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ΘΕΜΑ:     Λειτουργία Νεωρίου 
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Όπως  είναι πολύ πιθανόν να γνωρίζετε, εξαιτίας της δηµοσιότητας του 
θέµατος, το Νεώριο, ο µοναδικός οικονοµικός πνεύµονας της Σύρου και η 
µοναδική βαριά βιοµηχανία σε ολόκληρο το Αιγαίο, διέρχεται τη µεγαλύτερη 
κρίση στην ιστορία του, µε ορατό τον κίνδυνο να προβεί σε παύση της 
λειτουργίας του.  
Όπως αντιλαµβάνεσθε, ένα τέτοιο ενδεχόµενο θα αποτελέσει καίριο πλήγµα 
για την τοπική οικονοµία του νησιού, ιδιαίτερα µάλιστα υπό την παρούσα 
οικονοµική συγκυρία, και θα σηµάνει την απώλεια της εργασίας 300 µονίµων 
και 200 εκτάκτων εργαζοµένων.  
Για τους συναδέλφους της ∆ωδεκανήσου, οφείλω να επισηµάνω ότι το 
ναυπηγείο που λειτουργεί εµπορικά µε ιδιωτικοοικονοµικούς όρους στην 
ελεύθερη αγορά, αποτελεί για την πρωτεύουσα του Νοµού Κυκλάδων το 
µοχλό στήριξης για την τοπική οικονοµία. Ενδεικτικά αναφέρω ότι η 
συνεισφορά της επιχείρησης µόνο σε µισθούς εργαζοµένων ανέρχεται 
µηνιαίως στο ποσό του ενός εκατοµµυρίου ευρώ σε καθαρές αποδοχές και σε 
650.000 ευρώ σε ασφαλιστικές εισφορές και φορολογία. 
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του τα τελευταία τριάντα χρόνια, έχει 
περάσει στην κυριολεξία από «συµπληγάδες», η ιστορική αναφορά των 
οποίων, δεν νοµίζω ότι θα βοηθήσει στην παρούσα φάση. Αυτό που κατά τη 
γνώµη µου απαιτείται, είναι η κατάθεση ρεαλιστικών και βιώσιµων προτάσεων 
µε µοναδικό στόχο τη στήριξη και την ανάπτυξή του. Μια ανάπτυξη που θα το 
καταστήσει ανταγωνιστικό και θα εγγυηθεί τη συνέχιση της λειτουργίας του.  
Όλοι ανεξαιρέτως αναγνωρίζουν τα λάθη του παρελθόντος και οι ευθύνες 
έχουν αποδοθεί αναλόγως και στο µέτρο που αντιστοιχούν στους κατά 
καιρούς αρµοδίους στη συνείδηση του κάθε Συριανού.  
Η αναγκαστική πρόσφατη «παύση εργασιών» µέσω χορήγησης 
«υποχρεωτικής αδείας» στους εργαζόµενους, η οµολογηµένη από πλευράς 
διοίκησης της επιχείρησης «έλλειψη ρευστότητας» αλλά και η ελάχιστη 
προσέλευση πλοίων για επισκευαστικές εργασίες, το τελευταίο διάστηµα, 
συνθέτουν την απελπιστική κατάσταση του ναυπηγείου. 
Αφουγκραζόµενος τους εργαζόµενους, τη διοίκηση των εργοστασιακών 
σωµατείων  του ναυπηγείου και του Εργατικού κέντρου Κυκλάδων, θεωρώ 



χρέος µου να σας µεταφέρω τις θέσεις τους και να ζητήσω να τις στηρίξετε και 
εσείς µε τη σειρά σας.  
 
