
Αγαπητοί φίλοι, 
 
Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην σηµερινή ηµερίδα και να σας 
ευχαριστήσω για τη συµµετοχή σας. Πρώτα απ όλα θα ήθελα να 
ευχαριστήσω τους εκλεκτούς µας καλεσµένους, τους εισηγητές 
µας, αλλά και την Επίτροπο Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας, 
Μαρία ∆αµανάκη,  για τη τιµή που µας έκανε να ξεκλέψει λίγο από 
τον πολύτιµο χρόνο της και να µας µεταφέρει τις εµπειρίες της. 
 
Ο κλάδος της ακτοπλοΐας αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα αλλά 
και πολλά νησιά αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα σύνδεσης 
που στο µέλλον ίσως ενταθούν.  
 
Η διασφάλιση της βιώσιµης διασύνδεσης των νησιών και η παροχή 
υψηλού επιπέδου υπηρεσιών θαλάσσιων µεταφορών είναι ζωτικής 
σηµασίας για τη ποιότητα ζωής των κατοίκων νησιωτικών 
περιοχών και για την ασφαλή και σταθερή προµήθεια τροφίµων, 
καυσίµων και καταναλωτικών αγαθών. 
 
Από την άλλη η παγκόσµια  οικονοµική κρίση έχει επιφέρει 
δραµατικές αλλαγές στη ναυτιλιακή και ναυπηγική βιοµηχανία. 
Στην Ελλάδα κι άλλες χώρες υπάρχει µεγάλη κρίση στον 
ναυπηγοεπισκευαστικό τοµέα και υψηλή ανεργία. Τόσο στην 
Ευρώπη όσο και σε άλλες ηπείρους, τα ναυπηγεία για να 
επιβιώσουν επεκτείνονται σε κατασκευές τµηµάτων πράσινων 
τεχνολογιών.   
 
Η ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία κάποτε απασχολούσε 
δεκάδες χιλιάδες εργαζόµενους. Για µια σειρά από αιτίες, ο κλάδος 
αυτός κατέρρευσε και σήµερα χιλιάδες είναι οι άνεργοι.  
 
Η στροφή της οικονοµίας σε πράσινες καινοτόµες κατευθύνσεις 
πρέπει και µπορεί να είναι το κύριο εργαλείο δηµιουργίας νέων 
θέσεων εργασίας και κοινωνικά χρήσιµων οικονοµικών 
δραστηριοτήτων.  
 
Η ναυτιλία, τα λιµάνια και τα ναυπηγεία είναι τοµείς που µπορούν 
να συµµετάσχουν σε µια πράσινη στροφή της οικονοµίας που 
συνδυάζει την οικονοµική δραστηριότητα µε την καινοτοµία, την 
κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα και την δηµιουργία 
θέσεων εργασίας.  
 
Λύσεις υπάρχουν όπως προκύπτει και από την απάντηση της 
Κοµισιόν σε σχετική αναλυτική ερώτηση που είχα καταθέσει πριν 
µερικές εβδοµάδες.  
 
Απαντώντας στην ερώτηση µου η Κοµισιόν επιβεβαιώνει ότι: 



1. Έχει δροµολογήσει διαδικασίες για την αναθεώρηση της 
πρωτοβουλίας Leaderhip, έτσι ώστε να στηριχτεί αυτός ο 
σηµαντικός για την απασχόληση και την οικονοµία κλάδος. 
 
2. Η διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων σε συναφείς «πράσινες» 
δραστηριότητες, ιδίως στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας, όπως είναι η παραγωγή συστηµάτων αιολικής 
ενέργειας, είναι σηµαντική για την περαιτέρω ανάπτυξη της 
ναυτιλιακής βιοµηχανίας της Ευρώπης. 
 
3. Μπορεί να παράσχει στήριξη σε επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες 
µέσω του Ταµείου Συνοχής 2007-2013, των δανείων και 
χρηµατοπιστωτικών διευκολύνσεων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων, του Εργαλείου ∆ιευκόλυνσης Καταµερισµού των 
Χρηµατοπιστωτικών Κινδύνων και του Ευρωπαϊκού 
Προγράµµατος Έρευνας  FP7. 
 
4. Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση 
(ΕΤΠ) έχει ήδη παράσχει βοήθεια σε εργαζοµένους που 
απολύθηκαν στον ναυπηγικό τοµέα και στους προµηθευτές του 
τοµέα αυτού στη ∆ανία και την Πολωνία. Η Ελλάδα δεν φαίνεται να 
έχει προσφύγει στο ταµείο αυτό. 
 
