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Σε σύσκεψη που έγινε σήμερα, στο Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας υπό την Προεδρία του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας, 
Τεχνολογίας kol Εμπορίου κ. Κώστα Σημίτη kol με τη συμμετοχή του 
Υφυπουργού ΒΕΤ κ. Χρ. Πάχτα, συζητήθηκαν τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει η Πειραϊκή Πατραϊκή.

Μετά τη σύσκεψη, ο Υπουργός ΒΕΤ κ. Κώστας Σημίτης δήλωσε τα εξής:

1. Στόχος μας είναι η ιδιωτικοποίηση της Πειράίκής Πατραϊκής. Στόχος 
μας είναι η μόνιμη και σταθερή επαναλειτουργία της Πειραϊκής Πατράίκής 
στην Πάτρα.

2. Θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες ιδιωτικοποίησης. Ήδη προωθήθηκαν οι 
διαδικασίες για την Υπουργική απόφαση που επιτρέπουν τη διενέργεια 
νέου πλειοδοτικού διαγωνισμού, ώστε να πουληθεί το εργοστάσιο ως 
σύνολο.

3. Αρχίσαμε και συνεχίζουμε τις προσπάθειες για διασφάλιση της 
ιδιωτικοποίησης και λύσης με προοπτική.

- Εγιναν παρεμβάσεις για αποφυγή περαιτέρω απαξίωσης του εξοπλισμού 
με συντήρηση σε επιλεγμένα τμήματα, για τα οποία υπήρξαν θετικές 
εισηγήσεις προοπτικών βιωσιμότητας.

- Ολοκληρώθηκε επιχειρησιακό σχέδιο προκειμένου να δημιουργηθεί 
σαφής εικόνα για τις δυνατότητες και προοπτικές της μονάδας.

4 . Προχωρούμε στην ολοκλήρωση των άκρως αναγκαίων ενεργειών που 
θεωρήσαμε επιβεβλημένες στον αρχικό μας σχεδίασμά, έτσι ώστε να 
καταδειχθεί πλήρως η αποτελεσματικότητα της προσπάθειάς μας.

Για το λόγο αυτό, προχωρούμε σε μιά δοκιμαστική περίοδο ελέγχου της 
αποτελεσματικότητας της παρέμβασης που κάναμε για τη συντήρηση η 
οποία ολοκληρώνεται, ώστε να διαπιστώσουμε τις παραγωγικές 
δυνατότητες της μονάδας.

Η διάρκεια αυτής της περιόδου ταυτίζεται με το διάστημα που απαιτείται 
για την ολοκλήρωση των διαδικασιών μεταβίβασης της μονάδας.



Το μέγεθος της απασχόλησης και το είδος της παρέμβασης κατά τη 
δοκιμαστική περίοδο θα συμφωνηθεί από κοινού με τους εργαζόμενους.

5 . Καλούμε την τοπική κοινωνία - τον Δήμο της Πάτρας, τους κοινωνικούς 
φορείς - να ολοκληρώσει την πρότασή της για την επαναλειτουργία της 
Πειράίκής Πατράίκής και να την υποβάλει κατά το διαγωνισμό. Την 
πρόταση αυτή θα στηρίξουμε, σε περίπτωση που δεν βρεθεί ιδιώτης 
επενδυτής να επαναλειτουργήσει το εργοστάσιο.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν: Ο Υφυπουργός Εξωτερικών και βουλευτής 
Αχαϊας κ. Γ. Παπανδρέου, οι βουλευτές κα Μαρία Θωμά και κ.κ. Δ. 
Κατσικόπουλος, Δ. Σκαμνάκης, Α. Φούρας, η Περιφερειάρχης Δυτικής 
Ελλάδας κα Β. Μόσιαλου, ο Νομάρχης Αχαϊας κ. Στ. Κατηχωρίτης, ο 
Δήμαρχος Πατρέων κ. Α. Καράβολας, καθώς και εκπρόσωποι τοπικών 
φορέων και του σωματείου των εργαζομένων στην Πειράίκή Πατράίκή " Η 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ".