Συνάδελφοι,  
 
Οι κατά καιρούς «τονωτικές ενέσεις», λίγο πριν το χείλος του γκρεµού, δεν 
θεραπεύουν την προδιαγεγραµµένη πορεία της επιχείρησης αν δεν 
συνοδεύονται  και µε µια σειρά άλλων παραµέτρων και διαρθρωτικών 
αλλαγών.   
Η «θεραπεία» στην τόνωση του ναυπηγοεπισκευαστικού τοµέα θα πρέπει σε 
κάθε περίπτωση να είναι ανάλογη και στα τρεις µεγάλες µονάδες της χώρας 
και όχι ανισοµερής, όπως µέχρι σήµερα. Αρκεί να αναφέρω ότι κάτι που ίσως 
επισηµανθεί και από τους εκπροσώπους των εργαζοµένων που 
παρευρίσκονται σήµερα  και ενδεχοµένως από τη διοίκηση, τα τελευταία 15 
χρόνια ο Σκαραµαγκάς έχει πάρει από το κράτος εργασίες ύψους 3,5 δις, το 
ναυπηγείο της Ελευσίνας 1,3 δις ενώ το Νεώριο 29,5 εκατοµµύρια ευρώ. 
Συνάγεται λοιπόν και µάλιστα πασιφανώς το συµπέρασµα για πληµµελή 
κρατική στήριξη όσον αφορά τη ναυπήγηση πλοίων του Πολεµικού Ναυτικού 
στο Νεώριο σε σχέση µε τα άλλα δύο προαναφερόµενα ναυπηγεία. 
Το Περιφερειακό Συµβούλιο: 
Πρέπει να ενώσει τη φωνή του µε τους άλλους τοπικούς φορείς, να εκδώσει 
ψήφισµα στήριξης στους εργαζόµενους του ΝΕΩΡΙΟΥ και να απαιτήσει την 
επίλυση των «ανοιχτών θεµάτων» του ναυπηγείου µε παραστάσεις στα 
αρµόδια υπουργεία. (αποπληρωµή πυροσβεστικών – τήρηση της υπόσχεσης 
για την προώθηση εργασιών προς το ναυπηγείο κ.λ.π). 
Να εξετάσει τη δυνατότητα ανάκλησης των προστίµων ύψους 800.000 ευρώ 
που έχουν επιβληθεί στο ΝΕΩΡΙΟ από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 
λόγω µη έγκαιρης παράδοσης των πυροσβεστικών πλοιαρίων δεδοµένου ότι 
η καθυστέρηση οφείλεται αποκλειστικά και µόνο στο Ελληνικό ∆ηµόσιο το 
οποίο αποδεδειγµένα καθυστέρησε την προσυµφωνηµένη προκαταβολή του 
20%. 
Με δεδοµένο ότι η επίτευξη των ανωτέρω δεν θα επιλύσει το οικονοµικό 
πρόβληµα του ναυπηγείου αλλά απλά θα παρατείνει τη διάρκεια της ζωής του 
µέχρι το τέλος του χρόνου, οφείλουµε να ξεκινήσουµε µια συζήτηση για τις 
διαρθρωτικές αλλαγές που πρέπει να υιοθετηθούν προκειµένου το ναυπηγείο 
να βγει από το τέλµα στο οποίο έχει περιέλθει. 
Η επίκληση της πράσινης ανάπτυξης και µόνο θα µπορούσε να αποτελέσει 
ένα ισχυρό εργαλείο για ένα νέο ξεκίνηµα εργασιών στο ναυπηγείο.  
Σε µια σύντοµη εισήγηση , δεν είναι δυνατόν να συµπεριληφθούν µια σειρά 
κρίσιµων θεµάτων που αφορούν το σχέδιο σωτηρίας του ναυπηγείου,. 
Θεωρώντας ότι σας έδωσα ένα πρώτο έναυσµα, ελπίζω σε ένα γόνιµο και 
εποικοδοµητικό διάλογο στην επίτευξη του κοινού µας στόχου.  
 
                                                                      Σας ευχαριστώ θερµά, 
 
 
 
                                                                  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΥΠΑΡΗΣ 
                                                           ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 


