
 

Αθήνα, 19/9/2017 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών 

Θέµα: «Οικονοµικές Ζηµίες της Εταιρίας Αττικό Μετρό Α.Ε.» 

Οι συσσωρευµένες οικονοµικές ζηµίες της εταιρίας Αττικό Μετρό Α.Ε. 

ανέρχονται σε 2.1 δισεκατοµµύρια ευρώ, όπως αποτυπώνεται στις 

πρόσφατα δηµοσιευµένες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση 

που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2016, σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ως γνωστόν η Αττικό Μετρό Α.Ε. έχει ως κύρια αποστολή την µελέτη, 

κατασκευή, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία, εκµετάλλευση και ανάπτυξη 

του δικτύου αστικού σιδηροδρόµου των Νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης, 

καθώς και του δικτύου ΤΡΑΜ σε όλη την επικράτεια πλην του δικτύου του 

ΟΣΕ και του Προαστιακού. Για 16 συναπτά έτη, η Αττικό Μετρό Α.Ε. 

προβαίνει στην εκτέλεση αµιγώς κατασκευαστικών έργων λειτουργώντας 36 

Σταθµούς Μετρό και 6 επιπλέον Σταθµούς σε κοινή χρήση µε τον 

Προαστιακό, µεταφέροντας περίπου 750.000 επιβάτες ηµερησίως. 

Κύριο πρόβληµα της Αττικό Μετρό Α.Ε. που συντελεί στη διόγκωση τόσο των 

ετήσιων καθαρών όσο και των συσσωρευµένων ζηµιών, συνιστά η 

ανυπαρξία εσόδων καθώς ο Ν.3920/2011 δεν επιτρέπει οικονοµικές εισροές 

στην εταιρία απορρέουσες είτε από την εµπορική  δραστηριότητα είτε από 



την παροχή υπηρεσιών λόγω της χρήσης και εκµετάλλευσης των σταθµών 

Μετρό.  

Η απουσία ιδίων πόρων αντιµετωπίζεται µε την χρηµατοδότηση της Αττικό 

Μετρό Α.Ε. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων όπου διατηρεί 

υπόλοιπο δανείων ύψους 2 δισεκατοµµυρίων ευρώ, και µερικώς από το 

Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) λαµβάνοντας µόνο για το 2016 

ποσό της τάξης των 250 εκατοµµυρίων ευρώ. Η οικονοµική κατάσταση της 

εταιρίας επιβαρύνεται έτι περαιτέρω καθώς εν τη απουσία εσόδων καλείται 

να καταβάλει µισθούς 12,2 εκατοµµυρίων ευρώ. 

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο αρµόδιος υπουργός: 

- Προτίθεστε να προβείτε σε τροποποιήσεις του Ν.3920/2011 ο οποίος 

αποστερεί από την Αττικό Μετρό ΑΕ έσοδα από την εµπορική 

δραστηριότητα ή από παροχή υπηρεσιών αναφορικά µε τη χρήση και 

εκµετάλλευση του συστήµατος Μετρό από την εταιρία  Σταθερές 

Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ Α.Ε.) όπως ίσχυε προ της εφαρµογής του 

νόµου; 

- Ποιος ο χρονικός προγραµµατισµός για την ολοκλήρωση της υπό εξέλιξη 

διαδικασίας υπογραφής σύµβασης παροχής των σχετικών υπηρεσιών 

µεταξύ της Αττικό Μετρό Α.Ε. και της λειτουργού εταιρίας ΣΤΑΣΥ Α.Ε. 

από την οποία η Αττικό Μετρό Α.Ε. έχει απαιτήσεις ύψους 41,4 

εκατοµµυρίων ευρώ;  

- Με ποιο τρόπο σκοπεύετε να καλύψετε τις χρονικές καθυστερήσεις 

καθώς και την υστέρηση χρηµατοδότησης από το ΠΔΕ η οποία 

υπολείπεται της συνολικής δαπάνης που έχει καταβάλει µέχρι σήµερα η 

Αττικό Μετρό Α.Ε. για την υλοποίηση των έργων της ώστε να αρθούν οι 

όποιες συνθήκες αβεβαιότητας σχετικά µε τη δυνατότητα  συνέχισης του 

έργου της; 
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