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ΠΔΡΙΛΖΦΖ 

 

       Ζ ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειεί κία πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ηεο ζεσξίαο ηεο αλάιπζεο ησλ 

ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηηο εηζεγκέλεο εηαηξίεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ ηνπ θιάδνπ ησλ Σαμηδίσλ θαη 

ηνπ Σνπξηζκνχ. 

 

Δηδηθφηεξα, επηδηψθνληαη νη αθφινπζνη ζθνπνί: 

 Ζ αλάιπζε ηνπ γεληθφηεξνπ νηθνλνκηθνχ θαη ηνπξηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ηφζν ζε Γηεζλέο φζν θαη ζε 

εγρψξην επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ νη ζπλέπεηεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ζηνλ θιάδν, 

αιιά θαη θαη‟ επέθηαζε ζηηο εηζεγκέλεο εηαηξίεο. 

 Ζ αλάιπζε ηνπ θιάδνπ ησλ Σαμηδίσλ θαη Σνπξηζκνχ , κέζσ ηνπ ζρνιηαζκνχ βαζηθψλ πξνζδηνξηζηηθψλ 

παξαγφλησλ ηνπ. 

 Αλάιπζε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ εηαηξεηψλ κέζσ ηεο θξηηηθήο δηεξεχλεζεο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

αξηζκνδεηθηψλ. 

 Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 

 

       Ζ εξγαζία αλαθέξεηαη ζηελ πεληαεηία 2009-2013, ελψ νη πεγέο πξνέιεπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη, θπξίσο, νη 

ζειίδεο ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ ζην δηαδίθηπν, ηα εηήζηα ελεκεξσηηθά ηνπο δειηία, θαζψο θαη ειιεληθή 

βηβιηνγξαθία θαη αξζξνγξαθία. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

 

1.1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΙΚΟ ΚΟΠΟ 

 

       Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ 

εηζεγκέλσλ ζην Υ.Α. εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ Σαμίδηα θαη Σνπξηζκφο γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2009-2014, πξνθεηκέλνπ 

λα απνηππσζεί ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ εηαηξηψλ. 

 

       Οη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν είλαη νη 

εμήο:  

 

 ATTICA Α.Δ. ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ 

 

 ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ 

 

 ΜΗΝΧΗΚΔ ΓΡΑΜΜΔ ANE 

 

 ΑΝΧΝΤΜΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΚΡΖΣΖ Α.Δ. 

 

 

 

       Μέζσ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο ζα εμαρζνχλ νξηζκέλα ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ πνξεία ηνπ 

θιάδνπ ησλ Σαμηδίσλ θαη ηνπ Σνπξηζκνχ. Σα ζπκπεξάζκαηα απηά ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ θιάδν θαζψο θαη θαηά ην πφζν βειηηψλνληαη, ή 

επηδεηλψλνληαη δηαρξνληθά νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπο ζέζεηο. 
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1.2.ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

 

       Ζ κεζνδνινγία ηεο αλάιπζεο ζα έρεη επαγσγηθφ ραξαθηήξα. Αξρηθά ζα εμεηαζζεί ην γεληθφηεξν νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ, ηφζν ην δηεζλέο φζν θαη ην εγρψξην πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ νη ζπλέπεηέο ηνπο ζηνλ θιάδν, αιιά 

θαη θαη‟ επέθηαζε ζηηο εηζεγκέλεο εηαηξίεο. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε αλάιπζε ηνπ θιάδνπ ηνπ Σνπξηζκνχ θαη ηεο 

Αλαςπρήο , ζηνλ νπνίν αλήθνπλ νη ππφ κειέηε εηαηξίεο. Σα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιάδνπ ηα νπνία ζα 

αλαιπζνχλ είλαη ην πφζν νξγαλσκέλνο είλαη ,νη δνκέο ηνπ, ε κνληκφηεηά ηνπ, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο 

ππεξεζίεο θαη ηελ ηερλνινγία ηνπ, νη αδπλακίεο θαη νη απεηιέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ θιάδν θαζψο επίζεο θαη ηα 

δπλαηά ηνπ ζεκεία θαη νη επθαηξίεο πξνο εθκεηάιεπζε.   

 

       Έρνληαο νινθιεξψζεη ηελ αλάιπζε ηνπ γεληθφηεξνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ,κε ηελ νπνία γίλεηαη 

πξνζπάζεηα απνηχπσζεο ησλ ζπλζεθψλ κέζα ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ νη εηαηξίεο,  θαη ηνπ ππν εμέηαζε θιάδνπ , 

ζα αθνινπζήζεη ε αλάιπζε ησλ ινγηζηηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2009-2013. 

 

       Σα εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αλάιπζε ησλ ινγηζηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ είλαη: 

 

1. αξηζκνδείθηεο 

 

2. Ηζνινγηζκνη 

 

3.Καηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεο 

 

 

1.3.ΓΙΑΡΘΡΧΖ ΔΡΓΑΙΑ 

  

       Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειείηαη απφ επηά θεθάιαηα θαη ηα παξάξηεκαηα ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα : 

       Σν πξψην θεθάιαην απνηειεί ηελ εηζαγσγή ηεο εξγαζίαο φπνπ παξνπζηάδεηαη ην ζέκα ηεο , ν αληηθεηκεληθφο 

ζθνπφο ηεο, ε κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζεζεί γηα ηελ εθπφλεζε ηεο θαζψο θαη ε δηάξζξσζή ηεο εξγαζίαο. 

 

       ην δεχηεξν θαη ζην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη παξνπζίαζε ηεο ζεσξίαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Αλαιχνληαη νη θαηεγνξίεο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ αξηζκνδεηθηψλ , ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπο, θαζψο 

θαη ε πξαθηηθή ηνπο ζεκαζία ζηελ αλάιπζε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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       ην ηέηαξην θαη ζην πέκπην θεθάιαην επηρεηξείηαη θαηαξράο κία πξνζπάζεηα απεηθφληζεο ησλ εμειίμεσλ ηφζν 

ζηελ παγθφζκηα φζν θαη ζηελ εγρψξηα νηθνλνκία. πγθεθξηκέλα ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ 

βαζηθψλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο νηθνλνκίαο φπσο είλαη ε εμέιημε ηνπ ΑΔΠ , ε κεηαβνιή ηνπ δείθηε ηεο 

αλεξγίαο , ε λνκηζκαηηθή θαη δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή πνπ επηθξαηεί ζηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν θιπ. 

 

       Καηφπηλ ζην έθην θεθάιαην γίλεηαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ θιάδνπ ηνπ Σνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα θαη 

εμεηάδνληαη ζέκαηα φπσο ην ηζηνξηθφ ηνπ θιάδνπ, ην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ θιάδνπ, ε αλάιπζε ηεο αγνξάο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα , φπσο επίζεο γίλεηαη θαη αλάιπζε ηνπ θιάδνπ θαη εζηηάδνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο 

δπλάκεηο ,αδπλακίεο ,επθαηξίεο θαη απεηιέο. 

 

       ην έβδνκν θεθάιαην έρνπκε ηελ παξνπζίαζε ησλ εηζεγκέλσλ ζην Υ.Α.Α εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζην θιάδνπ ηεο επηβαηεγνχ λαπηηιίαο (Attica Group, Minoan Lines, A.N.E.K θαη Nel Lines). 

 

       ην φγδνν θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη θξηηηθή δηεξεχλεζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ ησλ εμεηαδφκελσλ νκίισλ γηα ηελ 

πεληαεηία 2009-2013. Δηδηθφηεξα ε αλάιπζε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ γίλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο, ξεπζηφηεηαο, δξαζηεξηφηεηαο, δηάξζξσζεο θεθαιαίσλ. 

 

       ην έλαην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο εμάγνληαη ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ πξνεγεζείζα αλάιπζε ηφζν ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ θιάδνπ φζν θαη ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο ησλ νκίισλ. 

 

      Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηε παξνπζίαζε ησλ πξννπηηθψλ ηνπ θιάδνπ ηα πξνζερή ρξφληα αιιά θαη 

πξνηάζεσλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ζηξαηεγηθέο επηινγέο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ γηα ηελ έμνδν ηνπ θιάδνπ 

απφ ηελ θξίζε. Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξάζεζε ηνπ παξαξηήκαηνο ζην νπνίν παξαζέηνληαη νη 

ηζνινγηζκνί νη ηακηαθεο ξνέο θαη νη θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ησλ εηζεγκέλσλ νκίισλ  γηα ηελ πεξίνδν 

2009-2013. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΑΝΑΛΤΖ: ΘΔΧΡΖΣΙΚΖ ΠΡΟΔΓΓΙΖ 

 

2.1.ΓΔΝΙΚΑ 

 

       θνπφο ηεο αλάιπζεο ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ (financial statements analysis) είλαη ε 

απνηχπσζε ηεο ρξεµαηννηθνλνµηθήο θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο ζε έλα δεδνµέλν 

ρξνληθφ δηάζηεµα. Ζ αλάιπζε ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ πξαγµαηνπνηείηαη µε ηελ 

ρξήζε δηαθφξσλ εξγαιείσλ, φπσο δείθηεο θαη πίλαθεο θίλεζεο θεθαιαίσλ θαη 

επηδηψθεη ηε µειέηε νξηζµέλσλ βαζηθψλ µεηαβιεηψλ µηαο επηρείξεζεο, ν θπξηφηεξνη 

εθ ησλ νπνίσλ είλαη:  

 

 Ζ απνδνηηθφηεηα 

 Σν πεξηζψξην θέξδνπο 

 Ζ θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα 

 Ζ απνηειεζµαηηθφηεηα ζηε δηαρείξηζε ησλ απνζεµάησλ θαη ησλ πηζηψζεσλ 

 Ζ ξεπζηφηεηα 

 Ζ δαλεηαθή επηβάξπλζε 

 Σν πεξηζψξην αζθάιεηαο 

 Ζ ζχλζεζε ησλ ελεξγεηηθψλ ζηνηρείσλ 

 Ζ ρξεµαηνδνηηθή δηάξζξσζε 

 

 

       Οη ρξήζηεο ησλ ρξεµαηννηθνλνµηθψλ θαηαζηάζεσλ µηαο επηρείξεζεο είλαη δηάθνξεο 

νµάδεο ελδηαθεξνµέλσλ (stakeholders). Σέηνηνπ είδνπο νµάδεο ζα µπνξνχζαλ λα 

είλαη, ε δηνίθεζε θαη νη εξγαδφµελνη µηαο επηρείξεζεο αιιά θαη νη µέηνρνη, νη 

δπλεηηθνί επελδπηέο, νη αλαιπηέο επελδχζεσλ, νη ρξεµαηννηθνλνµηθνί νξγαληζµνί θαη 

γεληθφηεξα νη δαλεηζηέο, νη πξνµεζεπηέο, νη δεµφζηεο ππεξεζίεο θαη ν επξχηεξνο 

δεµφζηνο ηνµέαο.  
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       Οη ρξεµαηννηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο µηαο επηρείξεζεο πεξηιαµβάλνπλ πιεξνθνξίεο 

γηα ηηο ζπλζήθεο νηθνλνµηθήο ιεηηνπξγίαο µηαο επηρείξεζεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο 

ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Οη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ζα µπνξνχζαλ λα ρξεζηµνπνηεζνχλ γηα ηελ 

εθπφλεζε µηαο ρξεµαηννηθνλνµηθήο µειέηεο ρσξίδνληαη  ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο:  

 

  Υξεµαηννηθνλνµηθέο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο δπλαηφ λα ιεθζνχλ απφ πεγέο, φπσο είλαη νη εηήζηεο 

εθζέζεηο πεπξαγµέλσλ. Οη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο πεξηιαµβάλνπλ ηηο θχξηεο ρξεµαηννηθνλνµηθέο 

θαηαζηάζεηο, δηάθνξεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεµέλα ρξεµαηννηθνλνµηθά ζηνηρεία, εηήζηνπο 

πξνυπνινγηζµνχο θαη επελδπηηθά πξνγξάµµαηα.  

  Με ρξεµαηννηθνλνµηθέο πιεξνθνξίεο, πνπ πεξηιαµβάλνπλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά µε ηελ πξνζθνξά 

θαη ηε δήηεζε ησλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο, φπσο θαη ζηνηρεία, πνπ αθνξνχλ νιφθιεξν ηνλ θιάδν, ζηνλ 

νπνίν αλήθεη ε επηρείξεζε.  

  ∆ηάθνξεο πιεξνθνξίεο, φπσο γηα παξάδεηγµα εθζέζεηο ινγηζηηθψλ ειέγρσλ, απνθάζεηο δηνηθήζεσλ, 

εθζέζεηο αλαιπηψλ θαη νξθσηψλ ειεγθηψλ (Αξηίθεο, 2003).  

 

 

2.2 ΔΙ∆Ζ ΑΝΑΛΤΖ ΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

 

 

       Ζ αλάιπζε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ δηαθξίλεηαη αλάινγα µε ηε ζέζε ηνπ αλαιπηή αιιά θαη µε ηα ζηάδηα 

δηελεξγείαο ηεο. 

 

Αλάινγα µε ηελ Θέζε ηνπ Αλαιπηή 

Τπάξρνπλ δχν είδε αλαιχζεσο ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ αλάινγα µε ηε ζέζε εθείλνπ ν νπνίνο ηε δηελεξγεί ηελ 

αλάιπζε ηα νπνία είλαη ηα εμήο:  

 

α) Δζσηεξηθή αλάιπζε 

       Πξαγµαηνπνηείηαη απφ αλαιπηέο, πνπ βξίζθνληαη ζε άµεζε ζρέζε µε ηελ επηρείξεζε θαη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

λα πξνζθχγνπλ ζηα ινγηζηηθά ηεο βηβιία γηα λα ειέγμνπλ ηνπο επηµέξνπο ινγαξηαζµνχο θαη ηα ινγηζηηθά έγγξαθα. 

Σν βαζηθφηεξν πιενλέθηεµα απηνχ ηνπ είδνπο ηεο αλάιπζεο είλαη ην γεγνλφο φηη επηηξέπεη ζηνλ αλαιπηή λα ειέγμεη 

ηηο δηάθνξεο µεζφδνπο θαη δηαδηθαζίεο πνπ εθαξµφζηεθαλ. Καη‟  απηφ ηνλ ηξφπν, ε αλάιπζε απνθηά µεγαιχηεξε 

δηαχγεηα θαζψο επηηξέπεη ζηνλ αλαιπηή λα εµβαζχλεη.  
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       Δπηπιένλ, ε εζσηεξηθή αλάιπζε, γίλεηαη απφ αλαιπηέο ηεο επηρεηξήζεσο νη νπνίνη σο ζηφρν έρνπλ λα 

πξνζδηνξίζνπλ ην βαζµφ απνδνηηθφηεηάο θαη λα εξµελεχζνπλ ηηο µεηαβνιέο ηεο νηθνλνµηθήο ηεο ζέζεο ηεο 

επηρείξεζεο. Δπηπξφζζεηα, ε εζσηεξηθή αλάιπζε ιεηηνπξγεί µε ζθνπφ λα εξµελεχζεη νξηζµέλα νηθνλνµηθά 

ζηνηρεία ηεο επηρεηξήζεο γηα ινγαξηαζµφ ηεο δηνηθήζεσο. Αχην επηηξέπεη ζηελ δηνίθεζε λα µεηξήζεη ηελ πξφνδν 

πνπ επηηειέζηεθε θαη λα ειέγμεη ηελ ίδηα ηελ επηρείηξεζε. 

 

β) Δμσηεξηθή αλάιπζε 

       Ζ εμσηεξηθή αλάιπζε δηελεξγείηαη απφ άηνµα εθηφο ηεο επηρείξεζεο θαη βαζίδεηαη θαη‟ απνθιεηζηηθφηεηα ζηα 

ζηνηρεία πνπ δεµνζηεχνληαη ζηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζηηο εθζέζεηο ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ θαη ησλ 

ειεγθηψλ. πσο είλαη θπζηθφ,  ν αλαιπηήο είλαη ζε ζέζε λα δηεηζδχζεη βαζχηεξα µέζα ζηελ επηρείξεζε. Σν έξγν 

ηνπ απφ ηελ άιιε είλαη ηφζν δπζθνιφηεξν φζν πην ζπλνπηηθά είλαη ηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο πνπ δεµνζηεχνληαη.  

 

       Ζ εμσηεξηθή αλάιπζε πξαγµαηνπνηείηαη θαηα θχξην ιφγν απφ πξφζσπα πνπ ελδηαθέξνληαη λα πξνζδηνξίζνπλ 

ηελ νηθνλνµηθή ζέζε θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο επηρεηξήζεσο.   

 

       Να πξνζδηνξίζνπλ δειαδή ηελ δπλαηφηεηα πνπ έρεη ε επηρείξεζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο ηξέρνπζεο 

ππνρξεψζεηο ηεο ζην παξφλ αιιά θαη ζην µειινληηθά, αθφµε θαη αλ νη ζπλζήθεο ζην µέιινλ δηαθνξνπνηήζνπλ.  

 

       Δπίζεο ζηνπο ζηφρνπο είλαη λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα πνπ έρη θάζε επηρείξεζε λα εθµεηαιιεπζεί ηπρφλ 

παξνπζηαδφµελεο επθαηξίεο µε ηε ρξήζε θεθαιαίσλ απφ ίδηεο πεγέο ή απφ έθδνζε λέσλ ηίηισλ µεηνρψλ ή 

νµνινγηψλ αιιά αθφµα θαη µε ηελ άληιεζε θεθαιαίσλ απφ ηελ πξνζθπγή ζηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζµφ.  

 

       Δπίζεο θαηά ηελ εμσηεξηθή αλάιπζε δηεξεπλάηαη ε δπλαηφηεηα πιεξσµήο ησλ ιεμηπξφζεζµσλ ηφθσλ θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ θαζψο θαη ηελ θαηαβνιή µεξηζµάησλ ρσξίο δηαθνπή.  

 

       Πξνθεηµέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε απνδνηηθφηεηα µηαο επηρεηξήζεσο εξεπλάηαη θπξίσο ην χςνο θαη ε 

ζηαζεξφηεηα ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηεο, θαζψο θαη ε ηάζε βειηηψζεσο απηψλ ζην µέιινλ. πσο είλαη θπζηθφ, ν 

ηχπνο αιιά θαη ε δηάηαμε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζµνχ θαη ηεο θαηαζηάζεσο απνηειεζµάησλ ρξήζεσο έρνπλ 

ηδηαίηεξε ζεµαζία, πξνθεηµέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε νηθνλνµηθή ζέζε θαη ε απνδνηηθφηεηα µηαο 

επηρεηξήζεσο 
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Αλάινγα µε ηα ηάδηα ελέξγεηαο ηεο Αλάιπζεο 

Αλάινγα µε ηα θχξηα ζηάδηα δηελέξγεηαο ηεο αλαιχζεσο, ηε δηαθξίλνπµε :  

 

α) Σππηθή αλάιπζε 

       Ζ ηππηθή αλάιπζε πξνεγείηαη ηεο νπζηαζηηθήο θαζψο απνηειεί θαηα µηα έλλνηα ην πξνπαξαζθεπαζηηθφ ηεο 

ζηάδην. Ζ ηππηθή αλάιπζε ζαλ ζηφρν έρεη ηνλ έιεγρν ηεο εμσηεξηθήο δηάξζξσζεο ηνπ ηζνινγηζµνχ θαη ηνπ 

ινγαξηαζµνχ ησλ απνηειεζµάησλ ρξήζεσο, πξνβαίλεη ζηηο ελδεηθλπφµελεο δηνξζψζεηο, ζηξνγγπινπνηήζεηο, 

νµαδνπνηήζεηο, αλαθαηαηάμεηο θαη αλαζρεµαηηζµνχο θαη ζπµπιεξψλεη ηα ζε απφιπηνπο αξηζµνχο θνλδχιηα µε 

ζρεηηθνχο αξηζµνχο, δειαδή αξηζµνχο ζε πνζνζηά επί ηνηο εθαηφ.  

 

β) Οπζηαζηηθή αλάιπζε 

       Ζ νπζηαζηηθή αλάιπζε φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ζηεξίδεηαη ζηα δεδνµέλα ηεο ηππηθήο αλαιχζεσο, αιιά 

επεθηείλεηαη φζνλ αθνξά ζηελ δηεξεχλεζε θαη επεμεξγαζία δηαθφξσλ αξηζµνδεηθηψλ, πνπ δείρλνπλ ηελ 

πξαγµαηηθή εηθφλα ηεο επηρεηξήζεο.  

 

2.3. Βαζηθέο θαηεγνξίεο θαη ζθνπνί αλαιπηώλ 

 

       πσο ήδε είπακε παξαπάλσ αλάινγα κε ην πνηφο δηελεξγεί ηελ αλάιπζε θαη ηη ζθνπφ επηδηψθεη, ππάξρνπλ 

δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο αλαθνξηθά κε ηελ ηερληθή πνπ θάζε θνξά ζα ρξεζηκνπνηεζεί. 

  

       ινη φζνη αζρνινχληαη κε ηελ ηερληθή ηεο αλάιπζεο έρνληαο ζαλ ζθνπφ λα ιάβνπλ θάπνηεο απνθάζεηο 

κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε δηάθνξεο θχξηεο θαηεγνξίεο νη νπνίεο είλαη νη εμήο : 

 

α) Γαλεηζηέο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

 

β) Ζ δηνίθεζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

 

γ) Μέηνρνη – Δπελδπηέο. 

 

δ) Διεγθηέο ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

ε) Οηθνλνκηθνί αλαιπηέο, ρξεκαηηζηέο. 

 

ζη) Αλαιπηέο ζε πεξηπηψζεηο εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ. 
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δ) Γηάθνξεο άιιεο νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ.  

 

 

2.3.1 θνπνί δαλεηζηώλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο 

 

       Λέγνληαο δαλεηζηέο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ελλννχκε φινπο εθείλνπο πνπ κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν 

δαλείδνπλ ζηελ ηειεπηαία ρξεκαηηθά θεθάιαηα. Ζ πίζησζε πνπ δίλεηαη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο πξψησλ πιψλ θαη 

εκπνξεπκάησλ ή απφ άιια πξφζσπα πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζηελ επηρείξεζε απνηειεί κία κνξθή δαλεηζκνχ. 

 

       Δπηπιένλ κία νηθνλνκηθή κνλάδα κπνξεί λα δαλείδεηαη, βξαρππξφζεζκα, θεθάιαηα απφ πεγέο φπσο είλαη νη 

βξαρππξφζεζκνη πξνκεζεπηέο ηεο ή λα ιακβάλεη δάλεηα απφ ηξάπεδεο θαη άιινπο πηζησηηθνχο νξγαληζκνχο 

πξνρσξψληαο έηζη ζε άληιεζε ησλ απαξαίηεησλ θεθαιαίσλ.  Σα ζπγθεθξηκέλα θεθάιαηα νθείιεη ε επηρείξεζε λα 

ηα εμππεξεηήζεη, κε ηελ θαηαβνιή ηφθσλ, θαζψο επίζεο θαη λα ηα επηζηξέςεη αλεμαξηήησο ηεο νηθνλνκηθήο ηεο 

θαηάζηαζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. ε εθείλε βεβαίσο ηελ πεξίπησζε πνπ ε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο 

ζπλνδεχεηαη απφ δεκηέο απμάλνληαη νη θίλδπλνη γηα ηνπο δαλεηζηέο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ηφζν γηα ηελ απφδνζε 

ηφθσλ φζν θαη γηα ηελ επηζηξνθή ησλ δαλεηαθψλ ηνπο θεθαιαίσλ. 

  

       Δδψ πξέπεη λα πνχκε φηη ε δηαθνξεηηθή ζέζε ησλ δαλεηζηψλ – πηζησηψλ ζε ζρέζε κε ηε ζέζε ησλ επελδπηψλ 

– κεηφρσλ, έρεη ζαλ επαθφινπζν ηελ δηαθνξεηηθή αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ απφ θαζέλα απφ απηνχο. 

Οη δαλεηζηέο πηζησηέο ξίρλνπλ κεγάιν βάξνο ζην πφζν αζθάιεηα ηνπο εμαζθαιίδεηαη, ηφζν γηα ηελ θαηαβνιή ησλ 

ηφθσλ φζν θαη γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο. πλεπψο δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ πξαγκαηηθή αμία ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, αθνχ ηα ηειεπηαία ζπλήζσο απνηεινχλ αζθάιεηα. 

 

       Καηά ζπλέπεηα νη δαλεηζηέο είλαη ζπληεξεηηθνί ζηηο εθηηκήζεηο ηνπο, ζε φ,ηη έρεη ζρέζε κε ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη βαζίδνληαη θαηά πνιχ ζηελ αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο ζηνηρείσλ. Έηζη 

ππνινγίδνπλ ηελ αμία ησλ επί κέξνπο πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ έρνληαο ζαλ βάζε ηε δπλαηφηεηα 

ξεπζηνπνηήζεψο ηνπο. Δθηηκνχλ ρξεζηκνπνηψληαο ρακειφηεξεο ηηκέο απφ εθείλεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ 

ηζνινγηζκφ ή πνπ επηβάιινληαη απφ ηηο ινγηζηηθέο αξρέο. Με απηφ ηνλ ηξφπν αθήλνπλ πεξηζψξηα γηα δπζκελείο 

θαηαζηάζεηο πνπ ελδερνκέλσο λα πξνθχςνπλ ζην κέιινλ. 

 

       Αλάινγα κε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ παξερφκελσλ πηζηψζεσλ, ηνλ ζθνπφ ηνλ νπνίν ρνξεγήζεθαλ θαζψο 

επίζεο θαη ηελ αζθάιεηα ηελ νπνία παξέρνπλ νη κέζνδνη αλαιχζεσο, νη νπνίνη εθαξκφδνληαη απφ ηνπο δαλεηζηέο, 

θαζψο επίζεο θαη ηα θξηηήξηα εθηηκήζεσο πνηθίιινπλ. 
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       Οη βξαρπρξφληνη δαλεηζηέο εζηηάδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηελ βξαρπρξφληα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο 

επηρείξεζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην βαζκφ ξεπζηφηεηαο ησλ θπθινθνξηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ηειεπηαίαο θαζψο 

επίζεο θαη ζηελ ηαρχηεηα θπθινθνξίαο ηνπο. 

 

       ηελ πεξίπησζε ησλ καθξνρξφλησλ δαλείσλ επηδηψθεηαη κία ιεπηνκεξέζηεξε αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ, ε νπνία 

παξέρεη πξνβιέςεηο γηα ηηο κειινληηθέο εηζξνέο θεθαιαίσλ, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ζχκθσλα 

κε νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, ηελ δπλαηφηεηα ηεο ηειεπηαίαο λα δηαηεξεί ηε ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη 

θάησ απφ δηαθνξεηηθέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαζψο επίζεο θαη ηε δπλακηθφηεηα ησλ θεξδψλ ηεο. Καη απηφ γηαηί ηα 

θέξδε κίαο επηρείξεζεο πξηλ ηηο απνζβέζεηο απνηεινχλ ηελ θχξηα θαη πην επηζπκεηή πεγή εμππεξέηεζεο θαη 

εμφθιεζεο ησλ δαλεηαθψλ ηεο θεθαιαίσλ. 

 

       Γεληθφηεξα νη δαλεηζηέο κίαο επηρείξεζεο ελδηαθέξνληαη γηα ηε δηάξζξσζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο, πξνθεηκέλνπ λα 

γλσξίδνπλ ην βαζκφ αζθαιείαο πνπ απνιακβάλνπλ. Καηά ζπλέπεηα, ε ζρέζε ηδίσλ πξνο δαλεηαθά (μέλα) θεθάιαηα 

απνηειεί έλδεημε ηεο επάξθεηαο ή φρη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κίαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, θαζψο επίζεο θαη ηνπ βαζκνχ 

αζθάιεηαο πνπ νη πηζησηέο ηεο απνιακβάλνπλ ζηελ πεξίπησζε κειινληηθψλ δεκηψλ. Δπηπιένλ ε ζρέζε απηή 

καξηπξά ηε ζπκπεξηθνξά ηεο δηνίθεζεο κίαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη θαλεξψλεη αλ απηή επηιέγεη ηνλ δαλεηζκφ, 

απφ ηελ πξνζθπγή ζηελ θεθαιαηαγνξά γηα άληιεζε θεθαιαίσλ κε έθδνζε λέσλ κεηνρψλ.  

 

2.3.2. θνπνί ηεο δηνηθήζεσο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο  

 

       Σν ζεκαληηθφηεξν εξγαιείν ζηα ρέξηα ηεο δηνίθεζεο κίαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο είλαη ε νηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ε δηνίθεζε ελδηαθέξεηαη λα πξνζδηνξίζεη ηελ νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε, ηελ 

θεξδνθφξα δπλακηθφηεηά ηεο θαζψο επίζεο θαη ηελ εμέιημή ηεο κειινληηθά. 

  

       Οη δηνηθνχληεο ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα βξίζθνληαη ζε πιενλεθηηθφηεξε ζέζε, ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε 

νκάδα, κηαο θαη ζπλδένληαη άκεζα κε απηήλ θαη κπνξνχλ λα έρνπλ ζπλερή πξφζβαζε ζηα βηβιία ηεο. Έηζη ε 

αλάιπζή ηνπο κπνξεί λα γίλεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ θαη λα πεξηιακβάλεη ηε κειέηε, ζπζηεκαηηθά, θάπνησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ αξηζκνδεηθηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζρέζεηο δηαθφξσλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο 

θαη ηελ ηάζε ηνπο, νχησο ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν εληνπηζκφο θαη ε αληηκεηψπηζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ, εγθαίξσο. 

 

       πλεπψο, ζηφρνο ηεο δηνίθεζεο είλαη ν δηαξθήο έιεγρνο θαη ε παξαηήξεζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο απφ ηε 

ζθνπηά ησλ εθηφο απηήο ηξίησλ, δειαδή ησλ δαλεηζηψλ θαη ησλ επελδπηψλ-κεηφρσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε δηνίθεζε 

νδεγείηαη ζηελ δεκηνπξγία ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηε 
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δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο, γεγνλφο πνπ ηελ θαζηζηά ηθαλή ζην λα ιάβεη ηα θαηαιιειφηεξα κέηξα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε δπζκελψλ ζπλζεθψλ, πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ ζην κέιινλ. 

 

2.3.3. θνπνί επελδπηώλ – κεηόρσλ 

 

       Σα επηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα ησλ επελδπηψλ, πνπ θαηά θαλφλα είλαη θαη κέηνρνη κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, 

είλαη εθείλα πνπ εθηίζνληαη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο θηλδχλνπο θαη θαηά ζπλέπεηα απνηεινχλ αζπίδα πξνζηαζίαο γηα 

ηα δαλεηαθά θεθάιαηα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

 

       Οη επελδπηέο – κέηνρνη απνζθνπνχλ ζηε ιήςε θάπνηνπ πνζνχ (κεξίζκαηνο) απφ ηε δηαλνκή ησλ θεξδψλ, 

εθφζνλ βεβαίσο ε νηθνλνκηθή κνλάδα πξαγκαηνπνηεί θέξδε, θαη αθνχ πξψηα ηαθηνπνηεζνχλ νη δαλεηζηέο ηεο 

ηειεπηαίαο. Οη παξαπάλσ πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ κίαο επηρείξεζεο 

ρξεηάδνληαη γεληθφηεξεο πιεξνθνξίεο, ζε ζρέζε κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ησλ άιισλ θαηεγνξηψλ. 

 

       Οη κέηνρνη έρνληαο επελδχζεη θεθάιαηα ζηελ επηρείξεζε ελδηαθέξνληαη γηα ην ζχλνιν ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε, ηε δηάξζξσζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο, θαζψο επίζεο θαη ηελ 

θεξδνθφξα δπλακηθφηεηά ηεο, αθνχ φια ηα παξαπάλσ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ 

κίαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. πγρξφλσο ελδηαθέξεηαη γηα ηα θέξδε πνπ ε επηρείξεζε εκθαλίδεη κειινληηθά θαη ηελ 

εμέιημή ηνπο δηαρξνληθά θαη γεληθφηεξα γηα ηελ ζπνπδαηφηεηά ηεο κέζα ζηνλ θιάδν.  

 

       Παξάιιεια φκσο ζα πξέπεη λα εθηηκήζνπλ θαη άιινπο παξάγνληεο πνπ έκκεζα επεξεάδνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα 

ηεο επηρείξεζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη ε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ε αληαγσληζηηθφηεηα πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηα πξντφληα ηεο, ε πνηφηεηα θαη ε ηθαλφηεηα ηεο δηνηθεηηθήο ηεο νκάδαο θαη ε ζέζε πνπ θαηέρεη ν 

θιάδνο γεληθφηεξα κέζα ζηελ νηθνλνκία. 

  

Πην ζπγθεθξηκέλα ν επελδπηήο – κέηνρνο απνβιέπεη:  

1. ηε ιήςε ελφο κεξίζκαηνο κειινληηθά, δηαξθνχζεο ηεο επελδχζεσο ησλ θεθαιαίσλ ηνπ.  

 

2. ηελ πηζαλφηεηα ιήςεο θάπνησλ δηθαησκάησλ απφ ηε δηαλνκή απνζεκαηηθψλ ηεο εηαηξίαο.  

 

3. ε κία απμεκέλε ηηκή, ηελ νπνία επειπηζηεί φηη ζα έρνπλ νη κεηνρέο ζηελ Αγνξά, πξνθεηκέλνπ λα 

πξαγκαηνπνηήζεη θέξδε θεθαιαίνπ. Χζηφζν, επεηδή ε αλάιπζε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ κίαο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο, έηζη ψζηε λα παξζνχλ απνθάζεηο γηα λέα αγνξά ηίηισλ, ή αθφκα θαη πψιεζε ησλ ήδε 

θαηερφκελσλ, είλαη κία εξγαζία αξθεηά πεξίπινθε είλαη απαξαίηεην λα γίλεηαη απφ εηδηθνχο αλαιπηέο επελδχζεσλ. 
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2.3.4 θνπνί ησλ ειεγθηώλ ινγηζηηθώλ θαηαζηάζεσλ 

 

       Οη ειεγθηέο αζρνινχληαη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ηνλ ειεγρφ ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπλ ηπρφλ, εζειεκέλα ή κε, ζθάικαηα θαζψο επίζεο θαη αηαζζαιίεο ηα νπνία αλ δελ 

εληνπηζζνχλ δίλνπλ κία εζθαικέλε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, θάηη πνπ έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηηο 

γεληθά παξαδεθηέο αξρέο ηεο Λνγηζηηθήο. 

 

2.3.5. θνπνί ησλ αλαιπηώλ ζε πεξηπηώζεηο εμαγνξώλ ή ζπγρσλεύζεσλ 

 

       ε εθείλε ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε εμαγνξά κίαο επηρείξεζεο απφ άιιε ή ζπγρψλεπζε δχν ή πεξηζζνηέξσλ 

επηρεηξήζεσλ, νη αλαιπηέο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ έρνπλ παξφκνηνπο ζθνπνχο κε 

εθείλνπο ησλ επελδπηψλ – κεηφρσλ. 

 

       Χζηφζν, ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ε αλάιπζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη ηελ εθηίκεζε άυισλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε θήκε θαη πειαηεία, θαζψο επίζεο θαη ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο, αθνχ φια απηά ηα ζηνηρεία πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πξντφλ ηεο εμαγνξάο ή ηεο 

ζπγρψλεπζεο. Καηά ζπλέπεηα ε πξαγκαηνπνίεζε αλάιπζεο απφ ηνπο εηδηθνχο είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο ιεηηνπξγηθήο αμίαο, ηφζν ηεο εμαγνξαδφκελεο επηρείξεζεο φζν θαη ησλ ζπγρσλεπφκελσλ 

επηρεηξήζεσλ. 

 

 

2.3.6. θνπνί ησλ ινηπώλ νκάδσλ ελδηαθεξνκέλσλ 

 

       Σελ αλάιπζε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξεζηκνπνηνχλ θαη άιιεο νκάδεο, νη νπνίεο αλαιφγσο κε ην ζθνπφ 

ηνπο εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηα αλάινγα επηκέξνπο ζηνηρεία. Δπνκέλσο είλαη πηζαλφ νη εθνξηαθνί ειεγθηέο 

λα ελδηαθέξνληαη γηα ηελ αλάιπζε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηελ πεξίνδν ειέγρνπ εζφδσλ ηνπ θξάηνπο απφ 

θφξνπο ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. 

       Δπηπιένλ νη ζπλδηθαιηζηηθέο ελψζεηο ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε κέζνδν αλάιπζεο ησλ ινγηζηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, νχησο ψζηε λα 

πξνρσξήζνπλ ζηελ ππνγξαθή ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο θαη λα επηδηψμνπλ λα επηηχρνπλ φζν ην δπλαηφ 

επλντθφηεξνπο φξνπο εξγαζίαο θαη ακνηβψλ γηα ηα κέιε ηνπο. 
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2.4 ΜΔΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΤΖ ΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

 

Γεληθά  

 

       Αληηθείκελν ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη, ηφζν ε κειέηε ησλ ζρέζεσλ 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηέο ζε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή φζν θαη ησλ ζρέζεσλ απηψλ 

δηαρξνληθά. 

 

       Ζ αλάιπζε απηή πεξηιακβάλεη ηξία ζηάδηα. Σν πξψην ζηάδην έρεη λα θάλεη κε ηελ επηινγή θαη ηνλ ππνινγηζκφ 

θάπνησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο, αλάινγα θάζε θνξά κε ηνλ 

επηδησθφκελν ζθνπφ θαη ηελ επηδησθφκελε απφθαζε. Σν δεχηεξν ζηάδην έρεη λα θάλεη κε ηελ θαηάηαμε ησλ 

ζηνηρείσλ, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν ππνινγηζκφο ησλ κεηαμχ ησλ ζεκαληηθψλ ζρέζεσλ ελψ ην ηξίην 

θαη ηειεπηαίν ζηάδην πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε, κειέηε θαη εξκελεία ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζρέζεσλ. Σα 

παξαπάλσ ζηάδηα αλάιπζεο θαηαηάζζνληαη ζε δχν θχξηεο θαηεγνξίεο: 

 

1. ηηο ζπγθξίζεηο θαη κεηξήζεηο, έρνληαο ζαλ βάζε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ δχν ή 

πεξηζζνηέξσλ ρξήζεσλ.  

2. ηηο ζπγθξίζεηο θαη κεηξήζεηο, έρνληαο ζαλ βάζε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ κίαο 

ρξήζεσο. 

 

       ηελ πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη ζπγθξηηηθέο θαηαζηάζεηο, αξηζκνδείθηεο, ε ηάζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ησλ αξηζκνδεηθηψλ δηαρξνληθά θαζψο επίζεο θαη αλαιχζεηο ησλ δηαθφξσλ κεηαβνιψλ ηεο 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο κίαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. ηελ δεχηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλεηαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ 

ζρέζεσλ ησλ ζηνηρείσλ ελφο ηζνινγηζκνχ θαη ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο. 

 

       Πξνθεηκέλνπ λα θάλνπκε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

είλαη απαξαίηεηε ε δηελέξγεηα θαη ησλ δχν θαηεγνξηψλ αλαιχζεσο πνπ πξναλαθέξακε. Καηά γεληθφ θαλφλα, νη 

αλαιχζεηο πεξηιακβάλνπλ ζπγθξίζεηο αλάκεζα ζην ηη ζπκβαίλεη θαη ζην ηη ζα  έπξεπε λα ζπκβαίλεη, παίξλνληαο 

ζαλ κέηξν ζχγθξηζεο θάπνην αληηπξνζσπεπηηθφ ή πξφηππν κέγεζνο. Λέγνληαο πξφηππν κέγεζνο ελλννχκε εθείλν 

πνπ ζα έπξεπε λα επηθξαηεί θάησ απφ ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο, ηε ζηηγκή πνπ ιακβάλεη ρψξα ε αλάιπζε. 

Χζηφζν, γηα λα κπνξέζνπκε λα αμηνινγήζνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ζα πξέπεη λα ηα ζπγθξίλνπκε κε ηα 

απνηειέζκαηα άιισλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ, ή έζησ κε ηνπο κέζνπο φξνπο ηνπ θιάδνπ φπνπ θαη αλήθεη ε 

επηρείξεζε. 
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Δκείο ζα αζρνιεζνχκε κε ηηο θπξηφηεξεο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάιπζε ησλ ινγηζηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ηηο νπνίεο κπνξνχκε λα ηαμηλνκήζνπκε ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

1. Γηαζηξσκαηηθή ή θάζεηε κέζνδνο αλαιχζεσο. 

 

2. πγθξηηηθή ή δηαρξνληθή κέζνδνο αλαιχζεσο. 

 

3. Μέζνδνο αλαιχζεσο ησλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ κε δείθηεο ηάζεσο. 

 

4. Δμεηδηθεπκέλεο κεζφδνη, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ε αλάιπζε ησλ κεηαβνιψλ ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο κίαο 

επηρείξεζεο, ε αλάιπζε ηνπ λεθξνχ ζεκείνπ θαζψο θαη άιιεο. 

 

 

2.4.1 Γηαζηξσκαηηθή ή θάζεηε αλάιπζε  

          (Vertical Analysis) 

 

       ηελ δηαζηξσκαηηθή ή θάζεηε αλάιπζε πεξηιακβάλνληαη ε θαηάξηηζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο 

«θνηλνχ κεγέζνπο» θαη ν ππνινγηζκφο δηαθφξσλ αξηζκνδεηθηψλ. 

 

2.4.1.1   Αλάιπζε «θνηλνύ κεγέζνπο» 

 

       Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνχλ νη ζπγθξίζεηο πνπ γίλνληαη κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ κίαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, γηα 

κία ζεηξά εηψλ, θαζψο επίζεο θαη νη ζπγθξίζεηο κεηαμχ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, πνπ φκσο έρνπλ δηαθνξεηηθφ 

κέγεζνο, νη ηζνινγηζκνί θαη νη θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ζπληάζζνληαη ζε πνζνζηά επί ηνηο εθαηφ ηνπ 

ζπλφινπ ησλ κεγεζψλ ηνπο. 

 

       ε απηνχ ηνπ είδνπο ηελ αλάιπζε θάζε ζηνηρείν ηνπ ηζνινγηζκνχ δηαηξείηαη κε ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηνπ 

παζεηηθνχ θαη θάζε ζηνηρείν ηεο θαηαζηάζεσο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο δηαηξείηαη κε ην ζχλνιν ησλ θαζαξψλ 

πσιήζεσλ. Έηζη ζηελ θαηάζηαζε «θνηλνχ κεγέζνπο» ηνπ ηζνινγηζκνχ θάζε ζηνηρείν παξνπζηάδεηαη σο πνζνζηφ 

επί ηνηο εθαηφ ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηνπ παζεηηθνχ θαη ζηελ θαηάζηαζε «θνηλνχ κεγέζνπο» ησλ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεσο θάζε ζηνηρείν παξνπζηάδεηαη σο πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ ησλ θαζαξψλ πσιήζεσλ ηεο 

ρξήζεσο. 

 

       Κάπνηεο θνξέο σθέιηκν είλαη λα ππνινγηζηεί ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε ζηνηρείνπ ρσξηζηά ζην ζχλνιν 

θάπνηαο θαηεγνξίαο ζηνηρείσλ. Οπφηε θαη ε έθθξαζε ησλ απφιπησλ κεγεζψλ ζε πνζνζηά επί ηνηο εθαηφ γίλεηαη 
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ρξήζηκε ζηελ αλάιπζε ηεο εζσηεξηθήο δηάξζξσζεο ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη εκθαλίδεη ηε, ζρεηηθή, 

ζεκαληηθφηεηα ηνπ θάζε ζηνηρείνπ αλαθνξηθά κε ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν δηαπηζηψλεηαη 

ε ζρεηηθή ζεκαληηθφηεηα ησλ θπθινθνξηαθψλ θαη κε θπθινθνξηαθψλ ζηνηρείσλ, ελψ ζπγρξφλσο θαίλεηαη θαη ην 

ζρεηθφ χςνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο απφ βξαρπρξφληνπο ή καθξνρξφληνπο πηζησηέο θαη απφ 

ηνπο θνξείο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Οη θαηαζηάζεηο «θνηλνχ κεγέζνπο» ελδέρεηαη λα αλαθέξνληαη ζε κία 

ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή κνλάδα ζε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο ή λα αλαθέξνληαη ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο νηθνλνκηθέο 

κνλάδεο ζηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν. 

 

ηαλ ε θάζεηε αλάιπζε έρεη λα θάλεη κε ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ εζηηάδεηαη ζε δχν ζεκεία, θπξίσο, ηα νπνία είλαη 

ηα εμήο: 

1. ηηο πεγέο πξνέιεπζεο ησλ θεθαιαίσλ κίαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ή δηαθνξεηηθά ζηνλ ηξφπν πνπ θαηαλέκνληαη ηα 

θεθαιαηά ηεο αλάκεζα ζηα ίδηα θεθάιαηα, θαζψο επίζεο θαη ηηο βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο ηεο.  

2. ηνλ ηξφπν πνπ θαηαλέκνληαη ηα θεθάιαηα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο αλάκεζα ζηα επηκέξνπο πεξηνπζηαθά ηεο 

ζηνηρεία (θπθινθνξνχλ, πάγην, δηαζέζηκν). 

 

       Δπηπιένλ θαη ε παξνπζίαζε ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο είλαη πνιχ σθέιηκε, αθνχ κε απηφ ηνλ 

ηξφπν θάζε ζηνηρείν ηεο ζρεηίδεηαη κε ηηο πσιήζεηο. Μέζα απφ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πνζνζηψλ δηαρξνληθά έρνπκε 

έλδεημε γηα ηελ πνξεία ηνπο θαη ζπγρξφλσο γλσξίδνπκε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ εθάζηνηε ζηνηρείνπ ζε ζρέζε κε ην 

ζχλνιν. Ζ αλάγθε γηα έθθξαζε ησλ απφιπησλ κεγεζψλ ζε πνζνζηά επί ηνηο εθαηφ πξνέθπςε απφ ηε δπζθνιία, 

ηφζν ηεο αλάιπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ησλ ηζνινγηζκψλ θαη ησλ θαηαζηάζεσλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο 

φζν ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ κεηαβνιψλ ησλ εθάζηνηε ζηνηρείσλ, απφ έηνο ζε έηνο, ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ 

κεγεζψλ ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

  

       Δίλαη επλφεην φηη ν βαζκφο δπζθνιίαο απμάλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζέινπκε λα ζπγθξίλνπκε ζηνηρεία 

νιφθιεξνπ ηνπ θιάδνπ, αθνχ ε ρξεζηκνπνίεζε απφιπησλ κεγεζψλ δελ επηηξέπεη λα ππάξρεη κία θνηλή βάζε 

ζχγθξηζεο. Δπηπιένλ ην γεγνλφο φηη ηα κεγέζε νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ πνηθίιινπλ, δεκηνπξγεί πξφβιεκα ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ζέινπκε λα ζπγθξίλνπκε ζηνηρεία επί κέξνπο νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. Υξεζηκνπνηψληαο κία θνηλή 

βάζε ζχγθξηζεο ηα πξνβιήκαηα απηά μεπεξληνχληαη.  

 

       Δθείλεο νη θαηαζηάζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ κφλν ζε πνζνζηά επί ηνηο 

εθαηφ νλνκάδνληαη θαηαζηάζεηο θνηλνχ κεγέζνπο (Common size statements) ή θαηαζηάζεηο 100%.  

αλ ζπκπέξαζκα ζα ιέγακε φηη ηα πνζνζηά πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ απηφ ην είδνο ηεο αλάιπζεο είλαη κία 

κηθξνγξαθία ησλ αξρηθψλ απφιπησλ κεγεζψλ.  
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       Με απηφ ηνλ ηξφπν πεηπραίλνπκε ηνλ ηαρχηεξν θαη αθξηβέζηεξν πξνζδηνξηζκφ ηεο πξαγκαηηθήο ζπνπδαηφηεηαο 

θάζε ζηνηρείνπ. Μειεηψληαο ηελ θαηάζηαζε θνηλνχ κεγέζνπο κίαο επηρείξεζεο θαη ζηε  ζπλέρεηα ζπγθξίλνληάο ηελ 

κε ηελ θαηάζηαζε άιιεο αληαγσληζηηθήο, ή ηνπ θιάδνπ, ζηνλ νπνίν απηή αλήθεη, κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε αλ ε 

ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε έρεη θάλεη ζσζηή θαηαλνκή ησλ επελδχζεψλ ηεο. Δπηιένλ κέζα απφ έλα ηέηνην είδνο 

αλάιπζεο κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε αλ ε επηρείξεζε έρεη θαηαλήκεη πςειφ πνζνζηφ ησλ θεθαιαίσλ ηεο ζε 

απνζέκαηα ή απαηηήζεηο, ή αλ έρεη αλεπαξθή θπθινθνξηαθά ζηνηρεία θαη ηα πάγηα ζηνηρεία ηεο είλαη πςειφηεξα 

απφ ην κέζν φξν νιφθιεξνπ ηνπ θιάδνπ, ζηνλ νπνίν αλήθεη. 

 

       Μέζα απφ ηελ θάζεηε αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε πνζνζηά επί ηνηο εθαηφ 

πεηπραίλνπκε ηελ δηαξζξσηηθή αλάιπζή ηνπο. Σέινο, πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη κέζα απφ ηηο θαηαζηάζεηο 

«θνηλνχ κεγέζνπο» ησλ θνλδπιίσλ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε ηη πνζνζηφ ησλ πσιήζεσλ έρεη απνξξνθεζεί απφ 

θάζε είδνο εμφδνπ θαη ηη πνζνζηφ παξακέλεη ζαλ θέξδνο.  

 

       ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα πνχκε φηη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ κεγεζψλ κίαο ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο ρξεζηκνπνηνχκε ηα κεγέζε κίαο νκνεηδνχο επηρείξεζεο ή ηα αληηπξνζσπεπηηθά κεγέζε ηνπ θιάδνπ, ζηνλ 

νπνίν αλήθεη ε νηθνλνκηθή κνλάδα. Γηα λα ζπγθξίλνπκε ηζνινγηζκνχο δηαθφξσλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ 

ρξεζηκνπνηνχκε ηελ «εμσεπηρεηξεκαηηθή ζχγθξηζε» ε νπνία έρεη λα θάλεη κε ηελ κειέηε ηζνινγηζκψλ 

πεξηζζφηεξσλ ηεο κίαο επηρεηξήζεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ. Μία ηέηνηνπ είδνπο αλάιπζε απνζθνπεί ζην λα 

εθηηκήζεη ηε ζέζε ηεο δεδνκέλεο επηρείξεζεο κέζα ζηνλ θιάδν. 

  

       ηελ πεξίπησζε εθείλε, πνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο δηαθέξνπλ θαηά πνιχ απφ ηα πξφηππα ηνπ 

θιάδνπ, ν αλαιπηήο ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζε πεξαηηέξσ αλάιπζε έηζη ψζηε λα δεη γηα πνηφ ιφγν ππάξρνπλ νη 

ζπγθεθξηκέλεο απνθιίζεηο. Αλ ηψξα, κέζα απφ ηελ αλάιπζε δελ πξνθχςνπλ θάπνηνη ιφγνη πνπ λα δηθαηνινγνχλ ηηο 

δηαθνξέο απφ ην πξφηππν κέγεζνο ηνπ θιάδνπ ζα πξέπεη λα παξζνχλ ηέηνηα κέηξα νχησο ψζηε νη δηάθνξνη δείθηεο 

αλάιπζεο λα πξνζεγγίζνπλ ην αληίζηνηρν κέγεζνο ηνπ θιάδνπ.  

 

      πρλά ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηεο παιηλδξφκεζεο γηα λα ειεγρνχλ νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θαηαζηάζεσλ 

«θνηλνχ κεγέζνπο» κίαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη ησλ αληίζηνηρσλ ηνπ θιάδνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΑΝΑΛΤΖ ΛΟΓΙΣΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΔ 

(Ratio Analysis) 

 

Γεληθά 

 

       Μία απφ ηηο πιένλ δηαδεδνκέλεο θαη ρξήζηκεο κεζφδνπο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο απνηειεί ε ρξήζε 

αξηζκνδεηθηψλ. Καηά ζπλέπεηα νη κέρξη ζήκεξα ρξεζηκνπνηεζείζεο κέζνδνη αλάιπζεο ζπκπιεξψλνληαη κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ, νη νπνίνη απνηεινχλ ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηελ εξκελεία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ.  

 

       Λέγνληαο αξηζκνδείθηεο ελλννχκε ηελ απιή ζρέζε ελφο θνλδπιίνπ ηνπ ηζνινγηζκνχ ή ηεο θαηαζηάζεσο 

απνηειεζκάησλ ρξήζεσο σο πξνο έλα άιιν, θαη εθθξάδεηαη κέζα απφ κία απιή καζεκαηηθή κνξθή. Ζ αλάγθε λα 

γίλεηαη άκεζα αληηιεπηή, ηφζν ε πξαγκαηηθή αμία φζν θαη ε ζπνπδαηφηεηα ησλ απφιπησλ κεγεζψλ είλαη ν θχξηνο 

ιφγνο πνπ νδήγεζε ζηελ ζπζηεκαηηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ.  

Γηα λα έρεη έλαο αξηζκνδείθηεο αμία ζα πξέπεη λα εθθξάδεη ζρέζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ, νηθνλνκηθφ, θαη 

κέζα απφ απηνχο κπνξνχκε λα νδεγεζνχκε ζε ζπγθεθξηκέλα ζπκπεξάζκαηα.  

