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Αθήνα, 16/12/2022 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης και ο Αναπληρωτής 

Υπουργός. κ. Νίκος Παπαθανάσης παρέστησαν σήµερα, Παρασκευή 16 Δεκεµβρίου, 

στην υπογραφή συµφωνίας µεταξύ του Διευθύνοντα Συµβούλου της Fincantieri, κ. 

Pierroberto Folgiero και του Προέδρου & Δ/ντα Συµβούλου της ONEX Shipyards & 

Technologies Group, κ. Πάνου Ξενοκώστα, για τη δηµιουργία γραµµής κατασκευής και 

συντήρησης κορβετών, που θα βρίσκεται στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, µε σηµαντικά οφέλη 

για την εθνική οικονοµία και άµυνα. Το παρών στην τελετή υπογραφής έδωσαν η πρέσβης 

της Ιταλίας στην Ελλάδα, κ. Patrizia Falcinelli και ο General Manager Naval Vessels 

Division της Fincantieri S.p.A. κ. Dario Deste.  
 

Μεταξύ άλλων, η Συµφωνία προβλέπει:  

Ø Την κατασκευή 2+1 τελευταίας τεχνολογίας και υψηλών προδιαγραφών κορβετών 

στα Ναυπηγεία Onex Elefsis και τις απαραίτητες αναβαθµίσεις, βελτιώσεις, 

τεχνογνωσία & µεταφορά τεχνολογίας, εξοπλισµού, που υπολογίζεται περίπου στα 

80 εκατοµµύρια ευρώ  
 

Ø τη δηµιουργία 2.500 άµεσων και έµµεσων νέων θέσεων εργασίας στη 
ναυπηγική βιοµηχανία. 

 
Ø τη συνεργασία µε πολλαπλασιαστικά οφέλη για την Ελληνική οικονοµία και άµυνα, 

ενώ ενισχύει την προοπτική περαιτέρω συνεργασίας των δύο Οµίλων σε µελλοντικά 

προγράµµατα κατασκευής πολεµικών και εµπορικών πλοίων 

 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:  
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«Η υπογραφή του µνηµονίου συνεργασίας µεταξύ της ΟΝΕΧ και της Fincantieri είναι ένα 

πολύ σηµαντικό γεγονός για την ελληνική οικονοµία καθόσον, εφόσον υλοποιηθεί αυτή η 

συνεργασία, µε τη µεταφορά τεχνογνωσίας στα ελληνικά ναυπηγεία στην Ελευσίνα, θα 

αποκτήσουν δυνατότητες που ποτέ δεν είχαν στο παρελθόν. 

Ασφαλώς και η σηµερινή υπογραφή δεν προδικάζει το αποτέλεσµα της διαδικασίας για το 

πρόγραµµα των κορβετών που θα είναι µια απόφαση που θα λάβει η Ελληνική Κυβέρνηση 

και το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας εξετάζοντας συνολικά, µε ισότιµο τρόπο, όλες τις 

κατατεθειµένες προτάσεις. 

Όµως, το σηµερινό µνηµόνιο εξασφαλίζει ότι τα ναυπηγεία Ελευσίνας µπορούν να 

ικανοποιήσουν τις προσδοκίες και να παραδώσουν το σχετικό πρόγραµµα, εάν και εφόσον 

επιλεγούν από το Πολεµικό Ναυτικό. 

Σε κάθε περίπτωση η σηµερινή υπογραφή δείχνει το ισχυρό ενδιαφέρον ενός τεραστίου 

παγκοσµίως ναυπηγικού οµίλου για την Ελλάδα. 

Πολύ τιµητικό για την ελληνική οικονοµία, ψήφος εµπιστοσύνης στην Ελλάδα και ψήφος 

εµπιστοσύνης στην ΟΝΕΧ.  

Θερµά συγχαρητήρια». 

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Νίκος Παπαθανάσης δήλωσε:  
«Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Ξενοκώστα της ONEX Shipyards και τον κύριο Fogiero 

από την εταιρεία Fincantieri για την υπογραφή της σηµερινής συµφωνίας. 

Από την πρώτη στιγµή αυτή η Κυβέρνηση είπε ότι θα αλλάξει το περιβάλλον, το 

επιχειρηµατικό περιβάλλον στην Ελλάδα και θα δηµιουργήσει µια φιλική χώρα στην 

επιχειρηµατικότητα. 

Για αυτό λοιπόν η αναβίωση της λειτουργίας καταρχάς των Ναυπηγείων της Ελευσίνας 

δίνει µια νέα δυναµική σε έναν πολύ ισχυρό κλάδο που ήκµαζε στο παρελθόν αλλά 

ταυτόχρονα η ενδυνάµωση αυτή στηρίζει και θα στηρίζει έναν πολύ ισχυρό εµπορικό στόλο 

µιας και η Ελλάδα έχει τον ισχυρότερο εµπορικό στόλο στον κόσµο. 

