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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία διερευνάται η κίνηση εµπορευµατοκιβωτίων στο 

λιµάνι του Πειραιά κατά τα έτη 2006 - 2010. Θα εξετασθούν όλοι οι τύποι διακίνησης 

εµπορευµατοκιβωτίων, οι εισαγωγές, οι εξαγωγές και οι µεταφορτώσεις τόσο κενών 

όσο και έµφορτων εµπορευµατοκιβωτίων. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η 

παρατήρηση των χρησιµοποιούµενων θαλάσσιων διαδροµών µεταφοράς 

εµπορευµατοκιβωτίων προς και από το λιµάνι του Πειραιά. Αυτοµάτως θα 

απεικονιστούν οι εξαγωγικές και εισαγωγικές χώρες που σχετίζονται µε το λιµάνι και 

τέλος θα αναλυθούν οικονοµετρικά όλες οι διακυµάνσεις του µεταφερόµενου όγκου 

εµπορευµατοκιβωτίων κατά την περίοδο αυτή συµπεριλαµβανοµένης της µεγάλης 

απεργίας κατά τα έτη 2008 – 2009 όπως επίσης και η επιρροή του ∆είκτη Βιοµηχανικής 

Παραγωγής τόσο στις εξαγωγές όσο και στις εισαγωγές. 

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας απεικονίζεται µια σύντοµη παρουσίαση της 

παγκόσµιας οικονοµικής κατάστασης και κρίσης καταλήγοντας στην ελληνική 

οικονοµική συγκυρία. Εισάγεται ο αναγνώστης στο χώρο της Ναυτιλίας και στην 

οικονοµετρική ανάλυση που ακολουθεί.  

 Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση ορισµών και εννοιών όσον αφορά την Liner 

Ναυτιλία . Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι κάθε αναγνώστης , ανεξαρτήτως 

γνωστικού αντικειµένου, να είναι σε θέση να µπορεί να κατανοήσει την µετέπειτα 

ανάλυση της διπλωµατικής εργασίας. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των διαχειριστών του Λιµένα Πειραιώς από 

την ίδρυση του ως σταθµού διακίνησης εµπορευµατοκιβωτίων επί ΟΛΠ Α.Ε. ως και τις 

µέρες µας όπου λειτουργεί υπό ανταγωνιστικό περιβάλλον έχοντας γίνει πλέον δύο οι 

διαχειριστές , σε συνδυασµό µε την ΣΕΠ Α.Ε. Επίσης παρατίθεται ανάλυση του ∆είκτη 

Βιοµηχανικής Παραγωγής σε θεωρητικό επίπεδο, ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί 

ακολούθως στην ανάλυση µας. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθενται οι οικονοµετρικές τεχνικές που θα 

χρησιµοποιηθούν στην ανάλυση µας και αφορούν ένα καθαρά θεωρητικό κεφάλαιο µε 

σκοπό την καλύτερη κατανόηση του αναγνώστη. Καθώς η χρήση των µοντέλων θα 



xiii 

 

πραγµατοποιηθεί µέσω οικονοµετρικών προγραµµάτων και στην διπλωµατική εργασία 

θα παρατεθούν τα αποτελέσµατα τους σε µορφή πινάκων και όχι ως  µια αναλυτική ροή 

πράξεων επί  συναρτήσεων και µοντέλων.  

Το πέµπτο κεφάλαιο αποτελεί και το σηµαντικότερο µέρος της προσπάθειας αυτής , 

στο οποίο θα γίνει όλη η ανάλυση εισαγωγών , εξαγωγών και µεταφορτώσεων. Θα 

πραγµατοποιηθεί έλεγχος συσχέτισης εισαγωγών και εξαγωγών µε τον ∆είκτη 

Βιοµηχανικής Παραγωγής ποσοτικοποιώντας τις σχέσεις τους µέσω γραµµικών 

παλινδροµήσεων. Τέλος µέσω προβλέψεων φαίνεται η πορεία των εισαγωγών, των 

εξαγωγών και των µεταφορτώσεων για την χρονική περίοδο 2011-2012. 

Τέλος , στο κεφάλαιο έξι παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα, οι παρατηρήσεις και οι 

προτάσεις που προκύπτουν από την ήδη προαναφερθείσα ανάλυση, όπου διαφαίνεται η 

εξέλιξη που έχει επέλθει στο λιµάνι του Πειραιά από τότε που ξεκίνησαν οι επενδύσεις 

της Cosco Pacific Limited. Σε συνδυασµό µε την σιδηροδροµική σύνδεση και το 

Θριάσιο , επενδύσεις που θα πραγµατοποιηθούν στο άµεσο µέλλον, θα υπάρξει 

ανάκαµψη και εδραίωση του Πειραιά στη Μεσόγειο αλλά και σε ολόκληρο τον 

Ευρωπαϊκό κόσµο.  
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ABSTRACT 

 

Present thesis examines the containers movements in Piraeus Terminal during the 

period of 2006-2010. This examination will include all types of containers (Full & 

Empty) for all kind of transport mode: import, export & in transit (transshipment). The 

aim of this thesis is to observe the container transport marine routes that have port of 

Piraeus either as port of discharging or as port of loading. This observation will present 

the countries where the cargoes are imported or exported and are linked to Piraeus port. 

Finally there will be an econometric analysis concerning the fluctuations of the 

transported volume of containers during the above mentioned period, included the large 

strike period for the years 2008-2009. Also, this thesis seeks to provide the influence of 

the Industrial Production index both in import and export activity of Greece. 

The first chapter is introductory and presents briefly the global economical situation and 

crisis, ending by the conjuncture of Greek Economy. Moreover, the reader gets a better 

understanding of Shipping area and econometrical analysis that follows. 

As far as the second chapter is concerned, an analysis of Liner Shipping definitions 

takes place.  This chapter aims to give the reader the needed knowledge in order to 

comprehend this thesis analysis.  

The third chapter gives a review of the Piraeus Port management from its very 

beginning as container terminal transport center. This starts having as management PPA 

and ends up to today having both PPA and PCT as management. Furthermore, this 

chapter covers the analysis of the Industrial Production index theoretically. 

The aim of the fourth chapter is to provide a survey in econometric methods which will 

be used in our analysis. The use of the models will be realized through econometric 

programs and their results will be presented as tables and not as formulas and functions 

analytical flow. 

The most important chapter which includes the biggest part of this thesis is chapter 

number five. In this chapter there will be a full analysis of the import, export and in 

transit mode of shipping. The amount of imports and exports will be checked in 

comparison to the Industrial Production index by quantifying their relations through 
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linear regressions. Also, by the use of forecasts, there will be discussed the future of the 

imports, exports and transit container transport for the period of 2011-2012. 

To sum up with, chapter number six, presents the conclusions and main 

recommendations flowing by the said analysis. The study demonstrated that, the 

development in Piraeus port has began since the COSCO Pacific Limited started to 

investment. The investments which will take place in the near future, combined with 

Thriassio railway connection will help in Piraeus development and will raise its status in 

transportation services in the Mediterranean and in Europe in general. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Οικονοµική Κρίση που ξέσπασε στην αγορά ακινήτων των ΗΠΑ το 2007 επεκτάθηκε 

σταδιακά σε ολόκληρη την παγκόσµια οικονοµία αλλάζοντας το χάρτη των 

οικονοµικών δραστηριοτήτων. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι οικονοµίες του ∆υτικού 

κόσµου, στις οποίες σηµειώθηκε οξεία ύφεση µε επακόλουθο την πτώση της 

Βιοµηχανικής Παραγωγής. Φυσικό επακόλουθο είναι και η µείωση των εξαγωγών των 

χωρών αυτών και συνεπώς η µείωση διακίνησης αγαθών δια θαλάσσης .  

Στον αντίποδα η οικονοµική ανάπτυξη των τελευταίων χρόνων στην Κίνα µετέβαλε το 

ναυτιλιακό χάρτη όπως είχε καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια. Με πληθυσµό άνω του 

ενός δισεκατοµµυρίου, το ανεξάντλητο φθηνό εργατικό δυναµικό αποτέλεσε κίνητρο 

για την αθρόα προσέλευση και εγκατάσταση εταιρειών της ∆ύσης. Η ναυτιλιακή 

δραστηριότητα γιγαντώθηκε  λόγω των αναγκών που δηµιουργήθηκαν για εισαγωγές σε 

πρώτες ύλες και  προϊόντα πολυτελείας για την µεταβαλλόµενη κουλτούρα του 

Κινέζικου πληθυσµού, αλλά κυρίως για πάσης φύσεως εξαγωγές λόγω του χαµηλού 

κόστους.  

Ειδικότερα, πριν το 2008, η ανάπτυξη στον τοµέα της παγκόσµιας ναυτιλίας ήταν χωρίς 

προηγούµενο, µε τεράστια αύξηση σε τονάζ, λιµάνια, µεταφορές και κέρδη. Αυτή τη 

στιγµή ο παγκόσµιος εµπορικός στόλος αποτελείτε από 26.486 πλοία συνολικού ύψους 

779,7 εκατοµµυρίων dwt , το ένα πέµπτο αυτού ανήκει σε έλληνες πλοιοκτήτες.   

Επιπλέον, ο µέσος όρος ηλικίας του ελληνόκτητου στόλου το 2009 ήταν 11,9 χρόνια, 

ήτοι κατά ένα χρόνο µικρότερος της µέσης ηλικίας του παγκοσµίου στόλου. Η 

εντυπωσιακή µείωση της µέσης ηλικίας του ελληνόκτητου στόλου, δεδοµένου ότι πριν 

από εννέα χρόνια ήταν 20,3 χρόνια, οφείλεται στις µεγάλες επενδύσεις των Ελλήνων 

πλοιοκτητών σε νέα πλοία υψηλών προδιαγραφών1
.  Στη δεκαετία 2000 – 2010 το 

συνάλλαγµα που εισέρευσε από τη ναυτιλία ήταν 140 δισ. Ευρώ, ενώ για την ίδια 

περίοδο από τον εισερχόµενο τουρισµό η χώρα εισέπραξε 116 δισ. Ευρώ. 

Ο Πειραιάς, το µεγαλύτερο λιµάνι της Ελλάδας και ένα από τα µεγαλύτερα της 

Μεσογείου, αποτελεί αναπτυξιακό µοχλό του διεθνούς εµπορίου, της τοπικής και 

                                                             
1
 http://www.nee.gr/default.asp?t=GreekShipping 
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εθνικής οικονοµίας.  Αποτελεί κοµβικό σηµείο για την ακτοπλοϊκή σύνδεση των 

νησιών µε την ηπειρωτική Ελλάδα, διεθνές κέντρο κρουαζιέρας, κέντρο 

διαµετακοµιστικού εµπορίου για την ευρύτερη Μεσόγειο, εξυπηρετώντας πλοία κάθε 

τύπου και µεγέθους. Ως το φυσικό επίνειο της Αθήνας µε µόλις 10 χιλιόµετρα 

απόσταση, αποτελεί τη κυριότερη πύλη εισαγωγών και εξαγωγών της χώρας. Η 

απόκλιση του είναι πολύ µικρή από τους διεθνείς θαλάσσιους εµπορικούς δρόµους, 

κατέχει έτσι κοµβική γεωγραφική θέση ως το µόνο Ευρωπαϊκό λιµάνι στην Ανατολική 

Μεσόγειο µε τις απαραίτητες υποδοµές για την εξυπηρέτηση του διαµετακοµιστικού 

εµπορίου.  Σήµερα το λιµάνι έχει πολλαπλές δραστηριότητες που αφορούν το εµπορικό 

λιµάνι, το επιβατικό λιµάνι, την εξυπηρέτηση πλοίων και την ανάπτυξη και 

εκµετάλλευση χερσαίων εκτάσεων. 

Τα µεγαλύτερα έσοδα του λιµανιού προέρχονται από το εµπορικό λιµάνι και 

συγκεκριµένα από την διακίνηση εµπορευµατοκιβωτίων.  Το λιµάνι του Πειραιά 

διαχειρίζεται τον µεγαλύτερο όγκο εµπορευµατοκιβωτίων της χώρας και αποτελεί το 

µεγαλύτερο διαµετακοµιστικό σταθµό στο χώρο της ανατολικής Ευρώπης, 

κατατάσσοντάς το µεταξύ των 50 µεγαλύτερων λιµανιών παγκοσµίως.   

Στην ελληνική πραγµατικότητα η σύµβαση παραχώρησης η οποία συνέβη δικαιολογεί 

αισιοδοξία. Ο Σταθµός Εµπορευµατοκιβωτίων Πειραιά έχει σκοπό να επενδύσει ώστε ο 

Πειραιάς να καλύψει “ τις αποστάσεις “ από τους ανταγωνιστές και να γίνει ουσιαστικά 

πιο πελατοκεντρικός  ώστε να κερδίσει µεγαλύτερο µέρος της πίττας της κίνησης όπως 

αυτή περιγράφεται στην ανατολική Μεσόγειο. Στα επόµενα δύο χρόνια αναµένουµε και 

θα λέγαµε πως είναι επιβεβληµένη η  σιδηροδροµική σύνδεση του Λιµένος  αλλά και η 

ανάπτυξη του εµπορευµατικού κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο, ώστε να βελτιωθούν οι 

παρεχόµενες στους χρήστες υπηρεσίες αλλά και να βελτιωθεί παράλληλα η γενικότερη 

ανταγωνιστικότητα του λιµανιού του Πειραιά. 

Η παραχώρηση πραγµατοποιήθηκε το 2008, ο ΟΛΠ Α.Ε. παραχωρεί τις προβλήτες ΙΙ 

και ΙΙΙ του Σταθµού Εµπορευµατοκιβωτίων στην ΣΕΠ Α.Ε. , θυγατρική της Cosco 

Pacific Limited.Τα πλάνα επενδύσεων από την ΣΕΠ ΑΕ, τα οποία βρίσκονται ήδη σε 

πολύ καλό σηµείο,  δείχνουν να είναι ιδιαίτερα σηµαντικά και ότι µπορούµε να έχουµε 

σύντοµα ένα σταθµό ε/κ αντάξιο των διεθνών προδιαγραφών που να εργάζεται 

σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα και µε πελατοκεντρικό χαρακτήρα. Να σηµειωθεί ότι 
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από την πλευρά της ΣΕΠ ΑΕ έχουµε παράδοση της ∆υτικής πλευράς του προβλήτα ΙΙ 

από τον εργολάβο τέσσερις µήνες νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασµό της Σύµβασης 

Παραχώρησης , ενώ η Ανατολική πλευρά θα ολοκληρωθεί σχεδόν έξι µήνες νωρίτερα 

από τις προβλεπόµενες ηµεροµηνίες. Συνολικά η γρηγορότερη ανακατασκευή του 

προβλήτα ΙΙ έχει σαν αποτέλεσµα την αποπεράτωση όλων των εργασιών τον Μάρτιο 

του 2012 αντί για το Μάρτιο του 2013. Το οποίο συντέλεσε στην ταχύτατη αύξηση της 

παραγωγικότητας και του ανταγωνισµού στο λιµάνι έτσι ώστε το λιµάνι του Πειραιά να 

ανακτήσει το χαµένο έδαφος σε σχέση µε άλλα λιµάνια, λόγω των γνωστών 

προβληµάτων του πρόσφατου παρελθόντος που όλοι γνωρίζουµε µε τις µακροχρόνιες 

κινητοποιήσεις των εργαζοµένων του ΟΛΠ.  

Όσον αφορά στη συνέχεια των επενδύσεων και τους αποθηκευτικούς χώρους, µέσα στα 

έτη 2011-12 θα υπάρξει µία joint venture επένδυση ύψους περίπου 5 M euro. Στόχος 

είναι οι υπηρεσίες διακίνησης και αποθήκευσης σε µία αποθήκη έκτασης 7.000 τ.µ. 

στην ελεύθερη ζώνη που προσφέρει ποιότητα, ασφάλεια και εξοικονόµηση χρόνου 

µέσω απλοποιηµένων διαδικασιών. Οι βασικές υπηρεσίες όπως εκκενοπλήρωση 

εµπορευµατοκιβωτίων, αποθήκευση και φύλαξη για µικρό χρονικό διάστηµα, 

παλεττοποίηση, αποσυσκευασία, και ενοποίηση φορτίων και εµπορευµατοκιβωτίων, θα 

προσφερθούν σε ανταγωνιστικές τιµές, µε την χρήση νέων και φιλικών προς το 

περιβάλλον τεχνολογιών. 

Συγκεκριµένα η σύµβαση παραχώρησης ήταν µια επαναστατική πράξη για τα Λιµενικά 

δεδοµένα µε θετικό µέλλον. Για την ακρίβεια ο ΟΛΠ ΑΕ κατασκεύασε τον προβλήτα Ι 

µε µοντέρνα µηχανήµατα και µετά την ολοκλήρωση και των δύο terminals 

διαµορφώνεται ένα νέο περιβάλλον , πιο ανταγωνιστικό προς όφελος όλων . Αξίζει να 

τονίσουµε ότι µέχρι την περίοδο που ξεκίνησαν οι επενδύσεις από την ΣΕΠ ΑΕ , ο 

ΟΛΠ δεν είχε κάνει καµία σηµαντική επένδυση στον Πειραιά από το 1986 και µετά. 

Τέλος προς  θετική κατεύθυνση κινούνται οι προσπάθειες της κυβέρνησης για την 

ανάπτυξη της Ναυτιλίας. Είναι σίγουρο πως τα ελληνικά λιµάνια αλλά και όλος ο 

τοµέας της οικονοµίας που λειτουργεί υποστηρικτικά θα έχει να ωφεληθεί. Υπό την 

προϋπόθεση ότι όλα αυτά δεν θα χαθούν στο πολυδαίδαλο της γραφειοκρατίας, δεν θα 

αγκιστρώσουν σε στρεβλώσεις του παρελθόντος και βέβαια ότι οι όποιες υπηρεσίες θα 

είναι του επιπέδου που απαιτείται. Αποτελεί πλέον καθολική διαπίστωση ότι τα 
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εµπορικά λιµάνια θα πρέπει σήµερα να παρέχουν σύγχρονες υπηρεσίες για την ταχεία 

και οµαλή διακίνηση των φορτίων, µείωση του χρόνου εξυπηρέτησης και παραµονής 

των πλοίων στους λιµένες, αξιοπιστία, εφαρµογή σύγχρονων τεχνολογικών 

συστηµάτων, σύνδεση µε οδικές και σιδηροδροµικές γραµµές, απλοποίηση των 

τελωνειακών και λοιπών διατυπώσεων και διαδικασιών, και εφαρµογή ολοκληρωµένων 

συστηµάτων Logistics.  Ο ανταγωνισµός, ο όποιος ανταγωνισµός δεν συγχωρεί και στα 

λιµάνια οι υπηρεσίες που προσφέρονται  θα πρέπει διαρκώς να αναβαθµίζονται. 

Ιδιαίτερα δε τώρα που το παγκόσµιο εµπόριο ανασυντάσσεται και αναπροσδιορίζει τις 

εµπορευµατικές ροές µε βάση τα δεδοµένα της µετά κρίση εποχής. Οι αυξηµένες 

ανάγκες του παγκόσµιου εµπορίου και η βελτίωση της τεχνολογίας επιτρέπουν την 

κατασκευή πλοίων µαµούθ, που χρειάζονται τις ανάλογες λιµενικές υποδοµές. Το 

σκηνικό αλλάζει µέσα σε συνθήκες έντονου ανταγωνισµού. Οι πάροχοι λιµενικών 

υπηρεσιών και οι Ναυτιλιακές Εταιρείες σχεδιάζουν ανάλογα τις κινήσεις τους στο 

λιµενικό χάρτη. Η περιοχή µας λοιπόν, έχοντας σηµαντικό γεωγραφικό πλεονέκτηµα, 

δεν θα µπορούσε να µείνει µακράν των εξελίξεων. 

1.1 ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΖΗΤΟΥΝ ΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 

Αν αναρωτηθούµε τι έκανε το Ρότερνταµ το µεγαλύτερο εµπορικό λιµάνι της Ευρώπης 

, τότε θα δούµε ότι καθοριστικό ρόλο στην πορεία του λιµανιού αυτού έπαιξε ο 

διαµετακοµιστικός σταθµός που δηµιουργήθηκε. Τι µπορεί λοιπόν να κάνει τον Πειραιά 

πύλη εισόδου του εµπορίου σε Νότια και Κεντρική Ευρώπη ; Το Θριάσιο. Αυτό ζητούν 

οι µεγάλοι πελάτες του λιµανιού, οι κολοσσοί των ε/κ  όπως είναι η Cosco , η MSC , η 

A.P. Moller Maersk κ.α. 

Είναι ζωτικής σηµασίας για τον Πειραιά να προχωρήσει το Θριάσιο. Αυτές οι υποδοµές 

θα αποκαταστήσουν το όνοµα του και θα τον κάνουν διαµετακοµιστικό κέντρο της 

Ευρώπης. Ο κ. Ν. Αρβανίτης χαρακτήρισε το Θριάσιο “ δρόµο χωρίς επιστροφή“ εάν η 

πολιτεία επιθυµεί να αναπτύξει τον Πειραιά και να αξιοποιήσει επενδύσεις όπως αυτή 

της Cosco, προσελκύοντας παράλληλα και νέους µεγάλους παίκτες του εµπορίου στο 

ελληνικό λιµάνι. “ Πρώτα πρέπει να δηµιουργηθεί ο νέος Πειραιάς, µε ανταγωνιστικό 

πακέτο υπηρεσιών και υποδοµών και µετά θα έρθουν και οι µεγάλοι πελάτες “ , τόνισε 

σχετικά, σηµειώνοντας ότι η παραχώρηση της προβλήτας ΙΙ στην Cosco έδωσε το 
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έναυσµα για να επανακτήσει την καλή του φήµη, η οποία “ απαξιώθηκε από τις διετείς 

απεργίες των προηγούµενων χρόνων “ .  

Σήµερα τον Πειραιά χρησιµοποιούν συνολικά 20 µεγάλοι διαχειριστές ε/κ. Ωστόσο, η 

παρουσία τους κρίνεται σχετικά µικρή σε σχέση µε τον όγκο των ε/κ που µπορούν να 

διαχειριστούν πλέον οι δύο προβλήτες του Πειραιά, συν την επικείµενη κατασκευή της 

τρίτης προβλήτας από την Cosco που θα επιτρέψει στην θυγατρική της ΣΕΠ, να 

αυξήσει την χωρητικότητα της κατά επιπλέον 1,1 εκατ. TEUs, τον Οκτώβριο του 2015. 

Αυτό άλλωστε που τονίζουν οι εταιρείες δεν είναι τόσο το γεγονός ότι θα αυξηθεί το 

εσωτερικό εµπόριο µε τις υποδοµές αυτές , αλλά θα µπορέσει ο Πειραιάς να γίνει 

επιτέλους διαµετακοµιστικό κέντρο, εξυπηρετώντας όχι µερικές χιλιάδες ε/κ για την 

εσωτερική αγορά, αλλά εκατοµµύρια για την παγκόσµια, από την Μεσόγειο και τα 

Βαλκάνια, στην Μαύρη Θάλασσα και την Κεντρική Ευρώπη.    

1.2 ΣΚΟΠΟΣ 

Γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω ότι η παγκόσµια ναυτιλία είναι ένα πολυδιάστατο  

δυναµικό σύστηµα συνεχώς µεταβαλλόµενο στο χρόνο το οποίο απαιτεί συνεχή και 

εντατική µελέτη. Σκοπός της έρευνας είναι η ανάλυση της διαχρονικής µεταβολής της 

κίνησης των Ε/Κ από και προς το λιµάνι του Πειραιά την περίοδο 2006 µε 2010. Το 

κυρίως κίνητρο το οποίο ωθεί προς αυτή την κατεύθυνση είναι η συνεχιζόµενη 

οικονοµική κρίση που πλήττει όλους τους κλάδους της παγκόσµιας οικονοµίας. Τα νέα 

οικονοµικά δεδοµένα που δηµιουργήθηκαν µετέβαλαν δραµατικά,  ποσοτικά και 

χωροταξικά την παραγωγή και κατανάλωση αγαθών µε αποτέλεσµα πολλοί από τους 

παραδοσιακά ισχυρούς διαµεταφορικούς σταθµούς  να ατονήσουν ενώ άλλοι να 

αποκτήσουν κυρίαρχο ρόλο στη σκηνή της ναυτιλίας. Η διαχρονική µελέτη αυτών των 

µεταβολών θα έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός νέου σύγχρονου χάρτη 

θαλάσσιων διαδροµών ο οποίος θα βοηθήσει την περεταίρω επιστηµονική µελέτη αλλά 

και την µελλοντική επιχειρηµατικότητα. Επιµέρους στόχοι είναι: 

• Ανάλυση της µεταβολής των εισαγωγών(εγχώριων) έµφορτων και κενών  Ε/Κ 

2006 – 2010 στο λιµάνι του Πειραιά  κατά όγκο (TEUs) και ανά γεωγραφική 

περιοχή. 
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•  Ανάλυση της µεταβολής των εξαγωγών έµφορτων και κενών  Ε/Κ 2006 – 2010 

στο λιµάνι του Πειραιά  κατά όγκο (TEUs) και ανά γεωγραφική περιοχή. 

• Ανάλυση της µεταβολής των µεταφορτώσεων έµφορτων και κενών  Ε/Κ 2006 – 

2010 στο λιµάνι του Πειραιά  κατά όγκο (TEUs) και ανά γεωγραφική περιοχή. 

• Οικονοµετρική διερεύνηση και συσχέτιση του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής 

της Ελλάδας και των µεταφερόµενων Ε/Κ στο λιµάνι του Πειραιά. 

• Οικονοµετρικοί έλεγχοι δοµικής σταθερότητας (Test of structural change) των 

χρονολογικών σειρών των δεδοµένων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

∆ΙΕΘΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

2.1 ΚΥΡΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ : 

Εµπορικοί ∆ρόµοι: Το εµπόριο µεταξύ µιας οµάδας χωρών προέλευσης και µιας 

οµάδας χωρών προορισµού αναφέρεται ως εµπορικός δρόµος. Το αυξανόµενο µέγεθος 

της παγκόσµιας αγοράς ναυτιλιακών υπηρεσιών διαπιστώνεται κυρίως από τις εξελίξεις 

στις µεταφορές ε/κ που ακολουθούν υψηλούς ρυθµούς αύξησης. Οι δυνάµεις πίσω από 

αυτήν την αύξηση του εµπορίου ε/κ είναι οι χώρες της Άπω Ανατολής, και ειδικότερα η 

Κίνα. Από το 1995 µέχρι το 2005 οι εξαγωγές εµπορευµατοκιβωτίων (σε TEUs) από 

την Άπω Ανατολή προς τον υπόλοιπο κόσµο τριπλασιάστηκαν. ∆εδοµένου ότι οι χώρες 

της Άπω Ανατολής κυριαρχούν στις εξαγωγές και τις εισαγωγές ε/κ, οι εµπορικοί 

δρόµοι της Ασίας έχουν γίνει οι σηµαντικότεροι εµπορικοί δρόµοι παγκοσµίως. Ο 

τρίτος σηµαντικός εµπορικός δρόµος στον κόσµο, είναι η διαδροµή Άπω Ανατολή – 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανάπτυξη αυτή έχει σηµαντικές επιπτώσεις στον ευρωπαϊκό 

χώρο. Συγκεκριµένα , η διαδικασία της µεταφόρτωσης (transshipment), καθώς και η 

ανάπτυξη δικτύων θαλάσσιων µεταφορών τροφοδοσίας (feeder traffic) γνωρίζει 

ιδιαίτερα σηµαντική ανάπτυξη , µε στόχο να εξυπηρετηθούν οι αφίξεις πλοίων που 

µεταφέρουν τις εισαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Άπω Ανατολή. 

Η αγορά γραµµών διαιρεί τις θαλάσσιες διαδροµές γενικού φορτίου σε τρεις οµάδες. 

• East-West trades: Περιλαµβάνει όλες τις θαλάσσιες διαδροµές από την 

Ανατολή προς τη ∆ύση. Οι γραµµές αυτές καλύπτουν όλο το Βόρειο 

Ηµισφαίριο, ενώνοντας τα κύρια βιοµηχανικά κέντρα της Βόρειας Αµερικής, 

της ∆υτικής Ευρώπης και της Ασίας. Το 1996 στις γραµµές αυτές αντιστοιχούσε 

το 44% του µεταφερόµενου από την αγορά γραµµών φορτίου. 

• North-South trades: Σε αυτή την οµάδα περιλαµβάνονται οι γραµµές από 

Βορρά προς Νότο, οι οποίες λειτουργούν κυρίως συνδέοντας τις τρείς κύριες 

βιοµηχανικές περιοχές του πλανήτη µε τις οικονοµίες του Νότιου Ηµισφαιρίου. 

Το 1996 στις γραµµές αυτές αντιστοιχούσε το 22% του µεταφερόµενου γενικού 

φορτίου.   
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• Intra-Regional trades: Σε αυτή την κατηγορία περιλαµβάνονται όλες οι 

διαδροµές που αφορούν την εξυπηρέτηση ενδοπεριφερειακού εµπορίου 

χρησιµοποιώντας µικρότερα πλοία. Το 1996 στις γραµµές αυτές αντιστοιχούσε 

το 34% του µεταφερόµενου γενικού φορτίου.   

Το παγκόσµιο δίκτυο της αγοράς γραµµών συνεχώς εξελίσσεται για να ικανοποιήσει τις 

µεταβαλλόµενες ανάγκες της παγκόσµιας οικονοµίας. Στην προσπάθεια να 

εξυπηρετήσει τις ανάγκες αυτές, το δίκτυο εξαπλώνεται σε όλα τα µήκη και πλάτη της 

υδρογείου µε πολύπλοκες κύριες και δευτερεύουσες γραµµές που συχνά 

επικαλύπτονται µεταξύ τους. Για τους λόγους αυτούς, η περιγραφή των θαλασσίων 

διαδροµών δεν µπορεί να γίνει µε ακρίβεια. Στα µέσα της δεκαετίας του 1990, το 

µεγαλύτερο όγκο γενικού φορτίου διακινούσαν µε διαφορά οι θαλάσσιες γραµµές 

Ανατολής-∆ύσης. Οι γραµµές αυτές κυριαρχούν στη ναυτιλία γραµµών, καθώς από το 

1975 µέχρι και σήµερα εξυπηρετούν το συνεχώς αυξανόµενο εµπόριο ανάµεσα στις 

βιοµηχανικές περιοχές του πλανήτη. Περίπου το 60% του παγκόσµιου στόλου των 

πλοίων ε/κ και η πλειοψηφία των πλοίων άνω των 2000 TEU απασχολούνται στις 

γραµµές αυτές. 

• Trans-Pacific trade: Η µεγαλύτερη από τις γραµµές είναι αυτή του Ειρηνικού 

Ωκεανού, η οποία συνδέει τη Βόρεια Αµερική µε την Άπω Ανατολή. Το 1996 

διακινήθηκαν 7, 5 εκ.TEU αντιπροσωπεύοντας το 22% του συνολικού 

παγκόσµιου εµπορίου ε/κ. Η γραµµή λειτουργεί ανάµεσα στα λιµάνια της 

Βόρειας Αµερικής (Ανατολική Ακτή, Κόλπος, ∆υτική Ακτή) και τα λιµάνια 

των βιοµηχανικών κέντρων της Ιαπωνίας και της Άπω Ανατολής. Η 

εξυπηρέτηση των φορτίων της Ανατολικής Ακτής πραγµατοποιείται είτε δια 

θαλάσσης µέσω του καναλιού του Παναµά, είτε µέσω σιδηροδροµικής 

σύνδεσης της Ανατολικής Ακτής µε τη ∆υτική. Υπάρχει σηµαντική 

ανισορροπία φορτίων στη γραµµή, µε τα φορτία προς την Ανατολή να 

ξεπερνούν κατά 22% τα φορτία προς τη ∆ύση. 

 

• North Atlantic trade: Η γραµµή του Βόρειου Ατλαντικού Ωκεανού συνδέει τα 

δύο κύρια βιοµηχανικά κέντρα του κόσµου, την Ανατολική Ακτή της Βόρειας 
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Αµερικής και τη ∆υτική Ευρώπη. Το 1996 το εµπόριο της γραµµής ανερχόταν 

στα 3 εκ.TEU αντιπροσωπεύοντας το 8% του συνολικού παγκόσµιου εµπορίου 

ε/κ. Τα φορτία που κατευθύνονται προς τη ∆ύση ξεπερνούν κατά 18% τα 

φορτία προς την Ανατολή, αντανακλώντας το µεγαλύτερο όγκο φορτίων µε 

κατεύθυνση προς την Βόρεια Αµερική. Γεωγραφικά, η γραµµή καλύπτει τα 

κυριότερα Ευρωπαϊκά λιµάνια όπως Goteborg, Hamburg, Bremerhaven, 

Rotterdam και άλλα µικρότερα. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, υπάρχουν 

δύο διαδεδοµένες κατευθύνσεις, η πρώτη από τη Βόρεια Ευρώπη προς την 

Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ και η δεύτερη από τη Βόρεια προς το κανάλι του St. 

Lawrence. Τα κυριότερα Καναδικά λιµάνια προσέγγισης είναι το Montreal και 

το Halifax, ενώ στις ΗΠΑ τα λιµάνια Boston, New York, Baltimore και άλλα 

πολλά. 

•  Western Europe to the Far East trade: Η γραµµή αυτή καλύπτει το εµπόριο 

από τη ∆υτική Ευρώπη, πιο συγκεκριµένα από τη Σουηδία ως το St. Nazaire 

της Γαλλίας, προς την Άπω Ανατολή, συµπεριλαµβάνοντας λιµάνια της 

∆υτικής Μαλαισίας, της Σιγκαπούρης, της Ταϊλάνδης, του Χονγκ Κονγκ, των 

Φιλιππίνων, της Ταϊβάν, της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας. Η συγκεκριµένη 

γραµµή ήταν από τις πρώτες στις οποίες δηµιουργήθηκε ένα σύστηµα 

συνδιάσκεψης µε τη δηµιουργία της “Far East Freight Conference” (FEFC). Το 

1995, δραστηριοποιούνταν στη γραµµή περίπου 20 “operators” ή “consortia” 

απασχολώντας 200 περίπου πλοία, από τα οποία τα µισά ανήκαν σε µέλη της 

συνδιάσκεψης “FEFC” και τα άλλα µισά σε “outsiders”.  

