
 

 

Αθήνα, 8 Απριλίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων    

 τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Θέμα: Τίτλοι τέλους για το εργοστάσιο της Πίτσος στου Ρέντη 

 

Σε συνέχεια της από 15/10/2020 ερώτησής μου με θέμα: «Η Πίτσος κλείνει το 

εργοστάσιό της στου Ρέντη» (Α.Π. 603) όπου αποφύγατε να δώσετε 

απάντηση στα 6 πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα που είχα θέσει, 

παραπέμποντάς με σε πρακτικά συνεδρίασης που αφορούσαν σε απάντηση 

επίκαιρης ερώτησης για το θέμα, όπου αναλωθήκατε σε αντιπαράθεση 

πρακτικών ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ και δεν αναφέρθηκε κάτι για τα θέματα που είχα 

θέση, επανέρχομαι καθώς, την περασμένη εβδομάδα έγινε γνωστό ότι κλείνει 

το εργοστάσιο της Πίτσος στην Ελλάδα. 

Έτσι, με μια δημόσια ανακοίνωση των συνδικαλιστών της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (ΠΟΕΜ), στη δύναμη της οποίας 

ανήκει το Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Β.S.P. ΑΒΕ Εργατική Ενότητα, 

ενημερωθήκαμε για την αποχώρηση της Πίτσος και τους τίτλους τέλους για 

την παραγωγική μονάδα που βρίσκεται στην περιοχή Ρέντη και τη 

«μεταφορά» αυτής της παραγωγικής δραστηριότητας στη Τουρκία, παρά τις 

προσπάθειες των εργαζομένων της εταιρείας να παραμείνει 

το εργοστάσιο στην Ελλάδα. Στο ίδιο πνεύμα, η ΓΣΕΕ εκφράζει την 

αγανάκτηση της για το κλείσιμο του εργοστασίου της ΠΙΤΣΟΣ στην Ελλάδα. 

«Μία κερδοφόρα εταιρεία στη χώρα μας, με διαδρομή 156 ετών, βάζει 

λουκέτο μετά την απόφαση της Γερμανικής BSH, θυγατρικής της BOSCH, να 

μεταφέρει την παραγωγή της στην Τουρκία». 

Στη συνεδρίαση της 30ης Οκτωβρίου 2020, λοιπόν, ο Υπουργός Ανάπτυξης 

δήλωσε, μεταξύ άλλων, «Το έτος 2009 η εταιρεία «BSH» αγόρασε στη 

Μαγούλα μία μεγάλη έκταση για να φτιάξει ένα εργοστάσιο. Πριν αγοράσει την 

έκταση, ζήτησε από την τότε Κοινότητα Μαγούλας τη σύμφωνη γνώμη για την 
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αλλαγή των όρων δόμησης για να κτιστεί το εργοστάσιο και να φτιάξει στην 

Ελλάδα μία μεγάλη μονάδα παραγωγής για τα προϊόντα της «BSH». Τότε 

έγινε ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και ενώθηκε η Μαγούλα με την Ελευσίνα. Ο τότε 

δήμαρχος Ελευσίνας -ΣΥΡΙΖΑ- έκανε αγώνα και πήγε στο δημοτικό του 

συμβούλιο και καταψήφισε τη συμφωνία της πρώην Κοινότητας Μαγούλας με 

την εταιρεία «BSH» και, έτσι, η εταιρεία «BSH» έμεινε με ένα οικόπεδο, στο 

οποίο δεν μπορούσε να κτίσει. Μετά από τρία χρόνια προσπάθειας αυτής της 

εταιρείας να συνεννοηθεί με το δήμο για την αλλαγή των όρων δόμησης που 

κατέστη ατελέσφορη, πούλησε το οικόπεδο, ίδρυσε το εργοστάσιο στην 

Πολωνία, όπου τώρα εκεί εργάζονται εννέα χιλιάδες εργάτες και το άλλο το 

πήγε στην Τουρκία. Αυτά το έτος 2015-2016.Το 2017 –επαναλαμβάνω- ο 

Υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σταθάκης δήλωνε την ημέρα που ανακοίνωνε το 

