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Σε εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς τιμήθηκε ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π.  

Για την προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο απενεμήθη στον 

πρόεδρο του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλη Κορκίδη,  από τον Μητροπολίτη 

Πειραιώς, κ.κ. Σεραφείμ, το ύψιστο παράσημο της Μητροπόλεως 

Πειραιώς και το χρυσούν μετάλλιο του πολιούχου αυτής, Αγίου 

Σπυρίδωνα του Θαυματουργού, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης 

της Ιεράς Μητροπόλεως που έλαβε χώρα στο Δημοτικό Θέατρο 

Πειραιώς, «κατά της φτώχιας». Απονέμοντας τις διακρίσεις στον 

πρόεδρο του Ε.Β.Ε.Π., ο Μητροπολίτης Πειραιώς χαρακτήρισε το 

τιμώμενο πρόσωπο κοσμημένο με σωφροσύνη και αγάπη για τον 

πλησίον, εξήρε, μεταξύ άλλων, την επιστημοσύνη του αλλά και 

την προσφορά του στην πόλη του Πειραιά και την Εκκλησία, για να μνημονεύσει εν συνεχεία και 

τα λεχθέντα κατά την αγόρευση της επιτιμίας του στο πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Στην 

αντιφώνησή του, ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., ανέφερε: 

«Ευχαριστώ τη θρησκευτική μου οικογένεια, τον 

Σεβασμιότατο και την Ι.Μ. Πειραιά, για τις συμβουλές και 

την καθοδήγηση να αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια 

αποτελεσματικά, την επαγγελματική μου οικογένεια, το 

Ε.Β.Ε.Π., με τους συνεργάτες μου, και όλη τη πειραϊκή 

επιχειρηματικότητα, για τη δυνατότητα να κάνουμε την 

ευχή, πράξη και, βεβαίως, την εξ´αίματος οικογένειά μου, που με δίδαξε να μην αντιμετωπίζω 

τη φτώχεια με ελεημοσύνη, αλλά ως καθήκον μου και χρέος στον συνάνθρωπό μας.» Στο 

σημείο αυτό, ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. επικεντρώθηκε στο θέμα της εκδήλωσης που αφορούσε 

στην φτώχια και την καταπολέμησή της λέγοντας τα ακόλουθα… 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Νέα ειδική στρατηγική για τις ΜμΕ στη μελλοντική πολιτική της Ε.Ε. 

«Νέα ειδική στρατηγική για τις ΜμΕ στη μελλοντική πολιτική της 

ΕΕ» είναι ο τίτλος άρθρου του προέδρου του Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά το οποίο και δημοσιεύτηκε 

στην Εφημερίδα «ΑΞΙΑ». Αναλυτικότερα στο άρθρο αναφέρονταν 

τα ακόλουθα: Η νέα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula 

von der Leyen, ανακοίνωσε μια ειδική στρατηγική για τις ΜμΕ, ως προτεραιότητα της Προεδρίας 

της για τη περίοδο 2019-2024. Η Ελλάδα μέσω του Δικτύου των εκπροσώπων των ΜμΕ και της 

πλατφόρμας SBA της DG Grow, παρείχε τη συμβολή της στη νέα στρατηγική και ζήτησε μια 

οραματική ευρωπαϊκή πολιτική για τις ΜμΕ, η οποία θα αντικατοπτρίζει τις μείζονες προκλήσεις 

που προκύπτουν από την ψηφιοποίηση, τις αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών και 

τον αντίκτυπό τους, στους πολύ μικρούς και μικρομεσαίους της αγοράς. Το δίκτυο των 

αντιπροσώπων για τις ΜμΕ, αντίστοιχα, προσδιόρισε ως τομείς προτεραιότητας, τη βελτίωση της 

νομοθεσίας, την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, τις δεξιότητες, την ψηφιοποίηση, την 
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πρόσβαση στη χρηματοδότηση και τη διαδικτυακή πρόσβαση σε νέες αγορές. Αναφέρεται, 

μάλιστα, ότι η στρατηγική για τις ΜμΕ θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τις ιδέες στο 

«μανιφέστο Von der Leyen» σχετικά με την πράσινη διαπραγμάτευση, την ενιαία αγορά, τον 

δίκαιο ανταγωνισμό, τη μείωση της γραφειοκρατίας και τις πτυχές της βιομηχανικής και 

περιφερειακής πολιτικής που αφορούν τις ΜμΕ. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Καταναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, στο Δ.Σ. 

