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Περίληψη 

 
Από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης των κοινωνιών, η ναυτιλία συνδράμει με ποικίλους 

τρόπους στην ευημερία και εξάπλωσή τους (άνθιση θαλασσίου εμπορίου, 

επικοινωνία, ανταλλαγή υλικών και πολιτισμικών αγαθών, ανακάλυψη νέων 

περιοχών, εξάπλωση και διάδοση πολιτισμών). Ακόμα και σήμερα τα λιμάνια, ως 

σταθμοί των θαλασσίων διαδρομών, αποτελούν έναν από τους κυριότερους μοχλούς 

οικονομικής ανάπτυξης των ευρύτερων περιοχών τους.  

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η συγκριτική ανάλυση των οικονομικών στοιχείων 

των Λιμένων της Ελλάδας (Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, 

Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών, Πειραιώς και 

Ραφήνας), πλην του Ν. Ευβοίας λόγω έλλειψης στοιχείων. 

Η μελέτη μας θα επεξεργασθεί την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών των 

παραπάνω Οργανισμών την τελευταία εξαετία, κατά την οποία η χώρα μας 

βρίσκεται σε μία περίοδο έντονης οικονομικής ύφεσης ενώ έχουν μεταφερθεί στο 

Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) και έχουν 

συμπεριληφθεί στο σχετικό Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων, το 74% του 

μετοχικού κεφαλαίου - των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Οργανισμών 

Πειραιά και Θεσσαλονίκης και το 100% των υπόλοιπων λιμανιών, πλην  Ν. Ευβοίας. 

Στη συνέχεια θα επιχειρήσουμε την συγκριτική αξιολόγησή τους και θα 

αποπειραθούμε να διατυπώσουμε προτάσεις - ενέργειες  για την βελτίωση της 

χρηματοοικονομικής επίδοσής τους και της  περαιτέρω ανάπτυξή τους.  

Παράλληλα, ως απόρροια της ανάλυσης των στοιχείων θα διατυπωθούν 

συμπεράσματα και προτάσεις άσκησης πολιτικής με στόχο την βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας και την περαιτέρω ανάπτυξη των Λιμένων.   

 

Λέξεις κλειδιά: εξέλιξη οικονομικών μεγεθών, οικονομική ύφεση, 

χρηματοοικονομική επίδοση, ανάπτυξη λιμένων.  
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Summary 

 
From the earliest stages of society’s development, shipping is assisting in a variety of 

ways to their well-being and distribution (bloom merchant, contact, exchange 

materials and cultural goods, discovering new areas, spread and diffusion of 

cultures). Even today ports, as centers of maritime routes, are one of the main levers 

of economic development of their locales. 

The aim of this work is the comparative analysis of financial data of the ports of 

Greece (Volos, Alexandroupolis, Eleusisa, Igoumenitsa, Heraklion, Thessaloniki, 

Kavala, Corfu, Lavrio, Patras, Piraeus and Rafina), except Evia Prefecture, due to 

luck of data. 

Our study will prepare the evolution of financial indicators of above Organizations 

over the past six years, during which our country is in a period of intense economic 

recession,  while have already transferred to Hellenic Republic Asset Development 

Fund and have been included in the relevant programme of Privatisations, the 74% of 

the share capital of companies listed on the Athens Stock Exchange that is the Ports 

of Piraeus and Thessaloniki and the 100% of the remaining ports, except Evia Pref.. 

Then we will attempt the comparative evaluation and will try to formulate proposals-

actions to improve financial performance and further, their development. 

At the same time, as a result of the data analysis will be formulated conclusions and 

policy proposals aimed at improving the competitiveness and further development of 

ports. 

 

Keywords: evolution of financial indicators, economic recession, financial 

performance, ports development.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Εισαγωγή  

1.        Εισαγωγή 
«... Ο Ηρόδοτος έγραψε ό, τι : "έχουμε γη και πατρίδα, όταν έχουμε πλοία και 

θάλασσα".  

Στην Ελλάδα της κρίσης, η Ελληνική Ναυτιλία αποτελεί ηγέτιδα δύναμη 

παγκοσμίως και οι δυνατότητες που ανοίγονται σήμερα συνδέονται άμεσα με την 

Λιμενική Βιομηχανία. Ως σταθμοί των θαλασσίων διαδρομών, οι Οργανισμοί 

Λιμένων Ελλάδας, αποτελούσαν, αποτελούν και θα  αποτελούν τους κυριότερους 

μοχλούς οικονομικής ανάπτυξης. 

 

1.1. Αντικείμενο και στόχος της Διπλωματικής Εργασίας 
 
Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί  να σκιαγραφήσει το χρηματοοικονομικό 

προφίλ του των Οργανισμών Λιμένων Ελλάδας μέσα από τη συλλογή και 

προσπάθεια ανάλυσης μακροοικονομικών και μικροοικονομικών παραγόντων που 

διαμορφώνουν τη λειτουργία και απόδοση ενός κλάδου,  σε βάθος εξαετίας και να 

διατυπώσει προτάσεις – ενέργειες για βελτίωση της χρηματοοικονομικής τους 

επίδοσης και περαιτέρω ανάπτυξής τους. 

 

1.2. Δομή Διπλωματικής Εργασίας  
 

Η δομή, η οποία προκρίθηκε και την οποία ακολουθεί η παρούσα διπλωματική 

εργασία είναι η παρακάτω:  

Στο Κεφάλαιο 2, γίνεται  μία Επισκόπηση των λιμένων από την δημιουργία τους 

μέχρι και σήμερα, μέσα από ιστορικά, διοικητικά και οικονομικά στοιχεία. 

Στο Κεφάλαιο 3, με γενικό τίτλο «Χρηματοοικονομική Ανάλυση», γίνεται 

συνοπτική θεωρητική ανάλυση των αριθμοδεικτών που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν . 
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Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται και αξιολογούνται – σχολιάζονται τα 

αποτελέσματα.   

Τέλος, στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται  συγκεντρωτικά τα  αποτελέσματα –

συμπεράσματα και επιχειρείται η διατύπωση προτάσεων.  

Ακολουθεί η βιβλιογραφία,  αρθρογραφία και οι Ιστοσελίδες.  

Στο Παράρτημα Α περιλαμβάνει πίνακα συντομεύσεων (μεταξύ άλλων και των 

διακριτικών τίτλων των υπό ανάλυση Οργανισμών).  

Τέλος το Παράρτημα Β περιλαμβάνει ορολογία λέξεων που αναφέρονται στην 

εργασία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Επισκόπηση Λιμένων 

2. Επισκόπηση Λιμένων  

2.1 Οργανισμοί Λιμένος Ελλάδας 
 
2.1.1. Τι είναι λιμάνι; 
1Αρχ. το  λιμήν , ως προς τη νεότερη λ. λιμάνι, αντιδάνειο από το τουρκ. Liman που 

το ίδιο ανάγεται στο ελλην. λιμένι-ιον < λιμήν  

 

Ως λιμάνι2 νοείται ο όρμος στον οποίο προσεγγίζουν με ασφάλεια τα πλοία 

προκειμένου να προβούν σε εμπορικές πράξεις, σε από-επιβίβαση επιβατών κ.α.  

Υπάρχουν όμως και λιμάνια – ναύσταθμοί ή ναυτικές βάσεις – στα οποία 

προσεγγίζουν αποκλειστικά πολεμικά πλοία.  

 

Ο διαχωρισμός των λιμανιών με ιστορική-χρονολογική σειρά είναι  σε: α) Φυσικά 

λιμάνια (harbour), β) παραδοσιακά λιμάνια, γ) σύγχρονα λιμάνια και δ) Σύγχρονους 

Λιμενικούς Τερματικούς Σταθμούς (Παρδάλη, 2001)3. 

α) τα φυσικά λιμάνια - όρμοι διαμορφωμένοι από τη φύση όπου μπορούν να 

καταφύγουν τα πλοία όταν αυτό απαιτείται - μετεξελίχθηκαν (πολλά εξ αυτών) σε 

τεχνητά (port), ύστερα από ορισμένα έργα υποδομής. 

β) τα παραδοσιακά λιμάνια - παράκτιες περιοχές όπου ύστερα από τεχνητές 

παρεμβάσεις, προσεγγίζουν τα πλοία -  ήταν περισσότερο στραμμένα προς τη 

θάλασσα (θαλάσσιους ή παραθαλάσσιους λιμένες)  ή τον ποταμό (ποτάμιους ή 

παραποτάμιους λιμένες) και κατά κύριο λόγο η λειτουργία τους πρωτίστως ήταν η 

φορτοεκφόρτωση και αποθήκευση και δευτερευόντως η προώθηση των 

εμπορευμάτων και η εξυπηρέτηση των επιβατών. 

1 Άρθρο «Η θάλασσα στη γλώσσα μας» Γ. Μπαμπινιώτης (http://www.babiniotis.gr  ) 
2 Ιστοσελίδα https://el.wikipedia.org  
3 Παρδάλη Ι. Αγγελική (2001), «Η Λιμενική Βιομηχανία», εκδ. Σταμούλη 
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γ) τα σύγχρονα λιμάνια – συνήθως εγκατεστημένα σε απόσταση από τα αστικά 

κέντρα – με κύριο λόγο λειτουργίας την παροχή υπηρεσιών  για τη μείωση του 

κόστους, προσφέρουν λύσεις στις συνδυασμένες μεταφορές. 

δ) ως Σύγχρονος Λιμενικός Τερματικός Σταθμός χαρακτηρίζεται ο τομέας του 

λιμανιού , ο οποίος αποτελείται από μία ή περισσότερες θέσεις παραβολής, που είναι 

αφιερωμένες στη διαχείριση ενός συγκεκριμένου φορτίου (Παρδάλη, 2001)4. 

 

Ο διαχωρισμός των λιμανιών μπορεί να γίνει ανάλογα και με τη χρήση τους ή την 

υποδοχή διαφόρων εμπορευμάτων  ή επιβατών. 

Ο κύριος διαχωρισμός (Καστελάνος, 2012)5 των λιμένων γίνεται με βάση το κύριο 

χαρακτηριστικό τους δηλαδή: α) διακίνηση επιβατών (cruise ή passenger port) και β) 

διακίνηση φορτίων (cargo port).  

α) Λιμάνι κρουαζιέρας (cruise port), ορίζεται ως το λιμάνι όπου οι επιβάτες 

επιβιβάζονται / αποβιβάζονται για την έναρξη / λήξη του ταξιδιού τους. Η παροχή 

λιμενικών υπηρεσιών / εγκαταστάσεων εστιάζεται στην 1. Υποδοχή και  2. Στον 

Εφοδιασμό των πλοίων (καύσιμα, τρόφιμα κλπ).  

Στους επιβατικούς λιμένες (passenger ports) , λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης κίνησης 

κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι παραπάνω λιμενικές υπηρεσίες είναι πιο αναγκαίες. 

β) Λιμάνι (ή τμήμα αυτού) Εξυπηρέτησης Φορτίων (cargo port), ορίζεται ως το 

λιμάνι για την διακίνηση φορτίων. 

Η παροχή λιμενικών υπηρεσιών / εγκαταστάσεων είναι εξειδικευμένη και κάθε 

λιμάνι μπορεί να είναι εξειδικευμένο σε συγκεκριμένο είδος φορτίου, όπως : β1) τα 

λιμάνια εξυπηρέτησης «χύδιν» φορτίων (bulk ή  break bulk ports), β2) τα λιμάνια 

που διαχειρίζονται εμπορευματοκιβώτια (container port) ή β3) τα λιμάνια που 

διαχειρίζονται διάφορα είδη φορτίων (terminals). 

 

2.1.2. Γενιές Λιμανιών 

Η κατηγοριοποίηση των λιμένων  σύμφωνα με το παρεχόμενο προϊόν, σε γενιές6,  

έγινε το 1992 από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.  

 

4 Παρδάλη Ι. Αγγελική (2001), «Η Λιμενική Βιομηχανία», εκδ. Σταμούλη 
5 Γ. Καστελάνος, Εκτ. Δ/ντής Ένωσης Λιμένων Ελλάδας , Θεσσαλονίκη 30.03.2012 Ημερίδα 
6 UNCTAD (United Nations Conference of Trade and Development), (1992) 
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2.1.2.1. Λιμάνια πρώτης γενιάς 

Τα λιμάνια πρώτης γενιάς (πριν το 1950), είχαν ως κύρια δραστηριότητά τους την 

φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων και τον χειρισμό στις λιμενικές εγκαταστάσεις.   

 

2.1.2.2. Λιμάνια δεύτερης γενιάς 

Τα λιμάνια δεύτερης γενιάς (τέλη του 1950, αρχές του 1960), θεωρούνται κέντρα 

μεταφορικών και εμπορικών υπηρεσιών, διότι παρέχουν - πέραν των 

φορτοεκφορτώσεων – και διάφορες εμπορικές υπηρεσίες όπως η συσκευασία ή και η 

τυποποίηση οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις των οποίων βρίσκονται μέσα στα όρια 

των λιμανιών, τα οποία επεκτείνονται στο εσωτερικό της χώρας. 

 

2.1.2.3. Λιμάνια τρίτης γενιάς 

Τα λιμάνια τρίτης γενιάς ( δεκαετία 1980), έχουν διαφορετική οργανωτική λογική 

από τα λιμάνια πρώτης και δεύτερης γενιάς. Τα λιμάνια θεωρούνται δυναμικοί 

κόμβοι στο παγκόσμιο δίκτυο παραγωγής-κατανάλωσης, προσαρμοζόμενα στις 

σύγχρονες απαιτήσεις για ενεργό συμμετοχή στις εξελίξεις του διεθνούς εμπορίου 

(ευρεία χρήση των εμπορευματοκιβωτίων και των συνδυασμένων μεταφορών σε 

μεγάλη κλίμακα παγκοσμίως). 

 
2.1.2.4. Λιμάνια τέταρτης γενιάς 

Προς μία τέταρτη γενιά (μετά το 2000), δύναται να εντάσσονται τα λιμάνια εκείνα 

που έχουν κάνει χρήση των νέων τεχνολογιών στον κλάδο των logistics και 

αναπτύσσουν συνεργασίες με άλλους λιμένες.  Βασική προϋπόθεση για τον 

χαρακτηρισμό ενός λιμανιού ως τέταρτης γενιάς είναι η πλήρη αυτοματοποίηση της 

λειτουργίας των τερματικών σταθμών και τη λειτουργία τους ως τμήματα ενός 

ολοκληρωμένου συστήματος εφοδιαστικής αλυσίδας (Paixao & Marlow, 2003) 7 

 

7 Paixao AC, Marlow PB (2003), “ Fourth generation Ports-a question of agility?” International 
Journal of Physical Distribution and Logistics Management 
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2.1.3. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία Οργανισμών Λιμένων 

Στην Ελλάδα λειτουργούν: 

• Δώδεκα (12) Λιμένες Διεθνούς Σημασίας, με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας8 

• Είκοσι τρία (23) κρατικά Λιμενικά Ταμεία, που αφορούν Λιμένες Εθνικής ή 

Μείζονος Σημασίας 

• Εξήντα έξι (66) Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία9, που αφορούν Λιμένες 

Διεθνούς, Εθνικής ή Μείζονος Σημασίας  

8 Ν.2688/1999, Φ.Ε.Κ. 40/τ.Α’/01.03.1999 και Ν.2932/2001/2001, Φ.Ε.Κ. 145/τ.Α’/27.06.2001 όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
9 Σύμφωνα με το αρ.10 του Ν.2987/2002, Φ.Ε.Κ. 27/τ.Α’/21.02.2002, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει 

Εικόνα 1: Διάκριση Λιμένων σε Γενιές (Χλωμούδης, 2011) 
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• Δύο (2) Νομαρχιακά Λιμενικά Γραφεία, που λειτουργούν ως Δημοτικά 

Λιμενικά Ταμεία. 

• 1250 περιφερειακοί λιμένες, μαρίνες, αλιευτικά καταφύγια και λιμενίσκοι 

καταχωρημένα σε 188 Κεντρικά Λιμεναρχεία, Υπολιμεναρχεία και 

Λιμενικούς Σταθμούς. 

 
Οι δώδεκα (12) Λιμένες Διεθνούς Σημασίας – Οργανισμοί Λιμένα – που 

λειτουργούν με την μορφή Ανώνυμης Εταιρείας είναι του/της: Πειραιά, 

Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηρακλείου, Ηγουμενίτσας, 

Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πάτρας και Ραφήνας. Από αυτούς, οι Οργανισμοί 

Λιμένα Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, είναι εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 

Αξιών Αθηνών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 2:   13 Οργανισμοί Λιμένων Ανώνυμες Εταιρείες (Υπ. Ναυτιλίας, 
2013) 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης τον Δεκέμβριο του 201510 της Ρυθμιστικής 

Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Αθ. Πάλλη, η 

σημερινή πραγματικότητα του Ελληνικού Λιμενικού Συστήματος  και που 

διαμορφώνει τα προαναφερθέντα ως προς τον αριθμό, φαίνονται παρακάτω : 

α) δεκατρείς (13) Λιμένες διεθνούς και Εθνικής σημασίας με τη μορφή Ανώνυμης 

Εταιρείας (βλέπε Εικόνα 2 ), 

β) δεκατρία (13) Κρατικά Λιμενικά Ταμεία (Κ.Λ.Τ.) που αφορούν λιμένες διεθνούς, 

εθνικής, μείζονος ή τοπικής σημασίας (εποπτεία από το Υπουργείο Ναυτιλίας και 

Αιγαίου) και 

γ) εξήντα εννέα (69) Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία (Δ.Λ.Τ.) που αφορούν λιμένες 

Διεθνούς, Εθνικής, Μείζονος ή Τοπικής σημασίας. 

δ) δύο (2) Λιμενικά Γραφεία 

ε) οχτακόσιοι ογδόντα εννέα (889)  διαφορετικοί υφιστάμενοι λιμένες και λιμενικές 

εγκαταστάσεις, όλων των μεγεθών και χρήσεων στη χώρα. ( Ο καθηγητής κος 

Μουτζούρης Κ., από την τράπεζα δεδομένων του Εργαστηρίου Λιμενικών Έργων, 

τις καταγράφει στο επίπεδο άνω των1.114 περίπου.) 

Την κεντρική ευθύνη εποπτείας αυτών των εγκαταστάσεων την έχουν κατά σειρά 

και επί μέρους τα Υπουργεία Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΝΠ), 

Εσωτερικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού. Αν προσθέσουμε το γεγονός 

ότι όλες αυτές οι εγκαταστάσεις αναπτύσσονται σε 198 παράκτιους Δήμους, 40 

παραλιακών Νομών, των 12 παράκτιων αιρετών περιφερειών, τότε έχουμε μια 

πλήρη εικόνα, των εμπλεκομένων φορέων στα της σχεδιαστικής διαδικασίας του 

ελληνικού λιμενικού συστήματος. 

 
Οι λιμένες της Ελλάδας (Φ.Ε.Κ. 440/τ.Β’/1992), κατατάσσονται στις ακόλουθες 

κατηγορίες: 

- Λιμένες Εθνικής Σημασίας (Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Βόλου, Πάτρας, 

Ηγουμενίσας, Καβάλας, Αλεξανδρούπολης, Ηρακλείου, Κέρκυρας, Μυτιλήνης, 

Ρόδου, Χαλκίδας, Κυμης, Ελευσίνας, Λαυρίου, Ραφήνας, Αιγίου, Καλαμάτας, 

Ρεθύμνου, Σύρου, Σούδας, Κως, εκ των οποίων οι έντεκα πρώτοι εμφανίζουν 

διεθνές ενδιαφέρον) 

10 Κ. Χλωμούδης (2016) Άρθρο «Η ανάγκη Αντιμετώπισης του «Α-διοίκητου» του Ελληνικού  
Λιμενικού Συστήματος», http://www.naftikachronika.gr/2016/03/19/i-anagki-antimetopisis-tou-a-
dioikitou-tou-ellinikou-limenikou-systimatos/  
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- Λιμένες Μείζονος Ενδιαφέροντος (Λάγος, Ν. Μουδανιών, Στυλίδας, Κορίνθου, 

Κατάκολου, Κυλλήνης, Πύλου, Γυθείου, Ναυπλίου, Ιτέας, Ζακύνθου, Πόρου, 

Κεφαλληνίας, Πρέβεζας, Σητείας, Καστελίου Κισσάμου, Καλών Λιμένων, Βαθέως 

Σάμυ, Μύρινας Λήμνου, Χίου, Μυκόνου, Πάρου, Αμφίπολης) 

- Λιμένες Τοπικής Σημασίας (όλοι οι υπόλοιποι λιμένες της Ελλάδας) 

 

Επίσης, μία διαφορετική ταξινόμηση προκύπτει στη βάση της θέσης των Ελληνικών 

λιμένων στο σύστημα των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών11. Στους θαλασσίους 

Λιμένες Διεθνούς Σημασίας (με συνολικό ετήσιο όγκο διακίνησης 1,5 εκ. τόνους 

εμπορευμάτων ή 200.000 επιβάτες και – εκτός αν αυτό είναι αδύνατο – είναι 

συνδεδεμένοι με χερσαία στοιχεία του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, 

συμπεριλαμβάνονται 22 Ελληνικοί Λιμένες (Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Βόλου, 

Ελευσίνας, Ηρακλείου, Ηγουμενίτσας, Καβάλας, Κέρκυρας, Κυλλήνης, Λαυρίου, 

Μυτιλήνης, Μυκόνου, Νάξου, Πάτρας, Πάρου, Ραφήνας, Ρόδου, Σκιάθου, Τήνου, 

Χαλκίδας, Χανίων και Χίου.) 