 

       Χζηφζν, εδψ ζα πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε φηη ν ππνινγηζκφο θαη ε παξνπζίαζε ησλ δηαθφξσλ αξηζκνδεηθηψλ, 

απνηειεί έλα είδνο αλάιπζεο ην νπνίν πνιιέο θνξέο ελδέρεηαη λα παξέρεη κφλν ελδείμεηο. Γηα απηφ ην ιφγν έλαο 

κεκνλσκέλνο αξηζκνδείθηεο δελ κπνξεί λα καο δψδεη απφ κφλνο ηνπ κία πιήξε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο 

ηεο επηρείξεζεο θαη ζα πξέπεη λα ζπγθξίλεηαη ή λα ζπλδπάδεηαη θαη κε άιινπο, αληηπξνζσπεπηηθνχο ή πξφηππνπο 

αξηζκνδείθηεο.  

 

Σέηνηα πξφηππα ζπγθξίζεσλ κπνξεί λα απνηειέζνπλ ηα παξαθάησ:  

1. αξηζκνδείθηεο πνπ αθνξνχλ παιαηφηεξα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο.  

2. αξηζκνδείθηεο απφ νξηζκέλεο αληαγσλίζηξηεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο, νη νπνίεο έρνπλ επηιεγεί θαηάιιεια.  

3. αξηζκνδείθηεο πνπ αλαθέξνληαη ζε νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ θιάδνπ, ζηνλ νπνίν αλήθεη ε νηθνλνκηθή κνλάδα.  

4. ινγηθά πξφηππα ηνπ εθάζηνηε αλαιπηή, ηα νπνία ζηεξίδνληαη ζηελ πξνζσπηθή ηνπ πείξα.  
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       Χζηφζν, θαιχηεξα πξφηππα γηα ζχγθξηζε είλαη εθείλα ησλ αληαγσληζηξηψλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, ησλ νπνίσλ 

ν ππνινγηζκφο είλαη επθνιφηεξνο ζε ζρέζε κε εθείλσλ νιφθιεξνπ ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη ε επηρείξεζε. 

Πάλησο, παξά ην γεγνλφο φηη θάζε νηθνλνκηθή κνλάδα έρεη ηα δηθά ηεο αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία 

επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηεο ζέζε θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο, ν ππνινγηζκφο ησλ αξηζκνδεηθηψλ γηα ην 

ζχλνιν ηνπ θιάδνπ είλαη πνιχ ρξήζηκνο.  

 

       Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζε εθείλε ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηα κεκνλσκέλε επηρείξεζε παξνπζηάζεη κε επλντθνχο 

αξηζκνδείθηεο, ζε ζρέζε πάληα κε ην ζχλνιν ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη, ζα είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζεί ηελ 

νηθνλνκηθή ηεο θαζψο επίζεο θαη ηε ιεηηνπξγηθή ηεο αδπλακία. Παξ‟ φια απηά ελδέρεηαη ε δηακφξθσζε κε επλντθψλ 

αξηζκνδεηθηψλ γηα κία ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή κνλάδα λα νθείιεηαη ζε θάπνηα ηπρφλ ηδηνκνξθίαο ηεο.  

Δδψ λα πνχκε φηη ν ππνινγηζκφο ησλ θιαδηθψλ αξηζκνδεηθηψλ εθηφο ηνπ φηη παξνπζηάδεη κία θάπνηα δπζθνιία 

ζπγρξφλσο δελ κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε φηη απνηειεί ηελ θαιχηεξε ιχζε. Πξνθεηκέλνπ λα  

αληηκεησπηζηεί απηφ ην κεηνλέθηεκα πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηνχληαη άιινη αξηζκνδείθηεο νη νπνίνη θαινχληαη 

«επηδησθφκελνη αξηζκνδείθηεο» (Standard ratios), θαη είλαη βαζηζκέλνη ζην ηη θάζε θνξά επηδηψθεη λα επηηχρεη ε 

νηθνλνκηθή κνλάδα. 

 

       πγθξίλνληαο ζηε ζπλέρεηα ηνπο παξαπάλσ αξηζκνδείθηεο κε απηφ πνπ πξάγκαηη επηηεχρζεθε έρνπκε κία βάζε 

ζχγθξηζεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή κνλάδα. Οπφηε θαη κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε πφηε κία νηθνλνκηθή 

κνλάδα ππεξηεξεί ή πζηεξεί ζε ζρέζε ηα επίπεδα πνπ έρνπλ επηηχρεη νη  

απνδνηηθφηεξεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο ηνπ θιάδνπ.  

 

       Γηα λα κπνξνχκε λα έρνπκε κία νπζηαζηηθή αλάιπζε, ηφζν ησλ ηζνινγηζκψλ φζν θαη ησλ απνηειεζκάησλ 

ρξήζεσο ζα πξέπεη λα επηιέγνπκε ηνπο εθάζηνηε αξηζκνδείθηεο πνιχ πξνζεθηηθά. Καη απηφ γηαηί ν ππνινγηζκφο 

ελφο κεγάινπ αξηζκνχ αξηζκνδεηθηψλ, πνπ φκσο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπζηεκαηηθή βάζε δελ σθειεί ζε ηίπνηα.     

Αληηζέησο, ζα πξέπεη λα επηιέγνπκε ηνπο αξηζκνδείθηεο εθείλνπο πνπ απνηεινχλ ην θαηαιιειφηεξν κέζν γηα ηελ 

αλάιπζε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηε ιήςε ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ.  

 

       ην ζπκπέξαζκα πνπ θαηαιήγνπκε κέζα απφ ηα παξαπάλσ είλαη φηη γηα λα ζεσξείηαη ε αλάιπζε ησλ 

ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ νπζηαζηηθή ζα πξέπεη λα απνδίδεη κία νινθιεξσκέλε εηθφλα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

παξέρεη θάζε αξηζκνδείθηεο, ιακβάλνληαο θπζηθά ππφςε ηνλ θάζε θνξά επηδησθφκελν  

ζθνπφ ηνπ αλαιπηή.  

 

       Αλ θαη ππάξρεη πιεζψξα ελαιιαθηηθψλ αξηζκνδεηθηψλ νη βαζηθφηεξεο θαηεγνξίεο αξηζκνδεηθηψλ είλαη νη 

Γείθηεο Απνδνηηθφηεηαο, Πεξηζσξίνπ Κέξδνπο, Κπθινθνξηαθήο Σαρχηεηαο, Απνηειεζκαηηθφηεηαο, Ρεπζηφηεηαο, 
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Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο, Κάιπςεο Σφθσλ θαη Μεξηζκάησλ, Παγηνπνίεζεο Πεξηνπζίαο θαη νη Γείθηεο ζε Σξέρνπζεο 

Αμίεο. 

 

1. Απνδνηηθφηεηα  

 

Χο απνδνηηθφηεηα νξίδεηαη ε ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα πξαγκαηνπνηεί θέξδε. 

 

 πλνιηθή Απνδνηηθφηεηα (Overall Rate of Return): αλαθέξεηαη ζηελ απφδνζε ηνπ ζπλφινπ ησλ θεθαιαίσλ 

κηαο επηρείξεζεο. Τπνινγίδεηαη σο εμήο: 

 

 

  

                                                     πλνιηθά Κέξδε 

πλνιηθά απνδνηηθφηεηα =  

                                               χλνιν θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ 

 

 

 Απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (Return on Equity): απεηθνλίδεη ηελ θεξδνθφξα δπλακηθφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο θαη ππνδεηθλχεη θαηά πφζν επηηεχρζεθε ν ζηφρνο πξαγκαηνπνηήζεσο ηθαλνπνηεηηθνχ 

απνηειέζκαηνο. Τπνινγίδεηαη σο εμήο:  

 

 

                                                                      Καζαξά Κέξδε 

Απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ Κεθαιαίσλ = 

                                                             χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

 

 

2. Πεξηζψξην Κέξδνπο 

 

 Μηθηφ Πεξηζψξην Κέξδνπο (Gross Profit Margin Ratio): εθθξάδεη ηα ζπλνιηθά θέξδε πνπ πξαγκαηνπνηεί ε 

επηρείξεζε σο πνζνζηφ ησλ θαζαξψλ πσιήζεσλ ηεο. Τπνινγίδεηαη σο εμήο: 
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                                                       πλνιηθά Κέξδε 

Μηθηφ Πεξηζψξην Κέξδνπο=  

                                                     Καζαξέο Πσιήζεηο 

 

 

 

 Καζαξφ Πεξηζψξην Κέξδνπο (Net Profit Margin Ratio): εθθξάδεη ην θαζαξφ θέξδνο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε 

επηρείξεζε σο πνζνζηφ ησλ θαζαξψλ πσιήζεσλ ηεο. Τπνινγίδεηαη σο εμήο: 

 

 

 

                                                          Καζαξά Κέξδε 

Καζαξφ Πεξηζψξην Κέξδνπο = 

                                                       Καζαξέο Πσιήζεηο 

 

 

2. Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα  

 

 πλνιηθή Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα (Net Asset Turnover Ratio): Πξνζδηνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ θχθισλ 

πεξηζηξνθήο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηα θεθάιαηα πνπ επελδχζεθαλ  ζε ελεξγεηηθά ζηνηρεία κέζα ζε έλα 

έηνο. Τπνινγίδεηαη σο εμήο:  

 

 

 

                                                                    Καζαξέο Πσιήζεηο 

πλνιηθή Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα = 

                                                            χλνιν Καζαξνχ Δλεξγεηηθνχ 
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 Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Παγίσλ (Fixed Asset Turnover Ratio): δείρλεη ηνλ βαζκφ ρξεζηκνπνίεζεο ησλ 

παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κίαο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο ηεο. Τπνινγίδεηαη σο εμήο: 

 

           

 

                                                                               Καζαξέο Πσιήζεηο 

Κπθι. Σαρχηεηα Παγίνπ Δλεξγεηηθνχ =  

                                                                                Πάγην Δλεξγεηηθφ 

 

 

 Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Κπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ (Current Asset Turnover Ratio): εθθξάδεη ην βαζκφ 

ρξεζηκνπνηήζεσο ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ κίαο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο ηεο. 

Τπνινγίδεηαη σο εμήο: 

 

 

 

                                                                         Καζαξέο Πσιήζεηο 

Κπθι. Σαρχηεηα Κπθινθ. Δλεξγεηηθνχ = 

                                                                      Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ 

 

 

 

 Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Απνζεκάησλ (Inventory Turnover Ratio): απεηθνλίδεη ηε ζπρλφηεηα αλαλέσζεο 

ησλ απνζεκάησλ κέζα ζε έλα έηνο. Τπνινγίδεηαη σο εμήο: 

 

 

 

                                                                          Καζαξέο Πσιήζεηο 

Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Απνζεκάησλ = 

                                                                              Απνζέκαηα 
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 Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Απαηηήζεσλ (Accounts Receivable Turnover Ratio): δείρλεη θαηά κέζν  φξν πφζεο 

θνξέο δεκηνπξγνχληαη θαη εηζπξάηηνληαη νη απαηηήζεηο έλαληη ησλ πειαηψλ κέζα ζε  έλα ρξφλν. 

Τπνινγίδεηαη σο εμήο: 

                                      

 

                                                                          Καζαξέο Πσιήζεηο κε Πίζησζε  

Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Απαηηήζεσλ = 

                                                                                                          Πειάηεο 

 

 Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Γηαζεζίκσλ (Cash Turnover Ratio): εθθξάδεη ηε ζπρλφηεηα αλαλέσζεο ησλ 

δηαζεζίκσλ κέζα ζην έηνο. Τπνινγίδεηαη σο εμήο: 

 

 

 

                                                                              Καζαξέο Πσιήζεηο 

Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Γηαζεζίκσλ = 

                                                                                   Γηαζέζηκα  

 

 

4. Απνηειεζκαηηθφηεηα 

 

 Μέζε Γηάξθεηα Δπέλδπζεο ζε Απνζέκαηα (Average Inventory Period): ηα απνζέκαηα εμεηάδνληαη  βάζεη 

ησλ ζρεηηθψλ πσιήζεσλ πξνθεηκέλνπ ηα κεγέζε λα είλαη ζπγθξίζηκα. ζν βξαρχηεξε είλαη  ε κέζε 

δηάξθεηα ηεο επέλδπζεο ζε απνζέκαηα, ηφζν απνηειεζκαηηθφηεξε  είλαη ε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ. 

Τπνινγίδεηαη σο εμήο: 

 

 

 

 

                                                                          Απνζέκαηα x 365 εκέξεο 

Μέζε δηάξθεηα επέλδπζεο ζε απνζέκαηα = 

                                                                             Καζαξέο Πσιήζεηο  
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 Μέζε Γηάξθεηα Δίζπξαμεο Απαηηήζεσλ (Average Collection Period): ν δείθηεο απηφο δίλεη ηε κέζε δηάξθεηα 

πνπ ρξεηάδεηαη ε επηρείξεζε γηα λα εηζπξάμεη ηηο απαηηήζεηο ηεο απφ πσιήζεηο. Τπνινγίδεηαη σο εμήο: 

 

 

 

                                                                          Πειάηεο x 365 εκέξεο 

Μέζε δηάξθεηα είζπξαμεο απαηηήζεσλ = 

                                                                       Καζαξέο Πσιήζεηο κε Πίζησζε 

             

 

 Μέζε Γηάξθεηα Πιεξσκήο Τπνρξεψζεσλ (Average Payment Period): είλαη ε κέζε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ 

ρξεηάδεηαη ε επηρείξεζε λα εμνθιήζεη ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο. Τπνινγίδεηαη σο εμήο: 

 

                                                                              Πξνκεζεπηέο x 365 εκέξεο                                                          

Μέζε δηάξθεηα πιεξσκήο ππνρξεψζεσλ   = 

                                                                                              Αγνξέο κε πίζησζε  

 

5. Ρεπζηφηεηα 

 Σξέρνπζα Ρεπζηφηεηα (Current Ratio): Ο δείθηεο ηεο ηξέρνπζαο ξεπζηφηεηαο εθθξάδεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο. Τπνινγίδεηαη σο εμήο: 

     

 

                                                 Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ 

Σξέρνπζα Ρεπζηφηεηα =  

                                                Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 

 

 Άκεζε Ρεπζηφηεηα (Quick or Acid Test Ratio): ζηνλ δείθηε άκεζεο ξεπζηφηεηαο δελ ζπλππνινγίδνληαη ζηνλ 

αξηζκεηή ηα απνζέκαηα, σο  ιηγφηεξν επρεξψο ξεπζηνπνηήζηκν ζηνηρείν. Δίλαη δειαδή:  
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                                             Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ - Απνζέκαηα 

Άκεζε Ρεπζηφηεηα =  

                                           Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 

 

 

6. Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε 

 

 Ο βαζκφο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο κίαο επηρείξεζεο κπνξεί λα νξηζζεί σο ε ζρέζε κεηαμχ ησλ μέλσλ 

θεθαιαίσλ πξνο ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο (Dept-to-equity Ratio). Τπνινγίδεηαη σο εμήο: 

 

                                                 Ξέλα Κεθάιαηα 

Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε = 

                                                Ίδηα Κεθάιαηα 

 

 

 Δλαιιαθηηθά, ν βαζκφο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο κπνξεί λα εθθξαζηεί σο πνζνζηφ ησλ απαζρνιεζέλησλ 

θεθαιαίσλ  κε ηα μέλα Μαθξνπξφζεζκα θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο (Long Term Capitalization Ratio). 

Γειαδή:  

             

                               

                                            Ξέλα Μαθξνπξφζεζκα Κεθάιαηα 

Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε =  

                        Απαζρνιεζέληα Κεθάιαηα 

 

 

7. Κάιπςε Σφθσλ θαη Μεξηζκάησλ 

 

Οη δείθηεο θάιπςεο ηφθσλ κεηξνχλ πφζεο θνξέο κπνξεί λα γίλεη κηα πιεξσκή κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

δηαζεζίκσλ κίαο επηρείξεζεο. ζν πεξηζζφηεξεο είλαη νη πεξηπηψζεηο πνπ κηα πιεξσκή κπνξεί λα 

θαιπθζεί απφ ηα δηαζέζηκα, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε πηζαλφηεηα ε επηρείξεζε λα ζπλερίζεη ηηο πιεξσκέο 
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ζην κέιινλ. 

 

 Γείθηεο Κάιπςεο Σφθσλ (Interest Coverage Ratio): θαλεξψλεη ην κέγεζνο κέρξη ηνπ νπνίνπ ηα ζπλνιηθά 

θέξδε κπνξνχλ λα κεησζνχλ ρσξίο ε επηρείξεζε λα ράζεη ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα εμππεξεηεί ηα εηήζηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηεο έμνδα. Τπνινγίδεηαη σο εμήο: 

 

                                           πλνιηθά Κέξδε 

Κάιπςε Σφθσλ =  

                                     Υξεκαηνπηζησηηθά έμνδα 

 

 Γείθηεο Κάιπςεο Σφθσλ Δηήζηαο Σακηαθήο Ρνήο (Cash-flow Coverage of Interest Ratio): ν δείθηεο απηφο 

πξνθχπηεη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ζηνλ αξηζκεηή ηεο εηήζηαο ηακηαθήο ξνήο ηεο επηρείξεζεο. Ζ ξνή απηή 

δίλεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα ζπζζσξεχεη κεηξεηά απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο θαη πξνζδηνξίδεηαη 

απφ ηα θέξδε πξηλ απφ ηφθνπο, θφξνπο, απνζβέζεηο θαη ρξενιχζηα (ΚΠΣΦΑΥ). Τπνινγίδεηαη σο εμήο: 

 

                                           ΚΠΣΦΑΥ  

Κάιπςε Σφθσλ = 

                                  Υξεκαηνπηζησηηθά έμνδα 

 

 Γείθηεο Κάιπςεο Σφθσλ θαη Υξενιπζίσλ (Cash-flow Coverage of Interest and Principal Ratio): ν 

πξνεγνχκελνο δείθηεο δελ παξέρεη αξθεηή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα 

πιεξψλεη ηα ρξενιχζηα ησλ δαλείσλ πνπ έρεη ζπλάςεη, θαζφηη ε αληθαλφηεηα πιεξσκήο ησλ ρξενιπζίσλ 

έρεη ηηο ίδηεο λνκηθέο ζπλέπεηεο κε ηελ αληθαλφηεηα πιεξσκήο ησλ ηφθσλ. Τπνινγίδεηαη σο εμήο: 

 

     

                                                                          ΚΠΣΦΑΥ  

Κάιπςε Σφθσλ θαη Υξενιπζίσλ = 

                                                                 Σφθνη + Υξενιχζηα / (1-Φ) 
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 Γείθηεο Κάιπςεο Μεξηζκάησλ (Dividend Coverage Ratio): δίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ θφξσλ θαηά ηνλ  νπνίν ηα 

θαζαξά θέξδε κίαο επηρείξεζεο ππεξβαίλνπλ ηα κεξίζκαηα. ζν κεγαιχηεξνο είλαη ν  αξηζκφο ησλ θνξψλ 

ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα πιεξψλεη κεξίζκαηα. Τπνινγίδεηαη σο εμήο: 

 

 

                                                                  Καζαξά Κέξδε 

Γείθηεο Κάιπςεο Μεξηζκάησλ = 

                                                                      Μεξίζκαηα  

 

 

8. Παγηνπνίεζε Πεξηνπζίαο 

 

 Ο βαζκφο παγηνπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο κίαο επηρείξεζεο κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε ηνλ παξαθάησ δείθηε 

πνπ παξνπζηάδεη ην κέγεζνο θαηά ην νπνίν ην πάγην ελεξγεηηθφ δηαθέξεη απφ ην θπθινθνξνχλ. Αλ ν 

δείθηεο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηελ κνλάδα ε επηρείξεζε είλαη εληάζεσο πάγηαο πεξηνπζίαο. Τπνινγίδεηαη 

σο εμήο:  

 

                                                   Πάγην Δλεξγεηηθφ  

Παγηνπνίεζε Πεξηνπζίαο = 

                                                Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ 

 

 

 Δλαιιαθηηθά, ν βαζκφο παγηνπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα εθθξαζηεί κέζσ ηνπ 

πάγηνπ ελεξγεηηθνχ σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο. Ζ επηρείξεζε 

ραξαθηεξίδεηαη σο εληάζεσο πάγηαο πεξηνπζίαο αλ ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο είλαη κεγαιχηεξν 4 απφ1/2. 

ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

 

 

                                                   Πάγην Δλεξγεηηθφ 

Παγηνπνίεζε Πεξηνπζίαο =  
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                                                 χλνιν Δλεξγεηηθνχ 

 

 

9. Υξεκαηνδφηεζε Δλεξγεηηθνχ 

 

 Σν πάγην ελεξγεηηθφ θαη νη καθξνρξφληεο ηνπνζεηήζεηο εθηφο ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα  ρξεκαηνδνηνχληαη 

κε θεθάιαηα κεγάιεο δηάξθεηαο. Σν θαηά πφζν επηηπγράλεηαη απηφ κπνξεί λα απνζαθεληζηεί κε ηνλ 

παξαθάησ δείθηε: 

 

                                                      Υξεκαηνδφηεζε Πάγηνπ Δλεξγεηηθνχ  

                                                           κε Κεθάιαηα Μεγάιεο Γηάξθεηαο 

Απαζρνιεζέληα Κεθάιαηα = 

                                                               Πάγην Δλεξγεηηθφ 

 

Παξάιιεια, ην πάγην ελεξγεηηθφ θαη νη καθξνρξφληεο ηνπνζεηήζεηο εθηφο ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα 

ρξεκαηνδνηνχληαη κε ίδηα θεθάιαηα. Σν παξαπάλσ ειέγρεηαη κε ηνλ δείθηε: 

               

                                                                                                                 Ίδηα Κεθάιαηα 

Υξεκαηνδφηεζε Πάγηνπ Δλεξγεηηθνχ κε Ίδηα Κεθάιαηα = 

                                                                                                              Πάγην Δλεξγεηηθφ 

 

 Μέξνο ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ πξέπεη λα ρξεκαηνδνηείηαη κε θεθάιαηα κεγάιεο δηάξθεηαο, θαζψο 

ζπκπεξηθέξεηαη απφ ρξεκαηννηθνλνκηθή άπνςε ζαλ πάγην ελεξγεηηθφ, θαη κπνξεί λα ειεγρζεί κε ηνλ 

παξαθάησ δείθηε: 
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Υξεκαηνδφηεζε Κπθινθνξνχληνο                                         Καζαξφ Κεθάιαην Κίλεζεο 

Δλεξγεηηθνχ κε Κεθάιαηα Μεγάιεο Γηάξθεηαο = 

                                                                                               Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ 

 

 

10. Γείθηεο ζε Σξέρνπζεο Αμίεο  

 Γείθηεο Σηκή πξνο Κέξδνο (Price/earnings Ratio): ν δείθηεο ηηκήο πξνο θέξδε εμεηάδεη ηελ  ηξέρνπζα ηηκή 

ηεο κεηνρήο κηαο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηα θέξδε αλά κεηνρή. Δίλαη δειαδή: 

 

                                   

                                           Σξέρνπζα ηηκήο κεηνρήο 

Γείθηεο ηηκήο/θέξδε =  

                                               Κέξδε αλά κεηνρή 

     

 

 Απφδνζε Μεξηζκάησλ (Dividend Ratio): ε κεξηζκαηηθή απφδνζε θαζνξίδεηαη απφ ηα εηήζηα κεξίζκαηα αλά 

κεηνρή ζε ζρέζε κε ηελ ηξέρνπζα αμία ηεο κεηνρήο. Δίλαη: 

 

  

                                             Μέξηζκα αλά Μεηνρή   

Απφδνζε Μεξηζκάησλ = 

                                            Σξέρνπζα Σηκή Μεηνρήο  

 

 

 Γείθηεο Σηκή πξνο Λνγηζηηθή Αμία Μεηνρήο (Market-to-book): ν δείθηεο απηφο εμεηάδεη ηελ ηξέρνπζα ηηκή ηεο 

κεηνρήο κίαο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηελ ινγηζηηθή αμία ηεο κεηνρήο: 

 

 

                                                          Σξέρνπζα Σηκή Μεηνρήο   
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        Γείθηεο ηηκήο/ινγηζηηθή   =     

                                                          Λνγηζηηθή Αμία Μεηνρήο 

 

3.1  ΚΡΙΣΙΚΖ ΓΙΔΡΔΤΝΖΖ ΠΙΝΑΚΧΝ ΚΙΝΖΖ ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ 

εκαληηθφ θνκκάηη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο κηαο επηρείξεζεο απνηειεί ε παξνπζίαζε ζε έλαλ πίλαθα 

φισλ ησλ πεγψλ απφ ηηο νπνίεο έρνπλ αληιεζεί λέα θεθάιαηα θαη φισλ ησλ επελδχζεσλ ζηηο νπνίεο ηα θεθάιαηα 

απηά ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Ο πίλαθαο απηφο ιέγεηαη πίλαθαο θίλεζεο θεθαιαίσλ, απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πξψηνπο 

θαηαξηηζζέληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο πίλαθεο θαη είλαη κηα απφ ηηο βαζηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

επηρείξεζεο. 

Ζ θαηάξηηζε ηνπ πίλαθα θίλεζεο θεθαιαίσλ γίλεηαη κέζσ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ κεηαβνιψλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ζε δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν, ε νπνία παξέρεηαη κε ηε ζχγθξηζε ησλ ηζνινγηζκψλ 

έλαξμεο θαη ιήμεσο ηεο πεξηφδνπ απηήο, κε ηε κέζνδν ησλ δηαδνρηθψλ ηζνινγηζκψλ. 

Οη δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ αμία ησλ ζηνηρείσλ νλνκάδνληαη πεγέο ή ρξήζεηο θεθαιαίσλ απφ ηηο νπνίεο 

πξνθχπηνπλ πξψηνλ ηα θεθάιαηα πνπ απαηηήζεθαλ κέζα ζε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή είηε γηα αχμεζε ησλ 

ελεξγεηηθψλ ζηνηρείσλ είηε γηα κείσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο επηρείξεζεο θαη δεχηεξνλ νη αληίζηνηρεο πεγέο 

θεθαιαίσλ, απνξξένπζεο είηε απφ αχμεζε ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ είηε απφ κείσζε ησλ ελεξγεηηθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο. 

Καηά ζπλέπεηα, ν πίλαθαο θίλεζεο θεθαιαίσλ βαζίδεηαη ζηελ παξαθάησ ηζφηεηα: 

Απμήζεηο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ + Μεηώζεηο ζηνηρείσλ παζεηηθνύ 

 

=Απμήζεηο ζηνηρείσλ παζεηηθνύ + Μεηώζεηο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ 

 

 

Ο πίλαθαο απηφο είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο θαζψο, ζε πεξίνδν αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο απνηππψλεη ηελ 

αλάπηπμε απηή θαη ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζήο ηεο. Γειαδή, ην έλα κέξνο ηνπ πίλαθα παξνπζηάδεη ηηο πεγέο 

θεθαιαίσλ πνπ ρξεζηκνπνίεζε ε επηρείξεζε θαη ην άιιν κέξνο ηηο επελδχζεηο ζηηο νπνίεο ηνπνζεηήζεθαλ ηα 

θεθάιαηα απηά. 

 

3.2 ΔΞΑΓΧΓΖ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΧΝ 
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Γηα λα είλαη νινθιεξσκέλε ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ζα πξέπεη ε θξηηηθή δηεξεχλεζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ θαη 

ηνπ πίλαθα θίλεζεο θεθαιαίσλ λα ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Ζ αζθαιήο εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ πξνυπνζέηεη ηα εμήο: 

 Να ζπλδπάδνληαη επαξθψο νη ινγηζηηθέο θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο γλψζεηο ηνπ αλαιπηή, ψζηε λα κελ 

εμάγνληαη αλεπαξθή ή ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα εμαηηίαο ηεο κνλνκεξνχο επηθξάηεζεο ελφο εθ ησλ δχν.  

 

 Να ππάξρεη γλσζηηθή αιιεινπρία κεηαμχ Λνγηζηηθήο, Οηθνλνκηθνχ Λνγηζκνχ θαη Οηθνλνκηθήο ησλ 

Δπηρεηξήζεσλ, θαζφηη ε Λνγηζηηθή απνηειεί ππνζχλνιν ηνπ Οηθνλνκηθνχ Λνγηζκνχ θαη απηφο ππνζχλνιν 

ηεο Οηθνλνκηθήο ησλ Δπηρεηξήζεσλ.  

 Δπαξθή γλψζε ηνπ θιάδνπ ηεο επηρείξεζεο ψζηε λα γίλεηαη θαηαλνεηή ε πξαγκαηηθφηεηα πνπ ππάξρεη 

πίζσ απφ ηνπο δείθηεο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα.  

 Δπαξθή γλψζε ηεο δηεζλνχο θαη ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο, θαζφηη νη δηεζλείο εμειίμεηο επεξεάδνπλ ηελ 

εγρψξηα νηθνλνκία θη απηή κε ηε ζεηξά ηεο επεξεάδεη ηνλ θιάδν ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4  

ΑΝΑΛΤΖ ΓΙΔΘΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

4.1 Σάζεηο θαη Πξννπηηθέο ηεο Γηεζλνύο Οηθνλνκίαο 

4.1.1 ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΣΖΝ ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ ΣΔΣΡΑΔΣΙΑ 

       Ζ παγθφζµηα ρξεµαηννηθνλνµηθή θξίζε πνπ μεθίλεζε ην 2007-2008 θαηέδεημε ηελ αλάγθε βειηίσζεο ηνπ 

ξπζµηζηηθνχ πιαηζίνπ θαη ηεο επνπηείαο ηνπ παγθφζµηνπ ρξεµαηνπηζησηηθνχ ζπζηήµαηνο θαη νδήγεζε ζηε 

ζηήξημε θαη αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξεµαηνπηζησηηθνχ ηνµέα ζε πνιιέο ρψξεο. ηελ ΔΔ, ειήθζεζαλ ζεµαληηθέο 

απνθάζεηο µε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηνπ ζεζµηθνχ πιαηζίνπ θαη ηεο επνπηείαο ηνπ ρξεµαηνπηζησηηθνχ ηνµέα θαη ηε 

δηαζθάιηζε ηεο ρξεµαηννηθνλνµηθήο ζηαζεξφηεηαο ηεο δψλεο ηνπ επξψ. 

       Ζ ρξεµαηννηθνλνµηθή θξίζε θαη ε θξίζε δεµφζηνπ ρξένπο ππήξμαλ επίζεο ν θαηαιχηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

νηθνλνµηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ ΔΔ θαη ηδηαίηεξα ζηε δψλε ηνπ επξψ µε ηε δεµηνπξγία θαη ελεξγνπνίεζε 

µεραληζµψλ ζηήξημεο, ηελ ελίζρπζε ηεο επνπηείαο θαη ηνπ ζπληνληζµνχ ησλ νηθνλνµηθψλ θαη δεµνζηνλνµηθψλ 

πνιηηηθψλ θαη µε ηελ πξφνδν πξνο µία “Οπζηαζηηθή Οηθνλνµηθή ∆ηαθπβέξλεζε ζηελ ΟΝΔ”, µε πξνηεξαηφηεηα ηε 

δεµηνπξγία Σξαπεδηθήο Έλσζεο. 

       Ζ βειηίσζε ηεο νηθνλνµηθήο δηαθπβέξλεζεο αλαµέλεηαη λα εληζρχζεη ηε ζηαζεξφηεηα ηεο δψλεο ηνπ επξψ µε 

ηνλ έγθαηξν εληνπηζµφ θαη ηε δηφξζσζε ησλ µαθξννηθνλνµηθψλ αληζνξξνπηψλ θαη ηελ ελεξγνπνίεζε 

απνηειεζµαηηθψλ µεραληζµψλ δηαρείξηζεο θξίζεσλ, εάλ ππάξμεη αλάγθε. Ήδε έρεη ζεµεησζεί ζεµαληηθή 

πξφνδνο, θαζψο ηα δεµνζηνλνµηθά θαη εμσηεξηθά ειιείµµαηα ζηηο αδχλαµεο ρψξεο- µέιε έρνπλ µεησζεί 

ζεµαληηθά. Ωζηφζν, ε νηθνλνµηθή θξίζε δελ έρεη αθφµε μεπεξαζηεί θαη νη πξνζπάζεηεο γηα ηε ζπµπιήξσζε ηεο 

αξρηηεθηνληθήο ηεο ΟΝΔ θαη ηελ νηθνλνµηθή πξνζαξµνγή ζηηο επηµέξνπο ρψξεο ζπλερίδνληαη απφ πην ζηέξεε πιένλ 

βάζε. 

 

Ζ θξίζε δεµφζηνπ ρξένπο ζηε δψλε ηνπ επξψ θαη ε δεµηνπξγία θαη ελεξγνπνίεζε µεραληζµψλ ζηήξημεο 

       Ζ ρξεµαηνπηζησηηθή θξίζε, ε νπνία εθδειψζεθε αξρηθά ζηηο ΖΠΑ ην 2007 θαη επηδεηλψζεθε ξαγδαία ην 

θζηλφπσξν ηνπ 2008 µε ηελ θαηάξξεπζε ηεο επελδπηηθήο ηξάπεδαο Lehman Brothers, εμειίρζεθε ζε παγθφζµηα 

νηθνλνµηθή θξίζε, πξνθαιψληαο ηε µεγαιχηεξε νηθνλνµηθή χθεζε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1930 θαη ζνβαξή 

δεµνζηνλνµηθή επηδείλσζε ζηηο πεξηζζφηεξεο πξνεγµέλεο νηθνλνµίεο. 



32 
 

       Σν 2010, ε παγθφζµηα ρξεµαηνπηζησηηθή θξίζε µεηαηξάπεθε ζε θξίζε δεµφζηνπ ρξένπο ζηε δψλε ηνπ επξψ, 

απεηιψληαο ηε ζηαζεξφηεηα ηεο νηθνλνµηθήο θαη λνµηζµαηηθήο έλσζεο. Ζ Διιάδα βξέζεθε ζην επίθεληξν, σο ε πην 

αδχλαµε νηθνλνµία ηεο δψλεο ηνπ επξψ, µε µεγάια ειιείµµαηα (δεµνζηνλνµηθφ θαη ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ), 

πςειφ δεµφζην ρξένο θαη ζνβαξά δηαξζξσηηθά πξνβιήµαηα. Δλ φςεη ηεο επηδεηλνχµελεο θξίζεο, νη αξρεγνί 

θξαηψλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ αλαθνίλσζαλ ην Μάξηην ηνπ 2010 ηελ εηνηµφηεηά ηνπο λα παξάζρνπλ νηθνλνµηθή 

βνήζεηα ζηελ Διιάδα, εάλ ρξεηαζηεί. 

       Πξάγµαηη, ζηηο αξρέο Μαΐνπ ηνπ 2010 απνθαζίζηεθε ε ζηήξημε ηεο ειιεληθήο νηθνλνµίαο µέζσ δηµεξψλ 

δαλείσλ απφ ηα θξάηε-µέιε ηεο δψλεο ηνπ επξψ θαη απφ ην ∆ΝΣ, ζπλνιηθνχ χςνπο 110 δηζεθ. επξψ, χζηεξα απφ 

αίηεµα ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο θαη µεηά ηελ θαηάξηηζε πξνγξάµµαηνο νηθνλνµηθήο πξνζαξµνγήο. 

       Σαπηφρξνλα, ην Μάην ηνπ 2010, απνθαζίζηεθε ε ζέζπηζε ελφο πξνζσξηλνχ Δπξσπατθνχ Σαµείνπ 

Υξεµαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (EFSF) µε ρξεµαηνδνηηθή δπλαηφηεηα χςνπο 440 δηζεθ. επξψ (έλα πξφζζεην 

πνζφ 60 δηζεθ. επξψ είλαη επίζεο δηαζέζηµν µε ηελ εγγχεζε ηνπ πξνυπνινγηζµνχ ηεο ΔΔ), πξνθεηµέλνπ λα 

αληηµεησπηζηνχλ αλάινγεο θξίζεηο ζην µέιινλ θαη λα πξνζηαηεπζεί ε ζηαζεξφηεηα ηεο δψλεο ηνπ επξψ. Μεξηθνχο 

µήλεο αξγφηεξα, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2010, νη Δπξσπαίνη εγέηεο απνθάζηζαλ ηε δεµηνπξγία ελφο µφληµνπ 

µεραληζµνχ αληηµεηψπηζεο θξίζεσλ, ηνπ Δπξσπατθνχ Μεραληζµνχ ηαζεξφηεηαο, ν νπνίνο ηέζεθε ζε ηζρχ ην 

επηέµβξην ηνπ 2012, επηβεβαηψλνληαο ηε βνχιεζή ηνπο λα πξνβνχλ ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο 

πξνθεηµέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεµαηνπηζησηηθνχ ηνµέα θαη ηεο δψλεο ηνπ επξψ γεληθφηεξα. 

       Ζ Ηξιαλδία, ην ∆εθέµβξην ηνπ 2010, ε Πνξηνγαιία, ην 2011, θαη ε Κχπξνο, ην 2013, δήηεζαλ θαη έιαβαλ 

νηθνλνµηθή βνήζεηα απφ ηνποvεπξσπατθνχο µεραληζµνχο θαη απφ ην ∆ΝΣvζην πιαίζην ηεο εθαξµνγήο 

νηθνλνµηθψλ πξνγξαµµάησλ, ελψ ε Ηζπαλία έιαβε νηθνλνµηθήvβνήζεηα µφλν απφ ηελ ΔΔ, ην 2012, γηα ηελ 

αλαδηάξζξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηεο ζπζηήµαηνο. ζνλ αθνξά ηελ Διιάδα, ζηηο 26 Οθησβξίνπ 2011 ε ζχλνδνο 

θνξπθήο ηεο δψλεο ηνπ επξψ ελέθξηλε έλα λέν ρξεµαηνδνηηθφ παθέην, χςνπο 109 δηζεθ. επξψ, θαζψο θαη ηελ 

απνµείσζε ηνπ δεµφζηνπ ρξένπο µε ζπµµεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνµέα (PSI). 

 

Δλίζρπζε ηεο επνπηείαο θαη ηνπ ζπληνληζµνχ ησλ δεµνζηνλνµηθψλ θαη νηθνλνµηθψλ πνιηηηθψλ 

       Οη µαθξννηθνλνµηθέο επηπηψζεηο ηεο ρξεµαηνπηζησηηθήο θξίζεο επηβεβαίσζαλ ηελ αιιειεμάξηεζε ησλ 

νηθνλνµηψλ ηεο ΔΔ, ηδηαίηεξα ησλ ρσξψλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ, θαη ηελ αλάγθε ζηελφηεξνπ ζπληνληζµνχ ησλ 

νηθνλνµηθψλ θαη ησλ δεµνζηνλνµηθψλ πνιηηηθψλ ηνπο. 
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       Έηζη, γηα πξψηε θνξά, ηέζεθε ην ζέµα µηαο “επξσπατθήο νηθνλνµηθήο δηαθπβέξλεζεο”, µε ζθνπφ ηε 

δηαµφξθσζε θνηλήο νηθνλνµηθήο αηδέληαο θαη ελφο ηζρπξνχ πιαηζίνπ γηα φια ηα θξάηε-µέιε, ηδίσο φζνλ αθνξά ηε 

δεµνζηνλνµηθή πεηζαξρία θαη ηελ εζηίαζε ηεο νηθνλνµηθήο πνιηηηθήο ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. 

       Σν Μάην ηνπ 2010 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξφηεηλε µηα ζηξαηεγηθή γηα ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνµηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, εηζάγνληαο ην ζεζµηθφ πιαίζην ηνπ “επξσπατθνχ εμαµήλνπ”, µέζσ ηνπ νπνίνπ επηδηψθεηαη ν 

ζπγρξνληζµφο ησλ δεµνζηνλνµηθψλ θαη ησλ δηαξζξσηηθψλ πνιηηηθψλ ησλ θξαηψλ-µειψλ θαη ελδπλαµψλεηαη ε 

ζπµµφξθσζή ηνπο µε ηνπο θαλφλεο ηνπ πµθψλνπ ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο. εµαληηθφ µέξνο ησλ πξνηάζεσλ 

αθνξνχζε ηελ ελίζρπζε ηεο µαθξννηθνλνµηθήο επνπηείαο, µε ηε ζεζµνζέηεζε δηαδηθαζηψλ πξνθεηµέλνπ λα 

εληνπίδνληαη θαη λα δηνξζψλνληαη εγθαίξσο νη µαθξννηθνλνµηθέο αληζνξξνπίεο. 

      Ζ ζηξαηεγηθή απηή απνηππψζεθε ην επηέµβξην ηνπ 2010 ζε έμη λνµνζεηηθέο πξνηάζεηο, γλσζηέο σο “δέζµε έμη 

µέηξσλ”. Σν λέν ζεζµηθφ πιαίζην ην νπνίν ελζσµαηψλεη ηηο πξνηάζεηο απηέο πηνζεηήζεθε απφ ην πµβνχιην θαη ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 13.12.2011. χµθσλα µε ην λέν πιαίζην: 

1. Ζ δεµνζηνλνµηθή πεηζαξρία θαη νη πξνβιεπφµελεο πνηλέο ζε πεξίπησζε µε ζπµµφξθσζεο ιαµβάλνπλ ππφςε 

ηφζν ην δεµνζηνλνµηθφ έιιεηµµα φζν θαη ην δεµφζην ρξένο, 

2. Απινπνηείηαη ε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ µε ηελ εηζαγσγή ηεο αληίζηξνθεο εηδηθήο πιεηνςεθίαο (δει. ε 

πξφηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πηνζεηείηαη, εθηφο εάλ απνξξηθζεί απφ ηελ εηδηθή πιεηνςεθία ησλ θξαηψλ-

µειψλ) θαη  

3. ∆εµηνπξγείηαη έλαο πίλαθαο νηθνλνµηθψλ δεηθηψλ (scoreboard) γηα ηελ πνζνηηθή παξαθνινχζεζε ησλ 

µαθξννηθνλνµηθψλ αληζνξξνπηψλ θαη εηζάγεηαη ε δηαδηθαζία “Τπεξβνιηθψλ Μαθξννηθνλνµηθψλ Αληζνξξνπηψλ”. 

 

Σν 2012 έηνο θαµπήο γηα ηελ ΔΔ θαη ηε δψλε ηνπ επξψ – ην θιίµα βειηηψλεηαη ζηαδηαθά 

       Σν 2012 ππήξμε έηνο θαµπήο γηα ηελ αληηµεηψπηζε ηεο θξίζεο, θαζψο εληάζεθαλ νη ζεζµηθέο πξσηνβνπιίεο 

γηα ηε βειηίσζε ηεο νηθνλνµηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ππνρψξεζε ε αβεβαηφηεηα γηα ηελ πνξεία θαη ην µέιινλ ηεο 

Οηθνλνµηθήο θαη Ννµηζµαηηθήο Έλσζεο. Οη αλεζπρίεο γηα ην ελδερφµελν δηάιπζεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ, πνπ είραλ 

θνξπθσζεί ην πξψην εμάµελν ηνπ έηνπο, ζηαδηαθά ππνρψξεζαλ, θαζψο εληείλνληαλ νη πξνζπάζεηεο γηα µηα 

νπζηαζηηθή νινθιήξσζε ηεο ΟΝΔ.  

       Σν Μάξηην ηνπ 2012 ππνγξάθεθε απφ ηνπο εγέηεο 25 θξαηψλ-µειψλ ηεο ΔΔ (εθηφο ηνπ Ζλσµέλνπ Βαζηιείνπ 

θαη ηεο Σζερίαο) ε “πλζήθε γηα ηε ηαζεξφηεηα, ην πληνληζµφ θαη ηε ∆ηαθπβέξλεζε ηεο ΟΝΔ”, γλσζηή σο 

“∆εµνζηνλνµηθφ χµθσλν” φζνλ αθνξά ηηο δεµνζηνλνµηθέο ηεο δηαηάμεηο, ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ ηνλ Ηαλνπάξην 
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ηνπ 2013. Σα ζπµβαιιφµελα µέξε ππνρξενχληαη λα εηζαγάγνπλ ζην εζληθφ ηνπο δίθαην δεµνζηνλνµηθφ θαλφλα γηα 

ηζνζθειηζµέλν ή πιενλαζµαηηθφ πξνυπνινγηζµφ, θαζψο θαη έλα δηνξζσηηθφ µεραληζµφ, ν νπνίνο ζα ηίζεηαη 

απηνµάησο ζε ιεηηνπξγία ζε πεξίπησζε πνπ παξαηεξνχληαη ζεµαληηθέο απνθιίζεηο απφ ην µεζνπξφζεζµν ζηφρν 

ή ηελ πνξεία πξνζαξµνγήο πξνο απηφλ. 

       Ζ εµπηζηνζχλε ησλ αγνξψλ ζηε δψλε ηνπ επξψ εληζρχζεθε πεξαηηέξσ απφ µία ζεηξά άιισλ γεγνλφησλ ζηε 

δηάξθεηα ηνπ 2012, φπσο ε πξνζήισζε ηεο λέαο ειιεληθήο θπβέξλεζεο (Ηνχληνο) ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

νηθνλνµηθνχ πξνγξάµµαηνο, ε µεξηθή επηζηξνθή ηεο Ηξιαλδίαο ζηηο δηεζλείο αγνξέο θεθαιαίσλ (Ηνχιηνο) θαη ε λέα 

ζπµθσλία ηνπ Eurogroup γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο βησζηµφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο (Ννέµβξηνο). 

       Καηαιπηηθή επίδξαζε ζηελ αλάθηεζε ηεο εµπηζηνζχλεο θαη ζηελ απνµάθξπλζε ηνπ θηλδχλνπ δηάιπζεο ηεο 

δψλεο ηνπ επξψ άζθεζε ε απφθαζε ηεο ΔΚΣ, ζηηο 6 επηεµβξίνπ 2012, γηα ηε δπλαηφηεηα ελεξγνπνίεζεο ελφο 

λένπ πξνγξάµµαηνο αγνξάο θξαηηθψλ νµνιφγσλ, ησλ Οξηζηηθψλ Ννµηζµαηηθψλ πλαιιαγψλ (Outright Monetary 

Transactions), µέζσ ηνπ νπνίνπ µπνξεί λα δίλεηαη απεξηφξηζηε, αιιά ππφ νξηζµέλεο πξνυπνζέζεηο (φπσο ε 

εθαξµνγή θαηάιιεινπ νηθνλνµηθνχ πξνγξάµµαηνο), ζηήξημε ζε ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ππφ ηελ πίεζε ησλ αγνξψλ. 

       Kαζψο ε θξίζε θαηέδεημε φηη δπζθνιίεο ζε µία ρψξα ηεο δψλεο ηνπ επξψ µπνξνχλ λα έρνπλ ζεµαληηθέο 

επηπηψζεηο ζηηο άιιεο ρψξεο-µέιε, θξίζεθε απαξαίηεηε ε εληζρπµέλε νηθνλνµηθή θαη δεµνζηνλνµηθή επνπηεία, 

ψζηε λα πξνιαµβάλνληαη ηα πξνβιήµαηα πξνηνχ απνθηήζνπλ ζπζηεµηθφ ραξαθηήξα. Απηφο ππήξμε ν ζθνπφο ηεο 

“δέζµεο δχν µέηξσλ”, ηα νπνία ηέζεθαλ ζε εθαξµνγή ζηηο 30 Μαΐνπ 2013 θαη εηζάγνπλ έλα λέν θχθιν επνπηείαο 

γηα ηε δψλε ηνπ επξψ, µε ηελ ππνβνιή απφ ηηο ρψξεο-µέιε  ζρεδίσλ γηα ηνλ πξνυπνινγηζµφ ηνπ επφµελνπ έηνπο, 

επί ησλ νπνίσλ ε Δπηηξνπή εθθέξεη γλψµε θαη µπνξεί λα δεηήζεη ηελ ππνβνιή αλαζεσξεµέλνπ ζρεδίνπ εάλ 

δηαπηζηψζεη ζνβαξέο απνθιίζεηο απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί απφ ηηο ρψξεο-µέιε. ε θαζεζηψο 

εληζρπµέλεο επνπηείαο ηίζεληαη επίζεο ρψξεο-µέιε νη νπνίεο αληηµεησπίδνπλ δπζθνιίεο ρξεµαηνδφηεζεο ή 

εθαξµφδνπλ πξφγξαµµα νηθνλνµηθήο πξνζαξµνγήο. Αθφµε, ρψξεο-µέιε νη νπνίεο εμήιζαλ απφ ηελ εθαξµνγή 

νηθνλνµηθψλ πξνγξαµµάησλ ζα εμαθνινπζνχλ λα επξίζθνληαη ππφ “µεηαπξνγξαµµαηηθή επνπηεία”, ελφζσ 

παξαµέλεη αλεμφθιεην ην 75% ησλ δαλείσλ ηα νπνία έρνπλ ιάβεη ζην πιαίζην νηθνλνµηθήο ζηήξημεο. 

Οδηθφο ράξηεο “πξνο µία νπζηαζηηθή ΟΝΔ” - πξνηεξαηφηεηα ζηελ Σξαπεδηθή Έλσζε 

       Με ηελ πηνζέηεζε απφ ην Δπξσπατθφ πµβνχιην, ην ∆εθέµβξην ηνπ 2012, ησλ πξνηάζεσλ ηεο έθζεζεο “Πξνο 

µία Οπζηαζηηθή ΟΝΔ”, ε δψλε ηνπ επξψ απέθηεζε µία αμηφπηζηε πξφηαζε γηα ηε µαθξνρξφληα ζηξαηεγηθή ηεο 

θαηεχζπλζε. Ζ έθζεζε απηή, θαζψο θαη ην “ρέδην ζηξαηεγηθήο γηα µηα βαζηά θαη νπζηαζηηθή Οηθνλνµηθή θαη 

Ννµηζµαηηθή Έλσζε” ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, πεξηγξάθνπλ ηα βήµαηα γηα ηε δεµηνπξγία µηαο εχξσζηεο θαη 

ζηαζεξήο αξρηηεθηνληθήο ζην ρξεµαηνπηζησηηθφ, ην δεµνζηνλνµηθφ, ηνλ νηθνλνµηθφ θαη ηνλ πνιηηηθφ ηνµέα, 

πξνθεηµέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ζηαζεξφηεηα ηνπ επξψ θαη ηεο ΔΔ σο ζπλφινπ. Σν Δπξσπατθφ πµβνχιην πξνσζεί 
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επίζεο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο ηεο ΟΝΔ θαη ζην πιαίζην απηφ ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή δεµνζίεπζε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2013 πξφηαζε γηα εληζρπµέλε παξαθνινχζεζε θαη ελαξµφληζε ησλ 

πνιηηηθψλ ζε ζέµαηα απαζρφιεζεο θαη θνηλσληθψλ πξνβιεµάησλ. 

       Παξάιιεια µε ηελ άµεζε πξνηεξαηφηεηα ηεο νινθιήξσζεο θαη εθαξµνγήο ηνπ πιαηζίνπ γηα ηζρπξφηεξε 

νηθνλνµηθή δηαθπβέξλεζε, ην Δπξσπατθφ πµβνχιην ππνγξάµµηζε φηη είλαη εμίζνπ επείγνπζα αλάγθε λα 

ζεµεησζεί πξφνδνο πξνο έλα πεξηζζφηεξν ελνπνηεµέλν ρξεµαηννηθνλνµηθφ πιαίζην θαη λα ζπάζεη ν θαχινο 

θχθινο µεηαμχ ησλ ηξαπεδηθψλ θαη ησλ δεµνζηνλνµηθψλ επηδφζεσλ θαη πξννπηηθψλ. ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

απηψλ ζα ζπµβάιεη ε δπλαηφηεηα, µε ζπληεηαγµέλεο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ, ηεο άµεζεο 

αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ ηξαπεδψλ απφ ηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζµφ ηαζεξφηεηαο φηαλ ζεζπηζηεί θαη 

ιεηηνπξγήζεη ν εληαίνο επνπηηθφο µεραληζµφο. Σνλ Ηνχλην ηνπ 2013, ην Δπξσπατθφ πµβνχιην ηφληζε φηη ε 

ηξαπεδηθή έλσζε είλαη πνιχ ζεµαληηθή γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ρξεµαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο, ηε µείσζε ηνπ 

θαηαθεξµαηηζµνχ ησλ ρξεµαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νµαιήο ξνήο πηζηψζεσλ ζηελ 

νηθνλνµία. 

       εµαληηθέο εμειίμεηο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ήηαλ ε έγθξηζε ηνπ Δληαίνπ Δπνπηηθνχ Μεραληζµνχ, ν νπνίνο 

ζα ηέζεθε ζε πιήξε ιεηηνπξγία έσο ην Ννέµβξην ηνπ 2014, θαζψο θαη ε γεληθή πξνζέγγηζε ζηελ νπνία θαηέιεμε 

πξφζθαηα ην πµβνχιην ηεο ΔΔ φζνλ αθνξά ηνλ Δληαίν Μεραληζµφ Δμπγίαλζεο, ν νπνίνο µαδί µε ηνλ εληαίν 

επνπηηθφ µεραληζµφ ζα απνηειέζνπλ ζεµαληηθφ βήµα πξνο ηελ νινθιήξσζε ηεο ηξαπεδηθήο έλσζεο. χµθσλα 

µε ηελ ΔΚΣ,  είλαη νπζηψδεο λα δεµηνπξγεζεί έλαο ηζρπξφο Δληαίνο Μεραληζµφο Δμπγίαλζεο ν νπνίνο ζα είλαη 

εληαίνο ζηελ πξάμε θαη φρη µφλν θαη‟ φλνµα, ζα δηαζέηεη επαξθείο ρξεµαηνδνηηθνχο πφξνπο θαη ε δηαδηθαζία 

ιήςεσο απνθάζεσλ δελ ζα είλαη ππέξµεηξα πεξίπινθε. 