κλείσιμο του εργοστασίου «PITSOS». Σταθάκης: «Το κλείσιμο της «PITSOS» 

δεν δείχνει κενό εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, αλλά αποτελεί μέρος 

αναδιάρθρωσης της πολυεθνικής που το ελέγχει». Οι δε εργαζόμενοι, για τους 

οποίους τώρα κόπτεσθε, έστειλαν δύο φορές επιστολή στον Πρωθυπουργό 

τότε Αλέξη Τσίπρα χωρίς να λάβουν απάντηση, χωρίς να τους δεχτεί.» 

Ακολούθως συνεχίζει, «Και αφού εσείς, ως ΣΥΡΙΖΑ, σαμποτάρετε από την 

αρχή αυτή την επένδυση και αφού ως κυβέρνηση επί πέντε χρόνια δεν κάνατε 

τίποτα για την επένδυση, έρχεστε τώρα και μας πουλάτε πνεύμα. Να πω κάτι 

και για τους εργαζόμενους. Εγώ, πράγματι, έχω αναλάβει πρωτοβουλία. Δεν 

θέλω να ανακοινώσω περισσότερα τώρα, γιατί όταν είναι σε διαπραγμάτευση 

μια εταιρεία, η διαπραγμάτευση δεν γίνεται δημόσια. Φυσικά και έχουμε 

αναλάβει πρωτοβουλία και, φυσικά, μιλάμε με την εταιρεία για να βρούμε 

λύση. Να ξέρουμε, όμως, και την αλήθεια. Όταν ο κ. Σταθάκης έκανε αυτή τη 

δήλωση που σας διάβασα, στην εταιρεία εργάζονταν πεντακόσιοι άνθρωποι. 

Σήμερα εργάζονται λιγότεροι από εκατόν πενήντα, διότι στο ενδιάμεσο βγήκαν 

σε σύνταξη, πήραν τα πακέτα που έδινε η εταιρεία για την εθελούσια έξοδο. 

Δηλαδή, η εταιρεία αυτά τα τρία χρόνια που μεσολάβησαν, προσγειώθηκε 

αργά, αλλά σταθερά, προς το σβήσιμο, όπως το συμφώνησε με την 

κυβέρνηση Τσίπρα και τον κ. Σταθάκη. Και τώρα μας ζητάτε και τα ρέστα! 

Όταν η διαπραγμάτευσή μας θα λήξει κάπου, τότε θα ανακοινώσω τι έχουμε 

πετύχει ή δεν έχουμε πετύχει, προσπαθώντας να λύσουμε άλλο ένα 

πρόβλημα που εσείς μας κληροδοτήσατε.» 



Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως το συγκεκριμένο λουκέτο 

έρχεται σε μία εποχή που επιχειρείται η στροφή της οικονομίας προς τη 

Βιομηχανία, σύμφωνα και με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης, 

 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Ποια ακριβώς είναι η κατάσταση σήμερα αναφορικά με το εργοστάσιο 

της Πίτσος στου Ρέντη;  

2. Έγιναν προσπάθειες ώστε να μη φύγει τελικά η εταιρεία από την 

Ελλάδα και αν ναι, ποιο το αποτέλεσμά τους; 

3. Πόσοι ακριβώς είναι οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο στου Ρέντη και 

ποια είναι η πρόβλεψη για το μέλλον τους; 

4. Με ποιους διαπραγματευτήκατε για το μέλλον των εργαζομένων και 

ποιες είναι οι εναλλακτικές που εξετάσατε; 

5. Ποια η εξέλιξη των διαπραγματεύσεων που γίνονταν για το μέλλον των 

εργαζομένων, δεδομένου πως δεσμευθήκατε για ανακοινώσεις σχετικά 

με την όποια έκβασή τους; 

 

                       Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