του Π.Ε.Σ. Αττικής 

Μια δέσμη μέτρων, που αναμένεται να υλοποιήσει άμεσα η 

Γενική Γραμματεία Εμπορίου, αποκάλυψε ο Γενικός 

Γραμματέας Εμπορίου και Καταναλωτή, κ. Παναγιώτης 

Σταμπουλίδης, κατά τη διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Π.Ε.Σ. Αττικής. Μεταξύ άλλων, ο κ. Παναγιώτης 

Σταμπουλίδης τόνισε ότι, το επόμενο διάστημα θα ενταθούν οι 

έλεγχοι στις πύλες εισόδου της χώρας και θα αυστηροποιηθούν 

τα μέτρα για τον περιορισμό του παραεμπορίου. Επίσης, βασική επιλογή της Γενικής 

Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή είναι η αναβάθμιση του υπαίθριου εμπορίου 

προωθώντας πολιτικές που στόχο έχουν την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες και 

την ένταση του ανταγωνισμού μέσα από τη διαφάνεια στις συναλλαγές και στην επισήμανση 

των αγαθών. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Π. Σταμπουλίδης στο θέμα της ψηφιακής εξέλιξης 

του εμπορίου και στη δυναμική που μπορεί να προσδώσει στις εμπορικές δραστηριότητες, θέμα 

για το οποίο είχε προηγηθεί εκτενής ενημέρωση από τον πρόεδρο του Π.Ε.Σ.Α., κ. Βασίλη 

Κορκίδη, με αφορμή την Cyber Monday. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Επτά νέες επιλογές στον τρόπο e-πληρωμών εξετάζονται στην Ε.Ε. 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, 

παρακολουθώντας τη συνεχή επέκταση των «e-

πληρωμών», τόσο από τον τελικό καταναλωτή, όσο και 

μεταξύ επιχειρήσεων εντός Ελλάδος και 

Ευρωζώνης, ενημερώνεται και ενημερώνει για τους 

νέους τρόπους που εξετάζονται. Σύμφωνα μάλιστα με τις 

οδηγίες της ΕΕ, το κόστος του πλαστικού χρήματος πρέπει 

να είναι χαμηλότερο από το κόστος διαχείρισης των μετρητών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη 

διαφάνεια και την ασφάλεια των συναλλαγών. Τα Διεθνή Συστήματα Πληρωμών 

επικαιροποιούνται και εξελίσσονται συνεχώς, εστιάζοντας στις προτιμήσεις των καταναλωτών. 

Δεν είναι τυχαίο που η Amazon, η Αpple και ο διαδικτυακός πάροχος Pay-Pal έχουν αποσπάσει 

σημαντικό μερίδιο της αγοράς με τα συστήματα πληρωμών τους. Στην ΕΕ-28 αναζητείται 

ευρωπαϊκή λύση για τις ηλεκτρονικές πληρωμές με την ΕΚΤ να εξετάζει τη δυνατότητα 
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καθιέρωσης ενός σταθερού ψηφιακού νομίσματος, τύπου «stablecoin», αλλά ταυτόχρονα να 

φοβάται τις ευρύτερες συνέπειες για τις τράπεζες και τα προβλήματα νομικής αβεβαιότητας. 

Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι η ΕΚΤ θέσπισε το σύστημα «TIPS» για συναλλαγές μεταξύ των 

τραπεζών, δεν υπάρχει σημαντική επίδραση, γιατί οι ευρωπαϊκές τράπεζες καθυστερούν να 

ενταχθούν.  

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Το Ε.Β.Ε.Π. ενημερώνει για τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Διαπραγμάτευση 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, με 

ανακοίνωσή του, επεσήμανε πως η νέα Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή έχει αναθέσει στον Frans Timmermans να 

επιβλέπει την ανάπτυξη μιας «Πράσινης Συμφωνίας» στην 

Ευρώπη, καθώς επιδιώκει να καταστήσει παγκοσμίως την 

Ευρώπη, την πρώτη «πράσινη ήπειρο». Η δέσμευση της 

προέδρου Von der Leyen είναι να παρουσιάσει μια 

πράσινη διαπραγμάτευση για την Ευρώπη εντός 100 

ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων. Αυτό θα μπορούσε να κυκλοφορήσει στις 11 

Δεκεμβρίου, αλλά μάλλον θα πρέπει περιμένουμε λίγο ακόμα. Η νέα στρατηγική σχετικά με την 

κυκλική οικονομία προσδιορίστηκε ως η κύρια προτεραιότητα και μέρος του στόχου της ΕΕ να 

