
Τι έχει κάνει ένας πράσινος Ευρωβουλευτής
ένα χρόνο στο Ευρωκοινοβούλιο

Πράσινά λιμάνιά 
Πράσινισμά νάυΤιλιάσ
Ο Νίκος Χρυσόγελος είναι αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας υγείας και άσφάλειας Τροφίμων του Ευρωκοινοβουλίου.

Η πράσινη στροφή της οικονομίας, στο πλαίσιο ενός συνεκτικού σχε-
δίου μεταρρυθμίσεων καθώς και συμφωνίας για συνεργασία μεταξύ 
των σχετιζόμενων φορέων, μπορεί να προσφέρει λύση στα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις των νησιών όσο 
και τα ναυπηγεία και γενικότερα οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με 
τις ναυπηγο-επισκευές και κατασκευές πλοίων.

Κοινή ήταν η διαπίστωση ότι το πρασίνισμα των πλοίων, των λιμα-
νιών, των ναυπηγείων και της ναυτιλίας είναι τομείς που μπορούν να 
συμμετάσχουν σε μια πράσινη στροφή της οικονομίας που συνδυάζει 
οικονομική δραστηριότητα με καινοτομία, κοινωνική και περιβαλλο-
ντική υπευθυνότητα και δημιουργία θέσεων εργασίας. υπάρχει νο-
μοθετική υποχρέωση για πρασίνισμα των πλοίων και περιβαλλοντική 
διαχείριση των λιμανιών. Η Ε.Ε. αναλαμβάνει σχετικές πρωτοβουλί-
ες για το πρασίνισμα της ναυπηγικής βιομηχανίας και τη μεταστροφή 
των ναυπηγείων. Προς το παρόν η Ελλάδα είναι απούσα από αυτά.
 
Τα ναυπηγεία δεν μπορεί να επιβιώσουν στον ανταγωνισμό με άλ-
λες χώρες στη βάση των χαμηλών αμοιβών των εργαζομένων αλλά 
μόνο στη βάση της καινοτομίας και προσφοράς ποιοτικών υπηρεσι-
ών. λύσεις υπάρχουν (π.χ. μετασκευές πλοίων και κατασκευές νέων 
πλοίων που θα επιτυγχάνουν υψηλές περιβαλλοντικές και ενεργει-
ακές επιδόσεις, κατασκευές τμημάτων πράσινης τεχνολογίας στους 
τομείς της ανανεώσιμης ενέργειας χρηματοδοτικά εργαλεία για την 
ενίσχυση των ακτοπλοϊκών συνδέσεων των νησιών και των παράκτι-
ων περιοχών, ακόμα και επιχορηγήσεις για καινοτομία και κατασκευή 
πλωτών υπεράκτιων κατασκευών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
για καινοτομίες σε ιχθυοκαλλιέργειες ανοικτής θάλασσας και άλλα), 
αλλά απαιτείται αυτές να εξειδικευτούν και παρουσιαστούν μέσα από 
ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την Ελληνική ναυπηγική και ναυπη-
γοεπισκευαστική βιομηχανία, ώστε να τύχουν της οικονομικής και 
άλλης υποστήριξης από τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς της Ε.Ε.

Δηλαδή οι ευκαιρίες,  οι προκλήσεις και οι δυνατότητες που υπάρ-
χουν, πρέπει να συνδυαστούν σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που να 
έχει την αποδοχή όλων των φορέων και την πολιτική στήριξη του 
Ελληνικού κράτους. Ένα τέτοιο σχέδιο θα οδηγήσει σε ουσιαστική 
ανάπτυξη με Ελληνική προστιθέμενη αξία και εξασφάλιση θέσεων 
εργασίας και δημιουργία νέων, ενώ θα προσελκύσει εκτός των επεν-
δύσεων και χρηματοδότηση από πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής για το πρασίνισμα της ναυπηγικής βιομηχανίας.
 

ΠάρΕμβάσΕισ, ΕΚΔΗλώσΕισ, 
ΕρώΤΗσΕισ, ΟμιλιΕσ σΤΟ ΕΚ, 
συνΕνΤΕυξΕισ, ΔιάβΟυλΕυσΗ  

27-28/6/2012. Βρυξέλλες. Διοργάνωση Διημερίδας «Πράσι-
νη Στροφή της Ναυτιλίας, των Λιμανιών, της Ακτοπλοΐας και  της 
Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας. Ακτοπλοϊκές συνδέσεις των 
νησιών”. με συμμετοχή εκπροσώπων σχετικών Διευθύνσεων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γεν. Διευθύνσεις Επιχειρήσεων και βιομη-
χανίας, μεταφορών, Θαλάσσιων μεταφορών), προγραμμάτων της 
ΕΕ σχετικών με θαλάσσιες μεταφορές,  ναυτιλία, ευρωπαϊκών ναυ-