 

Τέλος ενημερωτικά αναφέρουμε ότι σχεδιάζεται, σύμφωνα με την «Εθνική 

Στρατηγική Λιμένων 2013-2018» του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου (σήμερα 

Υπουργείο Ναυτιλίας & Λιμενικής Πολιτικής) Δεκ.2012   – μέχρι την παρούσα στιγμή 

δεν έχει υλοποιηθεί – η συνένωση των 12 Ανωνύμων Εταιρειών σε μικρότερο αριθμό 

με γεωγραφικό κριτήριο. Απόρροια αυτού η δημιουργία τεσσάρων λιμενικών 

δικτύων: 

• Αττικό Λιμενικό Δίκτυο: ΟΛ Πειραιά, ΟΛ Λαυρίου, ΟΛ Ραφήνας, ΟΛ 

Ελευσίνας 

• Δίκτυο Λιμένων Βορείου Ελλάδας: ΟΛ Θεσσαλονίκης, ΟΛ Καβάλας, ΟΛ 

Αλεξανδρούπολης 

• Δίκτυο Λιμένων Δυτικής Ελλάδας: ΟΛ Ηγουμενίτσας, ΟΛ Κέρκυρας, ΟΛ 

Πάτρας 

• Δίκτυο Λιμένων Κρήτης: ΟΛ Ηρακλείου 

 
 

 

11 Υπ’ αριθ. απόφαση 1346/2001  Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, 22.05.2001 
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2.1.4. Εταιρική Ταυτότητα Οργανισμών 

Οι Οργανισμοί Λιμένα Πειραιά και Θεσσαλονίκης, ιδρύθηκαν το 199912 και 

λειτουργούν ως Ανώνυμες Εταιρείες Κοινής Ωφέλειας με σκοπό την εξυπηρέτηση 

του δημόσιου συμφέροντος. 

Το 2001 υπογράφηκε Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και 

του Ο.Λ.Θ. Α.Ε., ενώ δύο μήνες μετά την υπογραφή το Ελληνικό Δημόσιο 

αποφάσισε να διαθέσει στο επενδυτικό κοινό ποσοστό 25,5% των μετοχών 

κυριότητάς του στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.). Αντίστοιχα  2002 

αντίστοιχη υπογράφηκε με τον Ο.Λ.Π. Α.Ε. Σύμβαση Παραχώρησης και αντίστοιχα 

το 2003 διέθεσε για διαπραγμάτευση στο Χ.Α.Α. ίδιο ποσοστό μετοχών. 

Το 2011, με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και 

Αποκρατικοποιήσεων13, μεταβιβάστηκαν στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. α) ποσοστό 23,1% επί του 

μετοχικού κεφαλαίου του Ο.Λ.Π. Α.Ε. και β) ποσοστό 23,3% επί του μετοχικού 

κεφαλαίου του Ο.Λ.Θ. Α.Ε.  

Με πρόσθεση απόφαση της ιδίας Επιτροπής14 το 2012 μεταβιβάζονται επιπρόσθετα 

στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. α) ποσοστό 51,038% επί του μετοχικού κεφαλαίου του Ο.Λ.Π. Α.Ε. 

και β) ποσοστό 50,968% επί του μετοχικού κεφαλαίου του Ο.Λ.Θ. Α.Ε.  

Με βάση τις ανωτέρω Αποφάσεις, κύριος μέτοχος με ποσοστά 74,138% και 

74,268% στις Ο.Λ.Π. Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε. αντίστοιχα, εμφανίζεται το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., 

κατέχοντας πλέον όλα τα δικαιώματα που πριν τη μεταβίβαση κατείχε το Ελληνικό 

Δημόσιο και τα οποία ασκεί σε συνεννόηση με τα συναρμόδια Υπουργεία Ναυτιλία 

& Αιγαίου  & Οικονομικών. 

 

Με τις διατάξεις του Ν. 2932/01 «Ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στις θαλάσσιες 

ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - 

Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» 

(Φ.Ε.Κ. 145 Α'), τα Λιμενικά Ταμεία (Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, 

Ηρακλείου, Ηγουμενίτσας, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πάτρας και Ραφήνας)  

(Ν.Π.Δ.Δ.) μετατρέπονται σε Α.Ε. με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος ….. 

Ανώνυμη Εταιρεία», με διακριτικό τίτλο «Ο.Λ… Α.Ε.» και έδρα της Α.Ε. …. 

Σκοπός της εκάστοτε Εταιρείας είναι η διοίκηση και η εκμετάλλευση των χώρων της 

12 Ν.2688/1999, Φ.Ε.Κ. 40/τ.Α’/01.03.1999 
13 Αρ. Απόφ. 195/27.10.2011, Φ.Ε.Κ. 2501/τ.Β’/04.11.2011 
14 Αρ. Απόφ. 206/25.04.2012, Φ.Ε.Κ. 1363/τ.Β’/26.04.2012 
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Ζώνης Λιμένα δικαιοδοσίας τους (Ν.2932/01, Μέρος 3ο, άρθρο 22, Κεφάλαιο Α' α.2 

- Καταστατικό). Η οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία των Οργανισμών διέπονται 

από τις διατάξεις του Νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/27.12.2005) περί Δημοσίων 

Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Δ.Ε.Κ.Ο.)... 

Το διάστημα  2001-2003  υπογράφηκαν Συμβάσεις Παραχώρησης μεταξύ του 

Ελληνικού Δημοσίου και των εν λόγω Οργανισμών Λιμένων. 

Τον Νοέμβριο του 2012, το Ελληνικό Δημόσιο με απόφαση15 της Διυπουργικής 

Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων  μεταβίβασε στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής 

Περιουσίας Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), κατά πλήρη κυριότητα, τις μετοχές που 

αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου έκαστης εκ των δέκα (10) 

Ανωνύμων Εταιρειών Οργανισμών Λιμένων (Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, 

Ηρακλείου, Ηγουμενίτσας, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πάτρας και Ραφήνας), 

προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία αποκρατικοποιήσεων.  

 
 
2.1.5. Ιστορική Παρουσίαση των Οργανισμών Λιμένων Ανωνύμων Εταιρειών 

 
2.1.5.1. Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Αν. Εταιρεία16 

Ο μικρός οικισμός Δεδέ-Αγάτς (το 1920 μετονομάστηκε αρχικά για μικρό χρονικό 

διάστημα Νεάπολη, ενώ κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Έλληνα βασιλιά Αλέξανδρου 

πήρε το όνομα Αλεξανδρούπολη), μετατρέπεται το 1871, λόγω σιδηροδρόμου, σε 

διαμετακομιστικό κόμβο και σημαντικό λιμάνι. Το 1880 κατασκευάστηκε από τη 

Γαλλική Εταιρεία των Οθωμανικών Φάρων, ο φάρος που έγινε σύμβολο της πόλης,. 

Στην αρχική του μορφή το λιμάνι διέθετε μικρή λιμενολεκάνη. Τo 1931 συντάχθηκε 

η πρώτη μελέτη κατασκευής προσήνεμου κυματοθραύστη στο λιμάνι και την 

περίοδο 1934-1935 έχουμε κατασκευή του πρώτου τμήματος του προσήνεμου 

μώλου μήκους 85μ, το οποίο επεκτείνεται κατά 345μ την περίοδο 1938-1940. 

Το 1949, περιλαμβάνεται το λιμάνι στο πρόγραμμα για την εκτέλεση έργων με 

πιστώσεις του «Σχεδίου Μάρσαλ» και αρχίζει σειρά έργων.  

Την περίοδο 1994-2001 κατασκευάζονται με πιστώσεις του Β΄ Κ.Π.Σ. τα μεγάλα 

έργα της Α΄, Β΄ και Γ1΄ φάσης νέου λιμένα Αλεξανδρούπολης. 

15 Απόφαση 222/05.11.2012, Φ.Ε.Κ. 2996/τ.Β’/12.11.2012 
16 Ιστοσελίδα Ο.Λ.Α. Α.Ε. (http://www.ola-sa.gr )  
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Στα πλαίσια του Γ΄ Κ.Π.Σ. εκπονήθηκε μια σειρά μελετών μεταξύ των οποίων και η 

«Μελέτη Χωροταξικής Οργάνωσης & Εξοπλισμού Χερσαίας Ζώνης Λιμένα (Master 

Plan)», με βάση τις προοπτικές που υπάρχουν για τις χώρες και ζώνες που 

προβλέπεται να εξυπηρετήσει ο Λιμένας και με οροφή το έτος 2025.  

 
2.1.5.2. Οργανισμός Λιμένος Βόλου Αν. Εταιρεία17 

Η θαλάσσια επικοινωνία της περιοχής του Βόλου με άλλα μέρη του Αιγαίου αρχίζει 

στο τέλος της νεολιθικής περιόδου, όπως αποδεικνύεται από τα αρχαιολογικά 

ευρήματα . Κατά την Μυκηναϊκή περίοδο ο Ιωλκός αναπτύχθηκε με τις Παγασές ως 

λιμάνι, που συνδέεται με την εκστρατεία του Ιάσονα και των Αργοναυτών.  

Στον 3ο αιώνα π.Χ. κοντά στις Παγασές ιδρύθηκε η Δημητριάδα από τον Μακεδόνα 

βασιλιά Δημήτριο το Πολιορκητή και γρήγορα έγινε το πιο σημαντικό λιμάνι του 

Μακεδονικού κράτους. Κατά τη Ρωμαϊκή και Βυζαντινή περίοδο κατείχε μια 

σημαντική θέση μεταξύ των εμπορικών λιμανιών της Ελλάδας. 

Από το τέλος της Βυζαντινής περιόδου το λιμάνι του Βόλου μετεγκαθίσταται στη 

σημερινή του θέση, νότια του κάστρου, στη συνοικία των Παλαιών, εκτεινόμενο 

ανατολικά από το λιμάνι της Δημητριάδας.  

Η πρώτη εμφάνιση οικισμών κοντά στο λιμάνι έγινε στη δεκαετία του 1830.  

Αμέσως μετά την προσάρτηση της Θεσσαλίας στο Ελληνικό κράτος (1881) ιδρύθηκε 

η Λιμενική Επιτροπή και το Λιμενικό Ταμείο Βόλου και επιβλήθηκαν ειδικοί 

λιμενικοί φόροι για τα έργα. Η κατασκευή του λιμανιού εντάσσεται στην τρίτη 

περίοδο λιμενικών έργων της χώρας (1889-1923) . 

Το 1939, παραμονές του πολέμου, ο Βόλος αποτελούσε το τρίτο κατά σειρά 

σπουδαιότητας λιμάνι της χώρας, μετά τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη, 

διακινώντας ετησίως 250.000 τόνους εμπορευμάτων και 50.000 επιβάτες.  

Κατά την διάρκεια του πολέμου το λιμάνι υπέστη σοβαρές βλάβες η αποκατάσταση 

των οποίων ξεκίνησε το 1947, με μηχανικό Λιμένος τον Γ. Κοντοστάν και το 1948 

υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ του Λιμενικού Ταμείου, του Υπουργείου Δημοσίων 

Έργων και της AMAG (American Mission for Aid to Greece)  για την ανακαίνιση 

του Λιμένος του Βόλου και το 1949 ανατέθηκε η γενική οικονομική και τεχνική 

μελέτη στον καθηγητή της Έδρας Λιμενικών Έργων του ΕΜΠ Δημοσθένη Πίππα σε 

17 Ιστοσελίδα Ο.Λ.Β. Α.Ε. (http://www.port-volos.gr )  
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συνεργασία με τον μηχανικό Γ. Κοντοστάνο και τις αρμόδιες ελληνικές και 

αμερικάνικες υπηρεσίες.  

Μια σειρά δεδομένων επέφεραν την εγκατάλειψη του φιλόδοξου σχεδίου Πίππα, του 

1949. Το 1952 η τεχνική υπηρεσία του λιμένα συνέταξε μελέτη με σημαντική 

ανάπτυξη του λιμενικού χώρου δυτικά, το οποίο παρέμεινε στα χαρτιά. 

Η σημαντικότερη πρωτοβουλία της Λιμενικής Επιτροπής ήταν η ανάθεση οριστικής 

οικονομικής και τεχνικής μελέτης, για τη γενική ανάπτυξη του Λιμένα, στο γραφείο 

Δοξιάδη, τον Ιούνιο του 1965. Τη μελέτη συνέταξαν το 1966 (βλ. Σχήμα 2.3) τρεις 

από τους σημαντικότερους πολεοδόμους της εποχής, οι Κωνσταντίνος Δοξιάδης, 

Αντώνης Τρίτσης και Ανδρέας Συμεών. Στην επεξεργασία του ρυθμιστικού σχεδίου 

ανάπτυξης του λιμανιού συνεργάστηκε το διεθνούς φήμης γραφείο ειδικών σε 

λιμενικά έργα Sir William Halcrow & Partners και ειδικότερα ο μηχανικός 

λιμενικών έργων E. Loewy. Τα έργα θα κλιμακώνονταν μέσα σε 35 χρόνια (έως το 

2000) και το κόστος κατασκευής τους υπολογίστηκε σε 700 εκατομμύρια δρχ. 

Το σχέδιο Δοξιάδη τροποποιείται το Δεκέμβριο του 1979 από την τεχνική εταιρεία 

ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ - η λειτουργία της πορθμειακής γραμμής προσελκύει το ενδιαφέρον 

ιδιωτικών εταιριών για την αξιοποίηση του λιμανιού και η εν λόγω εταιρεία 

προτείνει την κατασκευή προβλήτας container με τον όρο να της παραχωρηθεί η 

εκμετάλλευσή του για 25 χρόνια. 

Τελικά όμως η Λιμενική Επιτροπή δεν προχώρησε την συμφωνία και υιοθετήθηκε 

νέα πρόταση που συντάχθηκε από το γραφείο ΔΟΞΙΑΔΗ ΚΑΙ BERTLIN & 

PARTNERS το 1983, η οποία οριστικοποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

Το 1986 ο Βόλος επιλέχθηκε ως έδρα του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου 

Ανατολικής Μεσογείου για τις Μεταφορές (ΔΕΚΑΜΜ) που ιδρύθηκε το 1986 υπό 

την αιγίδα του ΟΗΕ. 

Από το 1881 έως το 1973 φορέας διοίκησης του λιμένα Βόλου ήταν το Λιμενικό 

Ταμείο Βόλου. Το Λιμενικό Ταμείο Βόλου, όπως και τα υπόλοιπα Λιμενικά Ταμεία, 

λειτουργούσε ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, υπό την εποπτεία του ΥΕΝ. 

Το 1973 ενοποιήθηκε με το Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου υπό την κοινή ονομασία 

«Λιμενικό Ταμείο Μαγνησίας».  
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2.1.5.3. Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Αν. Εταιρεία18 

Ο λιμένας της Ελευσίνας είναι από τους παλαιότερους της Ευρώπης. Από τα 

ευρήματα και τις ανασκαφές της αρχαιολογικής σκαπάνης, η λειτουργία του λιμένα 

της Ελευσίνας πιστοποιείται από την κλασσική Εποχή (500 π.χ.)     

Το 1923 ιδρύεται το Λιμενικό Ταμείο Ελευσίνας, φορέας διαχείρισης του λιμένα, το 

1992 με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κατατάσσεται στην Α’ 

κατηγορία Λιμένων Εθνικής Σημασίας και το 2001 μετατρέπεται σε ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. με το Ν. 2932/2001.  

 

2.1.5.4. Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Αν. Εταιρεία19 

Πληροφορίες για το λιμάνι  της Ηγουμενίτσας κατά την αρχαϊκή, κλασσική και 

ελληνιστική περίοδο δεν υπάρχουν, ενώ μόνο κατά τη ρωμαϊκή περίοδο αναφέρεται 

ο οικίσκος του Λαδοχωρίου ο οποίος μαρτυρείται και από αρχαιολογικά ευρήματα. 

Το λιμάνι της περιοχής όμως δε φαίνεται να χρησιμοποιείται παρά µόνο ως   

περιστασιακό αγκυροβόλιο. Αναφορές έχουμε ξανά από το 1285.   

Το λιμάνι της περιοχής όμως δε θεωρήθηκε σημαντικό κι έτσι δεν παρουσίασε καμιά 

ανάπτυξη ως το 1908.  Το 1912 η Θεσπρωτία απελευθερώθηκε από τους Τούρκους 

και ενσωματώθηκε στο ελληνικό κράτος µε τις επαρχίες της μοιρασμένες στους 

Νομούς Ιωαννίνων και Πρέβεζας. Μέχρι τη δεκαετία του 1930 εγκαταστάθηκαν 

σταδιακά στην πόλη νέοι κάτοικοι και το 1936 έφταναν περίπου τους 750. 

 Η γεωγραφική θέση της πόλης, ως λιμανιού, απέναντι από την Κέρκυρα, κίνησε το 

ενδιαφέρον των πλοιοκτητών συμπεριλαμβάνοντας δύο φορές την εβδομάδα στα 

δρομολόγιά τους  την Ηγουμενίτσα.  

  Το 1925 οι κάτοικοι ζήτησαν να συνδεθεί µε αυτοκινητόδρομο το λιμάνι µε την 

πόλη των Ιωαννίνων και η κυβέρνηση αποφάσισε το 1928 να αξιοποιήσει και το 

λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Με τον αναγκαστικό Νόμο 353 του 1936, ιδρύεται ο 

Νομός Θεσπρωτίας µε πρωτεύουσα την Ηγουμενίτσα. Το λιμάνι θα αποκτήσει ένα 

μικρό λιμενοβραχίονα. 

Το 1950 αποφασίζεται η σύνδεση µε ferry boat της Ελλάδας µε τη Ιταλία (γραμμή 

Πάτρα Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα –Πρίντεζι). Τα λιμενικά έργα για την περαιτέρω 

ανάπτυξη του λιμανιού άρχισαν το 1958 και παραδόθηκαν το 1960.   Μέχρι το 1996 

18 Ιστοσελίδα Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (http://www.elime.gr/index.php/elefsina ) 
19 Ιστοσελίδα Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ( http://www.olig.gr )  
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το φυσικό αυτό λιμάνι στο μυχό του όρμου της Ηγουμενίτσας οριοθετούνται από 

δύο προβλήτες, μια στο βορρά και µία στο νότο.  

    

2.1.5.5.   Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Αν. Εταιρεία20 

Η ιστορία του λιμανιού του Ηρακλείου ξεκινά από την εποχή του Μινωικού 

πολιτισμού. Την εποχή εκείνη στην περιοχή δεν υπήρχε το λιμάνι του Ηρακλείου 

όπως το ξέρουμε σήμερα, υπήρχαν τα «λιμάνια» της Κνωσού που βρίσκονται στην 

Αμνισό, τον Πόρο και την Απολλωνία (σημερινή Αγία Πελαγία). Η Κρήτη 

λειτούργησε τότε ως η «Πύλη» που ένωνε την Ανατολή με τη Δύση.  

Αργότερα επί Αραβοκρατίας, η οικονομία της Κρήτης ήταν αυτόνομη, γεγονός που 

συντέλεσε στην ανάπτυξη του εμπορίου και πιθανότατα να έγιναν σοβαρές εργασίες 

για την κατασκευή εγκαταστάσεων υποδομής και αποθηκών στο λιμάνι του 

Ηρακλείου. 