 

• Round the world services: Η λογική εξέλιξη των πραγµάτων ήταν να 

ενσωµατωθούν οι τρείς παραπάνω γραµµές σε µία, η οποία θα πραγµατοποιεί 

τον περίπλου της υδρογείου. Στις αρχές του 1980, αρκετοί διαχειριστές 

πραγµατοποίησαν αυτό το εγχείρηµα, µε σπουδαιότερους την “Evergreen” και 

την “United States Lines”. Μια εταιρεία θα πρέπει να απασχολεί στη γραµµή 

12 πλοία προς κάθε κατεύθυνση, µε κυκλικό ταξίδι που φθάνει τις 80 ηµέρες 

προκειµένου να παρέχει δεκαήµερη συχνότητα αναχωρήσεων προς κάθε 

κατεύθυνση. Τα πλοία που χρησιµοποιούνται για την εξυπηρέτηση της γραµµής 
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είναι συνήθως µεγάλα, άνω των 2.500 TEU. Πέρα από το επιτυχηµένο 

παράδειγµα της “Evergreen”, αυτού του τύπου η επιχειρηµατική 

δραστηριότητα έχει προσελκύσει σχετικά µικρό αριθµό εταιρειών. Η θαλάσσια 

διαδροµή που ακολουθείται περιλαµβάνει τρεις κύριες αρτηρίες. Με 

κατεύθυνση προς τα δυτικά, έπειτα από την προσέγγιση στα λιµάνια του 

Ηνωµένου Βασιλείου και της Βορειοδυτικής Ευρώπης, τα πλοία προχωρούν 

προς την Ανατολική Ακτή της Βόρειας Αµερικής, στη συνέχεια διαµέσου του 

καναλιού του Παναµά κατευθύνονται προς τη ∆υτική Ακτή των ΗΠΑ, την 

Ιαπωνία, την Άπω Ανατολή και τέλος διαµέσου του καναλιού του Σουέζ ξανά 

προς τη Μεσόγειο και τη ∆υτική Ευρώπη.  

• Οι κορυφαίοι είκοσι εµπορικοί δρόµοι διαχειρίζονται πάνω από το 60% του 

παγκόσµιου εµπορικού όγκου εµπορευµατοκιβωτίων. 

Πίνακας 1 Οι κορυφαίοι 20 εµπορικοί δρόµοι του παγκόσµιου εµπορίου ε/κ, 2007 

ORIGIN  DESTINATION  TEUS (Millions)  % Share  

Greater China United States 9.4 7.8% 

Greater China European Union 7.9 6.5% 

Greater China Greater China 4.9 4.0% 

Other Asia Other Asia 4.9 4.0% 

Greater China Other Asia 4.5 3.8% 

Other Asia European Union 3.8 3.2% 

Other Asia Middle East & Africa 3.5 2.9% 

Other Asia Greater China 3.4 2.8% 

European Union Middle East & Africa 3.3 2.7% 
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European Union Other Asia 3.1 2.6% 

United States Greater China 2.9 2.4% 

Latin America & Caribbean United States 2.8 2.4% 

Other Asia United States 2.6 2.2% 

Greater China Japan 2.6 2.2% 

European Union Greater China 2.6 2.2% 

Japan Greater China 2.5 2.1% 

European Union United States 2.4 2.0% 

Middle East & Africa European Union 2.4 2.0% 

Greater China Middle East & Africa 2.3 1.9% 

Greater China Other Europe 2.3 1.9% 

Rest of World Rest of World 46.2 38.4% 

 TOTAL  120.2  100.0% 

• Note: TEUs are fully loaded. 

• Source: IHS Global Insight, World Trade Service 

 

2.2 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ  

Η ανταλλαγή κεφαλαίου, αγαθών και υπηρεσιών στα διεθνή σύνορα είναι γνωστή ως 

διεθνές εµπόριο και σε πολλές χώρες αντιπροσωπεύει ένα σηµαντικό µερίδιο του 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ). Το 2007, τα πλοία γραµµών µετέφεραν 

αγαθά αξίας 4.6 τρισεκατοµµυρίων ∆ολ. ΗΠΑ, τα οποία εµπορεύθηκαν διεθνώς. 

Όπως έχουµε προαναφέρει, τα πλοία που απασχολούνται σε τακτικές γραµµές 

εµπίπτουν στην κατηγορία των πλοίων ‘liner’. Τα πλοία της αγοράς γραµµών µπορούν 



12 

 

να διακριθούν περαιτέρω σε δύο υποκατηγορίες. Αφ’ ενός διακρίνουµε τα πλοία που 

εκτελούν ποντοπόρα δροµολόγια στις κυριότερες εµπορικές διαδροµές παγκοσµίως 

(deep-sea liner services), π.χ. Ευρώπη-Άπω Ανατολή. Αφ’ εταίρο, υπάρχουν τα πλοία 

που εκτελούν δροµολόγια ανάµεσα σε λιµάνια µικρότερης εµπορικής κίνησης εντός 

µίας συγκεκριµένης γεωγραφικής περιοχής (feeder services), π.χ. στη Μεσόγειο 

Θάλασσα ή τη Μαύρη Θάλασσα. 

Ως τακτική θαλάσσια µεταφορική υπηρεσία (liner service) ορίζεται η µεταφορική 

υπηρεσία που προσφέρεται από έναν πλοιοκτήτη ή µια οµάδα πλοιοκτητών, εκτελείται 

σε προκαθορισµένα θαλάσσια δροµολόγια, µε τακτικές προσεγγίσεις συγκεκριµένων 

λιµανιών, σε προγραµµατισµένη χρονική συχνότητα και σε προκαθορισµένα επίπεδα 

ναύλου. Στην περίπτωση αυτή, ο πλοιοκτήτης θεωρείται κοινός µεταφορέας (common 

carrier) και εποµένως έχει υποχρέωση να αποδεχθεί οποιοδήποτε φορτίο ζητάει 

µεταφορά, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιµη χωρητικότητα στο πλοίο του και 

το προς µεταφορά φορτίο δεν κάνει το πλοίο αναξιόπλοο. Το πλοίο είναι υποχρεωµένο 

να αναχωρήσει στην προγραµµατισµένη ώρα, ανεξάρτητα εάν είναι πλήρως φορτωµένο 

ή όχι.   

Ακολούθως παρουσιάζονται οι θαλάσσιες διαδροµές και το πλήθος των υπηρεσιών που 

µπορούν να προσφέρουν. 

Πίνακας 2 Εµπορικές ∆ιαδροµές 

ROUTE SERVICES 

West Coast of North America – Asia 74 

East Coast of North America – Asia 24 

North America - Northern Europe 36 

North America – Mediterranean 23 

Asia - North Europe 35 

Asia – Mediterranean 43 
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North America - East Coast of South America 11 

North America - West Coast of South America 16 

North America - North Coast of South America 22 

Europe - East Coast of South America 14 

Europe - West Coast of South America 6 

Europe - North Coast of South America 13 

Asia - East Coast of South America 6 

Asia - West Coast of South America 7 

South Africa – Europe 6 

South Africa - North America 3 

South Africa – Asia 21 

West Africa – Europe 33 

West Africa - North America 3 

West Africa – Asia 13 

Total 409 

Notes: Services may be counted on more than one route. "Asia" includes Australia and New Zealand. 

Source: ComPair Data World Liner Supply Report Summary, July 2007; Drewry Annual container Market Review and  

Forecast - 2007/2008  
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2. 3 ΛΙΜΑΝΙΑ 

Πάνω από διακόσιες χώρες έχουν τις κατάλληλες υποδοµές, που τους επιτρέπουν την 

προσόρµιση πλοίων µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων. Ως µονάδα µέτρησης του όγκου 

των ε/κ που χειρίζονται, χρησιµοποιούν το TEU. Το 2007, τα ε/κ που διαχειρίστηκαν 

από το σύνολο των λιµανιών παγκοσµίως (συµπεριλαµβανοµένων εκκενώσεων, 

µεταφορτώσεων και κενών) συµπλήρωσαν συνολικά , σχεδόν τα 500 εκατοµµύρια 

TEU. 

 

Το 2009 κατά µέσον όρο, τα πλοία ε/κ έκαναν περισσότερες από 9.000 προσορµίσεις 

λιµένων, και τα πλοία µεταφοράς οχηµάτων µόλις πάνω από 1.000 προσορµίσεις. Αυτό 

σηµαίνει ότι οι εργαζόµενοι στα λιµάνια φορτοεκφόρτωσαν παγκοσµίως περισσότερες 

από 10.000 προσορµίσεις liner πλοίων ανά εβδοµάδα. Ο µέσος όρος προσόρµισης ανά 

πλοίο  ήταν 2,1 στάσεις σε λιµάνια ανά εβδοµάδα. Ακολούθως παρουσιάζεται ένα 

διάγραµµα το οποίο µας παρουσιάζει τις κλήσεις (προσορµίσεις) σε λιµάνια τόσο 

πλοίων µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων όσο και πλοίων µεταφοράς οχηµάτων.  

∆ιάγραµµα 1 Μέσες Εβδοµαδιαίες Αναχωρήσεις Πλοίων Ε/Κ σε Λιµάνια , 2009 

Average Weekly Port Calls Made by Container and Vehicle Vessels, First 35 Weeks of 2009 

Note: The first week of 2009 was a short week and is excluded. 

Source: Lloyd's Register - Fairplay Research, AISLive 
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Η Κίνα, ως ο µεγαλύτερος εξαγωγέας αγαθών που διακινούνται µέσω 

εµπορευµατοκιβωτίων, έχει πολλά λιµάνια, τα οποία ταξινοµούνται ανάµεσα στα 

πενήντα κορυφαία λιµάνια ε/κ παγκοσµίως. Εντούτοις η Σιγκαπούρη τοποθετείται στην 

κορυφή της λίστας και ταξινοµείται ως υπ’ αριθµόν ένα επειδή είναι ένας σηµαντικός 

κόµβος στον οποίο τα εµπορευµατοκιβώτια µεταφορτώνονται από το ένα πλοίο στο 

άλλο για να µεταφερθούν στον τελικό τους προορισµό. Οι κορυφαίοι 50 λιµένες 

εµπορευµατοκιβωτίων αντιπροσωπεύουν 28 χώρες που καταδεικνύουν την αληθινή 

παγκόσµια φύση της ναυτιλιακής βιοµηχανίας πλοίων γραµµής και τη σηµασία του 

δικτύου των λιµένων που διευκολύνουν την έγκαιρη και αποδοτική µετακίνηση πλοίων 

και φορτίου. Τα 50 αυτά λιµάνια παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

Πίνακας 3 Οι 50 Κορυφαίοι Σταθµοί Ε/Κ 

RANK PORT COUNTRY 

VOLUME 

2008 

(MILLION-

TEUS) WEBSITE 

1 Singapore Singapore 29.97 
www.singaporepsa.com, 

www.jp.com.sg 

2 Shanghai China 27.98 www.portshanghai.com.cn 

3 Hong Kong China 24.49 www.mardep.gov.hk 

4 Shenzhen China 21.40 www.szport.net 

5 Busan South Korea 13.45 www.busanpa.com 

6 Dubai 
United Arab 

Emirates 
11.83 www.dpworld.ae, www.dpworld.com 

7 
Ningbo-

Zhoushan 
China 11.23 www.nb-zsport.gov.cn 

8 
Guangzhou 

Harbor 
China 11.00 www.gzport.com, www.gnict.com 
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9 Rotterdam Netherlands 10.78 www.portofrotterdam.com 

10 Qingdao China 10.32 www.qdport.com, www.qqct.net 

11 Hamburg Germany 9.74 www.hafen-hamburg.de 

12 Kaohsiung 
Taiwan, 

China 
9.68 www.khb.gov.tw 

13 Antwerp Belgium 8.66 www.portofantwerp.com 

14 Tianjin China 8.50 www.ptacn.com 

15 Port Kelang Malaysia 7.97 
www.pka.gov.my, 

www.westports.com.my 

16 Los Angeles U.S.A. 7.85 www.portoflosangeles.org 

17 Long Beach U.S.A. 6.49 www.polb.com 

18 Tanjung Pelepas Malaysia 5.60 www.ptp.com.my 

19 
Bremen/Bremer

haven 
Germany 5.45 www.bremen-ports.de 

20 
New York and 

New Jersey 
U.S.A. 5.27 www.panynj.gov 

21 Laem Chabang Thailand 5.13 
www.laemchabangport.com, www.tlt-

th.com 

22 Xiamen China 5.03 www.portxiamen.com.cn 

23 Dalian China 4.50 www.dlport.cn 

24 Tanjung Priok Indonesia 3.98 www.priokport.co.id, www.jict.co.id 
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25 Jawaharlal Nehru India 3.95 www.jnport.com 

26 Hanshin Japan 3.90 
www.city.kobe.jp/cityoffice/39/port/in

dex_e.htm, www.kansai.meti.go.jp 

27 Tokyo Japan 3.73 www.kouwan.metro.tokyo.jp 

28 Colombo Sri Lanka 3.69 www.slpa.lk 

29 Valencia Spain 3.60 www.valenciaport.com 

30 Yokohama Japan 3.48 www.city.yokohama.jp/me/port 

31 Gioia Tauro Italy 3.47 
www.portodigioiatauro.it, 

www.contshipitalia.com 

32 Ho Chi Minh Vietnam 3.43 www.vpa.org.vn 

33 Felixstowe U.K. 3.35 www.portoffelixstowe.co.uk 

34 Algeciras Bay Spain 3.33 www.apba.es 

35 Jeddah 
Saudi 

Arabia 
3.33 www.ports.gov.sa 

36 Port Said Egypt 3.19 
www.psdports.org, 

www.scctportsaid.com 

37 Salalah Oman 3.07 www.salalahport.com 

38 Lianyungung China 3.00 www.lyg.gov.cn 

39 Manila Philippines 3.00 www.ppa.com.ph 

40 Nagoya Japan 2.82 www.port-of-nagoya.jp/english 
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41 Santos Brazil 2.67 www.portodesantos.com 

42 Durban 
South 

Africa 
2.64 

www.transnetnationalportsauthority.

net 

43 Georgia Ports U.S.A. 2.62 www.gaports.com 

44 Barcelona Spain 2.57 www.apb.es 

45 Sharjah 
United Arab 

Emirates 
2.50 

www.sharjahports.ae, 

www.gulftainer.com 

46 Le Havre France 2.50 www.havre-port.fr 

47 

Port Metro 

Vancouver, 

British 

Columbia 

Canada 2.49 www.portmetrovancouver.com 

48 Melbourne Australia 2.30 www.portofmelbourne.com 

49 Marsaxlokk Malta 2.30 www.maltafreeport.com.mt 

50 Ambarli Turkey 2.26 www.altasliman.com 

Note: As published in The Journal of Commerce, August 3, 2009 edition. 

 

2.4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΣΠΟΡΑ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 

Το φορτίο που κινείται µέσω της liner ναυτιλίας (πλοία γραµµής) πρέπει να είναι σε 

θέση να κινείται αποτελεσµατικά εξίσου και στη στεριά ώστε να συνδέεται µε τα πλοία 

δεδοµένου ότι οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές που πωλούν και αγοράζουν 

αντίστοιχα τα αγαθά είναι τοποθετηµένοι σε µεγάλες αποστάσεις από τα λιµάνια. Οι 

συνεχείς αποδοτικότητες, για το παγκόσµιο εµπόριο που κερδίζεται µε την χρήση της 

ναυτιλίας πλοίων γραµµής, εξαρτώνται από ένα εσωτερικό δίκτυο µεταφορών που 

επιτρέπει έγκαιρες και αποδοτικές χερσαίες µεταφορές.    
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2.5 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Η Liner Ναυτιλία θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι είναι η βιοµηχανία που, 

περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη, επιτρέπει στην παγκόσµια οικονοµία να κινηθεί. 

Συνδέει τις χώρες, τις αγορές, τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους, επιτρέποντας τους 

αγοραπωλησίες αγαθών σε µια κλίµακα πέρα από κάθε προηγούµενο. Και ως 

καταναλωτές, έχουµε συνηθίσει να βλέπουµε αγαθά από όλα τα µέρη του κόσµου, 

διαθέσιµα στα καταστήµατα που επισκεπτόµαστε. 

Το ερώτηµα που γεννάτε είναι εάν αυτό είναι ένα καλό πράγµα. Η πραγµατικότητα 

είναι ότι οι ανάγκες ενός παγκόσµια ταχέως αυξανόµενου πληθυσµού µπορούν να 

ικανοποιηθούν µόνο µε τη διακίνηση εµπορευµάτων και πόρων µεταξύ των χωρών. Η 

βιοµηχανία πλοίων γραµµής έχει καταστήσει αυτήν την διαδικασία αποδοτικότερη και 

έχει αλλάξει τη µορφή της παγκόσµιας οικονοµίας. Αυτό ωφελεί τους καταναλωτές 

δηµιουργώντας περισσότερες επιλογές, ωθώντας τις οικονοµίες και δηµιουργώντας 

θέσεις απασχόλησης. Τα κόστη (οι δαπάνες) για τον καταναλωτή κυµαίνονται σε 

χαµηλά επίπεδα και οι αποδοτικότητες βελτιώνονται, το οποίο ελαχιστοποιεί µε τη 

σειρά του τον αντίκτυπο στο περιβάλλον. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 ΟΛΠ Α.Ε, ΣΕΠ Α.Ε. & ∆ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Το λιµάνι του Πειραιά είναι ένα από τα µεγαλύτερα λιµάνια της Μεσογείου και 

συγκαταλέγεται µέσα στα δέκα µεγαλύτερα λιµάνια εµπορευµατοκιβωτίων της 

Ευρώπης διαθέτοντας µοναδικά πλεονεκτήµατα, λόγω της στρατηγικής του θέσης και 

των υποδοµών του : 

• Παρουσιάζει πλεονεκτική γεωγραφική θέση, καθώς βρίσκεται στο θαλάσσιο 

σταυροδρόµι Ασίας – Αφρικής – Ευρώπης. 

• Παρέχει  επαρκείς υποδοµές και φυσικά βυθίσµατα για την εξυπηρέτηση 

των µεγαλύτερων σύγχρονων πλοίων µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων . 

• Λειτουργεί υπό καθεστώς ελεύθερης ζώνης τύπου ΙΙ µε προγραµµατισµένη 

αλλαγή σε ζώνη τύπου Ι τον Ιούνιο του 2011 (16 Ιουνίου 2011). 

• Λειτουργία των  σταθµών εµπορευµατοκιβωτίων σε 24ωρη βάση, 365 

ηµέρες το χρόνο. 

• Κλιµακωτό τιµολόγιο µε εκπτώσεις για αύξηση διακινούµενης ποσότητας 

µεταφορτωµένων (transshipment) εµπορευµατοκιβωτίων. 

• Ανταγωνιστικό τιµολόγιο αποθήκευσης (transshipment) φορτίου. 

• Συνθήκες λειτουργίας και ασφάλειας βάσει των διεθνών προτύπων και 

κανονισµών. 

3.2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 

 

3.2.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΛΠ Α.Ε. 

Η ραγδαία εξέλιξη του λιµανιού επέβαλε µε βάση το νόµο 4748 του 1930, την ίδρυση 

ενός  αυτόνοµου οργανισµού διοίκησης του , του «Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς» . Το 

αµέσως  επόµενο έτος ο Ο.Λ.Π. αναλαµβάνει την φορτοεκφόρτωση των εµπορευµάτων 

έπειτα από την ολοκλήρωση των νέων κρηπιδωµάτων , µήκους 2.748 µέτρων. Μέσα 

στο 1932 πραγµατοποιείται η έναρξη λειτουργίας της Ελεύθερης Ζώνης και η 

εγκατάσταση  δύο γερανογεφυρών. Επέρχεται ο Β’ Παγκόσµιος πόλεµος, ο οποίος 

επηρεάζει την κίνηση του λιµανιού. Μετά την αποχώρηση των Γερµανών το 1944 , ο 

Ο.Λ.Π. αναλαµβάνει εκ νέου τις φορτοεκφορτωτικές εργασίες , αγοράζοντας 31 
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γερανούς  για τις φορτοεκφορτωτικές εργασίες του λιµένα. Έξι χρόνια µετά αρχίζουν 

να λειτουργούν 13 νέοι ηλεκτρικοί γερανοί και καταφθάνουν 25 περονοφόρα οχήµατα 

ανύψωσης και µεταφοράς εµπορευµάτων στο λιµάνι. Το 1951 το λιµάνι διαιρείται σε 6 

διαµερίσµατα, για την καλύτερη παρακολούθηση των εργασιών µέσα σε αυτό.  

Το 1973 αρχίζει η κατασκευή της προβλήτας Ι στο Νέο Ικόνιο, στις αρχές του επόµενου 

έτους το λιµάνι προµηθεύεται τον πρώτο πλωτό γερανό 100 τόνων. Στις αρχές του 1975 

αρχίζει η λειτουργία της πρώτης γερανογέφυρας για εµπορευµατοκιβώτια στο σταθµό 

της Ακτής Βασιλειάδη. Τρία χρόνια µετά αρχίζει η κατασκευή τραπεζοειδούς – αρχικά 

– προβλήτας στο Νέο Ικόνιο για τη δηµιουργία του νέου µεγάλου σταθµού 

εµπορευµατοκιβωτίων και αποπερατώνοντας τα έργα για την επέκταση του Container 

Terminal της Ακτής Βασιλειάδη. Μέχρι το 1982 εγκαθίστανται δύο νέες γερανογέφυρες 

στην προβλήτα Ι, αρχίζει η λειτουργία εξυπηρέτησης ψυγείων εµπορευµατοκιβωτίων 

δυναµικότητας 240 θέσεων,  ολοκληρώνεται η µελέτη του Βρετανικού Συµβουλευτικού 

Οργανισµού “ Placon Ltd” για το λιµάνι του Πειραιά και πραγµατοποιείται προµήθεια 

17 ηλεκτροκίνητων γερανών και τριών ρυµουλκών των 500 HP.  

Συγκροτείται το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ο.Λ.Π. (1982) µε 14µέλη σύνθεση που 

καταρτίζει πενταετές πρόγραµµα ανάπτυξης του λιµένα. Τον αµέσως επόµενο χρόνο 

λαµβάνονται µέτρα για την ανάπτυξη της διαµετακόµισης των φορτίων τράνζιτ στο 

λιµάνι του Πειραιά. Στα πλαίσια της εφαρµογής της διεθνούς σύµβασης Marpol 

1973/1978 (Ν. 1269/82), ανατίθεται , µετά από δηµόσιο διαγωνισµό, σε ναυτιλιακή 

εταιρεία η εκτέλεση των εργασιών περισυλλογής πετρελαιοειδών και χηµικών 

καταλοίπων, λυµάτων, απορριµµάτων κλπ. Τότε είναι που παίρνονται και οι πρώτες 

αποφάσεις για την µηχανοργάνωση των λιµενικών υπηρεσιών. 

Το 1986 παραδίδεται σε πλήρη εκµετάλλευση ο Σταθµός Εµπορευµατοκιβωτίων Ακτής 

Βασιλειάδη ο οποίος έχει οργανωθεί πλέον σε σύγχρονες βάσεις. Ενισχύεται ο 

µηχανικός  εξοπλισµός του µε 11 νέα οχήµατα στοιβασίας και µεταφοράς containers, 

28 περονοφόρα οχήµατα, 10 tractors, λεωφορεία, νοσοκοµειακά αυτοκίνητα, 

ρυµουλκούµενα οχήµατα κ.α. Επιπλέον εγκρίνεται η αγορά από τον Ο.Λ.Π. ταχύπλοου 

σκάφους. Τα επόµενα δύο χρόνια εγκρίνεται από το ∆.Σ. του Ο.Λ.Π. το επενδυτικό 

πρόγραµµα του νέου σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων στο Ν. Ικόνιο ύψους 9,5 δις 

δραχµές. ∆ηµοπρατούνται έργα αξίας 630 εκατοµµυρίων δραχµών, µεταξύ των οποίων 
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περιλαµβάνεται και η ανέγερση κτιρίου για τους εργαζοµένους του Ο.Λ.Π. στην 

προβλήτα ΙΙΙ. Τέλος το ∆.Σ. αποφασίζει να δοθεί το όνοµα του Ελευθέριου Βενιζέλου 

στο Σταθµό Εµπορευµατοκιβωτίων Ν. Ικονίου, προς τιµήν του µεγάλου Έλληνα 

πολιτικού και ιδρυτή του Οργανισµού.  

 

Το 1993 παραδίδονται νέες αποθήκες εκκένωσης containers προς εκµετάλλευση, 

επιφάνειας 20.000 τ.µ. στο Σταθµό “ Ελευθέριος Βενιζέλος ”. ∆ηµοπρατείται η 

κατασκευή δυτικής προβλήτας στον ίδιο Σταθµό, ύψους 12 δις δραχµών και κατάρτισης 

προκαταρτικού σχεδίου ανάπτυξης λιµενικού συγκροτήµατος Ο.Λ.Π. για την πενταετία 

1993 – 1997. Κατά την περίοδο αυτή ολοκληρώνεται η σύνδεση “ Σχιστό ” µε το 

Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο. Συγχρόνως, γίνονται προµελέτες Ο.Λ.Π. -  ΟΣΕ  για τη 

σιδηροδροµική σύνδεση µέσω Σχιστού – Θριασίου. Η ψήφιση του νόµου 2688/99 

µετατρέπει τον Ο.Λ.Π. σε ανώνυµη εταιρεία. Το αναπτυξιακό πρόγραµµα του Ο.Λ.Π. 

χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, από το ταµείο Συνοχής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τους ίδιους πόρους. 

 

Το 2002 υπογράφεται σύµβαση παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και του 

Ο.Λ.Π. Α.Ε., σύµφωνα µε την οποία το Ελληνικό ∆ηµόσιο παραχωρεί για 40 χρόνια το 

αποκλειστικό δικαίωµα χρήσης και εκµετάλλευσης, των γηπέδων, κτιρίων και 

εγκαταστάσεων της χερσαίας λιµενικής ζώνης του Λιµένος Πειραιώς στον Ο.Λ.Π. Α.Ε. 

 

3.2.2 Ο ΟΛΠ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕΙ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ  

 

Μετά την σύµβαση παραχώρησης του 2009 ο ΟΛΠ, µη έχοντας προβεί σε καµία 

ουσιαστική επένδυση από το 1986, κατασκευάζει και αναλαµβάνει τη χρήση του 

προβλήτα Ι. Η ∆ιοίκηση του ΟΛΠ Α.Ε. αποφάσισε τη διενέργεια διεθνών ανοικτών 

διαγωνισµών για την προµήθεια µηχανηµάτων φορτοεκφόρτωσης ε/κ, συνολικού ύψους 

4.140.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ήτοι : 

 

• Τεσσάρων καινούργιων οχηµάτων στοιβασίας και µεταφοράς ε/κ  (ΟΣΜΕ – 

straddle carriers), προϋπολογισµού 2.800.000 ευρώ, µε την δυνατότητα 

επιλογής άλλων τεσσάρων. 
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• Τεσσάρων µεταχειρισµένων οχηµάτων στοιβασίας και µεταφοράς ε/κ  

(ΟΣΜΕ – straddle carriers ), προϋπολογισµού 920.000 ευρώ. 

• Ενός καινούργιου διακινητή ε/κ (container mover), προϋπολογισµού 

220.000 ευρώ, µε την δυνατότητα επιλογής άλλου ένα. 

• Ενός µεταχειρισµένου ανυψωτικού µηχανήµατος πρόσθιας φόρτωσης µε 

πτυσσόµενο βραχίονα (reach stacker), προϋπολογισµού 200.000 ευρώ. 

Η προµήθεια των µηχανηµάτων αυτών θα ενισχύσει καθοριστικά την παραγωγική 

λειτουργία του Σταθµού Εµπορευµατοκιβωτίων του ΟΛΠ, καθότι, σε συνδυασµό µε: 

• Τις τέσσερεις καινούργιες Γερανογέφυρες Super Post Panamax 

• Τις τρείς καινούργιες Γερανογέφυρες  Panamax 

• Τις οκτώ καινούργιες Γερανογέφυρες  πλατείας RMG’s (Rail Mounted 

Gantry). 

• Τα υπάρχοντα δέκα οχήµατα στοιβασίας και µεταφοράς ε/κ (ΟΣΜΕ – 

straddle carriers) 

• Τους είκοσι οκτώ νέους προσκρουστήρες αφρού για την ασφαλή 

πρόσδεσητων πλοίων. 

• Το αναβαθµισµένο πληροφοριακό σύστηµα . 

Τα οποία λειτουργούν ήδη στον νέο Προβλήτα Ι, αυξάνουν τις επιχειρησιακές 

δυνατότητες του ΣΕΜΠΟ/ΟΛΠ, µε αποτέλεσµα ο ΟΛΠ να παρέχει πλέον αυτοδύναµα 

λιµενικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου µε σύγχρονα µηχανήµατα, λογισµικό τελευταίας 

τεχνολογίας και έµπειρο προσωπικό. 

Σηµειώνεται ότι όλα τα µηχανήµατα του ΣΕΜΠΟ/ΟΛΠ καλύπτουν τις απαιτήσεις των 

Ευρωπαϊκών ή διεθνών προτύπων, καθώς και τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ΟΛΠ Α.Ε. κ. Γ. Ανωµερίτης 

µε την ολοκλήρωση της προµήθειας του εξοπλισµού αυτού ο ΟΛΠ Α.Ε. καθίσταται το 

πλέον σύγχρονο µε τελευταίας γενιάς εξοπλισµό εµπορευµατικό λιµάνι της Μεσογείου. 
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3.3  ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. 

3.3.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕΠ Α.Ε. 

Η εταιρεία Σταθµός Εµπορευµατοκιβωτίων Πειραιά, ΣΕΠ Α.Ε.,  δραστηριοποιείται 

στην αποκλειστική διαχείριση / εκµετάλλευση του προβλήτα  II & µελλοντικά του 

προβλήτα III (PIER No II & III) ως σταθµός εµπορευµατοκιβωτίων. Η ίδρυσή της το 

Νοέµβριο του 2008 ολοκληρώθηκε την 1η Οκτωβρίου του 2009  µε την παραχώρηση 

των προβλητών από τον ΟΛΠ Α.Ε. Από την ως άνω ηµεροµηνία µέχρι και την 1η 

Ιουνίου του 2010 που ξεκίνησε και την αποκλειστική της λειτουργία, η δραστηριότητα 

πραγµατοποιούνταν από κοινού.  

Τα τµήµατα που απαρτίζουν την εταιρεία είναι τα εξής : 

• Central Management 

• Commercial 

• Operation 

• Technical 

• IT and Procurement 

• HR 

• Administration 

• Insurance & Claims 

• Health & Safety 

• Free-zone 

• Finance (Billing, Accounting, Treasury) 

 

3.3.2 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

Η Σταθµός Εµπορευµατοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε., είναι µια εταιρεία που εδρεύει στην 

Ελλάδα και είναι µία πλήρως ελεγχόµενη θυγατρική εταιρεία της COSCO Pacific 

Limited, η οποία κατέχει την 5η θέση παγκοσµίως σε εταιρείες διαχείρισης 

εµπορευµατικών σταθµών στο κόσµο. Η ΣΕΠ µε την ανακατασκευή του Προβλήτα II 

επιδιώκει την περαιτέρω ανάπτυξη και την εµπορική αξιοποίηση του Προβλήτα II, ενώ 

στα µελλοντικά σχέδια υπάρχει η κατασκευή του Προβλήτα III για την αύξηση της 

δυναµικότητας στη διαχείριση των πλοίων και εµπορευµατοκιβωτίων. 
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3.3.3 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 

Η εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα για το Σταθµό Εµπορευµατοκιβωτίων Πειραιά, 

κατέχει σηµαντικό ρόλο, ο οποίος αναδεικνύεται σε όλες τις εκφάνσεις της 

στρατηγικής, της επιχειρηµατικότητας και της καθηµερινής λειτουργίας του 

Τερµατικού. 

Η συνεχής φροντίδα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων αλλά και η 

µέριµνα για τις οικογένειες τους, συνιστούν ένα τµήµα της αναγνώρισης της 

συµµετοχής τους στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας. 

Στο ίδιο πλαίσιο συµπεριλαµβάνονται και τα προγράµµατα δια βίου επιµόρφωσης, 

στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση των δεξιοτήτων και των γνώσεων του ανθρώπινου 

δυναµικού αλλά και στην καλλιέργεια του τοπικού ταλέντου στα διάφορα γνωστικά 

αντικείµενα που συνδέονται µε την ναυτιλιακή και την λιµενική βιοµηχανία για την 

ανάπτυξη της επαγγελµατικής τους σταδιοδροµίας εντός της εταιρείας. 

Ο Σταθµός Εµπορευµατοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ) υποστηρίζει ένα µεγάλο αριθµό 

κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, στις οποίες συµµετέχουν οι εργαζόµενοι 

αλλά και οι οικογένειες τους. Επιπλέον, υπάρχει άριστη συνεργασία µε τις τοπικές 

αρχές για την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στην τοπική κοινωνία. 

3.3.3.1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Στην ΣΕΠ Α.Ε. αναπτύσσουν, συντηρούν και διαχειρίζονται τις εγκαταστάσεις του 

σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων για κάθε τύπο εµπορευµατοκιβωτίου. Με τη βοήθεια 

του σύγχρονου εξοπλισµού, προηγµένων τεχνολογιών και ενός πεπειραµένου 

ανθρώπινου δυναµικού, διαχειρίζονται το σταθµό εµπορευµατοκιβωτίων µε σκοπό να 

γίνει «∆ιαµετακοµιστικός κόµβος και προορισµός για εγχώρια φορτία στην Ελλάδα, τη 

Μεσόγειο και την Ευρώπη» παρέχοντας εκσυγχρονισµένες λιµενικές υπηρεσίες 

προσανατολισµένες στον πελάτη. 

Η ΣΕΠ διαθέτει τέσσερις υπάρχουσες αποβάθρες στον Προβλήτα ΙΙ, οι οποίες θα 

επεκταθούν σε έξι αποβάθρες όταν ολοκληρωθούν τα έργα του Προβλήτα ΙΙΙ. Ο 

Προβλήτας ΙΙ ∆υτικά έχει µήκος 700µ µε βάθος 16µ, ενώ Ανατολικά έχει µήκος 787µ 

µε βάθος 14µ. Το µήκος του Προβλήτα ΙΙΙ Ανατολικά θα είναι 600µ µε βάθος 16µ και 

θα παραδοθεί σε λειτουργία το έτος 2015. Οι 13 καινούριες γερανογέφυρες τύπου 



26 

 

Super Post Panamax θα προστεθούν στους Προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ, επεκτείνοντας έτσι 

µέχρι το έτος 2015 σε 21 το συνολικό αριθµό γερανογεφυρών από τις υπάρχουσες 8. 
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Η ΣΕΠ καταλαµβάνει συνολική έκταση περίπου 776.000 τµ και διαθέτει µια τεράστια 

υποστηρικτική έκταση στοιβασίας εµπορευµατοκιβωτίων, κατασκευασµένη µε µπλοκ 

σκυροδέµατος και σχεδιασµένη µε ετήσια χωρητικότητα περίπου 3,7 εκατοµµυρίων 

TEU όταν θα ολοκληρωθεί και ο Προβλήτας ΙΙΙ. Τα στοιβαγµένα εµπορευµατοκιβώτια 

θα εξυπηρετούνται από 24 µονάδες RMG τελευταίας τεχνολογίας (Γερανοί Σταθερής 

Τροχιάς σε Ράγες) και θα υπάρχουν 1000 σηµεία παροχής ρεύµατος για τα ψυγεία-

εµπορευµατοκιβώτια. 