 

4.1.2 ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΣΟ 2013 ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΟ 2014 

       Ο ξπζµφο αλάπηπμεο ηεο παγθφζµηαο νηθνλνµίαο πξνβιέπνπµε φηη ζα επηηαρπλζεί ην 2014 ζε 3,5% έλαληη 

3,0% ην 2013, παξάιιεια µε ηελ επηηάρπλζε ηεο αλφδνπ ηνπ δηεζλνχο εµπνξίνπ, ε νπνία φµσο εθηηµνχµε φηη ζα 

είλαη µηθξφηεξε ησλ πξφζθαησλ πξνβιέςεσλ ηνπ ∆ΝΣ ιφγσ ηεο πξφζθαηεο αλαηαξαρήο ζηηο αγνξέο θεθαιαίσλ 

θαη ζπλαιιάγµαηνο ζε πνιιέο αλαδπφµελεο νηθνλνµίεο. ηελ αλάθαµςε ηεο παγθφζµηαο νηθνλνµίαο ζεηηθή 

αλαµέλεηαη λα είλαη ε ζπµβνιή ηεο νηθνλνµίαο ηεο δψλεο ηνπ επξψ, ε νπνία πξνβιέπεηαη λα αλαπηπρζεί µε ξπζµφ 

γχξσ ζην 1% ην 2014, έλαληη αξλεηηθνχ ξπζµνχ, -0,4%, ην 2013, θαζψο ε εµπηζηνζχλε ζηαδηαθά απνθαζίζηαηαη 

θαη ζεµεηψλεηαη πξφνδνο ζηηο ζεζµηθέο µεηαξξπζµίζεηο, αιιά θαη βειηίσζε ησλ νηθνλνµηθψλ δεηθηψλ, φπσο ν 

δείθηεο παξαγγειηψλ θαη παξαγσγήο ζηε µεηαπνίεζε (PMI) ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ, 

ζπµπεξηιαµβαλφµελεο ηεο Διιάδνο. 
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       Ζ παγθφζµηα νηθνλνµηθή δξαζηεξηφηεηα παξέµεηλε ππνηνληθή θαη ν ξπζµφο αλφδνπ ηνπ παγθφζµηνπ ΑΔΠ 

ζρεδφλ αµεηάβιεηνο ην 2013 (3,0% απφ 3,1% ην 2012), ελψ ην θιίµα βειηηψζεθε ζεµαληηθά ην ηειεπηαίν ηξίµελν 

ηνπ έηνπο. Οη µέηξηνη ξπζµνί αλφδνπ ηνπ παγθφζµηνπ ΑΔΠ νθείινληαλ ζηελ εμαζζελεµέλε εγρψξηα δήηεζε ζε 

πνιιέο νηθνλνµίεο, σο απνηέιεζµα ηεο εληεηλφµελεο άξζεο ησλ επεθηαηηθψλ δεµνζηνλνµηθψλ µέηξσλ ζηηο 

πξνεγµέλεο νηθνλνµίεο θαη ηεο πεξηνξηζηηθφηεξεο λνµηζµαηηθήο πνιηηηθήο ζηηο αλαδπφµελεο νηθνλνµίεο. Οη 

επηδφζεηο ησλ µεγαιχηεξσλ  νηθνλνµηψλ ππήξμαλ αξθεηά δηαθνξνπνηεµέλεο, θαζψο ε θαζεµία αληηµεησπίδεη 

δηαθνξεηηθφ µίγµα πξνθιήζεσλ . 

       Ο ξπζµφο αλφδνπ ηνπ φγθνπ ηνπ παγθφζµηνπ εµπνξίνπ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, αθνχ παξέµεηλε ραµειφο θαη 

αµεηάβιεηνο ην 2012 θαη ην 2013 (άλνδνο θαηά 2,7%), θπξίσο ιφγσ ηεο ππνηνληθήο δηεζλνχο δήηεζεο αιιά θαη ησλ 

δπζθνιηψλ ρξεµαηνδφηεζεο ησλ εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηηο πξνεγµέλεο νηθνλνµίεο, πξνβιέπεηαη φηη ην 2014 

ζα επηηαρπλζεί ζην 4,5%, παξαµέλνληαο σζηφζν θάησ ηνπ µαθξνρξφληνπ µέζνπ φξνπ (5,6% ηελ πεξίνδν 1980-

2012). 

       ηηο πξνεγµέλεο νηθνλνµίεο σο ζχλνιν ν ξπζµφο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ επηβξαδχλζεθε πεξαηηέξσ (ζην 1,3% απφ 

1,4% ην 2012), σο απνηέιεζµα θπξίσο ηεο µείσζεο ηεο δεµφζηαο θαηαλάισζεο θαη ηεο επηβξάδπλζεο ησλ 

επελδχζεσλ πάγηνπ θεθαιαίνπ. Ζ εληνλφηεξε ζε ζρέζε µε ηα πξνεγνχµελα έηε εθαξµνγή ησλ πξνγξαµµάησλ 

δεµνζηνλνµηθήο πξνζαξµνγήο (ζε φιεο ηηο πξνεγµέλεο νηθνλνµίεο πιελ ηεο Ηαπσλίαο) θαη ε αλαγθαία 

απνµφριεπζε ησλ ρξεµαηνπηζησηηθψλ ηδξπµάησλ θαη ηνπ ππεξδαλεηζµέλνπ ηδησηηθνχ ηνµέα, αλ θαη ιεηηνχξγεζαλ 

αλαζρεηηθά ζηελ αλάθαµςε ην 2013, ζπλέβαιαλ παξάιιεια ζηε ζηαδηαθή απνθαηάζηαζε ηεο εµπηζηνζχλεο ―ε 

νπνία είρε πιεγεί ζνβαξά ην 2012, θπξίσο ζηε δψλε ηνπ επξψ― θαη ηειηθά ζηε βειηίσζε ησλ πξνζδνθηψλ γηα µηα 

πην ηζφξξνπε θαη βηψζηµε αλάπηπμε µεζνπξφζεζµα. 

       Ζ επηβξάδπλζε ζηηο πξνεγµέλεο νηθνλνµίεο σο ζχλνιν εµπεξηέρεη εμαηξεηηθά δηαθνξνπνηεµέλεο εμειίμεηο ζηηο 

επηµέξνπο ρψξεο. Ζ άλνδνο ηνπ ΑΔΠ ησλ ΖΠΑ επηβξαδχλζεθε (ζην 1,9% απφ 2,8% ην 2012) ππφ ην βάξνο ηεο 

έληνλεο δεµνζηνλνµηθήο πεξηζηνιήο, παξά ηε ζπλέρηζε ηεο έληνλα επεθηαηηθήο λνµηζµαηηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο 

επθνξίαο ζηηο ρξεµαηηζηεξηαθέο αγνξέο. Ο ξπζµφο αλφδνπ ηνπ ΑΔΠ ηεο Ηαπσλίαο επηηαρχλζεθε (1,7% απφ 1,4%), 

ππνβνεζνχµελνο απφ ηελ εθαξµνγή µηαο εμαηξεηηθά επεθηαηηθήο δεµνζηνλνµηθήο θαη λνµηζµαηηθήο πνιηηηθήο, 

θαζψο θαη απφ ηε βειηίσζε ηνπ εμσηεξηθνχ ηεο ηζνδπγίνπ. ην Ζλσµέλν Βαζίιεην ην ΑΔΠ αλέθαµςε ηαρχηεξα, µε 

ξπζµφ 1,7% απφ 0,3% ην 2012, θαη ην πνζνζηφ αλεξγίαο θηλείηαη πησηηθά ήδε απφ ην 2012. 

  

       Ζ νηθνλνµία ηεο δψλεο ηνπ επξψ, µεηά απφ  ζπλερή ηξίµελα ππνρψξεζεο ηνπ πξαγµαηηθνχ  ΑΔΠ, βγήθε απφ 

ηελ χθεζε ην β‟ ηξίµελν ηνπ 2013 θαη ζπλέρηζε λα αλαπηχζζεηαη ζην δεχηεξν εμάµελν ηνπ έηνπο, ελψ ε νηθνλνµηθή 

δξαζηεξηφηεηα εµθάληζε ζεµάδηα ζηαζεξνπνίεζεο ζηηο νηθνλνµίεο πνπ αληηµεησπίδνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο 
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δπζρέξεηεο. ε µέζα επίπεδα έηνπο φµσο, ε δψλε ηνπ επξψ θαηέγξαςε θαη πάιη µείσζε ηνπ ΑΔΠ, µνινλφηη 

µηθξφηεξε εθείλεο ηνπ 2012 (-0,4% έλαληη -0,7%). 

       Οη πξσηνβνπιίεο ησλ ζεζµηθψλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ γηα ηελ αληηµεηψπηζε ηεο θξίζεο ρξένπο θαη ησλ 

µαθξννηθνλνµηθψλ αληζνξξνπηψλ εληφο ηεο δψλεο ηνπ επξψ, θαζψο θαη ε δηεπθνιπληηθή λνµηζµαηηθή πνιηηηθή ηεο 

ΔΚΣ, ζπλέβαιαλ ζηε µείσζε ηεο πςειήο αβεβαηφηεηαο θαη ηελ απνηξνπή αθξαίσλ ζελαξίσλ, φπσο ηνπ θηλδχλνπ 

δηάιπζεο ηεο επξσδψλεο, ν νπνίνο είρε γίλεη απηφο ηελ άλνημε ηνπ 2012. 

       Ωζηφζν, ε πηζησηηθή ζηελφηεηα θαη ε πςειή αλεξγία ζε αξθεηέο ρψξεο-µέιε ζπλερίδνπλ βξαρππξφζεζµα λα 

δξνπλ αλαζρεηηθά ζηελ αλάθαµςε ηεο επξσπατθήο νηθνλνµίαο. Οη εμειίμεηο δηαθέξνπλ ζεµαληηθά µεηαμχ ησλ 

επηµέξνπο νηθνλνµηψλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ,παξφηη νη δηαθνξέο ζηηο νηθνλνµηθέο ηνπο επηδφζεηο ζµηθξχλζεθαλ. ε 

χθεζε βξέζεθαλ νθηψ ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ ην 2013, έλαληη δέθα ρσξψλ ην πξνεγνχµελν έηνο. Οξηζµέλεο 

ρψξεο ηνπ ππξήλα ηεο δψλεο ηνπ επξψ, φπσο ε Γεξµαλία, ε Γαιιία θαη ε Απζηξία, ζπλέρηζαλ λα ζεµεηψλνπλ πνιχ 

ραµεινχο ξπζµνχο µεγέζπλζεο, ελψ άιιεο ζπλέρηζαλ λα είλαη ζε χθεζε, φπσο ε Οιιαλδία θαη ε Φηλιαλδία. Απφ 

ηηο ρψξεο πνπ αληηµεηψπηζαλ ζνβαξέο µαθξννηθνλνµηθέο αληζνξξνπίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο, ε Διιάδα, ε 

Πνξηνγαιία, ε Ηζπαλία θαη ε Ηηαιία εμαθνινχζεζαλ λα βξίζθνληαη ζε χθεζε αιιά µηθξφηεξεο έληαζεο ην 2013, ελψ 

ε Ηξιαλδία, ε νπνία ην Ννέµβξην νινθιήξσζε ην πξφγξαµµα πξνζαξµνγήο, ζπλερίδεη λα ζεµεηψλεη ραµεινχο, 

αιιά ζεηηθνχο ξπζµνχο αλάπηπμεο. 

       Ζ χθεζε, ε πηζησηηθή ζηελφηεηα θαη ε απνµφριεπζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνµέα νδήγεζαλ ζε πεξαηηέξσ αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ αλεξγίαο ζηε δψλε ηνπ επξψ, ελψ ζηηο ρψξεο µε ηηο ζνβαξφηεξεο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο  

αληζνξξνπίεο ην πνζνζηφ αλεξγίαο έθζαζε πιένλ ζε πνιχ πςειά επίπεδα. 

       Ο πιεζσξηζµφο ζηηο πξνεγµέλεο νηθνλνµίεο ππνρψξεζε πεξαηηέξσ ην 2013 (1,4% απφ 2,0% ην 2012), σο 

ζπλέπεηα ηνπ πςεινχ θαη απμεµέλνπ ζε ζρέζε µε ην πξνεγνχµελν έηνο παξαγσγηθνχ θελνχ (3,2% ηνπ δπλεηηθνχ 

ΑΔΠ, απφ 3,0% ην 2012), ηεο επηβξάδπλζεο ηεο αλφδνπ ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο αλά µνλάδα πξντφληνο θαη ηεο 

µηθξήο ππνρψξεζεο ησλ δηεζλψλ ηηµψλ ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ θαη ησλ ινηπψλ βαζηθψλ εµπνξεπµάησλ. Γηα ην 

2014 ν πιεζσξηζµφο ζηηο πξνεγµέλεο νηθνλνµίεο πξνβιέπεηαη φηη ζα απμεζεί ειαθξά ζην 1,7%, παξά ηελ 

πξνζδνθψµελε ειαθξά ππνρψξεζε ησλ δηεζλψλ ηηµψλ ησλ βαζηθψλ εµπνξεπµάησλ (θαηά 0,3% ηνπ αξγνχ 

πεηξειαίνπ θαη θαηά 6,1% ησλ ινηπψλ βαζηθψλ εµπνξεπµάησλ), θπξίσο ιφγσ ηεο ζµίθξπλζεο ηνπ παξαγσγηθνχ 

θελνχ θαη ηεο επηηάρπλζεο ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο αλά µνλάδα πξντφληνο ζηηο πξνεγµέλεο νηθνλνµίεο πιελ ηεο 

δψλεο ηνπ επξψ. ηε δψλε ηνπ επξψ, ν πιεζσξηζµφο πξνβιέπεηαη λα δηαµνξθσζεί ζην 1,1% ην 2014 (έλαληη 1,4% 

ην 2013), ζχµθσλα µε ηηο πξνβνιέο ησλ εµπεηξνγλσµφλσλ ηνπ Δπξσζπζηήµαηνο. Ζ δηαµφξθσζε ηνπ 

πιεζσξηζµνχ ζε ραµειά επίπεδα ζα επηηξέςεη ηε ζπλέρηζε ηεο έληνλα επεθηαηηθήο λνµηζµαηηθήο πνιηηηθήο ζηηο 

πξνεγµέλεο νηθνλνµίεο, πξνθεηµέλνπ λα δηεπθνιπλζνχλ ε νηθνλνµηθή αλάθαµςε θαη ε βειηίσζε ηεο 

ρξεµαηννηθνλνµηθήο θαηάζηαζεο ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ δεµφζηνπ ηνµέα. 
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       Σν πνζνζηφ αλεξγίαο εθηηµάηαη φηη ζπλέρηζε λα ππνρσξεί γηα ηέηαξην ζπλερέο έηνο ην 2013 ζηηο ΖΠΑ (ζην 

7,5%) θαη γηα ηξίην ζηελ Ηαπσλία (ζην 4,0%), σο απνηέιεζµα θπξίσο ηεο έληνλα επεθηαηηθήο λνµηζµαηηθήο θαη 

δεµνζηνλνµηθήο, αληηζηνίρσο, πνιηηηθήο ζηηο δχν ρψξεο. Αληηζέησο ζηε δψλε ηνπ επξψ, φπνπ ζεµεηψζεθε χθεζε, 

ην πνζνζηφ αλεξγίαο απμήζεθε πεξαηηέξσ ζην 12,2%, δει. δηαµνξθψζεθε ζε 5,6 µνλάδεο πάλσ απφ ην ηζηνξηθφ 

ραµειφ ηνπ 2007 θαη 2008 (7,6%). Γηα ην 2014 πξνβιέπεηαη φηη ην πνζνζηφ αλεξγίαο ζηε δψλε ηνπ επξψ ζα 

ζηαζεξνπνηεζεί ζην 12,1% θαη ζα αξρίζεη λα ππνρσξεί απφ ην 2015 θαη µεηά, ελψ πξνβιέπεηαη πεξαηηέξσ 

ππνρψξεζή ηνπ ζηηο ΖΠΑ ζην 6,9% θαη ζηελ Ηαπσλία ζην 3,9%. 

       ηηο αλαδπφµελεο θαη αλαπηπζζφµελεο νηθνλνµίεο, ην ΑΔΠ επηβξαδχλζεθε πεξαηηέξσ ζην 4,7% ην 2013 απφ 

4,9% ην 2012, θπξίσο ιφγσ ηεο ζηαζεξνπνίεζεο ή θαη ππνρψξεζεο ησλ δηεζλψλ ηηµψλ ησλ βαζηθψλ 

εµπνξεπµάησλ ησλ νπνίσλ είλαη εμαγσγείο, ηεο πεξηνξηζηηθφηεξεο λνµηζµαηηθήο πνιηηηθήο θαη ηνπ ραµειφηεξνπ 

ξπζµνχ πηζησηηθήο επέθηαζεο. Ζ δηαθαηλφµελε ζηαζεξνπνίεζε ηεο αλφδνπ ηνπ ΑΔΠ νξηζµέλσλ απφ ηηο 

αλαδπφµελεο νηθνλνµίεο ζε ξπζµνχο ραµειφηεξνπο απφ φ,ηη ζην παξειζφλ, θαζψο θαη ε µεηαβνιή ηεο 

λνµηζµαηηθήο πνιηηηθήο θαη ε άλνδνο ησλ µαθξνπξφζεζµσλ επηηνθίσλ ζηηο ΖΠΑ, έρνπλ πξνθαιέζεη ζε πνιιέο 

αλαδπφµελεο νηθνλνµίεο απφ ηα µέζα ηνπ 2013 θαη θπξίσο ζηηο αξρέο ηνπ 2014, εθξνή θεθαιαίσλ, ππνρψξεζε ησλ 

ζπλαιιαγµαηηθψλ ηζνηηµηψλ θαη αχμεζε ησλ βαζηθψλ επηηνθίσλ ηνπο. 

       Γηα ην 2014 πξνβιέπεηαη επηηάρπλζε ηνπ ξπζµνχ αλφδνπ ηνπ παγθφζµηνπ ΑΔΠ ζην 3,5% απφ 3,0% ην 2013, 

δει. µηθξφηεξε απφ ηηο πξφζθαηεο πξνβιέςεηο ηνπ ∆ΝΣ, θαζψο νη επηπηψζεηο ζηελ εμσηεξηθή δήηεζε θαη ην 

παγθφζµην εµπφξην απφ ηελ πξφζθαηε ζπλαιιαγµαηηθή αλαηαξαρή ζε πνιιέο αλαδπφµελεο νηθνλνµίεο εθηηµνχµε 

φηη ζα είλαη ηειηθά ζνβαξφηεξεο γηα φιεο ηηο νηθνλνµηθέο πεξηνρέο. Οη λένη θίλδπλνη γηα ηελ αλάπηπμε πνπ 

εµθαλίζηεθαλ ζηηο αλαδπφµελεο νηθνλνµίεο, θπθιηθήο θαη δηαξζξσηηθήο θχζεσο, έρνπλ ήδε απφ ην 2013 σο 

ζπλέπεηα ηε µηθξή εμηζνξξφπεζε ηεο ζχλζεζεο ηεο αλφδνπ ηνπ παγθφζµηνπ ΑΔΠ ππέξ ησλ πξνεγµέλσλ 

νηθνλνµηψλ. Σν 2014 ν ξπζµφο αλφδνπ ηνπ ΑΔΠ πξνβιέπνπµε φηη ζα επηηαρπλζεί ζην 2,0% ζηηο πξνεγµέλεο 

νηθνλνµίεο θαη ζην 4,9% ζηηο αλαδπφµελεο θαη αλαπηπζζφµελεο νηθνλνµίεο. Οη ζεµαληηθφηεξνη θίλδπλνη πνπ 

πεξηβάιινπλ ηηο πξνβιέςεηο απηέο αθνξνχλ θπξίσο ην ελδερφµελν εµθάληζεο ππεξβνιηθψλ απνηηµήζεσλ ζηηο 

αγνξέο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ιφγσ ηεο δηαηήξεζεο επί µαθξφλ εμαηξεηηθά ραµειψλ βαζηθψλ επηηνθίσλ ζηηο 

πξνεγµέλεο νηθνλνµίεο, ή ηνλ πηζαλφ εγθισβηζµφ ηνπο ζε “παγίδα ξεπζηφηεηαο”. Οη επηπηψζεηο ηεο πξνεγνχµελεο 

ππεξρξέσζεο ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ δεµφζηνπ ηνµέα θαη, ζηελ πεξίπησζε ηεο δψλεο ηνπ επξψ, ηεο πνιπδηάζπαζεο 

ησλ ρξεµαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ ελδέρεηαη λα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ σο ηξνρνπέδε ζην µεραληζµφ 

µεηάδνζεο ηεο λνµηζµαηηθήο πνιηηηθήο. Σν ∆ΝΣ, ζηελ πξφζθαηε επηθαηξνπνίεζε ησλ πξνβιέςεψλ ηνπ γηα ηελ 

παγθφζµηα νηθνλνµία, επηζεµαίλεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ πνιχ ραµειφ πιεζσξηζµφ ζηηο 

αλεπηπγµέλεο νηθνλνµίεο, ηδηαίηεξα ζηε δψλε ηνπ επξψ. 
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       Ζ πξνβιεπφµελε αλάθαµςε ηεο δψλεο ηνπ επξψ, µε άλνδν ηνπ ΑΔΠ θαηά 1,0%, ζα έρεη ζεµαληηθή ζπµβνιή 

ζηελ αλάθαµςε ηνπ δηεζλνχο εµπνξίνπ. ηε µείσζε ηεο αβεβαηφηεηαο θαη ηε βειηίσζε ηνπ νηθνλνµηθνχ θιίµαηνο 

θαη ησλ πξνζδνθηψλ ζηε δψλε ηνπ επξψ γηα ην 2014 - 2015 αλαµθίβνια ζπλέβαιαλ ην ηειεπηαίν δίµελν ηνπ 2013 

ηφζν ε αλαθνίλσζε εμφδνπ ηεο Ηζπαλίαο θαη ηεο Ηξιαλδίαο απφ ηα πξνγξάµµαηα πξνζαξµνγήο φζν θαη ε 

πξννπηηθή επίηεπμεο πξσηνγελψλ δεµνζηνλνµηθψλ πιενλαζµάησλ ζηελ Διιάδα γηα ην 2013 θαη γηα ην 2014, αιιά 

θαη ε ζπλερήο ππνρψξεζε ησλ απνδφζεσλ ησλ θξαηηθψλ νµνιφγσλ ησλ ρσξψλ απηψλ θαζψο θαη ηεο Πνξηνγαιίαο. 

       ηηο ΖΠΑ, παξά ηελ πξνβιεπφµελε πεξαηηέξσ δεµνζηνλνµηθή πξνζαξµνγή θαη ηε ιηγφηεξν επεθηαηηθή 

λνµηζµαηηθή πνιηηηθή, πξνβιέπεηαη επηηάρπλζε ηνπ ξπζµνχ αλφδνπ ηνπ ΑΔΠ ην 2014 ζην 2,8% θαη πεξαηηέξσ 

ππνρψξεζε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο, θπξίσο ιφγσ αλάθαµςεο ηεο εγρψξηαο δήηεζεο ζε πεξηβάιινλ ραµεινχ 

πιεζσξηζµνχ. ηελ Ηαπσλία πξνβιέπεηαη ζηαζεξφο ξπζµφο αλφδνπ ηνπ ΑΔΠ, θαζψο ε ζεηηθή επίδξαζε απφ ηελ 

επεθηαηηθή δεµνζηνλνµηθή θαη λνµηζµαηηθή πνιηηηθή πνπ απνθαζίζηεθε ην ∆εθέµβξην ηνπ 2012 ζα αληηζηαζµηζηεί 

απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο πξνγξαµµαηηζµέλεο αχμεζεο ηνπ θφξνπ θαηαλάισζεο απφ ην 5% ζην 8% ην β‟ ηξίµελν 

ηνπ 2014. 

        ηελ Κίλα ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα πεξηζζφηεξν δηαξζξσηηθνχ ραξαθηήξα επηβξάδπλζε ηεο αλάπηπμεο θαη ν 

ξπζµφο αλφδνπ ηνπ ΑΔΠ πξνβιέπεηαη φηη ζα επηβξαδπλζεί ζε 7,5% ην 2014, εμέιημε µε ζεµαληηθέο θαη επξχηεξεο 

επηπηψζεηο ζην δηεζλέο εµπφξην, ηηο δηεζλείο ηηµέο ησλ βαζηθψλ εµπνξεπµάησλ, αιιά θαη ηελ ειιεληθή λαπηηιία. 

       H δεµνζηνλνµηθή πνιηηηθή ζηηο πξνεγµέλεο νηθνλνµίεο ζπλέρηζε λα ιεηηνπξγεί πεξηνξηζηηθά. Σα δηαξζξσηηθά 

ειιείµµαηα µεηψζεθαλ γηα ηξίην ζπλερφµελν έηνο ην 2013 ―µε εμαίξεζε ηελ Ηαπσλία― µε ζηφρν ηελ εμάιεηςε ησλ 

θηλδχλσλ ηνπο νπνίνπο εγθπµνλεί ην εμαηξεηηθά πςειφ θαη απμαλφµελν δεµφζην ρξένο, σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, ζε 

πνιιέο απφ απηέο. ε φιεο ζρεδφλ ηηο νηθνλνµίεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ ζπλερίζηεθε µε πξνζήισζε ε πνιηηηθή 

πεξηνξηζµνχ ησλ δεµνζηνλνµηθψλ ειιεηµµάησλ γηα ηελ εμάιεηςε ησλ θηλδχλσλ απφ ηα δεµφζηα νηθνλνµηθά θαη ηε 

ξήμε ηνπ θαχινπ θχθινπ µεηαμχ δεµφζησλ νηθνλνµηθψλ, πξαγµαηηθήο νηθνλνµίαο θαη ρξεµαηνπηζησηηθνχ ηνµέα. 

Σν πξσηνγελέο δεµνζηνλνµηθφ έιιεηµµα ζην ζχλνιν ηεο δψλεο ηνπ επξψ εθηηµάηαη φηη ζρεδφλ εμαιείθζεθε ην 

2013, θζάλνληαο ζην 0,1% ηνπ ΑΔΠ, απφ 0,6% ην πξνεγνχµελν έηνο, ελψ πξνβιέπεηαη φηη ζα µεηαηξαπεί ζε 

πιεφλαζµα 0,5% ην 2014. Σν ζπλνιηθφ έιιεηµµα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο (πεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ δαπαλψλ γηα 

ηφθνπο) εθηηµάηαη φηη ππνρψξεζε ζην 3,1% ηνπ ΑΔΠ ην 2013 απφ 3,7% ην 2012, ελψ πξνβιέπεηαη πεξαηηέξσ 

ππνρψξεζή ηνπ ζην 2,5% ην 2014.Σν αθαζάξηζην δεµφζην ρξένο απμήζεθε θαηά ζρεδφλ 3 εθαηνζηηαίεο µνλάδεο 

ζην 95,5% ηνπ ΑΔΠ ην 2013, ελψ πξνβιέπεηαη φηη ζα αξρίζεη λα ππνρσξεί απφ ην 2015. 

       ηηο ΖΠΑ, αλ θαη ην “δεµνζηνλνµηθφ βάξαζξν” ζηηο αξρέο ηνπ 2013 απνθεχρζεθε ηειηθά, ε πεξηζηνιή ηνπ 

ειιείµµαηνο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ππήξμε δξαζηηθή, ζην 6,5% ηνπ ΑΔΠ ην 2013 απφ 9,5% ην 2012, ελψ ε 

δεµνζηνλνµηθή πξνζαξµνγή αλαµέλεηαη ζπλερίζηεθε επηφηεξα, γηα πέµπην ζπλερφµελν έηνο θαη ην 2014. ηελ 
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Ηαπσλία, ε απφθαζε γηα ζπλέρηζε ηεο δεµνζηνλνµηθήο επέθηαζεο αχμεζε ην ήδε εμαηξεηηθά πςειφ έιιεηµµα ηεο 

γεληθήο θπβέξλεζεο, ην νπνίν εθηηµάηαη ζην 10,0% ηνπ ΑΔΠ ην 2013 θαη 8,5% ην 2014. 

       Ζ λνµηζµαηηθή πνιηηηθή, µε ζπµβαηηθά θαη µε µέηξα, ζπλερίδεη λα είλαη εμαηξεηηθά ραιαξή ζηηο πξνεγµέλεο 

νηθνλνµίεο, ππνζηεξίδνληαο απνθαζηζηηθά ηηο πξνζπάζεηεο αλάθαµςεο απφ ηε µεγάιε χθεζε , ελψ απνθηά 

πεξηνξηζηηθή θαηεχζπλζε ζε αξθεηέο αλαδπφµελεο νηθνλνµίεο πξνθεηµέλνπ λα αληηµεησπηζηνχλ πξνβιήµαηα 

ππεξζέξµαλζεο ή εθξνήο θεθαιαίσλ. ηε δψλε ηνπ επξψ, φπνπ ν πιεζσξηζµφο βξίζθεηαη ζεµαληηθά θάησ απφ ην 

µεζνπξφζεζµν ζηφρν, ε ΔΚΣ ζπλέρηζε ηηο πξάμεηο πην µαθξνπξφζεζµεο ρξεµαηνδφηεζεο, ελψ µείσζε πεξαηηέξσ 

ην βαζηθφ επηηφθην αλαρξεµαηνδφηεζεο δχν θνξέο, ζηηο 8 Μαΐνπ θαη ζηηο 13 Ννεµβξίνπ 2013, θαζνξίδνληάο ην 

πιένλ ζην 0,25%. ηηο ΖΠΑ, ε ηζρπξφηεξε ησλ πξνζδνθηψλ αλάθαµςε θαη ε ζπλερηδφµελε ηάζε µείσζεο ηνπ 

πνζνζηνχ αλεξγίαο νδήγεζε ηελ Οµνζπνλδηαθή Σξάπεδα λα αλαθνηλψζεη µεηψζεηο ηνπ αλψηαηνπ µεληαίνπ χςνπο 

αγνξάο νµνιφγσλ απφ ην ηξίην πξφγξαµµα πνζνηηθήο ραιάξσζεο (QE3) θαηά 20 δηζεθ. δνιάξηα ζπλνιηθά (µε 

δχν δηαδνρηθέο απνθάζεηο µε ηζρχ απφ ηηο αξρέο ηνπ Ηαλνπαξίνπ θαη ηνπ Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2014) ζηα 65 δηζεθ. 

δνιάξηα. ηελ Ηαπσλία, ε λέα ζηφρεπζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Ηαπσλίαο γηα επίηεπμε πιεζσξηζµνχ 2% µέζσ 

δηπιαζηαζµνχ ηεο λνµηζµαηηθήο βάζεο εθηηµάηαη φηη έρεη ζπµβάιεη ζηε βειηίσζε ηνπ νηθνλνµηθνχ θιίµαηνο θαη 

ηνπ εµπνξηθνχ ηζνδπγίνπ µέζσ ηεο ζεµαληηθήο εμαζζέλεζεο ηεο ηζνηηµίαο ηνπ γηελ απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2012 θαη 

µεηά. 

Πίλαθαο IΗI.1 Βαζηθά µαθξννηθνλνµηθά µεγέζε ηεο παγθφζµηαο νηθνλνµίαο 
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Παγθόζµην ζύλνιν  
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100,0 

 

 3,1      3,0       3,7 

  

 -4,3    -3,7    -3,0 

 

80,8    79,7   79,6 

 

1. Πξνεγµέλεο  

νηθνλνµίεο 

 

 

 35 

 

 

 50,4 

 

 

 1,4     1,3        2,2 

 

 

  2,0     1,4    1,7 

 

 

 -5,9    -4,5    -3,6 

 

                     

108,7 108,5 109,2 

 

 

  0,1     0,1     0,2 

ΖΠΑ  19,5  2,8     1,9        2,8   2,1     1,2    1,6   -9,3    -6,5   -5,8 102,1 104,1 106,3  -2,7   -2,5    -2,9 

Ιαπσλία  5,5  1,4     1,7         1,7   0,0     0,2     2,3   -9,5   -10,0  -8,5 218,8 227,2 231,9   1,0    0,9     1,2 

Ζλ. Βαζίιεην  2,8   0,3    1,7         2,4   2,8    2,6     2,3  -6,1    -6,4    -5,3 88,7   94,3   96,9  -3,6   -4,1    -4,2 

Εώλε ηνπ επξώ  18 13,5 - 0,7  -0,4        1,0   2,5    1,4     1,2  -3,7    -3,1    -2,5 92,6   95,5    95,9   1,9    2,9    3,0 

2. Αλαδπόµελεο θαη  

αλαπηπζζόµελεο  

νηθνλνµίεο 

 

 

154 

 

 

49,6 

 

 

 4,9    4,7         5,1 

 

 

  6,1   6,2     6,2 

 

 

  -2,1    -2,7    -2,5 

 

 

 36,5   35,3   34,1 

 

 

   1,4    0,8     0,8 

Κίλα  14,7  7,7    7,7        7,5   2,7   2,5      2,4   -2,2    -2,5   - 2,1  26,1   22,9   20,9    2,3    2,5     2,7 

Ρσζία  3,0  3,4    1,5        2,0   5,1   6,7      5,7    0,4    -0,7    -0,3  12,5   14,1   14,6    3,7    2,9     2,3 

Πεγέο: ∆ΝΣ, World Economic Outlook, Οθηψβξηνο 2013, WEO Update, Ηαλνπάξηνο 2014, Fiscal Monitor, Οθηψβξηνο 2013, Δπξσπατθή Δπηηξνπή, European 

Economic Forecast, Autumn 2013, Ννέµβξηνο 2013 θαη ΟΟΑ, Economic Outlook, Νν 94, Ννέµβξηνο 2013 . 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΝΑΛΤΖ ΔΓΥΧΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Μ Α Κ Ρ Ο ΟΙ Κ Ο Ν Ο ΜΙ Κ Δ  Δ Ξ Δ ΛΙ Ξ Δ Ι  Κ ΑΙ Π Ρ Ο Ο Π ΣΙ Κ Δ   Σ Ζ Ν 

 Δ Λ Λ Α ∆ Α 

       Ζ ηεηξαεηία 2010-2013 ραξαθηεξίδεηαη απφ ζσξεπηηθή ππνρψξεζε (ζε ζηαζεξέο ηηµέο) ηνπ ΑΔΠ θαηά 20,4% 

θαη ηνπ δηαζέζηµνπ εηζνδήµαηνο ησλ λνηθνθπξηψλ θαηά πεξηζζφηεξν απφ 30%. Ζ ζπξξίθλσζε απηή, αλάινγε ηεο 

νπνίαο ζε µέγεζνο δελ έρεη θαηαγξαθεί µεηαπνιεµηθά ζε άιιε νηθνλνµία ηνπ ΟΟΑ, έιαβε ρψξα ηαπηφρξνλα µε 

ηελ πξνζπάζεηα γηα εμάιεηςε ησλ εθηεηαµέλσλ αληζνξξνπηψλ ζην δεµνζηνλνµηθφ απνηέιεζµα ηεο γεληθήο 

θπβέξλεζεο θαη ζην ηζνδχγην εμσηεξηθψλ ζπλαιιαγψλ, νη νπνίεο ππήξμαλ θαη νη αθνξµέο γηα ηελ εθδήισζε ηεο 

θξίζεο. Ζ πξνζπάζεηα απηή ζπληειέζηεθε ζε πεξηβάιινλ πεξηνξηζµέλεο ηξαπεδηθήο ρξεµαηνδφηεζεο µέζα ζε 

θιίµα µεγάιεο αβεβαηφηεηαο, ην νπνίν επέηεηλε ηελ χθεζε πνπ πξνθιήζεθε. 

       Ζ νηθνλνµηθή πνιηηηθή γηα ηελ εμάιεηςε ησλ αληζνξξνπηψλ ζηεξίρζεθε ζε µέηξα άµεζεο απφδνζεο (π.ρ. 

µεηψζεηο ζηνπο µηζζνχο θαη ζηηο ζπληάμεηο, επηβνιή έθηαθησλ θφξσλ θ.ά.), αιιά θαη ζε µέηξα µε ζηφρν ηελ 

αλαδηάξζξσζε ηεο νηθνλνµίαο θαη επνµέλσο ηε µαθξνρξφληα δηαηεξήζηµε αλάπηπμε. Σα µέηξα άµεζεο απφδνζεο 

νδήγεζαλ ζε επίηεπμε πξσηνγελνχο πιενλάζµαηνο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ην 2013, ζε ζεµαληηθή µείσζε ηνπ 

θφζηνπο αλά µνλάδα πξντφληνο θαη ζε αλάθηεζε ηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο θφζηνπο πνπ είρε απνιεζηεί 

θαηά ην δηάζηεµα 2000-2009. ηελ αγνξά εξγαζίαο πξαγµαηνπνηήζεθαλ ζεµαληηθέο δηαξζξσηηθέο µεηαξξπζµίζεηο 

µε βαζηθφ ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο αληηζηνίρηζεο µεηαμχ ησλ µεηαβνιψλ ζηνπο µηζζνχο θαη ηηο νηθνλνµηθέο 

επηδφζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θηλεηηθφηεηαο πφξσλ µεηαμχ θιάδσλ. Με ιηγφηεξν ηαρχ 

ξπζµφ ζε ζρέζε µε ηηο µεηαβνιέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο πξνρψξεζαλ νη δηαξζξσηηθέο µεηαξξπζµίζεηο ζηηο αγνξέο 

πξντφλησλ. Ωζηφζν, ζχµθσλα µε εθηηµήζεηο ηνπ ΟΟΑ, ε Διιάδα βειηίσζε πεξηζζφηεξν απφ φιεο ηηο ρψξεο ην 

βαζµφ αληαπφθξηζεο ζηηο ζπζηάζεηο δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ πνπ είρε απεπζχλεη ν Οξγαληζµφο , θαζψο έγηλαλ 

ζεµαληηθά βήµαηα γηα ηελ απινπνίεζε ηεο έλαξμεο επηρεηξεµαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ άξζε ησλ 

πεξηνξηζµψλ ζηε δξαζηεξηφηεηα επαγγειµαηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ (π.ρ. άλνηγµα ησλ θιεηζηψλ επαγγειµάησλ, 

ελίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ αληαγσληζµνχ). Ζ πξνζπάζεηα σζηφζν πξέπεη λα ζπλερηζηεί, µε θχξηνπο ζηφρνπο, 

πξψηνλ, ηελ νπζηαζηηθή βειηίσζε ηεο απνηειεζµαηηθφηεηαο ηεο δεµφζηαο δηνίθεζεο θαη φρη µφλν ηελ πεξηθνπή ηνπ 

θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο, θαη δεχηεξνλ, ηελ αλαβάζµηζε ηνπ ζεζµηθνχ πιαηζίνπ µέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε 

νηθνλνµία. 
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5.1  ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ∆ΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ 

       ην δηάζηεµα 2000-2010 ε ειιεληθή νηθνλνµία ραξαθηεξηδφηαλ απφ απμαλφµελν έιιεηµµα ηεο γεληθήο 

θπβέξλεζεο, επηδεηλνχµελν έιιεηµµα ζην ηζνδχγην εμσηεξηθψλ ζπλαιιαγψλ, πιεζσξηζµφ πνπ ππεξέβαηλε εθείλνλ 

ηεο δψλεο ηνπ επξψ θαη πςειφ πνζνζηφ αλεξγίαο, ελψ ε παξαγσγηθφηεηα αλά ψξα εξγαζίαο αλεξρφηαλ µφιηο ζην 

56% ηνπ αληίζηνηρνπ µέζνπ επηπέδνπ ηεο δψλεο ηνπ επξψ. 

Οη αληζνξξνπίεο απηέο αληαλαθινχζαλ µεηαμχ άιισλ: 

Πξψηνλ, ηελ πςειή ηδησηηθή θαηαλάισζε ε νπνία ην 2000-2010 αληηζηνηρνχζε ζην 71,4% ηνπ ΑΔΠ (ή άλσ ηνπ 90% 

ηνπ δηαζέζηµνπ εηζνδήµαηνο ησλ λνηθνθπξηψλ), φηαλ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζηε δψλε ηνπ επξψ ήηαλ µφιηο 57,0%. 

∆εχηεξνλ, ην πςειφ πνζνζηφ ησλ επελδχζεσλ ζε θαηνηθίεο (37,2% ηνπ ζπλφινπ ησλ επελδχζεσλ ην 2000-2010). 

Σξίηνλ, ηελ πνιχ ραµειή θάιπςε ησλ εηζαγσγψλ απφ εμαγσγέο. Σν δηάζηεµα 2000-2010 ν ιφγνο εμαγσγψλ πξνο 

εηζαγσγέο δηαµνξθψζεθε ζε 65,2%. 

Σέηαξηνλ, ηηο ραµειέο αμηνινγήζεηο ηεο ειιεληθήο νηθνλνµίαο φζνλ αθνξά ηε δηαξζξσηηθή ηεο επάξθεηα (φπσο 

θαίλεηαη π.ρ. απφ ηνπο δείθηεο πνπ απνηππψλνπλ ηελ επρέξεηα επηρεηξεµαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

5.1.1 Δμειίμεηο από ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο 

       Μεηαμχ ηνπ ελλεαµήλνπ ηνπ 2010 θαη ηνπ ελλεαµήλνπ ηνπ 2013 ε ηδησηηθή θαηαλάισζε ζε ζηαζεξέο ηηµέο έρεη 

ππνρσξήζεη µε ξπζµφ πεξίπνπ 23%. Ζ ππνρψξεζε ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο απνδίδεηαη (α) ζηε δεµνζηνλνµηθή 

πξνζαξµνγή (πνπ ζπλεπαγφηαλ µείσζε ησλ µηζζψλ ζην δεµφζην ηνµέα θαη αχμεζε ησλ θφξσλ), (β) ηε µείσζε 

ηνπ αξηζµνχ ησλ απαζρνινπµέλσλ, (γ) ηελ ππνρψξεζε ησλ αµνηβψλ ζηελ ππφινηπε νηθνλνµία θαη (δ) ηνλ 

πεξηνξηζµφ ηνπ εηζνδήµαηνο απφ πεξηνπζία. ην δηάζηεµα απηφ ν ιφγνο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο πξνο ΑΔΠ 

ππνρψξεζε αιιά φρη ζεµαληηθά θαη εμαθνινπζεί λα είλαη πνιχ πςειφηεξνο απφ φ,ηη ζηε δψλε ηνπ επξψ. 

       Αλ θαη ε µεηαβνιή ησλ θαηαλαισηηθψλ πξνηχπσλ είλαη ελ γέλεη αξγή, παξαηεξείηαη θάπνηα αιιαγή ηνπ 

θαηαλαισηηθνχ πξνηχπνπ, µε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπµµεηνρήο ησλ δαπαλψλ πνπ 

δηαηίζεληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ (ηξφθηµα θαη δαπάλεο γηα ζηέγαζε θαη ππεξεζίεο δηθηχσλ) ζην 

ζχλνιν ησλ θαηαλαισηηθψλ δαπαλψλ θαη ηελ αληίζηνηρε µείσζε ησλ δαπαλψλ γηα θάιπςε µε βαζηθψλ αλαγθψλ. 

       Ζ ππνρψξεζε ηεο θαηαλάισζεο θαη ησλ επελδχζεσλ είρε απνηέιεζµα ηε ζπξξίθλσζε ησλ εηζαγσγψλ αγαζψλ 

θαη ππεξεζηψλ (-29,3% ζε εζληθνινγηζηηθή βάζε µεηαμχ 2010 θαη 2013). Οη εμαγσγέο αγαζψλ, νη νπνίεο 

αληηπξνζσπεχνπλ ην ήµηζπ ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ, απμήζεθαλ θαηά πεξίπνπ 16% µέζα ζε απηφ ην δηάζηεµα, 
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ελψ νη εμαγσγέο ππεξεζηψλ ππνρψξεζαλ θαηά 4,4%. Ωο απνηέιεζµα, νη ζπλνιηθέο εμαγσγέο ζε ζηαζεξέο ηηµέο 

απμήζεθαλ θαηά 4,7% µεηαμχ 2010 θαη 2013. 

       Έηζη, ελψ ην 2009 ηα έζνδα απφ εμαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θάιππηαλ µφλν ην 66% ησλ δαπαλψλ γηα 

εηζαγσγέο, ην 2013 ην πνζνζηφ απηφ είλαη πάλσ απφ 90%, θπξίσο ιφγσ ηεο ζεµαληηθήο ππνρψξεζεο ησλ 

εηζαγσγψλ . 

       Σν 2014 ε µείσζε ηεο θαηαλάισζεο αλαµέλεηαη λα ζπλερηζηεί, αιιά µε πνιχ πην ήπην ξπζµφ, φπσο θαίλεηαη 

θαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ δηµήλνπ Οθησβξίνπ-Ννεµβξίνπ 2013 πνπ δείρλνπλ άλνδν, έζησ θαη νξηαθή, ηνπ φγθνπ ηνπ 

ιηαληθνχ εµπνξίνπ (+0,8%), έλαληη ππνρψξεζεο 10,0% ην ελλεάµελν Ηαλνπαξίνπ-επηεµβξίνπ 2013. ε απηφ 

ζπλεγνξνχλ θαη ηα ζηνηρεία γηα ηηο πσιήζεηο απηνθηλήησλ ηνπ Ηαλνπαξίνπ 2014 ηα νπνία δείρλνπλ αχμεζε ησλ 

πσιήζεσλ ζε εηήζηα βάζε γηα πέµπην ζπλερή µήλα, θαζψο θαη νη πξνζέζεηο ησλ θαηαλαισηψλ γηα αγνξέο 

απηνθηλήησλ θαη επηζθεπέο ζπηηηψλ ζηε δηάξθεηα ηνπ 2014, φπσο απηέο απνηππψλνληαη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014 

ζηελ Έξεπλα Καηαλαισηψλ ΗΟΒΔ-Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη νη νπνίεο είλαη ιηγφηεξν αξλεηηθέο ζε ζχγθξηζε µε 

πξνεγνχµελα ηξίµελα. Ληγφηεξν απαηζηφδνμε είλαη θαη ε εηθφλα πνπ παξνπζηάδνπλ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014 νη 

επηρεηξεµαηηθέο πξνζδνθίεο ζην ιηαληθφ εµπφξην (βι. Πίλαθα V.2). 

       ην δηάζηεµα 2010-2013 νη δαπάλεο γηα επελδχζεηο ζε ζηαζεξέο ηηµέο ππνρψξεζαλ θαηά 51% πεξίπνπ. 

Πεξίπνπ ην 47% απηήο ηεο ππνρψξεζεο (24 εθαηνζηηαίεο µνλάδεο) πξνέξρεηαη απφ ηε µείσζε ησλ επελδχζεσλ ζε 

θαηνηθίεο, ην 17% (10 εθαηνζηηαίεο µνλάδεο) απφ ηε µείσζε ησλ επελδχζεσλ ζε ινηπέο θαηαζθεπέο ―απνηέιεζµα, 

µεηαμχ άιισλ, ηεο πεξηθνπήο ηνπ Πξνγξάµµαηνο ∆εµνζίσλ Δπελδχζεσλ (Π∆Δ)― ελψ ην ππφινηπν απνδίδεηαη 

ζηε ζπξξίθλσζε ησλ δαπαλψλ γηα επηρεηξεµαηηθέο επελδχζεηο (µεραλήµαηα, εμνπιηζµφ µεηαθνξψλ). Ωο 

απνηέιεζµα απηψλ ησλ εμειίμεσλ, ε ζχλζεζε ησλ επελδχζεσλ έρεη µεηαβιεζεί: ην πνζνζηφ ησλ επελδχζεσλ ζε 

θαηνηθίεο έρεη ππνρσξήζεη θαη ην αληίζηξνθν έρεη ζπµβεί γηα ηηο επηρεηξεµαηηθέο επελδχζεηο (επελδχζεηο ζε 

µεραλήµαηα θαη  εμνπιηζµφ) θαη ηηο θαηαζθεπέο. H µείσζε ησλ επελδχζεσλ ζε θαηνηθίεο, ε νπνία αλαιχεηαη ζηελ 

ελφηεηα 2 ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, επεξέαζε αλαµθίβνια ηε δήηεζε, ηηο πάγηεο επελδχζεηο θαη ηελ απαζρφιεζε 

ζε µηα ζεηξά θιάδνπο ηεο νηθνλνµίαο πνπ είλαη ζπλδεδεµέλνη µε ηελ νηθνδνµή (φπσο ε ηζηµεληνβηνµεραλία θαη ηα 

δνµηθά πιηθά), αιιά ηαπηφρξνλα απειεπζέξσζε πφξνπο γηα επελδχζεηο ζε ηνµείο παξαγσγήο δηεζλψο 

εµπνξεχζηµσλ εμαγψγηµσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Απφ ηελ άιιε, ην γεγνλφο φηη απμήζεθε ην µεξίδην ησλ 

επηρεηξεµαηηθψλ επελδχζεσλ ζην ζχλνιν ηεο επελδπηηθήο δαπάλεο αληαλαθιά απιψο ηελ ηαρχηεξε απνεπέλδπζε 

ζηνλ ηνµέα ηεο θαηνηθίαο, παξά ην φηη νη επελδχζεηο ζε µεραλήµαηα θαη µεηαθνξηθφ εμνπιηζµφ έρνπλ µεησζεί 

ζεµαληηθά θαη µάιηζηα ηαρχηεξα απφ ην ΑΔΠ (πεξίπνπ 42% ζε ηξέρνπζεο θαη ζε ζηαζεξέο ηηµέο µεηαμχ ηνπ 

ελλεαµήλνπ ηνπ 2009 θαη ηνπ ελλεαµήλνπ ηνπ 2013). Οη επηρεηξήζεηο, ζχµθσλα µε ηηο Έξεπλεο πγθπξίαο ΗΟΒΔ/ 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, απνδίδνπλ ηε µείσζε ησλ επηρεηξεµαηηθψλ επελδχζεσλ ζηε δηάρπηε αβεβαηφηεηα, ζηελ 

αλεπάξθεηα θεθαιαίσλ θαη ζηελ πςειή θνξνιφγεζε ησλ θεξδψλ. 
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       Δληφο ηνπ 2014 αλαµέλεηαη φηη νη επηρεηξεµαηηθέο επελδχζεηο ζα αλαθάµςνπλ, θαζψο νη επηρεηξήζεηο ζα 

θηλεζνχλ γηα λα αληηθαηαζηήζνπλ ή θαη λα επεθηείλνπλ ηα πάγηά ηνπο− θίλεζε απαξαίηεηε γηα ηελ επηβίσζή ηνπο. 

       Ήδε ην δεχηεξν εμάµελν ηνπ 2013 παξαηεξήζεθε αχμεζε έλαληη ηνπ πξψηνπ εμαµήλνπ ηνπ 2013, θαηά 57,1%, 

ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ ππνβάιινληαη πξνο επηδφηεζε βάζεη ηνπ αλαπηπμηαθνχ λφµνπ. ηε δηαµφξθσζε 

ζεηηθψλ πξννπηηθψλ γηα ην 2014 ζπµβάιινπλ: 

πξψηνλ, ε ζέζπηζε λένπ πιαηζίνπ έγθξηζεο θαη ειέγρνπ ησλ επηδνηνχµελσλ επελδχζεσλ (Ν. 4146/2013) θαη, 

δεχηεξνλ, ε ηαπηφρξνλε ρξεµαηνδφηεζε ηφζν απφ ην ΔΠΑ (2007-2013) φζν θαη απφ ην Πνιπεηέο ∆εµνζηνλνµηθφ 

Πιαίζην (2014-2020). Δηδηθφηεξα, ην α‟ ηξίµελν ηνπ 2014 αλαµέλεηαη µεηαμχ άιισλ ε επαλεθθίλεζε ησλ έξγσλ ησλ 

ηεζζάξσλ µεγάισλ απηνθηλεηνδξφµσλ (Οιπµπία νδφο, Δ65,Ηνλία νδφο, Απηνθηλεηφδξνµνο Αηγαίνπ). Ο 

επηρεηξεµαηηθφο ηνµέαο ζα σθειεζεί ηφζν άµεζα φζν θαη έµµεζα απφ ηηο επελδχζεηο απηέο θαζψο δεµηνπξγνχλ 

ζεηηθή επίδξαζε ζε ζπλδεδεµέλνπο θιάδνπο (δνµηθά πιηθά, µεηαθνξηθά µέζα, ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο). 

       Θεηηθέο εμειίμεηο απνηεινχλ επίζεο νη αλαθνηλψζεηο µεγάισλ μέλσλ πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ πνπ εθδειψλνπλ 

ελδηαθέξνλ γηα λα εγθαηαζηήζνπλ ζηε ρψξα µαο µέξνο ηεο παξαγσγηθήο ηνπο δηαδηθαζίαο ή θέληξα δηαλνµήο, 

θαζψο θαη ε ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάµµαηνο ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ. Μηα ζεηξά ζεµαληηθνί δηαγσληζµνί βξίζθνληαη ηε 

ζηηγµή απηή ζε εμέιημε (µεηαμχ άιισλ, ηα πεξηθεξεηαθά αεξνδξφµηα, 1ε νµάδα απφ 4 ηνπξηζηηθέο µαξίλεο, 

ΣΡΑΗΝΟΔ-ROSCO) θαη ηαπηφρξνλα πξνεηνηµάδεηαη, ζην αµέζσο επφµελν δηάζηεµα, ε έλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ 

γηα µείδνλεο απνθξαηηθνπνηήζεηο φπσο ησλ ΟΛΠ-ΟΛΘ, ηνπ ∆ηεζλνχο Αεξνιηµέλα Αζελψλ θαη ηεο έθηαζεο ηνπ 

Διιεληθνχ. Δθηηµάηαη, µε βάζε ηελ πξνεξγαζία πνπ έρεη πξαγµαηνπνηεζεί αιιά θαη ην εθδεισµέλν ελδηαθέξνλ 

αιινδαπψλ επελδπηψλ, φηη είλαη δπλαηή ε επηηάρπλζε ηνπ πξνγξάµµαηνο ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ εληφο ηνπ 2014, 

παξά ην γεγνλφο φηη ε νινθιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ είλαη ρξνλνβφξα θαη επεξεάδεηαη απφ εμσγελείο 

παξάγνληεο, φπσο ε εθαξµνγή ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ πεξί αληαγσληζµνχ θαη επηδνηήζεσλ. Πάλησο, ε εμέιημε ηεο 

επελδπηηθήο δήηεζεο ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη ζηελά ζπλδεδεµέλε µε ηελ απνηειεζµαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάµµαηνο 

ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ, φρη µφλν απφ ηελ άπνςε ηεο δηαµφξθσζεο ζεηηθνχ επελδπηηθνχ θιίµαηνο αιιά θαη µε ηελ 

έλλνηα ηεο δέζµεπζεο επηπιένλ επελδπηηθψλ πφξσλ απφ ηνπο επελδπηέο (π.ρ. απαηηνχµελεο επελδχζεηο 

ζπληήξεζεο χςνπο 239 εθαη. επξψ γηα ηα 3 πξψηα έηε ηεο παξαρψξεζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ αεξνδξνµίσλ, 

δέζµεπζε γηα επελδχζεηο 500 εθαη. Δπξψ εληφο ηεο πεληαεηίαο γηα ηνλ ΟΛΠ). 