Το ίδιο σημαντική είναι η παρουσία του λιμανιού επί Βυζαντινής εποχής και επί 

Ενετοκρατίας. Tο λιμάνι του Ηρακλείου έτυχε ιδιαίτερης φροντίδας από τις ενετικές 

αρχές του νησιού διότι οι ενετοί ήταν ναυτικός λαός γνωστοί και ως  «Έμποροι των 

Εθνών». Για το λόγο αυτό όπου εγκαθίσταντο πρώτο μέλημα τους ήταν η οργάνωση 

του λιμανιού και λιμενικών εγκαταστάσεων. Έτσι οργάνωσαν το λιμάνι και το 

εξόπλισαν με όλα τα σύγχρονα έργα και μέσα της εποχής 

 
 
2.1.5.6. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Αν. Εταιρεία21 

 Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης για πάνω από 2300 χρόνια, από της ιδρύσεως του το 

315/6 πΧ έως σήμερα, αποτελεί τον σημαντικότερο λιμένα της Μακεδονίας και έναν 

από τους σημαντικότερους λιμένες της νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

Βρίσκεται στη διασταύρωση σπουδαίων χερσαίων δικτύων μεταφοράς, Ανατολής - 

Δύσης (Εγνατία οδός) και Νότου-Βορρά (ΠΑΘΕ: Πάτρα-Αθήνα- Θεσσαλονίκη-

Εύζωνοι ή Ειδομένη) ο οποίος συνεχίζει προς βορρά αφενός ως διάδρομος Ανατολής 

– Ανατολικής Μεσογείου, του Κεντρικού δικτύου των Διευρωπαϊκών Δικτύων 

Μεταφοράς (TEN-T Core Network Corridor Orient - East Med), αφετέρου ως 

πανευρωπαϊκός διάδρομος Δέκα Χ. 

20 Ιστοσελίδα Ένωσης Λιμένων Ελλάδας (http://www.elime.gr/index.php/herakleion  ) 
21 Ιστοσελίδα Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ( https://www.thpa.gr ) 
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Έχει χαρακτηριστεί ως Λιμένας Διεθνούς Ενδιαφέροντος στο Λιμενικό Σύστημα της 

Χώρας (ΦΕΚ 202Β/16.2.07) και ένας από τους πέντε ελληνικούς λιμένες που ανήκει 

στο Κεντρικό Δίκτυο των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφοράς. 

 
 
2.1.5.7. Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Αν. Εταιρεία22 

Το λιμάνι που ίδρυσαν οι Θάσιοι στα τέλη 7ου π.χ. αιώνα ήταν ένας φυσικός όρμος 

στις δυτικές ακτές της χερσονήσου της Παναγίας, που σήμερα έχει εξαφανισθεί 

κάτω από επιχώσεις. Το λιμάνι κράτησε ανοικτούς τους δρόμους με όλο τον 

ελληνικό κόσμο του Αιγαίου και της Μ. Ασίας μέσω των οποίων έφθαναν στην πόλη 

όχι μόνο εμπορεύματα, αλλά και τα πνευματικά μηνύματα που περιέχονται στις 

θρησκείες του ελληνικού κόσμου και της Ανατολής με αποκορύφωμα το 49/50 μ.Χ. 

την άφιξη του Αποστόλου Παύλου που μετέφερε το μήνυμα της νέας θρησκείας 

στην Ευρώπη. 

Κατά τον 16ο και 17ο αιώνα  διεξάγονται μέσω του λιμανιού της Καβάλας το 

εξαγωγικό εμπόριο με τοπικά αγροτικά προϊόντα (σιτάρι, βαμβάκι, ξυλεία κλπ.) 

Ο 18ος αιώνας αποτελεί περίοδο ιδιαίτερης ακμής για την πόλη της Καβάλας και το 

λιμάνι της.. Το εμπόριο του λιμανιού είναι κυρίως εξαγωγικό. Το λιμάνι 

διαδραματίζει ιδιαίτερα αξιόλογο ρόλο ως κέντρο αλιείας και εμπορίου, κυρίως 

καπνού. 

Το 1920 η Καβάλα αποκτά Λιμενική Επιτροπή με σκοπό την κατασκευή του 

λιμανιού. Το 1928 μετά από μειοδοτικό διαγωνισμό τα έργα κατακυρώνονται στην 

Ανώνυμη Εργοληπτική Εταιρεία Θαλασσίων & Υδραυλικών Έργων. Τα εγκαίνια 

του λιμανιού γίνονται το Νοέμβριο του 1929 από τον Ελευθέριο Βενιζέλο και το 

λιμάνι ολοκληρώνεται τη δεκαετία του 50. Με την κατασκευή των λιμενικών έργων 

δημιουργείται με επιχωματώσεις και η νέα παραλία της Καβάλας. 

 

2.1.5.8. Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Αν. Εταιρεία23 

Το Λιμάνι της Κέρκυρας έχει μια ιστορική διαδρομή διαμόρφωσης 135 χρόνων. Η 

φυσική θέση του νησιού της Κέρκυρας, οι εμπορικές και οικονομικές 

δραστηριότητές του, αλλά και οι διάφορες κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις στην 

22 Ιστοσελίδα Ο.Λ.Κ. Α.Ε. (http://www.portkavala.gr )  
23 Ιστοσελίδα Ένωσης Λιμένων Ελλάδας (http://www.elime.gr/index.php/kerkyra )  
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ευρύτερη περιοχή τα τελευταία χρόνια καθορίζουν και τις δραστηριότητες του 

λιμανιού του (της κύριας πύλης διακίνησης ανθρώπων και αγαθών)  

Ο ρόλος του σαν λιμάνι Εθνικής Εμβέλειας καθορίζεται από την μέχρι σήμερα 

εξέλιξη του λιμανιού της Κέρκυρας και οι διαγραφόμενες προοπτικές του εν λόγω 

λιμανιού στο μέλλον. 

 

2.1.5.9. Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Αν. Εταιρεία24 

Το «Λιμάνι Εργαστηρίων» - το οποίο απεικονίζει μια εικόνα της «χρυσής» 

βιομηχανικής εποχής που διήρκεσε για περίπου 80 χρόνια - , όπως ονομαζόταν, 

απέκτησε ήδη από το 1860 πανελλήνιο αλλά και διεθνή χαρακτήρα, καθώς στις 

προβλήτες του φιλοξενούσε μεγάλα εμπορικά ατμόπλοια φορτωμένα με καύσιμα και 

μεταλλεύματα, ενώ στις αποβάθρες του συγκεντρώνονταν ταξιδιώτες από όλη την 

Ευρώπη. 

Οι γέφυρες φόρτωσης των μεταλλευμάτων και η «Γαλλική Σκάλα» παραμένουν 

ακόμα στο λιμάνι ως σύμβολα της πρότερης βιομηχανικής ακμής της πόλης, 

αποτελώντας μάλιστα τα πιο προχωρημένα θαλάσσια έργα της εποχής τους. 

Το  σημερινό λιμάνι, όπως έχει διαμορφωθεί έπειτα από την ανάπλασή του, αποτελεί 

έναν  πόλο έλξης για όσους επιλέγουν τον τουρισμό με τα σκάφη αναψυχής. Επίσης,  

διαθέτει ένα σημαντικό προνόμιο: αποτελεί το ιδανικό σημείο αφετηρίας για τα 

νησιά του Αιγαίου, καθώς η απόσταση που το διαχωρίζει από τα νησιά είναι πολύ 

μικρότερη συγκριτικά με το λιμάνι του Πειραιά. 

 

2.1.5.10. Οργανισμός Λιμένος Πατρών Αν. Εταιρεία25 

Πόλη χαρακτηρισμένη ως “πόλη – λιμάνι”, ήκμασε κυρίως λόγω του 

σταφιδεμπορίου και γενικότερα λόγω του εισαγωγικού και εξαγωγικού της 

εμπορίου. Κύριο εξαγωγικό της προϊόν αποτέλεσε η σταφίδα. Τα πλοία που 

κατέφθαναν στο λιμάνι της Πάτρας φόρτωναν κυρίως σιτάρι, λάδι και σταφίδα 

μεταφέροντάς τα στην Τεργέστη και σε άλλες Ιταλικές πόλεις και από εκεί, μέσω 

χερσαίων περασμάτων, προς τις αγορές της Βόρειας Ευρώπης. 

24 Άρθρο Attica Coast «Η ζωή δίπλα στο απέραντο ελληνικό γαλάζιο» Απρίλιος 2015 
(http://www.atticacoast.gr ). 
25 Ιστοσελίδα Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. (http://www.patrasport.gr ) 
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Το 1893 έγινε η διάνοιξη της διώρυγας της Κορίνθου με συνέπεια να συνδεθεί το 

Αιγαίο με το Ιόνιο και να μειωθεί έτσι η θαλάσσια απόσταση μεταξύ της Πάτρας και 

του Πειραιά καθώς δεν ήταν υποχρεωτικός πλέον ο περίπλους της Πελοποννήσου. 

Μεγάλη ήταν η συμβολή του λιμανιού στην υπερπόντια μετανάστευση ιδιαίτερα στα 

τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Κύριο μέσο μεταφοράς των 

μεταναστών μέχρι και τη δεκαετία του 1960 προτού γίνει άνισος ο συναγωνισμός με 

το αεροπλάνο αποτελούσαν τα υπερωκεάνια που συχνά προσέγγιζαν και στην 

Πάτρα. Το Ελληνικό μεταναστευτικό κύμα προς την Αμερική έως το 1907, οπότε 

και ιδρύθηκε η πρώτη ελληνική ωκεανοπόρος επιβατική γραμμή, το διακινούσαν 

ξένες ατμοπλοϊκές γραμμές. Δύο τέτοιες εταιρίες που τα υπερωκεάνιά τους 

προσέγγιζαν στην Πάτρα ήταν η γερμανική ‘Hambourg American Line’ και κυρίως 

η αυστριακή ‘Austro Americana’ που κατεξοχήν μετέφερε Έλληνες μετανάστες στην 

Αμερική έως το 1907. 

Τα πρώτα χρόνια μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο το λιμάνι βρισκόταν σε μαρασμό 

μέχρι προ 30ετίας οπότε άρχισε να λειτουργεί η σύνδεση Ελλάδας -Ιταλίας με F/B.  

 

2.1.5.11. Οργανισμός Λιμένος Πειραιά Αν. Εταιρεία26 

Η ιστορία του λιμένα του Πειραιά ξεκινά από τους αρχαίους χρόνους (2600πχ-

267πχ), συνεχίζει στους Βυζαντινούς Χρόνους (322μχ-1387μχ) και κατά την 

διάρκεια της Οθωμανικής Κυριαρχίας (1456μχ – 1824μχ)  και φθάνει μέχρι τους 

νεότερους χρόνους. 

 

Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται συνοπτικά από ιδρύσεως του Οργανισμού 

(1930) την εξέλιξή του. 

 

26 Ιστοσελίδα Ο.Λ.Π. Α.Ε. (http://www.olp.gr/el/the-port-of-piraeus/chronology )  
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2.1.5.12. Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Αν. Εταιρεία27 

Το λιμάνι της Ραφήνας άρχισε να κατασκευάζεται στις αρχές του 20ου αιώνα. 

Σήμερα ο Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. αποτελεί τον επίσημο φορέα διαχείρισης, διοίκησης και 

εκμετάλλευσης του λιμανιού της Ραφήνας και του λιμανιού της Αγ. Μαρίνας 

Γραμματικού. Ιδρύθηκε το 2001 με το Ν. 2932/2001 από τη μετατροπή του 

Λιμενικού Ταμείου Ραφήνας που είχε συσταθεί τον Δεκέμβριο του 1930 

 

2.1.6. Διοίκηση Λιμένων & Μοντέλα Διοίκησης 

Διοίκηση λιμένων νοείται η ιδιοκτησία, η διαχείριση και ο έλεγχος των λειτουργιών 

ενός λιμανιού (Talley, 2009)28.  

 

2.1.6.1. Ο Συμβατικός τρόπος διοίκησης λιμένων  

 Μέχρι και τα τέλη του 1970 η διοίκηση των λιμανιών στηριζόταν στο μοντέλο του 

Ford  (μαζική παραγωγική διαδικασία). Χαρακτηριστικά της διαδικασίας αυτής είναι:  

• Η μικρή ευελιξία στην εφαρμογή μεθόδων διαχείρισης φορτίων 

• Οι χαμηλές απαιτήσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό και γη, αφού ήταν 

αντίστοιχα χαμηλοί οι ρυθμοί εξυπηρέτησης,  

27 Ιστοσελίδα Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. http://www.rafinaport.gr,  Ενημερωτικό φυλλάδιο «Δύο λιμάνια με 
προορισμό την Ανάπτυξη» 
28 Talley W.K. (2009) “Port Economics” 

Εικόνα 3: Ιστορική Εξέλιξη Ο.Λ.Π. Α.Ε. 
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• Το μικρό μέγεθος των πλοίων και  

• Οι κλειστές και αυστηρά καθορισμένες εσωτερικές εγκαταστάσεις των λιμανιών 

(Chlomoudis and Pallis, 2012)29.  

Το σύστημα προσέφερε εύκολη πρόβλεψη των αναγκών των λιμένων και ήταν 

σχεδιασμένο έτσι ώστε η ενδεχόμενη ζήτηση για λιμενικές υπηρεσίες απλά να 

ισορροπείται με τη δεδομένη από τα λιμάνια προσφορά. 

Η χρήση νέας τεχνολογίας  βασίστηκε σε μεγάλες επενδύσεις σε εξειδικευμένο 

μηχανολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένη εργασία. Αυτό οδήγησε σε δύο νέα 

χαρακτηριστικά:  

1. Τη γραμμική παραγωγή λιμενικών εργασιών (απαιτεί συγκεκριμένες 

λειτουργίες και συνεργασία των λειτουργιών αυτών, όπως σε μία γραμμή παραγωγής) 

2. Την τυποποίηση των λιμενικών υπηρεσιών (επέτρεψε στα εξειδικευμένα 

λιμάνια (;) να παρέχουν μαζικά λιμενικές εργασίες με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 

οικονομίες κλίμακας που επέτρεψαν τη μείωση του μοναδιαίου κόστους) 

Η εφαρμογή του παραπάνω, έλαβε δύο μορφές: 

1. Την μορφή μίας συνεχούς μαζικής παραγωγής υπηρεσιών – λιμενικοί 

σταθμοί 24ωρης λειτουργίας και 

2. την μορφή μιας εργασίας που ενσωματώνει ένα τεχνικό καταμερισμό της 

εργασίας. Στο σημείο αυτό η παραγωγή λιμενικών υπηρεσιών οδηγείται στη 

δημιουργία οικονομιών κλίμακας με την τυποποίηση των εργασιών. (συνεχής τάση 

για αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας του εργαζόμενου, Boyer & 

Corait 1986)30.  

 

2.1.6.2. Η εξέλιξη της μεταρρύθμισης στα λιμάνια 

Από το 1990 η αναμόρφωση των λιμανιών βασίζεται στην φιλοσοφία της νέας 

λιμενικής διοίκησης για μικρότερο δημόσιο τομέα ως «λύση» στα δημοσιονομικά 

ελλείματα (Brooks and Pallis, 2012)31.  

29 Chlomoudis, I.C. and Pallis, A.A. (2012), “The Need For a New Philosophy of Port Management 
and Organisation: Effective Responses to Contemporary Challenges”, Final version – Submitted for 
publication in European Research Studies.  
30 Boyer, R. and Coriat, B. (1986), “Technical Flexibility and Macro Stabilization” , Conference in 
Innovation and Diffusion, March 1986, Venise Austria. 
31 Brooks, M.R., Palis, A.A. (2012), “The Blackwell Companion to Maritime Economics”, ch.25, Port 
Governance, Blackwell Publishing, UK 
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Σε χώρες που έγιναν προσπάθειες εξορθολογισμού των μοντέλων διοίκησης – 

μεταξύ αυτών και η Ελλάδα – προωθήθηκαν λύσεις του τύπου «Λιμάνια Εθνικού 

Συμφέροντος», όπου δόθηκε ένας βαθμός αυτονομίας αλλά σε ένα κρατικό 

περιοριστικό σχήμα. Σε άλλες χώρες τα λιμάνια χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες, με 

αποτέλεσμα να παρουσιάζεται  μεγάλη ανομοιομορφία ανάλογα με την τοποθεσία 

και τις ιδιομορφίες του κάθε λιμανιού. 

Εν κατακλείδι, ο τρόπος διοίκησης του κάθε λιμανιού θα πρέπει να αντανακλά τις 

υποχρεώσεις του κράτους, τους γεωγραφικούς περιορισμούς της περιοχής αλλά και 

τις αναπτυξιακές πεποιθήσεις των πολιτών (Brooks and Pallis, 2012). Το κατά πόσο 

θα υιοθετηθεί ένα συγκεκριμένο σχήμα εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά ων 

τοπικών-εθνικών κοινωνιών και των πολιτικών πεποιθήσεων της περιοχής.  

 

2.1.6.3. Οι τέσσερις τύποι λιμανιών 

(World Bank, 2001)32 Το 2001 η Παγκόσμια Τράπεζα παρουσιάζει το μοντέλο 

“World Bank Port Reform Toolkit” το οποίο προσφέρει το γενικό πλαίσιο 

κατευθυντήριων γραμμών για τη σωστή οργάνωση των διοικητικών λειτουργιών 

ενός λιμανιού. Οι τέσσερις τύποι λιμανιών είναι: 

1. Το λιμάνι πάροχος υπηρεσιών (Service Port) [το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η 

γη και τα πάγια ανήκουν στο κράτος και η διαχείριση γίνεται από μία λιμενική αρχή, 

δυνατό σημείο η μία κεντρική διοίκηση οπότε αυτό συνεπάγεται ταχύτητα στη λήψη 

αποφάσεων η δε έλλειψη του ιδιωτικού φορέα σημαίνει και έλλειψη ανταγωνισμού 

άρα σχεδόν αναπόφευκτη και η δημιουργία αναποτελεσματικών λιμενικών 

υπηρεσιών], 

2. Το λιμάνι εργαλείο (Tool Port) [σε σχέση με το Service Port, υπάρχουν 

υπηρεσίες διαχείρισης εμπορευμάτων που μπορούν να εκτελεστούν από ιδιωτικές 

εταιρείες και αυτό δημιουργεί διοικητική αδυναμία ήτοι ενδέχεται να προκύψουν 

προστριβές μεταξύ εργαζομένων της κρατικής λιμενικής αρχής και των εργαζομένων 

στον ιδιωτικό φορέα.], 

3. Το λιμάνι ιδιοκτήτη των εγκαταστάσεων (Landlord Port) [το λιμάνι 

ανήκει  στο κράτος και η διαχείρισή του γίνεται από μία λιμενική αρχή. Το λιμάνι 

παραδίδει ορισμένες εγκαταστάσεις υπηρεσίες ή και τον εξοπλισμό του μέσω 

υπενοικίασης σε ιδιώτες. Το πλεονέκτημα είναι ότι οι ιδιωτικές εταιρείες είναι 

32 Mοντέλο “World Bank Port Reform Toolkit” της Παγκόσμιας Τράπεζας, 2001 
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περισσότερο ευπροσάρμοστες στις αλλαγές της αγοράς απ’  ότι η λιμενική αρχή, αφού 

η βιωσιμότητα της πρώτης εξαρτάται από την επιτυχία της δεύτερης ] 

4. Το ιδιωτικό λιμάνι (Private Port) [η γη και οι υποδομές είναι υπό ιδιωτική 

κατοχή αλλά και οι λειτουργίες του ελέγχονται από τον ιδιώτη κάτοχο ή διαχειριστή.] 

 

2.1.6.4. Το νέο μοντέλο κατάταξης των λιμένων 

Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε ένα νέο μοντέλο κατάταξης των λιμένων που έχει 

ως αντικείμενο την καταγραφή των τρόπων διακυβέρνησης των σύγχρονων λιμένων 

(Brooks and Cullinane, 2007)33. [Ο διαχωρισμός αυτός προέκυψε μετά από έρευνα σε 

45 λιμάνια 10 διαφορετικών χωρών]. Στο μοντέλο αυτό περιλαμβάνονται 37 

λιμενικές δραστηριότητες, το σύνολο των οποίων διαχωρίστηκε σε τέσσερις 

κατηγορίες και εννέα ομάδες (Βαγγέλας, 2008)34 και προσφέρεται η δυνατότητα για 

κάθε μία από τις ομάδες να ελέγχεται και να διαχειρίζεται από πέντε διαφορετικά 

μοντέλα διακυβέρνησης που μεταγενέστερα συμπτύχθηκαν σε τρία ως εξής: 

1. Συνένωση των δύο πρώτων μοντέλων (1. Ιδιοκτησία κεντρικής κυβέρνησης 

με κεντρική διαχείριση και έλεγχο, 2. Κυβερνητική ιδιοκτησία, αλλά με 

αποκεντρωμένες τις λειτουργίες της διαχείρισης και του ελέγχου σε τοπικό κυβερνητικό 

σώμα) με την ονομασία «Δημόσιο», 

2. Συνένωση των μοντέλων τρία και τέσσερα (3. Κυβερνητική ιδιοκτησία, 

αλλά οι λειτουργίες της διαχείρισης και του ελέγχου να ασκούνται από μία ξεχωριστή 

εμπορική οντότητα, 4. Κυβερνητική ιδιοκτησία αλλά διαχείριση και έλεγχος από τον 

ιδιωτικό τομέα, μέσω σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ΣΔΙΤ) με την 

ονομασία «Μεικτό» και 

3. Μετονομασία του τελευταίου μοντέλου (5. Πλήρης ιδιωτικοποίηση με 

ιδιοκτησία, διαχείριση και έλεγχο σε ιδιωτικές οντότητες, Brooks and Cullinane, 

2007)35 σε αμιγώς «Ιδιωτικό». 