 

  
ΣΣεεππ..  22001100  ΑΑυυγγ..  22001111  ΙΙοουυλλ..  22001155  

ΚΚααιιννοούύρργγιιεεςς  ΓΓ//ΓΓ  33  66  1133  

ΥΥππάάρρχχοουυσσεεςς  ΓΓ//ΓΓ  1122  1122  1122  

ΣΣύύννοολλοο  1155  1188  2255  

    

    

  
ΜΜααρρ..  22001111  ΝΝοοεεµµ..  22001111  ΙΙοουυλλ..  22001155  

ΚΚααιιννοούύρργγιιαα  RRMMGG  88  1122  2200  

ΥΥππάάρρχχοονντταα  ΟΟΣΣΜΜΕΕ  5588  5588  5588  

ΥΥππάάρρχχοοννττεεςς  

ΤΤρράάκκττοορρεεςς  
2299  3399  4499  



28 

 

3.3.4 ΣΚΟΠΟΣ  

Παγκοσµίως Κλίµακας Υπηρεσίες ∆ιακίνησης Εµπορευµάτων και Λιµενικές 

Υπηρεσίες 

Σκοπός της ΣΕΠ Α.Ε. είναι να παρέχει παγκοσµίως κλίµακας παροχή υπηρεσιών 

διακίνησης εµπορευµάτων και λιµενικές υπηρεσίες και να αποκτήσει ηγετικό ρόλο 

στην Ανατολική Μεσόγειο. Παροχή ανωτέρου δυνατού επιπέδου υπηρεσίες στους 

πελάτες της, το οποίο θα επιτύχει µέσω του έµπειρου και εκπαιδευµένου ανθρώπινου 

δυναµικού, του σύγχρονου εξοπλισµού και εγκαταστάσεων, της τεχνολογίας και των 

πόρων, γεγονός που δηµιουργεί την απόδοση επιβράβευσης και υπεραξίες στους 

µετόχους της. 

 

Αξίζει να αναφερθεί το ακόλουθο µήνυµα του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου : 

Μήνυµα από τον ∆ιευθύνων Σύµβουλο 

Ο Σταθµός Εµπορευµατοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ) ξεκίνησε τις δραστηριότητες του την 

1η Οκτωβρίου 2009 και έχει σκοπό να µετατραπεί σε πρώτης µεγάλης κλίµακας state-of-

the-art τερµατικό σταθµό στην Ελλάδα. Θα είναι ένα προκλητικό εγχείρηµα άλλα 

επιτεύξιµο να κερδίσουµε την εµπιστοσύνη της ναυτιλιακής κοινότητας να στραφεί στον 

Πειραιά και να αυξηθεί η δυναµικότητα του τερµατικού στο µέγιστο όγκο των 3.7 εκατ. 

TEUs. Με συστηµατική προσπάθεια και µε ένα πολυτάλαντο, αφοσιωµένο και υψηλά 

κινητοποιηµένο ανθρώπινο δυναµικό κατευθυνόµενο από µια διοίκηση αποτελούµενη 

από επαγγελµατίες, είµαι σίγουρος ότι θα µετατρέψω την εταιρεία σε ένα κορυφαίο 

εµπορευµατικό κέντρο στην Ελλάδα και στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Captain Fu Cheng Qiu 

 

 

 

 



29 

 

3.3.5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

3.3.5.1 ΦΟΡΤΩΣΗ & ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ Ε/Κ – ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε/Κ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ 

Το τρίπτυχο επιτυχίας που καθιστούν την ΣΕΠ σε έναν από τους καλύτερους 

Τερµατικούς στην Μεσόγειο είναι η Παραγωγικότητα, η Αποτελεσµατικότητα και η 

Ευελιξία. Η προηγµένη τους τεχνολογία σε συνδυασµό µε τις καλά διατηρηµένες 

εγκαταστάσεις και το ανθρώπινο δυναµικό της, εξασφαλίζουν στους πελάτες της την 

πιο αξιόπιστη υπηρεσία και την γρηγορότερη εξυπηρέτηση των πλοίων τους. Το 

λειτουργικό σύστηµα διαχείρισης τους επιτρέπει την δυναµική εκµετάλλευση του 

Προβλήτα, την απόλυτη αξιοποίηση όλων των θέσεων πλεύρισης των πλοίων και την 

ελαχιστοποίηση του χρόνου παραµονής των οχηµάτων της παράδοσης/παραλαβής 

εµπορευµατοκιβωτίων. 

3.3.5.2 ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ Ε/Κ & ΤΑΚΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

Στις αρχές του 2011 (14 Μαρτίου 2011) εξειδικευµένοι και πιστοποιηµένοι ψυκτικοί 

και ηλεκρολόγοι θα παρακολουθούν τις νέες εγκαταστάσεις πύργων πυκνής στοιβασίας 

συνολικού αριθµού 760 υποδοχών ρευµατοδότησης, θα παρέχουν συνεχή 

παρακολούθηση στα ψυγεία – εµπορευµατοκιβώτια και θα ενηµερώνουν άµεσα µε 

αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες για τυχόν δυσλειτουργίες. 

3.3.5.3 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ 

Η εταιρεία σε µικρό χρονικό διάστηµα θα παρέχει υπηρεσίες αποθήκευσης 

εµπορευµάτων σε µία στεγασµένη αποθήκη έκτασης 7.000 τ.µ. στην ελεύθερη ζώνη 

που θα προσφέρει ποιότητα, ασφάλεια και εξοικονόµηση χρόνου µέσω απλοποιηµένων 

διαδικασιών. Οι βασικές υπηρεσίες όπως εκκενοπλήρωση εµπορευµατοκιβωτίων, 

αποθήκευση και φύλαξη για µικρό χρονικό διάστηµα, παλεττοποίηση, αποσυσκευασία, 

και ενοποίηση φορτίων και εµπορευµατοκιβωτίων,  θα προσφερθούν σε ανταγωνιστικές 

τιµές, µε την χρήση νέων και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογιών.    
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3.3.5.4 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

Ο Σταθµός Εµπορευµατοκιβωτίων Πειραιά παρέχει υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας 

όπως άµεση παράδοση / παραλαβή, σήµανση επικίνδυνων εµπορευµάτων, κ.α. Το 

τµήµα συντήρησης και επισκευής του Σταθµού Εµπορευµατοκιβωτίων Πειραιά παρέχει 

στους πελάτες υπηρεσίες επιθεώρησης εµπορευµατοκιβωτίων και µικροεπισκευαστικές 

εργασίες στα εµπορευµατοκιβώτια. 

Έχοντας πελατοκεντρική πολιτική, στοχεύει στην εξυπηρέτηση των αναγκών του κάθε 

πελάτη ή του κάθε είδους φορτίου.  

3.3.6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Επενδύοντας στη σύγχρονη τεχνολογία η PCT έχει επενδύσει σε νέες τεχνολογίες και 

πρακτικές µε την αγορά ενός νέου εξελιγµένου συστήµατος λειτουργίας των terminal 

(CATOS) και το Auto-gate system, τα οποία έχουν εισαχθεί από τον Ιούνιο του 2010. 

Το Auto-gate system, το οποίο στοίχισε πάνω από 1 million Euros διευκολύνει την 

είσοδο/έξοδο και την µετακίνηση των φορτηγών που χρησιµοποιούν την ειδική Driver 

ID Card αλλά κάνει και πιο ασφαλή την λειτουργία. Επίσης η εταιρεία έχει δώσει 

πρόσβαση σε όλους τους πελάτες τις για online information 24 ωρών που αφορά τα 

πλοία τους µέσω του “WEB IP system”.  

3.3.7 SEANAIRGY 

Στα πλαίσια σύναψης εµπορικών συµφωνιών µεταξύ Ελλάδας και Κίνας παρουσία των 

Πρωθυπουργών των δύο χωρών τον Οκτώβριο του 2010, µνηµόνιο συνεργασίας 

υπεγράφη για την καινούργια εµπορευµατική σύνδεση συνδυασµένης µεταφοράς “ 

seanairgy ”  µεταξύ του ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών και του Σταθµού 

Εµπορευµατοκιβωτίων Πειραιά. Η έν λόγω συνεργασία, η οποία παρουσιάστηκε στις 

26 Οκτωβρίου 2010 στο Γραφείο Τύπου του ∆ΑΑ, αφορά στη δηµιουργία “ γέφυρας “ 

µεταξύ του λιµένα και του αεροδροµίου, για την απευθείας οδική σύνδεση µετά την 

εκφόρτωση από το πλοίο, ευνοϊκούς όρους κόστους και εξυπηρέτησης.  

Ο ∆ιευθυντής Εµπορευµατικής Ανάπτυξης του ∆ΑΑ, κ. Α. Σιώρης ανέφερε σε 

συνέντευξη του ότι “ η “ συν-ένωση” των δυνάµεων µε την ΣΕΠ, ένα σηµαντικό 
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“παίκτη” µε ισχυρή δυναµική και τεχνογνωσία, στόχο έχει να δώσει νέα ώθηση στο 

διαµετακοµιστικό εµπόριο µέσω του αεροδροµίου, προσφέροντας εναλλακτικές 

υπηρεσίες στους πελάτες µας”. 

Εκ µέρους της ΣΕΠ, ο αναπληρωτής Εµπορικός ∆ιευθυντής, κ. Α. Βαµβακίδης ανέφερε 

: “ Το όραµα µας για ένα σύγχρονο , state-of-the-art Τερµατικό Σταθµό περνά µέσα από 

συνεργασίες και επενδύσεις σε νέες ιδέες και προτάσεις όπως αυτή της Seanairgy για 

συνδυασµένη µεταφορά ε/κ µέσω ΣΕΠ και ∆ΑΑ. Η ΣΕΠ θα αξιοποιήσει την 

τεχνογνωσία και εµπειρία του ∆ΑΑ για την καθιέρωση της seanairgy στην αγορά της 

µεταφορικής κοινότητας”.  

Η λέξη seanairgy εµπεριέχει τις λέξεις θάλασσα και αέρας , λόγω του συνδυασµού των 

δύο µεταφορικών µέσων, και από την άλλη µοιάζει µε την λέξη συνεργασία-συνέργια. 

Έτσι έξυπνα θέλησαν να συνδέσουν τα δύο αυτά µέσα. Το σκεπτικό της πρότασης 

αυτής απαιτεί την ύπαρξη αποθηκών, τόσο στο Λιµένα όσο και στο αεροδρόµιο , µε την 

ικανότητα υποδοχής ακόµη και ψυχόµενα φορτία. Έτσι τα ε/κ θα εκκενώνονται και θα 

µεταφέρονται παλετοποιηµένα στον αερολιµένα απ’ όπου και θα φορτώνονται µε 

προορισµό άλλες χώρες. Η όλη διαδικασία σκοπό έχει την µείωση του κόστους 

µεταφοράς εµπορευµάτων ανά τον κόσµο. 

Σκοπό της εµπορευµατικής σύνδεσης αποτελεί η τυποποίηση της συνδυασµένης 

µεταφοράς sea-air µέσω απλοποιηµένων διαδικασιών µε στόχο την προσέλκυση 

επιπλέον transit φορτίων µέσω Ν.ΣΕΜΠΟ και ∆ΑΑ. Τέλος επιδιώκεται η µείωση του 

γενικευµένου κόστους (κόστος και χρόνος µεταφοράς) προκειµένου η νέα υπηρεσία να 

καταστεί ανταγωνιστική στη διεθνή αγορά. 

3.4 ΚΟΙΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

Μετά την επιτυχηµένη ολοκλήρωση της διαδικασίας παραχώρησης του προβλήτα ΙΙ 

του ΣΕΜΠΟ βρισκόµαστε σ’ ένα καινούργιο  λιµενικό περιβάλλον στον Πειραιά. Αυτή 

τη στιγµή αναπτύσσονται δύο σταθµοί ε/κ και αρχίζει να δηµιουργείται ένα 

ανταγωνιστικό περιβάλλον το οποίο θα επιδράσει θετικά στις δραστηριότητες των 

ναυτιλιακών εταιρειών, τα πλοία των οποίων προσεγγίζουν στον Πειραιά. 
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Μέσα στο 2011 θα λειτουργήσει στα πλαίσια της αναβάθµισης του Εµπορευµατικού 

Σταθµού του Πειραιά και σε συνέχεια της συµφωνίας µεταξύ των δύο διαχειριστών 

ΟΛΠ και ΣΕΠ. Πρώτον η κοινή εφαρµογή Ελεύθερης Ζώνης Τύπου Ι (Ιούνιος 2011) 

και δεύτερον η εγκατάσταση και λειτουργία σύγχρονων συστηµάτων ασφάλειας ή 

ισοδύναµων µέτρων (ISPS - Σεπτέµβριος 2011) µε στόχο την ένταξή του Πειραιά 

µεταξύ των ασφαλέστερων τερµατικών σταθµών εξυπηρέτησης ε/κ στο ευρωπαϊκό 

λιµενικό γίγνεσθαι.   

Αναµφίβολα η προστασία από έκνοµες ενέργειες των λιµενικών εγκαταστάσεων και 

των πλοίων που εξυπηρετούνται από αυτές, συµβάλει στην διαµόρφωση και 

εξασφάλιση ενός περιβάλλοντος οµαλότητας και ασφάλειας, το οποίο επιτρέπει την 

ελεύθερη ανάπτυξη εµπορικών δραστηριοτήτων και συµβάλλει αποφασιστικά στη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής. Στα πλαίσια αυτά, απαιτείται να υπάρχει συνεχής 

µέριµνα για την ασφάλεια από έκνοµες ενέργειες των πλοίων και των λιµενικών 

εγκαταστάσεων που τα εξυπηρετούν και για τον λόγο αυτό, έχουν θεσπισθεί 

νοµοθετικές ρυθµίσεις σε ∆ιεθνές, Κοινοτικό και Εθνικό Επίπεδο. 

Οι βασικές νοµοθετικές ρυθµίσεις για την ασφάλεια των Πλοίων και των Λιµενικών 

Εγκαταστάσεων που τα εξυπηρετούν είναι ο Κώδικας ISPS, o Κανονισµός EE 

725/2004, ο Ν.3622/2007, ο Ν.2960/2001, το Π∆ 56/2004 ο Κώδικας ∆ηµοσίου 

Ναυτικού ∆ικαίου Κ∆Ν∆ και µία σειρά Υπουργικών Αποφάσεων και Εγκυκλίων των 

Αρµοδίων Αρχών, όπου προβλέπονται οι υποχρεώσεις των εµπλεκοµένων στην 

αλυσίδα των µεταφορών και οι κυρώσεις σε περίπτωση µη συµµόρφωσης. Παράλληλα 

στον Χώρο της Λιµενικής Εγκατάστασης εφαρµόζονται και οι ∆ιατάξεις περί 

Ελευθέρων Ζωνών. 

3.4.1 ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ 

1. Η θέσπιση διεθνούς πλαισίου για τη συνεργασία µεταξύ συµβαλλοµένων κρατών, 

κρατικών υπηρεσιών, τοπικών διοικήσεων και της ναυτιλιακής και λιµενικής 

βιοµηχανίας για τον εντοπισµό απειλών για την ασφάλεια και τη λήψη 

προληπτικών µέτρων για την αποφυγή συµβάντων που θέτουν σε κίνδυνο την 

ασφάλεια πλοίων ή λιµενικών εγκαταστάσεων που χρησιµοποιούνται στις διεθνείς 

εµπορικές συναλλαγές. 
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2. Ο προσδιορισµός των ρόλων και αρµοδιοτήτων των συµβαλλοµένων κρατών, 

κρατικών υπηρεσιών, τοπικών διοικήσεων και της ναυτιλιακής και λιµενικής 

βιοµηχανίας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, για τη διασφάλιση της ναυτικής 

ασφάλειας. 

3. Η διασφάλιση της έγκαιρης και αποτελεσµατικής συλλογής και ανταλλαγής 

πληροφοριών σχετικών µε την ασφάλεια. 

4. Η παροχή µιας µεθοδολογίας διενέργειας αξιολογήσεων ασφάλειας, ώστε να 

τίθενται σε εφαρµογή σχέδια και διαδικασίες προσαρµογής σε µεταβαλλόµενα 

επίπεδα ασφάλειας. 

5. Η διασφάλιση της πεποίθησης ότι εφαρµόζονται επαρκή και ανάλογα µέτρα 

ναυτικής ασφάλειας. 

Η ∆ιοίκηση της ΣΕΠ ΑΕ  ανταποκρινόµενη στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 

κείµενες διατάξεις, προχώρησε στην εκπόνηση των αναγκαίων µελετών και θέσπισε µία 

σειρά διαδικασιών και µέτρων ασφάλειας τα οποία αντικατοπτρίζονται στη πολιτική 

Ασφάλειας που έχει υιοθετηθεί και η οποία παρουσιάζεται παρακάτω.  

3.4.2 ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ  ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. 

3.4.2.1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πολιτική της Εγκατάστασης της ΣΕΠ Α.Ε. στο Νέο Σ.ΕΜΠΟ είναι η εξασφάλιση ενός 

ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, µέσω της λήψης και διατήρησης των 

απαιτούµενων µέτρων για την αποτροπή έκνοµων ενεργειών, που µπορούν να θέσουν 

σε κίνδυνο την ασφάλεια και την προστασία των ατόµων και των περιουσιακών 

στοιχείων της λιµενικής εγκατάστασης και των πλοίων που καταπλέουν σε αυτή. Η 

Εγκατάσταση Νέος Σ.ΕΜΠΟ εγγυάται τη δέσµευση της σε θέµατα ασφάλειας και 

καθορίζει ότι όλες οι εργασίες που πραγµατοποιούνται από το προσωπικό της εντός της 

εγκατάστασης, θα επιτηρούνται αποτελεσµατικά για τη συµµόρφωση τους µε τις 

απαιτήσεις του Κώδικα ISPS. Επίσης δεσµεύεται για : 

1. Την άµεση απόκριση σε οποιαδήποτε απειλή και τρωτότητα που εντοπίστηκε 

από την αξιολόγηση ασφάλειας που διενεργήθηκε στην εγκατάσταση. 

2. Την τήρηση των κανονισµών της Εθνικής και ∆ιεθνούς νοµοθεσίας που 

αφορούν στη ναυτική ασφάλεια. 
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3. Την προστασία και ασφάλεια των εργαζοµένων, των επισκεπτών, της 

εγκατάστασης, του εξοπλισµού της, των φορτίων και των πλοίων που 

βρίσκονται στην εγκατάσταση. 

4. Την υποστήριξη του Υπεύθυνου Ασφαλείας στην εκπλήρωση των καθηκόντων 

και αρµοδιοτήτων του. 

5. Την συνεργασία µε τις αρµόδιες Αρχές και την συµµόρφωση µε τις οδηγίες 

τους. 

6. Την προαγωγή της ενηµέρωσης όλου του προσωπικού σε θέµατα ασφάλειας.  

Η επίτευξη των στόχων της Πολιτικής θα πραγµατοποιείται: 

• Μέσω ολοκληρωµένης εκπαίδευσης του προσωπικού της εγκατάστασης. 

• Μέσω τακτικών εσωτερικών ελέγχων και συνεχών αξιολογήσεων της 

αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών και του Σχεδίου Ασφάλειας µε σκοπό 

την διαρκή ενηµέρωση και βελτίωση του. 

Όλοι οι εργαζόµενοι θα πρέπει να συµµετέχουν στην προσπάθεια αυτή και να 

γνωρίζουν τα σχετικά καθήκοντα ασφάλειας και τα απαιτούµενα µέτρα για την 

προστασία της λιµενικής εγκατάστασης από κάθε έκνοµη ενέργεια. 

Σε περίπτωση περιστατικού ή απειλής της ασφάλειας, η προφύλαξη της ανθρώπινης 

ζωής θα τίθεται υπεράνω όλων των άλλων παραγόντων. 

Η Πολιτική αυτή θα αναθεωρείται όποτε απαιτηθεί, ώστε να εξασφαλισθεί η επίτευξη 

των στόχων της και η ορθότητα και η αποτελεσµατικότητα των καθορισµένων 

διαδικασιών και οδηγιών. 

3.4.2.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Οι βασικές απαιτήσεις Ασφάλειας για την αποδεκτή λειτουργία της Λιµενικής 

Εγκατάστασης θα είναι οι εξής: 

1. Η συλλογή και η αξιολόγηση πληροφοριών όσον αφορά απειλές για την ασφάλεια 

και η ανταλλαγή των πληροφοριών αυτών µε τα ενδιαφερόµενα συµβαλλόµενα 

κράτη. 

2. Η διατήρηση πρωτοκόλλων επικοινωνίας για πλοία και λιµενικές εγκαταστάσεις 
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3. Η πρόληψη µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης σε πλοία, λιµενικές εγκαταστάσεις 

και στις ζώνες περιορισµένης πρόσβασης αυτών. 

4. Η πρόληψη της εισόδου σε πλοία ή λιµενικές εγκαταστάσεις µη εξουσιοδοτηµένων 

όπλων, εµπρηστικών µηχανισµών ή εκρηκτικών. 

5. Η παροχή µέσων σήµανσης συναγερµού σε περιπτώσεις που απειλών για την 

ασφάλεια ή επεισοδίων που αφορούν την ασφάλεια. 

6. Η ύπαρξη σχεδίων ασφάλειας πλοίων και λιµενικών εγκαταστάσεων τα οποία 

βασίζονται σε αξιολογήσεις ασφάλειας. 

7. Η διεξαγωγή εκπαίδευσης, γυµνασίων και ασκήσεων για τη διασφάλιση της 

εξοικείωσης µε τα σχέδια και τις διαδικασίες ασφάλειας. 

 

Οι παραπάνω απαιτήσεις εξασφαλίζονται µέσω εγκεκριµένων σχεδίων Ασφάλειας από 

την Αρµόδια Αρχή και ειδικότερα µε την υιοθέτηση αυστηρών κανόνων και 

ηλεκτρονικού εξοπλισµού για τον έλεγχο της πρόσβασης στην Λιµενική Εγκατάσταση, 

την εγκατάσταση ενός συστήµατος επιτήρησης CCTV της περιµέτρου και των χώρων 

της λιµενικής εγκατάστασης, την υιοθέτηση συστήµατος επικοινωνιών TETRA και την 

υιοθέτηση µηχανισµών και διαδικασιών για τον έλεγχο και έρευνα των εισερχοµένων 

στην Λιµενική Εγκατάσταση ατόµων, οχηµάτων και την έρευνα των 

εµπορευµατοκιβωτίων (κενών / έµφορτων), εφοδίων κλπ. 

 

3.4.2.3. ΕΠΙΠΕ∆Α ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Με βάση τους διεθνής κανονισµούς, παγκοσµίως τα Επίπεδα Ασφάλειας στα οποία θα 

λειτουργούν τα πλοία, οι λιµένες και οι λιµενικές εγκαταστάσεις είναι τα επίπεδα 1,2 & 

3, τα οποία καθορίζονται από τις Αρµόδιες Κρατικές Αρχές.  

Ως λιµένας νοείται προσδιορισµένη περιοχή ξηράς και θάλασσας, στην οποία 

βρίσκονται µία ή περισσότερες λιµενικές εγκαταστάσεις, πλην στρατιωτικών, τα όρια 

της οποίας καθορίζονται από τις Αρχές και δεν συµπίπτουν κατ’ ανάγκη µε τα όρια της 

ζώνης λιµένα. 
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Ως λιµενική εγκατάσταση νοείται ο καθοριζόµενος από τις Αρχές χώρος, δηµόσιας ή 

ιδιωτικής χρήσεως, που περιλαµβάνει αγκυροβόλια, προβλήτες και ζώνες προσέγγισης 

από τη θάλασσα και στον οποίο γίνεται η διασύνδεση πλοίου/λιµένα. 

Το Επίπεδο Ασφάλειας προσδιορίζει τον βαθµό επικινδυνότητας να λάβει χώρα 

απόπειρα ή συµβάν που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια. 

Στις Πύλες της Λιµενικής Εγκατάστασης θα υπάρχουν πινακίδες που αναφέρουν το 

επίπεδο Λειτουργίας της Εγκατάστασης. 

Επίπεδο Ασφάλειας 1 - Κανονικό  

Είναι το κανονικό επίπεδο στο οποίο λειτουργεί συνήθως η εγκατάσταση. Το επίπεδο 

αυτό εφαρµόζεται όταν δεν υπάρχουν συγκεκριµένες απειλές παράνοµων ενεργειών 

που να αφορούν στην εγκατάσταση ή σε πλοίο που βρίσκεται σε διεπαφή µε αυτή.  

 

Στο επίπεδο ασφάλειας 1 θα εφαρµόζονται συνεχώς τα ελάχιστα προστατευτικά µέτρα 

που περιγράφονται στο Σχέδιο.  

Μερικά από τα κύρια µέτρα είναι:  

• ∆ιατήρηση διαδικασιών φύλαξης καθ’ όλο το 24ωρο. 

• Έλεγχος της πρόσβασης στην εγκατάσταση και καταγραφή όλων των ατόµων, 

φορτίων και οχηµάτων.  

• Έλεγχοι - έρευνες φορτίων, ατόµων, οχηµάτων κλπ σύµφωνα µε τις διαταγές. 

• Εφαρµογή διαδικασιών έρευνας και ελέγχου των προσώπων που εισέρχονται / 

εξέρχονται στην / από την Λιµενική Εγκατάσταση Ν.ΣΕΜΠΟ. 

• Εφαρµογή διαδικασιών έρευνας των οχηµάτων που µεταφέρουν εφόδια και 

προµήθειες που προορίζονται για τα πλοία που βρίσκονται σε διεπαφή ή για την 

εγκατάσταση.  

• ∆ιατήρηση υψηλής επίγνωσης ύποπτων δραστηριοτήτων. 

• Αναφορά οποιασδήποτε ύποπτης δραστηριότητας στις Αρχές. 

• Επαγρύπνηση όλου του Προσωπικού, Εργαζοµένων και Χρηστών στην Λιµενική 

Εγκατάσταση σε θέµατα Ασφάλειας και αναφορά οποιουδήποτε συµβάντος το 
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οποίο εκτιµούν ότι θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της Λιµενικής Εγκατάστασης 

στον Υπεύθυνο Ασφάλειας. 

 

Στο επίπεδο αυτό θα επιτρέπεται η πρόσβαση στην Λιµενική Εγκατάσταση επισκεπτών, 

οι οποίοι θα πρέπει να εφοδιασθούν µε ειδική κάρτα επισκέπτη. Επίσης θα επιτρέπεται 

η πρόσβαση σε όσους διαθέτουν την ειδική κάρτα πρόσβασης, η οποία εκδίδεται από το 

Τµήµα HR της ΣΕΠ ΑΕ, αφού προσκοµισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και 

πραγµατοποιηθούν οι κατάλληλοι έλεγχοι. Όποιος εντοπίζεται εντός της Λιµενικής 

Εγκατάστασης χωρίς να διαθέτει κάρτα πρόσβασης η κάρτα επισκέπτη θα θεωρείται ότι 

προσπάθησε σκοπίµως να παραβιάσει τις διαδικασίες ασφάλειας και θα καλείται άµεσα 

η Λιµενική Αστυνοµία. 

Στο επίπεδο αυτό θα πραγµατοποιούνται έλεγχοι ταυτοπροσωπίας καθώς και έρευνα 

στα οχήµατα και στα άτοµα που επιθυµούν να εισέλθουν στην Λιµενική Εγκατάσταση 

για να διαπιστωθεί ότι δεν εισάγονται στην εγκατάσταση όπλα ή επικίνδυνα 

αντικείµενα και ουσίες. Το ποσοστό ελέγχου και έρευνας προσδιορίζεται από τα Σχέδια 

Ασφάλειας. Επίσης, στο επίπεδο αυτό θα απαγορεύεται αυστηρά η κυκλοφορία πεζών 

στην Λιµενική Εγκατάσταση και όλοι θα πρέπει να υπακούουν στις υποδείξεις και 

οδηγίες των Υπευθύνων Ασφάλειας της ΣΕΠ ΑΕ. Σηµειώνεται ότι όποιος δεν 

συµµορφωθεί µε τα παραπάνω ή αρνειθεί να υποβληθεί σε έρευνα θα του απαγορεύεται 

η είσοδος στην εγκατάσταση.  

 

Επίπεδο Ασφάλειας 2  

Είναι το επίπεδο στο οποίο θα εφαρµόζονται ενδεδειγµένα πρόσθετα προστατευτικά 

µέτρα ασφάλειας του Επιπέδου 1, για µια χρονική περίοδο, ως απόρροια αυξηµένου 

κινδύνου να λάβει χώρα συµβάν που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια. Στο επίπεδο αυτό 

η πρόσβαση στην Λιµενική Εγκατάσταση θα επιτρέπεται µόνο σε όσους διαθέτουν την 

ειδική κάρτα πρόσβασης η οποία θα εκδίδεται από το Τµήµα HR της ΣΕΠ ΑΕ. 

Ενδεικτικά τα πρόσθετα µέτρα περιλαµβάνουν την αύξηση του αριθµού των 

ελεγχοµένων φορτίων, ατόµων, οχηµάτων κλπ. Σε κάθε περίπτωση θα ακολουθούνται 

οι οδηγίες της Αρµόδιας Αρχής. 
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Επίπεδο Ασφάλειας 3  

Είναι το επίπεδο στο οποίο θα εφαρµόζονται περαιτέρω ειδικά προστατευτικά µέτρα 

ασφάλειας του Επιπέδου 2, για µια περιορισµένη χρονική περίοδο , όταν είναι πιθανό 

να λάβει χώρα ή όταν επίκειται συµβάν που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια, παρόλο 

που µπορεί να µην είναι δυνατός ο προσδιορισµός του συγκεκριµένου στόχου. 

Ενδεικτικά τα πρόσθετα µέτρα δύναται να περιλαµβάνουν τον έλεγχο και την έρευνα 

όλων των φορτίων και ατόµων που εισέρχονται στην εγκατάσταση, την απαγόρευση 

της κυκλοφορίας σε ορισµένα µέρη της εγκατάστασης, αναστολή εργασιών κλπ. Σε 

κάθε περίπτωση θα ακολουθούνται οι οδηγίες της Αρµόδιας Αρχής. 

∆IOIKHTIKH ∆ΟΜΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕΠ 

PCT’s TOP SECURITY  COMMISSION

PORT  FACILITY  SECURITY OFFICER ( PFSO )

SECURITY  OFFICE

DEPUTY  PFSO

Ministry of Defence

Ministry of Citizens Protection

Port Security Coordination Center 

(DEDAPLE)

State Security Report Center

Local Coast  Guard Station

Port Security Committee

Various State Security Authorities

PCT  Security 

Personnel (qualified)

PCT  Security Working  

Team 

Private Security  

Companies 

(outsourcing)

Security service –

equipment 

suppliers

Ship  Security 

Officer,  Company 

Security Officer  , 

Port Users & Users 

of  Adjacent 

Installations

 

3.4.2.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ 

 

Όλοι οι Χρήστες της Λιµενικής Εγκατάστασης θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τους 

Κανονισµούς της Λιµενικής Εγκατάστασης και ειδικότερα να διαθέτουν την έγκριση 

της ∆ιοίκησης και την ειδική κάρτα πρόσβασης στην εγκατάσταση. Θα πρέπει λοιπόν 

να δηλώσουν τους λόγους για τους οποίους επιθυµούν να εισέλθουν στην 

Εγκατάσταση, επίσης θα πρέπει να είναι γνώστες της Πολιτικής Ασφάλειας της ΣΕΠ 

ΑΕ, να αναφέρουν οτιδήποτε ύποπτο υποπέσει στην αντίληψη τους, να µην εισάγουν 

απαγορευµένα αντικείµενα στην Λιµενική Εγκατάσταση, να υπόκεινται σε ελέγχους 
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και έρευνες και να µην κυκλοφορούν πεζοί εντός της εγκατάστασης. Για το θέµα αυτό 

θα πρέπει να υπογράφεται σχετική Υπεύθυνη ∆ήλωση. Επίσης οι εκπρόσωποι των 

Πλοίων Ναυτιλιακοί Πράκτορες θα πρέπει να υπογράφουν σχετική δήλωση για την 

κατάσταση των πλοίων που εκπροσωπούν και καταπλέουν στην Λιµενική 

Εγκατάσταση και να τις καταθέτουν στην ΣΕΠ ΑΕ πριν τον κατάπλου του πλοίου. 

Επίσης θα πρέπει να ενηµερώνουν την ΣΕΠ ΑΕ µε τα στοιχεία επικοινωνίας του 

Πλοίαρχου ή του Υπεύθυνου Ασφάλειας του Πλοίου και αντίστοιχα αυτούς µε τα 

στοιχεία επικοινωνίας της ΣΕΠ ΑΕ, του ΥΑΛΕ, του Α/ΥΑΛΕ και των Αρχών. 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1.  ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  

• Το Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Αλιείας (ΥΘΥΝΑΛ)  

• Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δια των κατά τόπους Λιµενικών Αρχών  

• Το Υπουργείο Εσωτερικών 

• Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών 

• Το Υπουργείο Εξωτερικών 

• Το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας 

• Το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, δια της Γενικής ∆ιευθύνσεως Τελωνείων και Ειδικών 

Φόρων Κατανάλωσης 

• Η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας  

 

2.  ΦΟΡΕΙΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ 

3.  ΧΡΗΣΤΕΣ ΛΙΜΕΝΩΝ 

4.  ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ 

5. ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ - ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΠΛΟΙΩΝ 

6.  ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
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3.5 ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (2005=100.0) 

3.5.1 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 Ο ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής (∆ΒΠ) στην Ελλάδα υπολογίζεται από την 

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΣΑ) από το 1959.  Αρχικά κάλυπτε µόνο τους κυρίως 

βιοµηχανικούς κλάδους ενώ αργότερα προστέθηκαν οι κλάδοι Εξορύξεων-Λατοµείων 

και Ηλεκτρισµού-Φυσικού Αερίου.  Ο ολοκληρωµένος ∆είκτης Βιοµηχανικής 

Παραγωγής υπολογίστηκε για πρώτη φορά το 1962 µε έτος βάσης το 1959=100.0 και 

κατόπιν αναθεωρήθηκε µε βάση τα έτη 1970, 1980, 1993, 1995, 2000, και τελευταία το 

2005=100.0. 

 Η πιο πρόσφατη αναθεώρηση του ∆ΒΠ µε βάση το έτος 2005 στηρίχθηκε στα 

αποτελέσµατα της ετήσιας επισκόπησης παραγωγής και πωλήσεων βιοµηχανικών 

προϊόντων (PRODCOM) του 2005, της Βιοµηχανικής επισκόπησης του 2005 και 

ετήσιας επισκόπησης Εξορύξεων-Λατοµείων 2005 που διενεργήθηκαν από την 

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΣΑ).  Η αναθεώρηση έγινε στο πλαίσιο της συµφωνίας µε 

τον Κανονισµό (ΕΚ) (Council Regulation-EC) No 1165/98 σχετικά µε βραχυπρόθεσµες 

στατιστικές , σύµφωνα µε την οποία οι βραχυπρόθεσµοι δείκτες θα αναθεωρούνται 

κάθε πέντε χρόνια και συγκεκριµένα τα έτη που τελειώνουν σε 0 ή 5. Ο αναθεωρηµένος 

∆ΒΠ (2005=100.0) έχει δηµοσιευτεί από τον Μάρτιο του 2009 µε πρώτο µήνα τον 

Ιανουάριο του 1999. 

