
 
 

 

 

Τετάρτη 7 Απριλίου 2021 

 

 ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 

Προς τον κο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

 

 

Θέμα: «Πλήθος εργαζόμενων στην ανεργία, εξαιτίας του λουκέτου στο 

εργοστάσιο ΠΙΤΣΟΣ». 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

 

Όπως ενημερωνόμαστε από ανακοίνωση της «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 

Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (ΠΟΕΜ)» και της «Γενικής Συνομοσπονδίας 

Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ)», η συγκεκριμένη κερδοφόρα εταιρεία, μετά από 
διαδρομή 156 ετών στη χώρα μας, βάζει λουκέτο, μετά την απόφαση της 

Γερμανικής BSH, θυγατρικής της BOSCH, να μεταφέρει την παραγωγή της στην 

Τουρκία. 

Οι εργαζόμενοι εξέφρασαν την αγωνία τους με πληθώρα επιστολών, στις 

οποίες ανέφεραν πως έπεσαν «οι τίτλοι τέλους» στο εργοστάσιο που 

δημιουργήθηκε 22 χρόνια μετά τον θάνατο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, καθώς η 

ΠΙΤΣΟΣ εξοπλίζει εδώ και 156 χρόνια αμέτρητα ελληνικά νοικοκυριά με τα 
προϊόντα της, στηρίζοντας την ελληνική και τοπική οικονομία, με τζίρο 

εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, μπαίνοντας σε όλες τις ελληνικές οικογένειες 

στα 156 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας της και ξεκινώντας το 1865. 

Επιπροσθέτως, εξέφρασαν επανειλημμένα το φόβο και την ανησυχία τους 

για την τύχη των οικογενειών τους, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που οι συνθήκες 

λόγω της πανδημίας είναι δύσκολες κι αφόρητες και με την ανεργία να αυξάνεται 

διαρκώς. Εκφράζουν ακόμη την αγωνία τους και στη σημερινή κυβέρνηση, σε 
συνέχεια, όπως αναφέρουν, της μηδενικής άσκησης πίεσης από τις κυβερνήσεις 

μέχρι σήμερα, ώστε «να υλοποιηθεί η συμφωνία των 60 εκατ. ευρώ και 700 θέσεων 

εργασίας που είχε υπάρξει μεταξύ της Siemens και της Ελληνικής Κυβέρνησης, η 

οποία αφορούσε στην ΠΙΤΣΟΣ, αλλά δεν υλοποιήθηκε ποτέ». 

Η ΓΣΣΕ, καλεί, επίσης, την πολιτική ηγεσία, έστω κι αυτή την ύστατη 
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στιγμή, να κρατηθεί στην Ελλάδα μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές μονάδες, 

ζητώντας ταυτόχρονα να ληφθεί η οποιαδήποτε πρωτοβουλία, που θα αποτρέψει 

την τραγική κατάσταση για τους εργαζόμενους της ΠΙΤΣΟΣ, καθώς είναι στα χέρια 

της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, να παραμείνει το εργοστάσιο στην Ελλάδα, 
και να ενταχθεί στο σχέδιο και στις μεγαλεπήβολες υποσχέσεις για επενδύσεις και 

ανάπτυξη. Άλλωστε, ανάπτυξη δεν σημαίνει να κλείνουν εργοστάσια που έχουν 

στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια την Ελληνική οικονομία και να οδηγούνται στην 

ανεργία εκατοντάδες εργαζόμενοι. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

 

 

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

 

 

 Τι απαντάτε στις ανακοινώσεις της ΓΣΕΕ, της ΠΟΕΜ και των εργαζόμενων 

στη βιομηχανία ΠΙΤΣΟΣ, αναφορικά με την απόφαση της Γερμανικής BSH, 

να μεταφέρει την παραγωγή της στην Τουρκία; 

 

 Θα προβείτε με άμεσο τρόπο και σε συνεννόηση με την διοίκηση της 

εταιρείας, στην ακύρωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που οδηγεί στο 
φάσμα της ανεργίας πλήθος εργαζόμενων; 

 

 

 

 

                                  Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

 

 

    Μαρία Απατζίδη, 

                   Βουλευτής Ανατολικής Αττικής   

                   ΜέΡΑ25 
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