επιτύχει μηδενικές καθαρές εκπομπές άνθρακα έως το 2050. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Στρατηγικές Παρεμβάσεις για την Ανάπτυξη της Βιομηχανίας: Ανάλυση Επιδράσεων 

και Πολιτικών  

Θεσμικές παρεμβάσεις για τη στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας με 

αντίστοιχη ποσοτική αποτίμηση του ευρύτερου αντίκτυπου από την 

υλοποίησή τους παρουσίασε το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών 

Ερευνών (ΙΟΒΕ), στο πλαίσιο εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Στρατηγικές 

Παρεμβάσεις για την Ανάπτυξη της Βιομηχανίας: Ανάλυση Επιδράσεων 

και Πολιτικών». Η μελέτη πραγματοποιείται με την υποστήριξη της 

πρωτοβουλίας «Ελληνική Παραγωγή – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη» και 

αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2020. Τα βασικά συμπεράσματά της 

παρουσιάστηκαν τη Δευτέρα 25/11, σε ειδική συνέντευξη τύπου. Πρόκειται για την τρίτη στη 

σειρά μελέτη που εκπονεί το ΙΟΒΕ για την ελληνική μεταποιητική βιομηχανία. Η πρώτη μελέτη 

επικεντρώθηκε στο πολαπλασιαστικό αποτύπωμα της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας στο 

ΑΕΠ και στην απασχόληση ενώ, στη δεύτερη, έγινε καταγραφή των ζητημάτων που επηρεάζουν 

αρνητικά την ανταγωνιστικότητά της.  

Περισσότερα 

Επιστροφή 
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BLACK FRIDAY - CYBER MONDAY: Αποτίμηση κίνησης σύμφωνα με έρευνα του ΠΕΣ 

Αττικής 

Στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιμελητηριακού 

Συμβουλίου Αττικής, πραγματοποιήθηκε από το Ε.Β.Ε.Π. 

τηλεφωνική έρευνα σε 20 τοπικούς Εμπορικούς και 

Επαγγελματικούς Συλλόγους της Περιφέρειας Αττικής, 

καθώς και σε μικρό δείγμα ΜμΕ λιανικής, γενικού 

εμπορίου. Το σύνολο των πωλήσεων, σύμφωνα με την 

έρευνα, σε Αθήνα, Πειραιά και τις τοπικές αγορές της Περιφέρειας Αττικής, κατά το διπλό 

market event, μεσοσταθμικά κινήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα (4-5%) σε σχέση με πέρυσι. Τα 

2/5 των εμπορικών επιχειρήσεων, δηλαδή το 40% διατήρησε τα ίδια επίπεδα τζίρου και δεν 

ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένο. Τα 3/5 όμως με τη συμμετοχή των μεγάλων αλυσίδων, 

πολυχώρων και πολυκαταστημάτων, δηλώνουν μία επαρκή σταθεροποίηση της ιδιωτικής 

κατανάλωσης στις μεγάλες αγορές της Αττικής και μεγαλύτερο αγοραστικό ενδιαφέρον από 

πέρυσι. Συγκεκριμένα στοιχεία αναφορικά με τα επίπεδα πωλήσεων των καταστημάτων και  πως 

κινήθηκαν οι καταναλωτές στις αγορές της Αττικής αντλήθηκαν από τις αγορές της Αθήνας, 

Πειραιά, Γλυφάδας, Κηφισιάς, Αγίας Παρασκευής, Περιστερίου, Αμαρουσίου, Γαλατσίου, 

Κερατσινίου, Νίκαιας, Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου, Νέας Σμύρνης, Νέας Ιωνίας, Χαλανδρίου, 

Αγίων Αναργύρων, Μεγάρων, Κορωπίου και Σαλαμίνας. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

ASCAME:Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής και XXV Γενική Συνέλευση 

Σε συνέχεια της συμμετοχής του Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, δια του μέλους 

του Δ.Σ. του και προέδρου του τμήματος Υπηρεσιών, 

κου Δ. Λεμονάκη, στις δραστηριότητες που 

διοργανώθηκαν υπό την ASCAME (MedaWeek Barcelona 2019 & συνεδριάσεις Εκτελεστικής 

Επιτροπής – Γενική Συνέλευση – Επιτροπή Transport & Logistics). Παραθέτουμε την ακόλουθη 

ενημέρωση… 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Ι. Στουρνάρας: Αύξηση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης στη χώρα μας, με 