       Ζ εμέιημε ηνπ Π∆Δ ζηε δηάξθεηα ηνπ 2013 ραξαθηεξίδεηαη ηθαλνπνηεηηθή. Οη πιεξσµέο ηνπ Πξνγξάµµαηνο 

εµθαλίδνληαη απμεµέλεο θαηά 14,5% ζε ζρέζε µε ην 2012 (βι. Πίλαθα V.3). Γηα ην 2014, ν ζηφρνο είλαη ηα 7 δηζεθ. 

επξψ πνπ απνηειεί µηθξή αχμεζε απφ ηα 6,65 δηζεθ. επξψ (εθηίµεζε ηεο πινπνίεζεο ην 2013). Ζ πινπνίεζε ηνπ 

ζηφρνπ γηα ην 2014 εμαξηάηαη απφ ηνπο πεξηνξηζµνχο ηεο δεµνζηνλνµηθήο πξνζαξµνγήο. 
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       Μεηαμχ ηνπ ελλεαµήλνπ ηνπ 2009 θαη ηνπ ελλεαµήλνπ ηνπ 2013 ε αθαζάξηζηε πξνζηηζέµελε αμία ηεο 

νηθνλνµίαο ζε ζηαζεξέο ηηµέο ππνρψξεζε θαηά πεξίπνπ 20% . ε νξηζµέλνπο θιάδνπο (θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο, 

εµπφξην) ε ππνρψξεζε ήηαλ ζεµαληηθά πςειφηεξε (65% θαη 29% αληίζηνηρα), µε απνηέιεζµα ην πνζνζηφ 

ζπµµεηνρήο ησλ θιάδσλ απηψλ ζηε ζπλνιηθή νηθνλνµηθή δξαζηεξηφηεηα λα έρεη ππνρσξήζεη αηζζεηά. ην 

δηάζηεµα 2000-2009 ε πξνζηηζέµελε αμία ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ αληηζηνηρνχζε ζην 7,4% ηεο ζπλνιηθήο 

πξνζηηζέµελεο αμίαο ηεο νηθνλνµίαο, ελψ ζην δηάζηεµα 2010-2013 ην πνζνζηφ απηφ πεξηνξίζηεθε ζην 3,1%. Tν 

µεξίδην ηνπ θιάδνπ ηνπ εµπνξίνπ, ησλ μελνδνρείσλ θαη εζηηαηνξίσλ θαη ησλ µεηαθνξψλ θαη απνζήθεπζεο ζηε 

ζπλνιηθή πξνζηηζέµελε αμία ππνρψξεζε νξηαθά, απφ 25,5% ζε 24,0%, ζην ίδην δηάζηεµα . Σν µεξίδην ηεο 

βηνµεραλίαο ζηε ζπλνιηθή πξνζηηζέµελε αμία έρεη παξαµείλεη ζηαζεξφ (θνληά ζην 13%), αλ θαη έρνπλ ζπληειεζηεί 

µεγάιεο αλαθαηαηάμεηο εληφο ηεο βηνµεραλίαο  θαη ηδηαίηεξα ζηνλ ηνµέα ηεο µεηαπνίεζεο. Παξαδνζηαθνί θιάδνη 

(θισζηνυθαληνπξγία, είδε έλδπζεο, βηνµεραλία θαηεξγαζίαο δέξµαηνο) έρνπλ µεηψζεη ηελ παξαγσγή ηνπο ζην 

µηζφ ή ιηγφηεξν. Άιινη παξαδνζηαθνί αιιά δπλαµηθνί θιάδνη έρνπλ µεηψζεη ηελ παξαγσγή ηνπο θαηά πεξίπνπ 10% 

(ηξφθηµα, θαπλφο) ή ηελ έρνπλ απμήζεη νξηαθά (µέηαιια: άλνδνο 6%). Σέινο, θιάδνη µε έληνλα εμαγσγηθφ 

πξνζαλαηνιηζµφ (δηχιηζε πεηξειαίσλ, θαξµαθεπηηθέο εηαηξίεο) έρνπλ απμήζεη ηελ παξαγσγή ηνπο µε δηςήθηνπο 

ξπζµνχο. 

       Ζ ζεµαζία ηεο αλαδηάξζξσζεο ηεο νηθνλνµίαο µε ηε µεηαηφπηζε πφξσλ πξνο πην εμσζηξεθείο 

δξαζηεξηφηεηεο είλαη µεγάιε. Ζ έθηαζε ζηελ νπνία ε ζηξνθή απηή έρεη πξαγµαηνπνηεζεί είλαη αθφµε 

πεξηνξηζµέλε . 

       Ωζηφζν, νη δηαξζξσηηθέο µεηαξξπζµίζεηο πνπ πξαγµαηνπνηήζεθαλ ηα πξνεγνχµελα ρξφληα θαη νη νπνίεο 

ζπλερίδνληαη ηφζν ζηελ αγνξά εξγαζίαο φζν θαη ζηηο αγνξέο πξντφλησλ ζα εληζρχζνπλ ηελ αλάπηπμε, επεηδή 

µεηαμχ άιισλ δηεπθνιχλνπλ ηε µεηαθνξά πφξσλ µεηαμχ θιάδσλ. χµθσλα µε ηνλ ΟΟΑ, ηα νθέιε απφ ηηο 

µεηαξξπζµίζεηο πνπ έρνπλ γίλεη µπνξεί λα είλαη ζεµαληηθά. Δλδεηθηηθά αλα-θέξεηαη φηη, µε βάζε εθηηµήζεηο ηνπ 

ΟΟΑ, µεηαξξπζµίζεηο πνπ βειηηψλνπλ ην δείθηε πεξηνξηζµψλ ζηηο αγνξέο πξντφλησλ (δείθηεο PMR) θαηά 0,8 

πεξίπνπ ηεο µνλάδαο νδεγνχλ ζε αχμεζε ηνπ εηήζηνπ ξπζµνχ µεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ θαηά πεξίπνπ 0,7 ηεο 

εθαηνζηηαίαο µνλάδαο γηα πάλσ απφ 10 ρξφληα, µέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγηθφηεηαο ησλ 

ζπληειεζηψλ παξαγσγήο. ηελ Διιάδα ν δείθηεο PMR βειηηψζεθε θαηά πεξίπνπ 0,4 ηεο µνλάδαο µεηαμχ 2008 θαη 

2013. Αλ ζπλππνινγηζηεί θαη ε βειηίσζε ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ηφηε ε ζεηηθή επίδξαζε ζην ξπζµφ 

αλάπηπμεο ζα είλαη αθφµε µεγαιχηεξε. 

 

       Σν 2014 αλαµέλεηαη λα είλαη ην πξψην έηνο ζεηηθψλ ξπζµψλ αλάπηπμεο. Ζ ψζεζε ζα πξνέιζεη απφ ηελ άλνδν 

ησλ επηρεηξεµαηηθψλ επελδχζεσλ θαη ησλ εμαγσγψλ, ε νπνία ζα ππεξαληηζηαζµίζεη ηελ αξλεηηθή επίδξαζε ηεο 

ζπλερηδφµελεο ππνρψξεζεο ηεο θαηαλάισζεο. 
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       Ζ µείσζε ησλ απνδνρψλ πξνβιέπεηαη λα είλαη πνιχ πεξηνξηζµέλε ζε ζχγθξηζε µε ηελ ηειεπηαία δηεηία, ελψ ε 

απαζρφιεζε ζηνλ ηδησηηθφ ηνµέα αλαµέλεηαη λα εµθαλίζεη ζεµάδηα αλάθαµςεο θαη ε αλεξγία λα αξρίζεη λα 

απνθιηµαθψλεηαη. Ζ ελίζρπζε ηεο εµπηζηνζχλεο ζηηο πξννπηηθέο ηεο ρψξαο, ε ζπλέρηζε ησλ δηαξζξσηηθψλ 

µεηαξξπζµίζεσλ θαη ε απνθαηάζηαζε ηεο ρξεµαηνδφηεζεο ηεο νηθνλνµίαο απνηεινχλ ηηο µεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο 

γηα ην ηξέρνλ έηνο. 

5.2  ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΙ ΣΖ ΑΝΔΡΓΙΑ 

       Σν θφζηνο ηεο χθεζεο ζε φξνπο ζέζεσλ απαζρφιεζεο είλαη ηεξάζηην. Μεηαμχ ηνπ γ‟ ηξηµήλνπ ηνπ 2009 θαη ηνπ 

γ‟ ηξηµήλνπ ηνπ 2013 ράζεθαλ 904,2 ρηιηάδεο ζέζεηο εξγαζίαο (-19,9%). Ωο απνηέιεζµα, ην πνζνζηφ 

απαζρφιεζεο ηνπ πιεζπζµνχ ειηθίαο 20-64 εηψλ µεηψζεθε ζην 53,3% ην ελλεάµελν ηνπ 2013, απφ 64,4% ην 

ελλεάµελν ηνπ 2010 θαη έλαληη 70% πνπ απνηειεί ηνλ ειιεληθφ ζηφρν γηα ην 2020 (ν ζηφρνο είλαη 75% γηα ηελ ΔΔ-

28 σο ζχλνιν). 

       Ζ έθηαζε ηεο ππνρψξεζεο ηεο απαζρφιεζεο δελ ήηαλ ίδηα θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ. Ζ 

απαζρφιεζε µεησλφηαλ µε δηαξθψο εληεηλφµελν ξπζµφ απφ ην 2010 µέρξη ην γ‟ ηξίµελν ηνπ 2012, ελψ έθηνηε ε 

απαζρφιεζε, ηφζν ησλ µηζζσηψλ φζν θαη ησλ απηναπαζρνινπµέλσλ, ππνρσξεί µε θζίλνληα ξπζµφ (βι. 

∆ηάγξαµµα V.8). Ζ εμαζζέλεζε ηνπ ξπζµνχ µείσζεο ηεο απαζρφιεζεο πξνήιζε, φπσο θαίλεηαη απφ ηα ζηνηρεία 

ησλ ξνψλ µηζζσηήο απαζρφιεζεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνµέα (Πιεξνθνξηαθφ χζηεµα “Δξγάλε”) απφ άλνδν ησλ 

πξνζιήςεσλ θαη φρη ηφζν απφ µείσζε ησλ θαηαγγειηψλ ζπµβάζεσλ εξγαζίαο. Αλ θαη απφ ην επηέµβξην ηνπ 2013 

είλαη πηζαλφλ ηα µεγέζε απηά λα επεξεάζηεθαλ ελ µέξεη θαη απφ ηελ απζηεξνπνίεζε ησλ πξνζηίµσλ γηα ηελ 

αδήισηε εξγαζία (βι. Γειηίν ηχπνπ Δξγάλε, 6.1.2014), εληνχηνηο ε ηάζε απηή είρε αξρίζεη λα θαηαγξάθεηαη αξθεηά 

λσξίηεξα θαη µπνξεί λα απνδνζεί θαη ζηηο δηαξζξσηηθέο µεηαξξπζµίζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ έθηαζε ησλ 

µεηαξξπζµίζεσλ απνηππψλεηαη θαη ζην δείθηε Employment Protection Legislation ηνπ ΟΟΑ, ν νπνίνο µεηξά ηελ 

έθηαζε ζηελ νπνία ε αγνξά εξγαζίαο ππφθεηηαη ζε δηνηθεηηθνχο πεξηνξηζµνχο. 

       Ο δείθηεο απηφο έρεη βειηησζεί γηα ηελ Διιάδα, ζπγθιίλνληαο πξνο ην µέζν επίπεδν ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ.  Ζ 

µείσζε ηνπ αξηζµνχ ησλ απαζρνινπµέλσλ πξνέθπςε ηφζν απφ ηελ νξηζηηθή παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο µεγάινπ 

αξηζµνχ επηρεηξήζεσλ (ζχµθσλα µε ηα ζηνηρεία ηνπ ΗΚΑ, πεξίπνπ 75,6 ρηιηάδεο επηρεηξήζεηο ―δει. 30% ησλ 

επηρεηξήζεσλ― δηέθνςαλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο) φζν θαη απφ ηε µείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ζπλέρηζαλ λα ιεηηνπξγνχλ. Ο αξηζµφο ησλ επηρεηξήζεσλ µεηψζεθε πεξηζζφηεξν ζην εµπφξην, ηε µεηαπνίεζε, ηηο 

θαηαζθεπέο, ηα μελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα θαη ηελ εθπαίδεπζε. Ο αξηζµφο ησλ µηθξψλ επηρεηξήζεσλ µεηψζεθε, ζε 

φινπο ηνπο θιάδνπο, µε εμαίξεζε ηε µεηαπνίεζε, πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη ν αξηζµφο ησλ µεγάισλ θαη έηζη ν µέζνο 

αξηζµφο απαζρνινπµέλσλ αλά επηρείξεζε απμήζεθε. 
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       Σα επαγγέιµαηα ηα νπνία επιήγεζαλ πεξηζζφηεξν είλαη νη αλεηδίθεπηνη εξγάηεο, νη πσιεηέο, νη ρεηξηζηέο 

µεραλεµάησλ, αιιά θαη νη ππάιιεινη γξαθείνπ. Ζ ρξήζε ηνπ ζεζµνχ ηεο µεξηθήο απαζρφιεζεο επεθηάζεθε 

ζεµαληηθά, ηδίσο ζηνλ ηδησηηθφ ηνµέα. Σν πνζνζηφ ησλ µηζζσηψλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνµέα πνπ είλαη µεξηθψο 

απαζρνινχµελνη απμήζεθε θαηά 5,2 εθαηνζηηαίεο µνλάδεο, απφ 7,7% ην ελλεάµελν ηνπ 2010 ζε 12,9% ην 

αληίζηνηρν δηάζηεµα ηνπ 2013, αληαλαθιψληαο ηελ απμεµέλε πξνζθπγή ζε ζπµβάζεηο µεξηθήο απαζρφιεζεο ζε 

πνιινχο θιάδνπο, αιιά θαη ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο απαζρφιεζεο πξνο θιάδνπο ζηνπο νπνίνπο ε µεξηθή 

απαζρφιεζε είλαη ζπλήζσο πην δηαδεδνµέλε (ιηαληθφ εµπφξην). Σν πνζνζηφ ησλ απαζρνινπµέλσλ µε ζπµβάζεηο 

νξηζµέλνπ ρξφλνπ µεηψζεθε, εμέιημε ζηελ νπνία πηζαλψο ζπλέβαιαλ θαη νη αιιαγέο ζηηο πξνυπνζέζεηο γηα 

απνδεµίσζε ζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ζπµβάζεσλ, θαζψο ζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο ζχµβαζεο νξηζµέλνπ 

ρξφλνπ πξηλ απφ ηελ παξέιεπζε έηνπο ε απνδεµίσζε πνπ πξέπεη λα θαηαβάιεη ν εξγνδφηεο είλαη πςειφηεξε απφ 

φ,ηη αλ ε ζχµβαζε ήηαλ ανξίζηνπ ρξφλνπ. 

       Ωο απνηέιεζµα ησλ παξαπάλσ µεηαβνιψλ, νξηζµέλα δηαξζξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο εξγαζίαο 

έρνπλ ηψξα δηαθνξνπνηεζεί. Ζ δηάξζξσζε αλά επάγγειµα έρεη µεηαβιεζεί ππέξ ησλ πην εηδηθεπµέλσλ, ελψ ην 

πνζνζηφ απαζρφιεζεο ζην δεπηεξνγελή ηνµέα έρεη ππνρσξήζεη ―θπξίσο ιφγσ ηεο ζεµαληηθήο ππνρψξεζεο ηεο 

απαζρφιεζεο ζηηο θαηαζθεπέο, αιιά θαη ιφγσ ηεο µείσζεο ηεο απαζρφιεζεο ζηε µεηαπνίεζε― ζε αληίζεζε µε 

ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ζηνλ ηξηηνγελή θαη ζηνλ πξσηνγελή ηνµέα. Παξφηη ε απαζρφιεζε ππνρψξεζε ηφζν ζην 

δεµφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνµέα, ην ελλεάµελν ηνπ 2013 ην πνζνζηφ ησλ απαζρνινπµέλσλ ζην δεµφζην 

ηνµέα είλαη ειαθξά πςειφηεξν απφ φ,ηη ην ελλεάµελν ηνπ 2009 (23,1% ην 2013 απφ 22,1%) . Μεηαμχ 2010 θαη 2013 

ην πνζνζηφ ησλ µηζζσηψλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνµέα έρεη µεησζεί, ελψ αληίζεηα έρεη απμεζεί ην πνζνζηφ ησλ 

απηναπαζρνινπµέλσλ ρσξίο πξνζσπηθφ. 

       Ο αξηζµφο ησλ αλέξγσλ απμήζεθε θαηά 880,3 ρηι. άηνµα µεηαμχ ηνπ γ‟ ηξηµήλνπ ηνπ 2009 θαη ηνπ αληίζηνηρνπ 

ηξηµήλνπ ηνπ 2013 θαη ην πνζνζηφ αλεξγίαο µεηαβιήζεθε απφ 9,3% ην γ‟ ηξίµελν ηνπ 2009 θαη 12,4% ην αληίζηνηρν 

ηξίµελν ηνπ 2010 ζε 27,0% ην γ‟ ηξίµελν ηνπ 2013 . Σν πνζνζηφ αλεξγίαο ην γ‟ ηξίµελν ηνπ 2013 είλαη ην 

πςειφηεξν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 28. Έπεηαη εθείλν ηεο Ηζπαλίαο, θαηά πεξίπνπ µηα εθαηνζηηαία µνλάδα 

ραµειφηεξν, ζχµθσλα µε ηελ Δπξσπατθή Έξεπλα Δξγαηηθνχ ∆πλαµηθνχ (ΔΔΔ∆) 

       Απφ ηα άηνµα ηα νπνία είλαη άλεξγα ην 2013, πεξίπνπ ην 1/5 είλαη άλεξγα απφ ην 2009. Ζ πνιχ µεγάιε απηή 

δηάξθεηα ηεο αλεξγίαο απαληάηαη ζπρλφηεξα αλάµεζα ζε άηνµα µεγαιχηεξεο ειηθίαο θαη αλάµεζα ζε άηνµα ρσξίο 

εξγαζηαθή εµπεηξία . Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη απφ εθείλνπο πνπ δειψλνπλ άλεξγνη ηα ηειεπηαία 4 ρξφληα, 

πεξίπνπ ην 30% δελ έρεη εξγαζηεί ζην παξειζφλ. Σν πςειφ πνζνζηφ ησλ µαθξνρξφληα αλέξγσλ γελλά αλεζπρίεο 

φηη, φηαλ ζα μεθηλήζεη ε αλάπηπμε, ζα ππάξρεη έιιεηςε αηφµσλ µε ηηο εηδηθφηεηεο πνπ απαηηνχληαη θαη ζα 

πξνθιεζνχλ αλνδηθέο πηέζεηο ζηνπο µηζζνχο. Ωζηφζν, ε αλεζπρία απηή είλαη ππεξβνιηθή, θαζψο ε πξνζθνξά 
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εξγαζίαο είλαη µεγάιε, φπσο θαίλεηαη ηφζν απφ ηνλ αξηζµφ ησλ αλέξγσλ φζν θαη απφ ηνλ πςειφ αξηζµφ ησλ 

µεξηθψο απαζρνινπµέλσλ, αθφµε θαη εηδηθεπµέλσλ, πνπ ζα ήζειαλ λα εξγάδνληαη πεξηζζφηεξεο ψξεο. 

       Σν 2014 ην πνζνζηφ αλεξγίαο αλαµέλεηαη λα ππνρσξήζεη. Μέζα ζην 2014 αλαµέλεηαη ειαθξά άλνδνο ηφζν 

ηνπ αξηζµνχ ησλ µηζζσηψλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνµέα φζν θαη ηνπ αξηζµνχ ησλ απηναπαζρνινπµέλσλ. ηελ θαηεχζπλζε 

απηή ζα ζπµβάινπλ θαη ηα πξνγξάµµαηα απαζρφιεζεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ ΟΑΔ∆ (πξφζθαηα αλαθνηλψζεθε ε 

εληαηηθνπνίεζή ηνπο), ηα νπνία ζηελ ηξέρνπζα ζπγθπξία είλαη απαξαίηεηα, θαζψο έρνπλ ζηφρν λα µελ απαμησζνχλ 

νη δεμηφηεηεο φζσλ δελ εξγάδνληαη. 

5.3  ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΟΤ ΠΛΖΘΩΡΙΜΟΤ, ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΩΝ 

ΚΔΡ∆ΩΝ 

 ΠΛΖΘΩΡΗΜΟ 

       ην δηάζηεµα 2010-2013 ν µέζνο εηήζηνο ξπζµφο πιεζσξηζµνχ, µε βάζε ηνλ Δλαξµνληζµέλν ∆είθηε Σηµψλ 

Καηαλαισηή (Δλ∆ΣΚ), ήηαλ 2%. Ωζηφζν, ν ξπζµφο πιεζσξηζµνχ εµθάληζε µεγάιεο δηαθπµάλζεηο ζην δηάζηεµα 

απηφ : ην 2010 θαη ην 2011 ππεξέβε ζεµαληηθά ην 2% (4,7% θαη 3,1% αληίζηνηρα), ελψ ην 2012 πεξηνξίζηεθε 

αηζζεηά ζην 1,0% θαη ην 2013 δηαµνξθψζεθε ζε αξλεηηθά επίπεδα (-0,9%). 

       Οη εμειίμεηο ησλ ηηµψλ θαηαλαισηή αληαλαθινχλ ηηο µεηαβνιέο ζηνπο ζπληειεζηέο ηνπ ΦΠΑ (ην Μάξηην θαη ηνλ 

Ηνχιην ηνπ 2010 θαη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2011), ζηνπο Δηδηθνχο Φφξνπο Καηαλάισζεο (µε ηελ πην πξφζθαηε αχμεζε 

ζην πεηξέιαην ζέξµαλζεο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2012), ηηο µεηαβνιέο ζηηο ηηµέο ησλ θαπζίµσλ, θαζψο θαη ηελ αλαηµηθή 

δήηεζε. Δλδεηθηηθφ ηεο ζπµβνιήο ηεο έµµεζεο θνξνινγίαο ζηε µεηαβνιή ηνπ Δλ∆ΣΚ είλαη φηη ρσξίο ηελ επίπησζε 

ηεο έµµεζεο θνξνινγίαο ν µέζνο εηήζηνο ξπζµφο πιεζσξηζµνχ εθηηµάηαη φηη δηαµνξθψζεθε ζην 1,3% ζην 

δηάζηεµα 2010-2011, ελψ ην 2012 ήηαλ µφιηο 0,1%. ηνπο πςεινχο ξπζµνχο πιεζσξηζµνχ ην 2010 θαη ην 2011 

ζπλέβαιε ζεµαληηθά ε µεγάιε άλνδνο ησλ δηεζλψλ ηηµψλ ησλ θαπζίµσλ, ησλ νπνίσλ νη ηηµέο ζπλέρηζαλ λα 

απμάλνληαη µε δηςήθηνπο ξπζµνχο , ελψ ην 2011 ζπλέβαιε θαη ε άλνδνο ησλ ηηµψλ ησλ µε επεμεξγαζµέλσλ εηδψλ 

δηαηξνθήο. 

       Έηζη, ην δηάζηεµα 2010-2012 ην µέζν εηήζην επίπεδν ηνπ ππξήλα ηνπ πιεζσξηζµνχ ―πνπ δελ πεξηιαµβάλεη 

ηηο ηηµέο ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ µε επεμεξγαζµέλσλ εηδψλ δηαηξνθήο― ήηαλ θαηά µέζν φξν 1,4 µνλάδα 

ραµειφηεξν απφ εθείλν ηνπ ζπλνιηθνχ Δλ∆ΣΚ. Οη ηηµέο ησλ θαπζίµσλ επέδξαζαλ επηβαξπληηθά θαη ζηηο ηηµέο ησλ 

βηνµεραληθψλ αγαζψλ. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο νη απμήζεηο ησλ ηηµψλ ησλ αγαζψλ ήηαλ πςειφηεξεο απφ φ,ηη 

ησλ ηηµψλ ησλ ππεξεζηψλ. 

       Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηε δηαµφξθσζε ησλ ηηµψλ ζηα λσπά νπσξνθεπεπηηθά, πξφζθαηε µειέηε ηεο 

Δπηηξνπήο Αληαγσληζµνχ (∆εθ. 2013)6 πνπ εμεηάδεη ηε δηαµφξθσζε ησλ ηηµψλ 7 πξντφλησλ θαηαιήγεη ζην 
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ζπµπέξαζµα φηη, πξψηνλ, ην θφζηνο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ απηψλ είλαη πςειφηεξν απφ φ,ηη ζε άιιεο ρψξεο 

θπξίσο ιφγσ ηνπ µηθξνχ µεγέζνπο ησλ επηµέξνπο παξαγσγηθψλ µνλάδσλ θαη, δεχηεξνλ, φηη νη ρνλδξέµπνξνη, νη 

νπνίνη επίζεο είλαη νξγαλσµέλνη ζε πνιχ µεγάιν αξηζµφ µηθξψλ επηρεηξήζεσλ, έρνπλ µεγάιε δηαπξαγµαηεπηηθή 

ηζρχ έλαληη ησλ παξαγσγψλ. 

       Οη ρνλδξέµπνξνη θαη νη έµπνξνη ιηαληθήο δελ µεηαθπιίνπλ ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή ηηο µεηψζεηο ζηηο ηηµέο 

νξηζµέλσλ πξντφλησλ µε ηελ ίδηα ηαρχηεηα µε ηελ νπνία µεηαθπιίνπλ ηηο απμήζεηο. Σν 2013 ε ζπµπιήξσζε ηνπ 

εηήζηνπ θχθινπ ησλ παιαηνηέξσλ απμήζεσλ ησλ έµµεζσλ θφξσλ, ζε ζπλδπαζµφ µε ηελ ππνρψξεζε ηνπ 

µνλαδηαίνπ θφζηνπο εξγαζίαο, πνπ ζσξεπηηθά ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 18% πεξίπνπ θαηά ηελ ηεηξαεηία 2010-2013 

(ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνµίαο), ηηο δξαζηηθέο µεηψζεηο ηνπ δηαζέζηµνπ εηζνδήµαηνο θαη ηε ζπλαθφινπζε θαηαθφξπθε 

πηψζε ηεο δήηεζεο, νδήγεζαλ ην µέζν γεληθφ πιεζσξηζµφ ζε αξλεηηθνχο εηήζηνπο ξπζµνχο απφ ην Μάξηην ηνπ 

2013, νη νπνίνη εληάζεθαλ θαηά ην ηειεπηαίν ηξίµελν ηνπ έηνπο. ηνπο ζαθψο αξλεηηθνχο εηήζηνπο ξπζµνχο ηνπ 

πιεζσξηζµνχ πξνο ην ηέινο ηνπ 2013 ζπλέβαιαλ επίζεο ε µείσζε ηνπ ζπληειεζηή ηνπ ΦΠΑ ζηελ εζηίαζε ζην 

13% απφ 23%, ε ζπµπιήξσζε ηνπ εηήζηνπ θχθινπ απφ ηελ αχμεζε ηνπ ΔΦΚ ζην πεηξέιαην ζέξµαλζεο ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2012, αιιά θαη ν λένο ζεζµφο ησλ ελδηάµεζσλ εθπηψζεσλ πνπ εθαξµφζηεθε γηα πξψηε θνξά ην 

πξψην δεθαήµεξν ηνπ Ννεµβξίνπ. Έηζη, ην µέζν επίπεδν ηνπ πιεζσξηζµνχ ππνρψξεζε απφ 4,7% ην 2010 ζε 

3,1% ην 2011, 1,0% ην 2012 θαη -0,9% ην 2013. Καη‟ αληηζηνηρία, ην µέζν επίπεδν ηνπ ππξήλα ηνπ πιεζσξηζµνχ 

(Δλ∆ΣΚ ρσξίο ηελ ελέξγεηα θαη ηα µε επεμεξγαζµέλα είδε δηαηξνθήο) επίζεο ππνρψξεζε απφ 3,0% ην 2010 ζε 

1,7% ην 2011,  -0,1% ην 2012 θαη -1,9% ην 2013. Σν 2014 ν ξπζµφο ηνπ πιεζσξηζµνχ αλαµέλεηαη λα δηαηεξεζεί 

πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα µε ην 2013. Ο ππξήλαο ηνπ πιεζσξηζµνχ σζηφζν αλαµέλεηαη λα µεησζεί µε ζεµαληηθά 

επηφηεξν ξπζµφ απφ εθείλνλ ηνπ 2013. 

 

 ΚΟΣΟ ΔΡΓΑΗΑ 

       Ζ ηεηξαεηία 2010-2013 ραξαθηεξίδεηαη απφ µεγάιε ζσξεπηηθή µείσζε ησλ µέζσλ αθαζάξηζησλ απνδνρψλ 

ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνµίαο (-18,9%),  ε νπνία νθεηιφηαλ (α) ζηε δεµνζηνλνµηθή πξνζαξµνγή (πνπ ζπλεπαγφηαλ 

µείσζε ησλ µηζζψλ ζην δεµφζην ηνµέα), (β) ζηηο ζεζµηθέο ξπζµίζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επειημίαο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο θαη (γ) ζηηο ζπλζήθεο νηθνλνµηθήο χθεζεο, πνπ επεξέαδαλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηε δηαπξαγµαηεπηηθή 

ηζρχ ησλ µηζζσηψλ. Δπίζεο, νη νλνµαζηηθέο θαηψηαηεο απνδνρέο µεηψζεθαλ ζσξεπηηθά θαηά 19,9%. Ζ ζσξεπηηθή 

µείσζε ησλ µέζσλ αθαζάξηζησλ απνδνρψλ νδήγεζε: 

− πξψηνλ, ζε ζπλδπαζµφ µε ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο (ΑΔΠ αλά απαζρνινχµελν) θαηά 1,3%, ζε µείσζε 

ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο αλά µνλάδα πξντφληνο θαηά 18,2% ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνµίαο θαη αθφµε πεξηζζφηεξν 

(θαηά 23,9%) ζηνλ επηρεηξεµαηηθφ ηνµέα (ιφγσ µεγαιχηεξεο µείσζεο ησλ απνδνρψλ, αιιά θαη µεγαιχηεξεο 
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αλφδνπ ηεο παξαγσγηθφηεηαο), εμέιημε πνπ ζπλεηέιεζε ζηελ αλάθηεζε ηεο απψιεηαο ηεο δηεζλνχο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θφζηνπο θαηά ηελ πξνεγεζείζα ελλεαεηία, θαη  

− δεχηεξνλ, ζε ζπλδπαζµφ µε ηε µείσζε ηνπ αξηζµνχ ησλ απαζρνινχµελσλ µηζζσηψλ θαηά 20,8%, ζε µείσζε 

ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο γηα απνδνρέο θαη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο θαηά 34,9%, εμέιημε πνπ ζπλεηέιεζε απνθαζηζηηθά 

ζηε µεγάιε ππνρψξεζε ηεο θαηαλαισηηθήο δήηεζεο, θαζψο ε αγνξαζηηθή δχλαµε ησλ µέζσλ αθαζάξηζησλ 

απνδνρψλ ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνµίαο µεηψζεθε θαηά 25,2%. 

       Αλάµεζα ζηηο ζεζµηθέο αιιαγέο πνπ πηνζεηήζεθαλ, πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ζχλαςεο  επηρεηξεζηαθψλ 

ζπιινγηθψλ ζπµβάζεσλ θαη απφ ελψζεηο πξνζψπσλ, ελψ επηηξέπεηαη επίζεο λα ζπµθσλείηαη µεηαμχ ησλ µεξψλ 

αµνηβή πνπ ππνιείπεηαη εθείλεο πνπ πξνβιέπεη ε θιαδηθή ζπιινγηθή ζχµβαζε – φρη φµσο θαη ηνπ γεληθνχ 

θαηψηαηνπ µηζζνχ. Έηζη, απφ ηα ηέιε Οθησβξίνπ ηνπ 2011 (φηαλ µε ηνλ Ν. 4024 ηξνπνπνηήζεθε ην ζρεηηθφ λνµηθφ 

πιαίζην) µέρξη ηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2014 ππνγξάθεθαλ πεξίπνπ 1.445 ζπιινγηθέο επηρεηξεζηαθέο 

ζπµβάζεηο (409 ην 2013). Οη ζπµβάζεηο απηέο θαηά θαλφλα πξνβιέπνπλ “πάγσµα” απνδνρψλ ή πξνο ηα θάησ 

πξνζαξµνγή ηνπο θαηά 10%-40%. Τπνινγίδεηαη φηη απφ ηα ηέιε ηνπ 2011 έσο ηα ηέιε ηνπ 2013 νη µεηψζεηο µηζζψλ 

µέζσ επηρεηξεζηαθψλ θαη αηνµηθψλ ζπµβάζεσλ αθνξνχζαλ ηνπιάρηζηνλ ην 29% ησλ µηζζσηψλ ηνπ 

επηρεηξεµαηηθνχ ηνµέα. Μεηψζεηο πξνέβιεπαλ επίζεο θαη νη θιαδηθέο θαη νµνηνεπαγγειµαηηθέο ζπιινγηθέο 

ζπµβάζεηο, νη νπνίεο αθνξνχζαλ ην 27,5% ησλ µηζζσηψλ ηνπ επηρεηξεµαηηθνχ ηνµέα, ελψ νη µεηψζεηο απνδνρψλ 

µέζσ µεηαηξνπήο ζπµβάζεσλ πιήξνπο απαζρφιεζεο ζε µεξηθή ή εθ πεξηηξνπήο απαζρφιεζε αθνξνχζαλ 

αληίζηνηρα ην 8,4%. 

       Σν 2013 θαηαγξάθεθε ν πςειφηεξνο ξπζµφο µείσζεο ησλ απνδνρψλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία. Ζ Σξάπεδα 

ηεο Διιάδνο εθηηµά φηη νη µέζεο απνδνρέο ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνµίαο µεηψζεθαλ θαηά 7,4%8 (2012: -6,6%).  Σν 

2013 εθηηµάηαη φηη ην θφζηνο εξγαζίαο αλά µνλάδα πξντφληνο µεηψζεθε θαηά 8,1% ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνµίαο θαη 

θαηά 9,0% ζηνλ επηρεηξεµαηηθφ ηνµέα .  

       Σν 2014 αλαµέλεηαη φηη ε µέζε µείσζε ησλ απνδνρψλ ζα είλαη πνιχ πεξηνξηζµέλε ζε ζχγθξηζε µε ηελ 

ηειεπηαία δηεηία, γηα νξηζµέλεο µάιηζηα θαηεγνξίεο εξγαδνµέλσλ ην επίπεδν ησλ µηζζψλ ζα παξαµείλεη ζηαζεξφ, 

ελψ ν µέζνο ρξφλνο εξγαζίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνµέα, πνπ µεησλφηαλ απφ ην 2008, ελδέρεηαη λα αξρίζεη λα απμάλεηαη 

ζηαδηαθά. To θφζηνο εξγαζίαο αλά µνλάδα πξντφληνο πξνβιέπεηαη φηη ζα µεησζεί θαηά 1,7% ζην ζχλνιν ηεο 

νηθνλνµίαο θαη θαηά 2,0% ζηνλ επηρεηξεµαηηθφ ηνµέα ην 2014, αληαλαθιψληαο θαη ηελ ειαθξψο ηαρχηεξε άλνδν ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο, θαζψο ζα αξρίζεη λα αλαθάµπηεη ε νηθνλνµία. 

       πλέπεηα ησλ αλσηέξσ ζα είλαη ε ππεξαθφληηζε ηνπ ζηφρνπ ηνπ 2νπ Πξνγξάµµαηνο Οηθνλνµηθήο 

Πξνζαξµνγήο (Φεβξ. 2012) γηα µείσζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο αλά µνλάδα πξντφληνο ηελ ηξηεηία 2012-2014 θαηά 

15%, θαζψο ε ζσξεπηηθή µείσζε ηελ ελ ιφγσ ηξηεηία ζα θζάζεη ην 22,0% 
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 ΚΔΡ∆Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

       Αλ ιεθζνχλ ππφςε ηα δεµνζηεπµέλα ζηνηρεία ησλ εηζεγµέλσλ ζην ΥΑ επηρεηξήζεσλ ηνπ µε 

ρξεµαηνπηζησηηθνχ ηνµέα (εθηφο ησλ δχν δηπιηζηεξίσλ), θαηά ηελ ηεηξαεηία 2010-2013 παξαηεξείηαη ζπλερήο 

µείσζε ησλ µηθηψλ θεξδψλ. Σα θαζαξά θέξδε µεηψζεθαλ ην 2010 θαη ην 2013, ελψ ην 2011 θαη ην 2012 

θαηαγξάθεθαλ θαζαξέο δεµίεο. πλνιηθά, εμάιινπ, ε πεξίνδνο ραξαθηεξίδεηαη απφ µείσζε ησλ πεξηζσξίσλ 

θέξδνπο, θαζψο θαη απφ µείσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ θαη ησλ ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ. 

       Σν ελλεάµελν Ηαλνπαξίνπ-επηεµβξίνπ 2013 εμαθνινχζεζε λα θαηαγξάθεηαη µείσζε ησλ πεξηζσξίσλ µηθηνχ 

θαη θαζαξνχ θέξδνπο ησλ εηζεγµέλσλ ζην ΥΑ επηρεηξήζεσλ ηνπ µε ρξεµαηνπηζησηηθνχ ηνµέα (δειαδή ηνπ ιφγνπ 

ησλ θεξδψλ πξνο ηνλ θχθιν εξγαζηψλ). χµθσλα µε ηηο δεµνζηεπµέλεο νηθνλνµηθέο  θαηαζηάζεηο 164 εηζεγµέλσλ 

ζην ΥΑ επηρεηξήζεσλ  εθηφο ηνπ ρξεµαηνπηζησηηθνχ ηνµέα, νη πσιήζεηο µεηψζεθαλ θαηά 7,5%, ηα µηθηά θέξδε 

θαηά 11,0% θαη ηα θαζαξά θέξδε πξν θφξσλ θαηά 52,2%. Έηζη, ην πεξηζψξην µηθηνχ θέξδνπο µεηψζεθε θαηά 0,6 

ηεο εθαηνζηηαίαο µνλάδαο (ζην 14,1%, απφ 14,7% ην ελλεάµελν Ηαλνπαξίνπ-επηεµβξίνπ 2012) θαη ην πεξηζψξην 

θαζαξνχ θέξδνπο θαηά 1,8 εθαη. µνλάδα (ζε 1,9%, απφ 3,7%). Ζ απνδνηηθφηεηα ηφζν ησλ ηδίσλ φζν θαη ησλ 

ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ µεηψζεθε (ζην 1,5% απφ 3,2% θαη ζην 0,7% απφ 1,3%, αληίζηνηρα). Δλδείμεηο γηα ζεµαληηθή 

ππνρψξεζε ησλ θεξδψλ ησλ µε ρξεµαηννηθνλνµηθψλ εηαηξηψλ πξνθχπηνπλ θαη απφ ηνπο µε 

ρξεµαηννηθνλνµηθνχο ινγαξηαζµνχο ησλ ζεζµηθψλ ηνµέσλ ηεο ΔΛΣΑΣ, πνπ δείρλνπλ φηη ην ελλεάµελν 

Ηαλνπαξίνπ-επηεµβξίνπ 2013 ην θαζαξφ ιεηηνπξγηθφ πιεφλαζµα ησλ µε ρξεµαηννηθνλνµηθψλ εηαηξηψλ µεηψζεθε 

µε εηήζην ξπζµφ 21,8%. ∆ηαθνξεηηθή εηθφλα γηα ηελ εμέιημε ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ζηελ νηθνλνµία πξνθχπηεη 

σζηφζν απφ ζχγθξηζε ηεο µεηαβνιήο ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο αλά µνλάδα πξντφληνο ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνµίαο 

(εηήζηα εθηίµεζε: -8,1%) µε ηε µεηαβνιή ηνπ απνπιεζσξηζηή ηνπ ΑΔΠ (-2,6% ην 2013, ζχµθσλα µε πξνζσξηλέο 

εθηηµήζεηο ηεο ΔΛΣΑΣ), ε νπνία ππνδειψλεη θαη‟ αξρήλ φηη ην πεξηζψξην θέξδνπο ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνµίαο 

απμήζεθε. Ωζηφζν, ε ζχγθξηζε απηή ιαµβάλεη ππφςε µφλν ην θφζηνο εξγαζίαο, ελψ αγλνεί ην θφζηνο ησλ άιισλ 

εηζξνψλ (πξψησλ πιψλ θαη ελδηάµεζσλ πξντφλησλ, θαηαλάισζεο ελέξγεηαο), ην ρξεµαηννηθνλνµηθφ θφζηνο θαη ηε 

θνξνινγηθή επηβάξπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ 

       Ζ µείσζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο έρεη νδεγήζεη ζε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θφζηνπο. χµθσλα µε 

ηνπο δηαζέζηµνπο δείθηεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ησλ δηεζλψλ νξγαληζµψλ, ε ειιεληθή νηθνλνµία, έπεηηα 

απφ πεξηζζφηεξν απφ δχν δεθαεηίεο ζρεδφλ ζπλερνχο απψιεηαο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο σο πξνο ηηο ηηµέο 

θαη ην θφζηνο εξγαζίαο, απφ ην 2010 θαη µεηά αλαθηά ζεµαληηθφ ηµήµα ησλ απσιεηψλ απηψλ.  

       Βάζεη ησλ δεηθηψλ ηεο πξαγµαηηθήο ζηαζµηζµέλεο ζπλαιιαγµαηηθήο ηζνηηµίαο πνπ ζηεξίδνληαη ζην ζρεηηθφ 

θφζηνο εξγαζίαο αλά µνλάδα πξντφληνο ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνµίαο, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο εθηηµά φηη ε βειηίσζε 
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ηνπ 2013, ε νπνία ήηαλ 7,8%, πξνζηηζέµελε ζηε βειηίσζε ησλ αµέζσο πξνεγνχµελσλ εηψλ, νδήγεζε ζε πιήξε 

αλάθηεζε ηεο απψιεηαο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο πεξηφδνπ 2001-2009 . Βάζεη ησλ δεηθηψλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο 

ζρεηηθέο ηηµέο θαηαλαισηή, ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηελ πεξίνδν 2010-2013 είλαη µηθξφηεξε, ηφζν ιφγσ 

ησλ απμήζεσλ ησλ έµµεζσλ θφξσλ θαη ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο πνπ επηβάξπλαλ ηδηαηηέξσο ηηο εγρψξηεο ηηµέο 

φζν θαη ιφγσ ησλ ζηξεβιψζεσλ πνπ εμαθνινπζνχλ λα ραξαθηεξίδνπλ ηηο εγρψξηεο αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. 

Παξά ηε ζεµαληηθή νλνµαζηηθή αλαηίµεζε ηνπ επξψ απφ ηα ηέιε ηνπ 2012, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο εθηηµά φηη ην 

2013 επηηεχρζεθε βειηίσζε ηεο πξαγµαηηθήο ζηαζµηζµέλεο ζπλαιιαγµαηηθήο ηζνηηµίαο θαηά 0,6%. Απηφ νθείιεηαη 

ζηνλ αξλεηηθφ πιεζσξηζµφ ζηελ Διιάδα θαη ζηελ αμηφινγε αξλεηηθή δηαθνξά πιεζσξηζµνχ µεηαμχ ηεο Διιάδνο 

θαη ησλ εµπνξηθψλ εηαίξσλ ηεο. Έηζη, ε ζσξεπηηθή απψιεηα ηεο πεξηφδνπ 2001-2009 µεηψζεθε απφ 18,7% ζην 

13,5% ην 2013. Δπίζεο, πξνβιέπεηαη πεξαηηέξσ βειηίσζε ηε αληαγσληζηηθφηεηαο ηηµψλ, θαζψο ε δηαθνξά 

πιεζσξηζµνχ ηεο Διιάδνο θαη ησλ θπξηφηεξσλ εµπνξηθψλ ηεο εηαίξσλ ζα παξαµείλεη ζεµαληηθή θαη ην 2014.  

       Ωο πξνο ηε δηαξζξσηηθή αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Διιάδνο, επίζεο ζεµεηψλεηαη πξφνδνο, σζηφζν απηή είλαη 

βξαδεία θαη απφ εμαηξεηηθά ραµειά επίπεδα. Αλαιπηηθφηεξα, ζχµθσλα µε ην δείθηε “επρέξεηαο πξνο ην επηρεηξείλ” 

(Ease of Doing Business) ηεο Παγθφζµηαο Σξάπεδαο (Οθηψβξηνο 2013), ζεµεηψλεηαη βειηίσζε ζηελ θαηάηαμε ηεο 

ρψξαο απφ ηελ 89ε ζηελ 72ε ζέζε µεηαμχ 189 ρσξψλ. χµθσλα µε ην δείθηε παγθφζµηαο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ 

World Economic Forum (επηέµβξηνο 2013), ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη 91ε µεηαμχ 148 ρσξψλ (ελψ ήηαλ 96ε πέξπζη), 

ελψ ην IMD World Competitiveness Scoreboard (Μάηνο 2013) ηνπνζεηεί ηελ Διιάδα ζηελ 54ε ζέζε µεηαμχ 60 

ρσξψλ, ηέζζεξηο ζέζεηο πςειφηεξα ζε ζρέζε µε ηελ πεξπζηλή θαηάηαμε. Παξά ην φηη ε Διιάδα είλαη ε ρψξα πνπ 

έρεη αληαπνθξηζεί ζηνλ θαιχηεξν δπλαηφ βαζµφ ζηηο ζπζηάζεηο ηνπ ΟΟΑ γηα ηελ πηνζέηεζε δηαζξσηηθψλ 

µεηαξξπζµίζεσλ (βι. ∆ηάγξαµµα V.2), εληνχηνηο ζχµθσλα µε ηνπο ζχλζεηνπο δείθηεο ζπλνιηθήο 

αληαγσληζηηθφηεηαο εμαθνινπζεί λα θαηαηάζζεηαη ζηελ ηειεπηαία ζέζε µεηαμχ ησλ πξνεγµέλσλ νηθνλνµηψλ. 

5.4  ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΟΤ ΙΟΕΤΓΙΟΤ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ 

       Καηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ε ειιεληθή νηθνλνµία θαηφξζσζε λα µεηψζεη ην έιιεηµµα ηνπ ηζνδπγίνπ 

ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαηά πεξίπνπ 16 πνζνζηηαίεο µνλάδεο ζε φξνπο ΑΔΠ θαη λα δεµηνπξγήζεη πιεφλαζµα ην 

2013 . Λφγσ ηεο χθεζεο, πεξηνξίζηεθαλ ζεµαληηθά νη δαπάλεο γηα εηζαγσγέο ηφζν θαηαλαισηηθψλ φζν θαη 

επελδπηηθψλ αγαζψλ. Οη εμαγσγέο αγαζψλ, πεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ πεηξειαηνεηδψλ, επσθειήζεθαλ απφ ηελ 

αλάθαµςε ηεο επξσπατθήο νηθνλνµίαο έσο ηα µέζα ηνπ 2011, ηελ επέθηαζε ζε αγνξέο εθηφο ηεο δψλεο ηνπ επξψ, 

αιιά θαη απφ ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θφζηνπο απφ ην 2010 θαη µεηά. Αληίζεηα, νη εμαγσγηθέο 

εηζπξάμεηο απφ ππεξεζίεο, θπξίσο ηαμηδησηηθέο θαη µεηαθνξηθέο, επεξεάζηεθαλ αξλεηηθά απφ ηελ θαηά θαηξνχο 

απμεµέλε αβεβαηφηεηα ζηελ Διιάδα, αιιά θαη απφ ηελ επηβξάδπλζε ηνπ ξπζµνχ αλάπηπμεο ηνπ δηεζλνχο εµπνξίνπ 

ε νπνία πίεζε ηνπο λαχινπο . 
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       ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηζνξξνπίαο ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ζπλέβαιε σζηφζν ζεµαληηθά ε 

µείσζε ησλ θαζαξψλ πιεξσµψλ ηφθσλ επί ηνπ δεµφζηνπ ρξένπο, αθελφο ιφγσ ηεο εθαξµνγήο ηνπ PSI θαη 

αθεηέξνπ ιφγσ ηεο ρξνληθήο µεηάζεζεο ηεο θαηαβνιήο ησλ ηφθσλ πνπ αθνξνχλ δάλεηα ηνπ Μεραληζµνχ ηήξημεο. 

Απνηέιεζµα ησλ εμειίμεσλ απηψλ ήηαλ ε θαηά 6,5 δηζεθ. Δπξψ µείσζε ησλ πιεξσµψλ ηφθσλ γηα ην έηνο 2012, ε 

νπνία ζε ζπλδπαζµφ µε ηνλ θαηά 7,5 δηζεθ. επξψ πεξηνξηζµφ ηνπ εµπνξηθνχ ειιείµµαηνο ζπλέβαιε θαηά 90% 

πεξίπνπ ζηε µείσζε ηνπ ειιείµµαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ γηα ην 2012. 

5.5  ∆ Ζ Μ Ο Ι Ο Ν Ο ΜΙ Κ Δ  Δ Ξ Δ ΛΙ Ξ ΔΙ  Κ ΑΙ Π Ρ Ο Ο Π ΣΙ Κ Δ  

       Σα ηειεπηαία ηέζζεξα έηε έρεη επηηεπρζεί δεµνζηνλνµηθή πξνζαξµνγή πξσηνθαλήο γηα ηα δηεζλή δεδνµέλα, 

µε ζπλέπεηα λα είλαη πιένλ νξαηή ε επίηεπμε ζεµαληηθνχ πξσηνγελνχο πιενλάζµαηνο ζε επίπεδν Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο (ΓΚ) ην 2013. Σν πξσηνγελέο απνηέιεζµα ηεο ΓΚ, ζχµθσλα µε ηε µεζνδνινγία ηνπ Πξνγξάµµαηνο 

Οηθνλνµηθήο Πξνζαξµνγήο (ΠΟΠ), πξνβιέπεηαη λα δηαµνξθσζεί ζε πιεφλαζµα µεγαιχηεξν απφ 0,4% ηνπ ΑΔΠ ην 

2013 πνπ πξνβιέπεη ν Πξνυπνινγηζµφο ηνπ 2014 θαη λα βειηησζεί θαηά πεξηζζφηεξν απφ 11 εθαηνζηηαίεο 

µνλάδεο ηνπ ΑΔΠ ζε ζχγθξηζε µε ην 2009. Σν δηαξζξσηηθφ πξσηνγελέο απνηέιεζµα ηεο ΓΚ εθηηµάηαη φηη ζα 

δηαµνξθσζεί ζε πιεφλαζµα µεγαιχηεξν απφ 4,4% ηνπ δπλεηηθνχ ΑΔΠ ην 2013, εµθαλίδνληαο έηζη ζπλνιηθή 

εθηηµψµελε βειηίσζε θαηά πεξηζζφηεξν απφ 19,0 εθαηνζηηαίεο µνλάδεο ηνπ δπλεηηθνχ ΑΔΠ ηελ πεξίνδν 2010-

2013. Ζ επηηπρήο πινπνίεζε ηνπ Πξνυπνινγηζµνχ ην 2014 ζα ζεµαηνδνηήζεη ηελ επίηεπμε δηαηεξήζηµεο 

δεµνζηνλνµηθήο πξνζαξµνγήο, ε νπνία ζε ζπλδπαζµφ µε ηελ επαλεθθίλεζε ηεο αλαπηπμηαθήο πνξείαο ηεο 

νηθνλνµίαο ζα ζπµβάιεη ζηελ νξηζηηθή έμνδν ηεο ρψξαο απφ ηελ θξίζε. 

 ΤΝΟΦΖ ΔΞΔΛΗΞΔΩΝ ΚΑΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΩΝ 

       Οη δεµνζηνλνµηθέο επηδφζεηο ηνπ 2013 ζεµαηνδνηνχλ ηελ έιεπζε µηαο λέαο επνρήο γηα ηα δεµφζηα 

νηθνλνµηθά ηεο ρψξαο. Μεηά απφ ηέζζεξα ρξφληα έληνλεο πξνζπάζεηαο δεµνζηνλνµηθήο πξνζαξµνγήο, ππφ 

αληίμνεο µαθξννηθνλνµηθέο ζπλζήθεο, είλαη πιένλ νξαηή ε δηαµφξθσζε ζεµαληηθνχ πξσηνγελνχο πιενλάζµαηνο, 

ζχµθσλα µε ηε µεζνδνινγία ηνπ Πξνγξάµµαηνο Οηθνλνµηθήο Πξνζαξµνγήο (ΠΟΠ), ζε επίπεδν Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο (ΓΚ) ην 2013. 

       Σα δηαζέζηµα ζηνηρεία ηεο πεξηφδνπ Ηαλνπαξίνπ-∆εθεµβξίνπ 2013 γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζµνχ θαη γηα ην ηαµεηαθφ απνηέιεζµα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ππνδειψλνπλ φηη ην εζληθνινγηζηηθφ 

πξσηνγελέο πιεφλαζµα, βάζεη ηεο µεζνδνινγίαο ηνπ ΠΟΠ, ζα είλαη µεγαιχηεξν ηνπ 0,4% ηνπ ΑΔΠ πνπ πξνβιέπεη 

ν Πξνυπνινγηζµφο ηνπ 2014. 