3.5.2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ∆.Β.Π. 

Ο ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής ικανοποιεί τις ανάγκες κάθε κράτους και πολίτη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένας πολύ σηµαντικός δείκτης του κύκλου των 

επιχειρήσεων που δείχνει την µηνιαία δραστηριότητα στους κλάδους Ορυχείων-

Λατοµείων, Βιοµηχανίας, Ηλεκτρισµού και Ύδρευσης.  Ένας πιο συγκεκριµένος 

στόχος του δείκτη είναι η σύγκριση κάποιας µηνιαίας παραγωγής µε οποιαδήποτε άλλη 

στον χρόνο. Ο ∆ΒΠ δείχνει την εξέλιξη της προστιθέµενης αξίας σύµφωνα µε το 

κόστος παραγωγής κάθε κλάδου σε σταθερές τιµές. 

3.5.3 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

Η επισκόπηση για τον ∆ΒΠ (2005=100.0) καλύπτει συνολικά 349 προϊόντα.  Τα 

προϊόντα αυτά επιλέγονται µε επιτηδευµένη δειγµατοληψία έτσι ώστε το δείγµα των 

προϊόντων να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 70% της συνολικής αξίας παραγωγής σε 
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επίπεδο δύο ψηφίων της οικονοµικής δραστηριότητας σύµφωνα µε τα ετήσια 

αποτελέσµατα της PRODCOM του 2005.  Η µέτρηση των επιλεγµένων προϊόντων 

γίνεται σε όρους παραγόµενων ποσοτήτων, ή σε όρους αξίας παραγωγής ανάλογα µε 

κάθε οικονοµική δραστηριότητα. 

3.5.4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

Ως δειγµατική µονάδα χρησιµοποιείται η επιχείρηση και στον ∆ΒΠ 

συµπεριλαµβάνονται συνολικά 1468 επιχειρήσεις.  Οι επιχειρήσεις επιλέγονται µε 

επιτηδευµένη δειγµατοληψία έτσι ώστε το δείγµα α)Να παράγει τα προϊόντα που 

επιλέχθηκαν προηγουµένως και β) να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 70% της 

συνολικής παραγωγής σύµφωνα µε τα αποτελέσµατος ετήσιας PRODCOM του 2005.  

Στον κατασκευαστικό κλάδο µόνο επιχειρήσεις άνω των 10 ατόµων συµπεριλήφθησαν 

χωρίς να υπάρχει παρόµοιος περιορισµός στους υπόλοιπους κλάδους.   

 3.5.5 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 Ο ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής αναφέρεται σε ολόκληρη την χώρα και 

υπολογίζεται µε µια ισοδύναµη µορφή του τύπου Laspeyres σύµφωνα µε τα παρακάτω: 

 Σε επίπεδο τεσσάρων ψηφίων ο δείκτης υπολογίζεται µε τον παρακάτω τύπο: 

 
,
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Όπου 

Ν: Το πλήθος των θεωρηµένων προϊόντων σε επίπεδο k τεσσάρων ψηφίων 

qki,t : Η µηνιαία ποσότητα του προϊόντος i που παράχθηκε από τις θεωρηµένες 

επιχειρήσεις σε επίπεδο τεσσάρων ψηφίων k κατά τον µήνα t. 

qki,0 : Η µέση µηνιαία ποσότητα του προϊόντος i που παράχθηκε από τις θεωρηµένες 

επιχειρήσεις σε επίπεδο τεσσάρων ψηφίων κατά το έτος βάσης 2005 και υπολογίζεται 

µε: 
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Επίσης 

Wki,0 : Ο συντελεστής βάρους του προϊόντος i σε επίπεδο τεσσάρων ψηφίων k 
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Όπου 

pki,0 :  Η τιµή του προϊόντος i σε επίπεδο τεσσάρων ψηφίων k κατά το έτος βάσης 

2005, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του ετήσιου PRODCOM του 2005. 

 Οι δείκτες καθενός επιπέδου τεσσάρων ψηφίων µετατρέπονται σε δείκτες 

«τυπικών µηνών»  (I’kt)  όπου τυπικός µήνας είναι ο διορθωµένος µήνας σύµφωνα µε 

τις εργάσιµες ηµέρες. 

 Σε ανώτερα επίπεδα (επίπεδο τριών, δύο, κατηγοριών κτλ), ο δείκτης του µήνα t 

υπολογίζεται σύµφωνα µε τον τύπο: 

 't k kt

k

I w I=∑  

Όπου  

 k
k

x
w

x
=  

Και  

xk  : Η ετήσια αξία, παραγόµενη από το άθροισµα των επιχειρήσεων σε επίπεδο 

τεσσάρων ψηφίων του έτους βάσης , σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της ετήσιας 

Industrial survey του 2005. 

 x  : Η ετήσια αξία, παραγόµενη από όλα τα επίπεδα τεσσάρων ψηφίων που 

δηµιουργούν τα επίπεδα τριών ή δύο ψηφίων κ.ο.κ για το έτος βάσης , σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα της ετήσιας Industrial survey του 2005. 

 Ο πίνακας 2 παρουσιάζει τους συντελεστές βαρύτητας των τοµέων της 

οικονοµικής δραστηριότητας (2 ψηφίων), ο πίνακας 3 τους αντίστοιχους συντελεστές 
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βαρύτητας των τοµέων µέσα σε κάθε κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας και τέλος ο 

πίνακας 4 περιέχει τους συντελεστές βαρύτητας των τοµέων του γενικού δείκτη. 

Πίνακας 4: Τοµείς Οικονοµικής ∆ραστηριότητας  (Κανονισµός 656/2007) 
Β. ΟΡΥΧΕΙΑ – ΛΑΤΟΜΕΙΑ 

05 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη 

06 Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου 

07 Εξόρυξη µεταλλούχων µεταλλευµάτων 

08 Άλλες εξορυκτικές και λατοµικές δραστηριότητες 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 

10 Τρόφιµα 

11 Ποτά 

12 Καπνός 

13 Κλωστοϋφαντουργικές ύλες 

14 Είδη ένδυσης 

15 ∆έρµατα - είδη υπόδησης 

16 Ξύλο και φελλός 

17 Χαρτί και προϊόντα από χαρτί 

18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων µέσων 

19 Παράγωγα πετρελαίου και άνθρακα 

20 Χηµικά προϊόντα 

21 Βασικά φαρµακευτικά προϊόντα και σκευάσµατα 

22 Προϊόντα από ελαστική και πλαστική ύλη 

23 Μη µεταλλικά ορυκτά 

24 Βασικά µέταλλα 

25 Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων 

26 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα 

27 Ηλεκτρολογικός εξοπλισµός 

28 Μηχανήµατα και είδη εξοπλισµού 

29 Μηχανοκίνητα οχήµατα, ρυµουλκούµενα, ηµιρυµουλκούµενα 

30 Λοιπός εξοπλισµός µεταφορών 

31 Έπιπλα 

32 Άλλες µεταποιητικές δραστηριότητες 

33 Επισκευή και εγκατάσταση µηχανηµάτων και εξοπλισµού 

∆. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 

35 Production and distribution of electricity 

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ 

36 Treatment and supply services of natural water  
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Πίνακας 5 Συντελεστής Στάθµισης των Υποδιαιρέσεων του Κανονισµού 656/2007, ως % του 

Γενικού ∆είκτη (2005 = 100.0) 

Κωδικός Κλάδου 
Ο ν ο µ α σ ί α     Κ λ ά δ ο υ (Τµήµατα της οικονοµικής 

δραστηριότητας) 

Μεταβολή (%) 

(στάθµιση συντελεστή) 

 

Β ΟΡΥΧΕΙΑ – ΛΑΤΟΜΕΙΑ 6.05 

05 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη 3.43 

06 Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου 0.11 

07 Εξόρυξη µεταλλούχων µεταλλευµάτων 0.55 

08 Άλλες εξορυκτικές και λατοµικές δραστηριότητες 1.96 

Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 69.82 

10 Τρόφιµα 12.73 

11 Ποτά 4.16 

12 Καπνός 1.29 

13 Κλωστοϋφαντουργικές ύλες 2.17 

14 Είδη ένδυσης 2.34 

15 ∆έρµατα - είδη υπόδησης 0.44 

16 Ξύλο και φελλός 0.80 

17 Χαρτί και προϊόντα από χαρτί 1.61 

18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων µέσων 1.30 

19 Παράγωγα πετρελαίου και άνθρακα 7.89 

20 Χηµικά προϊόντα 3.73 

21 Βασικά φαρµακευτικά προϊόντα και σκευάσµατα 1.74 

22 Προϊόντα από ελαστική και πλαστική ύλη 2.91 

23 Μη µεταλλικά ορυκτά 7.18 

24 Βασικά µέταλλα 5.58 

25 Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων 3.59 

26 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά και οπτικά 

προϊόντα 
0.85 

27 Ηλεκτρολογικός εξοπλισµός 2.09 

28 Μηχανήµατα και είδη εξοπλισµού 1.43 

29 
Μηχανοκίνητα οχήµατα, ρυµουλκούµενα, 

ηµιρυµουλκούµενα 
0.57 

30 Λοιπός εξοπλισµός µεταφορών 1.12 

31 Έπιπλα 1.07 

32 Άλλες µεταποιητικές δραστηριότητες 0.35 

33 Επισκευή και εγκατάσταση µηχανηµάτων και εξοπλισµού 2.88 
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Πίνακας 6 Συντελεστής Στάθµισης των Υποδιαιρέσεων του Κανονισµού 656/2007 για κάθε 

κατηγορία (2005 = 100.0) 

Κωδικός Κλάδου 

Μεταβολή (%) 

(στάθµιση συντελεστή) 

 

ΟΡΥΧΕΙΑ – ΛΑΤΟΜΕΙΑ 

05 56.61 

06 1.90 

07 9.08 

08 32.41 

 100 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 

10 18.23 

11 5.96 

12 1.85 

13 3.11 

14 3.35 

15 0.63 

16 1.15 

17 2.31 

18 1.86 

19 11.30 

20 5.34 

21 2.49 

22 4.17 

∆ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 20.84 

35 Παραγωγή και διανοµή ηλεκτρικού ρεύµατος 20.84 

Ε ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ 3.29 

36 Επεξεργασία και παροχή φυσικού νερού 3.29 

 ΣΥΝΟΛΟ 100 
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23 10.29 

24 7.99 

25 5.14 

26 1.21 

27 2.99 

28 2.05 

29 0.81 

30 1.61 

31 1.54 

32 0.50 

33 4.13 

 100.00 

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 

35 100.00 

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ 

36 100.00 

 

Πίνακας 7 Συντελεστής Στάθµισης των Τµηµάτων του Κανονισµού 656/2007, ως % του Γενικού 

∆είκτη (2005 = 100.0) 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑ∆ΟΥ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) 

Β. ΟΡΥΧΕΙΑ – ΛΑΤΟΜΕΙΑ 6.05 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 69.82 

∆. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 20.84 

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ 3.29 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

4.1 ΜΕΤΡΑ ΘΕΣΕΩΣ & ∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ 

Όταν εξετάζουµε κάποια δεδοµένα είτε στην πρωτογενή τους µορφή είτε 

οµαδοποιηµένα, υπολογίζουµε και κάποια µέτρα που σκοπό έχουν να περιγράψουν µε 

περιληπτικό τρόπο τα βασικά χαρακτηριστικά τους και γι’ αυτό ονοµάζονται 

περιληπτικά ή περιγραφικά µέτρα.  Ειδικότερα έχουµε: 

Τα µέτρα θέσης που δίνουν περιληπτικά την θέση των δεδοµένων επάνω στην ευθεία 

των πραγµατικών αριθµών.  Ονοµάζονται επίσης µέτρα κεντρικής τάσης γιατί 

προσδιορίζουν ένα κεντρικό σηµείο γύρω από το οποίο τείνουν να συγκεντρώνονται τα 

δεδοµένα.  Τα κυριότερα µέτρα θέσης είναι ο αριθµητικός µέσος, η διάµεσος, τα 

τεταρτηµόρια και η επικρατούσα τιµή. 

Τα µέτρα διασποράς δίνουν περιληπτικά τη διασπορά, δηλαδή το άπλωµα των 

δεδοµένων πάνω στην ευθεία των πραγµατικών αριθµών.  Το εύρος, το 

ενδοτεταρτηµοριακό πλάτος, η διακύµανση και η τυπική απόκλιση είναι τα πιο συχνά 

χρησιµοποιούµενα µέτρα διασποράς.  Ακολουθούν οι τύποι για τα µέτρα τα οποία θα 

χρησιµοποιηθούν στην ανάλυση των δεδοµένων: 

Μέση τιµή:    
1

1 n

i

i

x x
n =

= ∑  

∆ιακύµανση:    2 2

1

1
( )

n

i

i

s x x
n =

= −∑  

Ασυµµετρία:   

3

1

( )
( 1)( 2)

n
i

i

x xn

n n s
γ

=

−
=

− − ∑  

Κύρτωση:   
2

4

1

( 1) 3( 1)
{ ( ) }

( 1)( 2)( 3) ( 2)( 3)

n
i

i

x xn n n
k

n n n s n n=

−+ −
= −

− − − − −∑  
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4.2  ΈΝΝΟΙΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 

Μια χρονολογική σειρά (time series) είναι ένα σύνολο παρατηρήσεων µιας µεταβλητής 

οι οποίες έχουν ληφθεί σε ίσα χρονικά διαστήµατα.  Αν συµβολίσουµε την µεταβλητή 

µε Υ και δηλώσουµε µε τον υποδείκτη t τη χρονική περίοδο που ελήφθη (έτος, µήνα, 

ηµέρα, εβδοµάδα κ.α.), τότε η ακολουθία των τιµών αυτών αποτελεί ένα δείγµα Ν 

παρατηρήσεων της χρονολογικής σειράς. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την µελέτη χρονολογικών σειρών είναι η ύπαρξη 

δεδοµένων (data).  Τα δεδοµένα µπορεί να προέλθουν από µετρήσεις που έγιναν σε 

τακτά χρονικά διαστήµατα και συγκεντρώνονται από στατιστικές και άλλες υπηρεσίες.  

Η χρονική διάταξη των τιµών µιας χρονολογικής σειράς είναι βασική γι’ αυτό 

απαιτούνται ειδικές µέθοδοι ανάλυσής τους. 

Αντικειµενικός σκοπός της µελέτης των χρονολογικών σειρών είναι η χρησιµοποίησής 

τους στη διενέργεια προβλέψεων.  Η πρόβλεψη των µελλοντικών τιµών µιας 

µεταβλητής µπορεί να γίνει µε διάφορες µεθόδους που διαφέρουν ως προς την 

πολυπλοκότητα, την ταχύτητα και το κόστος υπολογισµού τους, τη διαθεσιµότητα των 

απαραίτητων δεδοµένων και άλλων παραγόντων κατά περίπτωση.   

Οι µέθοδοι πρόβλεψης στηρίζονται σε κάποιο µαθηµατικό υπόδειγµα και σε ποσοτικά 

δεδοµένα.  Γι’ αυτό και µόλις προσδιοριστεί το υπόδειγµα ή ο κανόνας τότε η 

πρόβλεψη ενός µεγέθους µπορεί να αναπαραχθεί από οποιονδήποτε ερευνητή αν 

φυσικά χρησιµοποιηθεί το ίδιο δείγµα παρατηρήσεων.  Τα υποδείγµατα πρόβλεψης 

διακρίνονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες: Τα αιτιατά και τα µη αιτιατά. 

4.3  ΑΙΤΙΑΤΑ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ: ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 

ΠΑΛΙΝ∆ΡΟΜΗΣΗ 

Με τα υποδείγµατα αυτά κάνουµε προβλέψεις µιας µεταβλητής µε βάση την 

οικονοµική και τη στατιστική σχέση που συνδέει τη µεταβλητή αυτή µε άλλες 

µεταβλητές που συσχετίζονται µαζί της.  Τέτοια υποδείγµατα είναι οικονοµετρικά 

υποδείγµατα µιας εξίσωσης ή και συστηµάτων εξισώσεων.  Για τη διενέργεια 

προβλέψεων µε τα οικονοµετρικά υποδείγµατα θα πρέπει: 
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1) Να προσδιοριστεί το οικονοµικό υπόδειγµα ή η οικονοµική θεωρία που 

συνδέει τη µεταβλητή που θέλουµε να ερµηνεύουµε µε άλλες ερµηνευτικές 

µεταβλητές. 

2) Να γίνει εξειδίκευση του κατάλληλου στατιστικού υποδείγµατος που 

εκφράζει την οικονοµική σχέση των µεταβλητών και µπορεί να εκτιµηθεί µε 

τις γνωστές οικονοµετρικές µεθόδους. 

3) Τέλος, να γίνει εκτίµηση του επιλεγµένου υποδείγµατος χρησιµοποιώντας 

ένα κατάλληλο δείγµα παρατηρήσεων των µεταβλητών και στη συνέχεια να 

γίνουν προβλέψεις µε βάση τις εκτιµήσεις αυτές. 

Βεβαίως για να είναι οι προβλέψεις µας αξιόπιστες θα πρέπει να έχουν προηγηθεί όλοι 

οι απαραίτητοι έλεγχοι καταλληλότητας του εκτιµηθέντος υποδείγµατος µε τα γνωστά 

στατιστικά κριτήρια. 

Έστω ότι έχουµε δεδοµένα από δύο µεταβλητές y και z.  Ένα στατικό µοντέλο που τις 

συνδέει αυτές είναι  

 0 1 ,   1,2,...,t t ty b b z u t T= + + =  

Η ονοµασία «στατικό» αναφέρεται στο ότι τα y και z µπαίνουν στο υπόδειγµα την ίδια 

χρονική περίοδο.  Ένα τέτοιο µοντέλο χρησιµοποιείται όταν πιστεύεται ότι µια αλλαγή 

στην z επηρεάζει την y την ίδια χρονική περίοδο.  Το µοντέλο αυτό εκτιµάται µε την 

µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων.  Για τη σωστή εκτίµηση του µοντέλου χρειάζονται 

οι παρακάτω υποθέσεις: 

1) Η στοχαστική διαδικασία 1 2{( , ,... , ) : 1,..., }
t t tk t

z z z y t T=  παράγεται από το 

γραµµικό µοντέλο 

 0 1 1 ...t t k tk ky b b z b z u= + + + +  

Όπου ( : 1,...., )tu t T=  είναι η ακολουθία των σφαλµάτων και Τ το πλήθος των   

περιόδων. 

2) Έχουµε ένα τυχαίο δείγµα από Τ παρατηρήσεις, 1 2{( , ,... , ) : 1,..., }
t t tk t

z z z y t T=  

που προέρχονται από το παραπάνω µοντέλο. 
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3) Για κάθε t η µέση τιµή των σφαλµάτων tu δεδοµένων των ερµηνευτικών 

µεταβλητών όλων των περιόδων είναι µηδέν.  Μαθηµατικά 

 ( / ) 0,   1,2,...,tE u Z t T= =  

4) Στο δείγµα καµία ανεξάρτητη µεταβλητή δεν είναι σταθερή ή γραµµικός 

συνδυασµός των υπολοίπων. 

Αν ισχύουν οι παραπάνω υποθέσεις τότε ο εκτιµητής ελαχίστων τετραγώνων είναι ο 

καλύτερος γραµµικός και αµερόληπτος εκτιµητής που θα µπορούσαµε να έχουµε και 

δίνεται από τον τύπο 

 1ˆ ( ' ) 'b Z Z Z Y
−=  

Όπου Ζ είναι ο πίνακας που περιέχει τις ανεξάρτητες µεταβλητές και Υ το διάνυσµα 

που περιέχει την εξαρτηµένη. 

4.3.1  ΈΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΠΑΛΙΝ∆ΡΟΜΗΣΗ 

Για να γίνει έλεγχος υποθέσεων για τις παραµέτρους του πολυµεταβλητού 

υποδείγµατος χρειάζεται µία επιπλέον υπόθεση: 

5) Τα σφάλµατα είναι οµοσκεδαστικά: 2

1 2( / , ,... )t t tkVar u z z z σ=  

Τότε κάτω από τις υποθέσεις 1 έως 5 µπορεί να ελεγχθεί η µηδενική υπόθεση 

0 0: jH b γ=  από τον τύπο  

 
0

ˆ

ˆ( )

j

n k

j

b
t

se b

γ
−

−
�  

4.3.2  ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 

ΠΑΛΙΝ∆ΡΟΜΗΣΗ 

Έστω ότι το αρχικό δείγµα παρατηρήσεων χωριστεί στα δύο από ένα σηµαντικό, κατά 

την άποψη του ερευνητή, γεγονός στον χρόνο Τ0.  Τότε θα έχουµε τα δύο υποδείγµατα: 

 0 1 1 0... , 1,...,
t t k tk t

y b b z b z u t T= + + + + =  
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 0 1 1 0... , 1,...t t k tk ty c c z c z u t T T= + + + + = +  

Ο έλεγχος Chow, διακρίνει αν 0 0 0 1 1: , ,...., k kH b c b c b c= = =  δηλαδή αν οι συντελεστές 

παρέµειναν σταθεροί παρά το σηµαντικό γεγονός.  Ο έλεγχος αυτός γίνεται µέσω της 

στατιστικής: 

 
1 2

1 2
, 2

1 2

( ) 2( 1)

1
k n n k

SSR SSR SSR T k
F F

SSR SSR k
+ −

− + − +
=

+ +
�  

Όπου Τ είναι το µέγεθος του δείγµατος, k το πλήθος των εξωγενών µεταβλητών, SSR 

το τετραγωνικό άθροισµα καταλοίπων της παλινδρόµησης µε ολόκληρο το δείγµα και 

SSR1 και SSR2 τα αντίστοιχα για τις παλινδροµήσεις µε τα δύο µικρά δείγµατα. 

4.4  ΜΗ ΑΙΤΙΑΤΑ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ 

Στα υποδείγµατα χρονολογικών σειρών, σε αντίθεση µε τα υποδείγµατα 

παλινδρόµησης, η πρόβλεψη στηρίζεται αποκλειστικά και µονό στις προηγούµενες 

τιµές της ίδιας χρονολογικής σειράς που θέλουµε να προβλέψουµε.  ∆ηλαδή, 

προβλέπουµε την µελλοντική συµπεριφορά µιας χρονολογικής σειράς όχι σε 

συνάρτηση προς την εξέλιξη άλλων σειρών που τυχόν την επηρεάζουν αλλά 

εξετάζοντας την προηγούµενη συµπεριφορά της.  

Οι χρονολογικές σειρές διακρίνονται σε στάσιµες και µη στάσιµες.  Αν τα 

χαρακτηριστικά της στοχαστικής διαδικασίας µεταβάλλονται διαχρονικά, τότε η 

διαδικασία αυτή είναι µη στάσιµη και είναι πολύ δύσκολο να παραστήσουµε τη 

χρονολογική σειρά µε κάποιο αλγεβρικό υπόδειγµα.  Αν όµως η στοχαστική διαδικασία 

παραµένει σε ισορροπία διαχρονικά γύρω από ένα σταθερό µέσο επίπεδο, τότε 

µπορούµε να αναλύσουµε τη διαδικασία µέσω ενός υποδείγµατος µε σταθερούς 

συντελεστές που µπορούν να εκτιµηθούν µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα και να τα 

χρησιµοποιήσουµε για την πραγµατοποίηση προβλέψεων.  Μαθηµατικά, αν µια σειρά 

είναι στάσιµη, τότε για όλα τα t θα πρέπει να ισχύουν 

 2

) ( )

) ( )

) cov( , ) cov( , )

t

t y

t t k t m t m k

a E y

b Var y

c y y y y

µ

σ

+ + + +

=

=

=
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Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι εκτιµήσεις του µέσου και της διακύµανσης µπορούν 

να ληφθούν µε τους συνηθισµένους τύπους. 

 2 2

1 1

1 1
                 ( )

1

n n

i i

i i

x x x x
n n

σ
= =

= = −
−∑ ∑  

 
1

1
cov( , ) ( )( )

1

n

i i

i

x y x x y y
n =

= − −
− ∑   

Οι περισσότερες όµως χρονολογικές σειρές είναι µη στάσιµες καθόσον περιέχουν τάση, 

εποχικότητα και κυκλικές διακυµάνσεις.  Επειδή η ανάλυση µη στάσιµων σειρών είναι 

πολύ δύσκολη, µπορεί κανείς να µετατρέψει µια µη στάσιµη χρονολογική σειρά σε 

στάσιµη µε κατάλληλες τεχνικές και µετά να εφαρµόσει µεθόδους ανάλυσης στάσιµων 

χρονολογικών σειρών. 

4.4.1 ΛΕΥΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ 

Το απλούστερο δυνατό σχήµα χρονολογικής σειράς είναι αυτό της τυχαίας µεταβλητής 

ή αλλιώς του ονοµαζόµενου λευκού θορύβου.  Μια σειρά είναι λευκός θόρυβος αν στην 

ουσία δεν έχει κανένα ευκρινές σχήµα ή πρότυπο.  Αν συµβολίσουµε µε t
ε  µια τέτοια 

σειρά, τότε θα λέµε ότι είναι λευκός θόρυβος αν έχει σταθερό µέσο (συνήθως µηδέν), 

σταθερή διακύµανση και οι τιµές της δεν αυτοσυσχετίζονται.  Πιο συγκεκριµένα, η 

υπόθεση του λευκού θορύβου συνεπάγεται για όλα τα t τα εξής 

 2 2

( ) 0

( )

( ) 0, 0

t

t

t t k

E

E

E k

ε

ε

ε σ

ε ε −

=

=

= ≠

 

Εποµένως µια τέτοια χρονολογική σειρά είναι πάντα στάσιµη και επιπλέον έχει 

µηδενικούς συντελεστές αυτοσυσχέτισης. 
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4.4.2 ΑΥΤΟΠΑΛΙΝ∆ΡΟΜΟ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ, AR(1) 

To AR(1) υπόδειγµα έχει την µορφή  

 1t t t
Y aYδ ε−= + +  

Θεωρούµε ότι η σειρά t
ε  είναι λευκός θόρυβος.  Το υπόδειγµα αυτό αναλύεται 

ευκολότερα αν εκφράσουµε το t
Y  σε αποκλίσεις από το µέσο του.  Αν η σειρά t

Y  είναι 

στάσιµη, τότε ο µέσος της, έστω µ, θα είναι ο ίδιος κάθε χρονική στιγµή t.  Άρα 

παίρνοντας την αναµενόµενη τιµή και εφόσον ( )tE Yµ =  και ( ) 0tE ε = λαµβάνουµε  

 ( )
(1 )

t
E Y

a

δ
µ = =

−
 

Για µια στάσιµη χρονολογική σειρά ο µέσος θα πρέπει να είναι πεπερασµένος.  Άρα η 

παραπάνω σχέση µας δίνει µια συνθήκη στασιµότητας της σειράς.  Αφαιρώντας κατά 

µέλη το µέσο µ από το αρχικό υπόδειγµα έχουµε διαδοχικά:  

 

1

1

1

1

1 1

(1 )

(1 ) 1

1

( )
1

t t t

t t t

t t t

t t t

t t t

Y aY
a a

a
y aY

a a

a
y aY

a

y a Y
a

y ay

δ δ
δ ε

δ δ
ε

δ
ε

δ
ε

ε

−

−

−

−

− = − + +
− −
−

= − + +
− −

= − +
−

= − +
−

= +

 

  

Για το υπόδειγµα αυτό ισχύουν οι παρακάτω µαθηµατικές ιδιότητες: 

 2 2 4

1) ( ) ( ) 0

2) ( ) (1 ...)

3) ( ) ( )

t t

t

k

t k t t

E y E

Var y a a

E y y a Var y

ε

ε

σ

−

= =

= + + +

=
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Από την δεύτερη σχέση είναι σαφές  ότι για να συγκλίνει η διακύµανση σε ένα 

συγκεκριµένο αριθµό θα πρέπει 1 1a− < < .  Αυτή είναι και η συνθήκη στασιµότητας 

του υποδείγµατος. 

4.4.3 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΕ AR(1) ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

Το AR(1) υπόδειγµα χρονολογικών σειρών είναι 

 1t t t
Y aY eδ −= + +  

Για το οποίο υποθέτουµε ότι οι άγνωστες παράµετροι δ, α, και η διακύµανση του 

σφάλµατος είναι γνωστές ή έχουν εκτιµηθεί.  Σε κάθε περίπτωση θα τις χειριστούµε 

σαν να είναι γνωστές και µη στοχαστικές.  Θέλουµε να προβλέψουµε την τιµή του tY  

την περίοδο T+h µε δεδοµένες τις πληροφορίες του δείγµατος µέχρι τον χρόνο Τ.    

Αναπτύσσουµε αυτή την πρόβλεψη προοδευτικά, παίρνοντας πρώτα πρόβλεψη  για h=1 

περίοδο στο µέλλον, έπειτα για δύο, κοκ. 

Θεωρώντας ότι το σωστό υπόδειγµα είναι το AR(1), γράφουµε την τιµή του t
Y  για µια 

περίοδο µετά την δειγµατική Τ: 

 1 1T T TY aY eδ+ += + +  

Η πρόβλεψη που ελαχιστοποιεί το µέσο τετραγωνικό σφάλµα για το 1T
Y +  συµβολίζεται 

ως 
1

ˆ
T

Y + και είναι η υπό συνθήκη αναµενόµενη τιµή του 1( )T TE Y + .  Για να βρούµε αυτή 

την υπό συνθήκη αναµενόµενη τιµή χρησιµοποιούµε την ιδιότητα ότι στον χρόνο t = T, 

κάθε όρος µε δείκτη t ≤ T είναι γνωστός.  Έτσι για χρόνο t ≤ T 

 
( )

( )

T t t

T t t

E Y Y

E e e

=

=
 

Ενώ για χρόνο t > T 

 ( ) ( ) 0
T t t

E e E e= =  

Χρησιµοποιώντας αυτά τα αποτελέσµατα, η πρόβλεψη της tY  µε το ελάχιστο 

τετραγωνικό σφάλµα για µια περίοδο µετά το δείγµα 
1

ˆ
T

Y +  θα είναι: 

 
1 1 1

ˆ ( ) ( )
T T T T T T T

Y E Y E aY e aYδ δ+ + += = + + = +  

Το λάθος πρόβλεψης θα είναι: 

 
1 1 1 1 1

ˆˆ ( )
T T T T T T T

e Y Y aY e aY eδ δ+ + + + += − = + + − + =  
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Με διακύµανση  

 2

1 1
ˆ( ) ( )T T eVar e Var e σ+ += =  

Συνεχίζοντας µε την ίδια λογική η πρόβλεψη h περιόδων µπροστά θα δίνεται από την 

σχέση: 

 1

1
ˆ ˆ (1 ... )

h h

T h T h T
Y Y a a a Yδ δ −

+ + −= + = + + + +  

Με διακύµανση λάθους πρόβλεψης 

 2 2 4 2( 1)ˆ( ) (1 ... )h

T h eVar e a a aσ −
+ = + + + +  

 

4.4.4 ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΤΑΣΗ &  ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΟΝΑ∆ΙΑΙΑΣ ΡΙΖΑΣ 

4.4.4.1  ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ 

Είναι γνωστό ότι η ύπαρξη υψηλού βαθµού συσχέτισης µεταξύ δύο µεταβλητών δε 

συνεπάγεται αυτόµατα και την ύπαρξη αιτιολογικής σχέσης.  Η πιθανότητα µιας 

συσχέτισης που αντιπροσωπεύει µια καθαρά µαθηµατική και όχι αιτιολογική σχέση 

λέγεται «φαινοµενική» συσχέτιση.  Τέτοιου είδους συσχετίσεις έχουν αναφερθεί συχνά 

στην βιβλιογραφία όπως για παράδειγµα η συσχέτιση µεταξύ της βροχόπτωσης, της 

κατανάλωσης και του εισοδήµατος.  Με το πέρασµα του χρόνου κάθε µία από αυτές τις 

µεταβλητές αυξάνει σε µέγεθος µε αποτέλεσµα να αυξάνει και ο µέσος τους.  Έτσι 

µπορεί να διαπιστωθεί µια φαινοµενική συσχέτιση µεταξύ π.χ. της βροχόπτωσης και 

της κατανάλωσης, όχι γιατί υπάρχει κάποια αιτιολογική σχέση µεταξύ τους, αλλά γιατί 

κινούνται αυξητικά και οι δυο τους.  Το γεγονός λοιπόν ότι συχνά συσχετίζουµε 

µεταβλητές που είναι µη στάσιµες µπορεί να οδηγήσει σε παραπλανητικά 

συµπεράσµατα. 

4.4.4.2  ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

Σύµφωνα µε την ανάλυση του προηγούµενου κεφαλαίου µια χρονολογική σειρά 

χαρακτηρίζεται ως στάσιµη αν τα στατιστικά χαρακτηριστικά της δεν µεταβάλλονται 

µε τον χρόνο.  Έτσι, σε µια στάσιµη σειρά ο µέσος όρος, η διακύµανση και οι 

αυτοσυνδιακυµάνσεις των τιµών της θα είναι σταθερά µεγέθη ανεξάρτητα από τον 

χρόνο.  Αυτό επιτρέπει τα παρατηρούµενα δεδοµένα 1 2, ,..., TY Y Y  να θεωρούνται ως 
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δείγµα παρατηρήσεων της tY  που έχει παραχθεί από τον ίδιο δηµιουργικό µηχανισµό 

και έτσι µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την εκτίµηση των παραµέτρων του 

πληθυσµού.  Γενικά όµως, λίγες από τις οικονοµικές χρονολογικές σειρές είναι 

στάσιµες καθώς οι περισσότερες σειρές µεγεθύνονται ή µειώνονται µακροχρόνια.  Αυτό 

υποδηλώνει ότι οι σειρές αυτές δεν έχουν ένα σταθερό µακροχρόνιο µέσο, καθόσον 

τείνουν να αποµακρύνονται συνεχώς από ένα οποιοδήποτε δεδοµένο αρχικό επίπεδο.  

Για την περαιτέρω στατιστική ανάλυση τέτοιων µη στάσιµων σειρών απαιτείται 

προηγουµένως η µετατροπή τους σε στάσιµες. 

Με την έννοια της στασιµότητας σχετίζεται ο βαθµός ολοκλήρωσης µιας σειράς.  Μια 

σειρά λέγεται ότι είναι ολοκληρωµένη πρώτης τάξης και συµβολίζεται ως Ι(1) 

(“Integrated of order one”) αν µετατρέπεται σε στάσιµη παίρνοντας πρώτες διαφορές.  

Κατά τον ίδιο τρόπο, µια σειρά λέγεται ότι είναι ολοκληρωµένη d τάξεως Ι(d) αν 

µετατρέπεται σε στάσιµη παίρνοντας διαφορές d τάξεως. 

