
Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι 
 
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και σας καλωσορίζω στην δηµόσια αυτή ακρόαση σχετικά µε 
τα  "Πράσινοι Λιµάνια και την Πράσινη Ναυτιλία". 
 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Λιµένων (ESPO) για τη 
συνεργασία τους και φυσικά όλους τους οµιλητές αλλά και όσους /ες ήρθαν από την Ελλάδα για 
αυτό το διήµερο συζητήσεων κι ανταλλαγών εµπειριών και καλών πρακτικών που οργανώνω 
σήµερα κι αύριο στο ευρωκοινβούλιο. 
 
Σήµερα η ηµερίδα µας αφορά στα πρασίνισµα των λιµανιών και της ναυτιλίας, αύριο θα 
συζητήσουµε για τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις των νησιών αλλά και τις δυνατότητες αναζωογόνησης 
των ναυπηγείων µέσω συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων σε πράσινες κατασκευές και σε 
κατασκευή ή µετασκευές περιβαλλοντικά κι ενεργειακά αποτελεσµατικών σκαφών.  
 
Ο στόχος αυτής της δηµόσιας ακρόασης είναι να παρουσιάσει παραδείγµατα βέλτιστων πρακτικών 
και συγκριτική αξιολόγηση της ΕΕ για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των 
θαλάσσιων λιµένων και της ναυτιλιακής βιοµηχανίας. 
 
Η ναυτιλία και τα λιµάνια είναι υψίστης οικονοµικής και κοινωνικής σηµασίας για την ευρωπαϊκή 
ένωση και ιδιαίτερα για τις µεσογειακές χώρες και τις νησιωτικές κοινωνίες. Από την άλλη τόσο η 
λειτουργία των λιµανιών όσο και η ναυτιλιακή βιοµηχανία έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον. Το ζητούµε λοιπόν είναι, και για την ηµερίδα µας αυτή, να µειώσουµε τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να αυξήσουµε την κοινωνική σηµασία αυτών των δύο σηµαντικών 
οικονοµικών δραστηριοτήτων (ναυτιλία και λιµάνια). Έχουµε προσκαλέσει λοιπόν πολύ 
σηµαντικούς οµιλητές για να παρουσιάσουν πως θα µπορούσε να γίνει αυτό. Και έχουµε 
προσκαλέσει επίσης εκπροσώπους σηµαντικών φορέων από την Ελλάδα που σχετίζονται µε τον ένα 
ή µε τον άλλο τρόπο µε τα θέµατα που θα συζητήσουµε τις δυο αυτές µέρες. Αλλά στόχος δεν είναι 
µόνο να συζητήσουµε αλλά και να προωθήσουµε κοινές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα 
χαρακτηρίζονται από την οικονοµική, κοινωνική και οικολογική βιωσιµότητα.  
 
Η περιβαλλοντική νοµοθεσία σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, οι διαρκώς αυξανόµενες 
απαιτήσεις για την ανταγωνιστικότητα και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, σε 
συνδυασµό µε την προώθηση στρατηγικών βιώσιµης εξόδου από την οικονοµική κρίση µέσω της 
πράσινης καινοτοµίας και της έρευνας οδηγούν στο πρασίνισµα των λιµένων και της ναυτιλίας. 
 
Στην Ελλάδα, ο τοµέας της ναυτιλίας είναι πολύ σηµαντικός για την οικονοµία. Ο ελληνικός 
εµπορικός στόλος είναι ο µεγαλύτερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύοντας το 23,48% του 
στόλου της ΕΕ που εκφράζεται σε συνολική χωρητικότητα. Ο ελληνικών συµφερόντων εµπορικός 
στόλος, που φέρει την ελληνική ή άλλες σηµαίες, είναι ο µεγαλύτερος στον κόσµο, αποτελεί  
περίπου το 15,5% της συνολικής χωρητικότητας  παγκοσµίως, ενώ η µεταφορική ικανότητά του  
φτάνει τους 258 εκατοµµυρίων DWT (για πλοία άνω των 1.000 gt). 
 
Ο στόλος µε ελληνική σηµαία αποτελείται από 1.540 πλοία, ενώ ο ελληνικών συµφερόντων στόλος 
(συµπεριλαµβανοµένων σκαφών που είναι νηολογηµένα µε άλλες σηµαίες) αποτελείται από 3.900 
πλοία.  Σύµφωνα µε το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, ο ελληνικός εµπορικός στόλος 
συνέβαλε  € 12 δισ. στην ελληνική οικονοµία το 2004. θα µπορούσε ίσως να συµβάλλει ακόµα 
περισσότερο αλλά αυτό είναι αντικείµενο µια άλλης συζήτησης. 
 