 

33 Brooks, M.R. & Cullinane, K. (2007) “Governance Models Defined”, in Brooks, M.R. & Cullinane, 
K. (Eds.) (2007) “Issues on devolution, port governance and port performance” Research in Transport 
Economics” 
34 Βαγγέλας, Κ.Γ. (2008), Διδακτορική Διατριβή «Δυναμική Ισορροπία Δημόσιου και Ιδιωτικού 
Τομέα στην Παραγωγή των Λιμενικών Υπηρεσιών», Παν/μιο Αιγαίου, Σχολή Επιστημών της 
Διοίκησης, Τμ. Ναυτιλίας & Επιχ/κών Υπηρεσιών 
35 Brooks, M.R. & Cullinane, K. (2007) “Governance Models Defined”, in Brooks, M.R. & Cullinane, 
K. (Eds.) (2007) “Issues on devolution, port governance and port performance” Research in Transport 
Economics” 
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2.1.7. Στρατηγικοί Στόχοι Λιμένων36 

Τα μοναδικά χαρακτηριστικά των λιμένων απαιτούν ειδικές λύσεις, οι οποίες 

διαφέρουν από αυτές που εφαρμόζονται σε άλλους τομείς της οικονομίας (Brooks 

and Cullinane, 2007)37. 

Στρατηγικοί στόχοι των λιμανιών συνήθως είναι: 

1. Η μεγιστοποίηση των κερδών τους 

2. Η μεγιστοποίηση της ανταποδοτικότητας της επένδυσης της Κυβέρνησης (Return 

on Investment) 

3. Η μεγιστοποίηση της διακίνησης φορτίων,  

4. Η μεγιστοποίηση της διακίνησης φορτίων αναλογικά με τα λειτουργικά κόστη ή 

ελλείμματα 

5. Η βελτιστοποίηση των οικονομικών προοπτικών ανάπτυξης (Baltazar and Brooks, 

2007)38. 

Ένα λιμάνι, για να βελτιστοποιήσει τη συνολική του λειτουργία πρέπει να είναι 

αποτελεσματικό. Για να γίνει όμως αποτελεσματικό, θα πρέπει πρώτα να γίνει 

αποδοτικό (Vitsounis, 2011)39. Η εν λόγω αποδοτικότητα περιλαμβάνει την τεχνική 

αποτελεσματικότητα (μεγιστοποίηση συναλλαγών-διακίνηση φορτίων – με ένα 

δεδομένο επίπεδο πόρων – εργατοτεχνικές υποδομές ) και την αποτελεσματικότητα 

κόστους (ελαχιστοποίηση συνολικού κόστους για την παροχή δεδομένων 

υπηρεσιών). 

 

2.1.8. Αντικείμενο εργασιών  - Βασικές Λειτουργίες Λιμένων 

Τα αντικείμενα εργασιών / χρήσεις που υλοποιούνται ανά λιμένα (βλέπε Πίνακας 1: 

Χρήσεις Οργανισμών Λιμένων) είναι επτά: 

1. Γενικά Εμπορεύματα (General Cargoes) 

2. Φορτία Χύδην (Dry and Liquid Bulk Cargoes) 

3. Εμπορευματοκιβώτια – Ε/Κ (Containers) 

36 «Εθνική Στρατηγική Λιμένων 2013-2018», εκδ. Δεκ.2012, Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου 
37 Brooks, M.R. & Cullinane, K. (2007) “Governance Models Defined”, in Brooks, M.R. & Cullinane, 
K. (Eds.) (2007) “Issues on devolution, port governance and port performance” Research in Transport 
Economics” 
38 Baltazar, R., Brooks, M.R. (2007) Port governance, devolution and the matching framework: A 
configuration theory approach, in Brooks, M.R.  & Cullinane, K. (Eds.) (2007) “Issues on devolution, 
port governance and port performance” Research in Transport Economics. 
39 Vitsounis, T. (2011) Phd Thesis, “Balanced Port Performance Analysis: Port Users and Service 
Providers Interactions, Generation of Relationships, and  Measurement of Perceived Value”, Dep. Of 
Shipping, Trade and Transport, Univ. of Aegean 
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4. Ακτοπλοΐα Εσωτερικού – Εξωτερικού 

5. Κρουαζιέρα (Cruise) 

6. Αναψυχής (Leisure – Marinas) 

7. Αλιευτικά (Fishing) 

Τα στοιχεία αυτά προέρχονται κυρίως από τη μελέτη υποστήριξης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» του ΕΣΠΑ 

2007 – 201340. 

 

 
 

Συνοπτικά, οι βασικές λειτουργίες των λιμένων  είναι: 

1.) Παροχή Υπηρεσιών προς τα πλοία (Ενέργειες για γρήγορο και επιτυχημένο 

χειρισμό φορτίου ενός πλοίου, με σκοπό την ελαχιστοποίηση του χρόνου 

φορτοεκφόρτωσης. Συμπληρωματικές στις υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης είναι η 

ρυμούλκηση, πλοήγηση, πρόσδεση-απόδεση, εφοδιασμός και επισκευές)  

40 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ – ΓΓΔΕ – ΓΔΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ 
ΕΡΓΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ Δ’ ΚΠΣ - ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. 
2006 

 Πίνακας 1: Χρήσεις Οργανισμών Λιμένων 
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2.) Χειρισμός φορτίου στην αποβάθρα (Ενέργειες όπως η μεταφορά, διακίνηση, 

αποθήκευση φορτίου – βραχυχρόνια ή μακροχρόνια λόγω εκτενών υποδομών σε 

αποθηκευτικούς χώρους. Δευτερεύουσες ενέργειες ο έλεγχος, ζύγιση ή και 

επιδιόρθωση του φορτίου.)  

3.) Παραλαβή και Διανομή (των εμπορευμάτων, είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ 

των λιμανιών και της ενδοχώρας, με δυσλειτουργίες που οφείλονται σε θέματα όπως 

ελλιπής οδική και σιδηροδρομική υποδομή, κυκλοφοριακή συμφόρηση στις εισόδους-

εξόδους των λιμανιών κ.λ.π.) 

4.) Logistics (τα τελευταία χρόνια τα λιμάνια καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικό 

ρόλο στη διαχείριση μίας ολοκληρωμένης εφοδιαστικής αλυσίδας προσφέροντας 

ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για τους μεταφορείς, αλλά 

και για τους τελικούς παραλήπτες (Παρδάλη, 2001))41 

 

2.1.9. Ανάλυση S.W.O.T.42 των Ελληνικών Λιμανιών 

Το περιβάλλον μέσα στο οποίο καλείται να αναπτυχθεί και να λειτουργήσει η 

Λιμενική Βιομηχανία στην Ελλάδα, παρουσιάζει  τις παρακάτω Δυνατότητες, 

Ευκαιρίες και Κινδύνους, σύμφωνα με την «Εθνική Στρατηγική Λιμένων 2013-

2018»: 

 

2.1.9.1. Δυνατότητες (Δυνατά Σημεία) 

1. Μεγάλος αριθμός λιμένων με μεγάλη γεωγραφική διασπορά και ποικιλία 

χρήσεων που δυνητικά μπορεί να εξυπηρετήσει ποικίλες ανάγκες. 

2. Η μακρά παραδοσιακή ενασχόληση των Ελλήνων με την θάλασσα έχει 

συνδράμει στην δημιουργία έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού και επαρκών 

υποδομών που καθίστανται άμεσα διαθέσιμα τόσο για την κατάρτιση πληρωμάτων 

όσο και για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών / επαγγελμάτων (π.χ. 

ναυπηγοεπισκευαστική). 

3. Η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας στον χώρο της Μεσογείου προσδίδει στα 

λιμάνια ιδιαίτερα πλεονεκτήματα και ρόλο στο διεθνές διαμετακομιστικό εμπόριο 

ιδιαίτερα σε σχέση με τις Βαλκανικές και τις παρευξείνιες χώρες οι οποίες στην 

ουσία αποτελούν ενδοχώρα για τα ελληνικά λιμάνια.  

41 Παρδάλη Ι. Αγγελική (2001), «Η Λιμενική Βιομηχανία», εκδ. Σταμούλη 
42 «Εθνική Στρατηγική Λιμένων 2013-2018», εκδ. Δεκ.2012, Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου 
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4. Κυρίαρχος ρόλος του λιμένα Πειραιά στη θαλάσσια διαμετακόμιση 

εμπορευματοκιβωτίων στην Ανατολική Μεσόγειο. 

5. Δρομολόγηση πλοίων νέας τεχνολογίας και ταχύπλοων και γενικά βελτίωση 

του ακτοπλοϊκού στόλου.  

6. Ο νησιωτικός χαρακτήρας της Ελλάδας, το εξαιρετικά μεγάλο μήκος 

ακτογραμμής (~15.000 χλμ), και η ποικιλία των ελληνικών νησιών αποτελούν 

μοναδικά χαρακτηριστικά που σε συνδυασμό με την πληθώρα των τουριστικών 

περιοχών και αρχαιολογικών χώρων, καθώς και τις βέλτιστες καιρικές συνθήκες, 

αποτελούν μοναδικά ελκυστικά χαρακτηριστικά για την ανάπτυξη θαλάσσιου 

περιηγητικού τουρισμού. 

7. Οι περισσότεροι από τους μεγάλους λιμένες του συστήματος έχουν 

αποκτήσει σημαντικά αναβαθμισμένη υποδομή μέσω κοινοτικών ενισχύσεων από το 

1993 μέχρι σήμερα. 

8. Ευρύτατο δίκτυο ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών που εξυπηρετεί τον νησιωτικό 

χώρο με επαρκή συχνότητα με δυνατότητα μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων. 

9. Ένταξη σημαντικού αριθμού ελληνικών λιμένων (στην ηπειρωτική και στην 

νησιωτική Ελλάδα) στο σύστημα Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών 

 

2.1.9.2. Δυνατότητες (Αδυναμίες) 

1. Παρ’ όλα τα έργα που έχουν ολοκληρωθεί και επειδή στο μεταξύ έχουν 

επέλθει αλλαγές στις προβλεπόμενες ροές επιβατών και εμπορευμάτων, 

παρουσιάζονται ελλείψεις στις υποδομές και ανωδομές των λιμένων για υποδοχή 

κρουαζιέρας και για την εξυπηρέτηση πλοίων νέας τεχνολογίας.  

2. Περιορισμοί στην επέκταση, ορθολογική οργάνωση και αξιοποίηση χώρων 

των λιμένων λόγω άμεσης επαφής με τον περιβάλλοντα αστικό ιστό. 

3. Ανεπαρκής διασύνδεση των λιμανιών της ηπειρωτικής Ελλάδας με τα 

χερσαία και εναέρια δίκτυα μεταφορών περιορίζοντας έτσι τη δυνατότητα 

συνδυασμένων μεταφορών για επιβάτες –τουρίστες και εμπορεύματα. 

4. Έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού και προγραμματισμού με αποτέλεσμα οι 

λιμένες να λειτουργούν χωρίς επεξεργασμένη εξειδίκευση («όλοι τα κάνουμε όλα»), 

να αναπτύσσεται άγονος ανταγωνισμός μεταξύ τους, και να προτείνονται έργα 

υποδομής χωρίς σαφή προοπτική για επιχειρηματική αξιοποίηση.  
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5. Πολύπλοκο θεσμικό πλαίσιο δυσχεραίνει την εφαρμογή και συμμόρφωση με 

διεθνείς ή/και ευρωπαϊκούς κανονισμούς, οδηγίες κλπ σχετικά με προστασία 

περιβάλλοντος, ασφάλεια λιμένων κ.α.  

6. Πολυπλοκότητα θεσμών και θεσμικών οργάνων, και σύγχυση αρμοδιοτήτων 

μεταξύ υπηρεσιών που δυσχεραίνει την έγκαιρη παρέμβαση σε θέματα όπως: 

έγκριση τροποποιήσεων σε Master Plan, έγκριση συμβάσεων, προϋπολογισμών, 

απολογισμών κ.α.  

7. Αδυναμία εθνικής χρηματοδότησης με αποτέλεσμα να καθυστερεί η 

ολοκλήρωση έργων του λειτουργικού σχεδιασμού και αδυναμία προγραμματισμού 

της ζήτησης, λόγω αβεβαιότητας επαρκούς εξυπηρέτησης.  

8. Οργανωτικό μοντέλο λιμένων που δε διαχωρίζει τις επιχειρησιακές λιμενικές 

δραστηριότητες από τις διοικητικές με αποτέλεσμα η ίδια διοικητική αρχή να ενεργεί 

ως εκμισθωτής γης, ως εργοδότης, ως λιμενικός εργολάβος, ως συντηρητής 

μηχανημάτων κλπ. 

9. Η ασάφεια των όρων λειτουργίας και η σύγχυση αρμοδιοτήτων (διοικητικών 

–επιχειρησιακών) αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την προσέλκυση ιδιωτών 

επενδυτών. 

 

2.1.9.3. Ευκαιρίες 

1. Εξειδίκευση λιμένων βάσει αντικειμενικών κριτηρίων (π.χ. γεωγραφική 

θέση, συσχέτιση με διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, δυνατότητα εξυπηρέτησης 

συνδυασμένων μεταφορών) και υιοθέτηση αναπτυξιακών σχεδίων σύμφωνα με την 

πρόταση εξειδίκευσης. 

2. Ενίσχυση του ρόλου των ελληνικών λιμένων ως «πύλη εισροής» προς 

Βαλκάνια και παρευξείνιες χώρες. 

3. Πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα και ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια για 

συνεργασία στην ανάπτυξη των λιμένων (π.χ. ολοκλήρωση ανωδομών και 

εξοπλισμού, και εκσυγχρονισμός λειτουργίας). 

4. Άνοιγμα των λιμένων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με κατάλληλη εμπειρία και 

θέση στην παγκόσμια αγορά με την μορφή παραχώρησης δικαιώματος αξιοποίησης 

και ανάπτυξης συγκεκριμένης λιμενικής δραστηριότητας (π.χ. κρουαζιέρα, 

εμπορευματοκιβώτια, car terminal, μαρίνα) και την υποχρέωση υλοποίησης των 

αναγκαίων επενδύσεων. 
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5. Οι εθνικές και Ευρωπαϊκές στρατηγικές που προωθούν τις διατροπικές 

μεταφορές, σε συνδυασμό με τις επενδύσεις που γίνονται σε λιμάνια και σε 

εμπορευματικά κέντρα.  

6. Μεγαλύτερη αξιοποίηση των ελληνικών λιμένων ως home ports για την 

ανάπτυξη της κρουαζιέρας και την προσέλκυση τουριστών υψηλού εισοδήματος. 

7. Ανάπτυξη, οργάνωση και λειτουργία τουριστικών λιμένων ως δίκτυα 

μαρινών και τουριστικών καταφυγίων που θα παρέχουν πλήρεις υπηρεσίες σε 

ιδιωτικά τουριστικά σκάφη (π.χ. ιστιοπλοϊκά, yachts) ώστε να διευρυνθεί το 

τουριστικό προϊόν προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.  

8. Αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας για την παροχή υπηρεσιών 

υποστηρικτικών προς την δραστηριότητα του λιμένα (π.χ. ναυπηγοεπισκευαστική, 

λιμενικές υπηρεσίες, πρακτόρευση, ψυχαγωγία κ.α.) ιδιαίτερα στην περίπτωση 

τουριστικών λιμένων που υποδέχονται ιδιωτικά τουριστικά σκάφη. 

9. Η προώθηση πολιτικών από την Ε.Ε. οι οποίες ευνοούν την βελτίωση της 

ασφάλειας και του περιβάλλοντος στις λιμενικές ζώνες. 

10. Η συνεχιζόμενη Κοινοτική χρηματοδότηση. 

11. Η αξιοποίηση των βελτιώσεων στην πολεοδομική οργάνωση των περιοχών 

που περιβάλλουν τους λιμένες στο πλαίσιο νέων ΓΠΣ και η συνεργασία των 

λιμενικών αρχών με τους ΟΤΑ και τους φορείς των περιοχών τους. 

12. Η αξιοποίηση της θέσης της χώρας για την ανάπτυξη του θαλάσσιου 

μεταφορτωτικού έργου εμπορευματοκιβωτίων και αυτοκινήτων transit για 

τροφοδότηση των χωρών της Ν.Α. Μεσογείου. 

 

2.1.9.4. Κίνδυνοι 

1. Σε σχέση με τις εμπορευματικές μεταφορές, ο συνεχιζόμενος περιορισμός 

της δυνατότητας συνδυασμένων μεταφορών, λόγω της ανεπαρκούς διασύνδεσης των 

λιμένων με τα χερσαία δίκτυα μεταφορών (οδικά, σιδηροδρομικά). 

2. Έντονος ανταγωνισμός από άλλους λιμένες κυρίως της Ανατολικής 

Μεσογείου, οι οποίοι ήδη έχουν ξεκινήσει διεθνείς συνεργασίες και λειτουργούν είτε 

ως διαμετακομιστικά κέντρα, είτε ως οργανωμένοι λιμένες υποδοχής και 

διαχείμασης σκαφών αναψυχής (μαρίνες). 

3. Η παρατεινόμενη παγκόσμια οικονομική ύφεση που συνεπάγεται την μείωση 

και της ζήτησης για θαλάσσιες μεταφορές, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται αρνητικά 
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η ανάπτυξη ιδιωτικών επενδύσεων και να υποχρεώνει σε αναθεώρηση των 

επιχειρηματικών σχεδίων, για την διατήρηση της βιωσιμότητας των λιμένων. 

4. Η έλλειψη δυνατότητας παρέμβασης για να συμπληρωθεί η ανεπαρκής 

λιμενική υποδομή ειδικότερα για μεγάλα επιβατηγά πλοία (π.χ. κρουαζιερόπλοια) 

που περιορίζει τον αριθμό των επισκέψεων πλοίων. 

5. Η ανεπάρκεια πόρων στο ΠΔΕ για την υλοποίηση έργων ιδιαίτερα στους 

μικρότερους λιμένες για τους οποίους δεν προβλέπεται πιθανότητα ιδιωτικοποίησης. 

6. Η έλλειψη ολοκληρωμένης εθνικής πολιτικής για τα λιμάνια με αποτέλεσμα 

να μην υπάρχει σαφής προσανατολισμός ενεργειών και εξειδίκευση προγραμμάτων 

ανάπτυξης. Η έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού μπορεί να επιφέρει ανούσιο 

ανταγωνισμό μεταξύ γειτονικών λιμένων ή έλλειψη εξυπηρέτησης μιας 

συγκεκριμένης ανάγκης, υψηλά κόστη ελλιμενισμού και παροχής λιμενικών 

υπηρεσιών. 

7. Η έλλειψη έγκαιρης παρέμβασης στο σύστημα ακτοπλοϊκών συνδέσεων 

μπορεί να οδηγήσει σε εγκατάλειψη μη αποδοτικών συνδέσεων (άγονες γραμμές) 

και στην καλύτερη περίπτωση σε περιορισμό της ακτοπλοϊκής εξυπηρέτησης μόνο 

στις κερδοφόρες περιόδους, γεγονός που θα είχε καταστροφικές επιπτώσεις για το 

μέλλον της νησιωτικής Ελλάδας. 

8. Η συνεχιζόμενη αύξηση των ακτοπλοϊκών ναύλων μειώνει την ζήτηση, με 

επακόλουθο την μη αποδοτική λειτουργία των γραμμών και εν τέλει την πιθανή 

διακοπή τους. 

9. Το ιδιόμορφο εργασιακό περιβάλλον (π.χ. λιμενεργασία) μειώνει την 

ελκυστικότητα των λιμένων. 

10. Πολύπλοκες, αναποτελεσματικές, χρονοβόρες διαδικασίες έγκρισης, 

χρηματοδότησης, ωρίμανσης έργων (πληθώρα αδειοδοτήσεων κλπ.). 

11. Χαμηλή αποτελεσματικότητα φορέων υλοποίησης. 

