
Να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μου δίνετε να μιλήσω 

για ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως είναι ο ρόλος των Επιμελητήριων στην νέα εποχή της 

χρήσης του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, ως ναυτιλιακού καυσίμου . 

Η Ναυτιλία  αποτελεί την καρδιά της ελληνικής οικονομίας. 

Ο κλάδος της ναυπηγικής βιομηχανίας αποτελεί τον κύριο παράγοντα της "ναυτιλιακής 

υποδομής" μιας χώρας γιατί αφενός εξυπηρετεί τη Ναυτιλία, αφ΄ ετέρου συμβάλλει στη 

ναυτιλιακή ανάπτυξη της ίδιας της χώρας. 

Δυστυχώς, όμως, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ καταγράφει τις 

τελευταίες δεκαετίες συνεχή συρρίκνωση.  

Με τα σημερινά δεδομένα η ανάπτυξη της Ναυπηγικής Βιομηχανίας και ο 

εκσυγχρονισμός της, ώστε να γίνει ενεργητικός και προσοδοφόρος κλάδος του 

παραγωγικού ιστού της χώρας μας, είναι υπόθεση που απαιτεί μια ολοκληρωμένη και 

συστηματική πολιτική από όλους τους σχετικούς φορείς  καθώς πληθαίνουν οι 

προκλήσεις με τους νέους περιβαλλοντικούς κανονισμούς που θα ισχύσουν από το 2020 

και οι οποίοι επιτάσσουν νέες ναυπηγήσεις. Επιπλέον, το ίδιο το ηλικιακό προφίλ του 

επιβατηγού στόλου πλησιάζει το σημείο που θα σηματοδοτήσει την ανάγκη ανανέωσής 

του. 

Η πρόκληση για την ελληνική ναυπηγική βιομηχανία  είναι προ των πυλών  

και θα  πρέπει να είναι έτοιμη. Θα πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για 

την κάλυψη των αναγκών από τα ελληνικά ναυπηγεία.  

Διέξοδο στο ζήτημα της βιωσιμότητας του συνόλου του ελληνικού ναυτιλιακού κλάδου 

φιλοδοξεί να αποτελέσει η προσπάθεια δραστικής αποκλιμάκωσης του κόστους των 

καυσίμων που μπορεί να επιφέρει η αντικατάσταση των μηχανών των πλοίων με νέες 

που καταναλώνουν φυσικό αέριο. 

Τα τελευταία χρόνια, το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (ΥΦΑ) κερδίζει διαρκώς έδαφος  

στην παγκόσμια αγορά και αποτελεί μια εξειδικευμένη αγορά που αναπτύσσεται με 

γοργούς ρυθμούς στις θαλάσσιες μεταφορές ενέργειας.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1


Όπως αναφέρει σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το υγροποιημένο φυσικό αέριο 

(LNG) είναι ένα ελκυστικό εναλλακτικό καύσιμο για τα πλοία, δεδομένου ότι η χρήση 

του πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές για μειώσεις, στην περιεκτικότητα των 

θαλάσσιων καυσίμων, σε θείο στις περιοχές ελέγχου των εκπομπών θείου. 

Πρωτοπόροι οι Σκανδιναβοί, όπου αρκετά πλοία χρησιμοποιούν εδώ και καιρό το 

υγροποιημένο φυσικό αέριο ως εναλλακτικό καύσιμο, με το κράτος να έχει αναπτύξει τις 

απαραίτητες υποδομές για τις ανάγκες ανεφοδιασμού τους, κατασκευάζοντας LNG 

terminals σε επιλεγμένα λιμάνια. 

Ευρύτατα διαδεδομένο είναι το ερώτημα γιατί η Ελλάδα -η χώρα με την ισχυρότερη 

ναυτιλία στον κόσμο- δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει το διεθνή ανταγωνισμό, με 

αποτέλεσμα να χάνονται δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας και απίστευτο ύψος 

συναλλάγματος. 

Μεγάλος αριθμός πολιτικών και οικονομολόγων έχει χαρακτηρίσει το ζήτημα «εθνικό 

έγκλημα», η κατάσταση ωστόσο παραμένει στάσιμη εδώ και πολλές δεκαετίες 

Το πρόγραμμα Poseidon Med καθιερώνει το LNG ως ναυτιλιακό καύσιμο της 

Ανατολικής Μεσογείου. 

Η χρήση και μεταφορά «εναλλακτικών» καυσίμων, όπως το LNG (υγροποιημένο φυσικό 

αέριο), δημιουργεί ανάγκες για εκτεταμένο πρόγραμμα επισκευών και μετασκευών σε 

πλοία. 

Ο ρόλος των Επιμελητηρίων  στην υιοθέτηση των νέων περιβαλλοντικών κανονισμών 

μπορεί να  είναι ουσιαστικός και  να προσφέρει αξιόλογες και σημαντικές υπηρεσίες 

στον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας, ο οποίος έχει να αναμετρηθεί µε πολλά 

προβλήματα. 

Τα Επιμελητήρια αποτελούν συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας με  σκοπό την 

ενημέρωση, προστασία και ανάπτυξη των επαγγελματιών μελών τους μέσα στα πλαίσια 

της γενικότερης ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας. 

Συγκεκριμένα το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων 

του για στήριξη των επιχειρήσεων και διευκόλυνση του επιχειρείν,  ενημερώνει τις 



επιχειρήσεις μέλη του για τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, που μπορούν να 

υιοθετήσουν, καθώς και για την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά το 

υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), αλλά και για το επενδυτικό πλαίσιο καθώς και την 

εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης για την υιοθέτηση υγροποιημένου 

φυσικού αέριου ως εναλλακτικό καύσιμο. 

Το ΒΕΠ στηρίζει τον ναυπηγοεπισκευαστικό  κλάδο σε κάθε προσπάθεια που 

καταβάλλει  για  την αναβάθμιση της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας και έθεσε 

σαν πρώτη προτεραιότητα την επιτυχία της προσπάθειας, σε συνεργασία με 

συναρμόδιους φορείς,  για δημιουργία σχολής με εξειδικευμένα τεχνικά επαγγέλματα του 

κλάδου, που απαιτούνται έτσι ώστε τα ελληνικά ναυπηγεία, αλλά και οι 

ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις, να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στις νέες 

απαιτήσεις της αγοράς, της πράσινης ναυτιλίας και  του ανταγωνισμού. 

Η «επανεκκίνηση» της εγχώριας ναυπηγικής βιομηχανίας, που  συνδέεται άμεσα με τους 

σχεδιασμούς για ανάδειξη της χώρας σε διαμετακομιστικό και ενεργειακό κόμβο, θα 

πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο όλων των εμπλεκομένων φορέων.  

Ευχαριστώ 