πηγείων, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θαλάσσιων λιμανιών καθώς 
και 3 μεγάλων ευρωπαϊκών λιμανιών, ερευνητικών κέντρων καθώς 
και ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών δικτύων που δραστηριοποιούνται 
σε θέματα πρασινίσματος της ναυτιλίας. συμμετοχή εκπροσώπων Ευ-
ρωπαϊκού Δικτύου μικρών νησιών καθώς και Οργανισμού Θαλάσ-
σιων Περιφερειών της Ευρώπης. συμμετείχε και η Επίτροπος Θα-
λασσίων υποθέσεων και άλιείας, μαρία Δαμανάκη. Έλαβαν, επίσης, 
μέρος 30 εκπρόσωποι ελληνικών επαγγελματικών και κοινωνικών 
φορέων – εργαζόμενοι στα ναυπηγεία σύρου, σκαραμαγκά και Πε-
ράματος, συνδικαλιστές από τον χώρο του μετάλλου, επαγγελματί-
ες από τον χώρο των ναυπηγείων, εκπρόσωποι εργατικών κέντρων 
κι επαγγελματικών επιμελητηρίων, εκπρόσωποι πανεπιστημίων, νη-
σιωτικών αυτοδιοικήσεων αλλά και περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Διαβούλευση με επαγγελματικούς φορείς και κοινωνικούς εταίρους 
στις βρυξέλλες και την Ελλάδα για τα θέματα πρασινίσματος ναυτιλί-
ας, λιμανιών και ναυπηγείων. 

23/1/2013. Βρυξέλλες. Συμμετοχή σε ομάδα εργασίας ευρω-
βουλευτών για τη βιωσιμότητα του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου. 
συζήτηση με ευρωπαϊκούς φορείς, ναυπηγεία, ειδικούς

22/1/2013. Συμμετοχή σε συνάντηση εργασίας με θέμα «Βι-
ώσιμη ναυτιλία, ακτοπλοΐα μηδενικών εκπομπών», που διοργά-
νωσε ο Γερμανός Πράσινος Ευρωβουλευτής Michael Cramer.  συμμε-
τείχαν εκπρόσωποι σκανδιναβικής ναυτιλιακής εταιρίας που σχεδιάζει 
κατασκευή πλοίου που θα κινείται με άΠΕ και υδρογόνο και θα εκπέ-
μπει μηδενικούς ρύπους και αέρια του θερμοκηπίου, εκπρόσωποι πε-
ριφερειακών αρχών, της Γεν. Δνσης μεταφορών της ΕΕ, επιστήμονες. 

Υποστήριξη της πράσινης έκθεσης για ανακύκλωση πλοίων με 
ασφαλή, περιβαλλοντικά υπεύθυνη διαδικασία σε όλο τον κό-
σμο. Πρωτοβουλία των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο για την 
ανακύκλωση των πλοίων με περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύ-
θυνες διαδικασίες. Πολλά πλοία εγκαταλείπονται σε λιμάνια ή πα-
ράκτιες περιοχές, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, όπως σήμερα. Οι 
Πράσινοι προτείνουν ειδικά μέτρα και κίνητρα με έκθεση και πρότα-
σή τους (Carl Schlyter) στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου. Παρέμβαση και νίκου Χρυσόγελου στη σχετική 
συζήτηση. 

Υποστήριξη της πράσινης έκθεσης για μια νέα αναθεωρημένη 
ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη μείωση της ρύπανσης από θείο 
στα καύσιμα.
Το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε «καθαρότερα» καύσιμα για τα πλοία. 
Η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου υιοθέτησε, την Τρίτη 11 σεπτεμ-
βρίου νέα αναθεωρημένη ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη μείωση της 
ρύπανσης από το περιεχόμενο στα ναυτιλιακά καύσιμα θείο. Η νέα 
νομοθεσία, δήλωσε ο νίκος Χρυσόγελος, προσφέρει μια μεγάλη ευ-
καιρία για νέες δραστηριότητες και δημιουργία νέων θέσεων εργα-
σίας στον ναυπηγο-επισκευαστικό κλάδο, ενώ θα συμβάλει στη μεί-
ωση των περίπου 50.000 πρόωρων θανάτων οι οποίοι αποδίδονται 
ετησίως στην ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλούν τα πλοία. 

νιΚΟσ 
ΧρυσΟΓΕλΟσ
Ευρωβουλευτής Οικολόγων Πράσινων
Ομάδα Πράσινων στο ΕΚ

2.2.2012 - 1.2.2013


