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Εναλλακτικά σενάρια για τα Ναυπηγεία
Σκαραμαγκά παρουσίασε ο Στ. Πιτσιόρλας στην ΕΕ
2017/03/08 19:53 στην κατηγορία ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Συνάντηση, στις Βρυξέλλες, με τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Γενικής
Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Γκερτ Κούπμαν είχε ο
υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Στέργιος Πιτσιόρλας.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι εξελίξεις στο θέμα των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά,
μετά την κατάθεση, εκ μέρους της Επιτροπής, προσφυγής κατά της Ελληνικής
Δημοκρατίας για την επιβολή προστίμου, εξ αιτίας της μη συμμόρφωσης με την από 2
Ιουλίου 2008 απόφαση περί ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων.
Κατά τη συζήτηση διερευνήθηκαν εναλλακτικά σενάρια αντιμετώπισης του
προβλήματος.
Η πρόσφατη τοποθέτηση του Στ. Πιτσιόρλα
Σε καθεστώς εκκαθάρισης, χωρίς να κλείσουν, σχεδιάζει να εντάξει τα Ναυπηγεία
Σκαραμαγκά η κυβέρνηση, στην προσπάθεια που κάνει να επιλύσει τα προβλήματα
της εταιρείας, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει ξανά κανονικά.
Αυτό δήλωσε πρόσφατα ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στέργιος
Πιτσιόλας στη διάρκεια της συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας
και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής την περασμένη Πέμπτη, όπου συζητήθηκαν
τα θέματα των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, Ελευσίνας και Σύρου.

«Η δική μας η πρόθεση είναι να υπαγάγουμε τα ναυπηγεία σε ένα καθεστώς
εκκαθάρισης, χωρίς να κλείσουν, και να βρούμε μια οριστική λύση», είπε
χαρακτηριστικά ο κ. Πιτσιόλας.
Στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά (ΕΝΑΕ) έχει καταλογισθεί, ως ληξιπρόθεσμο ποσό ύψους
566 εκατ. ευρώ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράνομες κρατικές ενισχύσεις που
έλαβε την περίοδο 1997 έως το 2002, η ανάκτηση του οποίου, σύμφωνα με τον κ.
Πιτσιόλα, ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2015.
Πάντως, μετά τη δημοσιοποίηση της πρόθεσης της ελληνικής κυβέρνησης, δια
στόματος Στ. Πιτσιόρλα, να θέσει την ΕΝΑΕ σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης εν
λειτουργία, η διοίκηση των ναυπηγείων αντέδρασε.
Ειδικότερα, την απογοήτευση, αλλά όχι τη έκπληξη της, εξέφρασε η Ελληνικά
Ναυπηγεία Α.Ε. (ΕΝΑΕ) για τις πιο πρόσφατες μεθοδεύσεις, όπως τις αποκαλεί, του
ελληνικού δημοσίου κατά της εταιρείας.

