
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

      
 
         Αθήνα,      20-05-2020

         Αριθ. Πρωτ. : 50358 - 20-05-2020

Ταχ. Δ/νση       
Ταχ. Κώδικας  
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
Email

: Νίκης 5 Σύνταγμα
: 10180
: Γ.Σταθούλη 
: 210 333 2063
: 210 333 2097
: gstathouli@mnec.gr

 ΠΡΟΣ :

KOIN.:

-   Τη Βουλή των Ελλήνων
     Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
     Τμήμα Ερωτήσεων & ΑΚΕ

-     Βουλευτή:
      κο Κυριάκο Βελόπουλο

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην  Ερώτηση   με  Α.Π.  3765/4-2-2020

  Σχετικά με την ανωτέρω Ερώτηση, που κατέθεσε στην Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής 
κος Κυριάκος Βελόπουλος, σας γνωρίζουμε ότι:

    Η σημερινή κυβέρνηση έχοντας πλήρη επίγνωση της κατάστασης στην οποία είχε 

περιέλθει η τευτλοπαραγωγή με ευθύνη της προηγούμενης κυβέρνησης, αναζήτησε εξ αρχής 

λύση στο μεγάλο αυτό πρόβλημα, απευθυνόμενη προς όλους τους εμπλεκόμενους 

παράγοντες. Ενόσω, η απόφαση επί της αίτησης εξυγίανσης της ΕΒΖ εκκρεμούσε ενώπιον 

του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η μόνη δόκιμη λύση ήταν η μίσθωση κάποιου ή κάποιων 

από τα εργοστάσια της ΕΒΖ σε τρίτο ιδιώτη, ο οποίος θα ήταν διατεθειμένος με 

ιδωτικοοικονομικά προφανώς κριτήρια να αναλάβει το κόστος της παραγωγής τεύτλων του 

2019 αλλά και της λειτουργίας των εργοστασίων για την παραγωγή ζάχαρης και τα επόμενα 

χρόνια.  

Προς εξυπηρέτηση αυτής της λύσης διενεργήθηκε εκ μέρους της ΕΒΖ τον Οκτώβριο του 

2019 δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη μίσθωση των εργοστασίων του Πλατέος και 

των Σερρών, στην οποία ανταποκρίθηκαν τρεις ενδιαφερόμενοι. Βάσει προσφερόμενου 

τιμήματος, προκρίθηκε η πρόταση της Τράπεζας Kεντρικής Μακεδονίας για τη μίσθωση και 

των δύο εργοστασίων. Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 5.11.2019 και έτσι δόθηκε μια 

απτή λύση στο μεγάλο πρόβλημα που είχε ανακύψει με την καλλιέργεια τεύτλων στην 



Ελλάδα, για την οποία δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη και καμία προοπτική για τα επόμενα δύο 

χρόνια.

Ήδη, η ως άνω μισθώτρια Τράπεζα, με την υπομισθώτρια της οργανώνoυν την καλλιέργεια 

τεύτλων του 2020, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται επενδύσεις και εκσυγχρονίζεται το 

εργοστάσιο των Σερρών, προκειμένου να είναι έτοιμο να επεξεργασθεί τα τεύτλα της 

φετινής παραγωγής και να παράξει ελληνική ζάχαρη.  Επίσης, έχουν ξεκινήσει οι 

απαραίτητες διαδικασίες για να αποτυπωθεί η πραγματική κατάσταση του εργοστασίου στο 

Πλατύ και η πιθανή δυνατότητα επαναλειτουργίας του. Η Κυβέρνηση παρακολουθεί από 

κοντά όλες τις εξελίξεις και σε κάθε της πράξη λειτουργεί πάντα με γνώμονα το δημόσιο 

συμφέρον.  
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