Συνδέοντας την ολοκλήρωση µε την φαινοµενική συσχέτιση, είναι φανερό ότι οι 

εκτιµώµενες σχέσεις µεταξύ Ι(1) µεταβλητών είναι πιθανόν να οδηγούν σε υψηλού 

βαθµού συσχετίσεις και εποµένως περισσότερος έλεγχος είναι απαραίτητος για να 

διαπιστωθεί αν η συσχέτιση αυτή είναι πραγµατική ή φαινοµενική.  Για τους λόγους 

αυτούς απαιτείται πρώτα έλεγχος στασιµότητας των µεταβλητών που υπεισέρχονται σε 

µια παλινδρόµηση έτσι ώστε να γίνει σωστή εξειδίκευση της εκτιµούµενης σχέσης. 

Γενικά µε τον έλεγχο στασιµότητας εξετάζουµε αν η µεταβλητή, έστω t
Y  στα επίπεδα 

των τιµών της είναι στάσιµη.  Αν η υπόθεση της στασιµότητας απορριφθεί, τότε 

σχηµατίζονται οι πρώτες διαφορές ( )
t

Y∆  και εξετάζεται η στασιµότητά της µεταβλητής 

των διαφορών.  Η διαδικασία λήψης διαφορών για την επίτευξη στασιµότητας έχει 

καθιερωθεί να αναφέρεται ως «στασιµότητα διαφορών» (difference stationary).  Εκτός 

από  την διαδικασία των διαφορών, η επίτευξη στασιµότητας µπορεί να επέλθει και µε 

αφαίρεση της τάσης από τα στοιχεία της δεδοµένης σειράς.  Στην περίπτωση αυτή, 

γίνεται καταρχάς εκτίµηση της τάσης που προσαρµόζεται καλύτερα στα δεδοµένα µε το 

κατάλληλο υπόδειγµα  (γραµµική τάση, δευτεροβάθµια κ.ο.κ.) και στη συνέχεια 

λαµβάνουµε τις αποκλίσεις της σειράς από την εκτιµηµένη τάση της, δηλαδή από τα 

κατάλοιπα της παλινδρόµησης.  Η διαδικασία αυτή επίτευξης στασιµότητας µε την 
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µέθοδο της παλινδρόµησης υποδειγµάτων τάσης και χρησιµοποίησης των καταλοίπων 

για τη στάσιµη σειρά είναι γνωστή ως «στασιµότητα τάσης» (trend stationary). 

Η πρώτη διαδικασία, δηλαδή αυτή της στασιµότητας διαφορών, υποδηλώνει ότι η τάση 

που κάνει τη σειρά µη στάσιµη είναι στοχαστικής µορφής, ενώ η διαδικασία αφαίρεσης 

της τάσης από τα στοιχεία υποδηλώνει ότι τάση είναι προσδιορισµένη, δηλαδή µη 

στοχαστικής µορφής.  Οι δύο αυτές µορφές συνεπάγονται ουσιαστικές διαφορές στις 

επιπτώσεις που έχουν και στη µέθοδο αφαίρεσής τους.  Η πιο δύσκολη από τις δύο και 

αυτή που θα αντιµετωπιστεί κατά το εµπειρικό κοµµάτι της εργασίας είναι η 

στοχαστική τάση. 

4.4.4.3 ΣΤΑΣΙΜΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΛΗΨΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ  

Οι χρονολογικές σειρές που ανήκουν στην κατηγορία αυτή έχουν την ιδιότητα οι 

πρώτες διαφορές τους να αποτελούν στάσιµες σειρές δηλαδή 

 1 0t t t
y y uβ−− = +  

Όπου tu  είναι λευκός θόρυβος.  Το υπόδειγµα αυτό είναι στάσιµο στις πρώτες 

διαφορές και έχει γενική λύση  

 0 0

1

t

t j

j

y y t uβ
=

= + +∑  

Η τελευταία σχέση δείχνει ότι η πορεία της t
y  προσδιορίζεται από δύο µη στάσιµες 

συνιστώσες: τη γραµµική τάση 0 0( )y tβ+  και τη συνιστώσα των σωρευτικών λαθών 

1

t

j

j

u
=
∑  η οποία είναι επίσης µη στάσιµη.  Πράγµατι η διακύµανσή της, που ισούται µε 

2
tσ , αυξάνει συνεχώς καθώς το t  µεγαλώνει.  Η µη στάσιµη αυτή συνιστώσα που είναι 

στοχαστική προσδίδει το στοχαστικό χαρακτήρα στην τάση της χρονολογικής σειράς.  

Η διερεύνηση των προβλέψεων στο παραπάνω υπόδειγµα γίνεται γράφοντάς το αρχικά 

για την περίοδο t + k : 

 0 0

1

( )
t k

t k j

j

y y t k uβ
+

+
=

= + + +∑  
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Η πρόβλεψη της σειράς για την περίοδο t + k προκύπτει λαµβάνοντας την υπό συνθήκη 

αναµενόµενη τιµή, οπότε έχουµε: 

 

0 0

1

0 0 0

1

0

ˆ ( ( )

( )

t k

t k t j

j

t k

t j

j

t

y E y t k u

y t E u k

y k

β

β β

β

+

+
=

+

=

= + + +

= + + +

= +

∑

∑  

Τα λάθη πρόβλεψης και η διακύµανση τους εποµένως θα είναι: 

 1

2

ˆ

ˆ( )

t k

t k t k j

j t

t k t k u

y y u

Var y y kσ

+

+ +
= +

+ +

− =

− =

∑
 

∆ηλαδή όσο πιο µακροχρόνια είναι η πρόβλεψη, τόσο µεγαλύτερο είναι το εύρος των 

λαθών της πρόβλεψης.  

4.4.4.4 ΈΛΕΓΧΟΙ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΜΟΝΑ∆ΙΑΙΑΣ ΡΙΖΑΣ 

Ό έλεγχος µοναδιαίας ρίζας αφορά στον έλεγχο για τη µη στασιµότητα µιας 

χρονολογικής σειράς όπως είδαµε για παράδειγµα στο AR(1) υπόδειγµα.  Πράγµατι µια 

χρονολογική σειρά που ακολουθεί το AR(1) υπόδειγµα θα είναι στάσιµη αν ο 

αυτοπαλινδροµικός συντελεστής είναι µικρότερος της µονάδας σε απόλυτες τιµές.  Αν 

α=1 τότε η σειρά είναι µη στάσιµη ή αλλιώς έχει µοναδιαία ρίζα.  Για το λόγο αυτό οι 

έλεγχοι µη στασιµότητας µιας χρονολογικής σειράς ονοµάζονται και έλεγχοι 

µοναδιαίας ρίζας.  Για 1a >  η σειρά είναι αποκλίνουσα και δεν έχει οικονοµική 

έννοια.  Έτσι, µε τους ελέγχους µοναδιαίας ρίζας ελέγχουµε την υπόθεση 

 
0

1

: 1

: 1

H a

H a

=

<
 

Ο πιο διαδεδοµένος έλεγχος είναι αυτός των Dickey και Fuller.  Οι Dickey και Fuller 

χρησιµοποίησαν τις εξής τρεις διαφορετικές εξισώσεις µορφής AR(1) για την 

διεξαγωγή ελέγχων µοναδιαίας ρίζας: 
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1

1

1

t t t

t t t

t t t

y ay e

y ay e

y t ay e

δ

δ γ

−

−

−

= +

= + +

= + + +

 

Όπου τα σφάλµατα t
e  είναι λευκός θόρυβος.  Οι τρεις παραπάνω περιπτώσεις 

διαφέρουν µεταξύ τους ως προς το αν ο µέσος είναι µηδέν όπως στην πρώτη εξίσωση ή 

ο µέσος είναι δεν είναι µηδέν όπως στην δεύτερη περίπτωση ή ο µέσος δεν είναι µηδέν 

και υπάρχει χρονική τάση όπως στην τρίτη εξίσωση.  Και στις τρεις περιπτώσεις αυτό 

που µας ενδιαφέρει είναι να ελέγξουµε τι τιµή παίρνει η παράµετρος α. 

Α) Έλεγχος τυχαίας διαδροµής έναντι στάσιµης 

Εκείνο που απαιτείται είναι κάποιος µετασχηµατισµός µε σκοπό την εξουδετέρωση των 

συνεπειών της µη στασιµότητας.  Αυτό επιτυγχάνεται ξαναγράφοντας την πρώτη από 

τις παραπάνω εξισώσεις στην ακόλουθη µορφή: 

 
1 1

1

( 1)

,    1

t t t t

t t t

y y a y e

y y e aβ β
− −

−

− = − +

∆ = + = −
 

Στην περίπτωση αυτή η µέθοδος εκτίµησης ελαχίστων τετραγώνων είναι έγκυρη και ο 

έλεγχος αν το α είναι 1 µετατρέπεται στον έλεγχο αν το β είναι µηδέν. 

 0 : 1,          =0H a η β′=  

Αν από τον στατιστικό έλεγχο της υπόθεσης  0H  γίνει δεκτό ότι το β είναι µηδέν τότε 

προκύπτει ότι η µεταβλητή y είναι τυχαία διαδροµή.  Άν το β είναι αρνητικό αυτό 

συνεπάγεται ότι το α είναι µικρότερο της µονάδας οπότε η y είναι Ι(0) άρα στάσιµη.  

Παρόλο που φαινοµενικά ο έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας του β θα µπορούσε να 

γίνει µε το t-test λαµβάνοντας το λόγο της εκτίµησης του β προς το τυπικό σφάλµα,  

 
ˆ

ˆ. .( )s e

β
β

 

εντούτοις αυτό δεν µπορεί να εφαρµοστεί.  Και τούτο διότι ο λόγος αυτός παύει να 

ακολουθεί την κατανοµή t όταν η µηδενική υπόθεση είναι αληθής αφού για β=0 η y 

είναι µη στάσιµη  
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 1t t ty y e−= +  

∆ηλαδή είναι µια τυχαία διαδροµή χωρίς σταθερά.  Το πρόβληµα αυτό 

αντιµετωπίστηκε από τους Dickey και Fuller οι οποίοι βρήκαν τροποποιηµένες τιµές 

του στατιστικού t που ισχύουν.  Αν η µηδενική υπόθεση γίνει δεκτή τότε πρέπει να γίνει 

έλεγχος στις δεύτερες διαφορές της µεταβλητής για να ελεγχθεί η στασιµότητα της ty∆ . 

Β) Έλεγχος τυχαίας διαδροµής µε σταθερά έναντι στάσιµης 

Στην περίπτωση της δεύτερης εξίσωσης µε τον ίδιο µετασχηµατισµό παίρνουµε: 

 1t t t
y y eδ β −∆ = + +  

Η µηδενική υπόθεση και τα συµπεράσµατα είναι τα ίδια όπως και πριν.  Η παρουσία ή 

όχι σταθεράς µπορεί να διαπιστωθεί παλινδροµώντας το y∆  πάνω σε µία σταθερά και 

ελέγχοντας µε t-statistic αν είναι στατιστικά σηµαντική η σταθερά. 

Γ) Έλεγχος στασιµότητας στις διαφορές έναντι στασιµότητας τάσης 

Στην τρίτη εξίσωση µε τον ίδιο µετασχηµατισµό έχουµε  

 1t t t
y t y eδ γ β −∆ = + + +  

Εδώ ακόµα κι αν 0β ≠ υπάρχει η γραµµική τάση οπότε οι υποθέσεις γίνονται 

 
0

1

: 0

: 0  0

H

H

β γ

β και γ

= =

< ≠
 

Ο παραπάνω έλεγχος της από κοινού στατιστικής σηµαντικότητας των παραµέτρων β 

και γ απαιτεί την χρησιµοποίηση του στατιστικού F µε αναθεωρηµένες πάλι κριτικές 

τιµές. 

4.4.4.5 ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ DICKEY - FULLER (ADF) 

Στην περίπτωση που µια χρονολογική σειρά ακολουθεί ένα αυτοπαλίνδροµο υπόδειγµα 

µεγαλύτερης τάξης από την πρώτη, τότε η χρήση των προηγουµένων υποδειγµάτων 

µορφής AR(1) για έλεγχο ύπαρξης µοναδιαίας ρίζας θα έχει ως συνέπεια την 

αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων te .  Αυτό αντιβαίνει στην εφαρµογή των ελέγχων DF 
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οι οποίοι θεωρούν ότι τα κατάλοιπα της ελεγχόµενης εξίσωσης είναι λευκός θόρυβος.  

Σε µια τέτοια περίπτωση πρέπει να θεωρήσουµε ένα AR(p) υπόδειγµα όπου η τάξη p να 

είναι αρκούντως µεγάλη ώστε τα κατάλοιπα να µην αυτοσυσχετίζονται. 

Έστω λοιπόν το AR(p) υπόδειγµα: 

 1 1 2 2 1 1...t t t p t p p t p ty a y a y a y a y eδ − − − − + −= + + + + + +  

Αν στο υπόδειγµα αυτό προσθέσουµε και αφαιρέσουµε πρώτα τον όρο 1 2( )p p t pa a y− − ++  

κλπ., τότε λαµβάνουµε την µορφή 

 0 1 1 1 2 2 1 1...t t t t p t p ty y y y y eδ β δ δ δ− − − − − +∆ = + + ∆ + ∆ + + ∆ +  

Όπου 1 2( ... ) 1pa a aβ = + + + − .  Ο έλεγχος ύπαρξης µοναδιαίας ρίζας µπορεί να γίνει µε 

βάση την παραπάνω θέτοντας β=0 οπότε η εξίσωση εκφράζεται καθαρά σε πρώτες 

διαφορές, δηλαδή περιέχει µοναδιαία ρίζα.  Άρα η υπόθεση µηδέν και η εναλλακτική 

της θα είναι  

 
0

1

: 0

: 0

H

H

β

β

=

<
 

Η µηδενική υπόθεση ελέγχεται και πάλι µε το στατιστικό t όπως και ο απλός έλεγχος 

DF.  Για την ακρίβεια η µόνη διαφορά τους είναι ότι στον επαυξηµένο έλεγχο υπάρχουν 

οι υστερήσεις του ∆y.  Για αυτόν τον λόγο λέγεται και επαυξηµένος.   

Οι Dickey - Fuller έχουν δείξει ότι η ασυµπτωτική κατανοµή του στατιστικού t για τον 

έλεγχο στατιστικής σηµαντικότητας του είναι ανεξάρτητος από τον αριθµό υστερήσεων 

του ty∆ .  Αυτό που επηρεάζει τις τιµές της κατανοµής t είναι η παρουσία ή όχι των 

προσδιοριστικών όπως είναι η σταθερά και η τάση.   

4.4.4.6 ΈΛΕΓΧΟΙ ΜΟΝΑ∆ΙΑΙΑΣ ΡΙΖΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 

Στην προηγούµενη ανάλυση θεωρήθηκε ότι η πορεία των χρονολογικών σειρών 

εξελίσσεται οµαλά, χωρίς σηµαντικές διαρθρωτικές µεταβολές. Σε ορισµένες όµως 

περιπτώσεις συµβαίνουν γεγονότα όπως π.χ. οι πετρελαϊκές και νοµισµατικές κρίσεις, 

τα οποία προκαλούν απότοµες µεταβολές τόσο στον ρυθµό µιας χρονολογικής σειράς 
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όσο και στην µέση µακροχρόνια πορεία της.  Όταν παρατηρούνται τέτοια φαινόµενα, οι 

γνωστοί έλεγχοι µοναδιαίας ρίζας Dickey - Fuller αποδυναµώνονται και γίνονται 

µεροληπτικοί υπέρ της µηδενικής υπόθεσης. 

Πιο συγκεκριµένα ο Perron (1989) έδειξε ότι αν µια σειρά είναι στάσιµη γύρω από την 

µακροχρόνια τάση της, η οποία όµως σε κάποια χρονική στιγµή υπέστη µια µοναδική 

µεταβολή, τότε ο έλεγχος ADF θα εκλάβει τη µεταβολή αυτή ως µόνιµη διαταραχή της 

στοχαστικής τάσης, δηλαδή θα δεχτεί την υπόθεση µηδέν περί στασιµότητας στις 

πρώτες διαφορές.  Στην πραγµατικότητα η σειρά αυτή παραµένει στάσιµη γύρω από 

µια «διακεκοµµένη» τάση, σε ένα διαφορετικό επίπεδο ή/και διαφορετική κλίση.  Ο 

Perron (1997) προέβη σε τροποποίηση των ελέγχων µοναδιαίας ρίζας ώστε να 

επιτρέπουν µεταβολή είτε στην σταθερά του υποδείγµατος είτε στην κλίση είτε και στα 

δύο εισάγοντας τις κατάλληλες ψευδοµεταβλητές και τροποποιώντας ανάλογα τις 

κριτικές τιµές των Dickey-Fuller.  Στην πρώτη εργασία του ο Perron (1989) θεώρησε 

ότι η χρονική στιγµή της µεταβολής είναι εξωγενής, γνωστή εκ των προτέρων.  Έστω 

λοιπόν ότι παρατηρούµε µια εξωγενή µεταβολή στην πορεία µιας χρονολογικής σειράς 

κατά την χρονική στιγµή t = TB, όπου 1<TB<T.  Ο Perron διατύπωσε τρεις ελέγχους 

χρησιµοποιώντας τρία εναλλακτικά υποδείγµατα:  στο πρώτο θεωρεί ότι αλλάζει η 

σταθερά µετά την χρονική στιγµή TB (crash model), στο δεύτερο θεωρεί ότι αλλάζει η 

κλίση της τάσης (changing growth model) και στο τρίτο ότι αλλάζουν και τα δύο.  Πιο 

συγκεκριµένα, χρησιµοποιώντας το συµβολισµό του Perron (1989)  οι τρεις αρχικές 

υποθέσεις µε τις εναλλακτικές τους έχουν ως εξής: 

Υπόδειγµα Α:  Αλλαγή σταθεράς 

 
0 1 1

1 1 2 1

: { }

: ( )

t t t t

t t t

H y D TB y e

H y t DU e

µ δ

µ β µ µ
−= + + +

= + + − +
 

Υπόδειγµα Β:  Αλλαγή κλίσης 

 
0 1 1 2 1

*

1 1 1 2 1

: ( )

: ( )

t t t t

t t t

H y y DU e

H y t DT e

µ µ µ

µ β β β
−= + + − +

= + + − +
 

Υπόδειγµα Γ:  Αλλαγή σταθεράς και κλίσης 
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0 1 1 2 1

1 1 1 2 1 2 1

: { } ( )

: ( ) ( )

t t t t t

t t t t

H y y dD TB DU e

H y t DU DT e

µ µ µ

µ β µ µ β β
−= + + + − +

= + + − + − +
 

όπου 

 

*

1    if t=TB+1
{ }

0            else 

1       if t>TB

0            else 

       if t>TB

0            else 

       if t>TB

0            else 

t

t

t

t

D TB

DU

t
DT

t TB
DT


= 



= 



= 


−
= 


 

Στο υπόδειγµα Α η υπόθεση 0H  αφορά ένα υπόδειγµα τυχαίας διαδροµής µε σταθερά 

που στην περίοδο TB+1 υπέστη µια εφάπαξ αλλαγή, ενώ η εναλλακτική υπόθεση aH  

αναφέρεται στην περίπτωση σειράς στάσιµης γύρω από την τάση της µε αλλαγή της 

παραµέτρου της σταθεράς µετά την περίοδο TB από 1µ  σε 2µ .  Η διαφορά 

2 1µ µ− δείχνει το µέγεθος της µεταβολής της σταθεράς ανάµεσα σε δύο περιόδους.  Το 

υπόδειγµα Β περιγράφει τις αντίστοιχες υποθέσεις µε αλλαγή για την 0H  της σταθεράς 

από 1µ  σε 2µ  µετά την χρονική στιγµή ΤΒ και για την 1H  αλλαγή της κλίσης της 

τάσης από β1 σε β2 µετά το σηµείο ΤΒ.  Έχουµε δηλαδή µια «τµηµατική τάση» χωρίς 

αλλαγή του µέσου επιπέδου.  Το υπόδειγµα Γ συνδυάζει τα δύο πρώτα υποδείγµατα 

οπότε στη 0H  πρόκειται για µια τυχαία διαδροµή µε αλλαγή στη σταθερά και στην 

κλίση της στοχαστικής τάσης, ενώ στην 1H  έχουµε µια στάσιµη σειρά γύρω από µία 

«διακεκοµµένη» τάση, που αλλάζει δηλαδή µέσο επίπεδο και κλίση µετά την περίοδο 

ΤΒ.  Στην περίπτωση που η σειρά εκφράζεται σε λογαρίθµους, τότε  η παράµετρος της 

τάσης εκφράζει τον ρυθµό µεγέθυνσης της σειράς. 

Ο έλεγχος των τριών υποδειγµάτων γίνεται µε το επαυξηµένο κριτήριο Dickey-Fuller 

τροποποιηµένο έτσι ώστε να λαµβάνει υπόψιν τις αλλαγές από την εισαγωγή 

ψευδοµεταβλητών.  Έτσι σε κάθε περίπτωση απαιτείται εκτίµηση της κατάλληλης 
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εξίσωσης παλινδρόµησης προκειµένου να εφαρµοστεί ο έλεγχος στατιστικής 

σηµαντικότητας t.  Για το υπόδειγµα Α η εξίσωση αυτή δίνεται ως: 

 
1 1

1

( )
k

t t t t i t t

i

y DU t D TB ay c y eµ θ β δ − −
=

= + + + + + ∆ +∑  

Ενώ για το υπόδειγµα Γ δίνεται ως: 

 
1 1

1

( )
k

t t t t t i t t

i

y DU t DT D TB ay c y eµ θ β γ δ − −
=

= + + + + + + ∆ +∑  

Για το υπόδειγµα Β υποθέτουµε ότι η κλίση της τάσης αλλάζει σε µία συγκεκριµένη 

χρονική στιγµή αλλά τα τµήµατα πριν και µετά το σηµείο τοµής ενώνονται.  

Συγκεκριµένα, ακολουθείται η εξής διαδικασία:   

Πρώτον, αφαιρούµε την τάση παίρνοντας τα κατάλοιπα y′  από την παλινδρόµηση 

 *

t ty t DT yµ β γ ′= + + +  

Και στην στη συνέχεια ελέγχουµε µε την t στατιστική την υπόθεση α=1 στην 

παλινδρόµηση: 

 
1

1

k

t t i t i t

i

y ay c y e− −
=

′ = + ∆ +∑  

Μέθοδοι Επιλογής του ΤΒ 

1) Επιλογή του ΤΒ έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η t-στατιστική για τον έλεγχο 

α=1.  Η αλγεβρική διατύπωση των παραπάνω έχει ως: 

 *

ˆ( 1, )( ) min ( , , ),      i=1,2,3
a TB k T a

t i t i TB k∈ +=  

2) Επιλογή του ΤΒ έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η t-στατιστική της 

παραµέτρου που αναφέρεται στην σταθερά (Υπόδειγµα Α) ή της 

παραµέτρου που αναφέρεται στην κλίση (Υποδείγµατα Β και Γ).  Οι 

στατιστικές αυτές δίνινται αντίστοιχα από 

 *

ˆ, (1) (1, , )
a a

t t TB kθ =  
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        Όπου *

BT  είναι τέτοιο ώστε  

 ˆ ˆ( 1, )( ) min ( , )TB k Tt TB t k
θ θ∈ += ΤΒ  

       Και  

 *

ˆ, (2,3) ((2,3), , )
a a

t t TB kγ =  

       Όπου *

BT  είναι τέτοιο ώστε  

 ˆ ˆ( 1)( ) min ( , )TB kt TB t TB kγ γ∈ +=  

Οι δύο παραπάνω µέθοδοι στηρίζονται στην a priori υπόθεση ότι η διαρθρωτική αλλαγή 

έχει αρνητικές επιπτώσεις στην εξεταζόµενη µεταβλητή.  Εάν άρουµε την υπόθεση 

αυτή, το ΤΒ βρίσκεται από την µεγιστοποίηση της απόλυτης τιµής των στατιστικών της 

δεύτερης µεθόδου και συµβολίζεται αντίστοιχα * *

, ,
(1) ( )

a a
t t iθ γ= , i=2,3.   

Μέθοδοι Επιλογής του Αριθµού Υστερήσεων  

1) Ξεκινώντας από το πιο πολυµεταβλητό υπόδειγµα επιλέγουµε µε την t-

στατιστική εκείνο το k, έστω k*, που θα εξασφαλίζει ότι ο συντελεστής του θα 

είναι στατιστικά σηµαντικός, ενώ αυτός του * 1t k
y − −∆  να είναι στατιστικά µη 

σηµαντικός. 

2) Ξεκινώντας από το υπόδειγµα µε τις λιγότερες υστερήσεις, προσθέτουµε 

διαδοχικά υστερήσεις, ελέγχουµε µε την F-στατιστική την σηµαντικότητα των 

επιπρόσθετων συντελεστών και σταµατάµε σε εκείνο το k, έστω k*, που για 

k*+1  δεχόµαστε την µηδενική υπόθεση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5   

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ 

5.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ  

Τα δεδοµένα προήλθαν από τις εταιρείες διαχείρισης των προβλητών διακίνησης ε/κ 

στην περιοχή του Περάµατος Ν. Σέµπο , ΟΛΠ Α.Ε. και ΣΕΠ Α.Ε. , τα οποία 

παρουσιάζουν µηνιαία περιοδικότητα από τον Ιανουάριο του 2006 µέχρι και τον 

∆εκέµβριο του 2010. Τα δεδοµένα µετριούνται σε TEUs  και ανάλογα µε την 

διαδικασία φορτοεκφόρτωσης αναλύονται σε δύο γενικές κατηγορίες , στην 

Εκφόρτωση και στη Φόρτωση. Τα TEUs είναι µονάδα µέτρησης των ε/κ , τα οποία µε 

τη σειρά τους αναλόγως την Χώρα προέλευσης(Port of Origin) και την Χώρα 

προορισµού(Port of destination) , αναλύονται στις εξής κατηγορίες : 

• Εισαγωγές (Import) , αφορά το τοπικό φορτίο  

•  Εξαγωγές (Export) , αφορά τις εξαγωγές της χώρας  

• Μεταφορτώσεις (Transshipment), το λιµάνι αποτελεί διαµετακοµιστικό κέντρο  

εκφόρτωσης (εισαγωγής) TS ε/κ και µετέπειτα φόρτωσης (εξαγωγής) τους µε 

προορισµό άλλα λιµάνια. 

Αναγκαίος είναι ο διαχωρισµός των έµφορτων (Full) ε/κ από τα κενά (Empty) καθώς 

από τη διαχείριση (Operation) ώς και την τελική διαδικασία της τιµολόγησης τους , 

έχουν τελείως διαφορετική αντιµετώπιση λόγω αυτής τους της ιδιότητας F/E , σκοπός 

µας είναι άλλωστε η έκβαση  ορθών συµπερασµάτων. Θα χρησιµοποιήσουµε λοιπόν τις 

εξής περιγραφές : 

1. Import Full 

2. Import Empty 

3. Export Full 

4. Export Empty  

5. TS Full (“import”) 

6. TS Empty (“import”) 
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7. TS Full (“export”) 

8. TS Empty (“export”) 

Η ανάλυση των TS  ε/κ εµφόρτων και κενών  σε δύο κατηγορίες (Import – Export) έχει 

να κάνει µε την ανάλυση και την έρευνα την διακίνησης των ε/κ ανά τον κόσµο µέσω 

του Λιµένα Πειραιώς. 

Να σηµειωθεί πως οι βασικές κατηγορίες ε/κ είναι τέσσερεις, υπάρχει και η κατηγορία 

των Transit ε/κ , η οποία αφορά σε ε/κ τα οποία οδικώς είτε µεταβαίνουν σε άλλη 

τελωνειακή αρχή (πέραν αυτής του λιµανιού), είτε παραλαµβάνονται από άλλη 

τελωνειακή αρχή. 

Τα δεδοµένα επίσης χωρίζονται σε 14 περιφέρειες  Περσικός Κόλπος, Αφρική, 

Ανταρκτική, Ασία, Μαύρη Θάλασσα, Μαύρη Θάλασσα / Ευρώπη, Ανατολική 

Μεσόγειος, Ευρώπη, Βόρεια Αµερική, Ωκεανία, Νοτιοανατολική Αφρική, Νότια 

Αµερική, ∆υτική Αφρική, ∆υτική Μεσόγειος, Λοιποί Προορισµοί, η αναλυτική 

σύνθεση των οποίων παρατίθεται ακολούθως : 

Πίνακας 8 Χώρες που απαρτίζουν τις περιφέρειες 

Περσικός Κόλπος  Μπαχρέιν, Ιράν, Ισλαµική ∆ηµοκρατία,Κουβέιτ, Οµάν, Κατάρ, 

Σαουδική Αραβία, Ηνωµενα Αραβικά Εµιράτα, Υεµένη. 

Αφρική Σάο Τοµέ & Πρίνσιπε. 

Ανταρκτική Ανταρκτική, Χέρντ & ΜακΝτόναλντ Νήσοι, Νότια Γεωργία & Νότια 

Νησιά Σάντουιτς. 

Ασία Αφγανιστάν, Μπαγκλαντές, Μπρουνέι Νταρουσάλαµ, Καµπότζη, Κίνα, 

Κόκος(Κιλίνγκ), Χονγκ Κονγκ, Ινδία, Ινδονησία, Ιαπωνία, Καζακστάν, 

Κορέα, Λαϊκή ∆ηµοκρατία, ∆ηµοκρατία της Κορέας, Μακάο, 

Μαλαισία, Μαλδίβες, Μιανµάρ, Πακιστάν, Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη, 

Σρι Λάνκα, Ταϊβάν, Ταϊλάνδη, Ανατολικό Τιµόρ, Τουρκµενιστάν, 

Ουζµπεκιστάν, Βιετνάµ,    

Μαύρη Θάλασσα Αζερµπαϊτζάν, Γεωργία, Ρουµανία, Ουκρανία. 

Μαύρη Θάλασσα 

/Ευρώπη 

Ρωσική Οµοσπονδία 

Ανατολική Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, Κύπρος, Αίγυπτος, Ιράκ, 
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Μεσόγειος Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Μακεδονία, Πρώην Γιουγκοσλαβική 

∆ηµοκρατία, Σλοβενία, Αραβική ∆ηµοκρατία της Συρίας, Τουρκία. 

Ευρώπη Αυστρία, Λευκορωσία, Βέλγιο, Βουλγαρία, ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, 

∆ανία, Εσθονία, Νησιά Φερόε, Φινλανδία, Γαλλία, Γερµανία, 

Γιβραλτάρ, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λετονία, 

Λιθουανία, Λουξεµβούργο, Μονακό, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, 

Σλοβακία, Σβάλµπαρντ & Γιάν Μαγιέν, Σουηδία, Ελβετία, Ηνωµένο 

Βασίλειο. 

Βόρεια Αµερική Ανγκουίλα, Αντίγκουα και Μπαρµπούντα, Αρούµπα, Μπαχάµες, 

Μπαρµπάντος, Μπελίζ, Βερµούδα, Καναδάς, Νησιά Καϊµάν, Κόστα, 

Ρίκα, Κούβα, Ντοµίνικα, ∆οµινικανή ∆ηµοκρατία, Ελ Σαλβαδόρ, 

Γροιλανδία, Γρενάδα, Γουαδελούπη, Γουατεµάλα, Αϊτή, Ονδούρα, 

Ιαµαϊκή, Μαρτινίκα, Μεξικό, Μονσεράτ, Ολλανδικές Αντίλλες, 

Νικαράγουα, Παναµάς, Πουέρτο Ρίκο, Άγιος Χριστόφορος & Νέβις, 

Αγία Λουκία, Σεν Πιερ & Μικελόν, Άγιος Βικέντιος & Γρεναδίνες, 

Τρινιντάντ & Τοµπάγκο, Τερκς και Κάικος, Ηνωµένες Πολιτείες, 

Βρετανικοί Παρθένοι Νήσοι, Αµερικανικές Παρθένοι Νήσοι. 

Ωκεανία  

 

Αµερικανική Σαµόα, Αυστραλία, Νήσοι Κουκ, Φίτζι, Γαλλική 

Πολυνησία, Γκουάµ, Κιριµπάτι, Τα Νησιά Μάρσαλ, Μικρονησία, 

Οµόσπονδες Πολιτείες, Ναουρού, Νέα Καληδονία, Νέα Ζηλανδία, 

Νιούε, Βόρειες Μαριάνες, Παλάου, Παπούα Νέα Γουινέα, Πίτκερν, 

Σαµόα, Νησιά Σολοµώντα, Τοκελάου, Τόνγκα, Τουβαλού, Ηνωµένες 

Πολιτείες Μικρά αποµονωµένα νησιά, Βανουάτου, Ουόλις & 

Φουτούνα. 

Νοτιοανατολική 

Αφρική 

Μπουρουντί, Μπουτσουάνα, Πράσινο Ακρωτήριο, Κοµόρες, Τζιµπουτί, 

Ερυθραία, Γκάµπια, Κένυα, Μαδαγασκάρη, Μαυρίκιος, Μαγιότ, 

Μοζαµβίκη, Ναµίµπια, Reunion, Αγία Ελένη, Σεϋχέλλες, Σοµαλία, 

Νότια Αφρική, Σουδάν, Ζουαζιλάνδη, Τανζανία, Ενωµένη ∆ηµοκρατία, 

Ουγκάντα . 

Νότια Αµερική Αργεντινή, Βολιβία, Βραζιλία, Χιλή, Κολοµβία, Εκουαδόρ, Νησιά 

Φώκλαντ (Μαλβίνες), Γαλλική Γουιάνα, Γουιάνα, Παραγουάη, Περού, 

Σουρινάµ, Ουρουγουάη, Βενεζουέλας. 
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∆υτική Αφρική  

 

Ανγκόλα, Μπενίν, Καµερούν, Κογκό, Κονγκό, Λαϊκή ∆ηµοκρατία, 

Ακτή Ελεφαντοστού, Ισηµερινή Γουινέα, Γκαµπόν, Γκάνα, Γουινέα, 

Γουινέα-Μπισάου, Λιβερία, Μαυριτανία, Νιγηρία, Σενεγάλη, Σιέρα 

Λεόνε, Τόγκο, ∆υτική Σαχάρα. 

∆υτική 

Μεσόγειος 

Αλγερία, Ιταλία, Αραβική ∆ηµοκρατία της Λιβύης, Μάλτα, Μαρόκο, 

Πορτογαλία, Ισπανία, Τυνησία. 

 

Επίσης συλλέχθηκαν µηνιαία δεδοµένα για την ίδια περίοδο για τον δείκτη 

βιοµηχανικής παραγωγής από τον ΟΟΣΑ τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για να 

διερευνηθεί η σχέση ανάµεσα στην εγχώρια βιοµηχανική παραγωγή και τις εισαγωγές – 

εξαγωγές της χώρας, κάτι που δεν είναι αυθαίρετη γενίκευση αφού στο λιµάνι του 

Πειραιά λαµβάνει χώρα το 90% της διακίνησης εµπορευµάτων της Ελλάδας. 