       πλεπψο, ην πξσηνγελέο απνηέιεζµα πξνβιέπεηαη φηη ζα βειηησζεί θαηά πεξηζζφηεξν απφ 1,9 εθαηνζηηαίεο 

µνλάδεο ηνπ ΑΔΠ ζε ζχγθξηζε µε ην 2012 θαη ζπλνιηθά πεξηζζφηεξν απφ 11 εθαηνζηηαίεο µνλάδεο ηνπ ΑΔΠ ζε 

ζχγθξηζε µε ην 2009 . Σν πξσηνγελέο πιεφλαζµα ην 2013, πνπ ζα πξέπεη λα επηθπξσζεί απφ ηελ Eurostat ηνλ 
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Απξίιην ηνπ 2014, απνηειεί, ζχµθσλα µε ηηο απνθάζεηο ηνπ Eurogroup ζηηο 26-27 Ννεµβξίνπ θαη 13 ∆εθεµβξίνπ 

2012, πξναπαηηνχµελν γηα αλάιεςε επηπιένλ δξάζεσλ απφ ηελ επξσδψλε πξνθεηµέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη ην 

δεµφζην ρξένο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ζα δηαµνξθσζεί ζε 124% ην 2020 θαη ζεµαληηθά ραµειφηεξν ηνπ 110% ην 

2022.  

       Αθαηξψληαο ηελ επίδξαζε ηνπ νηθνλνµηθνχ θχθινπ ζηα έζνδα θαη ζηηο δαπάλεο ηνπ ∆εµνζίνπ, θαζψο θαη 

πξνζσξηλψλ παξεµβάζεσλ, ε βειηίσζε ηνπ δηαξζξσηηθνχ3 πξσηνγελνχο απνηειέζµαηνο ηεο ΓΚ ηελ πεξίνδν 

2010-2013 εθηηµάηαη βάζεη µεζνδνινγίαο ηνπ Δπξσζπζηήµαηνο ζε πεξηζζφηεξν απφ 19,0 εθαηνζηηαίεο µνλάδεο 

ηνπ δπλεηηθνχ ΑΔΠ, νπφηε ην δηαξζξσηηθφ πξσηνγελέο απνηέιεζµα εθηηµάηαη φηη ζα δηαµνξθσζεί ζε πιεφλαζµα 

άλσ ηνπ 4,4% ηνπ δπλεηηθνχ ΑΔΠ ην 2013 .  

       Αληίζεηα µε ηελ πεξίνδν 2010-2012 φπνπ ε πξνζαξµνγή είρε βαζηζηεί θπξίσο ζε αχμεζε εζφδσλ, ε 

δεµνζηνλνµηθή πξνζαξµνγή ην 2013 ζηεξίρζεθε θαηά θχξην ιφγν ζε µέηξα πεξηνξηζµνχ θαη εμνξζνινγηζµνχ ησλ 

θνηλσληθψλ δαπαλψλ, ησλ δαπαλψλ πξνζσπηθνχ θαη ηεο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο ηνπ ∆εµνζίνπ µέζσ ηεο 

εθαξµνγήο ησλ µέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαλ ζην Μεζνπξφζεζµν Πιαίζην ∆εµνζηνλνµηθήο ηξαηεγηθήο (ΜΠ∆) 

2013-2016 . Θεηηθή ζπµβνιή ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ ην 2013, ζε θπθιηθά πξνζαξµνζµέλνπο φξνπο, είραλ νη 

λνµνζεηηθέο παξεµβάζεηο ζηνλ ηνµέα ησλ θνηλσληθψλ εηζθνξψλ θαη ησλ έµµεζσλ θφξσλ πνπ πεξηιαµβάλνληαλ 

ζηα ΜΠ∆ 2012-2015 θαη 2013-2016. πλνιηθά, ηελ πεξίνδν 2010-2013 εθηηµάηαη φηη έρνπλ ιεθζεί µέηξα αξρηθήο 

απφδνζεο χςνπο 73,4 δηζεθ. επξψ, ή 36,2% ηνπ ΑΔΠ, ηα νπνία επηµεξίδνληαη ηζφπνζα ζε αχμεζε εζφδσλ θαη 

πεξηθνπή δαπαλψλ.Σα έσο ηψξα ζεηηθά απνηειέζµαηα δελ δεµηνπξγνχλ πεξηζψξηα εθεζπραζµνχ. Ζ 

δεµνζηνλνµηθή πξνζαξµνγή ζα πξέπεη λα ζπλερηζηεί θαη ηα επφµελα ρξφληα, έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε πησηηθή 

πνξεία ηνπ δεµφζηνπ ρξένπο σο πνζνζηνχ ηνπ ΑΔΠ θαη λα πινπνηεζεί ε ζηαδηαθή επηζηξνθή ηεο ρψξαο ζηηο 

δηεζλείο αγνξέο θεθαιαίσλ.  

       Ο Πξνυπνινγηζµφο ηνπ 2014 ζέηεη σο ζηφρν ηελ επίηεπμε πξσηνγελνχο πιενλάζµαηνο ζε επίπεδν Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο χςνπο 1,6% ηνπ ΑΔΠ, ζχµθσλα µε ηε µεζνδνινγία ηνπ ΠΟΠ, πνπ είλαη νξηαθά πςειφηεξνο απφ ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ δεπηέξνπ ΠΟΠ (1,5% ηνπ ΑΔΠ) γηα ην 2014. Ζ επηηπρήο πινπνίεζε ηνπ Πξνυπνινγηζµνχ ην 2014 ζα 

ζεµαηνδνηήζεη ηελ επίηεπμε δηαηεξήζηµεο δεµνζηνλνµηθήο πξνζαξµνγήο, ε νπνία ζε ζπλδπαζµφ µε ηελ 

επαλεθθίλεζε ηεο αλαπηπμηαθήο πνξείαο ηεο νηθνλνµίαο ζα ζπµβάιεη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο 

ρψξαο, ζηελ ηφλσζε ηεο εµπηζηνζχλεο θαη ζηελ νξηζηηθή έμνδν απφ ηελ θξίζε . Οη επαλαιαµβαλφµελεο φµσο 

θαζπζηεξήζεηο ζηελ πινπνίεζε πξναπαηηνχµελσλ, ήδε ζπµθσλεζεηζψλ, δξάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ΠΟΠ, 

απνηεινχλ παξάγνληα αβεβαηφηεηαο, φπσο επίζεο θαη νη εληεηλφµελεο πνιηηηθέο αληηπαξαζέζεηο ελ φςεη ησλ 

πξνζερψλ εθινγηθψλ αλαµεηξήζεσλ. 

       Ωζηφζν, γηα λα είλαη ηα δεµνζηνλνµηθά επηηεχγµαηα δηαηεξήζηµα ζε µεζνµαθξνπξφζεζµν νξίδνληα, 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε βειηίσζε ηνπ µαθξννηθνλνµηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ε επηζηξνθή ηεο ρψξαο ζε 
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αλαπηπμηαθή ηξνρηά ην 2014. Ζ αλάθαµςε ηεο νηθνλνµηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζα επηηξέςεη ηελ ηαρχηεξε 

απνθιηµάθσζε ηνπ ιφγνπ ηνπ δεµφζηνπ ρξένπο πξνο ην ΑΔΠ, θαζψο ζα αλαζηξέςεη ηελ ηδηαίηεξα επηβαξπληηθή 

επίπησζε ηεο ζρέζεο νλνµαζηηθνχ επηηνθίνπ-νλνµαζηηθνχ ξπζµνχ µεγέζπλζεο ηνπ ΑΔΠ (snowball effect), ε νπνία 

ηελ πεξίνδν 2010-2013 ζπλέβαιε θαηά πεξίπνπ 59,7 εθαηνζηηαίεο µνλάδεο ηνπ ΑΔΠ ζηελ αχμεζε ηνπ δεµφζηνπ 

ρξένπο σο πνζνζηνχ ηνπ ΑΔΠ. 

       Δπηπιένλ, ε βειηίσζε ηνπ µαθξννηθνλνµηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ε µείσζε ηεο αβεβαηφηεηαο ζα ζπµβάινπλ 

ζηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ θαη ζηελ επηηάρπλζε ηνπ πξνγξάµµαηνο απνθξαηηθνπνηήζεσλ. Κάηη ηέηνην 

ζα νδεγήζεη ζε πεξαηηέξσ απνθιηµάθσζε ηνπ δεµφζηνπ ρξένπο θαη ζα βειηηψζεη ηηο µεζνµαθξνπξφζεζµεο 

πξννπηηθέο ηεο ειιεληθήο νηθνλνµίαο. Βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ δεµνζηνλνµηθψλ ζηφρσλ ηα 

επφµελα ρξφληα ζα πξέπεη λα απνηειέζνπλ ε βειηίσζε ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο θαη ηνπ θνξνεηζπξαθηηθνχ 

µεραληζµνχ, θαζψο θαη ε πην γξήγνξε δηεπζέηεζε ησλ θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ απφ ηε δηθαηνζχλε πξνθεηµέλνπ 

λα αληηµεησπηζηνχλ ε θνξνδηαθπγή θαη ε εηζθνξνδηαθπγή. 

       Ζ πξφνδνο ζε απηνχο ηνπο ηνµείο ζα ζπµβάιεη ζηε δηεχξπλζε ηεο θνξνινγηθήο βάζεο, ζπλεηζθέξνληαο µε 

απηφ ηνλ ηξφπν ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ, αιιά θαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ αηζζήµαηνο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο εθφζνλ 

φινη ζα ζπµµεηέρνπλ ζηε δεµνζηνλνµηθή πξνζπάζεηα αλάινγα µε ηηο δπλάµεηο ηνπο. Κάηη ηέηνην ζα εληζρχζεη θαη 

ηε θνξνινγηθή ζπµµφξθσζε ησλ πνιηηψλ, δηεπθνιχλνληαο ηε ζπλέρηζε ηεο δεµνζηνλνµηθήο πξνζπάζεηαο θαη ηελ 

επίηεπμε ησλ δεµνζηνλνµηθψλ ζηφρσλ ηα επφµελα ρξφληα. Παξά ηα απηά βήµαηα πξνφδνπ ζε ζεµαληηθνχο ηνµείο 

(εληαηηθνπνίεζε ησλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ εηδηθά ζε νµάδεο πςεινχ θηλδχλνπ, αχμεζε ηεο απηνλνµίαο ησλ 

θνξνινγηθψλ αξρψλ, θαιχηεξε ζηνρνζέηεζε φζνλ αθνξά ηα πξνζδνθψµελα δεµφζηα έζνδα θ.ιπ.), έσο ηψξα δελ 

έρεη επηηεπρζεί ε πξνζδνθψµελε πξφνδνο ζηελ αληηµεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη εηζθνξνδηαθπγήο. Καηά 

ζπλέπεηα, επηβάιινληαη ζπλήζσο λέεο απμήζεηο θφξσλ θαη επηπιένλ θνξνινγηθέο ξπζµίζεηο, νη νπνίεο 

επηβαξχλνπλ ηνπο ήδε ζπλεπείο θνξνινγνπµέλνπο. Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη, ελψ ην πξψην ΠΟΠ ηνπ Μαΐνπ ηνπ 2010 

πξνέβιεπε φηη ην 2013 ζα ππάξμνπλ έζνδα απφ ηελ θαηαπνιέµεζε ηεο θνξνδηαθπγήο, ηειηθά θάηη ηέηνην έρεη πιένλ 

µεηαηεζεί γηα ηελ πεξίνδν 2014-2016. πγθεθξηµέλα, πξνβιέπεηαη φηη ε βειηίσζε ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο ζα 

ζπµβάιεη ζηα έζνδα θαηά 0,4% ηνπ ΑΔΠ ην 2014 θαη έσο 1,5% ηνπ ΑΔΠ ζσξεπηηθά έσο ην 2016.  Ζ πξφνδνο ζε 

απηφλ ηνλ ηνµέα είλαη πξναπαηηνχµελν γηα λα είλαη δηαηεξήζηµε ε δεµνζηνλνµηθή πξνζαξµνγή. 

        χµθσλα µε πξφζθαηε έθζεζε ηνπ ΟΟΑ (2013),4 αλ ε Διιάδα επηηχγραλε ηνπο µέζνπο φξνπο ησλ ρσξψλ 

ηνπ ΟΟΑ ην 2011 ζηε θνξνινγηθή απνδνηηθφηεηα ηνπ ΦΠΑ θαη ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (µε ηνπο 

ηζρχνληεο ζπληειεζηέο), ηφηε ηα δεµφζηα έζνδα ζα ήηαλ πςειφηεξα θαηά 6 εθαηνζηηαίεο µνλάδεο ηνπ ΑΔΠ. ∆ειαδή 

ζα ππεξθαιππηφηαλ ην φπνην δεµνζηνλνµηθφ θελφ ηεο πεξηφδνπ 2014-2016. πσο φµσο αλαθέξεη ε έθζεζε ηνπ 

ΟΟΑ (2013) θαη έρεη επηζεµάλεη θαη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζηελ Έθζεζε Ννµηζµαηηθήο Πνιηηηθήο ην Μάην ηνπ 

2013, ε θνξνινγηθή απνδνηηθφηεηα θζίλεη ζε πεξηφδνπο χθεζεο. ηελ πεξίπησζε ηεο θνξνινγηθήο απνδνηηθφηεηαο 
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ηνπ ΦΠΑ, απηφ ελδερνµέλσο αληαλαθιά ηελ αχμεζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηε ζηξνθή ηεο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο 

πξνο αγαζά πξψηεο αλάγθεο, ηα νπνία επηβαξχλνληαη µε ραµειφηεξν ζπληειεζηή ΦΠΑ. πλεπψο, ε 

πξνζδνθψµελε άλνδνο ηεο νηθνλνµηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ε ελίζρπζε ησλ θνξνινγηθψλ µεραληζµψλ αλαµέλεηαη 

λα βειηηψζνπλ ηε θνξνινγηθή απνδνηηθφηεηα θαη λα εληζρχζνπλ ηα δεµφζηα έζνδα ηα επφµελα ρξφληα. 

       Παξά ηελ νξαηή πξφνδν ζηνλ πεξηνξηζµφ ηνπ µεγέζνπο ηνπ θξάηνπο, µέζσ ηεο µείσζεο ηνπ αξηζµνχ ησλ 

δεµνζίσλ ππαιιήισλ µε ηελ εθαξµνγή ηνπ θαλφλα “1 πξφζιεςε γηα θάζε 5 απνρσξήζεηο”, ζα πξέπεη λα 

ζπλερηζηεί ε πξνζπάζεηα θαηαπνιέµεζεο ηεο ζπαηάιεο µέζσ ηεο αλαδηάξζξσζεο θαη ηνπ εμνξζνινγηζµνχ ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ, πξνθεηµέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη δεµνζηνλνµηθνί ζηφρνη, λα µεησζνχλ ε γξαθεηνθξαηία θαη ην 

δηνηθεηηθφ βάξνο γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνµέα, αιιά θαη λα βειηησζνχλ νη βαζηθέο δεµφζηεο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη 

ζηνπο πνιίηεο.  

       Δπηπιένλ, φπσο πξνηείλεη θαη ε έθζεζε ηνπ ΟΟΑ (2013), ε απνδνηηθφηεηα ηεο δεµφζηαο δηνίθεζεο ζα 

µπνξνχζε λα βειηησζεί πεξαηηέξσ µε ηελ επέθηαζε ζε φινπο ηνπο ηνµείο επηθνηλσλίαο/επαθήο µε ηνπο πνιίηεο 

πξαθηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο (e-government). Παξάιιεια, πξνυπφζεζε γηα ηε 

βειηίσζε ηνπ παξαγφµελνπ απνηειέζµαηνο απνηειεί ε επηηάρπλζε ηεο πινπνίεζεο ηεο δηνηθεηηθήο µεηαξξχζµηζεο 

(ε νπνία έρεη θαζπζηεξήζεη) µε ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δεµνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ησλ δεµνζίσλ 

ππαιιήισλ µέζσ δηαθαλψλ θαη αληηθεηµεληθψλ θξηηεξίσλ. Απαηηείηαη επίζεο θαιχηεξε παξαθνινχζεζε θαη 

έιεγρνο ησλ δαπαλψλ, πξνθεηµέλνπ λα απνθεπρζεί ε ζπλερήο ζπζζψξεπζε ιεμηπξφζεζµσλ νθεηιψλ εηδηθά ζηα 

αζθαιηζηηθά ηαµεία θαη ηνλ ΔΟΠΤΤ. Ζ ζπζζψξεπζε ιεμηπξφζεζµσλ νθεηιψλ θαη ε πζηέξεζε εζφδσλ έλαληη ησλ 

ζηφρσλ ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ απνηεινχλ παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ηε ξεπζηφηεηα ηεο νηθνλνµίαο, ηελ αλάπηπμε 

θαη ηελ θάιπςε ησλ µειινληηθψλ ρξεµαηνδνηηθψλ αλαγθψλ ηνπ θξάηνπο.  

       Ζ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηνπ ζεζµηθνχ πιαηζίνπ θαηάξηηζεο, εθηέιεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζµνχ µε ηε δεµηνπξγία ελφο αλεμάξηεηνπ δεµνζηνλνµηθνχ ζπµβνπιίνπ ζα δηαζθαιίζεη πεξαηηέξσ ηε 

δηαηεξεζηµφηεηα ηεο δεµνζηνλνµηθήο πξνζπάζεηαο ζηε µεηά ην Μλεµφλην επνρή .  

       πλνιηθά, ε ιεηηνπξγία ηεο δεµφζηαο δηνίθεζεο ζα πξέπεη λα γίλεη πην απνηειεζµαηηθή, πξνθεηµέλνπ λα 

µπνξέζεη λα θέξεη εηο πέξαο ηηο απαηηνχµελεο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο, φπσο γηα παξάδεηγµα ηελ εθαξµνγή ησλ 

Καιπηέξσλ Καλνληζηηθψλ Αξρψλ ηνπ ΟΟΑ γηα ηε µείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ βάξνπο θαηά 25% ζε 13 ηνµείο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνµίαο (π.ρ. ελέξγεηα, δεµφζηεο πξνµήζεηεο, εηαηξηθή λνµνζεζία, ΦΠΑ θαη πεξηβάιινλ). Ωζηφζν, 

πξναπαηηνχµελν γηα ηελ πινπνίεζε ησλ µεηαξξπζµίζεσλ είλαη ε θαιχηεξε επνπηεία επί ηεο εθαξµνγήο ησλ 

απαηηνχµελσλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ. Πξνο ην ζθνπφ απηφ, απαηηείηαη θαιχηεξνο ζπληνληζµφο µεηαμχ ησλ 

αξµφδησλ ππεξεζηψλ, ελψ, φπσο πξνηείλεη θαη ν ΟΟΑ, ε αξµνδηφηεηα απηή ζα µπνξνχζε λα αλαηεζεί ζε µηα 

αλεμάξηεηε αξρή. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

ΑΝΑΛΤΖ ΚΛΑΓΟΤ «ΣΑΞΙΓΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟ» 

 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

 

       Ζ Σνπξηζηηθή βηνκεραλία απνηειεί ην βαζηθφ ηνκέα ηφζν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο φζν θαη ηεο απαζρφιεζεο. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα έρεη αλαδεηρζεί ζε παξάγνληα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Ζ 

ηαρεία αλάπηπμε ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο έρεη θάλεη εκθαλή ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο γηα ηηο νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ. 

Ο 20νο αηψλαο ραξαθηεξίζηεθε απφ πνιινχο σο ν «αηψλαο ηνπ ηνπξηζκνχ» αθνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζπληειέζηεθαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ αικαηψδε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ. Ζ ζεκαζία ηνπ 

ηνπξηζκνχ γηα ηελ Διιεληθή νηθνλνκία ,ηδίσο ζηηο κέξεο καο, είλαη κεγαιχηεξε απφ ην ζχλνιν ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκίαο. 

       Ζ παγθνζκηνπνίεζε δελ έρεη ζπληειέζεη κφλν ζηηο δηαζπλνξηαθέο θηλήζεηο αγαζψλ θαη θεθαιαίσλ αιιά θαη 

ζηηο κεηαθηλήζεηο αλζξψπσλ είηε γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο είηε γηα ιφγνπο αλαςπρήο. 

       Ο ηνπξηζκφο είλαη έλαο πνιχ δηαδεδνκέλνο ηξφπνο ςπραγσγίαο, εηδηθά ζηνλ Γπηηθφ Κφζκν ελψ παξάιιεια 

απνηειεί κηα πνιχ κεγάιε βηνκεραλία θαη ζεκαληηθφηαηε πεγή εζφδσλ γηα παξαδνζηαθά ηνπξηζηηθέο ρψξεο φπσο 

ηελ Γαιιία, Ηζπαλία, Ηηαιία θαη ηελ Διιάδα. ήκεξα ν ηνπξηζκφο απνηειεί έλα παγθφζκην θαηλφκελν κε 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο δηαζηάζεηο ζε πνιιέο πεξηθέξεηεο ηνπ πιαλήηε καο. 

       Πνηνη παξάγνληεο φκσο ζπλεηέιεζαλ ζε απηήλ ηελ αικαηψδε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ παγθνζκίσο; Ο «θπξίσο 

Τπαίηηνο» απηήο ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο είλαη ε ηερλνινγηθή εμέιημε πνπ ππήξμε εληππσζηαθή , εθκεδελίδνληαο ηηο 

απνζηάζεηο θαη δίλνληαο ζην ζχγρξνλν άλζξσπν ηελ δπλαηφηεηα ηεο εχθνιεο πξφζβαζεο ζε θάζε ζεκείν ηεο Γήο. 

εκαληηθή επίζεο παξάκεηξνο απνηειεί θαη ε αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο απφξξνηα θαη απηή βέβαηα ηεο 

ηερλνινγηθήο εμέιημεο.   

       Δηδηθφηεξα , ζηα ηνπ νίθνπ καο, ν Σνπξηζκφο απνηειεί γηα ηελ Διιάδα ηελ αηκνκεραλή ηεο Διιεληθήο 

νηθνλνκίαο θαη ηελ θηλεηήξην δχλακε πνπ ζα κπνξέζεη θαηά ηελ εθηίκεζε καο λα καο βγάιεη απφ ην νηθνλνκηθφ 

αδηέμνδν ζην νπνίν έρνπκε πεξηέιζεη. Με κηθξέο ε κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ν Σνπξηζκφο ζπλεηζθέξεη ηα κέγηζηα ζηελ 

επεκεξία ηεο Διιάδαο απνηειψληαο νπζηαζηηθά καδί κε ηε λαπηηιία ηε κεγαιχηεξε εζληθή βηνκεραλία. 

       Ο Διιεληθφο Σνπξηζκφο απνηειεί ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ην ζεκαληηθφηεξν ππιψλα αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο. Δηδηθφηεξα ηελ πεξίνδν απηή πνπ ε ειιεληθή νηθνλνκία βξίζθεηαη ελ κέζσ κηαο πξσηνθαλνχο θξίζεο, νη 
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17 εθαηνκκχξηα αθίμεηο ηνπξηζηψλ θέηνο, δείρλνπλ ζεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Σνπξηζηηθήο 

βηνκεραλίαο φζν θαη γηα ηε βησζηκφηεηα θαη πξννπηηθή αλάπηπμεο ηνπ Διιεληθνχ Σνπξηζκνχ. 

6.1 Δλλνηνινγηθή νξηνζέηεζε Σνπξηζκνύ 

       Σφζν ζηελ Διιεληθή φζν θαη ζηελ μέλε βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ πνιινί νξηζκνί ηεο έλλνηαο ηνπ ηνπξηζκνχ. Σν 

θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πιεηνςεθίαο ησλ νξηζκψλ είλαη φηη νξηνζεηνχλ ηνλ ηνπξηζκφ σο κία δξαζηεξηφηεηα πνπ 

ζπλδέεηε άκεζα κε ηελ ηάζε ηνπ αλζξψπνπ γηα επηθνηλσλία , ςπραγσγία θαη δεκηνπξγία λέσλ εκπεηξηψλ κέζα απφ 

θάπνηνλ ηαμηδησηηθφ πξννξηζκφ. 

Απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, πέληε κπνξνχλ λα εμαθξηβσζνχλ ελλνηνινγηθά θαη ζπγθεθξηκέλα ηα εμήο: 

 Ο ηνπξηζκφο είλαη απνηέιεζκα κεκνλσκέλεο ή νκαδηθήο κεηαθίλεζεο αλζξψπσλ ζε δηάθνξνπο 

ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο θαη ε δηακνλή ηνπο ζε απηνχο επί ηνπιάρηζηνλ έλα 24σξν κε ζθνπφ ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ ςπραγσγηθψλ ηνπο αλαγθψλ. 

 Οη δηάθνξεο κνξθέο ηνπ ηνπξηζκνχ πεξηιακβάλνπλ απαξαίηεηα δχν βαζηθά ζηνηρεία: Σν ηαμίδη ζηνλ 

ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ θαη ηε δηακνλή ζε απηφλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο δηαηξνθήο. 

 Σν ηαμίδη θαη ε δηακνλή ιακβάλνπλ ρψξα εθηφο ηνπ ηφπνπ ηεο κφληκεο δηακνλήο ησλ αλζξψπσλ πνπ 

απνθαζίδνπλ λα κεηαθηλεζνχλ γηα ηνπξηζηηθνχο ιφγνπο. 

 Ζ κεηαθίλεζε αλζξψπσλ ζε δηάθνξνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο είλαη πξνζσξηλνχ θαη βξαρπρξφληνπ 

ραξαθηήξα, πνπ ζεκαίλεη φηη πξφζεζή ηνπο είλαη λα επηζηξέςνπλ ζηνλ ηφπν ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο 

κέζα ζε ιίγεο, κέξεο βδνκάδεο ή κήλεο. 

 Οη άλζξσπνη επηζθέπηνληαη ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο γηα ηνπξηζηηθνχο ιφγνπο, δειαδή γηα ιφγνπο 

άιινπο απφ εθείλνπο ηεο κφληκεο δηακνλήο ηνπο ή ηεο επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζήο ηνπο. 

       Σν 1941 νη θαζεγεηέο Hunziker θαη Krapf ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Βέξλεο ππνζηήξημαλ ηελ άπνςε πσο ν 

ηνπξηζκφο πξέπεη λα νξηζηεί ζαλ ην ζχλνιν ησλ θαηλνκέλσλ θαη ζρέζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ελφο ηαμηδηνχ ζε έλαλ πξννξηζκφ θαη ηε δηακνλή ζε απηφλ κε κφληκσλ θαηνίθσλ ηνπ. 

       Σν 1937 ε Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκφλσλ ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ ζχζηεζε ζηηο ρψξεο-κέιε ηεο λα 

πηνζεηήζνπλ έλαλ νξηζκφ πνπ ραξαθηήξηδε ηνλ ηνπξίζηα ζαλ έλα άηνκν πνπ ηαμηδεχεη γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα 24 

σξψλ ή πεξηζζφηεξν ζε κηα ρψξα δηαθνξεηηθή απφ εθείλε πνπ δηακέλεη κφληκα. 

       Γπφκηζε δεθαεηίεο αξγφηεξα, ην 1963 ε Γηάζθεςε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα Γηεζλή Σαμίδηα θαη Σνπξηζκφ, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Ρψκε ζπκθψλεζε ν φξνο επηζθέπηεο λα πεξηγξάθεη θάζε άηνκν πνπ επηζθέπηεηαη κία 
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ρψξα δηαθνξεηηθή απφ εθείλε πνπ δηακέλεη κφληκα, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν εθηφο απφ εθείλν ηεο άζθεζεο ελφο 

επαγγέικαηνο γηα ην νπνίν λα ακείβεηαη κε ρξεκαηηθνχο πφξνπο ηεο ρψξαο ηελ νπνία επηζθέπηεηαη. Ο νξηζκφο απηφ 

θαιχπηεη δχν θαηεγνξίεο επηζθεπηψλ: 

 Σνπο ηοσρίζηες: άηνκα πνπ επηζθέπηνληαη κηα ρψξα θαη δηακέλνπλ ζε απηήλ ηνπιάρηζηνλ επί έλα 24σξν, 

θαη ησλ νπνίσλ νη ιφγνη επίζθεςεο είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δηαθνπέο, επαγγεικαηηθνί, πγείαο, 

ζπνπδέο, ζπκκεηνρή ζε απνζηνιή ή ζχζθεςε ή ζπλέδξην, επίζθεςε θίισλ ή ζπγγελψλ, ζξεζθεπηηθνί θαη 

άζιεζε. 

 Σνπο εκδρομείς: άηνκα πνπ επηζθέπηνληαη κηα ρψξα θαη δηακέλνπλ ζε απηή ιηγφηεξν απφ έλα 24σξν. ε 

απηνχο πεξηιακβάλνληαη νη επηβάηεο θξνπαδηεξφπινησλ, νη επηζθέπηεο πνπ έξρνληαη θαη θεχγνπλ ηελ ίδηα 

κέξα ρσξίο λα δηαλπθηεξεχζνπλ, θαζψο επίζεο θαη ηα πιεξψκαηα πινίσλ, αεξνπιάλσλ θιπ. 

       Απφ ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο θαλέλαο ηνπο Καλέλαο δελ ιακβάλεη ππφςε ηνλ εζσηεξηθφ ηνπξηζκφ. Σειεπηαία 

θνξά, ην ζέκα ηεο πηνζέηεζεο ελφο νξηζκνχ γηα ηνλ εζσηεξηθφ ηνπξηζκφ ηέζεθε ζηελ Παγθφζκηα Γηάζθεςε γηα ηνλ 

Σνπξηζκφ πνπ ζπγθιήζεθε ην 1980 ζηελ Μαλίια ησλ Φηιηππηλψλ απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ, ρσξίο 

φκσο ζεηηθφ απνηέιεζκα. ήκεξα, θάπνηεο ρψξεο έρνπλ δψζεη έλαλ νξηζκφ γηα ηνλ ληφπην ηνπξίζηα. Οη ΖΠΑ π.ρ. 

νξίδνπλ ζαλ ηνπξίζηα πνπ θάλεη εζσηεξηθφ ηνπξηζκφ νπνηνδήπνηε άηνκν θεχγεη απφ ην ζπίηη ηνπ κε ζθνπφ λα 

επηζπεπηεί θάπνην κέξνο πνπ απέρεη ηνπιάρηζηνλ 50 κίιηα (80,48 ρηιηφκεηξα) απφ απηφ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν εθηφο 

ηεο θαζεκεξηλήο ηνπ κεηάβαζεο ζηελ εξγαζία. 

       χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ ( Π.Ο.Σ ) , Ο Σνπξηζκφο απνηειείηαη απφ δξαζηεξηφηεηεο 

ησλ αηφκσλ πνπ ηαμηδεχνπλ θαη δηακέλνπλ ζε κέξε δηαθνξεηηθά απφ ην ζχλεζεο πεξηβάιινλ ηνπο , γηα ιφγνπο 

αλαςπρήο , απνθπγήο ησλ πξνβιεκάησλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο γηα άζθεζε επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ηνπ ελφο έηνπο. Γεληθά ν ηνπξηζκφο είλαη έλαο ζπλδπαζκφο δξαζηεξηνηήησλ , 

ππεξεζηψλ θαη βηνκεραληψλ , φπσο κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ρψξνη δηακνλήο , ρψξνη ςπραγσγίαο , ρψξνη αζιεηηζκνχ , 

εζηηαηφξηα , εκπνξηθά καγαδηά θαη πνιιψλ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ κία ηαμηδησηηθή εκπεηξία , 

ζπκβάιινληαο παξάιιεια ζηελ άλνδν ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ηνπ πιεζπζκνχ ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο ζηελ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ θαη ελ ηέιεη ζηε κεγέζπλζε ηεο νηθνλνκίαο.  

6.2 Ο ηνπξηζκόο ζηελ Διιάδα – Ιζηνξηθή εμέιημε 

       πσο πξναλαθέξακε θαη ζηελ εηζαγσγή καο ν ηνπξηζηηθφο ηνκέαο απνηειεί ηελ θηλεηήξην δχλακε ηεο 

Διιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ην κεγάιν ζηνίρεκα πνπ ζα πξέπεη λα θεξδίζνπκε πξνθεηκέλνπ λα βγνχκε απφ ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε. Απηή ηε ζηηγκή ν ηνπξηζηηθφο ηνκέαο απνηειεί ηνλ ζεκαληηθφηεξν ππιψλα αλάπηπμεο θαη εηζξνήο 

εζφδσλ γηα ηε ρψξα καο. 
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       Αθνινπζψληαο, έλαλ εληππσζηαθφ ξπζκφ αλάπηπμεο θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1960 θαη 1970 θαη κία ζηαζεξή 

αλνδηθή πνξεία ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1980 θαη 1990 θαη 2000, ν Διιεληθφο ηνπξηζκφο απνηειεί ζήκεξα κία απφ ηηο 

βαζηθφηεξεο πεγέο εζφδσλ γηα ηελ Διιεληθή νηθνλνκία. 

       Σν πξψην κεγάιν ξεχκα ηνπξηζηψλ ήξζε ζηε ρψξα καο ηηο δεθαεηίεο ηνπ 70 θαη ηνπ 80΄θαη πξνεξρφηαλ θπξίσο 

απφ ρψξεο ηηο Βφξεηαο Δπξψπεο. Αλαθάιππηαλ ην ζεξκφ ήιην θαη ηε γαιάδηα ζάιαζζα πνπ γηα ηα δηθά ηνπο 

δεδνκέλα ήηαλ θάηη κνλαδηθφ. ηαλ ινηπφλ ε Δπξψπε άξρηζε λα ζπλέξρεηαη απφ ηηο θαηαζηξνθέο ηνπ Β‟ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη νη πνιίηεο ηεο είραλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα ησλ δηαθνπψλ, άξρηζαλ λα αλαθαιχπηνπλ 

ηηο ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο κε ηε ρακειή νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηηο αλχπαξθηεο ππνδνκέο. Ζ θηινμελία, ε 

δεζηαζηά θαη ε παξάδνζε ήηαλ απηά πνπ ζπλδπαδφληνπζαλ κε ηηο ρακειέο ηηκέο ιφγσ ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ 

ηζνηηκηψλ ησλ λνκηζκάησλ ηνπο. ηε ρψξα καο εθείλε ηελ πεξίνδν δφζεθε έκθαζε ζηελ επαλαθαηαζθεπή ηνπ 

εζληθνχ δηθηχνπ θαη ζηνλ εθκνληεξληζκφ ησλ πθηζηάκελσλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. Οη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ηνπ 

1953 κε ηελ λνκηζκαηηθή ππνηίκεζε κεηέηξεςαλ ηελ Διιάδα ζε θζελφ νηθνλνκηθά ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. Σελ ίδηα 

πεξίνδν ην θξάηνο επαληδξχεη ηνλ ΔΟΣ θαη ηνλ πξνζδηφξηζε ζαλ παξάγνληα εμειίμεσλ γηα ηελ Σνπξηζηηθή 

βηνκεραλία ηεο ρψξαο. 

       Ο ζεκεξηλφο ηνπξίζηαο έρεη έληνλε ηελ επηζπκία λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηε 

δηάξθεηα κηαο επίζθεςεο ζε έλα πξννξηζκφ, αλαδεηεί λένπο πξννξηζκνχο θαη λέεο κνξθέο ηνπξηζκνχ, δελ 

πεξηνξίδεηαη ζε έλα κφλν ηαμίδη ην ρξφλν, πξαγκαηνπνηεί πεξηζζφηεξα, αιιά κηθξφηεξεο δηάξθεηαο κέζα ζην ρξφλν, 

είλαη πην ελεκεξσκέλνο, πεξηβαιινληηθά πην επαίζζεηνο θαη έρεη πεξηζζφηεξεο απαηηήζεηο.  

       Απφ ην 1950 ν ηνπξηζκφο ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο ηνκείο εθείλνπο ηεο νηθνλνκίαο κε ηελ ηαρχηεξε αλάπηπμε. 

χκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ ( Π.Ο.Σ ) , ην 2020 νη δηεζλείο ηνπξηζηηθέο 

αθίμεηο ζα είλαη 40 θνξέο κεγαιχηεξεο ζε ζρέζε κε απηέο ηνπ 1950, ελψ θαη νη δηεζλείο αθίμεηο ηνπξηζηψλ 

αλακέλεηαη λα θζάζνπλ ζηηο 1,56 δηζεθαηνκκχξηα.  

       ήκεξα ν ηνπξηζκφο είλαη ε πην ζεκαληηθή βηνκεραλία γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη απηφ θαίλεηαη μεθάζαξα 

απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο δείθηεο. Σν κεξίδηφ ηνπ ζην ΑΔΠ είλαη πςειφηεξν απφ 16%, ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε ζπλνιηθή 

απαζρφιεζε αλέξρεηαη ζην 20% πεξίπνπ θαη είλαη ν πιένλ ζπλαιιαγκαηνθφξνο θιάδνο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

       Σα παξαπάλσ ζηνηρεία απνδεηθλχνπλ κε ην πιένλ πεξίηξαλν ηξφπν φηη ν Διιεληθφο ηνπξηζκφο είλαη έλαο απφ 

ηνπο ειάρηζηνπο ηνκείο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο ν νπνίνο είλαη αληαγσληζηηθφο ζε παγθφζκην επίπεδν. χκθσλα 

κε ηα ζηνηρεία ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ αιιά θαη ηνπ .Δ.Σ.Δ ε Διιάδα ηελ ρξνληά πνπ καο πέξαζε 

θαηέιαβε ηελ 17ε ζέζε ζηηο Γηεζλείο αθίμεηο παγθνζκίσο θαη ηελ 23ε ζέζε ζηηο Δηζπξάμεηο. Σέινο βξίζθεηαη ζηελ 

32ε ζέζε ηεο παγθφζκηαο αληαγσληζηηθφηεηαο. 
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ΠΖΓΖ: .Δ.Σ.Δ 

 

       Σα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη θάηη παξαπάλσ απφ ελζαξξπληηθά γηα ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ Διιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο , αιιά απηφ δελ ζα πξέπεη λα καο θάλεη λα εθεζπράδνπκε. Απελαληίαο ζα πξέπεη λα καο γεκίδνπλ κε 

δεκηνπξγηθφ άγρνο πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε επίπνλε θαη ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα ζα καο νδεγήζεη ζε αθφκα 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα. ηηο κέξεο καο ππάξρνπλ πνιιέο επθαηξίεο γηα ηνλ Διιεληθφ ηνπξηζκφ νη νπνίεο αλ 

αμηνπνηεζνχλ θαηάιιεια ζα νδεγήζνπλ ζε πεξαηηέξσ άλζεζε ηνπ Σνπξηζκνχ καο.  

       Γηα παξάδεηγκα ε πξνζέιθπζε μέλσλ θεθαιαίσλ , ν δηαξθήο εθζπγρξνληζκφο φισλ ησλ ηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ε ζπλερείο βειηίσζε ησλ ππαξρνπζψλ ,θαη ε αλάπηπμε λέσλ, ππνζηεξηθηηθψλ  

ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ ζα επλνήζνπλ ηελ εμέιημε δηάθνξσλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ πέξαλ ησλ παξαδνζηαθψλ θαη ζα 

ζπληειέζνπλ ζηελ άκβιπλζε ηεο επνρηθφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ δήηεζε γηα ηε ρψξα.   Ζ θχξηα κνξθή 

ηνπξηζκνχ ζηε ρψξα καο είλαη ν ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο, γεγνλφο πνπ δελ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ χπαξμε ελφο 

κεγάινπ ζπκπιέγκαηνο λήζσλ ζηε ρψξα καο. 

       Μέζα ζην έληνλν απηφ αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ε Διιάδα  θαηέρεη κία εμαηξεηηθά πξνλνκηνχρα ζέζε κε 

κνλαδηθά αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα. 

Μεξηθά απφ ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο Διιάδαο είλαη ηα εμήο: 

 Ζ Διιάδα ιφγσ  ηεο καθξαίσλεο ηζηνξίαο ηεο απνιακβάλεη πςειή αλαγλσζηκφηεηα θαη ζαπκαζκφ ζε 

κεγάιν πνζνζηφ ησλ θαηνίθσλ ηνπ πιαλήηε. 

 Οη κνλαδηθέο ηζηνξηθέο θαη πνιηηηζκηθέο θαηαβνιέο ηεο , πνπ αζθνχλ παγθφζκηα γνεηεία ( «Σα εξεηπσκέλα 

θηίξηα παληνχ ζηνλ θφζκν ζιίβνπλ θαη ηξνκάδνπλ. Σα ειιεληθά ηεο αξραηφηεηαο εθπιήηηνπλ θαη εκπλένπλ» 

Γεκήηξηνο Κακπνχξνγινπ, 1852-1942, Έιιελαο γλσκηθνγξάθνο ) 

 Ζ γεσγξαθηθή ηεο ζέζε. Σν κεζνγεηαθφ ηεο θιίκα , θαη ην απέξαλην γαιάδην ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ήιην ηελ 

θαζηζηνχλ νλεηξεκέλν ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ 
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 Σέινο ε παξνπζία ηεο κέζα ζηελ Δπξψπε , ηνλ θχξην πξννξηζκφ ηνπ παγθφζκηνπ ηνπξηζκνχ , θαη ε άκεζε 

γεηηλίαζε ηεο κε άιιεο ρψξεο αλάινγνπ ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο (Ηηαιία , Γαιιία , Ηζπαλία , Αίγππηνο )  

       Ο ηνπξηζκφο έρεη εμειηρζεί παγθνζκίσο ζε µία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο βηνκεραλίεο, απνηειψληαο ζεµαληηθφ 

παξάγνληα αλάπηπμεο θαη πεγή απαζρφιεζεο. Απνηειψληαο θπξίαξρε δξαζηεξηφηεηα ζε πνιιέο ρψξεο, έρεη 

ζεµαληηθέο επηδξάζεηο ζηνπο άιινπο ηνµείο ηεο νηθνλνκίαο θαη ζπκβάιιεη ζηε ζπλνιηθή νηθνλνµηθή αλάπηπμε ησλ 

ρσξψλ. Ζ ζεµαζία ηνπ ηνπξηζµνχ γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνµία είλαη κεγαιχηεξε απφ φηη γηα ην ζχλνιν ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. 

        Ζ Διιάδα δελ αληαγσλίδεηαη πιένλ µφλν πξννξηζκνχο, φπσο ε Ηηαιία, ε Κχπξνο, ε Πνξηνγαιία θαη ε Ηζπαλία. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα λένη ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί, φπσο ε Σνπξθία, ε Κξναηία, ε Αίγππηνο θαη ε Μάιηα 

πξνζθέξνπλ πιένλ ην ίδην πξντφλ µε ηελ Διιάδα (ήιηνο θαη ζάιαζζα), δηεθδηθψληαο θαηά θχξην ιφγν κεξίδην απφ 

ηηο ίδηεο ηνπξηζηηθέο αγνξέο πνπ απεπζχλεηαη θαη ην ειιεληθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ. 

       ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ ν ηνπξηζκφο ζεκείσζε αμηνζεκείσηε πξφνδν, ζπλδεφκελνο άκεζα µε 

ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία, θαζψο ζπκβάιιεη ζεµαληηθά ζηελ άλνδν ηνπ επηπέδνπ 

δηαβίσζεο ησλ ηνπξηζηηθά αλεπηπγκέλσλ πεξηνρψλ θαη ζπλεπψο ζηελ επεκεξία ησλ πνιηηψλ.  

       χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ, ην 2012 νη δηαζπλνξηαθέο κεηαθηλήζεηο 

ηνπξηζηψλ μεπέξαζαλ γηα πξψηε θνξά ην ςπρνινγηθφ φξην ηνπ ελφο δηο. ε ζρέζε κε ην 2011, ήηαλ απμεκέλεο θαηά 

3,8%. Ζ αλάθακςε ηνπ παγθφζκηνπ ηνπξηζκνχ ππήξμε ζεακαηηθή θαη πέξα απφ θάζε πξφβιεςε, θαηά ην 4ν ηξίκελν 

ηνπ 2012. Ο κήλαο πνπ ζεκεηψζεθε ε θαιχηεξε επίδνζε κέζα ζην 2012 ήηαλ ν Μάξηηνο (6%), ελψ ε ρεηξφηεξε 

θαηαγξάθεθε ηνλ Ηνχιην (1%). Παξά ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή αζηάζεηα, ε βειηίσζε ησλ ηνπξηζηηθψλ κεγεζψλ  

ζπλερίζηεθε θαη ην 2013, κε ειαθξά ρακειφηεξνπο ξπζκνχο (3-4%). 

       ε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, θαηαγξάθεθε αχμεζε ζε φιεο ηηο κείδνλεο γεσγξαθηθέο ελφηεηεο, κε εμαίξεζε ηε Μέζε 

Αλαηνιή. Μεγαιχηεξε αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζεκεηψζεθε ζηηο πεξηνρέο Αζίαο-Δηξεληθνχ θαη ζηελ 

Αθξηθή (6,8%θαη 6,3% αληίζηνηρα). Αθνινχζεζε ε Ακεξηθή κε 3,7% θαη ε Δπξψπε κε 3,3%.  

       Οη αθίμεηο ζηε Μέζε Αλαηνιή κεηψζεθαλ θαηά 5%, εμαηηίαο ησλ πνιηηηθψλ εληάζεσλ πνπ εμαθνινπζνχλ λα 

ηαιαηπσξνχλ αξθεηέο ρψξεο ηεο πεξηνρήο. ηε Νφηηα Δπξψπε παξαηεξήζεθε αχμεζε ησλ αθίμεσλ θαηά 2%, ελψ 

ηελ ίδηα ζηηγκή ζηελ Διιάδα κεηψζεθαλ θαηά 5,5% ζε ζρέζε κε ην 2011. 

       Ο επηρεηξεκαηηθφο φγθνο ηνπ ηνπξηζκνχ ζε παγθφζκηα θιίµαθα ελδερνκέλσο μεπεξλά απηφ ησλ εμαγσγψλ 

πεηξειαίνπ, εηδψλ δηαηξνθήο θαη απηνθηλήησλ, ελψ παξάιιεια παξακέλεη ε βαζηθή πεγή εηζνδήκαηνο γηα πνιιέο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Ο ηνπξηζκφο σο νηθνλνκηθφο ηνµέαο ζπλδέεηαη άκεζα µε πνιινχο άιινπο ηνκείο ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ηεο παξαγσγήο ζπκβάιινληαο ζηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο. 
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Αλαθνξηθά µε ηε ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ παγθφζκηα νηθνλνµία ζεκεηψλνληαη ηα θάησζη:  

 Απφ ην 1952 σο ην 2007 ν αξηζµφο ησλ δηεζλψλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ απμήζεθε µε ξπζµφ 6,5% θαη‟ έηνο, 

µε απνηέιεζµα ν ζπλνιηθφο αξηζµφο ησλ ηαμηδησηψλ λα εθηηλαρζεί απφ ηα 25 ζηα 807 εθαηνκκχξηα.  

 

 Ο ξπζµφο αχμεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ πξνέθπςε απφ απηέο ηηο αθίμεηο ήηαλ ηδηαίηεξα κεγάινο, 

αγγίδνληαο ην 11,3% γηα ηελ πξναλαθεξζείζα πεξίνδν, γηγαληψλνληαο ηελ παγθφζκηα νηθνλνµία θαη 

αγγίδνληαο ηα 685 δηο δνιάξηα ην 2007. 

 

 Ωο ην 1950, νη 15 θνξπθαίνη πξννξηζκνί απνξξνθνχζαλ ην 88% ησλ παγθφζκησλ αθίμεσλ, µε ην 

πνζνζηφ λα κεηψλεηαη ζην 75% γηα ην 1970 θαη ζην 57% γηα ην 2007, µε απνηέιεζµα ηελ πην νκνηφκνξθε 

θαηαλνµή ησλ νθειψλ ηνπ παγθφζκηνπ ηνπξηζµνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πιένλ θαη λέσλ πξννξηζκψλ, 

πνιινί εθ ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο.  

 Σν 2006 ραξαθηεξίζηεθε σο ρξνληά ξεθφξ γηα ηελ παγθφζκηα ηνπξηζηηθή αγνξά απφ ηελ πιεπξά 

ηνπιάρηζηνλ ηνπ κεγέζνπο ησλ παγθφζκησλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ (842 εθ. αθίμεηο). Παξ‟ φιεο ηηο απεηιέο 

πνπ είραλ επηζεκαλζεί απφ αλαιπηέο παγθνζκίσο, φπσο νη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο, ηα δεηήκαηα πγεηάο 

θαη νη απμαλφκελεο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ, ε νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη νη ζηαζεξνί ξπζκνί αλάπηπμεο ηεο 

νηθνλνκίαο ζε ζπλδπαζκφ µε ηελ δπλαηφηεηα ησλ θνξέσλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ θπθιψκαηνο λα αληηδξνχλ πην 

απνηειεζκαηηθά ζηηο θξίζεηο, νδήγεζαλ ηνλ ηνπξηζκφ ζε µηα εμαηξεηηθή ρξνληά. Δπηπιένλ, ε ηζρπξνπνίεζε 

ηεο νηθνλνκίαο αξθεηψλ αζηαηηθψλ ρσξψλ, θαίλεηαη λα ζπληέιεζε ζε απηφ ζχµθσλα µε εθηηµήζεηο εηδηθψλ 

αλαιπηψλ. Σν 2007 παξνπζηάδεηαη σο ην ηέηαξην ζπλερφκελν έηνο ζηαζεξήο µκεγέζπλζεο ηεο παγθφζκηαο 

ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο, ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζπλνιηθά εππξνζάξκνζηε ζηηο πνηθίιεο θξίζεηο πνπ 

ελδερνκέλσο πξνθχπηνπλ.  

 Σν 2007 παξνπζηάδεηαη σο ην ηέηαξην ζπλερφκελν έηνο ζηαζεξήο κεγέζπλζεο ηεο παγθφζκηαο ηνπξηζηηθήο 

βηνκεραλίαο, ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζπλνιηθά εππξνζάξκνζηε ζηηο πνηθίιεο θξίζεηο πνπ ελδερνκέλσο 

πξνθχπηνπλ.  

 Σν 2008 ήηαλ ην έηνο πνπ o παγθφζκηνο ηνπξηζκφο επιήγεη ζεκαληηθά απφ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή 

θξίζε θαη άξρηζε κηα αληίζηξνθε πνξεία πνπ ζπλερίζηεθε θαη ην πξψην κηζφ ηνπ 2009.  

 To 2009 νη παγθφζκηεο αθίμεηο κεηψζεθαλ θαηά 4,2% ζε ζρέζε κε ην 2008, θηάλνληαο ηα 880 εθαηνκκχξηα. 
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 Σν 2010 νη παγθφζκηεο αθίμεηο άγγημαλ ηα 940 εθαηνκκχξηα, ζεκεηψλνληαο αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 6,6% ζε 

ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. 

 Σν 2011 νη παγθφζκηεο αθίμεηο ζεκείσζαλ άλνδν θαηά 4,6% ζε ζρέζε κε ην 2010, θζάλνληαο ηα 983 

εθαηνκκχξηα. 

Σν 2012 ν ηνπξηζκφο ζπλέρηζε ηελ αλάθακςή ηνπ, μεπεξλψληαο γηα πξψηε θνξά ην θξά θξάγκα ηνπ 1 δηζ. ζηηο 

δηεζλείο αθίμεηο. 

 Σν 2013 ν ηνπξηζκφο ζπλερίδεη ηελ αλάπηπμή ηνπ θαη αλακέλεηαη λα παξνπζηάζεη αχμεζε ησλ δηεζλψλ 

αθίμεσλ κεηαμχ 3-4%. 

 Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ πξνβιέπεη µέζν εηήζην ξπζκφ αχμεζεο ησλ δηεζλψλ ηνπξηζηηθψλ 

αθίμεσλ ηεο ηάμεο ηνπ 4,1% µε νξίδνληα ην 2020. πλεπψο, νη δηεζλείο αθίμεηο αλακέλεηαη σο ηφηε λα 

μεπεξάζνπλ ην 1,5 δηο ηαμηδησηψλ.  

       Ο παγθφζκηνο ηνπξηζκφο αληηκεησπίδεη κεγάιεο πξνθιήζεηο ελ φςεη ηνπ 21νπ αηψλα, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη µε 

ηε βηψζηκε θαη ηζφξξνπε αλάπηπμε, ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αληζνηήησλ ζε δεηήκαηα πινχηνπ θαη επθαηξηψλ αιιά θαη 

ηελ νξζή θαηαλνκή θαη δηαρείξηζε ησλ ππαξρφλησλ θπζηθψλ πφξσλ, φπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη µε θάζε δσληαλφ 

θνκκάηη ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο πνπ έξρεηαη αληηκέησπν µε ηε δηαξθψο εμειηζζφκελε δηεζλή πξαγκαηηθφηεηα. 

       Με βάζε ηηο ηειεπηαίεο ηάζεηο ζηελ παγθφζκηα αγνξά ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ζε ζπλδπαζκφ 

παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε  απφ πιεπξάο δήηεζεο παξαηεξνχληαη ζεµαληηθέο αιιαγέο φπσο:  

 Λφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο δελ κεηψζεθε ε ζπρλφηεηα ησλ ηαμηδηψλ αιιά πεξηνξίζηεθαλ νη 

δηαλπθηεξεχζεηο. 

  Νένη πξννξηζκνί  κπαίλνπλ ζηνλ ηνπξηζηηθφ ράξηε θα αλαπηχζζνληαη.  

 Σν δηαδίθηπν θαη ηα social media δίλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ζηνλ πειάηε λα επηιέμνπλ παθέην δηαθνπψλ 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο. 

  Υακειά ζε θφζηνο λαχια.  

 Ζ θξίζε θαη ν κεγάινο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ έρεη νδεγήζεη ζηα παθέηα 

πξνζθνξψλ θαη ζε κεηψζεηο ηηκψλ.  

 Αλάπηπμε ηνπ θαηλνκέλνπ γηα ηα μελνδνρεηαθά πξντφληα   «all-inclusive» σο µία ζχγρξνλε ηάζε ζηελ 

ηνπξηζηηθή βηνκεραλία.  
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       Απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο θαη µε δεδνκέλν πιένλ ην ζηνηρείν φηη ν ηνπξηζκφο πξνβιέπεηαη φηη  ζα 

ζπλερίζεη λα αλαπηχζζεηαη µε ζεκαληηθνχο ξπζκνχο θαη ηα επφµελα ρξφληα πξνβιέπεηαη φηη:  

 Οη ηνπξηζηηθνί νξγαληζκνί ζα ζπλερίζνπλ λα ζπγθεληξψλνληαη ιφγσ ησλ ζπγρσλεχζεσλ, ησλ εμαγνξψλ 

θαη ησλ ζπλεξγαζηψλ  

 Θα εμαπισζνχλ νη κεγάιεο  Σνπξηζηηθέο αιπζίδεο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο 

 Θα δεκηνπξγεζνχλ εηαηξίεο πνπ ζηφρν ζα έρνπλ λα πξνβάινπλ ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο θαη ηα 

πιενλεθηήκαηα ηνπο. 