12. Αναφορικά με Κοινοτικές χρηματοδοτήσεις ο περιορισμένος χρόνος 

επιλεξιμότητας σε σχέση με τον απαιτούμενο χρόνο πλήρους ωρίμανσης των έργων, 

καθώς και οι αυστηροί κανονισμοί υλοποίησης των συγχρηματοδοτήσεων σε σχέση 

με τις υφιστάμενες δυνατότητες των φορέων υλοποίησης. 
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2.2 Ελληνική και Ευρωπαϊκή Λιμενική Πραγματικότητα και 
Οργανισμοί Λιμένων Ανώνυμες Εταιρείες 

 
2.2.1. Συνδρομή του Συστήματος Θαλασσίων Μεταφορών και του Ελληνικού 

Λιμενικού Συστήματος στην Ελληνική Οικονομία43 

Η σημαντική συνδρομή των θαλάσσιων μεταφορών και των λιμένων στην ελληνική 

οικονομία, αποτυπώνεται παρακάτω σε τέσσερις προτάσεις44: 

1. 18% των εισαγόμενων φορτίων στην Ελλάδα μεταφέρεται διά θαλάσσης 

2. 25% των εμπορευμάτων που διακινούνται στο εσωτερικό της χώρας 

διακινείται δια θαλάσσης 

3. 29.200 εργαζόμενοι απασχολούνται στις θαλάσσιες μεταφορές 

περιλαμβανομένων και των συνοδευτικών κλάδων όπως 

ναυπηγοεπισκευαστική, λιμενικές υπηρεσίες, αλιεία κα. (4η στην Ευρώπη) 

4. Οι θαλάσσιες μεταφορές και οι συνοδευτικοί κλάδοι δημιουργούν 

προστιθέμενη αξία ίση με 3,2% του Α.Ε.Π. κατατάσσοντας την Ελλάδα 6η 

θέση στην Ευρώπη45. 

 

 
2.2.2. Δείκτες Οικονομικού κλίματος και Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 

Τον Μάιο του 2016, το οικονομικό κλίμα46 (βλέπε Εικόνα 4 ) βελτιώνεται, τόσο στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) , όσο και στην Ευρωζώνη, με το σχετικό δείκτη να κερδίζει 

αντίστοιχα +0,5 και +0,7 μονάδες και να διαμορφώνεται στις 105,7 και τις 104,7 

μονάδες, πάνω από τα επίπεδα του μακροχρόνιου μέσου όρου του. Αναλυτικότερα 

στην Ευρωζώνη, η άνοδος του δείκτη εκπορεύεται από την ανάκαμψη της 

καταναλωτικής εμπιστοσύνης (κατά +2,3 μον.), αλλά και τη βελτίωση των 

προσδοκιών στο Λιανικό εμπόριο (+1,9) και στον τομέα των Κατασκευών (+1,7). Το 

κλίμα στη Βιομηχανία παραμένει σταθερό, ενώ στις Υπηρεσίες καταγράφει οριακή 

πτώση (-0,4). Στο επίπεδο των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χωρών, το κλίμα 

43 «Εθνική Στρατηγική Λιμένων 2013-1018», Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου, Δεκ.2012 
44 BACKGROUND PAPER TO THE HELLENIC REPUBLIC NATIONAL PORT POLICY PAPER 
– Final report, HRDAF –ΤΑΙΠΕΔ, Σεπτ.2012 & Eurostat 2012 
45 BACKGROUND PAPER TO THE HELLENIC REPUBLIC NATIONAL PORT POLICY PAPER 
– Final report, HRDAF –ΤΑΙΠΕΔ, Σεπτ.2012 & Policy Research Corporation 2008 
46 Αποτελέσματα Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας του ΙΟΒΕ 
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βελτιώνεται στην Γαλλία (+1,5) και οριακά στην Γερμανία (+0,4), ενώ χειροτερεύει 

ελαφρά στην Ισπανία (-0,4) και παραμένει εν πολλοίς αμετάβλητο σε Ιταλία (+0,3) 

και Ολλανδία (-0,1). Παραπλήσιες είναι οι εξελίξεις και στην ΕΕ, με τη βελτίωση 

στο οικονομικό κλίμα να είναι αποτέλεσμα των βελτιωμένων προσδοκιών στο Ην. 

Βασίλειο (+1,3), αφού στην Πολωνία καταγράφεται επιδείνωση (-1,6). Σε τομεακό 

επίπεδο, το κλίμα βελτιώνεται στις Κατασκευές (+2,9), το Λιανικό εμπόριο (+0,9) 

και στους καταναλωτές (+1,1), δεν μεταβάλλεται επί της ουσίας στη Βιομηχανία 

(+0,3) και επιδεινώνεται στις Υπηρεσίες (-1,0). 

 
 
 

 
 
 
Ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης διαμορφώνεται στις -5,7 και -7,0 μονάδες 

στην ΕΕ και την Ευρωζώνη αντίστοιχα. Οι προβλέψεις των καταναλωτών για την 

οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους δεν μεταβάλλονται, ενώ οι προβλέψεις 

για την οικονομική κατάσταση της χώρας κερδίζουν έδαφος, εντονότερα στην 

Ευρωζώνη. Η πρόθεση αποταμίευσης βελτιώνεται και στις δύο ζώνες, όπως και οι 

προβλέψεις για την εξέλιξη της ανεργίας. 

 
2.2.3. Γεγονότα που επηρέασαν τους Οργανισμούς  

(αναφορές σε γεγονότα κοινωνικά, οικονομικά, νομοθετικά κλπ  από τις διαθέσιμες 

Τελικές Εκθέσεις των Οργανισμών, που επηρέασαν τις Εταιρείες) 

Εικόνα 4: Δείκτες Οικονομικού Κλίματος ΕΕ 28 & Ελλάδας   
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• 47 Από την έναρξη της οικονομικής ύφεσης καταγράφονται αρνητικά 

ποσοστά πωλήσεων αυτοκινήτων. Αποτέλεσμα αυτού η μείωση των 

εισαγωγών και άρα και η φορτοεκφόρτωση αυτών.  Σε αυτό προστίθεται το 

201448 η κρίση στην Κριμαία που αποτελεί σημαντικό τελικό προορισμό 

οχημάτων μεταφόρτωσης μέσω του Πειραιά και η μείωση της μέσης τιμής 

του καυσίμου που μειώνει το κόστος παρέκκλισης και τα οποία επιδρούν 

αρνητικά στη διακίνηση οχημάτων μεταφόρτωσης (το 2014 καταγράφεται 

μείωση 28,7%) 

• 49 «Αραβική Άνοιξη»i - 2011 : αναγκάστηκαν τα κρουαζιερόπλοια να 

αναδιατάξουν τα δρομολόγιά τους προς την Ευρωπαϊκή πλευρά και ιδιαίτερα 

προς την Ανατολική Μεσόγειο.  

• 50Στις αρχές του 2012 ο τομέας της κρουαζιέρας σημαδεύεται από το 

ατύχημα στο Costa Concordia στις ακτές της Ιταλίας. Παρόλα αυτά, η 

βιομηχανία με οργανωτικά και τιμολογιακά μέτρα διατήρησε θετικούς 

ρυθμούς ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο. 

• Το 201351 ακολουθούν νέα αρνητικά γεγονότα όπως η πυρκαγιά στο 

CARNIVAL TRIUMPH τον Φεβρουάριο και στο GRANDEUR OF THE 

SEAS τον Μάιο. Για άλλη μία φορά η βιομηχανία της κρουαζιέρας 

καταφέρνει να διατηρήσει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης σε παγκόσμιο 

επίπεδο καταγράφοντας οριακή αύξηση 0,4% 

• Το 201452 ο τομέας της κρουαζιέρας – στο λιμάνι του Πειραιά – καταγράφει 

μείωση στην διακίνηση επιβατών κατά 19,2% , λόγω κυρίως των πολεμικών 

γεγονότων στη Μέση Ανατολή (Συρία, Ισραήλ, Αίγυπτος, κλπ) 

•  53Την 23η Ιανουαρίου 2013 θεσπίστηκε ο νέος φορολογικός νόμος 

4110/2013 με κυριότερες αλλαγές το νέο συντελεστή φορολογίας 

εισοδήματος νομικών προσώπων που ορίστηκε για τη χρήση 2013 σε 26%. 

Επίσης ο παρακρατούμενος φόρος μερισμάτων που εγκρίθηκαν μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2014 ορίστηκε σε 10% . 

47 ΟΛΠ, Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012 
48 ΟΛΠ, Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014 
49 ΟΛΠ, Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012 
50 ΟΛΠ, Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012 
51 ΟΛΠ, Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 
52 ΟΛΠ, Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014 
53 ΟΛΠ, ΟΛΛ, Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012 
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• 54Συγκεκριμένα για τον Ο.Λ. Βόλου: Καταγράφεται απαίτηση του Δήμου 

Βόλου για επιβολή δημοτικών τελών και προστίμων περιόδου 2001 έως και 

2014 ποσού 5.598.698,90 ευρώ, πέραν των υφισταμένως γνωστοποιηθέντων, 

με την κοινοποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 40576/6-5-2015 απόφασης 

Αντιδημάρχου Οικονομικών Βόλου. Εναντίον της εν λόγω επιβολής, έχουν 

ασκηθεί ένδικα μέσα. 

• 201555 κατ’ εφαρμογή της «Π.Ν.Π. ΦΕΚ 41/20-4-2015 Κατεπείγουσα 

ρύθμιση για την μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων Φορέων Γενικής 

Κυβέρνησης», η οποία κυρώθηκε με τον Ν.4323/ΦΕΚ 43/τ.Α/27-4-2015, οι 

Οργανισμοί μετέφεραν τα ταμειακά τους διαθέσιμα, σε λογαριασμό 

ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος. (Ενδεικτικά:  ΟΛΗΓ 8 

εκατ. ευρώ) 

• Μεταβολές στο ποσοστό που κατείχε το Ελληνικό Δημόσιο στο μετοχικό 

κεφάλαιο των Ανωνύμων Εταιρειών, λόγω της μεταβίβασης άνευ 

ανταλλάγματος μετοχών στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του 

Δημοσίου  (βλέπε παρ.  2.1.4   Εταιρική Ταυτότητα Οργανισμών) 

• 56Συγκεκριμένα για τον Ο.Λ.Θεσ/κης: Το 2015 και μετά από διαδικασία 

έρευνας δεσμευμένων από το Β’ Τελωνείο Θεσ/κης φορτίων τσιγάρων 

εντοπίστηκε απώλεια μέρους φορτίου που είχε κατασχεθεί το 2000.  Η 

εταιρεία σε συντονισμό με το Τελωνείο, προχώρησε στις ενδεδειγμένες και 

προβλεπόμενες ενέργειες. Εν κατακλείδι της επεβλήθηκαν δασμοί και φόροι 

ύψους 3.526.110,96€ τα οποία κατέβαλε με επιφύλαξη και κατατέθηκε 

προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια για την δικαίωση της εταιρείας και την 

επιστροφή του ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.   

• Συγκεκριμένα για τον Ο.Λ. Ραφήνας57:  2013, αντικατάσταση τριών 

Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου συνολ. Ονομαστικής αξίας 300 χιλ. 

ευρώ σύμφωνα με το σχέδιο εθελοντικής συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα 

PSI,  με νέα ομόλογα της Ελληνικής Δημοκρατίας, τίτλους ΑΕΠ Ελληνικής 

Δημοκρατίας και Τίτλους ΕΤΧΣ (Ευρωπ. Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας) συνολ. Ονομαστικής αξίας 211,5 χιλ. ευρώ. 

54 ΟΛΒ, Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014 
55 ΟΛΗΓ, Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014 
56 ΟΛΘ, Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014 
57 ΟΛΡ, Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 
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• Το 201458 εκδίδεται εγκύκλιος (αυτό ισχύει ήδη από τον Συστατικό Νόμο του 

Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ ) από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων στην οποία 

αναφέρεται ότι: «Με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.4172/2013, όπως 

ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την περ. 9 της υποπαρ. Δ1 της παρ. Δ 

του άρθρου πρώτου του Ν.4254/2014, ορίζονται τα νομικά πρόσωπα ή 

νομικές οντότητες που απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος. 

Συγκεκριμένα, από το φόρο εισοδήματος απαλλάσσονται: ….ε) Το Ταμείο 

Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.).  ..» 

Όσων Ανωνύμων Εταιρειών το μετοχικό Κεφάλαιο ανήκει εξ’ ολοκλήρου 

στο Ταμείο, άμεσα ή έμμεσα, απολαμβάνουν όλων των διοικητικών, 

οικονομικών, φορολογικών, δικαστικών, ουσιαστικού και δικονομικού 

δικαίου προνομίων και ατελειών του Δημοσίου. 

 

2.2.4. Διακινηθέντα πλοία (Ακτοπλοΐας και Κρουαζιέρας) 

Σύμφωνα με τα αριθμητικά δεδομένα, που αποτυπώθηκαν σε διαγράμματα,  της 

Ένωσης Λιμένος Ελλάδος (Ε.ΛΙΜ.Ε.), παρατηρείται μείωση στα διακινηθέντα πλοία 

της ακτοπλοΐας μέχρι και το έτος 2015 (βλέπε Διάγραμμα 1) . Ανάλογη εικόνα 

παρουσιάζει και στο  Διάγραμμα 3   της επιβατικής κίνησης. 

 

58 ΟΛΠΑ, Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014 

Διάγραμμα 1    Διακινηθέντα πλοία ακτοπλοΐας Οργανισμών Λιμένων για το διάστημα 2009-
2015 
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Η εικόνα των διακινηθέντων κρουαζιερόπλοιων ( Διάγραμμα 2 ) , επηρεάζεται -  το 

2011 το οποίο ήταν μία εξαιρετική χρονιά για την κρουαζιέρα, ιδιαίτερα για τον 

Οργανισμό Λιμένος Πειραιά (ΟΛΠ) (- από εξωγενείς παράγοντες χωρίς συνέχεια 

και συγκεκριμένα από την  «Αραβική Άνοιξη». Οι μειώσεις των επόμενων ετών, 

επηρεάζονται αντίστοιχα από αρνητικά γεγονότα που αναφέραμε παραπάνω. (βλέπε: 

2.2.3   Γεγονότα που επηρέασαν τους Οργανισμούς). 

 

 
 
2.2.5. Διακινηθέντες επιβάτες και οχήματα (Ακτοπλοΐας και Κρουαζιέρας) 

Η παρατηρούμενη μείωση στα διακινηθέντα πλοία της ακτοπλοΐας, συνοδεύεται με 

μια αντίστοιχη μείωση στους διακινηθέντες επιβάτες και οχήματα . (βλέπε 

Διάγραμμα 1 , Διάγραμμα 3 και Διάγραμμα 4 ).  

Διάγραμμα 3 Διακινηθέντες επιβάτες ακτοπλοΐας Οργανισμών Λιμένων για το διάστημα 2009-
2015 

Διάγραμμα 2 Διακινηθέντα πλοία κρουαζιέρας Οργανισμών Λιμένων για το διάστημα 2009-2015 
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Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι αυτό συνεπάγεται μείωση των λιμενικών τελών και κατ’ 

επέκταση μείωση των πωλήσεων. (βλέπε  4.2  Κύκλος Εργασιών των Οργανισμών 

Λιμένων Ελλάδας ). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Στο παραπάνω Διάγραμμα 5 και συγκεκριμένα στο έτος 2013,  όπου ενώ υπάρχει 

μείωση του αριθμού των κρουαζιερόπλοιων, υπάρχει αύξηση των επιβατών αυτών,  

αποτυπώνεται το αποτέλεσμα των έγκαιρων οργανωτικών και τιμολογιακών μέτρων 

Διάγραμμα 5 Διακινηθέντες επιβάτες κρουαζιερόπλοιων Οργανισμών Λιμένων για το διάστημα 
2009-2015 

Διάγραμμα 4 Διακινηθέντα οχήματα (φορτηγά, ΙΧΕ, δίκυκλα) ακτοπλοΐας Οργανισμών 
Λιμένων για το διάστημα 2009-2015 
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της εν λόγω βιομηχανίας παγκοσμίως, για να διατηρήσει / δημιουργήσει θετικούς 

ρυθμούς ανάπτυξης 

 
 
2.2.6. Εμπορευματική κίνηση  Ανωνύμων Εταιρειών 

Σύμφωνα με δεδομένα από την παγκόσμια τράπεζα, η κίνηση εμπορευματοκιβωτίων 

20 TEUii στην Ελλάδα ακολουθεί συνεχώς ανοδική τάση από το 2008 έως και το 

2014. (βλέπε    Εικόνα 5) 

 
Εικόνα 5 : Κίνηση εμπορευματοκιβωτίων 20 TEU, Ελλάδα 2006-2014 
 
Σύμφωνα με τη Eurostat τα έτη 2013 και 2014 ο ρυθμός αύξησης της ποσότητας των 

αγαθών που διακινούνταν μέσω ελληνικών λιμανιών κυμάνθηκε στις 5 και 5,7 

ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Έτος 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ρυθμός  -7.2 -11.2 -4.7 4.8 13.3 5.0 5.7 

Πίνακας 2 Ρυθμός αύξησης της ποσότητας των αγαθών που διακινούντα μέσω των Ελληνικών 
λιμανιών 
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Σύμφωνα με δεδομένα από την Ένωση Λιμένων Ελλάδας, η κίνηση 

εμπορευματοκιβωτίων 20 TEU στην Ελλάδα από τους έξι Οργανισμούς Λιμένων 

Ανώνυμες Εταιρείες (Βόλου, Ελευσίνας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Λαυρίου και 

Πειραιά)  ακολουθεί συνεχώς ανοδική τάση (βλέπε γραμμή τάσης  “Diff t_t-1” 

:Διάγραμμα 6) στην  από το 2009 έως και το 2015 με εξαίρεση το έτος 2012. 

Το 201259 η ναυτιλιακή αγορά μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων καταγράφει ένα 

έτος χαμηλών ναύλων, αποτέλεσμα της υπερπροσφοράς πλοίων και ιδιαίτερα στις 

κατηγορίες άνω των 7500TEU που δρομολογούνται στη διαδρομή Ασίας-Ευρώπης. 

Συνολικά η παγκόσμια προσφορά χωρητικότητας κατέγραψε αύξηση 6% (ποσοστό 

μικρότερο των προηγούμενων ετών), αλλά η ζήτηση αυξήθηκε μόλις 4,5% με 

αποτέλεσμα την ύπαρξη ανισορροπία.   

 
2.2.7. Δείκτες Μέτρησης Ανταγωνισμού (CR4,  HHI) 

Μία ένδειξη της έντασης του ανταγωνισμού στον κλάδο – στην περίπτωσή μας των 

Οργανισμών Λιμένων Ανωνύμων Εταιρειών -  είναι ο αριθμός των επιχειρήσεων 

που δραστηριοποιούνται σε αυτόν. Αυτή η ένδειξη ωστόσο δεν μας δείχνει πόσο 

συγκεντρωμένος είναι ο κλάδος αυτός.  Ο βαθμός στον οποίο ένας μικρός αριθμός 

επιχειρήσεων αντιπροσωπεύουν μεγάλο τμήμα της παραγωγής δίδεται από τους 

παρακάτω Δείκτες: 

  

59 ΟΛΠ – Ετήσια Οικονομική Έκθεση έτ. 2012. 

Διάγραμμα 6 Κίνηση εμπορευματοκιβωτίων TEU, έξι Οργανισμών Λιμένων Α.Ε, ετ. 2009-2015 
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Δείκτης CR4 (Concentration Ratio)   

O Δείκτης Συγκέντρωσης των Τεσσάρων Μεγαλύτερων Επιχειρήσεων (CR4) είναι 

το ποσοστό των συνολικών πωλήσεων ή κερδών ενός κλάδου που αντιστοιχεί στις 

τέσσερις μεγαλύτερες επιχειρήσεις.  

Το εύρος του δείκτη συγκέντρωσης CR4 κυμαίνεται:  α) ~ 0% τέλειος 

ανταγωνισμός, β) <40%  μονοπωλιακός ανταγωνισμός, γ) > 40% ολιγοπώλιο και δ) 

~ 100%  μονοπώλιο  

Από τα παραπάνω προκύπτει εν συντομία ότι ένας δείκτης χαμηλής συγκέντρωσης 

υποδηλώνει υψηλό βαθμό ανταγωνισμού, ενώ ένας δείκτης υψηλής συγκέντρωσης 

φανερώνει την απουσία ανταγωνισμού).  

Ο Δείκτης Συγκέντρωσης CR4 (βλέπε: Πίνακας 3: Δείκτης Συγκέντρωσης CR4 

ετ.2009-2014 των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε.) των τεσσάρων μεγαλύτερων εκ των 

δώδεκα (12) Οργανισμών Λιμένων Ανωνύμων Εταιρειών από το 2009 έως και το 

2014 κυμαίνεται πολύ πάνω από το 40%  (από 87,680% εως 90,969%) και 

υποδηλώνει ολιγοπώλιο. 

 Πίνακας 3: Δείκτης Συγκέντρωσης CR4 ετ.2009-2014 των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. 
 