 

Η ανάλυση των δεδοµένων που ακολουθεί χωρίζεται σε τέσσερα υποκεφάλαια:  την 

ανάλυση εισαγωγών, την ανάλυση εξαγωγών, την ανάλυση των µεταφορτώσεων και 

τέλος την ανάλυση του ρόλου της εγχώριας βιοµηχανικής παραγωγής στην διακίνηση 

των ε/κ. 
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5.2 ΑΝΑΛΥΣΗ  ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

Οι παρακάτω πίνακες παραθέτουν κάποια µέτρα θέσης και διασποράς των δεδοµένων , 

για την περίοδο 2006 έως 2010 , δίνοντας έτσι µία σφαιρική εικόνα της κίνησης ε/κ από 

και προς το λιµάνι του Πειραιά.  

Ο πίνακας 10 παρουσιάζει σε απόλυτα µεγέθη το µεταφερόµενο φορτίο από και προς το 

λιµάνι του Πειραιά. Συνολικά οι περισσότερες εισαγωγές εµφόρτων και κενών ε/κ  

προέρχονται από την περιοχή της ∆υτικής και Ανατολικής Μεσογείου αντίστοιχα. Οι 

εξαγωγές έχουν ως κύριους προορισµούς τα λιµάνια της Ανατολικής Μεσογείου και 

την επιλογή “Optional” για έµφορτα και κενά ε/κ αντίστοιχα. Ο λόγος ύπαρξης 

επιλογής “Optional”  έχει να κάνει µε ελλειπή παρεχόµενα στοιχεία από την πλευρά 

των πρακτορείων “ Ναυτιλιακές Γραµµές “ και όχι από την πλευρά των σταθµών 

διαχείρισης ε/κ στο λιµάνι του Πειραιά. 

  

Ακολούθως η χρήση του λιµένα ως διαµετακοµιστικό κόµβο παρουσιάζει 

δραστηριότητα µε σηµείο αναφοράς την Ασία και κύριο προορισµό την Ανατολική 

Μεσόγειο, όσον αφορά τα έµφορτα ε/κ. Για τα κενά ε/κ  σηµείο αναφοράς αποτελεί η 

Ανατολική Μεσόγειος και προορισµό η επιλογή “ Optional “ , για τους λόγους που 

Πίνακας 1 Συνολική Μεταφορική Ικανότητα για την Περίοδο 2006-2010, µονάδα µέτρησης TEUs 
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έχουµε ήδη προαναφέρει. Η σχέση εισαγωγές κενών ε/κ από την Ανατολική Μεσόγειο 

και η εξαγωγή εµφόρτων προς την ίδια κατεύθυνση αποδεικνύει  την ορθότητα των 

δεδοµένων. Με τον ίδιο τρόπο διαφαίνεται και η αντίστοιχη σχέση έµφορτων και κενών 

transshipment ε/κ. Τα οποία έχουν σαν κύριο προορισµό την Ανατολική Μεσόγειο και 

τα οποία καταλήγουν να επιστρέφουν ως επί το πλείστον  ως κενά. 

Στην συνέχεια για λόγους πληρότητας παρουσιάζεται ένας πίνακας µε το µέσο µηνιαίο 

διακινούµενο φορτίο της περιόδου 2006 – 2010 .  

 

Ο πίνακας 11 δεν χρήζει περαιτέρω  σχολιασµού καθότι τα στοιχεία του είναι ίσα µε το 

πλήθος των προηγούµενων διαιρεµένα µε το πλήθος των µηνών. 

 

Πίνακας 10 Μέση Μεταφορική Ικανότητα για την Περίοδο 2006-2010, µονάδα µέτρησης TEUs 
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Ο  πίνακας 12 παρουσιάζει όλες τις µηνιαίες τυπικές αποκλίσεις των παραπάνω 

µεγεθών.   Μεγάλη τυπική απόκλιση σηµαίνει µεγάλη διασπορά γύρω από τον µέσο και 

σηµατοδοτεί ασταθείς εµπορικούς διαύλους.  Για τα έµφορτα ε/κ τέτοιες περιοχές είναι 

της ∆υτικής Μεσογείου, της Ευρώπης και της Ασίας όσον αφορά τις εισαγωγές, 

∆υτικής και Ανατολικής Μεσογείου όσον αφορά τις εξαγωγές και Ασίας, Ανατολικής 

και ∆υτικής  Μεσογείου όσον αφορά τα transshipment ε/κ.  Τα κενά ε/κ παρουσιάζουν 

γενικά µεγάλες τυπικές αποκλίσεις γιατί η µεταφορά κενών ε/κ είναι από την φύση της 

ευκαιριακή.  Αντίθετα τα κενά transshipment ε/κ έχουν µικρές τυπικές αποκλίσεις κάτι 

που δείχνει την σταθερή ζήτηση τους από συγκεκριµένους προορισµούς. 

 

Πίνακας 2 Τυπική Απόκλιση Μεταφορικής Ικανότητας για την Περίοδο 2006-2010, µονάδα 

µέτρησης TEUs 
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Η ασυµµετρία δείχνει την κατεύθυνση που κλίνει η µάζα της κατανοµής ως προς τον 

µέσο όρο.  Αρνητική ασυµµετρία σηµαίνει ότι οι περισσότερες παρατηρήσεις είναι 

µικρότερες του µέσου όρου ενώ θετική ασυµµετρία σηµαίνει ότι οι περισσότερες 

παρατηρήσεις είναι µεγαλύτερες.  Η συντριπτική πλειοψηφία των ασυµµετριών είναι 

θετική δηλαδή οι περισσότερες παρατηρήσεις είναι µεγαλύτερες του µέσου όρου.  

Συµπεραίνουµε ότι υπάρχουν παρατηρήσεις πολύ κοντά στο 0 που εξισορροπούν την 

κατάσταση, ήτοι κάποιοι µήνες είχαν πολύ µικρή κίνηση σε ε/κ.    

Ο πίνακας 14 παρουσιάζει τις κυρτώσεις.  Η κύρτωση ως µέγεθος δείχνει πόσες ακραίες 

παρατηρήσεις υπάρχουν.  Μικρή κύρτωση είναι χαρακτηριστικό πολλών ακραίων 

παρατηρήσεων (heavy tails).   Επειδή για κανονικές κατανοµές έχουµε k=3 συνηθίζεται 

να µετράµε την κυρτότητα µε την διαφορά k-3, η οποία για λεπτόκυρτες κατανοµές 

παίρνει θετικές τιµές ενώ για πλατύκυρτες κατανοµές γίνεται αρνητική.  

Πλατύκυρτες κατανοµές έχουµε στις  εισαγωγές εµφόρτων ε/κ την Ευρώπη και τη 

Βόρεια Αµερική ενώ στων κενών δεν παρουσιάζουν καµία. Στις εξαγωγές 

παρουσιάζονται στον Περσικό Κόλπο , την Ευρώπη τη Βόρεια Αµερική και την 

Πίνακας 3 Ασυµµετρία Μεταφορικής Ικανότητας για την Περίοδο 2006-2010, µονάδα µέτρησης 

TEUs 
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Ωκεανία για τα έµφορτα ε/κ και στην Ευρώπη , την Ανατολική Μεσόγειο και στην 

επιλογή “ Optional “ για τα κενά ε/κ. Στα transshipment ε/κ µόνο η εκφόρτωση 

παρουσιάζει πλατύκυρτη κατανοµή στην Ασία και την ∆υτική και Ανατολική 

Μεσόγειο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 13Κύρτωση Μεταφορικής Ικανότητας για την Περίοδο 2006-2010, µονάδα µέτρησης 

TEUs 
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5.3  ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 

Το διάγραµµα 2 παρουσιάζει τους ετήσιους µέσους όρους ε/κ για την περίοδο 2006 έως 

2010 ανάλογα µε την περιοχή προέλευσής τους .  

∆ιάγραµµα 2 Εισαγωγή Εµφόρτων Ε/Κ , 2006 - 2010 

 

Οι περισσότερες εισαγωγές διαχρονικά γίνονται από τις περιφέρειες ∆υτική Μεσογείου, 

Ασίας, Ευρώπης, και Ανατολικής Μεσογείου.  Αν και η κατάταξη ως προς τον όγκο 

των εισαγωγών αλλάζει διαχρονικά υπάρχουν κάποιες τάσεις που ακολουθούνται από 

όλες τις περιοχές δείγµα της παγκοσµιοποιηµένης αγοράς αλλά και του µεγέθους της 

οικονοµικής κρίσης.  Από το 2006 ως το 2007 υπάρχει µια µεγάλη αύξηση εισαγωγών 

από τις παραπάνω περιοχές, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των εισαγωγών από την 

περιφέρειας της Ευρώπης όπου η αύξηση είναι περίπου 300% και ξεπερνά σε όγκο τις 

εισαγωγές από την Ανατολική Μεσόγειο.  Το 2008 η κρίση σε συνδυασµό µε τις 

κινητοποιήσεις των εργαζοµένων του ΟΛΠ χτυπούν την οικονοµία και οι εισαγωγές 

πέφτουν κατακόρυφα εκτός από την περιφέρεια της Ανατολικής Μεσογείου όπου 

παρουσιάζουν αύξηση.  Αυτό είναι αναµενόµενο καθώς από εκεί προέρχονται είδη 

διατροφής και πρώτης ανάγκης.  Από εκεί και µετά ιδιοσυγκρασιακοί παράγοντες 

επηρεάζουν σηµαντικά τις εισαγωγές από κάθε περιφέρεια οδηγώντας άλλες σε µείωση 
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εισαγωγών και άλλες σε αύξηση.  Η κρίση αρχικά έπληξε τις προσδοκίες των 

καταναλωτών δεδοµένου ότι η βαριά βιοµηχανία στην Ελλάδα είναι ισχνή, αλλά 

µετέπειτα έφτασε και σε περικοπές βασικότερων αναγκών των νοικοκυριών και άρα σε 

µείωση των εισαγωγών από την Ανατολική Μεσόγειο. Ταυτόχρονα τα φτηνά προϊόντα 

από την Ασία κυριαρχούν στην συνεσταλµένη οικονοµία της χώρας. Η αύξηση των 

εισαγωγών από τις περιφέρειες της Κεντρικής και ∆υτικής Ευρώπης σε συνδυασµό µε 

της Ασίας οφείλετε στην εισαγωγή φθηνότερων προϊόντων χαµηλής αξίας και 

ποιότητας.  

Στο γράφηµα Εισαγωγής  Κενών Ε/Κ (διάγραµµα 3) φαίνονται οι εισαγωγές κενών ε/κ.  

Το πλήθος των κενών εισαγόµενων ε/κ είναι µικρό κοµµάτι της συνολικής λειτουργικής 

και διαχειριστικής ικανότητας του λιµένα.  Οι πράκτορες τα χρησιµοποιούν είτε 

πληρώνοντας τα εντός των εγκαταστάσεων του λιµένα είτε διαχέοντας τα προς 

πλήρωση στην επικράτεια. Οι περισσότερες εισαγωγές κενών ε/κ προέρχονται από την 

Ανατολική Μεσόγειο, εύλογο καθώς αποτελεί την περιφέρεια µε τις περισσότερες 

εξαγωγές .  

∆ιάγραµµα 3 Εισαγωγή Κενών Ε/Κ, 2006-2010 
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5.4  ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

Οι Εξαγωγές Εµφόρτων Ε/Κ (γράφηµα 4) από το λιµάνι του Πειραιά κατά τα έτη 2006-

2010.  Οι εξαγωγές πριν την κρίση ήταν γενικά σταθερές µε µικρές αυξοµειώσεις.  Οι 

περισσότερες γίνονται προς τις περιφέρειες Ανατολικής και ∆υτικής Μεσογείου και 

ακολουθεί η περιφέρεια της Ευρώπης και της Ασίας.   Μετά το 2008 οι εξαγωγές δεν 

φαίνεται να επηρεάζονται από την απεργία και δείχνουν να ανακάµπτουν µέχρι και το 

2010 όπου η κρίση χρέους προσβάλλει τη χώρα και κατά συνέπεια την Ευρωζώνη. Στις 

περιφέρειες µε µικρότερα ποσοστά εξαγωγών δεν παρατηρείται κάποια µείωση, 

αντιθέτως έχουµε αύξηση λόγω της ασθενούς παγκόσµιας ανάπτυξης. Από το 2009 και 

µετά παρατηρείται σφοδρή αύξηση των εξαγωγών  προς την Ασία και κυρίως την Κίνα 

, σαν αποτέλεσµα των διµερών συµφωνιών µεταξύ Ελλάδας και Κίνας. Βλέπουµε 

λοιπόν την ανοδική πορεία των εξαγωγών αυτών να προσπερνά τις εξαγωγές προς 

∆υτική και Κεντρική Ευρώπη.   

∆ιάγραµµα 4 Εξαγωγή Εµφόρτων Ε/Κ, 2006-2010 
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Το γράφηµα 5, Κενών Εξαγώµενων Εµπορευµατοκιβωτίων αποτελεί καθρεύτη του 

γραφήµατος Εµφόρτων Εισαγώµενων Εµπορευµατοκιβωτίων, καθώς οι περιφέρειες 

από τις οποίες προέρχονται οι περισσότερες εισαγωγές , είναι και εκείνες στις οποίες 

αποστέλονται και τα κενά ε/κ. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι για µια µεγάλη 

µερίδα κενών ε/κ δεν υπάρχουν στοιχεία για την χώρα προορισµού. Η οποία 

παρατηρείται ότι φθήνει σηµαντικά από το 2009 και µετά , κατά  την περίοδο όπου τη 

διαχείρηση του λιµένα αναλαµβάνει η νέα αναδιόµενη εταιρεία Σταθµός 

Εµπορευµατοκιβωτίων Πειραιά.  

 

 

Είναι ευκρινές από τη σύγριση των δύο γραφηµάτων (Import-Export Empty) , ότι η 

Ελλάδα αποτελεί µια κυρίως εισαγωγική χώρα . Καθώς ο όγκος των συνολικών TEUs 

εξαγωγής είναι υπερδιπλάσιος των εισαγωγών. Κατά την περίοδο 2009-2010 

παρατηρείται µείωση στις εισαγωγές κενων , καθώς η κρίση πλήττει τη χώρα και δεν 

υπάρχουν πολλές εξαγωγές από την πλευρά των εγχώριων παραγωγών . Εν αντιθέσει οι 

∆ιάγραµµα 5 Εξαγωγή Κενών Ε/Κ, 2006-2010 
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εξαγωγές κενών παρουσιάζουν µια ελαφρά αύξηση προς αναπτυξιακά αναδυόµενες 

περιφέρειες.  

5.5  ΑΝΑΛΥΣΗ  ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΩΝ 

Πριν το 2008 υπήρχε αυξηµένη ροή µεταφορτώσεων από την Ασία κυρίως µε 

προορισµούς την Ανατολική και ∆υτική Μεσόγειο και  την Ευρώπη. Η κρίση του 2008 

οδήγησε σε µείωση της ζήτησης και κατ΄ επέκταση σε σοβαρή µείωση των 

µεταφορτώσεων. Παρόλα αυτά µετά το 2008 παρατηρείται και στις µεταφορτώσεις 

ανάκαµψη, εξίσου δεν παρουσιάζεται αρνητική επίδραση λόγω των κινητοποιήσεων . Η 

περιοχής της Ασίας παρουσιάζει την µεγαλύτερη διακίνηση σε TEUs καθ΄όλη την 

περίοδο µελέτης . Αποτελεί την κύρια πηγή µεταφοράς ε/κ προς τον υπόλοιπο κόσµο, 

καθώς αποτελεί κύρια πηγή εξαγωγής προϊόντων , εµπορευµάτων και πρώτων υλών. 

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η Κίνα επέδειξέ τόσο µεγάλο ενδιαφέρον για το 

λιµάνι του Πειραιά. Μετά την παραχώρηση του λιµένα Πειραιώς στην Cosco Paccific, 

βλέπουµε την διακίνηση ε/κ να αυξάνει µε µεγαλύτερο ρυθµό σε σχέση µε τις 

υπόλοιπες περιφέρειες.Διάγραμμα 6 Μεταφόρτωση Εμφόρτων Ε/Κ (Discharge) 

∆ιάγραµµα 6 Μεταφόρτωση Εµφόρτων Ε/Κ (Discharge), 2006-2010 
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∆ιάγραµµα 7 Μεταφόρτωση Εµφόρτων Ε/Κ (Load), 2006-2010 

 

Η ανάκαµψη όπως παρουσιάζεται στα γραφήµατα 6 και 7  επήλθε µετά την απόκτηση 

της διαχείρισης του λιµένα από την αναδυόµενη θυγατρική εταιρεία της Cosco Pacific, 

ως φυσικό επακόλουθο του σηµαντικότατου ρόλου της Κίνας. 

Τα κενά ε/κ προς µεταφόρτωση παρουσιάζουν “optional” χαρακτήρα , δηλαδή οι 

γραµµές αποθηκεύουν στο λιµένα κενά ε/κ χωρίς να γνωρίζουν τον  προορισµό τους εκ 

των προτέρων. Όταν αποφασίσουν για το που θα χρησιµοποιηθούν , τότε επιλέγουν και 

το πλοίο µε το οποίο θα µεταφερθούν. Ο ακριβής προορισµός δεν είναι ξεκάθαρος , 

αυτή η απροσδιοριστία απαγορεύει την περαιτέρω ανάλυση καθώς και την διεξαγωγή 

ασφαλών συµπερασµάτων. Από την άλλη όµως εξυπηρετεί πολύ τις γραµµές καθώς 

δίνει ελευθερία κινήσεων και ευελιξία στον τρόπο διαχείρησης τους µέσα στη ζώνη του 

λιµένα. Να σηµειωθεί ότι η τιµολογιακή πολιτική των transit ε/κ  είναι ευνοικότερη σε 

σχέση µε των καθαρών εισαγωγών και εξαγωγών. 
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∆ιάγραµµα 8 Μεταφόρτωση Κενών Ε/Κ (Discharge), 2006-2010 

 
 

∆ιάγραµµα 9 Μεταφόρτωση Κενών Ε/Κ (Load), 2006-2010 

 



82 

 

5.6 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 

2008-2010 

Η εξέλιξη του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2005=100, για το 

µήνα Οκτώβριο 2010, σύµφωνα µε προσωρινά και διορθωµένα, ως προς τον τυπικό 

µήνα, στοιχεία, έχει ως εξής: 

Ο Γενικός ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής του µηνός Οκτωβρίου 2010, σε 

σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη του Οκτωβρίου 2009, παρουσίασε µείωση κατά 

4,2%, έναντι µείωσης 9,6% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 

2009 προς το 2008 (Πίνακας 15). 

Ο µέσος ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 

2010, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 

2009, παρουσίασε µείωση κατά 5,5%, έναντι µείωσης 10,0% που σηµειώθηκε κατά 

την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2009 προς το 2008 (Πίνακας 16). 

∆ιάγραµµα 10 Eξέλιξη του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής και του ∆είκτη παραγωγής 

Μεταποιητικών Βιοµηχανιών    
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Εξέλιξη του Γενικού ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής και του ∆είκτη 

Παραγωγής Μεταποιητικών Βιοµηχανιών                            
(2005=100,0)

Γενικός ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής

∆είκτης Παραγωγής Μεταποιητικών Βιοµηχανιών
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5.6.1 Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010,ΕΝΑΝΤΙ 

ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009(ΠΙΝΑΚΑΣ 15) 

Η µείωση του Γενικού ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής κατά 4,2% το µήνα Οκτώβριο 

2010, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2009, οφείλεται στις 

παρακάτω µεταβολές των δεικτών των επιµέρους τοµέων βιοµηχανίας, δηλαδή:  

α. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατοµείων κατά 13,0%.  

Ειδικότερα, στη µείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι µειώσεις των δεικτών των 

2ψηφίων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη, άντλησης αργού πετρελαίου και 

φυσικού αερίου και άλλων εξορυκτικών και λατοµικών δραστηριοτήτων. 

β. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιοµηχανιών κατά 1,8%. 

Ειδικότερα, στη µείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι µειώσεις των δεικτών των 

2ψήφιων κλάδων: κλωστοϋφαντουργικών υλών, δερµάτων – ειδών υπόδησης και 

λοιπού εξοπλισµού µεταφορών.  

γ. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Ηλεκτρισµού κατά 9,7%. 

δ. Στη µείωση του ∆είκτη Παροχής Νερού κατά 0,9%. 

 

5.6.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ, ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

2010, ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ 2009 (ΠΙΝΑΚΑΣ 16). 

Η µείωση του Γενικού ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής κατά 5,5% της περιόδου 

Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2010, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου 

Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2009, οφείλεται στις παρακάτω µεταβολές των δεικτών των 

επιµέρους τοµέων βιοµηχανίας, δηλαδή: 

α. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατοµείων κατά 6,7%. 

β. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιοµηχανιών κατά 4,6%. 

γ. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Ηλεκτρισµού κατά 8,9%. 

δ. Στην αύξηση του ∆είκτη Παροχής Νερού κατά 0,9%. 
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Πίνακας 14  Ετήσιες Μεταβολής ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής 

Κωδικός 

Κλάδου 
Ο ν ο µ α σ ί α     Κ λ ά δ ο υ 

Οκτώβριος        Μεταβολή (%) 

2010* 2009 2008 2010/2009 2009/2008 

  

ΓΕΝΙΚΟΣ  ∆ΕΙΚΤΗΣ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 83,6 87,3 96,6 -4,2 -9,6 

Β ΟΡΥΧΕΙΑ – ΛΑΤΟΜΕΙΑ 75,9 87,2 101,7 -13,0 -14,3 

05 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη 77,3 93,7 100,7 -17,6 -6,9 

06 Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου 95,5 116,2 33,3 -17,9 249,2 

07 Εξόρυξη µεταλλούχων µεταλλευµάτων 82,4 65,4 88,7 26,0 -26,3 

08 Άλλες εξορυκτικές και λατοµικές δραστηριότητες 70,6 80,3 111,1 -12,1 -27,8 

Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 84,2 85,7 97,4 -1,8 -12,0 

10 Τρόφιµα 95,0 99,4 101,0 -4,5 -1,5 

11 Ποτά 76,1 73,7 80,0 3,1 -7,8 

12 Καπνός 86,0 95,3 87,4 -9,8 9,1 

13 Κλωστοϋφαντουργικές ύλες 44,5 57,2 76,4 -22,2 -25,1 

14 Είδη ένδυσης 53,1 62,2 86,8 -14,7 -28,3 

15 ∆έρµατα - είδη υπόδησης 51,6 78,9 110,7 -34,7 -28,7 

16 Ξύλο και φελλός 62,2 67,9 87,4 -8,4 -22,4 

17 Χαρτί και προϊόντα από χαρτί 89,5 94,1 97,2 -4,8 -3,2 

18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων µέσων  81,2 88,8 106,5 -8,5 -16,7 

19 Παράγωγα πετρελαίου και άνθρακα 104,1 88,4 100,9 17,8 -12,4 

20 Χηµικά προϊόντα 85,3 82,0 97,9 4,0 -16,2 

21 Βασικά φαρµακευτικά προϊόντα και σκευάσµατα 173,7 159,0 133,4 9,2 19,2 

22 Προϊόντα από ελαστική και πλαστική ύλη 87,4 93,7 113,6 -6,8 -17,5 

23 Μη µεταλλικά ορυκτά 66,2 77,3 96,8 -14,4 -20,1 

24 Βασικά µέταλλα 97,8 94,5 100,4 3,6 -5,9 

25 Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων 86,4 78,9 94,3 9,5 -16,3 

26 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά και οπτικά 

προϊόντα 40,3 42,6 85,8 -5,5 -50,4 

27 Ηλεκτρολογικός εξοπλισµός 83,8 86,6 107,1 -3,3 -19,1 

28 Μηχανήµατα και είδη εξοπλισµού 55,3 67,6 102,3 -18,2 -33,9 

29 

Μηχανοκίνητα οχήµατα, ρυµουλκούµενα, 

ηµιρυµουλκούµενα  65,7 50,4 59,2 30,4 -14,8 
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30 Λοιπός εξοπλισµός µεταφορών 41,7 62,5 86,1 -33,2 -27,4 

31 Έπιπλα 72,5 88,6 111,5 -18,2 -20,5 

32 Άλλες µεταποιητικές δραστηριότητες 49,0 64,5 76,8 -24,0 -16,1 

33 Επισκευή και εγκατάσταση µηχανηµάτων και εξοπλισµού 65,8 74,7 87,3 -11,8 -14,5 

∆ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 81,6 90,4 90,6 -9,7 -0,2 

35 Παραγωγή και διανοµή ηλεκτρικού ρεύµατος 81,6 90,4 90,6 -9,7 -0,2 

Ε ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ 100,0 100,9 107,6 -0,9 -6,3 

36 Επεξεργασία και παροχή φυσικού νερού 100,0 100,9 107,6 -0,9 -6,3 

  ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑ∆ΩΝ      

1 Ενέργεια 87,9 91,3 95,3 -3,7 -4,1 

2 Ενδιάµεσα αγαθά 82,2 84,0 99,3 -2,1 -15,4 

3 Κεφαλαιουχικά αγαθά 56,9 64,9 88,1 -12,3 -26,3 

4 ∆ιαρκή καταναλωτικά αγαθά 72,6 87,3 98,2 -16,9 -11,0 

5 Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά 89,2 93,1 98,2 -4,2 -5,2 

Σηµείωση :1.Οι δείκτες υπολογίζονται µε άπειρα δεκαδικά ψηφία και δηµοσιεύονται µε στρογγυλοποίηση ενός δεκαδικού ψηφίου 

2.Οι ποσοστιαίες µεταβολές υπολογίζονται βάσει δεικτών µε άπειρα δεκαδικά ψηφία και δηµοσιεύονται µε στρογγυλοποίηση ενός 
δεκαδικού ψηφίου. 

 

Πίνακας 15: Μέσοι δείκτες περιόδου Ιανουαρίου - Οκτωβρίου και ποσοστιαίες µεταβολές, µεταξύ 

των ετών 2008-2010, του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής 

Έτος βάσης: 2005=100,0  

Κωδικός 

Κλάδου 
Ο ν ο µ α σ ί α     Κ λ ά δ ο υ 

Μέσοι δείκτες περιόδου Ιαν. -

Οκτ.        
Μεταβολή (%) 

2010* 2009 2008 2010/2009 2009/2008 

  

ΓΕΝΙΚΟΣ  ∆ΕΙΚΤΗΣ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 85,4 90,4 100,4 -5,5 -10,0 

Β ΟΡΥΧΕΙΑ – ΛΑΤΟΜΕΙΑ 77,5 83,1 94,5 -6,7 -12,1 

05 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη 82,4 95,3 96,9 -13,5 -1,6 

06 Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου 124,2 78,4 63,0 58,5 24,3 

07 Εξόρυξη µεταλλούχων µεταλλευµάτων 71,5 63,5 84,2 12,5 -24,6 

08 Άλλες εξορυκτικές και λατοµικές δραστηριότητες 67,9 67,5 95,1 0,6 -29,0 

Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 84,5 88,6 100,9 -4,6 -12,2 

10 Τρόφιµα 100,3 103,3 107,8 -2,9 -4,2 
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11 Ποτά 100,0 107,7 115,0 -7,1 -6,4 

12 Καπνός 75,5 88,8 92,0 -15,0 -3,5 

13 Κλωστοϋφαντουργικές ύλες 42,5 52,9 74,9 -19,6 -29,4 

14 Είδη ένδυσης 50,1 64,5 83,0 -22,3 -22,3 

15 ∆έρµατα - είδη υπόδησης 52,4 82,8 96,7 -36,7 -14,4 

16 Ξύλο και φελλός 63,3 54,9 77,8 15,4 -29,5 

17 Χαρτί και προϊόντα από χαρτί 93,6 97,8 102,1 -4,3 -4,2 

18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων µέσων  76,1 87,2 97,0 -12,7 -10,1 

19 Παράγωγα πετρελαίου και άνθρακα 110,7 105,7 104,0 4,7 1,6 

20 Χηµικά προϊόντα 87,0 86,4 102,5 0,7 -15,7 

21 Βασικά φαρµακευτικά προϊόντα και σκευάσµατα 151,4 144,9 122,6 4,5 18,2 

22 Προϊόντα από ελαστική και πλαστική ύλη 87,8 93,9 110,0 -6,5 -14,7 

23 Μη µεταλλικά ορυκτά 61,4 70,1 93,2 -12,5 -24,7 

24 Βασικά µέταλλα 92,1 82,7 103,5 11,3 -20,1 

25 Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων 80,5 78,2 96,7 3,0 -19,2 

26 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά και οπτικά 

προϊόντα 31,6 40,6 73,7 -22,1 -45,0 

27 Ηλεκτρολογικός εξοπλισµός 80,8 81,8 105,5 -1,2 -22,5 

28 Μηχανήµατα και είδη εξοπλισµού 61,5 77,0 113,3 -20,1 -32,0 

29 

Μηχανοκίνητα οχήµατα, ρυµουλκούµενα, 

ηµιρυµουλκούµενα  51,2 49,6 67,6 3,2 -26,7 

30 Λοιπός εξοπλισµός µεταφορών 35,9 87,0 103,3 -58,8 -15,7 

31 Έπιπλα 62,6 75,0 104,1 -16,6 -28,0 

32 Άλλες µεταποιητικές δραστηριότητες 65,4 70,0 81,7 -6,6 -14,3 

33 Επισκευή και εγκατάσταση µηχανηµάτων και εξοπλισµού 55,7 71,2 86,6 -21,8 -17,8 

∆ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 87,2 95,7 99,6 -8,9 -3,9 

35 Παραγωγή και διανοµή ηλεκτρικού ρεύµατος 87,2 95,7 99,6 -8,9 -3,9 

Ε ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ 105,4 104,4 107,3 0,9 -2,7 

36 Επεξεργασία και παροχή φυσικού νερού 105,4 104,4 107,3 0,9 -2,7 

  ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑ∆ΩΝ      

1 Ενέργεια 93,7 98,6 100,9 -5,0 -2,2 

2 Ενδιάµεσα αγαθά 79,1 79,2 98,9 -0,1 -19,9 
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3 Κεφαλαιουχικά αγαθά 50,4 67,2 89,9 -25,0 -25,2 

4 ∆ιαρκή καταναλωτικά αγαθά 67,6 76,3 98,3 -11,4 -22,3 

5 Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά 93,9 100,2 105,5 -6,2 -5,1 

Σηµείωση :1.Οι δείκτες υπολογίζονται µε άπειρα δεκαδικά ψηφία και δηµοσιεύονται µε στρογγυλοποίηση ενός δεκαδικού ψηφίου 

2.Οι ποσοστιαίες µεταβολές υπολογίζονται βάσει δεικτών µε άπειρα δεκαδικά ψηφία και δηµοσιεύονται µε            
στρογγυλοποίηση ενός δεκαδικού ψηφίου. 

Πίνακας 16 Μηνιαίες Μεταβολές ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής 

Έτος βάσης: 2005=100,0  

Κωδικός 

Κλάδου 
Ο ν ο µ α σ ί α     Κ λ ά δ ο υ 

Οκτώβριος Σεπτέµβριος Μεταβολή (%) 

2010* 2010** Οκτ.10/ Σεπ.10 

  

ΓΕΝΙΚΟΣ  ∆ΕΙΚΤΗΣ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 83,6 85,6 -2,4 

Β ΟΡΥΧΕΙΑ - ΛΑΤΟΜΕΙΑ 75,9 75,3 0,8 

05 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη 77,3 79,7 -3,1 

06 Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου 95,5 116,0 -17,7 

07 Εξόρυξη µεταλλούχων µεταλλευµάτων 82,4 68,1 20,9 

08 Άλλες εξορυκτικές και λατοµικές δραστηριότητες 70,6 67,2 5,0 

Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 84,2 85,8 -1,8 

10 Τρόφιµα 95,0 104,7 -9,3 

11 Ποτά 76,1 90,3 -15,8 

12 Καπνός 86,0 92,9 -7,5 

13 Κλωστοϋφαντουργικές ύλες 44,5 41,0 8,5 

14 Είδη ένδυσης 53,1 48,5 9,4 

15 ∆έρµατα - είδη υπόδησης 51,6 54,8 -5,9 

16 Ξύλο και φελλός 62,2 68,9 -9,7 

17 Χαρτί και προϊόντα από χαρτί 89,5 94,7 -5,5 

18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων µέσων  81,2 69,2 17,4 

19 Παράγωγα πετρελαίου και άνθρακα 104,1 114,1 -8,7 

20 Χηµικά προϊόντα 85,3 87,5 -2,5 

21 Βασικά φαρµακευτικά προϊόντα και σκευάσµατα 173,7 149,1 16,5 

22 Προϊόντα από ελαστική και πλαστική ύλη 87,4 87,9 -0,6 

23 Μη µεταλλικά ορυκτά 66,2 47,8 38,5 

24 Βασικά µέταλλα 97,8 98,5 -0,6 



88 

 

25 Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων 86,4 92,1 -6,1 

26 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά και οπτικά 

προϊόντα 40,3 30,0 34,0 

27 Ηλεκτρολογικός εξοπλισµός 83,8 82,0 2,2 

28 Μηχανήµατα και είδη εξοπλισµού 55,3 56,7 -2,4 

29 

Μηχανοκίνητα οχήµατα, ρυµουλκούµενα, 

ηµιρυµουλκούµενα  65,7 46,4 41,6 

30 Λοιπός εξοπλισµός µεταφορών 41,7 39,2 6,4 

31 Έπιπλα 72,5 68,9 5,2 

32 Άλλες µεταποιητικές δραστηριότητες 49,0 63,6 -22,9 

33 Επισκευή και εγκατάσταση µηχανηµάτων και εξοπλισµού 65,8 71,7 -8,2 

∆ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 81,6 84,3 -3,1 

35 Παραγωγή και διανοµή ηλεκτρικού ρεύµατος 81,6 84,3 -3,1 

Ε ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ 100,0 111,2 -10,1 

36 Επεξεργασία και παροχή φυσικού νερού 100,0 111,2 -10,1 

  ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑ∆ΩΝ    

1 Ενέργεια 87,9 93,0 -5,5 

2 Ενδιάµεσα αγαθά 82,2 77,4 6,3 

3 Κεφαλαιουχικά αγαθά 56,9 59,4 -4,1 

4 ∆ιαρκή καταναλωτικά αγαθά 72,6 73,7 -1,5 

5 Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά 89,2 94,4 -5,6 
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5.7 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ 

Σε αυτή την ενότητα εξετάζεται η συσχέτιση ανάµεσα στην βιοµηχανική παραγωγή της 

χώρας και τις εισαγωγές και εξαγωγές.  Όπως έχει αναφερθεί και στην εισαγωγή ο 

όγκος των εισαγωγών και των εξαγωγών από το λιµάνι του Πειραιά είναι τόσο µεγάλος 

σε σχέση µε τις εθνικά µεγέθη που µπορεί να θεωρηθεί ως αντιπροσωπευτικός της 

χώρας.  Έτσι η συσχέτισή του µε την βιοµηχανική παραγωγή της Ελλάδας είναι 

εξαιρετικά χρήσιµη καθότι καθορίζεται η σχέση ανάµεσα στα εγχώρια αγαθά και τις 

εισαγωγές και εξαγωγές.  Ένα ποιοτικό παράδειγµα είναι τι συµβαίνει όταν έχουµε  

 

αύξηση της βιοµηχανικής παραγωγής. Mια µείωση των εισαγωγών σηµαίνει ότι 

εισαγόντουσαν προϊόντα τα οποία µπορούν να παραχθούν και στην χώρα, αντίθετα, µια 

πολύ µικρή αύξηση στις εξαγωγές θα σήµαινε ότι τα επιπλέον αγαθά που παράχθηκαν 

καταναλώθηκαν στην εγχώρια αγορά.  Οι παραπάνω σχέσεις εκτιµούνται ποσοτικά.  