 Θα αλαπηπρζνχλ πεξαηηέξσ ηα εκπνξηθά brands πνπ ζηφρν έρνπλ λα δψζνπλ ηνπξηζηηθή ηαπηφηεηα ζε έλα 

πξννξηζκφ. 

       Ζ αλάπηπμε ηνπ δηαδηθηχνπ ζα δψζεη ψζεζε ζε λέα ζπζηήκαηα πσιήζεσλ θαη ζα δηαθνξνπνίεζε ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ησλ ηαμηδησηηθψλ νξγαληζκψλ.  

 

6.3 Υαξαθηεξηζηηθά Διιεληθνύ ηνπξηζκνύ 

       Ζ ζπκβνιή ηεο ηνπξηζηηθήο νηθνλνκίαο ην 2012 ζην ΑΔΠ ηεο Διιάδαο θηάλεη ην 16,4%, ελψ ε ζπλνιηθή 

απαζρφιεζε ζηελ ηνπξηζηηθή νηθνλνκία (688.800 ζέζεηο εξγαζίαο) αληηζηνηρεί ζην 18,3% ησλ απαζρνινπκέλσλ.  

 

       πγθξηλφκελνο ζε παγθφζκην επίπεδν, ν ειιεληθφο ηνπξηζκφο θαηαγξάθεη ηθαλνπνηεηηθέο επηδφζεηο. χκθσλα 

κε ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ (WTO), ε Διιάδα ην 2012 ήηαλ 17ε ζε 

επίπεδν δηεζλψλ αθίμεσλ θαη 23ε ζε επίπεδν εζφδσλ. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ 

(WEF) ην 2013, ε ρψξα καο θαηαιακβάλεη ηελ 32ε ζέζε κεηαμχ 140 ρσξψλ ζην Γείθηε Σαμηδησηηθήο θαη Σνπξηζηηθήο 

Αληαγσληζηηθφηεηαο, ελψ ζην Γεληθφ Γείθηε Αληαγσληζηηθφηεηαο θαηαιακβάλεη κφιηο ηελ 96ε. 

       Οη αθίμεηο ησλ ηνπξηζηψλ ζηελ Διιάδα ζεκεηψλνπλ καθξνρξφληα απμεηηθή ηάζε . χκθσλα κε ηα ηειεπηαία 

ζηνηρεία ηνπ 2012 νη δηεζλείο Σνπξηζηηθέο αθίμεηο έθηαζαλ ηηο 15.517.622 κε Μέζε θαηά θεθαιήλ δαπάλε ηα 646 

επξψ. Οη πέληε θπξηφηεξεο αγνξέο πξνέιεπζεο ησλ ηνπξηζηψλ ζην ζχλνιν ησλ Γηεζλψλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ είλαη ε 

Γεξκαλία , ην Ζλσκέλν Βαζίιεην , ην Π.Γ.Γ.Μ , ε Γαιιία θαη ε Ρσζία. 
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       πσο θαίλεηαη μεθάζαξα θαη απφ ηα ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ην Διιεληθφ ηνπξηζηηθφ 

πξντφλ παξνπζηάδεη κεγάιν βαζκφ επνρηθφηεηαο, θαζψο ζην ζχλνιν ησλ αθίμεσλ ην 56% αθνξνχλ ηνπο κήλεο 

Ηνχιην , Αχγνπζην θαη επηέκβξην. Σν πξφηππν απηφ ηνπ ηνπξηζκνχ νθείιεηαη ζηα ραξαθηεξίζηεθα ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο (ήιηνο – Θάιαζζα ). 

       Λφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ηεο ρψξαο καο ην θχξην κέζν αθίμεσλ ησλ ηνπξηζηψλ είλαη ην αεξνπιάλν. Σν 

θχξην φγθν ησλ αθίμεσλ ηνλ επηθνξηίδεηαη ην αεξνδξφκηα «Διεπζέξηνο Βεληδέινο» θαη αθνινπζνχλ ηα αεξνδξφκηα 

ηνπ Ζξαθιείνπ , ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Κέξθπξαο. 
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       Μία έλδεημε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ηνπξηζκνχ απνηειεί θαη ε ζχλζεζε ησλ αθίμεσλ ησλ μέλσλ ηνπξηζηψλ θαηά 

εζληθφηεηα , κε βάζε ηε δηαπίζησζε φηη ε πξνέιεπζε πξνζδηνξίδεη , θαηά θάπνην ηξφπν ην εηζνδεκαηηθφ επίπεδν. 

Σελ πςειφηεξε θαηά θεθαιήλ δαπάλε ηελ έρνπλ νη ηνπξίζηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο Ζ.Π.Α θαη αθνινπζνχλ νη 

Δπξσπαίνη. Ζ θπξηφηεξε πεγή άληιεζεο ηνπξηζηψλ απφ ηελ ρψξα καο είλαη ε Δπξψπε , ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα 

παξαηεξείηαη κία δηαξθψο απμαλφκελε αγνξά εμ „ αλαηνιήο. 

       Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία εμάγνπκε ην ζπκπέξαζκα πσο ηα βαζηθά ηνπξηζηηθά πξντφληα πνπ πξνζθέξεη ε 

ρψξα καο είλαη ν ήιηνο θαη ε ζάιαζζα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πινχζηα πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ηελ ηζηνξία ηεο. 

Δπηπιένλ ε Διιάδα είλαη γλσζηή γηα ηελ θηινμελία ηεο. Ο απιφο ηξφπνο δσήο ηνπ Έιιελα ζε ζπλδπαζκφ κε ηεο 

νηθνγελεηαθέο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πξνζθέξνπλ ακεζφηεηα κε ηνλ ηνπξίζηα. Σέινο ην κεζνγεηαθφ θιίκα ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνλ κεγάιν αξηζκφ λεζηψλ θαη ηεο απέξαληεο παξαιίεο πξνζθέξνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ επηζθέπηε 

λα απνιαχζεη άλεηεο θαη επράξηζηεο δηαθνπέο. 

       Οη θπξηφηεξνη αληαγσληζηηθνί πξννξηζκνί ηεο ρψξαο καο , πνπ πξνζθέξνπλ φκνηα ηνπξηζηηθά πξντφληα κε 

εκάο (ήιην – ζάιαζζα ) είλαη ε Ηζπαλία , ε Ηηαιία ε Γαιιία θαη ε Σνπξθία. Οη ηξείο πξψηεο πιενλεθηνχλ ζην φηη 

βξίζθνληαη γεσγξαθηθά πην θνληά ζηηο αγνξέο ηεο Δπξψπεο θαη ζην φηη έρνπλ νξγαλψζεη ηελ  πξνζθνξά ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ ηνπο πξντφληνο ζε θαιχηεξε βάζε. Απφ ηελ άιιε ε Σνπξθία πξνζπαζεί λα δηεθδηθήζεη κεξίδην ζηελ 

ηνπξηζηηθή αγνξά πξνζθέξνληαο ρακειφηεξεο ηηκέο. 

6.4  S.W.O.T Αλάιπζε ηνπ Διιεληθνύ ηνπξηζκνύ 

       Ζ αλάιπζε SWOT είλαη έλα εξγαιείν ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάιπζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο , φηαλ θαινχκαζηε λα ιάβνπκε κία απφθαζε ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο 

πνπ έρνπκε ζέζεη ή κε ζθνπφ ηελ επίηεπμή ηνπο. Καηά ηελ αλάιπζε SWOT κειεηψληαη ηα δπλαηά (Strengths) θαη 

αδχλαηα (Weaknesses) ζεκεία κίαο επηρείξεζεο, νξγαληζκνχ ή θαη πεξηνρήο, θαζψο θαη νη επθαηξίεο 

(Opportunities) θαη νη απεηιέο (Threats) πνπ ππάξρνπλ. 

    Σα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία αθνξνχλ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ ππφ εμέηαζε 

νξγαληζκνχ θαζψο πξνθχπηνπλ απφ ηνπο εζσηεξηθνχο πφξνπο πνπ απηή θαηέρεη (π.ρ. ηθαλφηεηεο πξνζσπηθνχ θαη 

ζηειερψλ, ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο, ηερλνγλσζία, ρξεκαηννηθνλνκηθή πγεία θαη ηθαλφηεηα λα 

αληαπνθξηζεί ζε λέεο επελδχζεηο, θιπ.). 

       Αληηζέησο νη επθαηξίεο θαη νη απεηιέο αληαλαθινχλ κεηαβιεηέο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο/ 

νξγαληζκνχ / πεξηνρήο θ.η.ι ηηο νπνίεο  ζα πξέπεη λα εληνπίζεη, λα πξνζαξκνζηεί ζε απηέο ή αθφκα θαη λα ηηο 

πξνζαξκφζεη φπνπ θάηη ηέηνην είλαη εθηθηφ (π.ρ. είζνδνο λέσλ αληαγσληζηψλ, ξπζκίζεηο ζην λνκηθφ πεξηβάιινλ, 

δεκηνπξγία ή/θαη εκθάληζε λέσλ αγνξψλ, θιπ.). 
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       Ζ αλάιπζε απηή θαζίζηαηαη αλαγθαία θαζψο ζα ζπκβάιεη ηα κέγηζηα ζηνλ εληνπηζκφ ησλ δπλαηψλ θαη 

αδχλαησλ ζεκείσλ , ησλ επθαηξηψλ , πνπ ζα πξέπεη λα εθκεηαιιεπηνχκε πξνθεηκέλνπ λα γίλνπκε αθφκα πην 

αληαγσληζηηθνί , θαζψο θαη ησλ απεηιψλ , πνπ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζνπκε πξνθεηκέλνπ λα ηζρπξνπνηήζνπκε ην 

ηνπξηζηηθφ καο πξντφλ.  

       Δπνκέλσο πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπκε θαη λα εμεηδηθεχζνπκε ηνπο παξακέηξνπο πνπ ζπληζηνχλ ηα δπλαηά 

ζεκεία , ηα ζεκεία δειαδή εθείλα πνπ ζα πξέπεη λα πξνβάινπκε θαη λα αλαπηχμνπκε ζην έπαθξνλ, θαζψο θαη ηα 

αδχλαηα ζεκεία , εθείλα δειαδή πνπ ζα πξέπεη λα πεξηνξίζνπκε ή δπλαηφλ θαη λα εμαιείςνπκε ,θαινχκαζηε λα 

εληνπίζνπκε θαη λα ιάβνπκε ππφςε ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ζπγθξνηνχλ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Καη‟ αλαινγία 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο , εληνπίδνπκε ηηο επθαηξίεο 

,ηηο νπνίεο ζα πξέπεη κε ηνλ θαηάιιειν ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ λα εθκεηαιιεπηνχκε, θαζψο θαη ηηο απεηιέο πνπ 

ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνχλ ζην κέιινλ θαη ηηο νπνίεο απεηιέο ζα πξέπεη λα είκαζηε έηνηκνη λα ηηο 

αληηκεησπίζνπκε.  

 

 

Ιζρπξά ζεκεία Διιεληθνύ Σνπξηζκνύ ( Strengths ) 

 Σν ζεξκφ κεζνγεηαθφ θιίκα κε ηηο ήπηεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. 

 Ζ ειιεληθή θηινμελία, ε ειιεληθή παηδεία θαη ν ειιεληθφο ηξφπνο δσήο. 

 Ζ αθηνγξακκή 15000 ρκ θαη ηα πνιπάξηζκα λεζησηηθά ζπκπιέγκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ κεγάιν αξηζκφ 

πεληαθάζαξσλ παξαιηψλ. 

 Οη ειιεληθέο παξαδφζεηο, ε ηεξάζηηα πνιηηηζηηθή θαη ηζηνξηθή θιεξνλνκηά πνπ είλαη ζαπκαζηή ζε 

νιφθιεξν ηνλ θφζκν. 

 Ζ ειιεληθή θνπδίλα ζήκα θαηαηεζέλ ηεο Μεζνγεηαθήο δηαηξνθήο θαη ε πξσηνγελήο θαη δεπηεξνγελήο 

παξαγσγή παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ.   

 Ο πςειφο βαζκφο αζθάιεηαο ζε ζρέζε κε αληαγσλίζηξηεο ρψξεο φπσο Αίγππηνο θαη Σνπξθία. 

 Οη μελνδνρεηαθέο ππνδνκέο θαη ε θήκε πνπ έρεη ε ρψξα ζαλ ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο. 

 

Αδύλαηα ζεκεία Διιεληθνύ Σνπξηζκνύ (Weaknesses) 
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 Ζ έληνλε επνρηθφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο, πνπ παξνπζηάδεηαη θπξίσο ηνπο ζεξηλνχο κήλεο, 

νδεγεί ζηελ κε αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηελ αλεξγία ρηιηάδεο εξγαδνκέλνπο. 

 Ζ ζπγθέληξσζε ηεο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηθέξεηεο φπσο ε Κξήηε, ηα 

Γσδεθάλεζα θαη ε ηεξεά Διιάδα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αληζνθαηαλνκή ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο. 

 Ζ έιιεηςε  εθπαίδεπζεο ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ (ππαιιήισλ θαη επηρεηξεκαηηψλ) πνπ δελ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ δηεζλή αληαγσληζκνχ θαη ξίρλνπλ ην επίπεδν ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ. 

 Σν κνλνδηάζηαην πξνζθεξφκελν ηνπξηζηηθφ πξντφλ (beach&sun) θαη έιιεηςε δηαθνξνπνίεζεο ηεο 

ηνπξηζηηθήο εηθφλαο απφ ηηο αληαγσλίζηξηεο ρψξεο.     

 Υακειέο επελδχζεηο ζηνλ θιάδν ηνπ Σνπξηζκνχ ιφγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη έιιεηςε ρσξνηαμηθνχ 

ζρεδηαζκνχ γηα ηηο ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο. 

 Έιιεηςε εθζπγρξνληζκνχ ησλ ζπγθνηλσληαθψλ  ππνδνκψλ θαη αλχπαξθηεο ππνζηεξηθηηθέο ππνδνκέο. 

 Υακειή πνηφηεηα ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ γηα εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ φπσο 

καξίλεο, ζπλεδξηαθά θέληξα, θέληξα ζαιαζζνζεξαπείαο θαη ρηνλνδξνκηθά θέληξα.  

 Μεησκέλε ηθαλφηεηα ζην promotion,ην marketing θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ(δηαδίθηπν, 

δίθηπα θξαηήζεσλ) κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ Διιεληθνχ ηνπξηζκνχ. 

 Έιιεηςε θηλήηξσλ γηα αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη έληαμε ησλ λέσλ ζηνλ 

ηνπξηζηηθφ θιάδν πνπ νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ζρεδηαζκνχ  πάλσ ζε έλαλ καθξνπξφζεζκν 

αλαπηπμηαθφ άμνλα. 

 Υακειή απνξξφθεζε  θνλδπιίσλ ΔΠΑ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ. 

 

Δπθαηξίεο ηνπ Διιεληθνύ Σνπξηζκνύ (Opportunities)  

 Ζ ζηξνθή ζε ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, νη επελδχζεηο ζε λέεο ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο θαη ε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Ζ ζπλεξγαζία ηδησηηθνχ θαη δεκνζίνπ ηνκέα θαη ε 

θαηαπνιέκεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο βαζηθνί παξάγνληεο γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ. 

 Ζ αχμεζε ηνπξηζηηθψλ δαπαλψλ θαη θηλήηξσλ γηα ηνπο λένπο επηρεηξεκαηίεο. 
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 Ζ επέθηαζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ κέζσ ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαη ε αχμεζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ ηνπξηζκνχ. 

 Άλνηγκα ζε αλεξρφκελεο νηθνλνκηθέο δπλάκεηο φπσο Ρσζία, Κίλα θαη Ηλδία κε απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ 

έθδνζεο visa.  

 Ζ πξνψζεζε ηνπ Διιεληθνχ Σνπξηζκνχ θαη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηνλ θαηαλαισηή κέζσ δηαδηθηχνπ θαη 

social media. 

  Ζ δεκηνπξγία ηνπξηζηηθνχ ρσξνηαμηθνχ ζρεδίνπ, ψζηε λα κπνξέζεη λα ππάξμεη κηα νξζνινγηθή ηνπξηζηηθή 

αλάπηπμε κε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πεξηνρψλ αλαιφγσο κε ην πφζν αλεπηπγκέλεο είλαη ηνπξηζηηθά θαη κε 

ξπζκίζεηο αλάινγα κε ηηο ηδηνκνξθίεο(νξεηλά, πεδηλά, λεζησηηθά) θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά(ηζηνξηθά, 

πνιηηηζηηθά) ηεο θάζε πεξηνρήο.    

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ ππνδνκήο κέζσ Δπξσπατθψλ θνλδπιίσλ 

 Οη ζπκθσλίεο κε αεξνπνξηθέο εηαηξίεο ρακεινχ θφζηνπο πνπ ζα πξνζειθχζεη ηνπξίζηεο απφ ηε Βφξεηα 

Δπξψπε ηνπο ζεξηλνχο κήλεο θαη ζα βνεζήζεη ηελ Αζήλα λα αλαδεηρζεί ζε πξννξηζκφ city break. 

 

Απεηιέο γηα ηνλ Διιεληθό Σνπξηζκό (Threats)  

 Ο απμαλφκελνο αληαγσληζκφο απφ αλαδπφκελνπο κεζνγεηαθνχο πξννξηζκνχο ιφγσ ηνπ ρακειφηεξνπ 

θφζηνπο δηαθνπψλ πνπ πξνζθέξνπλ. 

 Ζ ίδηα αθξηβψο ηνπξηζηηθή πξνζθνξά (beach&sun) κε ηηο αληαγσλίζηξηεο ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ λα 

νδεγήζεη ζε ζηαδηαθή κείσζε ησλ επηζθεπηψλ.    

 Οη επηπηψζεηο ηεο παξαηεηακέλεο θξίζεο ρξένπο ησλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο, λα νδεγήζεη ζε θνηλσληθή θαη 

πνιηηηθή αζηάζεηα.  

 

6.5 ύλνςε – πκπεξάζκαηα 

       Οη αθίμεηο ησλ ηνπξηζηψλ ζηε ρψξα καο παξά ηηο δηαθπκάλζεηο θαη θπξίσο παξά ηελ παληειή έιιεηςε εληαίαο 

ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο παξνπζηάδεη ζηαζεξά αλνδηθή πνξεία. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δ.Ο.Σ ε κέζε δηάξθεηα 

παξακνλήο ησλ ηνπξηζηψλ ζηε ρψξα καο ππνινγίδεηαη ζηηο 9-10 κέξεο. 
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       Ζ Διιάδα είλαη ε ρψξα ηνπ αεξνπνξηθνχ ηνπξηζκνχ , αθνχ ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο δελ είλαη εχθνιε ε 

πξφζβαζε κε άιιν κέζν. Ζ Δπξψπε είλαη ε θπξίαξρε αγνξά πξνέιεπζεο ησλ ηνπξηζηψλ θαη έπεηαη απηή ηεο 

Ακεξηθήο.  

       Έλα απφ ηα αδχλαηα ζεκεία ηνπ Διιεληθνχ ηνπξηζκνχ είλαη ε έληνλε επνρηθφηεηα , γεγνλφο πνπ επεξεάδεη 

αξλεηηθή ηελ πνηφηεηα θαη ην θφζηνο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. Σέινο παξαηεξείηαη κεγάιε ζπγθέληξσζε 

ησλ Σνπξηζηψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο Ζ ζπγθέληξσζε απηή είλαη απνηέιεζκα ηεο αζχκκεηξεο 

θαηαλνκήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Βέβαηα απηφ ην θαηλφκελν ηείλεη κεηνχκελν φζν πεξλνχλ ηα 

ρξφληα θαζψο φιν θαη πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο αλαπηχζζνπλ ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο αληηιακβαλφκελεο 

πσο ε Σνπξηζηηθή βηνκεραλία ζηε ρψξα καο είλαη έλα πεδίν κε ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο. 

 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ 

 http://www.gnto.gov.gr/ 

 WWW.SETE.GR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gnto.gov.gr/
http://www.sete.gr/
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 

ΠΑΡΟΤΙΑΖ ΔΣΑΙΡΙΧΝ ΚΛΑΓΟΤ 

 

7.1 ATTICA Α.Δ. ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ 

Πξνθηι Οκίινπ: 

Ζ Attica Group είλαη ε κεηξηθή εηαηξία ησλ Superfast Ferries θαη Blue Star Ferries. Σα πινία ηνπ Οκίινπ είλαη 

δξνκνινγεκέλα ζε γξακκέο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, κεηαμχ Διιάδνο θαη Ηηαιίαο ζηελ Αδξηαηηθή ζάιαζζα θαη 

ζηηο γξακκέο ηνπ εζσηεξηθνχ ηα πινία ηνπ Οκίινπ ζπλδένπλ ηνλ Πεηξαηά θαη ηελ Ραθήλα κε ηηο Κπθιάδεο, θαη ηνλ 

Πεηξαηά κε ηα Γσδεθάλεζα θαη ηελ Κξήηε. 

Διιάδα – Ιηαιία  

Ο κηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο εμήο γξακκέο: 

ΠΑΣΡΑ-ΖΓΟΤΜΔΝΙΣΑ-ΑΝΚΟΝΑ* 

ΠΑΣΡΑ-ΖΓΟΤΜΔΝΙΣΑ-ΚΔΡΚΤΡΑ-ΜΠΑΡΙ 

 

 

Διιεληθά Νεζηά 

Ο κηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο εμήο γξακκέο: 

Κπθιάδεο 

ΑΠΟ ΠΔΙΡΑΙΑ: 

ΠΑΡΟ - ΝΑΞΟ - ΑΝΣΟΡΙΝΖ 

ΤΡΟ - ΣΖΝΟ - ΜΤΚΟΝΟ 

ΙΟ - ΑΜΟΡΓΟ - ΖΡΑΚΛΔΙΑ - ΥΟΙΝΟΤΑ - ΚΟΤΦΟΝΖΙ - ΓΟΝΟΤΑ 

  

ΑΠΟ ΡΑΦΖΝΑ: 

ΜΤΚΟΝΟ - ΠΑΡΟ - ΝΑΞΟ - ΙΟ (από ηνλ Ινύλην 2013) 
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Γσδεθάλεζα 

ΑΠΟ ΠΔΙΡΑΙΑ: 

ΠΑΣΜΟ - ΛΔΡΟ - ΚΧ – ΡΟΓΟ 

KAΛΤΜΝΟ - ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ - ΝΙΤΡΟ – ΣΖΛΟ 

 

Κξήηε 

ΑΠΟ ΠΔΙΡΑΙΑ - 

ΖΡΑΚΛΔΙΟ* 

 

 

  

Νεζηά Β.Α. Αηγαίνπ 

 

ΑΠΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΠΡΟ: 

ΥΙΟ - ΜΤΣΙΛΖΝΖ 

 

 

Ζ Attica Group είλαη εηαηξία εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. 

*Σα δξνκνιφγηα Πάηξα - Ζγνπκελίηζα - Αλθφλα θαη Πεηξαηάο - Ζξάθιεην πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Anek Lines. 

 

Ηζηνξηθφ Οκίινπ 

       To 1918 ηδξχεηαη ε Δηαηξία κε έδξα ηνλ Πεηξαηά θαη επσλπκία "Γεληθή Δηαηξία Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο ηεο 

Διιάδνο". Αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηεο είλαη ε παξαγσγή θαη εκπνξία αιεχξσλ γηα αξθεηέο δεθαεηίεο ππφ λέα 

επσλπκία "Κπιηλδξφκπινη Αηηηθήο Α.Δ." 

http://www.bluestarferries.com/site/routes.asp?rid=313&loc=1
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       Σν 1922 ερνπκε ηελ Δηζαγσγή ηεο εηαηξίαο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ θαη ην 1924 αιιαγή 

ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο θαη επσλπκίαο ζε "Δπηρεηξήζεηο Αηηηθήο Α.Δ.", κεηέπεηηα "Δπηρεηξήζεηο Αηηηθήο Α.Δ. 

πκκεηνρψλ". 

       Σν 1993 Τπφ λέα δηνίθεζε κε Πξφεδξν ηνλ θ. Π. Παλαγφπνπιν,έρνπκε ηελ  ίδξπζε ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο 

Αηηηθή Ναπηηιηαθή Α.Δ., κεηέπεηηα Superfast Ferries Ναπηηιηαθή Α.Δ. θαη παξαγγειία λαππήγεζεο ησλ δχν πξψησλ 

Superfast, (Superfast I θαη Superfast II) ζηε Γεξκαλία. 

       Σνλ Απξίιην θαη ηνλ Ηνχλην ηνπ 1995 δξνκνινγνχληαη ηα Superfast I θαη Superfast II ζηε γξακκή Πάηξα - 

Αλθψλα - Πάηξα. Tα δχν πινία κεηψλνπλ ην ρξφλν ηαμηδίνπ κεηαμχ Πάηξαο θαη Αλθψλαο θαηα 40%. 

       Σνλ Ηνχιην ηνπ 1996 παξαγγέιλνληαη δχν λέα Superfast, (Superfast III θαη Superfast IV) ζηα λαππεγεία 

Kvaerner Masa ηεο Φηλιαλδίαο . 

        Σνλ Απξίιην ηνπ 1998 δξνκνινγνχληαη ηα Superfast III θαη Superfast IV ζηε γξακκή Πάηξα - Αλθψλα - Πάηξα. 

Σα Superfast I θαη Superfast II εγθαηληάδνπλ κηα λέα ζχλδεζε κεηαμχ Πάηξαο - Ζγνπκελίηζαο θαη Μπάξη ζηε λφηην 

Ηηαιία. Σνλ Ηνχην ηνπ ίδηνπ έηνπο έρνπκε ηελ Παξαγγειία ηεζζάξσλ λέσλ Superfast, ζηα λαππεγεία Howaldtswerke 

Deutsche Werft AG ζην Κίειν, Γεξκαλίαο κε δηθαίσκα πνπ επηβεβαηψζεθε ην Μάξηην 1999 γηα αθφκα δχν πινία. Σν 

πξψην δεπγάξη (Superfast V θαη Superfast VI) πξννξίδεηαη γηα ηηο γξακκέο Διιάδνο - Ηηαιίαο. Σα άιια ηέζζεξα 

Superfast (Superfast VII, VIII, IX θαη X) ζα δξνκνινγεζνχλ ζηε Βαιηηθή ζάιαζζα. 

        Σνλ Αχγνπζηνηνπ 1999 ε εηαηξία έξρεηαη ζε πκθσλία κε κεηφρνπο ηεο εηαηξίαο Γξακκέο ηξίληδε Ναπηηιηαθή 

Α.Δ. γηα ηελ αγνξά πνζνζηνχ ειέγρνπ 38,8% ηεο ηειεπηαίαο, πνζνζηφ πνπ αξγφηεξα θηάλεη ην 48,8% θαη αιιαγή 

ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο θαη νλφκαηνο ηεο εηαηξίαο ζε Blue Star Ferries. Οη Γξακκέο ηξίληδε δηαζέηνπλ ζήκεξα 

ζηφιν 10 πινίσλ πνπ εμππεξεηεί γξακκέο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη κεηαμχ Διιάδνο - Ηηαιίαο. Σν Γεθέκβξην ηνπ ίδηνπ 

έηνπο ηδξχεηαη ε ζπγαηξηθή εηαηξία Attica Premium Α.Δ. κε ζθνπφ λα αλαιάβεη ηε Γεληθή Αληηπξνζψπεπζε ησλ 

πινίσλ ηνπ Οκίινπ ζηελ Αηηηθή, ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, ζηελ Κεληξηθή θαη Βφξεην Διιάδα θαη ζε ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

       Σν Μάξηην ηνπ 2000 παξαγγέιλνληαη ζηα λαππεγεία Flender Werft AG δχν λέσλ Superfast πνπ ζα παξαδνζνχλ 

ηνλ Μάξηην θαη Μάτν ηνπ 2002. Σν Μάτν έρνπκε ηελ Παξαιαβή ηνπ πξψηνπ πινίνπ λέαο γεληάο γηα ηελ Blue Star 

Ferries, ηνπ επηβαηεγνχ-νρεκαηαγσγνχ Blue Star Ithaki απφ ηα λαππεγεία Daewoo Heavy Industries Ltd. ηεο 

Κνξέαο. Σν ππεξζχγρξνλν λεφηεπθην Blue Star Ithaki δξνκνινγείηαη ζηηο γξακκέο ησλ Κπθιάδσλ θεξδίδνληαο ηελ 

πξνηίκεζε ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ. Σνλ Ηνχλην θαη ηνλ Ηνχιην παξαιακβάλνληαη ηαεπηβαηεγά-νρεκαηαγσγά Blue Star 

1 θαη Blue Star 2 απφ ηα λαππεγεία Van der Giessen de Noord N.V. ηεο Οιιαλδίαο θαη δξνκνιφγεζή ηνπο ζηηο 

γξακκέο ηεο Αδξηαηηθήο Θάιαζζαο , ελψ ην επηέκβξην ε Superfast Ferries επηιέγεηαη κεηαμχ 42 άιισλ εηαηξηψλ σο 
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ε πξνηηκψκελε Δηαηξία γηα ηε δξνκνιφγεζε επηβαηεγψλ νρεκαηαγσγψλ πινίσλ κεηαμχ ηνπ Rosyth ζην Fife ηεο 

θσηίαο θαη ηεο επεηξσηηθήο Δπξψπεο. 

       Σν Φεβξνπάξην θαη Απξίιην ηνπ 2001 έρνπκε ηελ παξάδνζε ησλ Superfast VI θαη Superfast V απφ ηα 

λαππεγεία Howaldtswerke Deutsche Werft AG ζην Κίειν, Γεξκαλίαο. Γξνκνιφγεζε ησλ δχν πινίσλ ζηηο γξακκέο 

ηεο Αδξηαηηθήο.Σν Μάτν δξνκνινγήηαη ην Superfast VIΗ ζηε γξακκή Ρφζηνθ, Γεξκαλία - Υάλθν, Φηλιαλδία, 

εγθαηληάδνληαο έηζη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Superfast Ferries ζηε Βαιηηθή ζάιαζζα. Σν αθνινπζεί ζηελ ίδηα γξακκή 

ην Superfast VIΗΗ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2001. 

       Σνλ Ηνχλην ηνπ 2001 Σν ιηκάλη ηνπ Εεεκπξνχγθε ζην Βέιγην επηιέγεηαη γηα ηελ θαζεκεξηλή ζχλδεζε κεηαμχ 

θσηίαο θαη επεηξσηηθήο Δπξψπεο πνπ ζα μεθηλήζεη ηνλ Μάτν ηνπ 2002. Σν επηέκβξην Οη Δπηρεηξήζεηο Αηηηθήο 

χζηεξα απφ έγθξηζή ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πξνρσξνχλ ζηελ έθδνζε κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ ηξηεηνχο 

δηάξθεηαο, χςνπο Δπξψ 45 εθαη. , ηέινο ην Ννέκβξην ηνπ 2001 Οη Δπηρεηξήζεηο Αηηηθήο ππνγξάθνπλ κλεκφλην 

πξνζέζεσο ζπλεξγαζίαο κε ηελ Ηηαιηθή εηαηξία θξνπαδηεξψλ Costa Crociere, κέινο ηνπ Οκίινπ Carnival 

Corporation, γηα ηε δεκηνπξγία δχν λέσλ λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ πνπ ζα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηηο θξνπαδηέξεο θαη 

ζηε κεηαθνξά επηβαηψλ θαη νρεκάησλ κε επηβαηεγά-νρεκαηαγσγά πινία. 

       Σνλ Ηαλνπάξην θαη ην Φεβξνπάξην ηνπ 2002 έρνπκε ηελ παξάδνζε ησλ Superfast ΗΥ θαη Superfast Υ απφ ηα 

λαππεγεία Howaldtswerke Deutsche Werft AG ζην Κίειν, Γεξκαλίαο ,ελσ  ην Μάξηην έρνπκε ηελ ζπκθσλία ησλ 

Δπηρεηξήζεσλ Αηηηθήο κε ηελ Δηαηξία TT-Line ηεο Σαζκαλίαο ε νπνία αλήθεη ζηελ Κπβέξλεζε ηεο Σαζκαλίαο 

(Απζηξαιία), γηα ηελ πψιεζε ησλ πινίσλ Superfast III θαη Superfast IV.  

       Σνλ Απξίιην ηνπ 2002 παξαιακβάλεηαηην επηβαηεγφ – νρεκαηαγσγφ Blue Star Paros απφ ηα λαππεγεία 

Daewoo Heavy Industries Ltd. ηεο Κνξέαο. Σν ππεξζχγρξνλν λεφηεπθην Blue Star Paros δξνκνινγείηαη ζηηο γξακκέο 

ησλ Κπθιάδσλ ζπλερίδνληαο ηελ επηηπρία ηνπ Blue Star Ithaki. Σν Μάτν H Superfast Ferries έξρεηαη μαλά πξψηε ζε 

δηεζλή δηαγσληζκφ γηα κία λέα ζπλδεζή κεηαθνξάο επηβαηψλ θαη θνξηίσλ κεηαμχ ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη ηεο 

Οιιαλδίαο. Έλαξμε ηεο γξακκήο κεηαμχ Ρνζάτζ, θσηίαο θαη Εεεκπξνχγθε, Βειγίνπ, ηεο πξψηεο απεπζείαο 

ζαιάζζηαο ζχλδεζεο ηεο θσηίαο κε ηελ Ζπεηξσηηθή Δπξψπε κε ηα ππεξζχγρξνλα επηβαηεγά-νρεκαηαγσγά 

Superfast IX θαη Superfast X.  

 

       Σνλ Ηνχλην παξαιακβάλεηαη ην επηβαηεγφ – νρεκαηαγσγφ Blue Star Naxos απφ ηα λαππεγεία Daewoo Heavy 

Industries Ltd. ηεο Κνξέαο. Σν ππεξζχγρξνλν λεφηεπθην Blue Star Naxos δξνκνινγείηαη ζηηο γξακκέο ησλ 

Κπθιάδσλ. Σνλ Ηνχιην παξαιακβάλεηαη ην επηβαηεγφ – νρεκαηαγσγφ πινίν Superfast ΥΗ, απφ ηα λαππεγεία Flender 

Werft AG, ζην Lubeck ηεο Γεξκαλίαο θαη δξνκνιφγεηαη ζηηο γξακκέο ηεο Αδξηαηηθήο Θάιαζζαο κεηαμχ Πάηξαο, 

Ζγνπκελίηζαο θαη Αλθψλαο. H Blue Star Ferries δξνκνινγεί ην επηβαηεγφ-νρεκαηαγσγφ πινίν Blue Star 1 ζηε λέα 
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ζχλδεζε κεηαμχ Πεηξαηά-Πάηκνπ-Λέξνπ-Κψ-Ρφδνπ αιιάδνληαο ηα δεδνκέλα ζην ζαιάζζην ηαμίδη γηα ηα 

Γσδεθάλεζα. 

       Σν επηέκβξην νη Superfast Ferries θαη Blue Star Ferries, γίλνληαη νη πξψηεο ειιεληθέο εηαηξίαο ηεο επηβαηεγνχ 

λαπηηιίαο πνπ ιακβάλνπλ ηελ πηζηνπνίεζε ISO 14001 απφ ηνλ Ακεξηθαληθφ Φνξέα Πηζηνπνίεζεο ABS Quality 

Evaluations ηνπ δηεζλνχο Οκίινπ Δηαηξηψλ American Bureau of Shipping , ελψ ηνλ Οθηψκβξην παξαιακβάλεηαη ην 

επηβαηεγφ – νρεκαηαγσγφ πινίν Superfast ΥΗΗ, απφ ηα λαππεγεία Flender Werft AG, ζην Lubeck ηεο Γεξκαλίαο. Με 

ην Superfast ΥΗΗ νινθιεξψλεηαη ην επελδπηηθφ πξφγξακκα πνπ μεθίλεζε ην 1993 κε ηελ παξαγγειιία ησλ Superfast Η 

θαη Superfast ΗΗ. 

       Σν Μάξηην ηνπ 2003 ε Blue Star Ferries εληζρχνληαο ηελ παξνπζία ηεο ζηελ ειιεληθή αγνξά, εγθαηληάδεη άιιε 

κία λέα γξακκή κεηαμχ Πεηξαηά θαη Υαλίσλ, Κξήηεο. ηελ γξακκή δξνκνινγείηαη ην Blue Star 2 θαη ηνλ Ηνχιην ηνπ 

ίδηνπ έηνπο έρνπκε ηε ζπκθσλία ησλ Δπηρεηξήζεσλ Αηηηθήο κε ηελ Δηαηξία TT-Line ηεο Σαζκαλίαο ε νπνία αλήθεη 

ζηελ Κπβέξλεζε ηεο Σαζκαλίαο (Απζηξαιία), γηα ηελ απφθηεζε ηνπ επηβαηεγνχ-νρεκαηαγσγνχ Superfast II. 

       Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2004 ηα Superfast IX θαη Superfast X πνπ εθηεινχλ ην δξνκνιφγην Rosyth, θσηίαο – 

Zeebrugge, Βειγίνπ ςεθίδνληαη σο ηα θαιχηεξα πινία ηεο Βνξείνπ Θάιαζζαο κεηαμχ 15 πινίσλ απφ ηνλ πεξηνδηθφ 

"Holiday Which?" ηνπ Βξεηαληθνχ πλδέζκνπ Καηαλαισηψλ .Παξάιιεια έρνπκε ηε  πκθσλία ησλ Δπηρεηξήζεσλ 

Αηηηθήο κε ηελ Δηαηξία Atlantic Navigazione γηα ηελ απφθηεζε ηνπ επηβαηεγνχ-νρεκαηαγσγνχ Superfast I. Σν 

Superfast I παξαδίδεηαη ζηνπο λένπο ηδηνθηήηεο ηνπ ζηα ηέιε Φεβξνπαξίνπ 2004. Με ηελ πψιεζε ηνπ Superfast I, 

νινθιεξψλεηαη ε πψιεζε ησλ ηεζζάξσλ Superfast πξψηεο γεληάο. Ο ζηφινο ηεο Superfast Ferries απνηειείηαη 

πιένλ απφ νθηψ νινθαίλνπξγηα επηβαηεγά-νρεκαηαγσγά πινία Superfast θαηαζθεπήο 2001 θαη εληεχζελ κε κέζε 

ειηθία κηθξφηεξε ησλ ηξηψλ εηψλ.  

       Σν Φεβξνπάξην ηνπ 2004 πσιείηαη ην Δ/Γ–Ο/Γ Blue Sky, έηνπο λαππεγήζεσο 1974, πνπ ήηαλ δξνκνινγεκέλν 

ζηε γξακκή ηεο Βελεηίαο. Ζ πψιεζε ηνπ πινίνπ εληάζζεηαη ζην πξφγξακκα ηνπ Οκίινπ γηα αλαλέσζε ηνπ ζηφινπ 

ηνπ. Σν Μάτν πσιήηαη ην Δ/Γ–Ο/Γ Blue Bridge, έηνπο λαππεγήζεσο 1976, πνπ ήηαλ δξνκνινγεκέλν ζηε γξακκή ηνπ 

Mπξίληεδη. Ζ πψιεζε θαη απηνχ  ηνπ πινίνπ εληάζζεηαη ζην πξφγξακκα ηνπ Οκίινπ γηα αλαλέσζε ηνπ ζηφινπ ηνπ. 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2004 νη Δπηρεηξήζεηο Αηηηθήο χζηεξα απφ έγθξηζή ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο µεηνλνµάδνληαη ζε Attica 

Group θαη ην Ννέκβξην ε Attica Group ςεθίδεηαη «Ζ Καιχηεξε Δηαηξία ηεο Υξνληάο γηα ηελ Δπηβαηεγφ Ναπηηιία» 

ζηα Ναπηηιηαθά Βξαβεία ηεο Lloyd's List.Δπίζεο ε Superfast Ferries ςεθίδεηαη ε «Καιχηεξε Δηαηξία Δπηβαηεγψλ-

Ορεκαηαγσγψλ Πινίσλ» απφ ηνλ χλδεζκν Σνπξηζηηθψλ Πξαθηφξσλ ηεο θσηίαο, ηνλ αξραηφηεξν ζχλδεζκν 

πξαθηφξσλ ηνπ θφζκνπ, απφ 700 κέιε πνπ ςήθηζαλ ζε νιφθιεξε ηε θσηία. 

       Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2005 ε Attica Group εηζέξρεηαη ζηελ αγνξά ησλ πινίσλ RoRo κε ηελ αγνξά θαη 

δξνκνιφγεζε ησλ Marin θαη Ννrdia, δχν θνξηεγψλ-νρεκαηαγσγψλ πινίσλ (RoRo) κεηαμχ Ρνζηφθ, Γεξκαλίαο θαη 
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Οπδηθανππνχλθη, Φηλιαλδίαο απμάλνληαο ηελ κεηαθνξηθή ηζρχ ηνπ Οκίινπ ζηε Βαιηηθή Θάιαζζα φπνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη απφ ην 2001. Δπίζεο ε Attica Group απνθηά πνζνζηφ 12.33% ζηελ Hellas Flying Dolphins, λπλ 

Hellenic Seaways, πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη κε επηβαηεγά-νρεκαηαγσγά πινία θπξίσο ζηηο γξακκέο ηνπ Αηγαίνπ. 

 

       Σν Φεβξνπάξηνηνπ 2005 ε Ζ Attica Group απνθηά πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 10.23% ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ζηελ 

εδξεχνπζα ζην Ζξάθιεην Κξήηεο λαπηηιηαθή εηαηξία Μηλσηθέο Γξακκέο Α.Ν.Δ. πνζνζηφ πνπ αξγφηεξα θηάλεη ην 

11.61%. Σν Μάξηην Ζ Blue Star Ferries αλαζηέιεη ηε γξακκή Πεηξαηά-Υαλίσλ-Πεηξαηά θαη ην επηβαηεγφ-

νρεκαηαγσγφ Blue Star 1 κεηαδξνκνινγείηαη ζηε γξακκή Πάηξαο-Ζγνπκελίηζαο-Μπάξη, εληζρχνληαο ηελ παξνπζία 

ηεο Blue Star Ferries ζηηο γξακκέο Διιάδαο-Ηηαιίαο, φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη κε έλα αθφκε πινίν. Σνλ Ηνχιην ηνπ 

2005 ε ζχλδεζε ηεο Superfast Ferries κεηαμχ θσηίαο θαη Βειγίνπ ζηε Βφξεην Θάιαζζα ιακβάλεη ηελ πςειφηεξε 

δηάθξηζε ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ ηεο θσηίαο, ηελ απφδνζε 4 αζηέξσλ γηα ηελ ηειεηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ηνπ πξντφληνο πνπ πξνζθέξεη. 

       Σν επηέκβξην ηνπ 2005 ζπλερίδνληαη νη δηαθξίζεηο θαζψο ε Blue Star Ferries αλαδεηθλχεηαη σο ε «Καιχηεξε 

Ναπηηιηαθή Δηαηξία ζηελ Διιάδα» απφ ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ πεξηνδηθνχ Voyager κεηά απφ ζρεηηθφ δηαγσληζκφ. 

Δηδηθφηεξα, ε εηαηξία επηβξαβεχζεθε απφ ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ ηνπ πεξηνδηθνχ ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

Πιεξψκαηα/service, θακπίλεο, αίζζεκα αζθάιεηαο, θαζαξηφηεηα, δηάξθεηα ηαμηδηνχ. Δπηπιένλ ε Superfast Ferries 

ςεθίδεηαη σο ε «Καιχηεξε Δηαηξία Ferries» απφ ηνπο αλαγλψζηεο ησλ εθεκεξίδσλ Guardian, Observer θαη 

Guardian Unlimited (ειεθηξνληθή έθδνζε ηεο Guardian) ζηα 19α Guardian Travel Awards, ηε καθξνβηφηεξε 

αλεμάξηεηε δεκνζθφπεζε ζην είδνο ηεο. 

      Σν Ννέκβξην ηνπ 2005 αληαπνθξηλφκελε ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο θαη επηδηψθνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζηφινπ, ε Superfast Ferries κεηαδξνκνινγεί ην Superfast IX απφ ηε γξακκή θσηίαο-Βειγίνπ ζηε 

Βφξεην Θάιαζζα, ζηε γξακκή Γεξκαλίαο-Φηλιαλδίαο ζηε Βαιηηθή Θάιαζζα πνπ ζα εμππεξεηείηαη πιένλ απφ ηξία 

πινία Superfast, ηα Superfast VII, Superfast VIII θαη Superfast ΗX. Ζ γξακκή θσηίαο-Βειγίνπ, ζηε Βφξεην Θάιαζζα, 

ζα εμππεξεηείηαη απφ ην Superfast Υ. Σνλ ίδην κήλα ε Superfast Ferries ςεθίδεηαη σο ε «Καιχηεξε Δηαηξία 

Δπηβαηεγψλ-Ορεκαηαγσγψλ Πινίσλ» απφ ηνλ χλδεζκν Σνπξηζηηθψλ Πξαθηφξσλ ηεο θσηίαο γηα δεχηεξε ζπλερή 

ρξνληά. 

      Σν Φεβξνπάξην ηνπ 2006 ε Attica πξνβαίλεη ζηελ πψιεζε ηνπ πνζνζηνχ 12,33% ζηε Hellenic Seaways πνπ 

είρε απνθηήζεη έλα ρξφλν λσξίηεξα , ελψ ε Blue Star Ferries, ζηα πιαίζηα ηνπ ζεζκνχ Superbrands, αλαδεηθλχεηαη 

σο κία απφ ηηο θνξπθαίεο επψλπκεο κάξθεο ηεο Διιεληθήο Αγνξάο, γηα ην 2005, ζηελ θαηεγνξία «Σνπξηζηηθέο 

Τπεξεζίεο». 

       Σν Μάξηην ηνπ 2006 ε Blue Star Ναπηηιηαθή πξνβαίλεη ζηελ πψιεζε ηνπ επηβαηεγνχ catamaran SeaJet 2. Ζ 

πψιεζε ηνπ πινίνπ εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο επηθέληξσζεο ηεο εηαηξίαο ζηελ εθκεηάιιεπζε ζχγρξνλσλ 
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ζπκβαηηθψλ επηβαηεγψλ νρεκαηαγσγψλ πινίσλ πςειψλ ηαρπηήησλ.  Σνλ Απξίιην ε Attica πξνβαίλεη ζηελ πψιεζε 

ησλ Superfast VII, Superfast VIII θαη Superfast IX, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε γξακκή Ρφζηνθ, Γεξκαλίαο-Υάλθν, 

Φηλιαλδίαο ζηε Βαιηηθή Θάιαζζα ζηελ εηαηξία AS Tallink Grupp. Καηφπηλ ζπκθσλίαο κε ηελ AS Tallink Grupp, ηα 

πσιεζέληα πινία ζα δηαηεξήζνπλ ηα νλφκαηά ηνπο θαη ζα ζπλερίζνπλ λα εθηεινχλ πιφεο κε ηα ρξψκαηα ηεο 

Superfast ην αξγφηεξν κέρξη ην ηέινο ηνπ 2007. 

 

 

 

       Σνλ Ηνχιην ε ζπγαηξηθή ηεο Attica Group, Blue Star Ν.Α.Δ. απνθηά, κέζσ πιεηζηεξηαζκνχ, ην ζχλνιν ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηεο ΓΑΝΔ πνπ πεξηιακβάλεη ην Δ/Γ-Ο/Γ πινίν Γηαγφξαο, γηα ην ζπλνιηθφ ηίκεκα ησλ Δπξψ 19,9 εθαη. 

Σν πινίν Γηαγφξαο δξνκνινγείηαη ζηηο γξακκέο ησλ Γσδεθαλήζσλ ηνλ Αχγνπζην. Σνλ κήλα Αχγνπζην ε Ζ Attica 

Group πξνβαίλεη ζε ζπκθσλία κε ηελ Veolia Transport, γηα ηελ πψιεζε ηνπ πινίνπ Superfast X πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε Βφξεην ζάιαζζα, έλαληη ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο Δπξψ 112 εθαη. ηνηο κεηξεηνίο. Ζ ζπλαιιαγή 

αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ζηηο αξρέο ηνπ 2007 κε ηελ παξάδνζε ηνπ πινίνπ. 

       Σν Ννέκβξην ηνπ 2006 ε Attica Group πξνβαίλεη ζε ζπκθσλία κε ηελ γαιιηθή εηαηξία Fret Cetam γηα ηε 

λαχισζε ηνπ θνξηεγνχ-νρεκαηαγσγνχ RoRo Nordia κέρξη ηνλ Οθηψβξην 2008. Σν RoRo Nordia ήηαλ 

δξνκνινγεκέλν ζηε γξακκή Uusikaupunki, Φηιαλδίαο – Rostock, Γεξκαλίαο καδί κε ην RoRo Marin. Απφ ηηο αξρέο 

ηνπ 2007, ην RoRo Marin ζα κεηαδξνκνινγεζεί θαιχπηνληαο ηηο αλάγθεο ηνπ Οκίινπ ζηηο γξακκέο Διιάδνο-Ηηαιίαο 

ζηελ Αδξηαηηθή θαη ζηελ Αθηνπινΐα. Σνλ ίδην κήλα ε Blue Star Ferries ςεθίδεηαη σο «Ζ Καιχηεξε Δηαηξεία ηεο 

Υξνληάο γηα ηελ Δπηβαηεγφ Ναπηηιία» ζηα Ναπηηιηαθά Βξαβεία ηεο Lloyd's List. 

       Σν Γεθέκβξην ηνπ 2006 ε Attica Group αλαθνηλψλεη ηε δξνµνιφγεζε ηνπ πινίνπ Blue Star 1 ηεο ζπγαηξηθήο ηεο 

εηαηξίαο Blue Star Ferries ζηε γξαµµή θσηίαο – Βειγίνπ ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ πινίνπ Superfast X ην νπνίν 

επσιήζε ηνλ Αχγνπζην 2006 θαη ζα παξαδνζεί ζηνπο αγνξαζηέο ηνπ ηνλ Φεβξνπάξην 2007. 

       Σν Φεβξνπάξην ηνπ 2007 ε Attica Group απμάλεη ηε ζκκεηνρή ηεο ζηηο Μηλσηθέο Γξακκέο Α.Ν.Δ ζε 22,25% θαη 

ηνλ Ηνχλην επψιεζε ην ζχλνιν ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηηο Μηλσηθέο Γξακκέο Α.Δ. Σνλ Αχγνπζην έρνπκε ηελ αιιαγή 

ζηε ζχλζεζε θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

       Σελ ίδηα πεξίνδν ε ATTICA A.E. ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ δείρλνληαο ην θνηλσληθφ ηεο πξφζσπν θαηέζεζε ζηελ 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο γηα ινγαξηαζκφ ησλ εηαηξηψλ Superfast Ferries θαη Blue Star Ferries ην πνζφ ησλ Δπξψ 

150.000 ζην Δηδηθφ Σακείν Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ πνπ πξνθάιεζαλ 

νη πξφζθαηεο ππξθαγηέο ζηε ρψξα καο. 
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        Σν επηέκβξην ηνπ 2007 ε Attica Group αλαθνηλψλεη ηελ αγνξά δχν θνξηεγψλ-νρεκαηαγσγψλ πινίσλ, ηχπνπ 

RoRo, έηνπο θαηαζθεπήο 1998 θαη 1999 αληίζηνηρα. Σνλ Οθηψβξην έρνπκε αιιαγή ζχλζεζεο Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη επαλαθαζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ. Δπηπιένλ ε Attica Group αλαθνηλψλεη ηελ παξαιαβή ησλ 

θνξηεγψλ-νρεκαηαγσγψλ πινίσλ RoRo Shield (1999) θαη Challenge (1998).  Σα πινία Shield θαη Challenge ζα 

παξακείλνπλ ρξνλνλαπισκέλα κεηαμχ Αγγιίαο θαη Ηξιαλδίαο. 

       Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2008 ε Attica Group αλαθνηλψλεη φηη πξνέβε ζε ζπκθσλία γηα ηελ πψιεζε ηνπ 

νρεκαηαγσγνχ πινίνπ (RoRo) Marin πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Αδξηαηηθή ζάιαζζα.  Ζ ζπλαιιαγή αλακέλεηαη λα 

νινθιεξσζεί ην Φεβξνπάξην ηνπ 2008 κε ηελ παξάδνζε ηνπ πινίνπ. Δπίζεο ε Attica Group αλαθνηλψλεη φηη πξνέβε 

ζε ζπκθσλία γηα ηελ πψιεζε ησλ νρεκαηαγσγψλ πινίσλ (RoRo) Shield θαη Challenge.  Σα πινία απηά, έηνπο 

λαππήγεζεο 1998 θαη 1999 είλαη ρξνλνλαπισκέλα ζε γξακκέο ηεο Βνξείνπ Δπξψπεο.  Ζ ζπλαιιαγή αλακέλεηαη λα 

νινθιεξσζεί ην Φεβξνπάξην ηνπ 2008 κε ηελ παξάδνζε ησλ πινίσλ. 

       Σν Φεβξνπάξην ηνπ 2008 ε Attica Group αλαθνηλψλεη ηελ νινθιήξσζε ηεο πψιεζεο ηνπ πινίνπ RoRo Marin 

ζηελ Compagnie Maritime Marfret θαζψο θαη  ηελ νινθιήξσζε ηεο πψιεζεο ηνπ πινίνπ RoRo Challenge ζηελ 

Challenge Shipping Co. Ltd. ηεο Clipper Denmark A/S. Δπίζεο αλαθνηλψλεηαη ε ζχλζεζε ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. Σέινο ηνλ ηδην κήλα αλαθνηλψλεηαη ε νινθιήξσζε ηεο πψιεζεο ηνπ πινίνπ RoRo Shield ζηελ Shield 

Shipping Co. Ltd. ηεο Clipper Denmark A/S θαη ε απφθαζε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο 26.02.08 γηα ηε ζπγρψλεπζε δηα 

απνξξνθήζεσο ηεο εηζεγκέλεο ζην Υ.Α. Blue Star Ναπηηιηαθή Α.Δ. απφ ηελ Attica Α.Δ. πκκεηνρψλ ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 69-77α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ησλ άξζξσλ 1 έσο 5 ηνπ Ν. 2166/1993 θαη ελ γέλεη ηεο εκπνξηθήο 

λνκνζεζίαο σο ηζρχνπλ.  Ζ εκεξνκελία κεηαζρεκαηηζκνχ ζα είλαη ην αξγφηεξν ε 30ε Ηνπλίνπ, 2008. 