 

 

ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ 
PORT/YEAR 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ΟΛΑ 0,25 0,28 0,49 0,43 0,33 0,32 
ΟΛΒ 2,95 2,81 2,55 2,39 2,38 2,25 
ΟΛΕ 1,38 1,38 1,63 1,29 1,38 1,38 

ΟΛΗΓ 2,14 2,25 2,24 1,92 1,98 2,05 
ΟΛΗ  3,41 3,31 3,28 3,03 3,22 3,06 
ΟΛΘ 21,10 24,60 26,79 27,77 26,87 29,35 
ΟΛΚ 0,97 0,64 0,66 0,61 0,51 0,43 

ΟΛΚΕ 1,30 1,42 1,57 1,56 1,61 1,43 
ΟΛΛ 2,29 0,98 1,31 1,31 1,30 1,54 

ΟΛΠΑ 4,17 3,59 3,55 2,80 2,88 2,91 
ΟΛΠ  59,00 57,86 54,99 55,98 56,61 54,40 
ΟΛΡ 1,03 0,89 0,94 0,91 0,94 0,89 

PORTS SUM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
PORTS 

AVERAGE 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 
CR4  % 87,680 89,349 88,606 89,587 89,575 90,969 
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Δείκτης HHI (Herfindalh - Hirschmann Index)  

Ο Δείκτης Συγκέντρωσης HHI είναι το άθροισμα των τετραγώνων των μεριδίων 

αγοράς, των 50 μεγαλύτερων  επιχειρήσεων (ή όλων, εάν υπάρχουν λιγότερες από 

50 επιχειρήσεις) σε μία αγορά. 

Το εύρος του δείκτη συγκέντρωσης ΗΗΙ κυμαίνεται: α) <1000 μη συγκεντρωτικός ή 

ανταγωνιστικός, β) 1000 – 1800  μεσαία συγκέντρωση και γ) >1800 υψηλός βαθμός 

συγκέντρωσηςiii ή μη ανταγωνιστικός. 

Από τα παραπάνω προκύπτει εν συντομία ότι σε μια αγορά στην οποία ο δείκτης 

ΗΗΙ είναι μικρότερος από 1.000 θεωρείται ανταγωνιστική και παράδειγμα 

μονοπωλιακού ανταγωνισμού, όταν κυμαίνεται ανάμεσα σε 1.000 και 1.800 

θεωρείται μέτρια ανταγωνιστική, ενώ τέλος όταν ο δείκτης υπερβαίνει τους 1.800 

βαθμούς θεωρείται μη ανταγωνιστική. 

Ο Δείκτης Συγκέντρωσης ΗΗΙ (βλέπε  

Πίνακας 4: Δείκτης Συγκέντρωσης ΗΗΙ, ετ.2009-2014 των Οργανισμών Λιμένων 

Α.Ε.) των δώδεκα (12) Οργανισμών Λιμένων Ανωνύμων Εταιρειών, από το 2009 

έως και το 2014, υπερβαίνει τους 1.800 βαθμούς επομένως (η αγορά) θεωρείται μη 

ανταγωνιστική. 

 
 

Πίνακας 4: Δείκτης Συγκέντρωσης ΗΗΙ, ετ.2009-2014 των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. 
 

ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ 
PORT/YEAR 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ΟΛΑ 0,25 0,28 0,49 0,43 0,33 0,32 
ΟΛΒ 2,95 2,81 2,55 2,39 2,38 2,25 
ΟΛΕ 1,38 1,38 1,63 1,29 1,38 1,38 

ΟΛΗΓ 2,14 2,25 2,24 1,92 1,98 2,05 
ΟΛΗ  3,41 3,31 3,28 3,03 3,22 3,06 
ΟΛΘ 21,10 24,60 26,79 27,77 26,87 29,35 
ΟΛΚ 0,97 0,64 0,66 0,61 0,51 0,43 

ΟΛΚΕ 1,30 1,42 1,57 1,56 1,61 1,43 
ΟΛΛ 2,29 0,98 1,31 1,31 1,30 1,54 

ΟΛΠΑ 4,17 3,59 3,55 2,80 2,88 2,91 
ΟΛΠ  59,00 57,86 54,99 55,98 56,61 54,40 
ΟΛΡ 1,03 0,89 0,94 0,91 0,94 0,89 

PORTS SUM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
HHI 3974,54 3990,76 3781,25 3935,76 3958,59 3956,90 
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Οι παραπάνω δείκτες υπόκεινται σε περιορισμούς και αδυναμίες διότι δεν 

λαμβάνουν υπόψη τους: α) το γεωγραφικό πεδίο της Αγοράς (τα μέτρα συγκέντρωσης 

εξετάζουν την αγορά από την εθνική της σκοπιά – πολλά αγαθά πωλούνται σε μία 

εθνική αγορά, άλλα σε περιφερειακή, άλλα σε Ευρωπαϊκή και άλλα στην παγκόσμια) 

και β) τους περιορισμούς εισόδου και την κινητικότητα των επιχειρήσεων (τα μέτρα 

συγκέντρωσης δεν υπολογίζουν τους περιορισμούς εισόδου. Ορισμένοι κλάδοι 

εμφανίζουν υψηλή συγκέντρωση παρόλα αυτά η είσοδος είναι εύκολη και η 

κινητικότητα των επιχ/σεων μεγάλη). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Εργαλεία Χρηματοοικονομικής 
Ανάλυσης  
 
3.  Εργαλεία Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης 

3.1. Γενικά στοιχεία 

Ο όρος «χρηματοοικονομική ανάλυση» σημαίνει διαδικασία άντλησης οικονομικών 

πληροφοριών από τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της επιχείρησης. Σημαίνει την 

σύγκριση αξιών των διαφόρων στοιχείων του ισολογισμού είτε ως προς το σύνολό 

τους, είτε ως προς τα στοιχεία άλλων ισολογισμών της ίδιας ή ομοειδούς 

επιχείρησης, με σκοπό την μελέτη της οικονομικής κατάστασής της. Ως ρόλος της 

χρηματοοικονομικής ανάλυσης θα μπορούσε να οριστεί η διερεύνηση, ερμηνεία και 

αξιολόγηση των στοιχείων των ετήσιων λογιστικών καταστάσεων.  

Σκοπός της χρηματοοικονομικής ανάλυσης είναι ο προσδιορισμός δυνατών και 

αδύνατων σημείων των επιχειρήσεων και διαπίστωση του κατά πόσο είναι 

χρηματοοικονομικά επικερδείς. Ως στόχος θα μπορούσε να οριστεί η επίτευξη της 

συγκέντρωσης συμπερασμάτων για την οικονομική θέση και εξέλιξη των 

επιχειρήσεων. 

Με την ανάλυση ερευνάται: α) η αποδοτικότητα της επιχείρησης δηλαδή η 

ικανότητά της να δημιουργεί κέρδη δεδομένων των κεφαλαίων που διαθέτει, β) η 

ρευστότητα της επιχείρησης δηλαδή η ικανότητά της ν’ ανταποκρίνεται στις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της και γ) η φερεγγυότητα δηλαδή η ικανότητά της ν΄ 

ανταποκρίνεται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της που πηγάζουν κυρίως από 

δανεισμό. 

Επιπρόσθετα, με την μεθοδολογική προσέγγιση της ανάλυσης των 

χρηματοοικονομικών δεικτών (συμπεριφορά αριθμοδείκτη: χρονολογικά, σε σχέση με 

κλάδο, σε σχέση με ανταγωνιστές) μπορεί να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα του 

management καθώς και της χρήσης των συντελεστών παραγωγής. 

Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών δεικτών χαρακτηρίζεται ως εργαλείο που 

υποστηρίζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

Τα στάδια της ανάλυσης συνοψίζονται στις παρακάτω προτάσεις:  
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- Επιλογή κατάλληλων οικονομικών δεδομένων 

- Συσχέτιση δεδομένων 

- Αξιολόγηση και οικονομική ερμηνεία δεικτών 

Για την εκτίμηση των χρηματοοικονομικών δεικτών χρησιμοποιούνται τα δεδομένα 

– στην παρούσα διπλωματική – των Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων 

(Ισολογισμοί), σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Χρηματοοικονομικά Πρότυπα 

(Δ.Λ.Χ.Π) 

Οι δείκτες που θα υπολογίσουμε, θα εκτιμήσουμε και θα προσπαθήσουμε να 

ερμηνεύσουμε είναι οι εξής: 

 

3.2. Αριθμοδείκτες Απόδοσης Επενδυμένων Κεφαλαίων 

(μετρούν την αποδοτικότητα της επιχ/σης και την ικανότητα της διοίκησης) 

 

3.2.1. Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού  (R.O.A. : Return On Assets)   

=  Καθαρά κέρδη (προ φόρων)  / Σύνολο Ενεργητικού  (%) (Net Profit / Total 

Assets)  %  

[ λαμβάνει υπόψη τόσο  την  ικανότητα του μάνατζερ  στον έλεγχο των δαπανών, 

συμβάλλοντας έτσι  στο περιθώριο κέρδους και στην αποδοτική χρήση των 

περιουσιακών στοιχείων για να  παραγάγει τις πωλήσεις. Μετράει την απόδοση των 

συνολικών περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης] 

 

3.2.2. Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (R.O.E. : Return on Assets)  

=  Καθαρά Κέρδη  /  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   (Net Profit / Total Equity) (%) 

[ χρησιμοποιείται ως ένδειξη αποτελεσματικότητας δηλ. πόσο κέρδος μπορεί να 

παράγει μία επιχ/ση χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους που επενδύθηκαν από 

τους μετόχους (μετοχικό κεφάλαιο) και τα αποθεματικά της.] 

 

 
3.2.3. Αποδοτικότητα Λειτουργικής Μόχλευσης (Operating Leverage) 

= % μεταβολή των Κερδών προ τόκων και φόρων (Κ.Π.Τ.Φ.) / % μεταβολή των 

πωλήσεων  (% Diff. of  E.B.I.T. / % Diff. of  Sales)  

[χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση της λειτουργικής μόχλευσης η οποία αναφέρεται 

στον βαθμό χρησιμοποίησης στοιχείων σταθερού κόστους (όπως πχ τα πάγια) σε σχέση 
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με στοιχεία του μεταβλητού κόστους (όπως π.χ. λειτουργικά έξοδα/μισθοί) σε μία 

επιχείρηση με στόχο την πρόβλεψη μελλοντικών διακυμάνσεων των κερδών σε σχέση 

με πιθανές διακυμάνσεις στον όγκο πωλήσεων]. 

 

3.3. Αριθμοδείκτες Ρευστότητας 

(χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό τόσο της βραχυχρόνιας οικονομικής 

κατάστασης μιας επιχ/σης όσο και της ικανότητας της να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις της.) 

 

3.3.1. Γενική  Ρευστότητα (C.R. : Current Ratio)   

=  Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (Current Asset /  

Current liability)  

[ ο δείκτης πρέπει να λαμβάνει τιμές μεγαλύτερες της μονάδας. Όσο πιο μεγάλος ο 

δείκτης, τόσο μεγαλύτερο το περιθώριο ασφάλειας των βραχυπρόθεσμων δανειστών 

της επιχείρησης] 

 

3.4. Αριθμοδείκτες Διαχείρισης Περιουσίας 

(παρουσιάζουν το βαθμό χρησιμοποίησης των περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με τις 

πωλήσεις (κύκλο εργασιών)). 

 

3.4.1. Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού (T.A.T. : Total Asset Turnover)   

=  Κύκλος Εργασιών/ Σύνολο Ενεργητικού (%) (Turnover / Total Assets )  

[ Ο δείκτης αυτός εκτιμά την εντατικότητα με την οποία χρησιμοποιεί η επιχείρηση τα 

περιουσιακά της στοιχεία για να επιτύχει του στόχους των πωλήσεων της. Ένας 

υψηλός δείκτης εκμετάλλευσης ενεργητικού σημαίνει ότι η επιχ/ση χρησιμοποιεί 

εντατικά τα περιουσιακά της στοιχεία προκειμένου να πραγματοποιήσει τις πωλήσεις 

της. Ένας χαμηλός δείκτης αποτελεί ένδειξη όχι εντατικής χρησιμοποίησης των 

περιουσιακών της στοιχείων. Ο δείκτης αυτός στην ουσία μας δείχνει εάν υπάρχει 

υπερεπένδυση κεφαλαίων στην επιχείρηση σε σχέση με το ύψος των πωλήσεων της] 
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3.5. Αριθμοδείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης & Φερεγγυότητας 

(είναι περισσότερο ενδεικτικοί για την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. 

Εξετάζουν την ορθότητα χρήσης και των επιλογών των κεφαλαίων που κάνει μία 

επιχ/ση) 

 

3.5.1. Δείκτης Χρέους (DR: Debt Ratio )   

=   Συνολ. Υποχρεώσεις / Σύνολο Ενεργητικού (Total Liabilities / Total Assets ) 

[ Ο δείκτης αυτός παρουσιάζει το βαθμό κάλυψης των συνολικών υποχρεώσεων, 

βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες υποχρεώσεις, της επιχ/σης από την συνολική του 

περιουσίας.  Στις ΜΜΕ >66,7% ικανοποιητικές,    66,7> & <80% μέτριες, >80% 

υπερχρέωση] 

 

3.6. Αριθμοδείκτες Περιθωρίων Κέρδους 

(μετρούν την αποδοτικότητα της επιχ/σης, τη δυναμικότητα των κερδών και την 

ικανότητα της διοίκησης) 

 

3.6.1. Περιθώριο Μικτού Κέρδους (G.P.M.: Gross Profit Margin)  

= Μικτά κέρδη / Κύκλος Εργασιών  (%) (Gross Profit / Turnover )  

[χρησιμοποιείται ως ένδειξη αξιολόγησης αποδοτικότητας δηλ. πόσο επιτυχημένη 

θεωρείται όταν έχει μεγάλο ποσοστό μικτού κέρδους, που της επιτρέπει να καλύπτει τα 

λειτουργικά και λοιπά της έξοδα και συγχρόνως ν’ αφήνει ένα ικανοποιητικό καθαρό 

κέρδος σε σχέση με τις πωλήσεις και τα ίδια κεφάλαιου απασχολεί.] 

 

3.6.2. Καθαρό Περιθώριο Κέρδους (N.P.M.: Net Profit Margin)  

= Καθαρά κέρδη (μετά από φόρους) / Κύκλος Εργασιών (%) (Net Profit / Turnover)  

[δείχνει το ποσοστό καθαρού κέρδους που επιτυγχάνει μία επιχείρηση από τις 

πωλήσεις της.  Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο πιο επικερδής είναι η 

επιχείρηση] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Αξιολόγηση της Επίδοσης των 
Οργανισμών Λιμένων με τη χρήση 
αριθμοδεικτών 
 

4.  Αξιολόγηση της Επίδοσης των Οργανισμών Λιμένων με τη 

χρήση αριθμοδεικτών 

4.1 Δεδομένα 
Τα δεδομένα, που βοήθησαν στην υλοποίηση της εργασίας αυτής, αντλήθηκαν από 

τις δημοσιευμένες  Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις  (Ισολογισμοί) για τα έτη 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013 και 2014 των δώδεκα Οργανισμών Λιμένων. Επίσης, 

έγινε χρήση και των Αναλυτικών Οικονομικών Καταστάσεων, σε όποια λιμάνια 

ήταν αυτές διαθέσιμες (δημοσιευμένες). 

Απουσιάζουν τα οικονομικά στοιχεία για το έτος 2014 του Οργανισμού Λιμένος 

Ελευσίνας, του οποίου μέχρι και την έναρξη συγγραφής της παρούσας, δεν είχαν 

δημοσιευθεί.   

Επίσης, λόγω ελλείψεως στοιχείων για τον Οργανισμό Λιμένος Ν. Ευβοίας, ο οποίος 

συστάθηκε το έτος 2013 από την συνένωση δέκα (10)  τοπικών περιφερειακών  

λιμένων (Ευβοίας, Αιδηψού, Αλιβερίου, Ερέτριας, Καρύστου, Κύμης, Λίμνης, 

Μαρμαρίου, Στύρων και Ωρεών ), δεν συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα. 

 

Η βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε από την συγγραφέα, περιλαμβάνει πέραν 

των οικονομικών στοιχείων και την στατιστική κίνηση των λιμένων [α) πλοίων 

(ακτοπλοΐα, κρουαζιέρα), β) επιβατών (ακτοπλοΐα, κρουαζιέρα),  γ) 

εμπορευματοκιβωτίων (για όσα λιμάνια διαθέτουν) και  δ) οχημάτων (ΙΧΕ, φορτηγά, 

δίκυκλα) ],  από το 2009 μέχρι και το 2015. 
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Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα δεδομένα, συλλέχθηκαν  από τις Ιστοσελίδες των 

Οργανισμών, την Ιστοσελίδα της Ένωσης Λιμένων Ελλάδας, την βάση δεδομένων 

iMENTOR καθώς και από πηγές οι οποίες αναφέρονται στις υποσημειώσεις.  

 

Οι σχετικοί υπολογισμοί των αριθμοδεικτών, ποσοστιαίων μεταβολών κλπ καθώς 

και η δημιουργία διαγραμμάτων και πινάκων,  δημιουργήθηκαν σε Excel.  

 

4.2 Κύκλος Εργασιών των Οργανισμών Λιμένων Ελλάδας  
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) κατέχει το υψηλότερο μερίδιο αγοράς με 

βάση τον κύκλο εργασιών, ανάμεσα στις Ανώνυμες Εταιρείες που αναλύουμε, με το 

ποσοστό της να ανέρχεται το 2013 σε 57% (ήτοι € 108 εκατ.), ενώ ακολουθεί ο 

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) με ποσοστό 27% (ήτοι € 51 εκατ.), οι 

Οργανισμοί Λιμένος Ηρακλείου (ΟΛΗ)  και Πατρών (ΟΛΠΑ) με ποσοστό 3% (ήτοι 

€ 6 εκατ. και € 5,5 εκατ. αντίστοιχα). Έπονται οι Οργανισμοί Λιμένος Βόλου (ΟΛΒ), 

Ηγουμενίτσας (ΟΛΗΓ) και Κέρκυρας (ΟΛΚΕ) με ποσοστό 2% (ήτοι € 4,5 , 3,7 και 

3 εκατ. αντίστοιχα),  οι Λιμένες Ελευσίνας (ΟΛΕ), Λαυρίου (ΟΛΛ), Ραφήνας (ΟΛΡ) 

και Καβάλας (ΟΛΚ) με ποσοστό 1% (ήτοι € 2,5  , 2, 1,5  και 0,9 εκατ. αντίστοιχα) 

και ο Λιμένας της Αλεξανδρούπολης (ΟΛΠΑ) με ποσοστό 0% (~ 0,30) (ήτοι € 0,5 

εκατ.). 

 

Η παραπάνω αναφορά μας στον κύκλο εργασιών γίνεται στο έτος 2013 (βλέπε 

Διάγραμμα 7 ) και όχι στο 2014 (βλέπε Διάγραμμα 8)  το οποίο είναι και το τελευταίο 

έτος στην ανάλυσή μας, διότι μέχρι και την έναρξη συγγραφής της παρούσας, δεν 

έχουν δημοσιευθεί τα οικονομικά στοιχεία του  ΟΛΕ για το έτος αυτό.  

 

 
Διάγραμμα 7  Κύκλος Εργασιών έτους 2013 
για  12 Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε. 
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Διάγραμμα 8 Κύκλος Εργασιών έτους 2014 για 
11 Οργανισμούς Λιμένων (πλην ΟΛΕ) 
 
 
 
 
 

 

 

 

Παρακάτω (βλέπε Διάγραμμα 9 και Πίνακας 5) βλέπουμε την εξέλιξη του Κύκλου 

Εργασιών των Οργανισμών Λιμένων Ελλάδας και παρατηρούμε μία καθοδική τάση 

από το 2009 η οποία από το 2012 μετατρέπεται σε ανοδική. Επαναλαμβάνουμε ότι 

στο έτος 2014 δεν περιλαμβάνεται ο ΟΛ Ελευσίνας λόγω ελλείψεως δεδομένων.  

Η καθοδική τάση του 2009, όπως αναφέρουν και μερικοί Οργανισμοί στις Τελικές 

Οικονομικές Εκθέσεις τους, οφείλεται κυρίως στην γενικότερη οικονομική κρίση. 

Όμως, ενώ ο κύκλος εργασιών από το 2009 μέχρι και το 2011 έχει μία καθοδική 

πορεία, εντούτοις όπως φαίνεται και στην συνέχεια (βλέπε Αποδοτικότητα Συνολικού 

Ενεργητικού (Return on Assets, ROA)  σελ. - 61 - ) αυτό δεν αποτυπώνεται στην 

αποδοτικότητα των Οργανισμών. 