∆ιάγραµµα 11 Σύνολο Εισαγωγών - Εξαγωγών Περιόδου 2006 – 2010, σε διάστηµα 60 µηνών 
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Στο γράφηµα 11 φαίνονται οι συνολικές εισαγωγές και εξαγωγές από το λιµάνι του 

Πειραιά από το 2006 µέχρι το 2010.  Το πρώτο πράγµα που φαίνεται πολύ καθαρά είναι 

ότι οι εισαγωγές είναι πολύ περισσότερες από τις εξαγωγές.  Αυτό βέβαια είναι πολύ 

γνωστό και έχει συντελέσει πολύ στην οικονοµική δυσχέρεια στην οποία βρίσκεται 

τώρα η Ελλάδα. Είναι πολύ ενδιαφέρον επίσης το γεγονός ότι συµπεριφέρονται 

πανοµοιότητα.  Αυτό µπορεί να οφείλεται σε λόγους µεταπρατικούς δηλαδή εισάγονται 

προϊόντα µεταπράττονται και ύστερα εξάγονται.  Έτσι ένα σοκ στην αγορά  µιας χώρας 

προορισµού θα µειώσει την ζήτηση του αγαθού εκεί άρα και την επεξεργασία του στην 

Ελλάδα άρα και την αποστολή του από την χώρα προέλευσης.   Εξαιρουµένου ενός σοκ 

στα τέλη του 2006 η µεγάλη πτώση ήρθε στις αρχές του 2008.  Αυτό συµφωνεί µε τα 

παραπάνω καθώς φαίνεται ότι η ναυτιλία επηρεάζεται κυρίως από παράγοντες 

σχετικούς µε το εξωτερικό της χώρας και την παγκόσµια οικονοµία.  Έτσι το 2008, 

είχαµε το ξεκίνηµα της απεργίας του ΟΛΠ και ενώ η κρίση δεν είχε φτάσει ακόµα στην 

Ελλάδα οι εισαγωγές και οι εξαγωγές παρουσίασαν τεράστια πτώση.  Έκτοτε βέβαια 

και συνακόλουθα µε την παγκόσµια οικονοµία ακολουθούν µια µικρή ανάκαµψη χωρίς 

∆ιάγραµµα 12 Σύνολο Μεταφορτώσεων Περιόδου 2006 – 2010, σε διάστηµα 60 µηνών 
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να φαίνεται ότι επηρεάζονται από την κρίση χρέους που επικρατεί στην Ελλάδα.  Το 

γράφηµα 12 των µεταφορτώσεων, τα οποία ουσιαστικά αφορούν εµπορεύµατα τα οποία 

δεν επεξεργάζονται στην Ελλάδα, παρουσιάζει τα ίδια φαινόµενα.  Η µικρή διαφορά 

στις δύο γραµµές του γραφήµατος οφείλονται στο διαφορετικό χρόνο αναχωρήσεων 

κάποιων ε/κ.  

Ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής είναι σχετικά σταθερός µέχρι το 2008 και µετά 

φθίνει µε σταθερό ρυθµό.  Παρατηρούµε δηλαδή ότι ενώ υπάρχει µια µικρή διαχρονική 

αύξηση των εξαγωγών αυτή δεν οφείλεται στη συνεχώς φθίνουσα βιοµηχανική 

παραγωγή επιβεβαιώνοντας την προηγούµενη θεωρία.   

 

5.7.1 ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

Πριν προβούµε σε γραµµική παλινδρόµηση για να ποσοτικοποιήσουµε τις σχέσεις 

ανάµεσα στις εξαγωγές και τις εισαγωγές µε τον δείκτη βιοµηχανικής παραγωγής 

προχωράµε σε ελέγχους µοναδιαίας ρίζας που θα δείξουν αν οι µεταβλητές µας είναι 

στάσιµες  ή όχι. Αν είναι στάσιµες τότε ικανοποιούν τις υποθέσεις της γραµµικής 

∆ιάγραµµα 13 ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής Περιόδου 2006 - 2010, σε διάστηµα 60 µηνών 
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παλινδρόµησης αν όχι θα πρέπει να ληφθούν πρώτες ή ακόµα και δεύτερες διαφορές 

ώστε να επέλθει στασιµότητα.  

 Τα µεγέθη στην ναυτιλία είναι πολύ µεγάλα και δεν υπάρχει σαφής χρονική τάση 

αύξησής τους. Είναι λογικό εποµένως να θεωρήσουµε ότι οι µεταβλητές έχουν σταθερό 

µέσο που δεν µεταβάλλεται µε τον χρόνο και να επιλέξουµε την δεύτερη µορφή 

ελέγχων Dickey-Fuller.  Ο παρακάτω πίνακας δείχνει το πλήθος των υστερήσεων που 

επιλέχτηκε για κάθε µεταβλητή σύµφωνα µε το Akaike Information Criterion (AIC). 

Πίνακας 17 Υστερήσεις (AIC) 

Variable Number of Lags 

totalimports 1 

totalexports 1 

IPI 3 

 

Τα αποτελέσµατα των ADF τεστ είναι στον παρακάτω πίνακα.  Αν το p-value είναι 

µικρότερο του 0.05 που θεωρούµε ως επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 

απορρίπτουµε την µηδενική υπόθεση της µοναδιαίας ρίζας. 

Πίνακας 18 P-Values 

Variable p-value 

totalimports 0.0037 

totalexports 0.0010 

IPI 0.7363 

D(IPI) 0.0000 

 

Από τα παραπάνω αποτελέσµατα οι µεταβλητές των εισαγωγών και των εξαγωγών 

είναι στάσιµες οπότε δεν χρειάζονται περεταίρω ανάλυση.  Ο δείκτης βιοµηχανικής 

παραγωγής είναι µη στάσιµος στα επίπεδα αλλά στάσιµος στις πρώτες διαφορές 

(D(IPI)) για τις οποίες εκτιµήθηκε νέο πλήθος υστερήσεων ίσο µε 2.  Με τα παραπάνω 

αποτελέσµατα πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις και  οι εκτιµητές από την 
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παλινδρόµηση που ακολουθεί θα είναι αµερόληπτοι, συνεπείς και θα έχουν την 

ελάχιστη διακύµανση στην κλάση των γραµµικών εκτιµητών.  

Παλινδροµώντας τις συνολικές εξαγωγές πάνω στις πρώτες διαφορές παίρνουµε 

εκτίµηση του οριακού αποτελέσµατος του δείκτη βιοµηχανικής παραγωγής στις 

εξαγωγές 281,3732.  Αυτό σηµαίνει ότι αν αυξηθεί η µεγέθυνση του δείκτη 

βιοµηχανικής παραγωγής κατά µία µονάδα  οι εξαγωγές θα αυξηθούν κατά 281,3732 

TEUs.  Το πρόσηµο είναι αναµενόµενο αφού όπως θα περίµενε κάποιος µεγαλύτερη 

παραγωγή σηµαίνει µεγαλύτερες εξαγωγές, αλλά ο συντελεστής δεν είναι στατιστικά 

σηµαντικός σε επίπεδο 5%. Ερµηνεύοντας τα µεγέθη ως προς την οικονοµική τους 

σηµασία ο συντελεστής είναι µικρός, δηλαδή µια αύξηση στη µεγέθυνση της 

βιοµηχανικής παραγωγής θα προκαλέσει µια σχετικά µικρή αύξηση στις εξαγωγές. 

Παλινδρόµηση 1 Συνολικές Εξαγωγές και ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής  

 

 

Ελέγχουµε την παλινδρόµηση για αυτοσυσχέτιση κάτι που είναι συχνό φαινόµενο σε 

χρονολογικά δεδοµένα και η στατιστική Durbin-Watson παίρνει την τιµή 1,007 κάτι 

που δείχνει µέτρια θετική συσχέτιση.  Πιο σωστές εκτιµήσεις παίρνουµε διορθώνοντας 

την αυτοσυσχέτιση µε την µέθοδο των Prais-Winstein.  Η σωστή εκτίµηση είναι η 

221,6798 και µάλιστα σε επίπεδο 5% θεωρείται στατιστικά διαφορετική του µηδενός.  

Άρα υπάρχει σχέση ανάµεσα στις εξαγωγές και τον δείκτη βιοµηχανικής παραγωγής.  

Παρ’ όλα αυτά η προηγούµενη ανάλυση µας ισχύει: το 221,6798 είναι µικρό ως 

οικονοµικό µέγεθος.  

 

 

                                                                              
       _cons        8888444499997777....777700007777            444411118888....5555999933331111                22220000....33330000            0000....000000000000                    7777666655559999....444488889999                9999333333335555....999922225555
        dIPI        222288881111....3333777733332222            111155557777....3333777799993333                    1111....77779999            0000....000077779999                ----33333333....77777777333333335555                555599996666....5555111199998888
                                                                              
totalexports        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                   Total           666611116666777766667777555577776666                55558888        11110000666633333333999922223333....7777                                            Root MSE      =     3333222200000000....9999
                                                       Adj R-squared =     0000....0000333366665555
                Residual           555588884444000011116666888844449999                55557777        11110000222244445555999900009999....6666                                            R-squared     =     0000....0000555533331111
                   Model               33332222777755550000777722227777                    1111                33332222777755550000777722227777                                            Prob > F      =     0000....0000777799991111
                                                       F(  1,    57) =                 3333....22220000
      Source         SS       df       MS              Number of obs =                         55559999

. reg totalexports dIPI
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Τέλος εκτελούµε ένα Chow τεστ για να δούµε αν οι παράµετροι παραµένουν σταθεροί 

στη χρονική περίοδο που µελετάµε.  Ως χρόνος πιθανής µεταβολής των παραµέτρων 

επιλέγεται ο Ιανουάριος του 2008 αφού όπως φαίνεται και στα προηγούµενα 

γραφήµατα εκεί υπάρχει µια µεγάλη µεταβολή.  Θεωρούµε ως περιορισµένο µοντέλο 

αυτό που περιλαµβάνει ολόκληρο το δείγµα και ως µη περιορισµένο τα δύο επιµέρους.  

Η τιµή της στατιστικής του Chow είναι 6,674 και την συγκρίνουµε µε την κριτική τιµή 

σε επίπεδο 5% της κατανοµής (2,56) 3.18F = .  Επειδή είναι µεγαλύτερη, απορρίπτουµε 

την µηδενική υπόθεση ότι οι συντελεστές παραµένουν σταθεροί.  Τα αποτελέσµατα των 

δύο επιµέρους παλινδροµήσεων είναι διαφωτιστικά:  

Durbin-Watson statistic (transformed) 2222....111155553333333322221111
Durbin-Watson statistic (original)    1111....000000007777333300006666
                                                                              
         rho              ....4444999999996666777777771111
                                                                              
       _cons            8888444455556666....22222222                777733333333....444466662222                11111111....55553333            0000....000000000000                    6666999988886666....999911119999                9999999922225555....555522221111
        dIPI        222222221111....6666777799998888            111100002222....4444444455559999                    2222....11116666            0000....000033335555                    11116666....44445555666600006666                444422226666....9999000033335555
                                                                              
totalexports        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                   Total           444477773333444444443333111111112222                55557777        8888333300006666000011119999....55552222                                            Root MSE      =     2222777799993333....2222
                                                       Adj R-squared =     0000....0000666600007777
                Residual           444433336666999911111111555500006666                55556666        7777888800001111999999991111....11119999                                            R-squared     =     0000....0000777777772222
                   Model       33336666555533331111666600006666....1111                    1111        33336666555533331111666600006666....1111                                            Prob > F      =     0000....0000333344448888
                                                       F(  1,    56) =                 4444....66668888
      Source         SS       df       MS              Number of obs =                         55558888

Cochrane-Orcutt AR(1) regression -- iterated estimates

Iteration 4:  rho = 0000....4444999999997777
Iteration 3:  rho = 0000....4444999999997777
Iteration 2:  rho = 0000....4444999999997777
Iteration 1:  rho = 0000....4444999933332222
Iteration 0:  rho = 0000....0000000000000000

. prais totalexports dIPI,corc

Παλινδρόµηση 2 Συνολικές Εξαγωγές και ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής µε ∆ιορθωµένη 

Αυτοσυσχέτιση 
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Παλινδρόµηση 3 Συνολικές Εξαγωγές και ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής, εκτέλεση Chow τεστ 

για περίοδο 25 µηνών 

Durbin-Watson statistic (transformed) 1111....777799998888444444444444
Durbin-Watson statistic (original)    1111....888866662222222266665555
                                                                              
         rho          ----....0000888877777777777711112222
                                                                              
       _cons        9999444477772222....666644445555            555599995555....1111555522229999                11115555....99992222            0000....000000000000                    8888222233334444....999955557777                11110000777711110000....33333333
        dIPI    ----222233338888....4444222288884444            333322228888....2222222222226666                ----0000....77773333            0000....444477776666                ----999922221111....0000000044445555                444444444444....1111444477778888
                                                                              
totalexports        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                   Total           222200001111555533338888777799991111                22222222        9999111166660000888855554444....11115555                                            Root MSE      =     3333000055559999....7777
                                                       Adj R-squared = ----0000....0000222211119999
                Residual           111199996666555599998888666644441111                22221111        9999333366661111888844440000....00005555                                            R-squared     =     0000....0000222244445555
                   Model       4444999944440000111155550000....22229999                    1111        4444999944440000111155550000....22229999                                            Prob > F      =     0000....4444777755556666
                                                       F(  1,    21) =                 0000....55553333
      Source         SS       df       MS              Number of obs =                         22223333

Cochrane-Orcutt AR(1) regression -- iterated estimates

Iteration 5:  rho = ----0000....0000888877778888
Iteration 4:  rho = ----0000....0000888877778888
Iteration 3:  rho = ----0000....0000888877778888
Iteration 2:  rho = ----0000....0000888877776666
Iteration 1:  rho = ----0000....0000888855553333
Iteration 0:  rho = 0000....0000000000000000

. prais totalexports dIPI if time<=25,corc

 

Ουσιαστικά ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής συνδέεται µε τις εξαγωγές µε την 

εκδήλωση της κρίσης.  Αυτό δείχνει ότι οι µειώσεις στην εγχώρια βιοµηχανική 

παραγωγή έπληξαν τον κλάδο της ναυτιλίας καθότι µειώσεις του δείκτη βιοµηχανικής 

παραγωγής οδηγούν σε µειώσεις εξαγώγιµων φορτίων. 
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Παλινδρόµηση 4 Συνολικές Εξαγωγές και ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής, εκτέλεση Chow τεστ 

για περίοδο µεγαλύτερη των 25 µηνών 

 

Η παλινδρόµηση των συνολικών εισαγωγών πάνω στις πρώτες διαφορές του δείκτη 

βιοµηχανικής παραγωγής δίνει συντελεστή µε θετικό πρόσηµο.  Μια αύξηση στη 

µεγέθυνση της βιοµηχανικής παραγωγής θα οδηγούσε σε αύξηση των εισαγωγών.  

Αυτό επιβεβαιώνει τις προηγούµενες αναλύσεις των γραφηµάτων. Όµως η σχέση αυτή 

δεν κρίνεται ως στατιστικά σηµαντική από τα δεδοµένα αφού το t-test έχει p-value 

0,386 οπότε αποδεχόµαστε την µηδενική υπόθεση ότι o συντελεστής της ανεξάρτητης 

µεταβλητής (DIPI) είναι ίσος µε το 0.  Ελέγχουµε πάλι για αυτοσυσχέτιση και η 

στατιστική Durbin Watson παίρνει την τιµή 0,6089487 δηλαδή έχουµε πολύ ισχυρή 

θετική αυτοσυσχέτιση.  ∆ιορθώνοντας τις εκτιµήσεις όπως και προηγουµένως 

                                                                              
       _cons            22225555111188887777....1111            999933335555....5555333311118888                22226666....99992222            0000....000000000000                    22223333333311113333....77773333                22227777000066660000....44447777
        dIPI                    333300007777....5555            333355551111....7777333333337777                    0000....88887777            0000....333388886666                ----333399996666....8888333344447777                1111000011111111....888833335555
                                                                              
totalimports        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                   Total       2222....9999555566663333eeee++++00009999                55558888        55550000999977770000000044444444....8888                                            Root MSE      =     7777111155553333....9999
                                                       Adj R-squared = ----0000....0000000044441111
                Residual       2222....9999111177771111eeee++++00009999                55557777        55551111111177778888000022224444....4444                                            R-squared     =     0000....0000111133332222
                   Model       33339999111111115555222200006666....8888                    1111        33339999111111115555222200006666....8888                                            Prob > F      =     0000....3333888855557777
                                                       F(  1,    57) =                 0000....77776666
      Source         SS       df       MS              Number of obs =                         55559999

. reg totalimports dIPI

Durbin-Watson statistic (transformed) 2222....444422222222666600004444
Durbin-Watson statistic (original)    0000....555588882222333355557777
                                                                              
         rho              ....6666888844447777888800007777
                                                                              
       _cons        8888555577774444....222211119999                1111222200002222....11117777                    7777....11113333            0000....000000000000                    6666111122225555....444477779999                11111111000022222222....99996666
        dIPI        333300001111....1111222277776666            99990000....88884444444477774444                    3333....33331111            0000....000000002222                    111111116666....0000888822229999                444488886666....1111777722222222
                                                                              
totalexports        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                   Total           222200009999888844442222999944443333                33333333        6666333355558888888877777777....00007777                                            Root MSE      =     2222222200009999....4444
                                                       Adj R-squared =     0000....2222333322223333
                Residual           111155556666222200007777333355559999                33332222        4444888888881111444477779999....99996666                                            R-squared     =     0000....2222555555556666
                   Model       55553333666633335555555588884444....5555                    1111        55553333666633335555555588884444....5555                                            Prob > F      =     0000....0000000022223333
                                                       F(  1,    32) =             11110000....99999999
      Source         SS       df       MS              Number of obs =                         33334444

Cochrane-Orcutt AR(1) regression -- iterated estimates

Iteration 5:  rho = 0000....6666888844448888
Iteration 4:  rho = 0000....6666888844448888
Iteration 3:  rho = 0000....6666888844448888
Iteration 2:  rho = 0000....6666888844448888
Iteration 1:  rho = 0000....6666888855555555
Iteration 0:  rho = 0000....0000000000000000

. prais totalexports dIPI if time>25,corc

Παλινδρόµηση 5 Συνολικές Εισαγωγές και ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής 
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παρατηρούµε ότι ο συντελεστής του δείκτη βιοµηχανικής παραγωγής µειώνεται στο ένα 

τρίτο του προγενέστερου αποτελέσµατος αλλά τελικά δεν αλλάζει κάτι στα 

συµπεράσµατά µας γιατί δεν γίνεται στατιστικά σηµαντική η µεταβλητή (p-value 

0.574).   

Παλινδρόµηση 6 Συνολικές Εισαγωγές και ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής µε ∆ιορθωµένη 

Αυτοσυσχέτιση 

 

Ο έλεγχος Chow για µεταβολή των παραµέτρων δίνει τιµή 3.48 άρα και στις εισαγωγές 

υπήρξε σοκ το 2008.  Τρέχοντας τις παλινδροµήσεις ξεχωριστά παίρνουµε: 

Παλινδρόµηση 7 Συνολικές Εισαγωγές και ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής, εκτέλεση Chow 

τεστ για περίοδο 25 µηνών 

Durbin-Watson statistic (transformed) 1111....666600000000777777773333
Durbin-Watson statistic (original)    1111....333311113333888811113333
                                                                              
         rho              ....3333000066669999666611118888
                                                                              
       _cons        33330000777788885555....66669999            2222111111112222....666699999999                11114444....55557777            0000....000000000000                    22226666333399992222....00009999                33335555111177779999....22229999
        dIPI        ----222255553333....222244446666            555599999999....7777777755558888                ----0000....44442222            0000....666677777777                ----1111555500000000....555544448888                999999994444....0000555566662222
                                                                              
totalimports        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                   Total       1111....0000333311112222eeee++++00009999                22222222        44446666888877774444888899997777....5555                                            Root MSE      =     6666999977778888....1111
                                                       Adj R-squared = ----0000....0000333388888888
                Residual       1111....0000222222226666eeee++++00009999                22221111        44448888666699993333666644445555....3333                                            R-squared     =     0000....0000000088884444
                   Model           8888666688881111111199993333....5555                    1111            8888666688881111111199993333....5555                                            Prob > F      =     0000....6666777777771111
                                                       F(  1,    21) =                 0000....11118888
      Source         SS       df       MS              Number of obs =                         22223333

Cochrane-Orcutt AR(1) regression -- iterated estimates

Iteration 7:  rho = 0000....3333000077770000
Iteration 6:  rho = 0000....3333000077770000
Iteration 5:  rho = 0000....3333000077770000
Iteration 4:  rho = 0000....3333000066669999
Iteration 3:  rho = 0000....3333000066667777
Iteration 2:  rho = 0000....3333000044441111
Iteration 1:  rho = 0000....2222777766665555
Iteration 0:  rho = 0000....0000000000000000

. prais totalimports dIPI if time<=25,corc

 

Durbin-Watson statistic (transformed) 2222....000000008888333344446666
Durbin-Watson statistic (original)    0000....666600008888999944449999
                                                                              
         rho              ....7777111100002222333399992222
                                                                              
       _cons        22224444888811113333....22228888            2222333322221111....777788883333                11110000....66669999            0000....000000000000                    22220000111166662222....11119999                22229999444466664444....33337777
        dIPI        99994444....22220000666688888888                111166666666....777733332222                    0000....55557777            0000....555577774444                ----222233339999....7777999977775555                444422228888....2222111111112222
                                                                              
totalimports        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                   Total       1111....4444777788881111eeee++++00009999                55557777        22225555999933331111444488882222....5555                                            Root MSE      =             5555111122223333
                                                       Adj R-squared = ----0000....0000111122221111
                Residual       1111....4444666699997777eeee++++00009999                55556666        22226666222244444444999922226666....4444                                            R-squared     =     0000....0000000055557777
                   Model       8888333377778888666622222222....99999999                    1111        8888333377778888666622222222....99999999                                            Prob > F      =     0000....5555777744443333
                                                       F(  1,    56) =                 0000....33332222
      Source         SS       df       MS              Number of obs =                         55558888

Cochrane-Orcutt AR(1) regression -- iterated estimates

Iteration 4:  rho = 0000....7777111100002222
Iteration 3:  rho = 0000....7777111100002222
Iteration 2:  rho = 0000....7777111100002222
Iteration 1:  rho = 0000....6666999977776666
Iteration 0:  rho = 0000....0000000000000000

. prais totalimports dIPI,corc
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Και αντίστοιχα για διάστηµα µεγαλύτερο των 25 µηνών, προκύπτει η ακόλουθη 

παλινδρόµηση 

Παλινδρόµηση 8 Συνολικές Εισαγωγές και ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής, εκτέλεση Chow 

τεστ για περίοδο µεγαλύτερη των 25 µηνών 

 

 

Μέχρι το 2008 το πρόσηµο του δείκτη βιοµηχανικής παραγωγής είναι αρνητικό.  

∆ηλαδή µια αύξηση στην εγχώρια παραγωγή θα οδηγούσε σε µείωση των εισαγωγών.  

Από το 2008 και µετά το πρόσηµο αλλάζει και γίνεται θετικό.  ∆υστυχώς σε καµία 

περίπτωση η σχέση δεν είναι στατιστικά σηµαντική. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durbin-Watson statistic (transformed) 2222....333300003333444466660000
Durbin-Watson statistic (original)    0000....555544446666111100005555
                                                                              
         rho              ....6666666622226666666666661111
                                                                              
       _cons        22221111777722227777....11117777            1111333399991111....555566669999                11115555....66661111            0000....000000000000                                11118888888899996666                22224444555555558888....33334444
        dIPI        111122220000....2222000066667777            111100005555....4444888811117777                    1111....11114444            0000....222266663333                ----99994444....33339999777744444444                333333334444....8888111100008888
                                                                              
totalimports        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                   Total           222266663333555577776666444477777777                33334444        7777777755552222222244449999....33334444                                            Root MSE      =     2222777777772222....1111
                                                       Adj R-squared =     0000....0000000088887777
                Residual           222255553333555599996666444444440000                33333333        7777666688884444777744440000....66661111                                            R-squared     =     0000....0000333377779999
                   Model       9999999988880000000033337777....22225555                    1111        9999999988880000000033337777....22225555                                            Prob > F      =     0000....2222666622227777
                                                       F(  1,    33) =                 1111....33330000
      Source         SS       df       MS              Number of obs =                         33335555

Cochrane-Orcutt AR(1) regression -- iterated estimates

Iteration 4:  rho = 0000....6666666622227777
Iteration 3:  rho = 0000....6666666622227777
Iteration 2:  rho = 0000....6666666622227777
Iteration 1:  rho = 0000....6666666633331111
Iteration 0:  rho = 0000....0000000000000000

. prais totalimports dIPI if time>=25,corc
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5.7.2 AR(1) ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

∆υστυχώς  οι παραπάνω παλινδροµήσεις δείχνουν ότι ο δείκτης βιοµηχανικής 

παραγωγής εξηγεί µόνο ένα µικρό µέρος της µεταβλητότητας των εισαγωγών και των 

εξαγωγών οπότε καταφεύγουµε στην αγνωστική-µη αιτιατή διερεύνηση της 

συµπεριφοράς τους.  Εξετάζονται λοιπόν οι σειρές των εισαγωγών και των εξαγωγών 

σαν αυτοπαλίνδροµα σχήµατα πρώτης τάξης.   

Παλινδρόµηση 9 Αυτοπαλινδρόµηση πρώτης Τάξης Εισαγωγών και Εξαγωγών 

 

Παρατηρούµε ότι οι συντελεστές της πρώτης υστέρησης των µεταβλητών είναι 0.47 και 

0.70 αντίστοιχα, δηλαδή βρίσκονται µακριά από την µονάδα. Από τις παραπάνω 

παλινδροµήσεις προκύπτουν οι προβλέψεις για 24 µήνες, δηλαδή για το 2011 και το 

2012. Το µοντέλο προβλέπει ότι θα αυξηθούν οι εισαγωγές και θα µειωθούν  οι 

εξαγωγές. 

                                                                              
                            _cons        7777111199993333....666622221111            2222444466666666....111199997777                    2222....99992222            0000....000000005555                    2222222255555555....111144447777                11112222111133332222....00009999
         L1.        ....7777000099990000444444449999            ....0000999944440000000044446666                    7777....55554444            0000....000000000000                    ....5555222200008888000033339999                ....8888999977772222888855559999
totalimports  
                                                                              
totalimports        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                   Total       2222....9999555566663333eeee++++00009999                55558888        55550000999977770000000044444444....8888                                            Root MSE      =     5555000099994444....8888
                                                       Adj R-squared =     0000....4444999900007777
                Residual       1111....4444777799995555eeee++++00009999                55557777        22225555999955556666777777778888....6666                                            R-squared     =     0000....4444999999995555
                   Model       1111....4444777766667777eeee++++00009999                    1111        1111....4444777766667777eeee++++00009999                                            Prob > F      =     0000....0000000000000000
                                                       F(  1,    57) =             55556666....88889999
      Source         SS       df       MS              Number of obs =                         55559999

. reg totalimports L.totalimports

                                                                              
                            _cons            4444444433332222....77775555            1111000055551111....333322227777                    4444....22222222            0000....000000000000                    2222333322227777....555500005555                6666555533337777....999999996666
         L1.        ....4444777766668888777799999999            ....1111111177771111777711111111                    4444....00007777            0000....000000000000                    ....2222444422222222444488889999                    ....777711111111555511111111
totalexports  
                                                                              
totalexports        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                   Total           666611116666777766667777555577776666                55558888        11110000666633333333999922223333....7777                                            Root MSE      =     2222888899995555....5555
                                                       Adj R-squared =     0000....2222111111116666
                Residual           444477777777888899990000444477772222                55557777        8888333388884444000044443333....33338888                                            R-squared     =     0000....2222222255552222
                   Model           111133338888888877777777111100004444                    1111            111133338888888877777777111100004444                                            Prob > F      =     0000....0000000000001111
                                                       F(  1,    57) =             11116666....55556666
      Source         SS       df       MS              Number of obs =                         55559999

. reg totalexports L.totalexports
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Στα παραπάνω γραφήµατα οι προβλέψεις είναι οι µπλε γραµµές ενώ οι πράσινες και 

κόκκινες οριοθετούν το 95% διάστηµα εµπιστοσύνης.  

∆ιάγραµµα 14 Πρόβλεψη Πορείας Εισαγωγών για την περίοδο 2011-2012 

∆ιάγραµµα 15 Πρόβλεψη Πορείας Εξαγωγών για την περίοδο 2011-2012 
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Κάνοντας την ίδια ανάλυση για τα έµφορτα transshipment ε/κ παρατηρούµε ότι έχουν 

πολύ µεγαλύτερο συντελεστή ρ που σηµαίνει ότι επηρεάζονται γενικά λιγότερο από τις 

νέες εξελίξεις. 

Παλινδρόµηση 10Αυτοπαλινδρόµηση πρώτης Τάξης Μεταφορτώσεων 

                                                                              
                            _cons        1111111166666666....888811118888            999977771111....3333222200009999                    1111....22220000            0000....222233335555                ----777777778888....2222111188883333                3333111111111111....888855555555
         L1.        ....9999000000009999222222221111                ....000055555555333377775555                11116666....22227777            0000....000000000000                    ....7777999900000000333355557777                1111....000011111111888800009999
totaltsexp~t  
                                                                              
totaltsexp~t        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                   Total       8888....6666000000008888eeee++++00009999                55558888            111144448888222299990000444400001111                                            Root MSE      =     5555111177770000....7777
                                                       Adj R-squared =     0000....8888111199997777
                Residual       1111....5555222233339999eeee++++00009999                55557777        22226666777733335555999922229999....4444                                            R-squared     =     0000....8888222222228888
                   Model       7777....0000777766669999eeee++++00009999                    1111        7777....0000777766669999eeee++++00009999                                            Prob > F      =     0000....0000000000000000
                                                       F(  1,    57) =         222266664444....77770000
      Source         SS       df       MS              Number of obs =                         55559999

. reg  totaltsexport L.totaltsexport

 

Το µοντέλο προβλέπει κατά µέσο όρο µείωση των transshipment ε/κ. 

∆ιάγραµµα 16 Πρόβλεψη Πορείας Μεταφορτώσεων για την περίοδο 2011-2012 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Σε αυτή την εργασία µελετήθηκε η κίνηση εµπορευµατοκιβωτίων στο λιµάνι του 

Πειραιά, το οποίο αποτελεί εξέχων κόµβο της Μεσογείου λόγω της γεωγραφικής του 

θέσης. Τα θετικά στοιχεία του Πειραιά σχετίζονται µε το στρατηγικό πλεονέκτηµα της 

γεωπολιτικής του θέσης, των φυσικών του προδιαγραφών, των οµαλών καιρικών 

συνθηκών και της σύνδεσης του, καθώς γύρω από το container terminal υπάρχει ένα 

αρκετά καλό οδικό δίκτυο. Επιπλέον οι προοπτικές που θα προκύψουν µετά τη 

σιδηροδροµική σύνδεση του λιµένα και η προστιθέµενη αξία που προβλέπεται µετά 

από αυτή την σύνδεση µε το εθνικό και Ευρωπαϊκό δίκτυο είναι µεγάλες. Προς το 

παρόν όµως λόγω της οικονοµικής συγκυρίας η κίνηση των ε/κ έχει σηµειώσει µια 

σηµαντική µείωση. 

Τα έτη από το 2006 ως το 2010 υπήρξαν µεγάλες ταλαντώσεις στην κίνηση 

εµπορευµατοκιβωτίων λόγω της ανάπτυξης του 2007 και της οικονοµικής κρίσης του 

2008 και ιδιαιτέρως της κρίσης χρέους στην Ελλάδα το 2008 σε συνδυασµό µε τη διετή 

διάρκεια των κινητοποιήσεων των υπαλλήλων του ΟΛΠ Α.Ε. κατά τα έτη 2008-2009.  

Η ανάλυση θα αφορά τρείς κατηγορίες εκ των οποίων κάθε µία θα αποτελείται από δύο 

υποκατηγορίες.  

1) ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 

A. Έµφορτα Ε/Κ : Οι εισαγωγές εµφόρτων ε/κ µέχρι το 2007 κατά µέσο όρο 

αυξάνουν , µέχρι το 2008 παρουσιάζεται σταδιακά και η ραγδαία µείωση της 

διακινούµενης ποσότητας λόγω της κρίσης σε συνδυασµό µε τις κινητοποιήσεις 

του ΟΛΠ Α.Ε. Οι βασικές περιοχές από τις οποίες και εισάγουµε φαίνεται είτε 

να προσπαθούν να ανακάµψουν , είτε να ανακάµπτουν µε φθίνοντα ρυθµό. Η 

µόνη περιοχή η οποία παρουσιάζει αυξητικές τάσεις και διαφαίνεται να 

αποτελεί και µελλοντικά την κυριότερη περιοχή από την οποία θα εισάγουµε 

είναι η Ασία. 

B. Κενά Ε/Κ : Το διάγραµµα των εισαγωγών κενών ε/κ αποτελεί πολύ µικρό 

κοµµάτι της πίττας της συνολικής µεταφερόµενης ποσότητας και δεν χρήζει 

ιδιαίτερης ανάλυσης , καθώς είναι λογικό λόγω της κρίσης να κλείνουν 
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επιχειρήσεις και να µην δηµιουργείται έντονα η ανάγκη για εξεύρεση ε/κ προς 

πλήρωση µε εγχώρια προϊόντα και αποστολή τους προς εξαγωγή. 

2) ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

A. Έµφορτα Ε/Κ : Οι εξαγωγές ε/κ σε διακινούµενο όγκο αποτελούν το ένα τρίτο 

σε σχέση µε τις εισαγωγές και είναι πολύ λογικό οι επιπτώσεις της κρίσης και 

των απεργιών να παρουσιάζουν µεν την ίδια γενικά πορεία µε τις εισαγωγές 

όµως λόγω της µικρότερης έντασης είναι και πιο ήπιες . 

B. Κενά Ε/Κ : Αντίστοιχα τα εξαγόµενα κενά ε/κ αρχίζουν και µειώνονται καθώς 

από το 2007 αρχίζει η πτωτική τους πορεία µε άκαρπη την προσπάθεια 

ανάκαµψης κλείνοντας το 2008 και ξεκινώντας το 2009 πάλι µε πτώση. 

Είναι πολύ λογικό η πορεία των διαγραµµάτων εισαγωγής εµφόρτων µε εξαγωγής 

κενών και εξαγωγής εµφόρτων µε εισαγωγής κενών να συγκλίνει. 

3) ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ  

A. Έµφορτα Ε/Κ : Τόσο η εκφόρτωση “εισαγωγή” όσο και η φόρτωση “εξαγωγή”  

µεταφορτώσεων παρουσιάζουν δραµατική µείωση από την αρχή την κρίσης και 

µε τη συνέχεια των απεργιών. Ο όγκος που διαχειριζόταν ο ΟΛΠ Α.Ε. 

µειώνεται δραµατικά και µόνο µετά το 2009 και µε το πέρας των απεργιών 

αρχίζει να ανακάµπτει όχι όµως µε πολύ υψηλά ποσοστά. Οι γραµµές 

στρέφονται προς άλλα λιµάνια, δεν υπάρχει λόγος να διακινδυνεύουν τα φορτία 

τους εν µέσω απεργιών. 

B. Κενά Ε/Κ : Και σ’ αυτές τις περιπτώσεις τα κενά αρχίζουν και µειώνονται 

δραµατικά γρήγορα µετά το τέλος του 2008 µε την έναρξη των απεργιών και τα 

επίπεδα διακινήσεις κενών µέχρι το τέλος του 2010 είναι τόσο χαµηλά που δεν 

χρήζουν κάποιας περαιτέρω ανάλυσης. 

Αντίστοιχα και εδώ  η πορεία των διαγραµµάτων “εισαγωγής” µεταφορτωµένων 

εµφόρτων µε “εξαγωγής” µεταφορτωµένων κενών και “εξαγωγής” µεταφορτωµένων 

εµφόρτων µε “εισαγωγής” µεταφορτωµένων κενών συγκλίνουν. 

Αναλύοντας τις εισαγωγές και τις εξαγωγές βρέθηκε ότι οι µεν είναι πολύ περισσότερες 

από τις δε, που σηµαίνει ότι η Ελλάδα είναι µια εισαγωγική χώρα. Εισάγουµε πολύ 

περισσότερα αγαθά από αυτά πού εξάγουµε. Μεγάλης σηµασίας εύρηµα είναι το 
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γεγονός ότι οι δύο αυτές σειρές συµπεριφέρονται πανοµοιότυπα, αυτό µας οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι κάποιο µέρος των εισαγωγών δεν καταναλώνεται, αλλά µεταποιείται 

και ύστερα εξάγεται.  

Η σχέση των εξαγωγών µε τον δείκτη βιοµηχανικής παραγωγής είναι στατιστικά 

σηµαντική και θετική, δηλαδή µια αύξηση στη παραγωγή θα οδηγήσει σε αύξηση των 

εξαγωγών.  Ποσοτικά όµως τα νούµερα είναι µικρά δηλαδή µια αύξηση στην 

βιοµηχανική παραγωγή θα αυξήσει λίγο τις εξαγωγές. Ο λόγος που συµβαίνει αυτό 

είναι ότι τα κύρια εξαγώγιµα προϊόντα της χώρας είναι τα γεωργικά και τα 

κτηνοτροφικά. Η βιοµηχανία δεν είναι αρκετά ανεπτυγµένη τη στιγµή που υπάρχουν 

πάρα πολλές προοπτικές ανάπτυξης. Στον ελλαδικό χώρο υπάρχουν πάρα πολλές πηγές 

διαφόρων µετάλλων , πετρελαίου και θα µπορούσαν να ευδοκιµήσουν πολλές µέθοδοι 

εκµετάλλευσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.  

∆εν βρέθηκε στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα στις εισαγωγές και στον δείκτη 

βιοµηχανικής παραγωγής. Αυτό σηµαίνει ότι ως επί το πλείστον εισάγονται 

βιοµηχανικά προϊόντα για τα οποία δεν υπάρχουν υποκατάστατα ελληνικής παραγωγής. 

Εποµένως το εύρος των ελληνικών βιοµηχανικών προϊόντων είναι πολύ περιορισµένο.  

Εξετάζοντας περισσότερο τα δεδοµένα βρίσκουµε ότι η βιοµηχανική παραγωγή 

συνδέεται µε την ναυτιλία µετά το 2008.  Αυτό σηµαίνει ότι η παγκόσµια κρίση 

µετέβαλε την ελληνική βιοµηχανία ώστε να στραφεί περισσότερο στις εξωτερικές 

αγορές.  Αυτή πρέπει να είναι και η κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει η ελληνική 

οικονοµία στο δρόµο προς την ανάκαµψη.   

Εκτιµώντας µη αιτιατά υποδείγµατα πρόβλεψης, προβλέπεται ότι τα επόµενα 2 χρόνια 

(2011-2012) θα υπάρξει πτώση των εξαγωγών και σηµαντική πτώση των 

µεταφορτώσεων ενώ θα σηµειώσουν αύξηση οι εισαγωγές. Τα αποτέλεσµα της 

πρόβλεψης προκύπτουν  από την χρήση δεδοµένων για την διακίνηση ε/κ στο λιµάνι 

του Πειραιά κατά τα έτη 2006-2010. Πρέπει λοιπόν να λάβουµε σοβαρά υπόψη το 

γεγονός ότι σχεδόν για δύο χρόνια ( 2008-2009) το λιµάνι βρίσκονταν υπό καθεστώς 

απεργιών και συνεπώς η χρήση των δεδοµένων µπορεί να µας οδηγήσει σε λανθασµένα 

συµπεράσµατα. Η πορεία της χώρας µέσα στην κρίση διαφαίνεται να παρουσιάζει 

µεγάλα προβλήµατα,  τα αποτελέσµατα της πρόβλεψης φαίνεται να ευσταθούν, 



105 

 

αναµένουµε η  πορεία των εισαγωγών, των εξαγωγών, και των µεταφορτώσεων να 

κινηθούν βάσει των διαγραµµατικών απεικονίσεων παραπάνω. Οι εισαγωγές από την 

περιοχή της Ασίας  θα αυξηθούν, καθώς η διακίνηση ε/κ µέσω αυτών των θαλάσσιων 

δρόµων µεταφέρει αγαθά χαµηλής κοστολογικής αξίας. Από την άλλη οι εξαγωγές θα 

µειωθούν καθώς όλο και περισσότερες βιοµηχανίες θα αναγκάζονται να κλείσουν 

σταδιακά λόγω δυσχερών οικονοµικών καταστάσεων. Η Ελλάδα δεν αποτέλεσε ποτέ 

βιώσιµο και γόνιµο έδαφος για τον κλάδο της Βιοµηχανίας, και αυτός είναι ένας από 

τους κυριότερους λόγους που η χώρα βρίσκεται σε τόσο δυσµενή οικονοµική 

κατάσταση. Η πρόβλεψη για τις µεταφορτώσεις  φαντάζει λογική µε βάσει τα 

υπάρχοντα δεδοµένα, σ’ αυτό συντέλεσαν οι µακροπρόθεσµες κινητοποιήσεων των 

εργαζοµένων του λιµένα οδηγώντας σε έλλειψη εµπιστοσύνη από την πλευρά τόσο των 

Πρακτόρων όσο και των  Ναυτιλιακών Γραµµών προς το λιµάνι, µη θεωρώντας  το 

πλέον αξιόπιστο. Σηµαντική επίδραση επί των αποτελεσµάτων αποτελεί και το γεγονός 

ότι οι Πράκτορες και οι Γραµµές αναγκάστηκαν να βρουν άµεσες, δραστικές λύσεις 

κατευθυνόµενοι προς άλλα λιµάνια, µειώνοντας έτσι τον διακινούµενο όγκο ε/κ από και 

προς το λιµάνι του Πειραιά. 

∆εν µπορούµε όµως να παραλείψουµε το γεγονός ότι υπάρχουν ποιοτικά δεδοµένα που 

συνιστούν µεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές οι οποίες ως πληροφορίες δεν εµπεριέχονται 

στα δεδοµένα µας. Θα πρέπει να λάβουµε σοβαρά υπόψη µας τον όγκο και το σύνολο 

των επενδύσεων προς αύξηση του όγκου διαχείρισης TEUs από το λιµάνι του Πειραιά 

που σκοπό έχουν την καλύτερη εξυπηρέτηση και την χρήση του ως κόµβο λόγω της 

χαρακτηριστικά καλής γεωγραφικής του θέσης. Σηµαντική πληροφορία αποτελεί το 

γεγονός ότι το τιµολόγιο που αφορά τις υπηρεσίες που παρέχονται σε ε/κ 

µεταφορτώσεων , καθώς δεν µιλάµε για εγχώριο προϊόν αλλά για προϊόν το οποίο δεν 

σχετίζεται µε την ελληνική αγορά, µπορεί να διακυµαίνεται και να προσαρµόζεται  

πάνω στις ανάγκες και τον διακινούµενου όγκο του κάθε πελάτη. Έχοντας λοιπόν  και 

οι δύο εταιρείες προβεί, σε αντίστοιχες συµβάσεις,  αναµένουµε αύξηση του 

µεταφορτωµένου φορτίου καθώς η σύναψη ευνοϊκότερων συνθηκών τιµολόγησης 

απαιτεί από τον πελάτη ελάχιστο όριο διακινούµενου φορτίου µέσω του λιµένα για το 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα για το οποίο ισχύει και η σύµβαση. Συνεπώς η πορεία 

των µεταφορτώσεων θα είναι ανοδική. 
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Οι εξαγωγές είναι πολύ πιθανό να µην  µειωθούν καθώς οι βιοµηχανίες θα 

προσπαθήσουν να επιβιώσουν και να κρατηθούν στην αγορά στρεφόµενες στις 

εξαγωγές. Η κρίση έχει µειώσει τις πωλήσεις αναγκάζοντας τις να µειώσουν τις τιµές 

µειώνοντας παράλληλα το κέρδος. Λόγω της κατάστασης οι τιµές και οι πωλήσεις 

έχουν πέσει τόσο ώστε να µην µπορούν οι επιχειρήσεις αυτές να καλύψουν τα σταθερά 

τους κόστη και έτσι να οδηγούνται είτε σε χρεοκοπία είτε στις ξένες αγορές εξάγοντας 

τα προϊόντα τους.  

Τέλος οι εισαγωγές υπάρχει πιθανότητα να µην αυξηθούν , και αν όντως υπάρξει 

αύξηση από τις περιοχές της Ασίας θα έχουµε αντιστάθµιση από τη µείωση των 

εισαγωγών από άλλες περιοχές η οποία αθροιστικά θα είναι πολύ µεγαλύτερη και η 

οποία θα υπερκαλύψει αυτό το φαινόµενο. Τα εισοδήµατα των καταναλωτών έχουν 

µειωθεί δραµατικά και σε συνδυασµό µε την βαριά φορολόγηση που έχει ήδη ξεκινήσει 

και η οποία θα λάβει ακραίες εκτάσεις ο καταναλωτής δεν θα µπορεί να αγοράζει τον 

ίδιο όγκο και µε την ίδια συχνότητα όπως στο παρελθόν. Έχει αρχίσει και µετριάζει τα 

θέλω του και σιγά σιγά προσαρµόζεται  στην αναγκαστική µείωση κάλυψης των 

αναγκών του πέραν αυτών που σχετίζονται µε αγαθά πρώτης ανάγκης. 

«Χαρακτηριστικό παράδειγµα για την εξήγηση της πορείας τόσο των εισαγωγών όσο 

και των εξαγωγών αποτελεί η καινούργια “ τεχνική ” που χρησιµοποιείται πια στις 

διαφηµίσεις. Όλες οι διαφηµίσεις ελληνικών προϊόντων αναφέρουν ως τελευταία 

φράση “ γιατί διαλέγω να αγοράζω και εµπιστεύοµαι µόνο ελληνικά προϊόντα όπως το 

Χ προϊόν , εσείς ; “. Αυτό λοιπόν δείχνει την ύστατη προσπάθεια των ελληνικών 

βιοµηχανιών που προσπαθούν να διατηρηθούν στην ελληνική αγορά , που όµως βάσει 

των  προαναφερθέντων τελικά δεν θα τα καταφέρουν και θα στραφούν στις ξένες 

αγορές µε συνέπεια την αύξηση και των εξαγωγών. Και από την άλλη προβάλει την 

προτίµηση των ελλήνων σε ξένα προϊόντα χαµηλής ποιότητας και τιµής , πράγµα που 

επιβεβαιώνει την αύξηση των εισαγωγών από χώρες µε χαµηλά κόστη παραγωγής . 

Όµως επισηµαίνει και την µείωση της ζήτησης όλων των άλλων αγαθών πέραν των 

πρώτης ανάγκης. ∆ιότι το προαναφερθέν κείµενο των διαφηµίσεων ταυτίζεται µε 

διαφηµίσεις προϊόντων κάλυψης αναγκών πρώτου βαθµού. Άρα δεν υπάρχει ανάγκη “ 

καταπολέµησης “ προϊόντων από το εξωτερικό για άλλου είδους ανάγκες πέραν των 

βασικών . Καθώς ήδη ο καταναλωτής από µόνος του έχει διακόψει τις σπατάλες και την 
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αγορά προϊόντων κάλυψης αναγκών “ πολυτελείας “. Συνεπώς η µείωση των 

εισαγωγών είναι δεδοµένη και µεγαλύτερη από την αύξηση εισαγόµενων χαµηλής αξίας 

προϊόντων.» 

Εν κατακλείδι πιστεύουµε ότι από τώρα και στο εξής ο Πειραιάς έχει όλα τα εχέγγυα να 

καταστεί σηµαντικό hub–port στη Μεσόγειο, ενώ τα προβλήµατα που αντιµετώπιζε 

ανήκουν στο παρελθόν και µε πελατοκεντρική πολιτική οι πάροχοι υπηρεσιών να 

µπορέσουν να προσελκύσουν περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες στον Πειραιά. Αυτό 

το γεγονός θα βοηθήσει την ανάπτυξη του Πειραιά, των ναυτιλιακών εταιρειών και 

άλλων δορυφορικών επαγγελµάτων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑTA 

ΑΡΘΡΑ 

JUNE 2010 

 (16/06/2010) 

Ο Αντιπρόεδρος της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας, κ. Zhang Dejiang, 

πραγµατοποίησε επίσκεψη στη χώρα µας από τις 14 έως 17 Ιουνίου 2010, κατόπιν 

πρόσκλησης του Αντιπροέδρου της Ελληνικής Κυβέρνησης κ. Θεόδωρου Πάγκαλου. Ο 

κ. Zhang Dejiang εππισκέφθηκε την Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2010 τις λιµενικές 

εγκαταστάσεις του Σταθµού Εµπορευµατοκιβωτίων Πειραιά συνοδευόµενος από 

στελέχη της COSCO στην Ελλάδα, αλλά και άλλους κινέζους αξιωµατούχους που 

µετέχουν στην κινέζικη αντιπροσωπεία που επισκέπτεται στην Αθήνα. Κατά την 

διάρκεια της επίσκεψης του στη ΣΕΠ Α.Ε. συναντήθηκε µε τους Αξιωµατικούς και το 

πλήρωµα του πλοίου µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων Cosco Qingdao, το οποίο 

εκτελούσε το προγραµµατισµένο του ταξίδι. Ο κ. Zhang Dejiang ξεναγήθηκε στις 

λιµενικές εγκαταστάσεις της Προβλήτα II, που από την 1
η
 Ιουνίου βρίσκεται υπό την 

διαχείριση της PCT και ενηµερώθηκε αναλυτικά για το πλάνο ανάπτυξης, αλλά και για 

τα σχέδια εκσυγχρονισµού. Εξέφρασε δε την ικανοποίηση του για τον τρόπο µε το 

οποίο εξελίσσονται οι σχέσεις των δύο εθνών στο ναυτιλιακό κυρίως τοµέα και 

επανέλαβε ότι για την Κίνα η Ελλάδα αποτελεί ένα στρατηγικό έταιρο στον κρίσιµο 

τοµέα των διά θαλάσσης µεταφορών. 

**************************************************** 

SEPTEMBER 2010 

 (07/09/2010) 

Κατέπλευσε στις  07/09/2010 και ώρα 14:00 το πλοίο της ZPMC – ZHEN HUA 14 στο 

Σταθµό Εµπορευµατοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ) στην Προβλήτα II έχοντας τις 3 

καινούργιες Γερανογέφυρες Super Post Panamax (23 σειρές – 65Τ).  

Οι νέοι γερανοί είναι ήδη συναρµολογηµένοι και έχουν ανυψωτική ικανότητα 65 

τόνους ο καθένας. Είναι το αποτέλεσµα της συνεργασίας της 2π Τεχνολογικής Α.Ε. µε 

την Κινέζικη εταιρεία ZPMC, παγκόσµιο ηγέτη στην αγορά γερανογεφυρών λιµανιού. 
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Μέχρι το τέλος του Σεπτεµβρίου,  οι έν λόγω Γ/Γ αναµένονται να είναι σε πλήρη 

λειτουργία. 

Η Γερανογέφυρα 11 & 12 θα µετακινηθούν στον Προβλήτα II Ανατολικά και οι 

Γερανογέφυρες 7-10 θα µετακινηθούν στον Προβλήτα II  Νοτιοδυτικά µέχρι την 

ολοκλήρωση της ανακατασκευής  του Προβλήτα II Βορειοδυτικά. 

Επιπροσθέτως, µέχρι τα µέσα Οκτωβρίου, στον Σταθµό Εµπορευµατοκιβωτίων Πειραιά 

θα τοποθετηθούν: 

• στον Προβλήτα II Ανατολικά (µήκος 800µ.) 4 Γ/Γ  Panamax (14 σειρές) & 4 

Γ/Γ Post Panamax (16 σειρές). 

• στον Προβλήτα II Νότιοδυτικά (µήκος 340µ. – 16.5µ. ασφαλούς βυθίσµατος) 3 

Γ/Γ  Super Post Panamax (23 σειρές) & 4 Γ/Γ  Post Panamax (16 σειρές). 

Ο Σταθµός Εµπορευµατοκιβωτίων Πειραιά θα έχει την δυνατότητα να εξυπηρετεί 

οποιοδήποτε πλοίο συµπεριλαµβανοµένου και των 15,000 TEU πλοίων. 

Ο Προβλήτας II Βορειοδυτικά θα είναι έτοιµος µέχρι τις 15/01/2011 και στον 

Προβλήτα II ∆υτικά θα είναι διαθέσιµα 700µ.  µε βύθισµα 16.5µ.  

Μέχρι τον Αύγουστο του 2011, ο Προβλήτας II Νοτιοανατολικά θα έχει ασφαλής 

βύθισµα 14,5µ. και 2 SPP Γ/Γ µε 23 σειρές. 
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**************************************************** 

OCTOBER 2010 

(02/10/2010) 

Στις 2 Οκτωβρίου 2010, ηµέρα Σάββατο, παρουσία του κ. Wen Jiabao – 

Πρωθυπουργού της Λαικής ∆ηµοκρατίας της Κίνας και του Γεώργιου Παπανδρέου – 

Πρωθυπουργού της Ελλάδας, υπεγράφησαν µιά σειρά διακρατικών και διακλαδικών 

συµφωνιών για το λιµάνι του Πειραιά, από την οποία και οι δύο πλευρές θα αναλάβουν 

κοινή δράση ώστε να δηµιουργηθεί το µεγαλύτερο κέντρο διανοµής και 

διαµετακόµισης από την Ασία στην Ευρώπη, τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. Οι 

δύο κυβερνήσεις θα προωθήσουν την επιχειρηµατική συνεργασία µεταξύ των δύο 

πλευρών στους τοµείς των λιµένων, της ναυτιλίας, των logistics, της ναυπηγικής 

δραστηριότητας και των ναυτιλιακών χρηµατοδοτήσεων.  

Ο Γουέν Τζιαµπάο, που επέλεξε την Αθήνα ως πρώτο σταθµό της περιοδείας του στην 

Ευρώπη, προέβλεψε ότι τα επόµενα πέντε χρόνια θα διπλασιαστεί ο όγκος εµπορίου 

µεταξύ των δύο χωρών και θα φτάσει τα οκτώ δισ. δολάρια. Πρόσθεσε, ότι η Κίνα θα 

αυξήσει τις επενδύσεις στον Σταθµό Εµπορευµατοκιβωτίων στο λιµάνι του Πειραιά, 

ώστε να µπορεί να διαχειριστεί 800 εκατ. εµπορευµατοκιβώτια και το 2015 η 

δυναµικότητα αυτή να φτάσει τα 3,7 δισ. εµπορευµατοκιβώτια. 

Ο κινέζος πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά: «θα ενθαρρύνουµε τις κινεζικές 

επιχειρήσεις για επενδύσεις στην Ελλάδα και έχω ήδη δώσει εντολή να διοργανωθούν 

επιχειρηµατικές και διερευνητικές αποστολές». 

Οι δύο πρωθυπουργοί µετέβησαν στις λιµενικές εγκαταστάσεις της ΣΕΠ Α.Ε. στο 

λιµάνι του Πειραιά. Ο κ. Παπανδρέου επισήµανε ότι ο Πειραιάς µετατρέπεται µε την 

παρουσία της COSCO σε διαµετακοµιστικό κόµβο των κινεζικών προϊόντων στην 

ευρύτερη περιοχή και τόνισε ότι Ελλάδα και Κίνα θα γίνουν πρωτοπόροι στην έρευνα, 

την τεχνογνωσία και την εκπαίδευση σε παγκόσµιο επίπεδο για την ναυσιπλοΐα τις 

εναλλακτικές πηγές ενέργειας. 
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Από τις λιµενικές εγκαταστάσεις της ΣΕΠ Α.Ε., ο κ. Τζιαµπάο είπε ότι έχει 

συµφωνηθεί µε την Ελλάδα η λειτουργία ερευνητικού κέντρου εξοικονόµησης 

ενέργειας και µείωσης εκποµπής ρύπων της ναυτιλίας. 

Αναφέρθηκε, επίσης, στη συνεργασία στον τοµέα της εκπαίδευσης για το προσωπικό 

και για τον εκσυγχρονισµό του σταθµού και εξέφρασε την πεποίθηση του ότι ο σταθµός 

του Πειραιά θα αποτελέσει το διαµάντι της Μεσογείου. 

Τους δύο πρωθυπουργούς, που έφθασαν στο σταθµό εν πλω, συνόδευαν ο αντιπρόεδρος 

της κυβέρνησης Θεόδωρος Πάγκαλος, µέλη του Υπουργικού Συµβουλίου και της 

Κινεζικής αποστολής. 

**************************************************** 

Σταθµός Εµπορευµατοκιβωτίων Πειραιά - ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών 

 

Συµφωνία εµπορευµατικής σύνδεσης “sea-air”  

 

O ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών (∆ΑΑ) και ο Σταθµός Εµπορευµατοκιβωτίων Πειραιά 

Α.Ε. (ΣΕΠ Α.Ε.) παρουσίασαν σήµερα τη συµφωνία συνεργασίας για την 

εµπορευµατική σύνδεση “sea-air” του λιµένα Πειραιώς και του αεροδροµίου, στο 

πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης των εµπορευµατικών µεταφορών.  

 

Η συµφωνία µεταξύ ∆ΑΑ και ΣΕΠ, που υπογράφηκε πρόσφατα στο πλαίσιο της 

σύναψης εµπορικών συµφωνιών µεταξύ Ελλάδας και Κίνας παρουσία των 

Πρωθυπουργών των δύο χωρών, αφορά στη δηµιουργία “γέφυρας” µεταξύ του λιµένα 

και του αεροδροµίου, για την απευθείας οδική σύνδεση µετά την εκφόρτωση από το 

πλοίο, µε ευνοϊκούς όρους κόστους και εξυπηρέτησης. Ο ∆ιεθνής Αερολιµένας 

Αθηνών, το µοναδικό αεροδρόµιο στην Ευρώπη που αναπτύσσει συνδυασµένες 

θαλάσσιες – αεροπορικές µεταφορές, έχει ως στόχο µέσω της συνεργασίας µε τον ΣΕΠ, 

να προσελκύσει µε γρήγορες και απλοποιηµένες διαδικασίες επιπλέον transit φορτία 

στην Αθήνα, µε ενδιάµεσα σηµεία διαµετακόµισης τον Πειραιά και το αεροδρόµιο, 

καθιστώντας  το νέο προϊόν πιο ανταγωνιστικό στη διεθνή αγορά.  

 



113 

 

Παράλληλα, σε µία εποχή που ο κλάδος των εγχώριων εµπορευµατικών 

αεροµεταφορών δοκιµάζεται από τις αντίξοες οικονοµικές συνθήκες, η συµφωνία ∆ΑΑ 

και ΣΕΠ αναµένεται να αξιοποιήσει τις νέες υποδοµές στο λεκανοπέδιο δηµιουργώντας 

δυνατότητες για νέες συνεργασίες, ανάπτυξη και απασχόληση στον ευρύτερο τοµέα 

των εµπορευµατικών µεταφορών.  

 

«Η περαιτέρω ανάπτυξη συνδυασµένης θαλάσσιας-αεροπορικής µεταφοράς συνεχίζει 

να αποτελεί βασικό κοµµάτι της αναπτυξιακής φιλοσοφίας µας και της εξωστρέφειας 

της εταιρείας αεροδροµίου», δήλωσε ο ∆ιευθυντής Τµήµατος Εµπορευµατικής 

Ανάπτυξης του ∆ΑΑ, Αλέξης Σιώρης. «Ειδικά εν µέσω της δύσκολης περιόδου για τον 

κλάδο µας, η «συν-ένωση» των δυνάµεων µε την ΣΕΠ, ένα σηµαντικό «παίκτη» µε 

ισχυρή δυναµική και τεχνογνωσία, στόχο έχει να δώσει νέα ώθηση στο 

διαµετακοµιστικό εµπόριο µέσω του αεροδροµίου, προσφέροντας εναλλακτικές 

υπηρεσίες στους πελάτες µας µε ουσιαστικά οφέλη για το σύνολο της εµπορευµατικής 

κοινότητάς µας.» 

 

Εκ µέρους της ΣΕΠ, ο Αναπληρωτής Εµπορικός ∆ιευθυντής της ΣΕΠ, Αναστάσιος 

Βαµβακίδης δήλωσε: «Η δυναµική που µας επιβάλει το κύρος και η θέση της µητρικής 

εταιρείας µας COSCO Pacific Limited, µας δίνει τις κατευθύνσεις για ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων που ξεπερνούν τα στενά όρια ενός Εµπορευµατικού σταθµού. Το 

όραµα µας για ένα σύγχρονο state-of-the-art Τερµατικό Σταθµό περνά µέσα απο 

συνεργασίες και επενδύσεις σε νέες ιδέες και προτάσεις όπως αυτή της seanairgy για 

συνδυασµένη µεταφορά εµπορευµάτων µέσω ΣΕΠ και ∆ΑΑ. Η ΣΕΠ θα 

«εκµεταλλευτεί» την τεχνογνωσία και εµπειρία της ∆ΑΑ για την καθιέρωση της  

seanairgy στην αγορά της µεταφορικής κοινότητας.» 

**************************************************** 

GREECE, PIRAEUS - - Mr. Eivind Kolding – CEO of Maersk Line S.A., leading liner 

shipping company, with headquarters in Denmark, visited on October 13th, 2010, 

Piraeus Container Terminal S.A. (PCT) located in Perama, in order to promote mutual 

cooperation and explore the potentials of the state-of-the-art modern container terminal 

in Greece.  
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Maersk Line is the core liner shipping activity of the A.P. Moller – Maersk Group, the 

leading liner shipping companies in the world, serving customers all over the globe. The 

Maersk Line fleet comprises more than 500 vessels and a number of containers 

corresponding to more than 1,900,000 TEUs, ensuring reliable and comprehensive 

worldwide coverage. During the past years have won awards for “Best Global Shipping 

Line” 2009 and for “Container Shipping Line of the Year” 2007. 

Piraeus Container Terminal SA, a company incorporated in Greece and a wholly-owned 

subsidiary of COSCO Pacific Ltd., commenced operations on October 2009 and seeks 

to achieve a substantial growth in the container throughput by capturing the business 

opportunities arising from the rapid economic growth and the increasing containerized 

trade in the Mediterranean region. PCT is principally engaged in the development, 

operation and commercial utilisation of the existing Pier 2; and the construction, 

operation and commercial utilisation of the eastern part of Pier 3 of the Piraeus Port 

Container Terminal. 

**************************************************** 

JENUARY 2011 

Ο Σταθµός Εµπορευµατοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ Α.Ε.) µε στοχευµένες επιλογές και 

σωστή και επίπονη παρακολούθηση έχει ολοκληρώσει τις εργασίες ανακατασκευής της 

∆υτικής πλευράς του Προβλήτα II, ο οποίος λειτουργεί σε όλο του το µήκος από τα 

τέλη ∆εκεµβρίου 2010. Τέσσερις µήνες νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασµό της 

Σύµβασης Παραχώρησης ολοκληρώνεται η ∆υτική πλευρά του Προβλήτα II από τον 

εργολάβο.   

**************************************************** 

FEBRUARY 2011 

04 /02/2011 

Κατέπλευσαν µε το πλοίο «ZHEN HUA 10» αρχές Φεβρουαρίου στον Σταθµό 

Εµπορευµατοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ) στην Προβλήτα II τα 2 πρώτα RMG, 

κατασκευής της Κινέζικής εταιρείας ZPMC. Επιπροσθέτως, στις 26 Φεβρουαρίου 2011 

έγινε η παραλαβή των άλλων 6 RMG τα οποία κατέπλευσαν µε το πλοίο «ZHEN HUA 
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11», στο σύνολο 8 RMG τα οποία θα ενταχθούν στο υλικοτεχνικό δυναµικό του 

Σταθµού Εµπορευµατοκιβωτίων Πειραιά από µέσα Απριλίου 2011. 

Τα RMG είναι µηχανήµατα υψηλής τεχνολογίας µε δυνατότητα πυκνής στοιβασίας, 9 

εµπορευµατοκιβωτίων κατά πλάτος και 6 εµπορευµατοκιβωτίων καθ’ ύψος. 

**************************************************** 

27 & 28 /02/2011 

Συµµετοχή της ΣΕΠ Α.Ε. στην Ηµερίδα Logi. C ’11 της 3ης ∆ιεθνής Έκθεσης 

«Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics 2011» µε θέµα ηµερίδας «Συνδυασµένες 

Μεταφορές στην Πράξη – Το παράδειγµα ∆ΑΑ – ΣΕΠ». Παρουσίαση του  project 

∆ΑΑ / ΣΕΠ “seanairgy”, µια συµφωνία συνεργασίας, η οποία υπεγράφη  στις 2 

Οκτωβρίου 2010, σχετικά µε την εµπορευµατική σύνδεση “sea-air” του λιµένα 

Πειραιώς και του αεροδροµίου.   

Οµιλητές πέραν της ΣΕΠ και του ∆ΑΑ για το συνδυαστικό αυτό έργο sea-air, ήταν και 

εκπροσώποι που δραστηριοποιούνται στο rail-road (ΠΡΟΟ∆ΟΣ) και στο θαλάσσιο 

έργο (∆ιεθνής Ναυτική Ένωση), από την οποία στόχος ήταν να εξαχθούν στρατηγικές, 

προτάσεις, προσκλήσεις έργου / συνεργασίας για αυτή την θετική εµπορευµατική 

σύνδεση. 

Επιπροσθέτως, η ΣΕΠ Α.Ε. συµµετείχε στο θάλασσιο κοµµάτι στην Ηµερίδα Logi. C 

’11 της 3ης ∆ιεθνής Έκθεσης «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics 2011» µε θέµα 

ηµερίδας «ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΑ∆ΙΩΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ» και µε 

θέµα της ΣΕΠ Α.Ε. «∆ιαδικασίες και έλεγχοι κατά την εισαγωγή – εξαγωγή – In Transit 

διέλευση επικίνδυνων εµπορευµατοκιβωτίων µέσω της ΣΕΠ Α.Ε.». Η κα. Βάθη 

Σωτηρία, Χηµικός Μηχανικός /Dangerous Cargo & Environment Protection Officer και 

ο κ. Βαµβακίδης Αναστάσιος / Αναπληρωτής Εµπορικός ∆ιευθυντής της ΣΕΠ ΑΕ, 

παρουσίασαν όλα τα στάδια που απαιτούνται και για τις 2 πλευρές, λιµανιού και 

ναυτιλιακής γραµµής, για την διέλευση επικίνδυνων εµπορευµατοκιβωτίων. 

**************************************************** 
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MARCH 2011 

(14/03/2011) 

Ο Σταθµός Εµπορευµατοκιβωτίων Πειραιά από τις 15 Μαρτίου 2011 έχει αναλάβει την 

διαχείριση καταλοίπων των πλοίων που προσεγγίζουν στίς λιµενικές εγκαταστάσεις της 

ΣΕΠ Α.Ε. 

Επισηµαίνεται ότι προς διευκόλυνση των συναλλασσοµένων οι πάροχοι (HEC A.E. & 

ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.), τα µέσα και οι διαδικασίες περισυλλογής και το σύστηµα 

τιµολόγησης των παρεχόµενων διαδικασιών παραµένουν ίδια µε τα µέχρι σήµερα 

εφαρµοζόµενα. 

Για κάθε σχετική λεπτοµέρεια καθορίζεται ως σηµείο επικοινωνίας το Γραφείο 

Περιβάλλοντος το οποίο βρίσκεται εντός του κτιρίου του Ν. ΣΕΜΠΟ. 

**************************************************** 

(15/03/2011) 

Ο Σταθµός Εµπορευµατοκιβωτίων Πειραιά από τις 15 Μαρτίου 2011 έχει αναλάβει την 

παροχή στους πελάτες της της Υπηρεσίας σύνδεσης και παρακολούθησης ψυγείων 

εµπορευµατοκιβωτίων, αναλυτικότερα: 

� την υπηρεσία της σύνδεσης και την παρακολούθησης των ψυγείων 

εµπορευµατοκιβωτίων εντός του Ν.ΣΕΜΠΟ στο ανταγωνιστικό κόστος των 

5,90 Ευρώ ανά ηµέρα ανα ψυγείο εµπορευµατοκιβώτιο. Η υπηρεσία αυτή 

περιλαµβάνει την σύνδεση και αποσύνδεση όλων των ψυγείων που 

φορτώνονται ή εκφορτώνονται από και προς το πλοίο ή απο και πρός την πύλη 

εισόδου / εξόδου του Ν.ΣΕΜΠΟ, την παρακολούθηση της θερµοκρασίας, της 

υγρασίας και του εξαερισµού 3 φορές την ηµέρα (07:00, 15:00 και 23:00). 

� PTI για όλες τα ζητούµενα ψυγεία σύµφωνα µε τις οδηγίες των εταιρειών σας µε 

κόστος 15 Ευρώ . 
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Θα υπάρχει άµεση αναφορά στους εξουσιοδοτηµένους από τις εταιρείες υπαλλήλους 

για πιθανή δυσλειτουργία οποιουδήποτε ψυγείου για τις περεταίρω ενέργειες της 

εταιρείας. 

Στο άµεσο µέλλον θα δοθεί η δυνατότητα στους πελάτες που έχουν WEB–IP να 

λαµβάνουν τις πληροφορίες που αφορούν τα ψυγεία τους µέσω WEB. 

 


