
  
ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 

Ανεξάρτητος Βουλευτής Β΄Αθήνας 

Αθήνα, 18/12/2017 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης 

Θέμα: «Αδιέξοδο για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραμαγκά» 

Τα ελληνικά ναυπηγεία Σκαραµαγκά δύναται να αποτελέσουν βασικό πυλώνα ανάκαµψης της 
ελληνικής οικονοµίας λόγω των εσόδων που δύναται να προκύψουν από την ενίσχυση της 
ναυπηγικής και ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας, των logistics καθώς και ευρύτερα 
της µεταφορικής και εφοδιαστικής επιχειρηµατικότητας στο λιµάνι του Πειραιά. Το σηµερινό 
τέλµα στο οποίο έχουν περιέλθει τα ναυπηγεία επιχειρούν να τερµατίσουν δύο διαδικασίες. Η 
πρώτη είναι η προσφυγή στο Διεθνές Εµπορικό Επιµελητήριο/Διεθνές Δικαστήριο Διαιτησίας 
το οποίο κατέληξε στην έκδοση οριστικής απόφασης, η οποία µεταξύ άλλων προβλέπει την 
καταβολή ποσού ύψους 208,5 εκατ. ευρώ προς τον Όµιλο Privinvest και της Εταιρείας ΕΝΑΕ. 
Όπως µάλιστα επισηµαίνεται στην από 8/12/2017 επιστολή της ΕΝΑΕ προς τον κ. 
Πρωθυπουργό, η όποια καθυστέρηση στην υλοποίηση της εφαρµογής της οριστικής 
απόφασης επιβάλλει στον Έλληνα φορολογούµενο τόκους ύψους 775 χιλιάδων ευρώ κάθε 
µήνα. 

Την ίδια στιγµή, η προσφυγή του Ελληνικού Δηµοσίου στο Μονοµελές Πρωτοδικείο από 
κοινού µε την Τράπεζα Πειραιώς για την τοποθέτηση ειδικού διαχειριστή αποσκοπεί στην 
πώληση των περιουσιακών στοιχείων των ναυπηγείων ώστε αφενός να εξευρεθεί νέος 
επενδυτής και αφετέρου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τόσο του δηµοσίου ύψους 660 εκατ. 
ευρώ που αφορά ανάκτηση παράνοµων επιδοτήσεων των ναυπηγείων σε προγενέστερες 
περιόδους όσο και της πιστώτριας τράπεζας  µε 25 εκατ. ευρώ.  

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο αρµόδιος υπουργός: 

-Είναι αληθές ότι η διαιτητική απόφαση του Διεθνούς Εµπορικού Επιµελητηρίου, η οποία είναι 
µη εφέσιµη και άµεσα εκτελεστή, επιδίκασε ποσά στην ΕΝΑΕ που προέρχονται από µη 
εµπορικές δραστηριότητες τα οποία ως εκ τούτου δεν µπορούν να συµψηφιστούν µε 
οποιαδήποτε απαίτηση η κυβέρνηση ήθελε εγείρει για την ανάκτηση παράνοµων κρατικών 
ενισχύσεων του παρελθόντος; 

-Σε περίπτωση που οριστεί ειδικός διαχειριστής, ποιο το χρονικό διάστηµα για την 
προσέλκυση επενδυτών µετά την παρέλευση του οποίου τα ναυπηγεία θα οδηγηθούν σε 
πτώχευση;  Τι σηµαίνει µία πιθανή πτώχευση για το µέλλον των 800 περίπου εργαζοµένων;   

-Με ποιον τρόπο προτίθεστε να προβείτε σε άρση της αβάσιµης όπως επισηµαίνεται από το 
Διαιτητικό Δικαστήριο ερµηνεία της αποκαλούµενης Στρατιωτικής Απόφασης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής ώστε να επιτραπεί η εξαγωγική δραστηριότητα των ναυπηγείων;  
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