       Σν Μάξηην ε Attica Group αλαθνηλψλεη φηη πξνέβε ζε ζπκθσλία γηα ηελ πψιεζε ηνπ νρεκαηαγσγνχ πινίνπ 

(RoRo) Nordia ζηελ Compagnie Maritime Marfret, Marseilles.  Ζ ζπλαιιαγή αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ηνλ Απξίιην 

ηνπ 2008 κε ηελ παξάδνζε ηνπ πινίνπ. Δπίζεοαλαθνηλψζεθε φηη φηη ε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο, 

ηεο 12.02.08, απνθάζηζε ηε κεηαηξνπή ηνπ ζπλφινπ ησλ 104.173.680 κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο απφ θνηλέο αλψλπκεο 

ζε ηζάξηζκεο 104.173.680 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο. 

       Σνλ Απξίιην νινθιεξψλεηαη ε πψιεζε ηνπ πινίνπ RoRo Nordia ζηελ Compagnie Maritime Marfret, Marseilles 

θαη ηνλ Ηνχλην ε Attica Group έξρεηαη ζε ζπκθσλία ζπκθσλία κε ηελ Grimaldi Holding S.p.A., Γέλνβαο, Ηηαιίαο γηα 

ηελ αγνξά δχν ππεξζχγρξνλσλ πινίσλ Ro-Pax πνπ λαππεγνχληαη ζηα λαππεγεία Nuovi Cantieri Apuania, 

Ηηαιίαο.  Σν πξψην πινίν ζα παξαδνζεί ην θζηλφπσξν ηνπ 2008 θαη ην δεχηεξν ην θαινθαίξη/θζηλφπσξν ηνπ 

2009.  Σα πινία ζα δξνκνινγεζνχλ ζε γξακκέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ηα πινία ηνπ Οκίινπ. 

       Σν επηέκβξην ηνπ 2008 ε εηαηξία κεηαθνκίδεη ζηα λέα ηεο γξαθεία ζηε Λεσθφξν πγγξνχ 123-125 & Σνξβά 3. 

Σνλ Οθηψβξην παξαιακβάλεηαη ην λεφηεπθην ππεξζχγρξνλν πινίν Ro-Pax Superfast I απφ ηελ Grimaldi Holding 
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S.p.A, Γέλνβαο, Ηηαιίαο πνπ λαππεγήζεθε ζηα λαππεγεία Nuovi Cantieri Apuania, Ηηαιίαο. Σν Superfast I είλαη ην 

πξψην απφ ηελ παξαγγειία ησλ δχν πινίσλ, ελψ ε παξάδνζε ηνπ δεχηεξνπ πινίνπ αλακέλεηαη ην 

θαινθαίξη/θζηλφπσξν ηνπ 2009. Σν πινίν ζα δξνκνινγεζεί ζηε γξακκή Πάηξα-Ζγνπκελίηζα-Μπάξη. 

       Σν Γεθέκβξην ηνπ 2008 έρνπκε ηε ζπγρψλεπζε ησλ ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ, «Blue Star Ναπηηιηαθή Αλψλπκε 

Δηαηξεία», «Superfast Ferries Ναπηηιηαθή Αλψλπκνο Δηαηξεία» θαη «Attica Αλψλπκνο Δηαηξία πκκεηνρψλ» κε 

απνξξφθεζε ηεο πξψηεο θαη ηεο δεχηεξεο απφ ηελ ηξίηε. Ζ Attica Group αλαθνηλψλεη φηη, ιφγσ ηεο ζπγρψλεπζεο 

κε απνξξφθεζε ηεο Blue Star Ναπηηιηαθή Αλψλπκε Δηαηξεία, απμήζεθε ην Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Δηαηξείαο θαηά ην 

ζπλνιηθφ πνζφ ησλ Δπξψ 55.035.163, ήηνη θαηά ην πνζφ ηνπ εηζθεξφκελνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Blue Star 

Ναπηηιηαθή Αλψλπκε Δηαηξεία, χςνπο Δπξψ 53.765.000, πιένλ πνζνχ Δπξψ 1.270.163 ιφγσ θεθαιαηνπνίεζεο (γηα 

ζθνπνχο ζηξνγγπινπνίεζεο) απνζεκαηηθνχ ππέξ ην άξηην, παξάιιεια κε ηε κεηαβνιή ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο 

κεηνρήο απφ Δπξψ 0,60 ζε Δπξψ 0,83 θαη ηελ έθδνζε 37.440.020 λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο 

αμίαο Δπξψ 0,83 έθαζηε. Μεηά ηελ σο άλσ αχμεζε ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Attica Αλψλπκνο Δηαηξία πκκεηνρψλ 

αλέξρεηαη ζε Δπξψ 117.539.371 δηαηξνχκελν ζε 141.613.700 θνηλέο, νλνκαζηηθέο κε δηθαίσκα ςήθνπ, κεηνρέο, λέαο 

νλνκαζηηθήο αμίαο Δπξψ 0,83 ε θάζε κία. 

       Σν Μάξηην ηνπ 2009 ε Ζ Attica Group, κε ηδηαίηεξε ραξά αλαθνηλψλεη ηελ έλαξμε ηεο ζχλδεζεο Πεηξαηάο-

Καζηειιφξηδν, κε ην πινίν ΓΗΑΓΟΡΑ ηεο εηαηξίαο Blue Star Ferries. Σν δξνκνιφγην ζα εθηειείηαη κία θνξά ηελ 

εβδνκάδα. Με ηε δξνκνιφγεζε ηνπ F/B ΓΗΑΓΟΡΑ, αιιάδνπλ ηα δεδνκέλα ζην ζαιάζζην ηαμίδη γηα ην 

Καζηειιφξηδν, πξνζθέξνληαο κε ζπλέπεηα ππεξεζίεο πςεινχ επηπέδνπ ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνχ θαη ζηνπο 

επηζθέπηεο. Δπηπιένλ ε Attica Group αλαθνηλψλεη ηε δξνκνιφγεζε ηνπ Superfast XII ζηε γξακκή Ζξάθιεην-Πεηξαηά. 

Σν Superfast XII δηαζέηεη φιεο ηηο ζχγρξνλεο αλέζεηο γηα έλα άλεην, πνιπηειέο θαη γξήγνξν ηαμίδη. Καζηεξψλεη λέα 

πξφηππα ζηε ζαιάζζηα κεηαθνξά, πξνζθέξνληαο ππεξεζίεο πςεινχ επηπέδνπ. 

       Σνλ Ηνχλην ηνπ 2009 ε Attica Group αλαθνηλψλεη ηελ ππνγξαθή ζπκθσλίαο γηα ηε λαππήγεζε δχν 

ππεξζχγρξνλσλ επηβαηεγψλ-νρεκαηαγσγψλ πινίσλ κε ηα λαππεγεία Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering 

Co. (DSME) ηεο Κνξέαο. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο επέλδπζεο αλέξρεηαη ζε Δπξψ 137,00 εθαη. πεξίπνπ γηα ηα δχν 

πινία. Ζ παξάδνζε ηνπ πξψηνπ πινίνπ ζα γίλεη ηελ άλνημε ηνπ 2011 θαη ηνπ δεχηεξνπ ην α΄ ηξίκελν ηνπ 2012. Ζ 

επέλδπζε απηή ζηνρεχεη ζηε ζπλερή πξνζπάζεηα ηεο εηαηξίαο λα πξνζθέξεη πςεινχ επηπέδνπ κεηαθνξηθέο 

ππεξεζίεο κε ζχγρξνλα, θαηλνχξγηα θαη γξήγνξα πινία θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ λεζηψλ καο πξνο 

φθεινο ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ επηζθεπηψλ ηνπο.  

       Σνλ Οθηψβξην ε Attica Group αλαθνηλψλεη ηελ παξαιαβή ηνπ λεφηεπθηνπ ππεξζχγρξνλνπ πινίνπ Ro-Pax 

Superfast II, λαππήγεζεο επηεκβξίνπ 2009, απφ ηελ Grimaldi Holding S.p.A., Γέλνβαο, Ηηαιίαο πνπ λαππεγήζεθε 

ζηα λαππεγεία Nuovi Cantieri Apuania, Ηηαιίαο. Σν Superfast II είλαη ην δεχηεξν απφ ηελ παξαγγειία ησλ δχν 

πινίσλ. Σν πινίν ζα δξνκνινγεζεί ζηε γξακκή Πάηξα-Ζγνπκελίηζα-Μπάξη. Σέινο ην Γεθέκβξην ηνπ 2009 ε Attica 
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Group αλαθνηλψλεη φηη πξνέβε ζε ζπκθσλία κε ηελ BRETAGNE ANGLETERRE IRLANDE S.A., Γαιιίαο, γηα ηελ 

πψιεζε ηνπ πινίνπ Superfast V. Ζ ζπλαιιαγή αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ηνλ Φεβξνπάξην 2010 κε ηελ παξάδνζε 

ηνπ πινίνπ. 

       Σνλ Απξίιην ηνπ 2010 αλαθνηλψλεηαη ε δξνκνιφγεζε ηνπ Blue Horizon ζηε γξακκή Υαληά-Πεηξαηά. Ο κηινο 

Attica Group κε ηε δξνκνιφγεζε ηνπ BLUE HORIZON ζηα Υαληά θαη ηελ θαζηέξσζε ηνπ SUPERFAST XII ζηε 

γξακκή ηνπ Ζξαθιείνπ, εδξαηψλεη ηελ παξνπζία ηνπ ζηελ Κξήηε, εμππεξεηψληαο ηα δχν κεγαιχηεξα ιηκάληα ηνπ 

λεζηνχ, ζπκβάιινληαο ζεκαληηθά, ζε κία πεξίνδν έληνλεο νηθνλνκηθήο χθεζεο, ζηελ αχμεζε ηεο επηβαηηθήο 

θίλεζεο. 

       Σνλ Ννέκβξην ε Attica Group αλαθνηλψλεη ηελ θαζέιθπζε ηνπ Blue Star Delos, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα 

Ναππεγεία Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co. Ltd ηεο Κνξέαο. Σν Blue Star Delos απνηειεί ην πξψην 

απφ ηα δχν λέα πινία ηνπ Οκίινπ, πνπ ζα δξνκνινγεζεί ζηηο γξακκέο ησλ Κπθιάδσλ ην θαινθαίξη ηνπ 2011. Σέινο 

ην Γεθέκβξην ε Attica Group αλαθνηλψλεη φηη πξνέβε ζε ζπκθσλία κε ηελ ειιεληθή εηαηξία GOLDEN STAR 

FERRIES SHIPPING CO γηα ηελ πψιεζε ηνπ πινίνπ Superferry II, λαππήγεζεο 1974. Ζ ζπλαιιαγή αλακέλεηαη λα 

νινθιεξσζεί ην δεχηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ Μαξηίνπ 2011 κε ηελ παξάδνζε ηνπ πινίνπ. 

       Σν Μάξηην ηνπ 2011 ε Attica Group αλαθνηλψλεη ηελ νινθιήξσζε ηεο πψιεζεο ηνπ πινίνπ Superferry II ζηελ 

GOLDEN STAR FERRIES SHIPPING CO θαη ηνλ Οθηψβξην ηελ παξαιαβή ηνπ λεφηεπθηνπ ππεξζχγρξνλνπ πινίνπ 

Ro-Pax Blue Star Delos πνπ λαππεγήζεθε ζηα λαππεγεία Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd, 

Κνξέαο. Σν Blue Star Delos είλαη ην πξψην απφ ηελ παξαγγειία δχν πινίσλ, πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, νιηθνχ 

κήθνπο 145,50 κέηξσλ, ηαρχηεηνο 26 θφκβσλ θαη κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο 2.400 επηβαηψλ θαη 450 απηνθηλήησλ 

ηδησηηθήο ρξήζεσο ή 50 θνξηεγψλ νρεκάησλ θαη 150 απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεσο. 

       Σνλ Ηνχλην ηνπ 2012 ε Attica Group αλαθνηλψλεη ηελ παξαιαβή ηνπ λεφηεπθηνπ ππεξζχγρξνλνπ πινίνπ Ro-Pax 

Blue Star Patmos, πνπ λαππεγήζεθε ζηα λαππεγεία Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd, Κνξέαο. 

Σν Blue Star Patmos είλαη ην δεχηεξν απφ ηελ παξαγγειία δχν πινίσλ, πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, νιηθνχ κήθνπο 

145,50 κέηξσλ, ηαρχηεηαο 26 θφκβσλ θαη κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο 2.000 επηβαηψλ θαη 427 απηνθηλήησλ ηδησηηθήο 

ρξήζεσο ή 60 θνξηεγψλ νρεκάησλ θαη 145 απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεσο. 

       Σν Μάξηην ηνπ 2013 ε Attica Group πξνέβε ζε ζπκθσλία κε ηελ Genting Group γηα ηελ πψιεζε ηνπ πινίνπ 

SUPERFAST VI θαη ηνλ Οθηψκβξην ηνπ 2014 ππνγξάθεηαη ζπκθσλία κε ηελ θπβέξλεζε ηνπ Καλαδά, γηα ηελ 

πψιεζε ηνπ Δ/Γ-Ο/Γ πινίνπ BLUE STAR ITHAKI. 
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Γίθηπν Πσιήζεσλ: 

Γηεζλείο Γξακκέο 

Σν Γίθηπν πσιήζεσλ ηεο ATTICA GROUP γηα ηηο δηεζλείο γξακκέο επεθηείλεηαη ζε φιν ηνλ θφζκν θαη ππνζηεξίδεηαη 

απφ 4 γξαθεία πνπ αλήθνπλ ζηνλ κηιν (Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Κξήηε θαη Γεξκαλία) θαη απφ 30 Κεληξηθνχο 

Αληηπξνζψπνπο (Premium Sales Agents) ζηηο θπξηφηεξεο αγνξέο θαη ιηκεληθνχο πξάθηνξεο ζηα ιηκάληα 

αλαρψξεζεο ησλ πινίσλ. Δπηπιένλ, σο πιήξεο κέινο ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο ηδεξνδξφκσλ (UIC), θαζψο θαη φισλ 

ησλ Δπξσπατθψλ ηδεξνδξνκηθψλ Οξγαληζκψλ γηα ηε ζαιάζζηα κεηαθνξά επηβαηψλ, νη ππεξεζίεο ηεο δηαηίζεληαη 

ζε 90 ρψξεο. 

Σν ζχζηεκα θξαηήζεσλ ηνπ Οκίινπ ATTICA ζπλδέεηαη κε ηα Γηεζλή Γίθηπα Κξαηήζεσλ, φπσο ηα κέζα ησλ νπνίσλ 

ζπλδένληαη on-line πεξηζζφηεξα απφ 20.000 Σαμηδησηηθά Γξαθεία ζε φιν ηνλ θφζκν πξνζθέξνληαο ζηνπο πειάηεο 

άκεζεο θαη νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο. 

ηφρνο ηνπ Οκίινπ είλαη ε δηαξθήο αλαδήηεζε λέσλ αγνξψλ θαη πξνθιήζεσλ ψζηε λα επεθηείλεη ηηο ζπλεξγαζίεο 

ηνπ, απμάλνληαο ηαπηφρξνλα ηηο πσιήζεηο. Σν έκπεηξν αλζξψπηλν δπλακηθφ κεηά απφ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ, 

θάλνληαο ρξήζε φισλ ησλ εξγαιείσλ marketing, επηθνηλσλεί κε ην δίθηπν ησλ ζπλεξγαηψλ θαη ηνπο ελεκεξψλεη θαη 

θαζνδεγεί γηα ηελ εκπνξηθή πνιηηηθή, θαζψο θαη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα λέα πξντφληα ησλ εηαηξηψλ ηνπ 

Οκίινπ. Παξάιιεια, επελδχνληαο ζε λέα κέζα θαη ηερλνινγίεο, ν κηινο πξνσζεί ηηο πσιήζεηο εηζηηεξίσλ on-line 

κέζσ ηεο δηθήο ηνπ ηζηνζειίδαο, πεηπραίλνληαο απμαλφκελεο πσιήζεηο θάζε ρξφλν. 

       Δπίζεο ζπκκεηέρεη ζηηο θπξηφηεξεο ηνπξηζηηθέο εθζέζεηο ζηελ Δπξψπε πξνβάιινληαο ηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο 

ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη. 

 

Διιεληθή Αθηνπινΐα 

       Ζ ATTICA Group κέζσ ηεο Blue Star θαη ηεο Superfast Ferries, δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο Διιεληθέο Αθηνπιντθέο 

Γξακκέο. 

       Σν Γίθηπν Πσιήζεσλ εζσηεξηθνχ ηνπ Οκίινπ είλαη εμαηξεηηθά αλεπηπγκέλν. ε θάζε ιηκάλη αλαρψξεζεο ν 

κηινο δηαηεξεί ιηκεληθνχο πξάθηνξεο νη νπνίνη ζπλδένληαη on-line κε ην θεληξηθφ ζχζηεκα θξαηήζεσλ ελψ κέζσ 

ζπζηεκάησλ CRS (ForthCRS, Ferryscreen, Start) πεξηζζφηεξα απφ 20.000 ηνπξηζηηθά γξαθεία ζηελ Διιάδα θαη 

ζην εμσηεξηθφ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ θξαηήζεηο ζην θεληξηθφ ζχζηεκα θξαηήζεσλ ηνπ Οκίινπ. 
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Πεξηβαληνινγηθή Πνιηηηθή 

       Ο κηινο Attica δίλεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη σο εθ ηνχηνπ έρεη αθνζησζεί ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο αλαγλσξίδνληαο ηηο πηπρέο – ζέκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ ελδέρεηαη λα 

επεξεαζηνχλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο. 

 

       Οη εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ αμηνινγνχλ εηεζίσο απηά ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη επηρεηξνχλ λα 

ειαρηζηνπνηήζνπλ ηελ επίδξαζή ηνπο ζην πεξηβάιινλ. Σα πην ζεκαληηθά απφ απηά ζρεηίδνληαη κε εθπνκπέο 

θαπζαεξίσλ, εθξνέο ζηε ζάιαζζα, δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, ξχπαλζε ηεο γεο, ρξεζηκνπνίεζε πξψησλ πιψλ θαη 

πφξσλ θαη πεξηβαιινληηθά αηηήκαηα ηνπηθψλ θνηλσληψλ. 

 

       Ζ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ηνπ Οκίινπ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ αθνζίσζή καο λα πξνζθέξνπκε 

πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο πξνο ηθαλνπνίεζε ησλ επηβαηψλ καο. Πέξαλ ηεο απφιπηεο ζπκκφξθσζεο κε φινπο 

ηνπο δηεζλείο, πεξηθεξεηαθνχο θαη ηνπηθνχο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηφρνη 

ηνπ Οκίινπ είλαη: 

• Να επελδχεη ζπλερψο ζε λέεο ηερλνινγίεο θαη λα εθαξκφδεη κεζφδνπο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ. 

• Να ειαρηζηνπνηεί ηηο φπνηεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ δηαζθαιίδνληαο ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηνπο κέζσ ηεο ζσζηήο θαη έγθαηξεο ζπληήξεζήο ηνπο. 

• Να ελζαξξχλεη ην πξνζσπηθφ ηνπ, ζηα πινία θαη ζηα γξαθεία, πξνο ηελ πηνζέηεζε πξαθηηθψλ θηιηθψλ πξνο ην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ αλάπηπμε πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο, κέζσ ηεο θαηάιιειεο ελεκέξσζεο θαη εθπαίδεπζεο. 

• Να ελζαξξχλεη ην πξνζσπηθφ ηνπ, ζηα πινία θαη ζηα γξαθεία, πξνο ηελ πηνζέηεζε πξαθηηθψλ θηιηθψλ πξνο ην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ αλάπηπμε πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο, κέζσ ηεο θαηάιιειεο ελεκέξσζεο θαη εθπαίδεπζεο. 

• Να ζπκκεηέρεη ελεξγά ζε νξγαληζκνχο πνπ πξνσζνχλ ηηο αξρέο ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

• Να ζπκκεηέρεη ζε δηεζλή πξνγξάκκαηα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο πνπ πξνσζνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ 

ππεπζπλφηεηα θαη ηε κείσζε ησλ ξχπσλ ζηνλ θιάδν ηεο λαπηηιίαο. 

• Να ελεκεξψλεηαη ζπλερψο αλαθνξηθά κε ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη λα πηνζεηεί λέεο πξαθηηθέο γηα απηά. 

       Ο ζηφινο ηεο Attica Group απνηειείηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ζχγρξνλα, λεφηεπθηα πινία ηα νπνία πιεξνχλ 

ην ζχλνιν ησλ δηεζλψλ θαλνληζκψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κε θπξηφηεξν ηνλ θαλνληζκφ MARPOL 

73/78 ηνπ Γηεζλνχο Ναπηηιηαθνχ Οξγαληζκνχ (IMO). 
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Παξαδείγκαηα εθαξκνγήο απζηεξψλ θξηηεξίσλ πεξηβαιινληηθήο ιεηηνπξγίαο είλαη, κεηαμχ άιισλ: 

• Οη κεραλέο ησλ πινίσλ ηεξνχλ ηνπο θαλνληζκνχο γηα ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίσλ αδψηνπ (Nox). 

• Σα πθαινρξψκαηα ησλ πινίσλ επηιέγνληαη ψζηε λα κελ είλαη ηνμηθά θαη λα κελ δειεηεξηάδνπλ ηνπο ζαιάζζηνπο 

νξγαληζκνχο, άιιε κία πξαθηηθή πνπ πηνζεηήζεθε πξηλ γίλεη ππνρξεσηηθή κέζσ δηεζλψλ θαλνληζκψλ. 

• ια ηα ρεκηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα πινία, έρνπλ επηιεγεί βάζεη ηεο θηιηθφηεηαο ηνπο πξνο ην πεξηβάιινλ. 

• Σα πθαινρξψκαηα ησλ πινίσλ επηιέγνληαη ψζηε λα κελ είλαη ηνμηθά θαη λα κελ δειεηεξηάδνπλ ηνπο ζαιάζζηνπο 

νξγαληζκνχο, άιιε κία πξαθηηθή πνπ πηνζεηήζεθε πξηλ γίλεη ππνρξεσηηθή κέζσ δηεζλψλ θαλνληζκψλ. 

• Απαγφξεπζε ηεο ρξήζεο ησλ νπζηψλ πνπ πξνθαινχλ θαηαζηξνθή ηνπ φδνληνο θαη νπνηαδήπνηε ρεκηθά 

πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, επηιέγνληαη κε βάζε ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπο ζπκβαηφηεηα. 

       ηνλ ηνκέα δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ, ε Attica Group εθπαηδεχεη ηνπο ππαιιήινπο ηεο σο πξνο ηηο βέιηηζηεο 

πξαθηηθέο θαη ηελ ειάρηζηε δηαηάξαμε ηνπ πεξηβάιινληνο  

       ε θάζε πινίν, έρνπλ νξηζζεί Αμησκαηηθνί κε αξκνδηφηεηεο επί ησλ πξαθηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ πνπ 

πηνζεηνχληαη. ηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ, εηδηθεπκέλνη κεραληθνί θαη αξκφδηνη ππάιιεινη θαηαγξάθνπλ ηηο επηδφζεηο 

θαη ζέηνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηε γεληθφηεξε αιιά θαη εμεηδηθεπκέλε, βάζεη ησλ αλαγθψλ, πεξηβαιινληηθή 

εθπαίδεπζε. ε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ηα πινία πνπ καδί κε πξνζσπηθφ θαη απφ ηα γξαθεία, ζπκκεηέρνπλ ζε 

αζθήζεηο εθηάθηνπ πεξηβαιινληηθήο αλάγθεο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο θαηά ηφπνπο αξκφδηεο αξρέο. 

       Οη εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ, Superfast Ferries θαη Blue Star Ferries είλαη νη πξψηεο ειιεληθέο εηαηξίεο ηεο 

επηβαηεγνχ λαπηηιίαο πνπ έιαβαλ ηελ πηζηνπνίεζε ISO 14001:1996 Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο. Καηά ηνλ ίδην 

θψδηθα έρνπλ πηζηνπνηεζεί ηα πινία ηνπ Οκίινπ. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε δπλακηθή ηεο ελ ιφγσ 

Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο πηζηνπνηείηαη απφ ηνλ Ακεξηθαληθφ Φνξέα Πηζηνπνίεζεο ABS Quality Evaluations ηνπ 

δηεζλνχο Οκίινπ Δηαηξηψλ American Bureau of Shipping. 

       Σν 2006 νη εηαηξίεο θαζψο θαη ηα πινία ηνπ Οκίινπ πηζηνπνηήζεθαλ θαηά ην λέν πξφηππν πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο ISO 14001:2004. 

       Ο κηινο καο, απνθάζηζε ην 2007 λα αζρνιεζεί ζνβαξά κε ην κείδνλ ζέκα ηεο Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. Μέρξη 

ηψξα βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί νη αθφινπζεο ελέξγεηεο: 
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ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΑΠΟΣΤΠΧΜΑ  

      ε ζπλεξγαζία κε εμεηδηθεπκέλν εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε ν κηινο ππνιφγηζε ην πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα ησλ 

πινίσλ. Έθηνηε ππνινγίδεηαη εηεζίσο ην απνηχπσκα φισλ ησλ πινίσλ. 

ΔΝΖΜΔΡΧΣΙΚΑ ΔΜΙΝΑΡΙΑ 

       Ο κηινο καο πξαγκαηνπνίεζε ζεηξά ζεκηλαξίσλ θαη δηαιφγσλ κε ην πξνζσπηθφ ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ θαη 

ηα πιεξψκαηα ησλ πινίσλ κε ζέκα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή, ζθνπεχνληαο ζηελ επαηζζεηνπνίεζε φισλ ζην κείδνλ 

απηφ πξφβιεκα. 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΖ – ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΥΑΡΣΙΟΤ 

       Υξεζηκνπνηνχληαη εθηππσηέο δηπιήο φςεο (κείσζε πνζφηεηαο ραξηηνχ) θαη 100% αλαθπθισκέλν ραξηί ζηα 

θεληξηθά γξαθεία ηνπ Οκίινπ. Δπίζεο φιν ην άρξεζην ραξηί πξνσζείηαη πξνο αλαθχθισζε κέζσ ηνπ κε 

θεξδνζθνπηθνχ θνξέα «Κιίκαθα» ζηεξίδνληαο παξάιιεια ην θνηλσθειέο έξγν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνξέα. 

ΑΦΖ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΜΠΑΣΑΡΙΧΝ 

       Ο κηινο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ κε θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ «Αθήο» εθαξκφδεη πξφγξακκα αλαθχθισζεο 

κπαηαξηψλ. Έρνπλ ηνπνζεηεζεί θάδνη αλαθχθισζεο ρξεζηκνπνηεκέλσλ κπαηαξηψλ ζηα γξαθεία θαη ηα πινία ηνπ 

Οκίινπ, νη νπνίνη θαη δέρνληαη φια ηα είδε κπαηαξηψλ κέρξη 1500 γξακκάξηα, είηε απηέο είλαη πξσηνγελείο (κηάο 

ρξήζεο) είηε δεπηεξνγελείο (επαλαθνξηηδφκελεο), ρσξίο λα παίδεη ξφιν ην είδνο ηεο ζπζθεπήο απφ ηελ νπνία 

πξνέξρνληαη (θηλεηά ηειέθσλα, βηληενθάκεξεο, ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο). 

ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΥΡΖΙΜΟΠΟΙΖΜΔΝΧΝ ΜΔΛΑΝΙΧΝ 

        Πέξαλ απφ ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη πξψησλ πιψλ, ν κηινο κε απηή ηνπ ηελ ελέξγεηα ζπλδπάδεη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηελ θνηλσληθή πξνζθνξά ζηελ πξάμε. ην πξφγξακκα αλαθχθισζεο 

ρξεζηκνπνηεκέλσλ κειαληψλ, ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ ζπγθεληξψλεηαη σο επηζηξνθή αληακνηβήο δελ παξακέλεη γηα 

ηδία ρξήζε, αιιά πξνζθέξεηαη θάζε έηνο ζε θηιαλζξσπηθνχο ζπιιφγνπο θαη ηδξχκαηα. 

ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΛΑΓΙΧΝ ΣΖΓΑΝΙΜΑΣΟ  

       Σα ρξεζηκνπνηεκέλα ηεγαλέιαηα απφ ηηο θνπδίλεο ησλ πινίσλ, πξνσζνχληαη ζε εμνπζηνδνηεκέλν θνξέα γηα ηελ 

παξαγσγή βηνθαπζίκνπ. 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΖ ΝΔΡΟΤ & ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΑ ΠΛΟΙΑ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ 

1. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ λεξνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα πινία πξνέξρεηαη απφ αθαιάησζε ηνπ ζαιάζζηνπ 

λεξνχ κέζσ εηδηθψλ βξαζηήξσλ. 

2. Υξεζηκνπνηνχκε ιακπηήξεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο παληνχ ζηα πινία καο (εθηφο απφ ηα θψηα 

αζθαιείαο). 
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3. Μέζσ ηεο ζεξκφηεηαο ησλ θαπζαεξίσλ ησλ Κπξίσλ Μεραλψλ θαη θαηάιιεισλ δηαηάμεσλ ζεξκαίλεηαη ν 

αέξαο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη ην δεζηφ λεξφ πγηεηλήο. 

ΔΤΑΙΘΖΣΟΠΟΙΖΖ ΔΠΙΒΑΣΧΝ 

1. Δθηππψζεθε θπιιάδην ην νπνίν δηαλέκεηαη ζε φινπο ηνπο επηβάηεο καο κε ζθνπφ ηελ επαηζζεηνπνίεζε 

ηνπο ζην κείδνλ πξφβιεκα ηεο Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. πγθεθξηκέλα, πεξηείρε ζπκβνπιέο θιηκαηηθά θηιηθψλ 

πξαθηηθψλ, ηφζν γηα ην ηαμίδη ηνπο κε ηα πινία καο φζν θαη γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο. 

2. Σνπνζεηήζεθε ζήκαλζε ζε φιεο ηηο θακπίλεο, ε νπνία πξνηξέπεη ηνπο επηβάηεο λα θιείλνπλ ηα θψηα θαη λα 

κε θαηαλαιψλνπλ άζθνπα λεξφ. 

ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΙ – ΦΙΛΙΚΟΙ ΠΡΟ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΡΟΠΟΙ ΣΑΞΙΓΙΟΤ  

       Πξνσζνχκε ελαιιαθηηθνχο θαη θηιηθνχο πξνο ην πεξηβάιινλ ηξφπνπο ηαμηδηνχ, πξνζθέξνληαο ηαμηδησηηθά 

παθέηα πνπ ζπλδπάδνπλ «Σξέλν θαη πινίν» γηα πξννξηζκνχο εληφο Δπξψπεο, θαζψο θαη κία έθπησζε ηεο ηάμεσο 

ηνπ 50% ζην λαχιν κεηαθνξάο γηα φια ηα πβξηδηθά θαη ειεθηξηθά νρήκαηα ζηελ γξακκή ηεο Αδξηαηηθήο. 

Πέξα ησλ ελεξγεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή, ν κηινο καο θαηά θαηξνχο πξνέβε ζε ελέξγεηεο πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο: 

ΠΡΟΣΑΙΑ ΘΑΛΑΙΑ ΥΔΛΧΝΑ  

      Ο κηινο καο δεκηνχξγεζε T – Shirt κε ζέκα ηελ ζαιάζζηα ρειψλα θαη slogan “Save our Seas” & “The sea is 

our life” ηα νπνία δηαηέζεθαλ πξνο πψιεζε ζηα θαηαζηήκαηα ησλ πινίσλ. Σν θέξδνο απφ ηηο πσιήζεηο δηαηέζεθε 

ζηνλ ζχιινγν γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Θαιάζζηαο Υειψλαο «ΑΡΥΔΛΧΝ». 

ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΧΝ ΑΚΣΧΝ 

1. Ο κηινο ζπλερίδεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ γηα ελεξγή ζπκκεηνρή ζην ηεξάζηην ζέκα ησλ θαζαξψλ αθηψλ. 

Σππψζεθαλ ηαζάθηα αθηήο ηα νπνία δηαλεκήζεθαλ δσξεάλ κέζσ ησλ θεληξηθψλ πξαθηνξείσλ ηνπ Οκίινπ, 

ησλ πινίσλ καο θαη ηνπ πεξηνδηθνχ Traveler‟s Icons ζηα ηεχρε ηνπ θαινθαηξηνχ. 

2. Γηνξγαλψζεθαλ εκεξίδεο θαζαξηζκνχ ησλ αθηψλ ζηα λεζηά πνπ ηαμηδεχνπλ ηα πινία καο κε ηελ 

ζπκκεηνρή πξνζσπηθνχ ηνπ Οκίινπ, εζεινληψλ θαη παηδηψλ ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. 

Ζ ελεκέξσζε, κέζσ ζπλδξνκψλ ζηα εμεηδηθεπκέλα έληππα θαη ν πξνβιεκαηηζκφο καο πεξί πεξηβαιινληηθψλ 

ζεκάησλ είλαη ζπλερήο ζηελ Attica Group. Δπίζεο είκαζηε ελεξγά κέιε ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (FLAGSHIP). 

 

       Οη εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ, Superfast Ferries θαη Blue Star Ferries είλαη ελεξγά κέιε ηεο HELMEPA, ηεο Διιεληθήο 
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Έλσζεο Πξνζηαζίαο Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο, κίαο κε θεξδνζθνπηθήο, κε θπβεξλεηηθήο νξγάλσζεο κε ζηφρν 

ηελ θαιιηέξγεηα πεξηβαιινληνινγηθήο ζπλείδεζεο θαη ζθεπηηθνχ αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ζηνλ θιάδν ηεο λαπηηιίαο 

κέζσ ηεο πιεξνθφξεζεο, δηαθήκηζεο, ελεκέξσζεο θαη δεκνζηφηεηαο. 

Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε  

       Απφ ηελ έλαξμε ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ εηαηξεηψλ Blue Star Ferries & SUPERFAST FERRIES ζηνλ ηνκέα 

ηεο επηβαηεγνχ λαπηηιίαο εμππεξεηψληαο γξακκέο εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ, ν κηινο έρεη πηνζεηεζεί πξαθηηθέο 

πνπ πξνάγνπλ ην «Δπ επηρεηξήλ». 

 

       Έρνληαο ελζσκαηψζεη ηηο Αξρέο ηνπ Οηθνπκεληθνχ πκθψλνπ ηνπ ΟΖΔ ζηελ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή, έρεη 

ζρεδηαζηεί έλα δνκεκέλν θαη ζηνρεπφκελν πξφγξακκα δξάζεσλ ην νπνίν βξίζθεη εθαξκνγή ζηνπο ππιψλεο ηεο 

Αγνξάο θαη ηεο δηαθπβέξλεζεο, ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο, ησλ εξγαδνκέλσλ, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ ηνπηθψλ 

θνηλσληψλ. 

 

       Σν πξφγξακκα Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηνπ Οκίινπ, κε ηίηιν «Με πξννξηζκφ εζάο» ζέηεη ηνλ άλζξσπν 

ζην επίθεληξν θάζε ελέξγεηαο. Ζ πξνζπάζεηα πνπ θάλακε κε ζπλέρεηα θαη ζπλέπεηα ήηαλ λα εληάμνπκε ηελ Δηαηξηθή 

Κνηλσληθή Δπζχλε ζηελ θνπιηνχξα ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπκκεηφρσλ ηνπ Οκίινπ θαη λα δξαζηεξηνπνηνχκαζηε 

επηρεηξεκαηηθά σο «Δπηρείξεζε Δλεξγφο Πνιίηεο». 

 

        Ήδε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ν κηινο Attica Group κέζα απφ ηηο εηαηξείεο Superfast Ferries θαη Blue Star 

Ferries, βξίζθεηαη δηαθξηηηθά δίπια ζε ζπιιφγνπο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ, Φηιαλζξσπηθά θαη Κνηλσθειή ηδξχκαηα, 

Μεηξνπφιεηο, Πνιηηηζηηθνχο θαη Αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο, ηελ Ηαηξηθή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θ.α. κε κφλν ζηφρν ηε 

δηεπθφιπλζε θαη ηελ άκεζε παξνρή ζηήξημεο. 

 

       Δπηπιένλ ππνζηεξίδεη ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο απαληψληαο ζε αηηήκαηα δηαθφξσλ θνξέσλ, ελψ απφ ην 2006 νη 

εηαηξείεο Superfast Ferries & Blue Star Ferries, πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο πνπ 

ζρεδηάζηεθαλ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ ησλ λεζηψλ καο. 

 

       Ο κηινο ζηάζεθε δίπια ζηνπο λεζηψηεο θαη έγηλε γέθπξα βνεζείαο ή θαη αθφκα ζσηεξίαο, ψζηε λα 

κεηαθεξζνχλ αζζελείο ζηελ Αζήλα πξνζεγγίδνληαο έθηαθηνπο πξννξηζκνχο εθηφο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ 

δξνκνινγίσλ ηνπ, ελψ παξάιιεια νξγαληζκνί θαη νξγαλψζεηο ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο, ηεο εθπαίδεπζεο, ηνπ 

πνιηηηζκνχ ζηεξίδνληαη είηε κε δσξεάλ δηάζεζε εηζηηεξίσλ, είηε κε επηρνξήγεζε ηνπ 50% ηνπ πνζνχ ησλ 

κεηαθηλήζεσλ, είηε κε άιια εθπησηηθά εηζηηήξηα. 
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       Δπηπιένλ ππνζηεξίδεη ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο απαληψληαο ζε αηηήκαηα δηαθφξσλ θνξέσλ. Δπίζεο απφ ην 2006 

νη εηαηξείεο Superfast Ferries & Blue Star Ferries, πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο πνπ 

ζρεδηάζηεθαλ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ ησλ λεζηψλ καο. 

 

       Σν Πξφγξακκα ΔΚΔ ηεο Attica Group δελ απνηειεί απνζπαζκαηηθή πξνζέγγηζε κε κεκνλσκέλεο ελέξγεηεο, 

αιιά έρεη ζπλέρεηα, ζηαζεξφηεηα θαη ζπλέπεηα. Με πξννξηζκφ ηνπο θαηνίθνπο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ 

ζπζηξαηεπφκαζηε ζην δήηεκα ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο κε θχξηνπο άμνλεο ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ 

εθπαίδεπζε, ηνλ αζιεηηζκφ, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ πγεία. 

 

7.2 ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ 

Πξνθηι Οκίινπ: 

       H NEL LINES (Ναπηηιηαθή Δηαηξία Λέζβνπ) ηδξχζεθε ην 1972, σο εηαηξεία ιατθήο βάζεο κε κεηφρνπο ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο Λέζβνπ θαη κε βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηελ αγνξά πινίνπ γηα ηελ θάιπςε ηεο αθηνπιντθήο γξακκήο 

Μπηηιήλε-Υίνο-Πεηξαηάο. Έθηνηε, ε εηαηξία αλαπηχρζεθε θαη δξνκνιφγεζε πινία θαη ζε άιιεο γξακκέο ηνπ Αηγαίνπ. 

       ήκεξα, κε λέα πιένλ δηνίθεζε θαη αλαπηπμηαθή πνιηηηθή, ν ζηφινο ηεο NEL LINES απνηειείηαη απφ επηβαηεγά-

νρεκαηαγσγά, ηαρχπινα επηβαηεγά-νρεκαηαγσγά θαη θνξηεγά-νρεκαηαγσγά πινία ηα νπνία ζπκκνξθψλνληαη 

πιήξσο κε ηνλ Γηεζλή Κψδηθα Αζθαινχο Γηαρείξηζεο (ISM CODE). 

       Ζ NEL LINES, κε ηαρχπινα θαη ζπκβαηηθά επηβαηεγά-νρεκαηαγσγά εθηειεί δξνκνιφγηα ζπλδένληαο 

θαζεκεξηλά ηνλ Πεηξαηά κε ηε Υίν θαη ηε Μπηηιήλε, ηε χξν θαη ην Λαχξην κε ηηο Αλαηνιηθέο, Κεληξηθέο θαη Γπηηθέο 

Κπθιάδεο, ην Λαχξην κε ηα Φαξά θαη ηα Μεζηά ηεο Υίνπ, ηε Βφξεηα θαη ηε Κεληξηθή Διιάδα κε ηηο πνξάδεο, ηε 

Λήκλν, ηνλ Αγ. Δπζηξάηην, ηε άκνο θαη ηελ Ηθαξία κε ηε Θεζζαινλίθε, ηε Καβάια θαη ην Λαχξην. Ζ NEL 

LINES αλαπηχζζνληαο ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ζηελ αγνξά ηεο Σνπξθίαο, πξαγκαηνπνηεί δξνκνιφγηα απφ ηε 

Μπηηιήλε πξνο Γηθειί θαη Ατβαιί. 

       H NEL LINES έρεη πιένλ επεθηαζεί θαη ζηνλ ηνκέα ηνπ cargo κε θνξηεγά/νρεκαηαγσγά. Με πινία Ro-Ro εθηειεί 

δξνκνιφγηα απφ Πεηξαηά πξνο Κάιπκλν, Κσ, Ρφδν, Κπθιάδεο, Ηθαξία ελψ κε πινία Ro-Pax ζπλδέεη ηελ Διιάδα κε 

ηελ Ηηαιία. 

       Με απφιπην ζεβαζκφ πξνο ην επηβαηηθφ θνηλφ, ε NEL LINES αλαλεψλεη ηνλ ζηφιν ηεο θαη δηακνξθψλεη 

πνιηηηθέο πνπ απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε θαη 

δηεπθφιπλζε ησλ πειαηψλ ηεο. 

       Με έλα εθηεηακέλν δίθηπν ζπλεξγαηψλ – πξαθηφξσλ θαη παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα on-line θξαηήζεσλ κέζα 
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απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο www.nel.gr , ε NEL LINES ραξάδεη γξακκή πιεχζεο θαη θέξλεη ηελ Διιάδα πην 

θνληά! 

Ηζηνξηθφ: 

       To 1972 έρνπκε ηελ Ίδξπζε ηεο ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ. (NEL Lines)θαη ηελ αγνξά ηνπ πινίνπ 

“ΑΠΦΧ” 

       Σν 1974 ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία νη γξακκέο Μπηηιήλεο - Υίνπ θαη Μπηηιήλεο – Θεζζαινλίθεο ελψ ην 1975 ηίζεηαη 

ζε ιεηηνπξγία ε γξακκή Μπηηιήλεο - Υίνπ - Πεηξαηά - Ρφδνπ - Κχπξνπ - Υάηθαο,  κε  εβδνκαδηαία ηαθηηθά 

δξνκνιφγηα. 

       Σν  1976 έρνπκε ηε δηάζεζε ζε ηαθηά δξνκνιφγηα κε επηδνηνχκελσλ κεγάισλ πινίσλ ζηε γξακκή Λήκλνπ - 

Καβάιαο 

       Σν 1980 γίλεηαη ε έλαξμε ηεο κεραλνγξάθεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δηαηξίαοελψ ην  1981 αγνξάδεηαη ην πινίν 

"ΑΛΚΑΗΟ" 

       Σελ ίδηα πεξίνδν ηδξχεηαη ε Αλαπηπμηαθή  Δηαηξία Λέζβνπ Α.Δ. κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ 

πφξσλ ηεο Λέζβνπ θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηελ ΝΔΛ Α.Δ. γηα ηε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή  αλάπηπμε ηεο Λέζβνπ 

       Σν 1988 αγνξάδεηαη ην πινίν  "ΑΓ. ΡΑΦΑΖΛ" θαη ην 1990 ην πινίν "ΜΤΣΗΛΖΝΖ" , παξάιιεια Σίζεηαη ζε 

ιεηηνπξγία ε γξακκή Μπηηιήλεο – Βφινπ. 

 

       To 1994 ηδξχεηαη ην θεληξηθφ πξαθηνξείν ζηε Πεηξαηψο θαη πξνρσξάεη ε αγνξά θηίζκαηνο ζηε Μπηηιήλε γηα ηε 

ζηέγαζε ησλ γξαθείσλ ηεο Δηαηξίαο 

       Σν 1995 πξαγκαηνπνηείηαη ε Αγνξά ηνπ πινίνπ "ΘΔΟΦΗΛΟ" θαη γίλεηαη αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ηεο 

Δηαηξίαο κε δεκφζηα εγγξαθή θαη εηζαγσγή ησλ κεηνρψλ ηεο  ζηελ Κχξηα Αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ 

(έλαξμε δηαπξαγκάηεπζεο κεηνρψλ ηεο  NEL Lines ζηηο 28.08.1995) 

       Σν 1998 παξαγγέιλεηαη γηα λαππήγεζε ην ππεξηαρχπινν CORSAIRE 12000 ζηα Γαιιηθά λαππεγεία Alstom 

Leroux Naval 

       Σν 1999 αγνξάδεηαη ην πινίν "ΣΑΞΗΑΡΥΖ" , παξάιιεια απμάλεηαη ην κεηνρηθφ θεθαιαίν ηεο Δηαηξίαο κε 

θαηαβνιή κεηξεηψλ. πλνιηθά έζνδα αχμεζεο Γξρ. 17 δηο πεξίπνπ. πκκεηνρή ζηξαηεγηθνχ επελδπηή (ΑΝΔΚ) ζην 

κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο   κε πνζνζηφ 16,5%  

       Σελ ίδηα πεξίνδν παξαγγέιλνληαη γηα λαππήγεζε δχν λέα ππεξηαρχπινα ηχπνπ CORSAIRE 10000 θαη 

CORSAIRE 14000 ζηα γαιιηθά λαππεγεία Alstom Leroux Naval 

       Σν 2000 πξαγκαηνπνηείηαη ε εμαγνξά ηνπ 42% ηεο αθηνπιντθήο εηαηξίαο MedLink S.A., θαηφρνπ ηξηψλ Δ/Γ-Ο/Γ 

πινίσλ κε δξαζηεξηνπνίεζε ζηε γξακκή Διιάδαο - Ηηαιίαο, κε ζηφρν ην πνζνζηφ λα αλέιζεη ζε 70% ,επίζεο 

έρνπκε ηελ παξαιαβή ηνπ ππεξηαρχπιννπ "ΑΗΟΛΟ ΔΞΠΡΔ" (CORSAIRE 12000) θαη δξνκνιφγεζε ζηε γξακκή 
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ησλ Αλαηνιηθψλ Κπθιάδσλ (Πεηξαηάο ή Ραθήλα - Άλδξνο - χξνο - Σήλνο - Μχθνλνο) . Σέινο δξνκνινγήηαη ην 

"ΑΗΟΛΟ ΔΞΠΡΔ" ζηε γξακκή ηεο Πεηξαηάο ή Ραθήλα - Πάξνο - Νάμνο  θαη ζηε γξακκή Πεηξαηάο - Υίνο - Μπηηιήλε 

      

  Σν 2001 ιακβάλεη ρψξα ε Ίδξπζε ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ Arisvi Shiping Ltd θαη Irina Shipping Ltd θαη 

λαππεγήηαη ην πινίν "ΑΗΟΛΟ ΔΞΠΡΔ" ζηε γξακκή Ηθαξίαο-άκνπ.Σελ ίδηα πεξίνδν ιήθζεθε ε απφθαζε γηα 

έθδνζε Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ Μεηαηξέςηκνπ ζε Μεηνρέο θαη παξαιήθζεθε ην ηαρππιφν πινίν "ΑΗΟΛΟ ΔΞΠΡΔ 

ΗΗ" ηχπνπ Corsaire 10000 θαη δξνκνινγήηαη ζηε γξακκή Πάξνπ - Νάμνπ. Δπίζεο έρνπκε ηελ παξαιαβή ηνπ 

ηαρππιφνπ πινίνπ "ΑΗΟΛΟ ΚΔΝΣΔΡΖ" ηχπνπ Corsaire 14000 θαη δξνκνιφγεζή ηνπ ζηε γξακκή Πεηξαηά - Υίνπ 

Μπηηιήλεο θαη ηελ πψιεζε ηνπ πινίνπ "ΑΓΗΟ ΡΑΦΑΖΛ" 

 

       Σν 2002 πψιεηαη ην πινίν "ΑΠΦΧ" θαη νινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία έθδνζεο Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ 

κεηαηξέςηκνπ ζε κεηνρέο ,παξάιιεια δξνκνινγήηαη ην πινίν  "ΑΗΟΛΟ ΚΔΝΣΔΡΖ" 

  

      Σν 2003 πξαγκαηνπνηείηαη ε Πψιεζε ηνπ πινίνπ "ΑΛΚΑΗΟ" θαη δξνκνινγήηαη ην πινίν "ΑΗΟΛΟ ΚΔΝΣΔΡΖ" 

ζηε γξακκή Μπηηιήλε - Λήκλνο – Θεζζαινλίθε.Δπίζεο ηελ ίδηα ρξνλία έρνπκε ηελ πψιεζε ησλ πινίσλ Άγηνο 

Αλδξέαο θαη Αθξνδίηε ΗΗ ησλ εηαηξεηψλ Arisvi Shipping Ltd θαη Irina Shipping Ltd. 

 

       Σν 2004 πξαγκαηνπνηείηαη ε πψιεζε ηνπ πινίνπ Maria G ηεο Δηαηξείαο Maria G Shipping Ltd θαη ην 

2005 γίλεηαη εμαγνξά ηνπ παθέηνπ κεηνρψλ ηεο NEL Lines πνπ βξίζθνληαλ ππφ ηελ θαηνρή ηεο ΑΝΔΚ ΑΔ,απφ ην λέν 

ζηξαηεγηθφ επελδπηή Edgewater Holdings Inc. 

 

       Σέινο ην 2005 απνδξνκνινγνχληαη ηα ηαρχπινα πινία ΑΗΟΛΟ ΔΞΠΡΔ θαη ΑΗΟΛΟ ΔΞΠΡΔ ΗΗ απφ ηηο 

γξακκέο Ηθαξίαο – άκνπ θαη Κπθιάδσλ θαη πξαγκαηνπνηείηαη αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ Δηαηξείαο ππέξ ησλ 

παιαηψλ κεηφρσλ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ. 
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Γξνκνιφγηα: 

Βορειοαματολικό Αιγαίο 

 Πειοαιάπ - Χίξπ – Μσςιλήμη 

 Πειοαιάπ - Σύοξπ - Εύδηλξπ - Αγ. Κήοσκξπ - Φξύομξι - Καολόβαρι - Βαθύ 

 Καβάλα - Λήμμξπ - Μσςιλήμη - Χίξπ - Καολόβαρι - Αγ. Κήοσκξπ 

 Καβάλα - Λήμμξπ - Μσςιλήμη - Χίξπ - Βαθύ 

 Θερραλξμίκη - Λήμμξπ - Μσςιλήμη - Χίξπ – Βαθύ 

 Λαύοιξ - Αγ. Εσρςοάςιξπ - Λήμμξπ - Καβάλα 

 Λαύοιξ - Ψαοά - Μερςά (Χίξσ) 

Εμδοκυκλαδικά δρομολόγια 

 Σύοξπ - Κύθμξπ - Κέα - Λαύοιξ 

 Σύοξπ - Μύκξμξπ - Πάοξπ - Νάνξπ - Ιξπ - Σίκιμξπ - Φξλέγαμδοξπ - Κίμωλξπ - Μήλξπ 

 Σύοξπ - Πάοξπ - Σέοιτξπ - Σίτμξπ - Κίμωλξπ - Μήλξπ 

 Σύοξπ - Τήμξπ - Άμδοξπ 

 Σύοξπ - Πάοξπ - Νάνξπ - Δξμξύρα - Αιγιάλη - Καςάπξλα - Κξστξμήρι - Συξιμξύρα - 

Ηοακλειά - Νάνξπ - Πάοξπ - Σύοξπ 

 Σύοξπ - Μύκξμξπ - Πάοξπ - Νάνξπ - Φξλέγαμδοξπ - Σίκιμξπ - Ίξπ - Θηοαριά - Θήοα - Αμάτη 

 

 

 

 

 

http://www.nel.gr/routes/dromologia/peiraias-ikaria-samos.html
http://www.nel.gr/routes/dromologia/laurio-ageustratios-lhmnos-kabala.html
http://www.nel.gr/routes/dromologia/AquaSpirit-vlAj.html
http://www.nel.gr/routes/dromologia/AquaSpirit-vlAj.html
http://www.nel.gr/routes/dromologia/AquaSpirit-vlAj.html
http://www.nel.gr/routes/dromologia/AquaSpirit-vlAj.html
http://www.nel.gr/routes/dromologia/AquaSpirit-vlAj.html
http://www.nel.gr/routes/dromologia/AquaSpirit-vlAj.html
http://www.nel.gr/routes/dromologia/AquaSpirit-vlAj.html
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Ο θνπφο ηεο Δηαηξείαο 

Οη ζθνπνί ηεο εηαηξείαο είλαη: 

1.Η απόκτθςθ και θ εκμετάλλευςθ πλοίων για τθν μεταφορά προςϊπων, οχθμάτων παντόσ τφπου και 

εμπορευμάτων προσ εξυπθρζτθςθ τθσ ακτοπλοϊκισ γραμμισ Λζςβου - Πειραιά, κακϊσ και άλλων 

γραμμϊν του εςωτερικοφ και εξωτερικοφ. 

2.Η ναφλωςθ ι με οποιονδιποτε τρόπο γενικά (με προμικεια ι με ςυνεργαςία με οποιοδιποτε τρίτο 

φυςικό ι νομικό πρόςωπο) εκμετάλλευςθ πλοίων και γενικά πλωτϊν μζςων κάκε εκνικότθτασ και 

ςθμαίασ. 