Συνεχίζουµε, λοιπόν.  Η στήριξη της ναυπηγοεπισκευαστικής βιοµηχανίας δεν είναι µόνο 

ότι δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας για νέες και νέους στην περιοχή αλλά ταυτόχρονα 
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δηµιουργεί και ένα οικοσύστηµα από άλλες δραστηριότητες που ενισχύουν γενικότερα την 

βιοµηχανία στην πατρίδα µας που αποτελεί έναν βασικό πυλώνα ανάπτυξης.  

Ευχαριστώ». 

 

Η πρέσβης της Ιταλίας στην Ελλάδα κ. Patrizia Falcinelli δήλωσε: 
«Είµαι πολύ χαρούµενη που παρίσταµαι σήµερα εδώ στην εναρκτήρια εκδήλωση µιας 

µακροχρόνιας και εποικοδοµητικής συνεργασίας ανάµεσα στη Fincantieri και την Onex. 

Αποτελεί µία ακόµη ένδειξη της αποφασιστικότητας των Ιταλικών επιχειρήσεων να 

εργαστούν από κοινού µε Ελληνικές επιχειρήσεις διαµέσου κοινών δυνατοτήτων και 

εµπειριών. 

Αυτός ήταν πάντοτε, όπως γνωρίζετε, ο τρόπος προσέγγισης των Ιταλικών επιχειρήσεων 

που εµπιστεύονταν και επιµένουν να εµπιστεύονται την Ελληνική αγορά για τις επενδύσεις 

τους. Όλες οι επενδύσεις, άλλωστε, που έχουν γίνει από Ιταλικές επιχειρήσεις είχαν στόχο 

να συµβάλλουν σε σηµαντικό βαθµό στην ανάπτυξη των περιουσιακών στοιχείων της 

Ελλάδας στους τοµείς της βιοµηχανίας και των υποδοµών. 

Συνεπώς, θέλω να στείλω το εξής ισχυρό µήνυµα στην Ελληνική κυβέρνηση και τις 

επιχειρήσεις: ο στόχος των Ιταλικών εταιρειών είναι να συνεργαστούν µαζί σας, να 

αναπτυχθούν µαζί µε τις Ελληνικές εταιρείες και να δηµιουργήσουν κόµβους εδώ στην 

Ελλάδα, οι οποίοι θα µπορούσαν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες άλλων γειτονικών χωρών 

και περιφερειών.  

Σας ευχαριστώ». 

 

Ο  Διευθύνων Σύµβουλος της Fincantieri, κ. Pierroberto Folgiero δήλωσε:  

«Η κατασκευαστική στρατηγική µας βασίζεται σε ένα αποδεδειγµένο µοντέλο για την 

αύξηση της αποτελεσµατικότητας του τοπικού εταίρου µε µεταφορά τεχνολογίας, 

αξιοποιώντας συνέργειες και διασυνδέσεις µεταξύ της παραγωγής στην Ιταλία και την 

Ελλάδα, µε µακροπρόθεσµη στρατηγική. Αξιοποιούµε επίσης ένα µοναδικό χαρακτηριστικό 

της ιταλικής αµυντικής βιοµηχανίας, όπου ένα δίκτυο µικροµεσαίων εταιρειών συνεργάζεται 

µε παγκόσµιες: αυτό ακριβώς θέλουµε να εφαρµόσουµε και στην Ελλάδα για να κάνουµε τα 

Ναυπηγεία Ελευσίνας σηµείο αναφοράς». 
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Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύµβουλος της ONEX, κ. Πάνος Ξενοκώστας δήλωσε:  
«Ενώνουµε τις δυνάµεις µας µε την παγκόσµια ηγέτιδα του κλάδου Fincantieri, 

σχηµατίζοντας µια ισχυρή Αµερικανό-Ιταλό-Ελληνική συµµαχία µε βάση την Ελλάδα και τα 

ναυπηγεία της χώρας. Η σηµερινή συµφωνία ανάπτυξης βάσης κατασκευής και 

υποστήριξης της γραµµής παραγωγής των υπερσύγχρονων κορβέτων τύπου Doha, είναι 

µόνο η αρχή. Η µεταφορά τεχνογνωσίας και η εκπαίδευση εργαζοµένων, τεχνιτών, 

στελεχών των Ναυπηγείων Ελευσίνας από τη Fincantieri είναι µια εθνικής σηµασίας 

παρακαταθήκη. Αφορά πολλά περισσότερα από την αναβίωση της ναυπηγικής 

βιοµηχανίας. Η Ελλάδα µετατρέπεται σε έναν περιφερειακό κόµβο κατασκευής και 

υποστήριξης αµυντικών πλατφόρµων. Η δέσµευση και των δύο εταιριών έχει στο επίκεντρο 

το ελληνικό πολεµικό ναυτικό και τους συµµαχικούς στόλους της περιοχής, 

συµπεριλαµβανοµένου φυσικά του Αµερικανικού». 

 

Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό  