ανάκαμψη των ιδιωτικών επενδύσεων 

Αύξηση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης στη χώρα μας, 

παρά την επιβράδυνση στην Ευρώπη, με ανάκαμψη των 

ιδιωτικών επενδύσεων και της κατανάλωσης, προέβλεψε ο 

διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, 

κατά την ομιλία του σε εκδήλωση που πραγματοποίησε η 

Ένωση Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της 

Ελληνικής Ναυτιλίας, για την «Ημέρα Ναυτιλιακής Χρηματοδότησης 2019», στο Ναυτικό Όμιλο 
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Ελλάδος, στον Πειραιά. «Ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης παρά το γεγονός ότι στην Ευρώπη 

έχει πέσει μία εκατοστιαία μονάδα και αυτό επηρεάζει τις εξαγωγές μας, βαίνει αυξανόμενος» 

τόνισε ο κ. Στουρνάρας, προσθέτοντας ότι «οι προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδας είναι για 

1,9% φέτος, όσο περίπου και πέρυσι, αλλά και για 2,4% του χρόνου».  

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Οικογενειακές Επιχειρήσεις: Η υπέρτατη πολυπλοκότητα του «επιχειρείν» και η 

αγωνία της επιτυχούς διαιώνισης από γενιά σε γενιά 

Τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Πειραιώς  θα έχουν την ευκαιρία να 

συζητήσουν τα θέματα που σχετίζονται με τις 

οικογενειακές επιχειρήσεις, σε ειδική εκδήλωση που 

προγραμματίζεται να διεξαχθεί στα μέσα του 

Ιανουαρίου, όπου ο Βαγγέλης Αποστολάκης, Αντιπρόεδρος της KPMG και η Κατερίνα Πολυζώη, 

Διευθύντρια της KPMG, και οι δύο εξειδικευμένοι στις οικογενειακές επιχειρήσεις θα απαντήσουν 

σε όλες τις ερωτήσεις μας και θα παρουσιάσουν παραδείγματα και βέλτιστες πρακτικές. Σε 

σχετική ανακοίνωσή της η KPMG αναφέρει τα ακόλουθα: «Αποτελεί κυρίαρχη άποψη ότι οι 

οικογενειακές επιχειρήσεις είναι η «ραχοκοκαλιά» της ελληνικής, αλλά και της παγκόσμιας 

οικονομίας και θα προσθέταμε σε αυτό ότι αποτελούν, επίσης, τον κορμό και την ψυχή της 

επιχειρηματικότητας. Στο άκουσμα του όρου «οικογενειακή επιχείρηση», πολλοί είναι αυτοί που 

συνειρμικά φέρνουν στο μυαλό τους πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις, με τοπική εμβέλεια και 

μικρό αριθμό εργαζομένων, προερχόμενων κυρίως από την οικογένεια. 

Περισσότερα  

Επιστροφή 

 

Χορήγηση Δασμολογικών Ποσοστώσεων- Αναστολών από 1-7-2020 

Έγγραφο του Τμήματος Β’ – Ειδικών Καθεστώτων 

Εισαγωγών του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

επενδύσεων, σχετικά με τη χορήγηση δασμολογικών 

ποσοστώσεων/αναστολών που θα ισχύσουν από 01-

07-2020 κοινοποίησε το Ε.Β.Ε.Π. στα μέλη του.  

Περισσότερα  

Επιστροφή 

 

Έκθεση για δίτροχα στην Πέτρινη Αποθήκη 

Αυτά  τα Χριστούγεννα κάτι διαφορετικό στο Πειραιά, καθώς το διήμερο 14 

& 15 Δεκεμβρίου, στην Πέτρινη Αποθήκη θα πραγματοποιηθεί έκθεση για 

δίτροχα με τίτλο «BEAUTY AND THE BEAST». Ειδικότερα, θα 

φιλοξενηθούν 250 μοναδικές μοτοσυκλέτες με αρκετές να παρουσιάζονται 

για πρώτη φορά σε κοινό.  Σπάνιες κλασικές μοτοσυκλέτες (Βeauty) σε μια 

θεματική έκθεση με τις πιο σημαντικές ανά δεκαετία θα μας ταξιδέψουν 

http://www.pcci.gr/evepimages/STOURNARASANAPTYXI_F17616.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/OIKOGENEIAKESEPICHEIRISEIS_F18181.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL4603a_2019_F18733.pdf


στην ιστορία της εξέλιξης των δύο τροχών. Η έκθεση διοργανώνεται από την Ελληνική Λέσχη 

Φίλων Κλασικής Μοτοσυκλέτας. Μαζί, και τα παιδιά ειδικής αγωγής του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Πειραιά, με 

τον σύλλογό τους «Αργοναύτες», θα πωλούν κατασκευές τους και καλούν τους επισκέπτες που 

επιθυμούν να δωρίσουν γραφική ύλη. Ώρες λειτουργίας: Σάββατο & Κυριακή, 11.00-21.00. 