 

 

Διάγραμμα 9  Εξέλιξη κύκλου εργασιών Οργανισμών Λιμένων Ελλάδας για το διάστημα 2009-
2014 
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Πίνακας 5 Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών των Οργανισμών Λιμένων για το διάστημα 2009-2014 
 
 

Τέλος, αναφέρουμε ενδεικτικά πώς αναλύεται ο κύκλος εργασιών  των εν λόγω 

λιμένων, ο οποίος ποικίλει ανάλογα με τον λιμένα και με τις προσφερόμενες 

υπηρεσίες: 

4.1.1. Τέλη χρήση λιμένα γενικώς 

4.1.2. Διάφορες υπηρεσίες λιμενικών εξυπηρετήσεων 

4.1.3. Έσοδα από υπηρεσίες φορτοεκφορτώσεων, μεταφορών κλπ 

4.1.4. Τέλη πρόσδεσης-παραβολής 

4.1.5. Έσοδα από παραχωρήσεις χώρων 

4.1.6. Έσοδα από διοικητικά πρόστιμα 

4.1.7. Λοιπά έσοδα 

4.1.8. Έσοδα από σταθερό και μεταβλητό αντάλλαγμα (ΟΛΠ: Έσοδα από 

συμβάσεις παραχώρησης προβλητών) 

 

Λόγω της ποικιλομορφίας που παρουσιάζει το περιεχόμενο του κύκλου εργασιών 

του κάθε λιμένα, είναι προφανές ότι μία προσπάθεια προσδιορισμού  της 

συμμετοχής της κάθε κατηγορίας εσόδων στην διαμόρφωση του συνολικού τζίρου 

είναι αρκετά δύσκολη. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι πχ. μία μείωση διακίνησης 

επιβατών και οχημάτων (όπως έχουμε παρατηρήσει παραπάνω, βλέπε  2.2.2.5 

Διακινηθέντες επιβάτες και οχήματα (Ακτοπλοΐας και Κρουαζιέρας)  ) οδηγεί στην 

μείωση των λιμενικών τελών και κατ’ επέκταση σε μείωση των πωλήσεων. Από την 

άλλη υπάρχει συνεχής αύξηση της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων, άρα αυτό 

οδηγεί σε αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης. Επίσης, δεν μπορεί 

να γίνει πρόβλεψη των διοικητικών προστίμων.  

Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επιτευχθεί αν υπήρχαν στην διάθεσή μας μηνιαία 

δεδομένα. Την παρούσα στιγμή τα δεδομένα μας είναι ετήσια και όχι για το  σύνολο 

των λιμένων. 

 

PORT/YEAR 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Sum 12 PORT 
AUTHORITIES (€uro) 217.758.242,36 201.728.649,21 191.177.823,72 190.399.318,87 191.900.026,42 189.117.961,16
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4.3 Αξιολόγηση Οργανισμών Λιμένων με τη χρήση αριθμοδεικτών 
Στο σημείο αυτό παρουσιάζονται και αναλύονται όλοι οι χρηματοοικονομικοί 

δείκτες, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω (βλέπε:  Εργαλεία Χρηματοοικονομικής 

Ανάλυσης) 

Οι εκτιμήσεις που εξήχθησαν με βάση τα συλλεχθέντα δεδομένα, αποτελούν 

συλλογισμούς της συγγραφέως, τους οποίους οι αναγνώστες δεν είναι υποχρεωμένοι 

να υιοθετήσουν. 

 
 

4.3.1. Εκτιμήσεις αριθμοδεικτών Απόδοσης Επενδυμένων Κεφαλαίων  

4.3.1.1. Αποδοτικότητα Συνολικού Ενεργητικού (Return on Assets, ROA) 

Στο Διάγραμμα 10, φαίνεται μία συνολική εικόνα του δείκτη κερδοφορίας των 

Οργανισμών Λιμένων Ανωνύμων Εταιρειών για το διάστημα 2009 – 2014, σε σχέση 

με το ενεργητικό τους. Πρόκειται για μέσο όρο των αντίστοιχων τιμών κάθε έτους.   

 

 
 
Παρατηρώντας την πορεία του μέσου όρου του δείκτη, βλέπουμε ότι παρότι έχει 

αρχίσει η οικονομική κρίση και παρ’ όλες τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που 

υπάρχουν, αυτά δεν φαίνεται να επηρεάζουν την κερδοφορία των Οργανισμών 

Λιμένων. Παρατηρούμε μία αύξηση στα κέρδη από το 2009, με μία συνεχή 

συγκρατημένη ανοδική πορεία, μία μικρή πτώση το 2012 (*) ,  η οποία το 2013 

υπερκαλύπτεται από μία μεγάλη αύξηση, την μεγαλύτερη την περίοδο που 

Διάγραμμα 10  Μέση τιμή δείκτη αποδοτικότητας ενεργητικού στο διάστημα 2009-2014 των 
Οργανισμών Λιμένων ΑΕ 
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αξιολογούμε, η οποία όμως δεν διατηρείται το 2014 όπου βλέπουμε επιστροφή λίγο 

πάνω από τα επίπεδα των ετών 2011 και 2012.  

 
(*)  Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 2012 σύμφωνα με την Τελική Έκθεση του ΟΛΠ, ο 

Πειραιάς κατέγραψε μείωση 18% στις διελεύσεις κρουαζιερόπλοιων σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος, γεγονός που εκτιμάται ότι οφείλεται τόσο στο θεσμικό πλαίσιο για 

το cabotageiv  που δεν είχε επαρκώς διευκρινιστεί όσο και στην μείωση 

ανταγωνιστικότητας εταιρειών που χρησιμοποιούν τον Πειραιά ως home port.  

 

Η αναλυτική πορεία του δείκτη ROA για τους 12 Οργανισμούς Λιμένων Ανώνυμες 

Εταιρείες που μελετώνται, φαίνεται στο Διάγραμμα 11.  

 

 

Παρατηρούμε ότι οι περισσότεροι Οργανισμοί, με μερικές εξαιρέσεις πριν το 2013 

κινούνται από το μηδέν και επάνω. Το έτος 2012 σημειώνονται τα χαμηλότερα 

επίπεδα στον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης (ΟΛΑ) (*),  ενώ τα υψηλότερα 

σημειώνονται στο ίδιο έτος στον Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας (ΟΛΕ).  

Διάγραμμα 11  Δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού για τους 12 Οργανισμούς Λιμένων στο 
διάστημα 2009-2014 
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(*) Σύμφωνα με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του ΟΛΑ το αρνητικό ποσοστό του 

δείκτη οφείλεται:  στη μείωση του κύκλου εργασιών κατά 13%, στη μείωση των 

«λοιπών λειτουργικών εσόδων» κατά 50% λόγω μείωσης των έκτακτων εσόδων 

συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση και την αύξηση των «εξόδων λειτουργίας 

διαθέσεως» κατά 237% λόγω λογιστικοποίησης των τελών ανταλλάγματος και στην 

πρόβλεψη των επισφαλών απαιτήσεων. 

 
 
 
4.3.1.2. Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (Return on Equity, ROE) 

Η συνολική εικόνα του δείκτη όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 12, παρουσιάζει 

μεγάλη ομοιομορφία με αυτή του παραπάνω δείκτη των συνολικών κεφαλαίων. 

 

 

 

Η αναλυτική πορεία του δείκτη ROE για τους 12 Οργανισμούς Λιμένων Ανώνυμες 

Εταιρείες που μελετώνται, φαίνεται στο  Διάγραμμα 13. 

Διάγραμμα 12 Μέση τιμή δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων στο διάστημα 2009-2014  των 
Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. 
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Παρατηρούμε ότι οι όλοι Οργανισμοί τα δύο τελευταία χρόνια  κινούνται πάνω από 

το μηδέν. Το έτος 2012 σημειώνονται τα χαμηλότερα επίπεδα στον Οργανισμό 

Λιμένος Αλεξανδρούπολης (ΟΛΑ)  ( βλέπε σημείωση με ένδειξη (*) στην « 

Αποδοτικότητα Συνολικού Ενεργητικού (Return on Assets, ROA)», ενώ τα υψηλότερα 

σημειώνονται  το έτος 2011 στον Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου (ΟΛΛ) (*) , ο οποίος 

σημειωτέο καταγράφει στην εξαετία τα υψηλότερα ποσοστά στο δείκτη αυτό. 

 
(*)  Σύμφωνα με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του ΟΛΛ για το έτος 2012 , 

σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων, των ταμειακών ροών και της 

οικονομικής θέσης αποτελούν τα έσοδα από τις εκφορτώσεις, από τα ενοίκια, τα 

λιμενικά τέλη και τέλη εισιτηρίων, από τις αμοιβές και παροχές τρίτων και τις 

πιστωτικές ζημίες από εμπορικές απαιτήσεις (επισφάλειες). 

Διαφαίνεται επίσης – μέσα από τις Εκθέσεις των τριών τελευταίων ετών – η συνεχής 

προσπάθεια της διοίκησης  - μέσω κρατικών επιχορηγήσεων ( λόγω αποφυγής 

επένδυσης των κεφαλαίων της)  - για την ανάπτυξη και βελτίωση του λιμένα αλλά 

και του περιβάλλοντος χώρου αυτού καθώς επίσης και για την απόκτηση ασωμάτων 

και ενσωμάτων παγίων. 

 

 

Διάγραμμα 13  Δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων για τους 12 Οργανισμούς Λιμένων 
για το διάστημα 2009-2015 
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4.3.1.3. Λειτουργική Μόχλευση (Operating Leverage, OL) 

 
Στο  Διάγραμμα 14 παρατηρούμε την πορεία του μέσου όρου του δείκτη 

λειτουργικής μόχλευσης που εξετάζει την ευαισθησία των λειτουργικών κερδών ως 

προς μεταβολές των πωλήσεων.   

Η υψηλή μόχλευση  πχ στο έτος 2013 σημαίνει πολύ απλά ότι οι μικρές μεταβολές 

στις πωλήσεις  επιφέρουν δυσανάλογα υψηλότερη μεταβολή στα λειτουργικά κέρδη 

και το αντίστροφο. Έτσι αν σε δεδομένο επίπεδο πωλήσεων ο βαθμός λειτουργικής 

μόχλευσης είναι πχ -5,84 (όπως το έτος 2014), σημαίνει ότι μία ποσοστιαία 

μεταβολή των πωλήσεων κατά -10%, θα επιφέρει μία ποσοστιαία μεταβολή των 

λειτουργικών κερδών κατά -58%. 

 
Διάγραμμα 14 Μέση τιμή δείκτη Λειτουργικής Μόχλευσης για το διάστημα 2009-2014 των 
Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. 
 
 
 
4.3.2. Εκτιμήσεις αριθμοδεικτών ρευστότητας 

4.3.2.1. Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας (Current Ratio, CR) 

Η εικόνα της μέσης τιμής του δείκτη γενικής ρευστότητας (βλέπε Διάγραμμα 15), 

παρουσιάζει μία ανοδική πορεία την εξαετία που εξετάζουμε, με μία  μικρή κάμψη 

το έτος 2012 (αντίστοιχη κάμψη υπήρχε και στους δείκτες ROA και ROE) .  

Επίσης παρατηρούμε ότι είναι μεγαλύτερος της μονάδας ( >1) στο διάστημά μας, 

κάτι που χαρακτηρίζεται αρκετά ικανοποιητικό. Μάλιστα, από το 2013 στο 2014 και 
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οι Οργανισμοί φαίνεται «να κρατούν ακόμα περισσότερα χρήματα στο ταμείο» ώστε 

να έχουν αρκετούς πόρους για να εξασφαλίσουν την πληρωμή των οφειλών τους, 

τους επόμενους μήνες.  

 
Διάγραμμα 15 Μέση τιμή δείκτη γενικής ρευστότητας για το διάστημα 2009-2014 των 
Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. 
 

Το γεγονός της διακράτησης μεγάλων ποσοτήτων ρευστών διαθεσίμων, μπορεί να 

δικαιολογηθεί από το γεγονός ότι κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα η Ελλάδα 

βρίσκεται αντιμέτωπη με μία βαθιά οικονομική ύφεση.  Σε μια τέτοια «αρνητική» 

οικονομική συγκυρία είναι λογικό να κυριαρχεί ο φόβος και η αβεβαιότητα, με 

αποτέλεσμα να διακρατούνται μεγάλες ποσότητες διαθεσίμων. 

 

Η αναλυτική πορεία του δείκτη γενικής ρευστότητας για τους 12 Οργανισμούς 

Λιμένων Ανώνυμες Εταιρείες, φαίνεται στο Διάγραμμα 16  

Διάγραμμα 16- Δείκτες Γενικής Ρευστότητας για τους 12 Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε. για το 
διάστημα 
 - 66 - 



 

Παρατηρούμε ότι όλοι οι Οργανισμοί είναι πάνω από την μονάδα (1). Γενικά 

επικρατεί η εκδοχή ότι όσο υψηλότερη η τιμή του δείκτη, τόσο καλύτερα. Αυτό 

βέβαια εν μέρει είναι αληθές διότι φανερώνει πόσες φορές η επιχείρηση μπορεί να 

καλύψει τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της, εντούτοις η συσσώρευση μετρητών 

(όπως αναφέραμε και παραπάνω ότι φαίνεται να παρατηρείται τα τελευταία χρόνια) 

δεν είναι πάντα σωστή, αφού οι πόροι αυτοί θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί 

αλλού και να απέφεραν περαιτέρω κέρδη στην εταιρεία.  

Όπως ισχύει με όλους τους αριθμοδείκτες, μία ενέργεια είναι η σύγκριση με τον 

μέσο όρο του κλάδου, ο οποίος αναφέραμε ότι κυμαίνεται σε αρκετά ικανοποιητικά 

επίπεδα από 3,8 μέχρι 4,81. Οι έξι εκ των δώδεκα Οργανισμών βρίσκονται κάτω από 

αυτόν τον μέσο όρο ο οποίος διαφαίνεται ότι και στα επόμενα χρόνια θα συνεχίσει 

την ανοδική του πορεία.  Αν και βρίσκονται κάτω από τον συγκεκριμένο μέσο όρο, 

εντούτοις διαφαίνεται η τάση προσέγγισης του μέσου αυτού.  

 

 
4.3.3. Εκτιμήσεις Αριθμοδεικτών Διαχείρισης Περιουσίας 

4.3.3.1. Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού (Total Asset 

Turnover, TAT) 

Η εικόνα (βλέπε Διάγραμμα 17) της μέσης τιμής του δείκτη κυκλοφοριακής 

ταχύτητας ενεργητικού, παρουσιάζει μία ήπια καθοδική  πορεία από το 2011 και 

μετά με τις τιμές να κυμαίνονται από 0,53 η μεγαλύτερη το 2009 και 0,31 η 

μικρότερη το 2014.  

Σχολιάζοντας αναφέρουμε ότι η χρήση της περιουσίας (ενεργητικού), εκ μέρους των 

Οργανισμών προκειμένου να επιτύχουν τον στόχο των πωλήσεων, βαίνει μειούμενη.  
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Διάγραμμα 17 Μέση τιμή δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού για το διάστημα 2009-
2014 των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. 
 
 
 
Στο    Διάγραμμα 18   που ακολουθεί βλέπουμε, με εξαίρεση τον ΟΛΛ (Οργανισμό 

Λιμένος Λαυρίου), όλοι οι υπόλοιποι Οργανισμοί ή να διατηρούν τις τιμές τους στο 

χρονικό διάστημά μας σταθερές ή μειούμενες.  

Η θετική απόκλιση που παρουσιάζει ο ΟΛΛ οφείλεται στη σωστή αν όχι πλήρη 

αξιοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων στο πέρασμα των ετών αλλά και στο 

ότι κατέγραψε τις υψηλότερες τιμές δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων ROE σε όλη 

την εξαετία.  

Ο δείκτης συμμετέχει στη διαμόρφωση της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων 

που αναφέραμε παραπάνω για τον ΟΛΛ,  καθώς αναλύεται (βλέπε Εικόνα 6): 

Δηλαδή η ταχύτητα κυκλοφορίας του ενεργητικού αποτελεί παράγοντα 

πολλαπλασιασμού για την απόδοση της επιχείρησης. 

Εικόνα 6  Ανάλυση δείκτη Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων 
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Διάγραμμα 18 Δείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού των 12 Οργανισμών Λιμένων 
ΑΕ το διάστημα 2009-2014 
 
 
4.3.4. Εκτιμήσεις Αριθμοδεικτών Κεφαλαιακής Διάρθρωσης και Φερεγγυότητας 

4.3.4.1. Δείκτης Χρέους (Debt Ratio, DR) 

Η εικόνα της μέσης τιμής του δείκτη Χρέους (Διάγραμμα 19 ) (αναγράφεται και ως 

δείκτης συνολικής ικανότητας δανεισμού και αναφέρεται και σαν βαθμός δανειακής 

κάλυψης δείχνοντας το ποσοστό των επενδύσεων που χρηματοδοτήθηκαν με ξένα 

κεφάλαια),  από το 2012 παρουσιάζει μία ήπια καθοδική τάση.  

Για τους πιστωτές των εταιρειών αυτό είναι και το επιθυμητό, δηλαδή να έχει όσο το 

δυνατό μικρότερο δείκτη, διότι υποδηλώνει ότι δεν είναι βεβαρημένες με δάνεια και 

υποχρεώσεις προς τρίτους και άρα το ρίσκο που παίρνουν όταν τις χρηματοδοτούν 

είναι μικρό.  

Διάγραμμα 19 Μέση τιμή δείκτη χρέους για το διάστημα 2009-2014 των Οργανισμών Λιμένων 
Α.Ε. 
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Διάγραμμα 20  Δείκτες χρέους των 12 Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. για το διάστημα 2009-2014 
 
 
Παρατηρούμε ότι το μικρότερο δείκτη και κάτω του μέσου όρου έχουν οι ΟΛ 

Θεσσαλονίκης  και ΟΛ Πατρών το 2014, ενώ ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση στο δείκτη 

παρουσίασε ο ΟΛ Ραφήνας το 2012 (πιθανόν λόγω αύξησης60 των φορολογικών 

υποχρεώσεων από 14,7 χιλ. ευρώ το 2012 σε 80,9 χιλ. ευρώ το 2013 και των λοιπών 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων από 298 χιλ ευρώ το 2012 σε 329 χιλ. ευρώ το 2013 ) 

Ο ΟΛΘ61  δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις  διότι λόγω των υψηλών διαθεσίμων του 

τα οποία ανέρχονται στο 61,19% των ιδίων κεφαλαίων είναι χρηματοοικονομικά 

ανεξάρτητος και έχει δυνατότητα επανεπένδυσης χωρίς να προσφεύγει σε δανεισμό. 

Ενδεικτικά τα ίδια κεφάλαια καλύπτουν το 88,07% του ενεργητικού του, οι 

υποχρεώσεις του (μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες) καταλαμβάνουν μόνο το 

11,93% του παθητικού.  

Τέλος ο ΟΛΠΑ62 δεν έχει τραπεζικά δάνεια, ενώ το σύνολο των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων του  από 2 εκατ. ευρώ  το 2012 μειώθηκαν σε 1,7 εκ. ευρώ το 2013. 

 
 
 

60 ΟΛΡ – Ετήσια Οικονομική Έκθεση ετ. 2013 
61 ΟΛΘ – Ετήσια Οικονομική Έκθεση ετ. 2014 
62 ΟΛΠΑ- Ετήσια Οικονομική Έκθεση ετ. 2014 
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4.3.5. Εκτιμήσεις Αριθμοδεικτών Περιθωρίου Κέρδους 

4.3.5.1. Αριθμοδείκτης Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (Gross Profit Margin, MPG) 

Η εικόνα της μέσης τιμής του δείκτη μεικτού περιθωρίου κέρδους - Διάγραμμα 21 -  

παρουσιάζει μία σχετική ομοιομορφία – χωρίς έντονες διακυμάνσεις -  κατά την 

διάρκεια των έξι ετών,  με τιμές που κυμαίνονται από 26,33 η ελάχιστη το 2009 και 

34,19 η μέγιστη το 2013.  

 
Διάγραμμα 21 Μέση τιμή δείκτη μεικτού περιθωρίου κέρδους για το διάστημα 2009-2014 των 
Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. 
 