5. Τα περιβαλλοντικός αποδοτικά πλοία, συµπεριλαµβανοµένων 
και των οχηµαταγωγών πλοίων, µπορούν να τύχουν 
χρηµατοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή και 
από τα  διαρθρωτικά ταµεία ή και για µερική χρηµατοδότηση από 
το πρόγραµµα Marco Polo. 
 
6. Τα αποτελέσµατα των ερευνητικών προγραµµάτων σχετικά µε 
τις (θαλάσσιες) Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας αναµένεται να 
οδηγήσουν στην παραγωγή καινοτόµων επενδυτικών σχεδίων που 
θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας στα ναυπηγεία. 
Επιπλέον, τα ερευνητικά προγράµµατα-πλαίσια της ΕΕ στηρίζουν 
µια σειρά έργων για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής 
συµπεριφοράς και της βελτίωση των µηχανών των πλοίων. 
 
7. Από την άλλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαναλαµβάνει την 
απάντηση που είχε δώσει και σε άλλους ευρωβουλευτές, “ότι δεν 
δικαιολογείται η άρση του περιορισµού των µη στρατιωτικών 
δραστηριοτήτων για τα Ελληνικά Ναυπηγεία. Λόγος γι αυτό είναι 
ότι η Ελλάδα δεν πραγµατοποίησε ούτε µερική επιστροφή των 
παράνοµων και ασύµβατων ενισχύσεων στα ΕΝΑΕ όπως είχε 
δεσµευθεί το 2010”. 
 
Η οµάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο και εγώ προσωπικά 
εργαζόµαστε για την µεταφορά εµπειριών, καλών πρακτικών, και 



πληροφοριών αλλά και την ανάπτυξη συνεργασιών µε ευρωπαίους 
εταίρους για την εξεύρεση ρεαλιστικών λύσεων σε ανοικτή 
επικοινωνία και διάλογο µε επαγγελµατικούς και κοινωνικούς 
φορείς.  
 
Τα ναυπηγεία µπορεί να αναζωογονηθούν και να επιβιώσουν στο 
πλαίσιο ενός συνεκτικού, οργανωµένου και συµφωνηµένου µετά 
από διάλογο πράσινου σχεδίου για συµπλήρωση των 
παραδοσιακών δραστηριοτήτων τους µε κατασκευές και υπηρεσίες 
σε πράσινους τοµείς (µετασκευές πλοίων και κατασκευές νέων 
πλοίων που θα επιτυγχάνουν υψηλές περιβαλλοντικές και 
ενεργειακές επιδόσεις, κατασκευές τµηµάτων πράσινης 
τεχνολογίας στους τοµείς της ανανεώσιµης ενέργειας κα). 
 
Σκοπός της σηµερινής ηµερίδας είναι να συζητήσουµε 
1. Τις πρωτοβουλίες που αναλαµβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
για να αντιµετωπιστούν συγκροτηµένα οι δοµικές αλλαγές που 
συντελούνται στον χώρο της ναυπηγοεπισκευής (επιχορηγήσεις 
για καινοτοµία και κατασκευή πλωτών και κινητών υπεράκτιων 
κατασκευών για ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, χρηµατοδότηση 
ερευνητικών προγραµµάτων για παραγωγή πλοίων µε χαµηλές 
εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, δάνεια από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων για παραγωγή περιβαλλοντικά αποδοτικών 
πλοίων, προγράµµατα επανακατάρτισης µέσω πόρων του 
Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσαρµογής στην παγκοσµιοποίηση). 
 
2. Επιτυχηµένα παραδείγµατα ανάπτυξης πράσινης τεχνολογίας 
από ναυπηγεία σε άλλες χώρες αλλά και οι δυνατότητες 
υποστήριξης της στροφής των ναυπηγείων σε πράσινες 
τεχνολογίες στην Ελλάδα. 
 
3. ∆υνατότητες αξιοποίησης ευρωπαϊκών χρηµατοδοτικών 
εργαλείων για την ενίσχυση των ακτοπλοϊκών συνδέσεων των 
νησιών και των παράκτιων περιοχών 
 
Χωρίς περεταίρω καθυστέρηση θα ήθελα να δώσω το λόγο στην 
Επίτροπο Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας Μαρία ∆αµανάκη. 
 
Ευχαριστώ για την προσοχή σας.  
 

 

 