Επιστροφή 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 

Ο Πειραιάς στα πρότυπα του Ρότερνταμ 

Τα τρία κρίσιμα μέτωπα μετεξέλιξης του λιμανιού 

παρουσίασε ο αντιπρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Κωστής 

Αχλαδίτης, σε συνέντευξή του στην οικονομική εφημερίδα 

«Ναυτεμπορική». Ειδικότερα, η συνέντευξη του κ. 

Αχλαδίτη έχει ως ακολούθως: Σε τρία μέτωπα θα πρέπει να 

στρέψει το ενδιαφέρον της η πολιτεία προκειμένου να 

μετεξελιχθεί ο Πειραιάς σε ένα πραγματικό διαμετακομιστικό και διαχειριστικό κέντρο στα 

πρότυπα του Ρότερνταμ, του Αμβούργου, ή της Αμβέρσας επισημαίνει ο αντιπρόεδρος του 

Ε.Β.Ε.Π., αρμόδιος για τα θέματα ναυτιλίας Κωστής Αχλαδίτης. Τα φημισμένα αυτά λιμάνια 

συγκεντρώνουν, αυτή τη στιγμή, τη μερίδα του λέοντος από μεγάλες εταιρείες logistics και 

εφοδιασμού, με μοντέρνους και τεχνολογικά ανεπτυγμένους αποθηκευτικούς χώρους, οι οποίες 

δραστηριοποιούνται μέσα σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Είναι μάλιστα ευρέως 

γνωστό ότι ειδικά το λιμάνι του Ρότερνταμ έχει προσελκύσει ελληνικές εταιρείες εφοδιασμού, οι 

οποίες μέσω των εκεί υποκαταστημάτων τους δύνανται να ανταγωνιστούν πιο αποτελεσματικά 

σε διεθνές επίπεδο εταιρείες αντιστοίχων δραστηριοτήτων.  

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Πα.Πει.: Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης “e-learning στις Ναυτιλιακές 

Σπουδές”  

 Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και Κατάρτισης εντάχθηκε 

στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής προσπάθειας που ξεκίνησε το Κέντρο 

Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς, από την ακαδημαϊκή χρονιά 2018-19, 

απαντώντας με τον τρόπο αυτό στις σύγχρονες και αυξανόμενες 

ανάγκες της κοινωνίας, για μάθηση σε αντικείμενα περί την 

θαλάσσια οικονομία, με ιδιαίτερη αναφορά στη Ναυτιλία, μέσω εναλλακτικών προγραμμάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (“e-learning στις 

Ναυτιλιακές Σπουδές”, ‘‘e-Learning in Maritime Studies”), φέρει τη σφραγίδα μελών του 

έμπειρου Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών και 

επιλεγμένων σε εξειδικευμένα αντικείμενα συνεργατών του.  

Επιστροφή 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/PEIRAIASROTERNTAM_F18962.pdf


 

 

Στη δύναμη του στόλου του ΠΝ το «ΑΤΛΑΣ Ι» 

Με πλοίο γενικής υποστήριξης εξοπλίστηκε το Πολεμικό 

Ναυτικό  χάρη στη δωρεά του ιδρύματος «Αικατερίνη   

Λασκαρίδη». Το «ΑΤΛΑΣ Ι», όπως είναι πλέον το όνομα του 

πλοίου, μετά την τελετή ονοματοδοσίας, έχει μήκος 70,4 

μέτρων, πλάτος 16 μέτρα, βύθισμα 8 μέτρα και εκτόπισμα 

3.010 τόνους. Διαθέτει κατάστρωμα πολλαπλών χρήσεων, 

έκτασης 580 τετραγωνικών μέτρων, αλλά και γερανό μήκους 15 μέτρων με δυνατότητα 

ανύψωσης 3,5 τόνων. Είναι εξοπλισμένο με δύο κύριες μηχανές, αλλά και δύο βοηθητικούς 

κινητήρες και έναν κινητήρα έκτακτης ανάγκης. Ως μέγιστη ταχύτητα ορίζονται οι 14 κόμβοι.Το 

νέο απόκτημα του Πολεμικού Ναυτικού ναυπηγήθηκε το 1999 για την εκτέλεση αποστολών 

ρυμουλκού, υποστήριξης και διάσωσης επιχειρήσεων πλατφόρμων άντλησης πετρελαίου στην 

ανοιχτή θάλασσα. 

Επιστροφή 

 

 

 

Επιστροφή 
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