Αντίστοιχα στο Διάγραμμα 22, φαίνεται η διαχρονική εξέλιξη του μεικτού 

περιθωρίου κέρδους και για τους 12 Οργανισμούς 

 
Διάγραμμα 22  Δείκτες μεικτού περιθωρίου κέρδους για τους 12 Οργανισμούς Λιμένων ΑΕ το 
διάστημα 2009-2014 
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Στο  Διάγραμμα 22 παρατηρούμε ότι η «…σχετική ομοιομορφία – χωρίς έντονες 

διακυμάνσεις..» που αναφέραμε για τη μέση τιμή του δείκτη, διαφαίνεται περίπου 

και ατομικά για κάθε Οργανισμό πλην του ΟΛ Αλεξανδρούπολης και του ΟΛ 

Καβάλας (καταγράφονται αρνητικά πρόσημα πιθανόν λόγω ζημιών)  Επιπρόσθετα 

κινούνται γύρω από την μέση τιμή (πάνω ή κάτω). 

Γνωρίζοντας ότι ο εν λόγω δείκτης αποτελεί μία πρώτη ένδειξη για την 

αποδοτικότητα μίας επιχείρησης, καθώς υψηλό ποσοστό περιθωρίου μικτού κέρδους 

ίσως αφήνει πολλά περιθώρια για υψηλές αποδόσεις, ενώ από την άλλη χαμηλό 

περιθώριο μικτού κέρδους μάλλον δεν αφήνει περιθώρια για κάλυψη εξόδων και 

κατ’ επέκταση δεν θ’ αφήνει και περιθώρια για υψηλά και πλέον καθαρά κέρδη και 

αποδόσεις, οι δείκτες των Οργανισμών κρίνονται ικανοποιητικοί. 

 

  

4.3.5.2. Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους (Net Profit Margin, 

NPM) 

Η εικόνα της μέσης τιμής του δείκτη καθαρού περιθωρίου κέρδους - Διάγραμμα 23  

-  είναι αντίστοιχη του ROE, επειδή στον υπολογισμό εμπλέκονται τα καθαρά κέρδη 

μετά από φόρους αυτή τη φορά υπολογισμένα ως ποσοστό των λειτουργικών 

εσόδων. 

 

Διάγραμμα 23 Μέση τιμή δείκτη καθαρού περιθωρίου κέρδους στο διάστημα 2009-2014 για τους 
Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε. 
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Τα αναλυτικά αποτελέσματα για κάθε ένα από τους Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε. 

φαίνονται στο Διάγραμμα 24.  

 

Παρατηρούμε ότι τα αποτελέσματα της μέσης τιμής του δείκτη καθαρού περιθωρίου 

κέρδους, παρουσιάζουν μία συνεχή άνοδο, ενώ η μεγάλη άνοδος που παρατηρείται 

το έτος 2013 οφείλεται στον ΟΛΠΑ (Οργανισμό Λιμένος Πατρών) του οποίου ο 

δείκτης αγγίζει το 163,05. (Σύμφωνα με την Τελική Έκθεση του ΟΛΠΑ για το έτος 

2013, τα λειτουργικά κέρδη EBITDA ανέρχονται σε 9.841.772 € σε σύγκριση με 

2.867.072   € και αυτό οφείλεται κυρίως λόγω της μεταβολής της εύλογης αξίας των 

επενδυτικών παγίων της Εταιρείας. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 9 εκ. 

ευρώ περίπου έναντι 2 εκ. ευρώ περίπου. ) 

 

Επίσης παρατηρείται μία σχετική ομοιομορφία ανάμεσα σε μικτό περιθώριο και σε 

καθαρό περιθώριο κέρδους τα τέσσερα τελευταία έτη (2011-2014), το οποίο ίσως 

αποτελεί ένδειξη ότι τα λειτουργικά και μη έξοδα της επιχείρησης απορροφούν 

μικρό μέρος των μικτών αποτελεσμάτων. (Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι τα τελευταία 

χρόνια τα λειτουργικά έξοδα των Οργανισμών, μετά από αποχωρήσεις λόγω 

συνταξιοδότησης του προσωπικού και της μη αντικατάστασής τους, σε συνδυασμό 

τόσο με την μείωση των μισθών και την μισθολογική ένταξη στο ενιαίο μισθολόγιο, 

όσο και της γενικής οικονομικής πολιτικής γραμμής μείωσης των εξόδων, μειώνονται 

σε μέγεθος.    

Διάγραμμα 24  Δείκτες Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους για τους 12 Οργανισμούς 
Λιμένων το διάστημα 2009-2014 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Συμπεράσματα - Προτάσεις 

5.  Συμπεράσματα - Προτάσεις 
Η Χρηματοοικονομική ανάλυση των στοιχείων μίας εταιρείας και τα εξαγόμενα από 

αυτήν συμπεράσματα, μπορεί να αποβούν ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για 

την ορθή και έγκαιρη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, σχετικών τόσο με τον 

άμεσο όσο και τον μεσοπρόθεσμο στρατηγικό της σχεδιασμό με στόχο την εδραίωση 

και την ανάπτυξή της 

 

Στο Κεφάλαιο αυτό συνοψίζοντας τα βασικά σημεία των αποτελεσμάτων, θα 

αποπειραθούμε να διατυπώσουμε προτάσεις. 

 

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε χρηματοοικονομική ανάλυση με την 

χρήση αριθμοδεικτών, του κλάδου των Οργανισμών Λιμένων της Ελλάδας  ( πλην 

του Οργανισμού Λιμ. Ν. Ευβοίας λόγω ελλείψεως στοιχείων ), ενός κλάδου 

σημαντικού και όπως χαρακτηριστικά έχει αναφερθεί «μοχλού  οικονομικής 

ανάπτυξης» των περιοχών, στις οποίες οι Ο.Λ δραστηριοποιούνται. 

 

Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε ότι η ανάλυση έγινε με βάση τα στοιχεία των 

δημοσιευμένων Συνοπτικών ή Αναλυτικών Οικονομικών Καταστάσεων των 

Οργανισμών Λιμένων Ελλάδας Ανωνύμων Εταιρειών για το διάστημα από το 2009 

μέχρι και το 2014. 

 

Ως προς την Ελληνική Οικονομία οφείλουμε απλά ν’ αναφέρουμε ότι  ως 

αποτέλεσμα της διεθνούς χρηματοοικονομικής κρίσης,  το 2009 έδειξε σημεία 

ύφεσης (μέχρι το 2008 είχε σημειώσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης), τα οποία το 

2010 εντάθηκαν λόγω δημοσιονομικών ανισορροπιών. Η ένταξη της Ελλάδας σε 

μηχανισμό οικονομικής στήριξης  και οι δεσμεύσεις που καλέστηκε ν’ αποδεχθεί 

όπως αυστηρή εισοδηματική πολιτική, περιορισμός των δημοσίων δαπανών, 
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επηρεάζει αρνητικά την εξέλιξη του ΑΕΠv.  «…ωστόσο προχώρησε η εξυγίανση 

των δημοσίων οικονομικών, επιτεύχθηκε πρωτογενές πλεόνασμα το 2013 και το 

2014 και προωθούνται διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, που βελτιώνουν 

σημαντικά το επιχειρηματικό-επενδυτικό περιβάλλον. …»63     

 

Από την ανάλυση των Ετήσιων Οικονομικών Εκθέσεων των Ανωνύμων Εταιρειών  

του Κεφάλαιο 4 και αφού λάβουμε υπόψη μας το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον 

τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, μπορούμε να αποπειραθούμε να 

εξάγουμε συμπεράσματα για την πορεία των εν λόγω εταιρειών την συγκεκριμένη 

εξαετία. 

 

Η Αποδοτικότητα των εταιρειών στο σύνολο τους έχει θετικό  - πλην όμως χαμηλό  -

πρόσημο, γεγονός που  μας οδηγεί στο κατ’ αρχήν συμπέρασμα ότι η συνολική 

πορεία της οικονομίας  το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δεν είχε σε γενικές 

γραμμές αντίκτυπο στον κλάδο αυτό. 

 

Μεγάλη ομοιομορφία παρουσιάζουν οι μέσες τιμές των δεικτών Κερδοφορίας 

(μικτών και καθαρών περιθωρίων κέρδους) , οι οποίες εμφανίζονται αρκετά 

ικανοποιητικές  (θετικό πρόσημο). Μπορούμε δε να πούμε ότι «συμφωνούν» με την 

«θετική» αποδοτικότητα των εταιρειών, καθόσον ο δείκτης μικτού περιθωρίου 

κέρδους αποτελεί μία πρώτη ένδειξη για την αποδοτικότητά τους. 

Σημειώνουμε μόνο στο σημείο αυτό για καθαρά ενημερωτικούς λόγους,  ότι η 

Λειτουργική Μόχλευση καταγράφει χαμηλό αρνητικό πρόσημο το 2014 που 

σημαίνει ότι η μεταβολή στις πωλήσεις επιφέρει δυσανάλογα χαμηλή μεταβολή στα 

λειτουργικά κέρδη. 

 

Ως προς τον αριθμοδείκτη Κυκλοφοριακής Ταχύτητας (συναντάται και ως δείκτης 

δραστηριότητας) βλέπουμε ότι οι εταιρείες μας κινούνται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.  

Αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί αρνητικό διότι οι χαμηλές ταχύτητες του 

ενεργητικού αποτελούν τροχοπέδη στην εν γένει αποδοτικότητα των εταιρειών μας.  

• 63 Άρθρο της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξ. Εμπορίου Α.Ε.  «Γιατί Ελλάδα» , 2014-

15 http://www.enterprisegreece.gov.gr/gr/h-ellada-shmera/giati-ellada  
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Όσον αφορά τον δείκτη Ρευστότητας των εταιρειών που αναλύσαμε, χαρακτηρίζεται 

αρκετά ικανοποιητικός με ανοδικές τάσεις. 

 

Η μέση τιμή του Δείκτη Χρέους, παρουσιάζει τάσεις καθόδου αλλά και ισορροπίας 

μελλοντικά, γεγονός που φανερώνει ότι οι εταιρείες μας αφενός  δεν είναι 

βεβαρημένες με οιουδήποτε είδους υποχρεώσεις προς τρίτους, ενώ αφετέρου μερικές 

εξ αυτών έχουν υψηλό ποσοστό  διαθεσίμων και επομένως υψηλό δείκτη 

χρηματοοικονομικής ανεξαρτησίας.  

 

Η γενική εικόνα των πορισμάτων της ανάλυσής μας χαρακτηρίζεται με επιφύλαξη 

ικανοποιητική, χωρίς αυτό να συνεπάγεται επανάπαυση και απλή διατήρηση των 

υπαρχόντων μεγεθών.  Η ανάλυσή μας βασίστηκε στους  δώδεκα (12) Οργανισμούς 

Λιμένων Ανώνυμες Εταιρείες, ενώ η Ελλάδα διαθέτει εκατοντάδες λιμένες και 

αδιευκρίνιστο αριθμό λιμενικών εγκαταστάσεων, διαφορετικού μεγέθους, 

διοικητικής οργάνωσης, λειτουργικής εποπτείας, ποικιλίας χρήσεων και 

διαφορετικής σημασίας τόσο για την εθνική όσο και για την τοπική κοινωνία και 

οικονομία και κατ’ επέκταση διαφορετικής  συνεισφοράς στο σύστημα των 

θαλασσίων μεταφορών. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε – σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Ναυτιλίας & 

Νησιωτικής Πολιτικής64  - ότι οι Ελληνικοί λιμένες διαχειρίζονται πάνω από το 85% 

των εξωτερικών εμπορευματικών συναλλαγών της Ελλάδας και εξασφαλίζουν την 

τροφοδοσία των νησιών. Η ταξιδιωτική κίνηση μέσω ελληνικών λιμένων ανέρχεται 

στο 22% του συνόλου των επιβατών θαλασσίων μεταφορών σε όλη την Ευρωπαϊκή 

Ένωση.  

 

Το λιμενικό σύστημα στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από την σχετική βιβλιογραφία, 

αλλά και  από τους σχεδιασμούς του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, όπως αυτά αναφέρθηκαν στο 2ο Κεφάλαιο, συγκεντρώνει τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 

64 Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  «Προγραμματική Περίοδος 2014-2020, 
Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2014-2020» 
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- Η χώρα μας διαθέτει σημαντικό αριθμό λιμένων και λιμενικών 

εγκαταστάσεων 

- Οι λιμένες αυτοί χαρακτηρίζονται από ποικιλομορφία όσον αφορά τους 

φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης τους. 

- Υπάρχει διαχωρισμός των λιμένων σε κατηγορίες (όπως Διεθνούς, Εθνικής  

κ.ο.κ.) 

- Σε αυτούς τους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης συναντούνται ποικίλες 

μορφές απασχόλησης.  

 

Η ανάγκη αναφοράς όσον το δυνατόν πιο απλά στο πολυδιάστατο  λιμενικό σύστημα 

στην Ελλάδα, αποσκοπεί στην ανάσυρση του θέματος της εμπλοκής πολλών φορέων 

σε διαδικασίες που και αυτές είναι πολύπλοκες, δυσχεραίνοντας την έγκαιρη 

παρέμβαση σε πολλά θέματα όπως πχ υποδομές, ενώ παράλληλα προκαλούν χαμηλή 

αποδοτικότητα των εσόδων, περιορίζοντας τελικά και την επενδυτική 

δραστηριότητα.  

 

Τα λιμάνια εξυπηρετούν ανάγκες. Για το λόγο αυτό τα σύγχρονα λιμάνια πρέπει 

πάνω απ’ όλα να μπορούν να προσαρμόζονται άμεσα – χωρίς κωλυσιεργίες – στις 

τάσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος. Να παρακολουθούν τις εξελίξεις και τις 

όποιες τάσεις και να δρουν άμεσα, προκειμένου να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε 

ένα υψηλής ανταγωνιστικότητας διεθνές περιβάλλον.  

 

Οι υποδομές και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός πρέπει να βρίσκονται σε μία συνεχή 

διαδικασία αναβάθμισης και εξειδίκευσης, αφού και οι παρεχόμενες υπηρεσίες στο 

σύνολό τους αναβαθμίζονται καθημερινά. Η τεχνολογία εξελίσσεται με ταχύτατους 

ρυθμούς, τα πλοία αντικαθίστανται με πλοία νέας γενιάς, μεγαλύτερα, ταχύτερα κλπ,  

η ανάγκη ολοένα και γρηγορότερης παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και η απαίτηση 

για μειωμένα κόστη συνεχώς αυξάνεται. Ο βαθμός ανταπόκρισης κάθε Λιμένα σε 

αυτά τα ζητούμενα, θα καθορίσει τους όρους διατήρησής του ή δυναμικής 

ανάπτυξής του.  

Επομένως, πρέπει να γίνονται συνεχείς παρεμβάσεις βελτίωσης και εκσυγχρονισμού 

των υποδομών, και διαδικασιών με τη δημιουργία σύγχρονων επιβατικών σταθμών, 

την υλοποίηση εξωτερικών και εσωτερικών λιμενικών έργων (πχ μώλοι, 
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κυματοθραύστες), εφαρμογή διεθνών κανονισμών για την ασφάλεια των λιμένων και 

την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος κτο. 

Στα παραπάνω έρχονται να προστεθούν  οι συνδυασμένες μεταφορές, επομένως 

πέραν της συνεχούς αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών, δημιουργείται και η 

ανάγκη παρεμβάσεων σε  αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρόμους ώστε να 

δημιουργηθούν – όπου δεν υφίστανται – οι συγκοινωνιακές προσβάσεις προς και 

από τους λιμένες. Η αξιοποίηση των λιμένων στο κομμάτι των συνδυασμένων 

μεταφορών πρέπει να συνοδευτεί με τον συντονισμό και την διασύνδεση με τα 

αντίστοιχα  δίκτυα εκτός Ελλάδας, καθώς επίσης και με αντίστοιχη ανταγωνιστική 

τιμολογιακή πολιτική. 

 

Ο Εύβουλος ο Κίτιος είπε: «Πρώτοι οι Έλληνες  τόλμησαν να περάσουν τον Πόντο 

και να διδάξουν στους άλλους, τους δρόμους της θάλασσας.»  

Η Ελλάδα σε ολόκληρη την ιστορία της αναζήτησε την ευημερία και τον πολιτισμό 

μέσα από τους δρόμους της θάλασσας. Μπορεί γεωγραφικά και πληθυσμιακά να 

χαρακτηρίζεται ως «μικρή χώρα», εντούτοις βρίσκεται στο κέντρο της Ανατολικής 

Μεσογείου, αποτελεί την ακριτική περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι φυσική 

πύλη εισόδου προς και από την Κεντρική/Ανατολική Ευρώπη και την Άπω Ανατολή, 

έχει την μεγαλύτερη ακτογραμμή, μοναδικά νησιά και τις ομορφότερες θάλασσες 

και ακτές. 

Η Ελλάδα είναι τόπος ευλογημένος. Οι Έλληνες ένας δυναμικός λαός που ξέρει να 

γίνεται ανταγωνιστικός και να προσαρμόζεται.  

Κρατώντας και εκμεταλλευόμενοι τα πλεονεκτήματα αυτά και παράλληλα 

προωθώντας, αναπτύσσοντας και εκσυγχρονίζοντας διαρκώς τα λιμάνια μας, 

μπορούμε να ευημερήσουμε ξανά.  
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Παραρτήματα 
Παράρτημα Α – Συντομεύσεις 
 
 

A/A ΣΥΝΤ/ΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

1 OΛΑ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝ. 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2 ΟΛΒ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ   ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
3 ΟΛΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ   ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
4 ΟΛΗΓ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
5 ΟΛΗ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
6 ΟΛΘ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
7 ΟΛΚ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ   ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
8 ΟΛΚΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ   ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
9 ΟΛΛ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ   ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

10 ΟΛΠΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ   ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
11 ΟΛΠ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ   ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
12 ΟΛΡ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ   ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Πίνακας 6  Οργανισμοί Λιμένος Ελλάδας Αν. Εταιρείες 
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Παράρτημα Β – Ορολογία  

i Με τον όρο "Αραβική άνοιξη" εννοούμε το σύνολο των γεωπολιτικών εξελίξεων 

εντός των αραβικών χωρών, από τα μέσα Δεκεμβρίου του 2010, με σκοπό την 

εκθρόνιση των αυταρχικών καθεστώτων, τα οποία ευθύνονται για το μακροχρόνιο 

έλλειμμα της δημοκρατίας και γενικότερα τη σημαντική υποβάθμιση της 

καθημερινότητας των Αράβων πολιτών. («Αραβική Άνοιξη. Μέση Ανατολή και 

βόρεια Αφρική», Γιαννακόπουλος Βασίλης, 2012) 
ii TEU (Twenty-foot Equivalent Unit): ισοδύναμες μονάδες 20-ποδων 

εμπορευματοκιβωτίων  με τις οποίες μετράται η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων  
iii Βαθμός Συγκέντρωσης: Είναι η συνάρτηση του αριθμού των επιχειρήσεων και 

των αντίστοιχων μεριδίων τους στη συνολική παραγωγή (εναλλακτικά, στη 

συνολική χωρητικότητα ή στα συνολικά αποθέματα) σε μια αγορά 
iv Cabotage: H διαφύλαξη των συγκοινωνιών μιας χώρας αποκλειστικά στα πλοία τα 

οποία φέρουν τη σημαία της, και τα οποία κινούνται παρά ή κοντά στις ακτές. 

Καλείται και προνόμιο της ακτοπλοΐας. Ισχύει για τη διακίνηση επιβατών, Ι.Χ., Φ.Γ., 

αλλά και εμπορευμάτων. Ίσχυε κυρίως στη Νότια Ευρώπη και γι’ αυτό είχε την 

αντίδραση χωρών όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία, κ.α. Τα πλοία 

που είχαν το προνόμιο αυτό έπρεπε να ήταν 1.000 Κ.Ο.Χ. και άνω. 
v Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ή ΑΕΠ) (αγγλ. Gross Domestic Product - GDP) 

είναι το σύνολο όλων των προϊόντων και αγαθών που παράγει μια οικονομία, 

εκφρασμένο σε χρηματικές μονάδες. Με άλλα λόγια είναι η συνολική αξία όλων των 

τελικών αγαθών (υλικών και άυλων) που παρήχθησαν εντός μιας χώρας σε διάστημα 

ενός έτους, ακόμα και αν μέρος αυτού παρήχθη από παραγωγικές μονάδες που 

ανήκουν σε κατοίκους του εξωτερικού. 

Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν - Α.Ε.Π. (ή Gross National Product - GNP) είναι το 

Προϊόν ή Εισόδημα που αποκτούν οι πολίτες μιας χώρας, όποια και αν είναι αυτή. 

Με άλλα λόγια είναι η συνολική αξία όλων των τελικών αγαθών (υλικών και άυλων) 

που αποκτούν οι πολίτες μιας χώρας σε διάστημα ενός έτους. Διαφέρει από το 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά το ότι συμπεριλαμβάνει και το Εισόδημα που 

απέκτησαν οι πολίτες μιας χώρας οι οποίοι κατοικούν στο εξωτερικό. 
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