Η ναυτιλία είναι µακράν ο µεγαλύτερος εργοδότης από τους παραδοσιακούς τοµείς επαγγελµάτων 
που σχετίζονται µε τη θάλασσα.  Στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει το 16% της συνολικής 
απασχόλησης µε σχεδόν 42.000 σχετιζόµενες θέσεις εργασίας στη θάλασσα και στην ξηρά, που 



αντιπροσωπεύουν περίπου το 3% του ελληνικού εργατικού δυναµικού - παρέχοντας ταυτόχρονα τα 
µέσα διαβίωση στο 5% του ελληνικού πληθυσµού. 
 
Η Ελλάδα έχει µια στρατηγική γεωπολιτική θέση στο σύστηµα εµπορευµατικών µεταφορών της 
περιοχής της Μεσογείου. 
 
Το ελληνικό λιµενικό σύστηµα αποτελείται από: 
• 12 µεγάλα ελληνικά λιµάνια: Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Ελευσίνα, Ηράκλειο, 
Ηγουµενίτσα, Καβάλα, Κέρκυρα, Λαύριο, Πάτρα, Ραφήνα, Βόλος 
• 39  κρατικές λιµενικές αρχές 
• 32 δηµοτικές λιµενικές αρχές 
• Περισσότεροι από 100 ιδιωτικούς λιµενικές εγκαταστάσεις 
• Πάνω από 500 αλιευτικά λιµάνια, µαρίνες, κλπ. 
 
Ελλάδα προσελκύει 4,3 εκατοµµύρια επιβάτες κρουαζιέρας ετησίως, ενώ συνολικά 84 εκατοµµύρια 
επιβάτες επιβιβάστηκαν ή αποβιβάστηκαν σε ελληνικά λιµάνια το 2010. Ο συνολικός αριθµός των 
εµπορευµάτων που µεταφέρθηκαν από την Ελλάδα το 2010 ανήλθε σε 124,38 εκατοµµύρια τόνους, 
µια σηµαντική πτώση από τα 164,3 εκατοµµύρια τόνους, που µεταφέρθηκαν µέσω της χώρας το 
2007. Η κίνηση εµπορευµατοκιβωτίων (ΣΕΕ: 20 πόδια ισοδύναµες µονάδες) στην Ελλάδα ήταν 
935.076,00 το 2009, σύµφωνα µε έκθεση της Παγκόσµιας Τράπεζας, που δηµοσιεύθηκε το 2010. 
Εκτός λοιπόν από την οικονοµική σηµασία αυτής της διαδικασίας χρειάζεται να διαχειριστούµε 
καλύτερα και το περιβαλλοντικό φορτίο που αντιπροσωπεύουν και την σχέση λιµανιών και τοπικών 
κοινωνιών/πόλεων, µια και τα περισσότερα λιµάνια είναι κοντά σε οικισµούς και πόλεις. 
 
Είναι σηµαντικό επίσης να δούµε κατά πόσο τα διραθρωτικά ταµεία, θα συµβάλλουν στο 
πρασίνισµα της ναυτιλίας και των λιµανιών (αυτό θα το συζητήσουµε σήµερα) αλλά και στην 
ναυπήγηση πλοίων που θα είναι περιβαλλοντικά και ενεργειακά αποτελεσµατικά συνδυάζοντας µια 
πολιτική βιώσιµων µεταφορών µε περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους (απασχόληση, 
βιώσιµη κινητικότητα για τους νησιώτες και τουρίστες).  Η οικονοµική κρίση έχει οδηγήσει – 
λάθος – σε οπισθοχώρηση την συζήτηση για προστασία του περιβάλλοντος, όµως η συζήτηση για 
µια πιο πράσινη οικονοµία και πράσινες επενδύσεις µπορούν να επαναφέρουν µε έναν πιο 
συνεκτικό τρόπο το θέµα περιβάλλον στο προσκήνιο συνδέοντας το µε την στρατηγική για έξοδο 
από την κρίση, ενδυνάµωση της κοινωνικής συνοχής και µια βιώσιµη ευηµερία. Επενδύσεις ύψους 
6 δισεκατοµµυρίων ευρώ που είχαν σχεδιαστεί προ της κρίσης για τους τοµείς που σχετίζονται µε 
τα θέµατα που συζητάµε θα πρέπει να επενδυθούν αλλά σε µια πιο πράσινη στρατηγική για τα 
λιµάνια, τη ναυτιλία, τα ναυηγεία και τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις.    
 
Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, θα περάσω τον λόγο στους εκλεκτούς προσκεκληµένους µας. 
 
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.  
 