3.Η εκτζλεςθ παντόσ είδουσ καλάςςιασ μεταφοράσ εμπορευμάτων, επιβατϊν ι οχθμάτων με ιδιόκτθτα 

ι μθ πλοία αυτισ. 

4.Η διενζργεια γενικά πάςθσ επιχειριςεωσ ι εργαςίασ θ οποία διευκολφνει τθν καλφτερθ εκπλιρωςθ 

του ςκοποφ τθσ εταιρείασ όπωσ:  

i. Ζ άζθεζε πάζεο θχζεσο θαη πάζεο κνξθήο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο πνπ έρεη ζρέζε κε ηε δηα ζαιάζζεο 

κεηαθνξάο επηβαηψλ θαζψο θαη πξαγκαηνπνίεζε εξγαζηψλ πξαθηφξεπζεο πινίσλ κε λφκηκν εθπξφζσπν πνπ ζα 

νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

ii. Ζ ζπκκεηνρή ζε νπνηαδήπνηε επηρείξεζε κε φκνην ή παξεκθεξή ζθνπφ,  νπνηνπδήπνηε εηαηξηθνχ ηχπνπ αθφκε 

θαη ε ζχκπξαμε ή θνηλνπξαμία κε απηέο.  

iii. Ζ ίδξπζε ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ κε αληηθείκελν ηελ νξγάλσζε ηνπξηζηηθψλ, κεηαθνξηθψλ, βηνκεραληθψλ, 

εκπνξηθψλ θαη ινηπψλ επηρεηξήζεσλ.  

iv. Ζ ίδξπζε, εθκεηάιιεπζε θαη ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο, ειηαθή αθηηλνβνιία, αηνιηθή, πδξνειεθηξηθή, γεσζεξκία, πβξηδηθή θαη γεληθψο θάζε πεγή ελέξγεηαο 

θαη ε δηελέξγεηα θάζε είδνπο επηρεηξήζεσο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία θαη βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο, φπσο 

ελδεηθηηθά ε αλαθχθισζε, ε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ θαη απνβιήησλ, ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο.  

v. Ζ ίδξπζε, εθκεηάιιεπζε θαη ιεηηνπξγία ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ,  ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ, εκπνξεπκαηηθψλ 

ζηαζκψλ, απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ θαη επηρεηξήζεσλ δηαθίλεζεο θαη απνζήθεπζεο εκπνξεπκάησλ, εθζεζηαθψλ 

ρψξσλ.  

vi. Ζ δηελέξγεηα θάζε είδνπο κεηαθνξηθήο εξγαζίαο κε θάζε κέζν θαζψο θαη ε θάζε είδνπο δηακεζνιάβεζε ζε 

κεηαθνξηθέο εξγαζίεο.  
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vii. Ζ άζθεζε θάζε είδνπο ηνπξηζηηθήο θαη μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο. Ζ θαηαζθεπή, απφθηεζε, κίζζσζε θαη 

εθκεηάιιεπζε μελνδνρεηαθψλ, ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ, ζπλεδξηαθψλ θαη εθζεζηαθψλ ρψξσλ.  

viii. Ζ κε νπνηνδήπνηε πνζνζηφ ζπκκεηνρή, ζε ειιεληθέο ( Αλψλπκεο, Δ.Π.Δ. θηι.) ή ζε αιινδαπέο εηαηξείεο, κε 

εκπνξηθή ή βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα θαη ηελ αιινδαπή. 

 

7.3  ΜΙΝΧΙΚΔ ΓΡΑΜΜΔ ANE 

Πξνθηι Οκίινπ: 

       Ζ εηαηξεία Minoan Lines, γλσζηή θαη σο Μηλσηθέο Γξακκέο, είλαη Διιεληθή λαπηηιηαθή εηαηξεία πνπ 

επηθεληξψλεηαη ζηελ αθηνπιντθή ζχλδεζε ηνπ Ζξαθιείνπ κε ηνλ Πεηξαηά θαη ηεο Πάηξαο κε ηελ Ηηαιία. Ζ ίδξπζή ηεο 

έγηλε ζην Ζξάθιεην ην 1972 ελψ ην 2008 νη κεηνρέο ηεο εμαγνξάζηεθαλ απφ ηνλ Ηηαιηθφ κηιν Γθξηκάιληη ζε 

πνζνζηφ 88%. 

Ηζηνξηθφ 

       Σν 1974 ε Minoan Lines εηζέξρεηαη δπλακηθά ζηελ ειιεληθή αθηνπινΐα. απνθηάηαη ην F/B Μίλσο θαη ζηηο 5 

Ηνπιίνπ πξαγκαηνπνηεί ην πξψην ηνπ ηαμίδη απφ ηνλ Πεηξαηά γηα ην Ζξάθιεην. Γχν ρξφληα αξγφηεξα ην 1976 ην 

δεχηεξν πινίν ηεο εηαηξείαο ην ηαρχηαην θαη γηα ηα ρξφληα εθείλα ην πην ζχγρξνλν F/B Αξηάδλε δίλεη ην ζηίγκα ηνπ 

δπλακηζκνχ ηεο Minoan Lines, ηφηε ηέζεθαλ θαη ηα θαζεκεξηλά δξνκνιφγηα πξφο ηελ Κξήηε. 

       Σν 1978 ην F/B Κλσζφο κπαίλεη ζηε γξακκή Ζξάθιεην-Πεηξαηάο,  θαη ην F/B Μίλσο αξρίδεη δξνκνιφγηα ζηε 

γξακκή Πεηξαηάο - Υαληά. Σα δχν θχξηα θξεηηθά ιηκάληα ζπλδένληαη πηα θαζεκεξηλά κε ηελ επεηξσηηθή Διιάδα. 

Σξία ρξφληα αξγφηεξα ην 1981 γίλεηαη ην κεγάιν βήκα ηεο Minoan Lines, ε εηαηξεία βάδεη πιψξε γηα ηε δηεζλή 

αγνξά. Σν F/B Δι Γθξέθν μεθηλά δξνκνιφγηα ζηε γξακκή Πάηξα-Αγθψλα, αλνίγνληαο λένπο επηρεηξεκαηηθνχο 

νξίδνληεο. Σν 1985 ε εηαηξεία, πηα απνθαζίδεη ηελ αλαλέσζε ηνπ ζηφινπ ηεο ην F/B Μίλσο απνρσξεί απφ ηα 

ζαιάζζηα δξνκνιφγηα θαη ηελ ζέζε ηνπ παίξλεη έλα λέν F/B ην Φαηζηφο. 

       Σν 1986 ε Minoan Lines επεθηείλεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο. Σν Ro/Ro Αγία Γαιήλε πνπ δξνκνινγείηαη ζηε 

γξακκή Ζξάθιεην - Πεηξαηά,  δίλεη ηε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο, κε ηνλ πην ζίγνπξν θαη αζθαιή ηξφπν, κεγάισλ 

θνξηεγψλ απηνθηλήησλ, ςπγείσλ, βπηηνθφξσλ θαη εηδηθψλ θνξηίσλ κε εχθιεθηα πιηθά. Δλψ ην 1987 ε γξακκή 

Πάηξα- Αγθψλα γίλεηαη ''δηπιή.'' Ζ δηαξθψο απμαλφκελε πξνηίκεζε ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ ζηε Minoan Lines 

επηβάιιεη ζηελ εηαηξεία ηε δξνκνιφγεζε ελφο αθφκε πινίνπ, ηνπ F/B Φαίδξα. Σν 1988 εηζέξρεηαη ζηελ γξακκή 

Πάηξα- Αλθφλα θαη ην F/B Κίλγθ Μίλσο, πνπ απνηειεί ην ηξίην πινίν ηεο εηαηξίαο γηα απηφ ην δξνκνιφγην. 
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       Σν 1990 δξνκνινγείηαη ην F/B Αξηάδλε ζηε γξακκή Διιάδα - Ηηαιία- Σνπξθία ελψλνληαο έηζη ηα παξάιηα ηεο 

Ησλίαο κε ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε. Σελ ίδηα ρξνλνινγία ην F/B Ν. Καδαληδάθεο δξνκνινγείηαη ζηε γξακκή 

Ζξάθιεην-Πεηξαηάο. 

       Σν 1991 γηα κηα αθφκε θνξά ε Minoan Lines αιιάδεη ηα δεδνκέλα ζηελ επηβαηεγφ λαπηηιία κε ην λέν F/B 

Γαίδαινο πνπ δξνκνινγείηαη ζηηο δηεζλείο γξακκέο Πάηξα-Αγθψλα. Σελ ίδηα επίζεο ρξνληά ε Minoan Lines ελψλεη 

θαη ηελ Κξήηε κε ηελ Αγθψλα θαη ηε Γπηηθή Δπξψπε κε ην αλαλεσκέλν F/B Δι Γθξέθν. Σν 1992 ηε ρξνληά απηή ε 

Minoan Lines θαηλνηνκεί αθφκα κηα θνξά, κεηψλνληαο ην ρξφλν ηαμηδηνχ γηα ηελ Ηηαιία ζηηο 24 ψξεο. κε λέν θαη 

ππεξζχγρξνλν F/B, ην F/B Δξσηφθξηηνο πνπ θάλεη πην άλεην θαη πην γξήγνξν ην ηαμίδη, ελψ κε ηελ λέα ππεξεζία 

Camping on board πνπ πξψηεο ε Minoan  Lines πξνζθέξεη, δίλνπλ κηα επηπιένλ δπλαηφηεηα ζε επηβάηεο πνπ 

ηαμηδεχνπλ κε ην ηξνρφζπηην ή ην camper ηνπο. 

       Σν 1993 είλαη ε ρξνληά πνπ αξρίδεη λα εθαξκφδεηαη έλα θηιφδνμν, γηα ηελ εηαηξεία, επελδπηηθφ πξφγξακκα. Ζ 

λαππήγεζε ελφο ζχγρξνλνπ,  ζχκθσλα κε ηηο λέεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο, ηαρχηεηαο θαη πνιπηέιεηαο πινίνπ, 

ηνπ Highspeed Ferry Αξεηνχζα. 

       Δλψ ην 1994 ην ηζηνξηθφ θηίξην ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ζην Ζξάθιεην, πνπ είρε ππνζηεί νινθιεξσηηθή 

θαηαζηξνθή απφ ηνπο βνκβαξδηζκνχο ηνπ Β'  Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, πεξλά ζηελ ηδηνθηεζία ηεο εηαηξείαο φπνπ θαη 

ζηεγάδεη πιένλ ηε δηνίθεζε θαη φιεο ηηο ππεξεζίεο ησλ Κεληξηθψλ ηεο Γξαθείσλ. 

       Σν 1995 παξαιακβάλεηαη ην πξψην λενλαππεγεκέλν πινίν, ην ππεξζχγρξνλν Highspeed Ferry Αξεηνχζα θαη 

γίλεηαη ην ελδέθαην πινίν αιιά θαη ε λαπαξρίδα ηνπ ζηφινπ ηεο εηαηξείαο. Ζ Πάηξα θαη ε Αγθψλα απέρνπλ ηψξα, 22 

κφλν ψξεο! Ζ πνιπηέιεηα ησλ θξνπαδηεξφπινησλ ζε ηαθηηθέο γξακκέο αληακείβεηαη κε ηελ αζξφα εκπηζηνζχλε θαη 

πξνηίκεζε ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ. Σν 1996 ην επελδπηηθφ πξφγξακκα ηεο Minoan Lines  "ηαξάδεη" εθ λένπ ηα λεξά 

ηεο Μεζνγείνπ. Με ηα λέα Highspeed Ferries πνπ παξαγγέιλνληαη, Ίθαξνο θαη Παζηθάε, ην ζπλνιηθφ χςνο 

επέλδπζεο αγγίδεη ηα 56 δηο. δξρ. Σν Μάην ηνπ 1997 ην H/S/F Ίθαξνο θαζειθχεηαη ζηα λεξά ησλ Ννξβεγηθψλ 

λαππεγείσλ θαη θηάλεη ζηελ Διιάδα κέζα ζε θιίκα κεγάιεο ππεξεθάλεηαο θαη ελζνπζηαζκνχ. Σελ ίδηα ρξνληά ε 

Minoan Lines ηδξχεη απφ θνηλνχ κε άιινπο Έιιελεο εθνπιηζηέο θαη επηρεηξεκαηίεο ηε Minoan Lines  Highspeed 

Ferries, θαη ακέζσο δξνκνινγείηαη ζηε γξακκή Πεηξαηάο – Κπθιάδεο ην ππεξζχγρξνλν Catamaran Ferry Highspeed 

1 θαη ην F/B Αξηάδλε. 

       Σν 1998 θαηαθηάηαη έλα λέν ξεθφξ γηα ηε Minoan Lines. H εηαηξεία εηζάγεη ηηο κεηνρέο ηεο ζην Υξεκαηηζηήξην 

Αμηψλ Αζελψλ θαη ε θαζνιηθή ζπκκεηνρή θαη εκπηζηνζχλε  ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ, ζπκβάιιεη ζην ζρεδηαζκφ 

αθφκα πην θηιφδνμσλ επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Δπίζεο ην ηξίην Highspeed Ferry ηεο εηαηξείαο, ην Παζηθάε 

παξαδίδεηαη ζηε Minoan Lines θαη καδί κε ηα H/S/Fs Ίθαξνο θαη Αξεηνχζα αληηπξνζσπεχνπλ κε 80 δηο δξρ. Σε 

κεγαιχηεξε επέλδπζε κέρξη ηψξα ζηελ ειιεληθή αθηνπινΐα. 
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       Σελ ίδηα ρξνληά έλαο αθφκα θηιφδνμνο ζηφρνο κπαίλεη ζε εθαξκνγή. Σα ηαρχηεξα, πνιπηειέζηεξα θαη 

κεγαιχηεξα πινία ζηνλ θφζκν αξρίδνπλ λα θαηαζθεπάδνληαη ζηελ Ηηαιία γηα ινγαξηαζκφ ηεο Minoan Lines. Σα 

Highspeed Ferries, Κλσζφο Παιιάο θαη Φαηζηφο Παιιάο ζα κεηψζνπλ ηελ ηαρχηεηα απφ ηνλ Πεηξαηά ζην Ζξάθιεην 

ζε 6 κφλν ψξεο. ρεδηαζηήο ηνπο είλαη ην δηάζεκν αξρηηεθηνληθφ γξαθείν "De Jorio". 

       Οη θηινδνμίεο φκσο ηεο εηαηξείαο "δελ βξίζθνπλ ιηκάλη". Γχν αθφκα ηαρχηαηα Highspeed Ferries γηα ηηο γξακκέο 

ηεο Αδξηαηηθήο παξαγγέιλνληαη ζηελ Ηηαιία.  Σν επελδπηηθφ πξφγξακκα ηεο εηαηξείαο πξνβιέπεη αθφκα δχν 

Highspeed Ferries. Σα Ro-Pax Ferries πνπ παξαγγέιλνληαη ζην λαππεγείν Samsung ηεο Ν. Κνξέαο ζα είλαη ζε 

ζέζε λα αλαπηχζζνπλ ππεξεζηαθή ηαρχηεηα 28,5 θφκβσλ. Ζ Minoan Lines φκσο κεγαιψλεη αθφκε πην πνιχ. 

Απνθηά ην 70% ηεο εηαηξείαο Ceres Hydrofolis θαη δηεπξχλεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο αλάπηπμε.  

        ην ηέινο ηνπ 1998 επηβεβαηψλεηαη γηα κηα θνξά αθφκε ε εκπηζηνζχλε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ ηεο Minoan 

Lines αθνχ ζε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ απφ ηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο αληινχληαη 3 δηο δξρ. 

       Σν 1999 είλαη ε ρξνληά ηεο δεκηνπξγίαο κηα λέαο κεγάιεο εηαηξείαο. Σεο HELLAS FLYING DOLPHINS, πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ θνηλνπξαμία Ceres Hydrofoils, ηεο Minoan lines Highspeed ferries θαη ηεο Minoan Lines.  

        Ζ Air Greece θαη ε Aegean Airlines ζπλεξγάδνληαη θαη δεκηνπξγνχλ ηε κεγαιχηεξε ηδησηηθή αεξνπνξηθή 

εηαηξεία ζηελ Διιάδα. Μεηά ηε ζπλεξγαζία θαη ηειηθά ζπγρψλεπζε ησλ δχν αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ, ε Minoan Lines 

βξίζθεηαη λα θαηέρεη έλα κεγάιν παθέην ησλ κεηνρψλ ηεο ηδησηηθήο αεξνπνξηθήο εηαηξείαο AIR GREECE. Έηζη, ε 

δπλαηφηεηα πξνζθνξάο ππεξεζηψλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ ζην επηβαηηθφ θνηλφ απνθηά λέα δηάζηαζε.  

       Παξαγγέιλεηαη έλα αθφκε H/S/F ζηα λαππεγεία SAMSUNG θαη δχν αθφκε ζηα Ηηαιηθά λαππεγεία Fincantieri, 

αλεβάδνληαο ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο απφ ην 1995, ζε 1 δηο. δνιάξηα. 

       Σν 2000 ηα πνιχ πςειά επίπεδα αζθάιεηαο θαη πνηνηηθήο κεηαθνξάο επηβαηψλ απφ ηε Minoan Lines 

πηζηνπνηνχληαη πιένλ θαη επίζεκα, ε πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9002 απφ ηελ Germanischer Lloyd ζηελ Διιάδα 

γίλεηαη πιένλ απφ ηελ επίζεκε πνιηηεία θαη αθνξά ηελ Αζθαιή θαη Πνηνηηθή Μεηαθνξά Δπηβαηψλ θαη Ορεκάησλ 

δηα Θαιάζζεο. 

Καζειθχεηαη έλα αθφκε H/S/F, ην Πξνκεζέαο, απφ ηα λαππεγεία Samsung θαη παξαγγέιλεηαη έλα αθφκε, κε ηα ίδηα 

ραξαθηεξηζηηθά. Παξαιακβάλεηαη απφ ηα λαππεγεία Fincantieri έλα αθφκε Highspeed Ferry, ην Κλσζφο Παιιάο. 

        Σν 2001 ην θηιφδνμν επελδπηηθφ πξφγξακκα ηεο Minoan Lines εμειίζζεηαη απξφζθνπηα, κε ηελ παξαιαβή ελφο 

αθφκε λεφηεπθηνπ Highspeed  Ferry, ηνπ Πξνκεζέαο, ην νπνίν δξνκνινγείηαη ζηε γξακκή Πάηξα - Κέξθπξα - 

Ζγνπκελίηζα-Βελεηία. 
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       Πσιείηαη ην F/B Ν. Καδαληδάθεο, ην νπνίν εμππεξεηνχζε ηε γξακκή Ζξάθιεην - Πεηξαηάο - Ζξάθιεην. Έηζη, 

αθνινπζείηαη πηζηά, ην ζηξαηεγηθφ πξφγξακκα ησλ Μηλσηθψλ Γξακκψλ πνπ σο βαζηθφ ζηφρν έρεη ηελ πιήξε 

αλαλέσζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζηφινπ. Λίγνπο κήλεο κεηά, παξαιακβάλεηαη απφ ηα λαππεγεία Fincantieri ην 

αδειθφ πινίν ηνπ H/S/F Knossos Palace, ην Festos Palace. 

       Μεηά ηελ παξαιαβή ηνπ λεφηεπθηνπ πινίνπ Highspeed Ferry Festos Palace, αλαθνηλψλεηαη ε ζηξαηεγηθή 

ζπλεξγαζία ησλ Μηλσηθψλ Γξακκψλ κε ηνλ κεγαιχηεξν ηδησηηθφ φκηιν λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ ηεο Ηηαιίαο, Grimaldi. 

Με ηε ζπλεξγαζία απηή, νη Μηλσηθέο Γξακκέο ζα επεθηείλνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο, πέξα ησλ γξακκψλ ηεο 

Αδξηαηηθήο, ζην ρψξν ηεο Γπηηθήο Μεζνγείνπ, ζπλδένληαο ηε Γπηηθή Ηηαιία κε ηελ Σπλεζία ζε πξψηε θάζε, θαη ζηε 

ζπλέρεηα κε Γαιιηθά ιηκάληα ηεο Μεζνγείνπ.  

       Ζ πνξεία ησλ Μηλσηθψλ Γξακκψλ ζπλερίδεηαη κε ηελ παξαιαβή ηνπ H/S/F Ωθεαλφο απφ ηα λαππεγεία 

Samsung, ην νπνίν δξνκνινγείηαη ζηε γξακκή Πάηξα - Ζγνπκελίηζα - Βελεηία. 

       Σν 2002 ε Minoan Lines ζπλερίδνληαο ην επελδπηηθφ ηεο πξφγξακκα παξαιακβάλεη ζηηο 10 Μαΐνπ 2002 ην 

H/S/F Δπξψπε Παιιάο απφ ηα λαππεγεία Fincantieri ηεο Ηηαιίαο. Πξφθεηηαη γηα έλα αθφκε ππεξζχγρξνλν πινίν, 

πνπ έξρεηαη λα εληζρχζεη ηε ζέζε ηεο εηαηξείαο ζηηο γξακκέο ηεο Αδξηαηηθήο θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο 

ειιεληθήο αθηνπινΐαο αιιά θαη ζηελ νηθνλνκηθή θαη ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο καο. 

       ηηο 31.5.2002 μεθίλεζε ηα δξνκνιφγηα ηνπ ην H/S/F Αξηάδλε Παιιάο πξψελ Ωθεαλφο ζηε λέα γξακκή Γέλνβα - 

Μάιηα - Σπλεζία, πνπ επεθηείλεηαη ε Minoan Lines ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Ηηαιηθφ φκηιν Grimaldi. 

       Σν 2003 παξά ην επκεηάβιεην δηεζλέο νηθνλνκηθφ θαη γεσπνιηηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ επίδξαζή ηνπ ζηελ 

εζσηεξηθή αγνξά, ε δηνίθεζε ηεο Minoan Lines πέηπρε ην 2003 λα ηζρπξνπνηήζεη ηε ζέζε ηεο εηαηξίαο θαη 

ηαπηφρξνλα λα πινπνηήζεη ηε ζηξαηεγηθή απφθαζε γηα δξαζηηθή κείσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ θαη ηελ 

επαλαθνξά ηεο εηαηξίαο ζε πνξεία θεξδνθνξίαο. ηα πιαίζηα απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο ζπγθαηαιέγνληαη θαη νη 

πσιήζεηο ησλ H/S/F Πξνκεζέαο θαη H/S/F Ωθεαλφο. 

       Με ζηφρν ηελ πιεξέζηεξε εμππεξέηεζε ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ, ε εηαηξία πινπνίεζε κέζα ζην 2003 δχν λέεο, 

πξσηνπνξηαθέο θαη άθξσο πειαηνθεληξηθέο ππεξεζίεο: ηηο θξαηήζεηο θαη πιεξσκή εηζηηεξίνπ κέζσ ηειεθψλνπ θαη 

ηελ θξάηεζε κέζσ δηαδηθηχνπ.  

       Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2003 ε Minoan Lines πηζηνπνηήζεθε ζε φια ηα πινία λέαο ηερλνινγίαο, κε ην ζχζηεκα 

πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηξνθίκσλ HACCP,  ζην πιαίζην ησλ κέηξσλ πνπ εθαξκφδνληαη, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζηαηεπηεί ε πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ θαη θαηά ζπλέπεηα λα δηαζθαιηζηεί θαη λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο επηβάηεο κέζα ζηα πινία ηεο εηαηξίαο. Ζ Minoan Lines είλαη ε κνλαδηθή 

εηαηξία ζηνλ θιάδν πνπ έρεη πηζηνπνηεζεί κε ην ζχζηεκα απηφ. 



100 
 

       Σν 2004 κε ηδηαίηεξε επηηπρία ε δηνίθεζε ηεο Minoan Lines,  εθαξκφδνληαο απζηεξά ηε ζηξαηεγηθή πνπ έρεη 

ραξάμεη, θαηάθεξε λα πεηχρεη ζεακαηηθή αχμεζε ζηε ιεηηνπξγηθή θεξδνθνξία θαζψο θαη εληππσζηαθή βειηίσζε ζε 

φινπο ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο. Έρνληαο πξσηαξρηθφ κέιεκα ηελ θαιχηεξε θαη πιεξέζηεξε εμππεξέηεζε 

ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ ε Minoan Lines πινπνηεί έλα θαηλνηφκν πειαηνθεληξηθφ πξφγξακκα ηαθηηθψλ επηβαηψλ κε ηελ 

νλνκαζία «Minoan Δλ Πισ». The Minoan Lines Club!  

       Δπηθεληξψλνληαο ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηέο ζηνλ ακηγψο λαπηηιηαθφ ηνκέα ε εηαηξία ζπκθψλεζε ηελ 

πψιεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ Αεξνπνξία Αηγαίνπ (Aegean). Αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Minoan Lines ζε 

33,31% κε αγνξά κεηνρψλ ηεο Hellas Flying Dolphins. 

       Σν 2006 ε εηαηξία πνχιεζε ην H/S/F Ariadne Palace ζηελ εηαηξία  Moby Lines φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο 

Ηηαιηθέο αθηνπιντθέο γξακκέο θαη ηελ ίδηα ρξνληά νη Μηλσηθέο γξακκέο Α.Ν.Δ αλαθεξχζζνληαη σο ε επηβαηεγφο 

λαπηηιηαθή εηαηξία ηεο ρξνληάο ζχκθσλα κε ηελ ιίζηα ηεο δηεζλνχο εθεκεξίδαο Lloyd's πνπ αζρνιείηαη κε ηα 

λαπηηιηαθά δξψκελα. 

       Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2007, ε Attica Group αχμεζε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο ζηηο Μηλσηθέο Γξακκέο. Σνλ 

Ηνχλην, ε Attica Group πψιεζε ην ζχλνιν ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηηο Μηλσηθέο (22,2%) ζηελ Access Maritime SA, ε 

νπνία ειέγρεηαη απφ ηνλ θ Λαζθαξίδεο. Σνλ Γεθέκβξην, ε Sea Star Capital, ηδηνθηήηεο ηεο ΑΝΔΚ , απέθηεζε 

πνζνζηφ 26,05% ζηηο Μηλσηθέο Γξακκέο απφ ηελ Access Maritime ζε κηα ζπλαιιαγή κε απεπζείαο αλάζεζε. 

       Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2008, ε Sea Star Capital ππέγξαςε ζπκθσλία κε ηελ Grimaldi Compagnia ηνπ di 

Navigazione SpA λα πνπιήζεη ην 26,7 ηνηο εθαηφ ησλ κεηνρψλ ηεο ζηηο Μηλσηθέο. Σνλ Οθηψβξην, Compagnia di 

Navigazione SpA, κεηξηθή εηαηξεία ηνπ Οκίινπ Grimaldi , αχμεζε ηε ζπκκεηνρή ηνπ πάλσ απφ ην φξην ηνπ ελφο 

ηξίηνπ ησλ θνηλψλ θεθαιαίνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ, ε νπνία πξνθάιεζε κηα ππνρξεσηηθή δεκφζηα 

πξνζθνξά γηα ην ππφινηπν ησλ κεηνρψλ. Ζ πξνζθνξά μεθίλεζε ζηα ηέιε ηνπ Οθησβξίνπ θαη δηήξθεζε κέρξη ην 

ηέινο ηνπ Ννεκβξίνπ. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ,ε Γθξηκάιληη απέθηεζε έλα επηπιένλ 47,9% ησλ κεηνρψλ 

ηεο Minoan Lines, αλεβάδνληαο ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο ζε πεξίπνπ 85%. 
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7.4 ΑΝΧΝΤΜΖ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΖ ΔΣΑΙΡΙΑ ΚΡΖΣΖ Α.Δ 

Πξνθηι Οκίινπ: 

       H εηαηξεία ηδξύζεθε ζηηο 10 Απξηιίνπ ηνπ 1967, κε ηελ επσλπκία «Αλψλπκε Ναπηηιηαθή Δηαηξεία Κξήηεο Α.Δ.» 

θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «ANEK LINES», κε κεηφρνπο απινχο αλζξψπνπο ηεο Μεγαινλήζνπ. Δίλαη ε πξψηε εηαηξεία 

ιατθήο βάζεο θαη ε ηδέα ηεο ίδξπζήο ηεο πξνέθπςε απφ ηελ αλάγθε βειηίσζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο αθηνπιντθήο 

ζχλδεζεο ηεο Κξήηεο κε ηελ Ζπεηξσηηθή Διιάδα. 

       Γηνηθείηαη απφ 15κειεο ζπκβνχιην θαη απαζρνιεί θαηά κέζν φξν 1800 άηνκα ζε πιεξψκαηα & Γηνηθεηηθέο 

Τπεξεζίεο μεξάο. Ζ έδξα ηεο είλαη ζηα Υαληά, ζε ηδηφθηεηα ππεξζχγρξνλα γξαθεία, ηα νπνία δηαζέηνπλ κεγάιν 

ζπλεδξηαθφ θέληξν κε δπλαηφηεηα θηινμελίαο 500 αηφκσλ. Ζ δξαζηεξηνπνίεζε ηεο ΑΝΔΚ ζηνλ ρψξν ηεο 

επηβαηεγνχ λαπηηιίαο μεθίλεζε ηνλ επηέκβξην ηνπ 1970 κε ηε δξνκνιφγεζε ηνπ πξψηνπ πινίνπ ηεο, ηνπ 

αιεζκφλεηνπ «ΚΤΓΧΝ», ζηε γξακκή Πεηξαηά – Υαληά. Από ηόηε κέρξη ζήκεξα ε εμέιημή ηεο ήηαλ εληππσζηαθή. 

       Ο κεγάινο θαη ζύγρξνλνο ζηόινο ηεο ΑΝΔΚ πεξηιακβάλεη 10 ηδηφθηεηα πινία, ειιεληθνχ λενινγίνπ, ηα 

νπνία είλαη πηζηνπνηεκέλα κε ηα Γηεζλή πζηήκαηα Αζθάιεηαο θαη Πνηόηεηαο ISM & ISPS Systems, ΗSO & 

HACCP αληίζηνηρα. 

       Δπηπξνζζέησο, εθαξκφδνληαο ηελ Γηεζλή ύκβαζε STCW ηνπ 1995, πνπ αθνξά ζηελ πνηφηεηα ησλ 

πιεξσκάησλ (εμεηδίθεπζε, δηπιψκαηα, εκπεηξία θιπ), ε ΑΝΔΚ θαηά γεληθή νκνινγία έρεη θαηαθέξεη λα δηαηεξήζεη 

κηα απφ ηηο πξψηεο ζέζεηο ζην ρψξν ηεο δηεζλνχο θαη εγρψξηαο λαπηηιίαο. 

       Ζ ζεκεξηλή ΑΝΔΚ LINES αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ πιένλ ζχγρξνλσλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ, κε παλεπξσπατθή 

παξνπζία θαη κεγάιν θχξνο. Απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 1998, κε ηελ εηζαγσγή ηεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ, 

δηαζθάιηζε ηελ αλνδηθή ηεο πνξεία. Με ηε δηεχξπλζε ηνπ εκπνξηθνχ ηεο δηθηχνπ, κε ηελ δεκηνπξγία λέσλ 

δξνκνινγηαθψλ γξακκψλ, κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ επελδπηηθψλ επθαηξηψλ θαη ησλ πξνθιήζεσλ ζην λαπηηιηαθφ 

ρψξν, κε ηελ πινπνίεζε εχζηνρσλ ζηξαηεγηθψλ Marketing πνπ ιακβάλνπλ ππφςε φιεο ηηο ζεκαληηθέο ηδηνκνξθίεο 

θαη ηηο επηκέξνπο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε αγνξάο, ελεξγνπνηεί απνδνηηθά θαη αληαγσληζηηθά ηφζν ην ζπλνιηθφ 

δπλακηθφ ηεο φζν θαη ην κεγάιν δίθηπν πσιήζεσλ θαη πξαθηνξείσλ πνπ ηελ αληηπξνζσπεχνπλ, ζε Διιάδα θαη 

Δπξψπε. 

       Παξάιιεια, ε ΑΝΔΚ είλαη θνηλσληθά επαηζζεηνπνηεκέλε θαη κε ππεπζπλφηεηα πξνζθέξεη ρξφληα ηψξα ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν, κέζα απφ κεγάιεο πεξηβαιινληηθέο, αζιεηηθέο, πνιηηηζκηθέο ρνξεγίεο, ζηεξίδεη νηθνλνκηθά 

ηδξχκαηα θνηλσληθνχ θαη θηιαλζξσπηθνχ ραξαθηήξα, εληζρχεη πξνζπάζεηεο δηαηήξεζεο ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο θαη πξνβνιήο ηεο ηζηνξηθήο θπζηνγλσκίαο ηεο Κξήηεο, ζπκκεηέρνληαο ζηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηεο 
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ρψξαο. Βξίζθεηαη πάληα, έκπξαθηα θαη δηαθξηηηθά & ζην πιεπξφ ζπλαλζξψπσλ καο πνπ έρνπλ αλάγθε ηελ 

ζπλδξνκή ηεο. 

       Σν Γεθέκβξην ηνπ 2008, ζην πιαίζην ηεο εηήζηαο απνλνκήο ησλ΄΄ 5th Greek Shipping Awards΄΄ πνπ δηνξγάλσζε 

ε Lloyd’s List, ε ΑΝΔΚ βξαβεχηεθε σο «H Καιύηεξε Δηαηξεία ηεο Υξνληάο 2008 γηα ηελ Δπηβαηεγό Ναπηηιία». 

       Απφ ηελ γέλλεζε ηεο εηαηξείαο & ηνλ θαηάπινπ ηνπ πξψηνπ πινίνπ ηεο, ηνπ ζξπιηθνχ ΚΤΓΧΝ, κέρξη ηηο 

κειεηεκέλεο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο ηεο ζεκεξηλήο Γηνίθεζεο, ε ΑΝΔΚ LINES ιεηηνπξγεί ρσξίο παξέθθιηζε, κε 

ππεπζπλφηεηα θαη ζπλέπεηα, αλαπηχζζεη θαη βειηηψλεη ηνλ αμηφπηζην ζηφιν ηεο, ην εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηεο θαη 

ηηο άςνγα παξερφκελεο ππεξεζίεο ηεο. Καη φια απηά πάληα κε θχξην γλψκνλα ην ζπκθέξνλ ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ 

πνπ καθξνπξφζεζκα εμαζθαιίδεη θαη ηελ επξσζηία ηνπ δηθνχ ηεο θέξνληνο κεηνρηθνχ νξγαληζκνχ. 

Κνηλσληθή Δπζχλε: 

       H ANEK LINES βξίζθεηαη δηαξθψο θνληά ζηελ θνηλσλία δηαηεξψληαο θαη εληζρχνληαο ζε εηήζηα βάζε ην ζεζκφ 

ησλ ρνξεγηψλ, βνεζψληαο ηηο πην ζεκαληηθέο θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο, επηζηεκνληθέο, αζιεηηθέο θαη θαιιηηερληθέο 

εθδειψζεηο θαη πξσηνβνπιίεο. Δλδεηθηηθά ζαο παξνπζηάδνπκε κία κηθξή εηθφλα ηεο πνιπεπίπεδεο ρνξεγηθήο 

δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο εηαηξείαο: 

 Ζ ΑΝΔΚ LINES πηζηεχνληαο ζηελ ζπνπδαηφηεηα αλαβίσζεο ηνπ πνιηηηζκνχ  ζπλέβαιιε σο πξψηνο Μέγαο 

Υνξεγφο ζηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ Μηλστθνχ Πινίνπ, πνπ 3.500 ρξφληα κεηά ηαμίδεςε μαλά πξεζβεχνληαο 

πνιηηηζκφ θαη νξάκαηα ηνπ ζήκεξα 

 Θεσξψληαο πςίζηεο ζεκαζίαο ηελ αλάγθε δηαθχιαμεο θαη δηάζσζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ε ΑΝΔΚ 

LINES ρνξήγεζε ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ζέκα: “Γξάζεηο γηα ηε Γηαηήξεζε – Πξνζηαζία ηνπ 

Γππαεηνχ θαη ηεο Βηνπνηθηιφηεηαο ζηελ Κξήηε” 

 Χο Υξπζφο Υνξεγφο, ε ΑΝΔΚ LINES ζηεξίδεη ηελ πνιπεηή πνιηηηζηηθή πξνζθνξά ηνπ ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ.Κ, ην 

νπνίν ζε πείζκα ησλ θαηξψλ εκκέλεη ζηελ επηινγή  εμαίξεησλ πνηνηηθψλ ζεαηξηθψλ έξγσλ 

 Γπλακηθφ ην παξφλ ηεο εηαηξείαο θαη ζην ρψξν ηνπ αζιεηηζκνχ.  Δπίζεκνο Υνξεγφο ηνπ Πνδειαηηθνχ 

Οκίινπ «ΣΑΛΧ-ΑΝΔΚ LINES», ν νπνίνο κε ζηαζεξά βήκαηα θαη κεζνδηθφηεηα έθζαζε ηα ηειεπηαία 

ρξφληα λα θεξδίδεη ηνλ ηίηιν ηεο θνξπθαίαο ειιεληθήο νκάδαο ζηελ πνδειαζία. 

 Ζ νκάδα πδαηνζθαίξηζεο ΝΟΥ–ΑΝΔΚ LINES, αιιά θαη ην ΚΑΝΟΔ–ΚΑΓΗΑΚ, έρνπλ λα επηδείμνπλ 

θνξπθαίεο ζηηγκέο, ζπνπδαίνπο αγψλεο θαη λίθεο εληφο θαη εθηφο Διιάδαο. 
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Πέξαλ ησλ παξαπάλσ κεγάισλ ρνξεγηψλ, ε ΑΝΔΚ, κε αίζζεκα επζχλεο, είλαη θνληά ηφζν ζε αηνκηθέο πεξηπηψζεηο 

ζπλαλζξψπσλ καο πνπ ρξήδνπλ βνεζείαο, φζν θαη ζε πνιιέο επηζηεκνληθέο, θαιιηηερληθέο, πνιηηηζκηθέο, αζιεηηθέο 

θαη εθπαηδεπηηθέο εθδειψζεηο πνπ δηνξγαλψλνπλ αληίζηνηρνη θνξείο. 

Ηζηνξηθφ: 

εκαληηθνί ηζηνξηθνί ζηαζκνί ζηελ πνξεία ηεο ΑΝΔΚ : 

       10 Απξηιίoπ 1967 ζηα Υαληά. Mεξηθέο εθαηνληάδεο Κξεηηθνί, έκπνξνη, επαγγεικαηίεο, ζπληαμηνχρνη, αγξφηεο, κε 

πξφηαζε ηνπ πλδέζκνπ Οηθνλνκνιφγσλ ηνπ Ννκνχ Υαλίσλ θαη ηελ ζπκβνιή θαη ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε ηνπ ηφηε 

εβαζκψηαηνπ Μεηξνπνιίηε Κηζζάκνπ θαη ειίλνπ Δηξελαίνπ Γαιαλάθε, πινπνηνχλ ηελ ηνικεξή ηδέα ηεο ίδξπζεο 

ηεο πξψηεο παγθνζκίσο πνιπκεηνρηθήο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο, κε ζηφρν ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζαιάζζησv 

κεηαθνξψλ κε ζχγρξνλα, άλεηα θαη πνιηηηζκέλα κέζα.Ζ ΑΝΔΚ είλαη κηα πξαγκαηηθφηεηα ! 

       ηηο 9 επηεκβξίνπ 1970 ην Δ/Γ-Ο/Γ ΚΤΓΧΝ θαηαπιέεη ζην ιηκάλη ηεο νχδαο θαη ε ΑΝΔΚ θεξδίδεη ηελ 

εκπηζηνζχλε φισλ. Ζ ΑΝΔΚ εηζέξρεηαη δπλακηθά ζηελ Διιεληθή Αθηνπινΐα. 

       Σν 1973 απνθηά ηα Δ/Γ-Ο/Γ ΚΑΝΣIΑ θαη ΡΔΘΤΜΝΟ, πξαγκαηνπνηψληαο θαζεκεξηλά δξνκνιφγηα ζηε γξακκή 

Ζξάθιεην-Πεηξαηά. 

       Σν 1978 ε Δηαηξεία απνθηά ην Δ/Γ-Ο/Γ ΚΡΖΣΖ. Σα θαζεκεξηλά δξνκνιφγηα ησλ πινίσλ ηεο ΑΝΔΚ είλαη πιένλ 

γεγνλφο, ζπλδένληαο ηα δχν βαζηθά ιηκάληα ηεο Κξήηεο κε ηελ επεηξσηηθή Διιάδα. 

       Σν 1987 εληζρχεη ην ζηφιν ηεο κε φηη πην ζχγρξνλν ππήξρε ηελ επνρή εθείλε, ην Δ/Γ-Ο/Γ ΑΠΣΔΡΑ, ζηε γξακκή 

Υαληά-Πεηξαηά. 

       Οη δεκηoπξγηθέο ηδέεο θέξλνπλ αικαηψδε αvάπηπμε. Πξαγκαηνπνηείηαη ε λαπηηιηαθή ζχλδεζε Διιάδαο-Ηηαιίαο, 

ελψ παξάιιεια άξρηζε ε αλαγξαθή ηνπ κπιε-θίηξηλνπ ινγνηχπνπ ζε φια ηα πινία ηεο. Σν 1989 ηα Δ/Γ-Ο/Γ ΛΗΟ 

θαη ΛΑΣΧ κπαίλνπλ δπλακηθά ζηνπο ζαιάζζηνπο δξφκνπο ηεο Ηηαιίαο, δεκηνπξγψληαο λέεο πξννπηηθέο ζηελ 

γξακκή Πάηξα-Αγθψλα θαη πψιεζε ηνπ Δ/Γ-Ο/Γ πινίνπ "ΚΤΓΧΝ" 

       Σν 1992 δξνκνινγείηαη γηα ηε γξακκή Βνξείνπ Ηηαιίαο ην Δ/Γ-Ο/Γ ΔΛ.ΒΔΝΗΕΔΛΟ, ε λαπαξρίδα ηεο ΑΝΔΚ, ην 

κεγαιχηεξν θαη πνιπηειέζηεξν πινίν ηεο Μεζνγείνπ. Σν αθνινπζεί ζηα ίδηα δξνκνιφγηα ην Δ/Γ-Ο/Γ TAΛΧ 

       Σν 1997 δξνκνινγνχληαη ηα ΚΡΖΣΖ Η θαη ΚΡΖΣΖ ΗΗ ζηε γξακκή Πάηξα-Αγθψλα. 

       Σν 1998 ε ΑΝΔΚ ραξάδεη κηα λέα πνξεία κε αγνξέο λέσλ πινίσλ θαη εηζαγσγή ησλ κεηνρψλ ηεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. Γξνκνινγείηαη ην ΟΦΟΚΛΖ Βελ. ζηε γξακκή Βνξείνπ Ηηαιίαο θαη εληάζζνληαη ζην 

ζηφιν ηεο ηα Δ/Γ-Ο/Γ ΠΡΔΒΔΛΖ θαη ΑΡΚΑΓΗ απν ζπγρψλεπζε ηεο Ρεζπκληαθήο. 
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       Σν 2000 δξνκνινγείηαη ην Δ/Γ-Ο/Γ "ΛΔΤΚΑ ΟΡΖ ζηε γξακκή Βνξείνπ Ηηαιίαο, θαη ην λεφηεπθην H/S/F 

"OLYMPIC CHAMPION ζηε γξακκή Πάηξα-Αγθψλα. 

To 2001 δξνκνινγείηαη ην δεχηεξν λεφηεπθην H/S/F HELLENIC SPIRIT ζηε γξακκή Βνξείνπ Ηηαιίαο. 

       Σν 2005 ε γξακκή ηεο Βνξείνπ Ηηαιίαο ζπλερίδεηαη κε ηε λέα γξακκή Πάηξα-Βελεηία. Σελ ίδηα ρξνληά έλα φξακα 

δεθαεηηψλ έγηλε πξαγκαηηθφηεηα. Οινθιεξψζεθε ε αλέγεξζε ηνπ θηεξίνπ ηεο Δηαηξείαο θαη ε κεηαθνξά ησλ 

δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο ζε ηδηφθηεηεο, ιεηηνπξγηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηα Υαληά, αλαβαζκίδνληαο έηζη ην θχξνο θαη 

ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηεο ΑΝΔΚ. 

       Σν 2006 ε Γεξκαληθή Λέζρε Απηνθηλήηνπ ADAC, απνλέκεη ζην H/S/F OLYMPIC CHAMPION, ην πξψην 

Παλεπξσπατθφ Βξαβείν θαιχηεξνπ επηβαηεγνχ / νρεκαηαγσγνχ πινίνπ, πηζηνπνηψληαο έηζη φηη πιεξεί ηα δηεζλή 

πξφηππα αζθαιείαο, ζε φηη αθνξά ηνλ ηερληθφ εμνπιηζκφ θαη ην άξηηα εθπαηδεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ. 

       Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2007 εγθαηληάδεηαη ην λέν ππεξζχγρξνλν θηήξην ηεο εηαηξείαο ζηνλ Πεηξαηά, φπνπ 

ζηεγάδεηαη ε δηεχζπλζε εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο, ε δηεχζπλζε ηερληθψλ ππεξεζηψλ θαη ην θεληξηθφ πξαθηνξείν 

Πεηξαηά. 

       Σνλ Απξίιην ηνπ 2008 δξνκνινγείηαη ην Δ/Γ- Ο/Γ «Πξέβειε» ζηε γξακκή Πεηξαηά-Πάξν-Νάμν-Ίν-αληνξίλε. Σνλ 

Ηνχιην ην Δ/Γ-Ο/Γ «ΛΗΟ» δξνκνινγείηαη απφ Πεηξαηά πξνο Υίν-Μπηηιήλε, ελψ ηνλ επηέκβξην ην ππεξπνιπηειέο, 

ππεξζχγρξνλν ΔΓ/ΟΓ «ΔΛΤΡΟ» ε θνξσλίδα ηνπ ζηφινπ ηεο ΑΝΔΚ, δξνκνινγείηαη ζηελ γξακκή Πεηξαηά-Υαληά, 

αλαβαζκίδνληαο νπζηαζηηθά ηελ αθηνπιντθή ζχλδεζε ηεο Κξήηεο κε ηελ επεηξσηηθή Διιάδα. Σν Γεθέκβξην ηνπ 2008 

ε ΑΝΔΚ βξαβεχηεθε σο «H Καιχηεξε Δηαηξεία ηεο Υξνληάο 2008 γηα ηελ Δπηβαηεγφ Ναπηηιία», ζηα πιαίζηα ηεο 

εηήζηαο απνλνκήο ησλ 5th Greek Shipping Awards πνπ δηνξγάλσζε ε Lloyd‟s List. 

 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ 

 ATTICA Α.Δ. ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ 

 

 ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ 

 

 ΜΗΝΧΗΚΔ ΓΡΑΜΜΔ ANE 

 

 ΑΝΧΝΤΜΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΚΡΖΣΖ Α.Δ. 
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KΔΦΑΛΑΙΟ 8 

ΚΡΙΣΙΚΗ ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΩΝ 

 

8.1 Γεληθά 

 

       ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ζα πξαγκαηνπνηεζεί ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ ηεζζάξσλ εηζεγκέλσλ 

νκίισλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην θιάδν ησλ ηαμηδίσλ θαη ηνπ ηνπξηζκνχ ρξεζηκνπνηψληαο σο εξγαιείν ηνπο 

αξηζκνδείθηεο νη νπνίνη θαη παξνπζηάζηεθαλ ζην ηξίην θεθάιαην ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

 

       Γηα ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ νκίισλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα δηαζέζηκα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ησλ 

ηζνινγηζκψλ θαη ησλ θαηαζηάζεσλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ησλ νκίισλ ζε ελνπνηεκέλε βάζε. 

 

       Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε αλάιπζε αθνξά ηα ζηνηρεία γηα ηηο ρξήζεηο 2008-2013 θαη γηα ιφγνπο νξζφηεξεο 

αλάιπζεο θαη ζχγθξηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κφλν ηα ζηνηρεία ησλ νκίισλ θαη φρη ηα ζηνηρεία ησλ 

κεηξηθψλ ηνπο. 

 

       ζνλ αθνξά ηε δηάξζξσζε ηνπ θεθαιαίνπ ζα γίλεηαη θαηαξράο κηα παξνπζίαζε ησλ θαζαξψλ απνηειεζκάησλ 

ηνπ θάζε νκίινπ θαη γεληθά ζρφιηα επί απηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αξηζκνδεηθηψλ 

φπνπ θαη ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζπγθξίζεηο κε ηα βαζηθά πξφηππα θαη ην κέζν φξν ησλ αληίζηνηρσλ δεηθηψλ ηνπ 

θιάδνπ θαζψο επίζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαη κειέηε ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο ησλ δεηθηψλ. 

 

8.2 Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ θιάδνπ 

       Σν ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ κεγαιχηεξσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ζπξξηθλψζεθε κε κέζν εηήζην ξπζκφ 

5,3% ηελ πεξίνδν 2007-2013 (Error! Reference source not found.). Ζ θαζαξή αμία ηνπ παγίνπ ελεξγεηηθνχ, ην 

νπνίν απνηειεί ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ, παξνπζηάδεη κέζε εηήζηα κείσζε θαηά 3,7%, ζηελ 

νπνία ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ε πηψζε θαηά 10,2% πνπ ζεκεηψζεθε ην 2013. Σν θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ επίζεο 

ππνρσξεί, κε κέζν εηήζην ξπζκφ κείσζεο 12,6%, ελψ ε κεγαιχηεξε πηψζε ζεκεηψζεθε ην 2011 (-23%). 
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Πίλαθαο 8.1 Βαζηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά κεγέζε θιάδνπ 

(εκατ. €) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ΜΕΡΜ 

‘07-‘13 

Δϋ12-

ϋ13 

Καταςτάςεισ Αποτελεςμάτων Χριςθσ 

Κφκλοσ Εργαςιϊν 994 1,073 966 914 912 788 754 -4.5% -4.3% 

Κόςτοσ Πωλιςεων 719 860 801 878 896 767 683 -0.9% -10.9% 

Κακαρά Κζρδθ (προ φόρων) 129 1 -4 -244 -240 -276 -173 - 37.6% 

Ιςολογιςμοί 

φνολο Ενεργθτικοφ 2,762 2,773 2,745 2,581 2,387 2,201 1,988 -5.3% -9.7% 

Κακαρι Αξία  Παγίων 2,179 2,316 2,255 2,180 2,079 1,940 1,743 -3.7% -10.2% 

φνολο Αποςβζςεων 77 75 82 81 79 79 75 -0.5% -5.9% 

Αποκζματα 24 22 25 34 30 21 15 -7.1% -28.4% 

Κυκλοφοροφν Ενεργθτικό 547 457 408 401 309 261 245 -12.6% -6.2% 

Κδια Κεφάλαια 1,279 1,249 1,243 1,129 926 649 664 -10.3% 2.3% 

Βραχυπρόκεςμεσ 

Τποχρεϊςεισ 
286 333 655 427 747 1,370 959 22.3% -30.0% 

Μακροπρόκεςμεσ 

Τποχρεϊςεισ 
1,191 1,187 848 1,026 714 183 365 -17.9% 100.0% 

φνολο Τποχρεϊςεων 1,477 1,520 1,502 1,453 1,461 1,553 1,324 -1.8% -14.7% 

      

         ην παζεηηθφ, ηελ πεξίνδν 2008-2012 θαηαγξάθεηαη αλαδηάξζξσζε ηνπ δαλεηζκνχ ππέξ ησλ βξαρπρξφλησλ 

δαλείσλ, ε νπνία νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε κε έγθαηξε εμππεξέηεζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ θαη ηε 

κεηαηξνπή ηνπο ζε ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο. Ζ αλαδηάξζξσζε απηή ήηαλ επίζεο απνηέιεζκα αθελφο ησλ απμεκέλσλ 

αλαγθψλ ζε θεθάιαηα θίλεζεο θαη αθεηέξνπ ηεο ζπζηεκαηηθήο άξλεζεο ησλ ηξαπεδψλ λα ρνξεγήζνπλ 

καθξνρξφληα δάλεηα, ιφγσ πεξηνξηζκέλεο ξεπζηφηεηαο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη ηεο κεησκέλεο θεξεγγπφηεηαο 

ησλ επηρεηξήζεσλ.  

       Σν 2013 απηή ε ηάζε αλαηξέπεηαη, θαζψο νη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο δηπιαζηάδνληαη, ελψ νη 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο κεηψλνληαη θαηά 30%. Απηή ε κεηαβνιή νθείιεηαη θπξίσο ζηελ θαηαγξαθή ελφο 

νκνινγηαθνχ δαλείνπ ηεο Minoan Lines (κε ππφινηπν €211 εθαη._ηελ 31/12/2013) σο βξαρππξφζεζκε ππνρξέσζε 

ην 2012 θαη σο καθξνπξφζεζκε ην 2013.1 Χζηφζν, νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο παξακέλνπλ πςειφηεξεο ζε 

ζρέζε κε ην 2011, ελψ αληίζηνηρα νη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο είλαη θαηά πνιχ ρακειφηεξεο, ηφζν ζε ζρέζε 

κε ην 2011 φζν θαη ζε ζχγθξηζε κε ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ην 2013. 
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       Μηα πξφζζεηε ηάζε πνπ θπξηαξρεί ηελ πεξίνδν 2007-2013 είλαη φηη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ 

γίλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν απφ μέλα θεθάιαηα, γεγνλφο πνπ αληαλαθιάηαη ζηελ ηαρχηεξε κείσζε ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ (κε κέζν εηήζην ξπζκφ -10,3%) ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πνπ ζεκεηψζεθε γηα ην ζχλνιν ηνπ 

ελεξγεηηθνχ. Ζ δαλεηαθή εμάξηεζε ησλ εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ αλνδηθή πνξεία ηνπ ιφγνπ 

ζχλνιν ππνρξεψζεσλ πξνο ζχλνιν παζεηηθνχ πνπ μεπεξλάεη ην 70% ην 2012, απφ 53% ην 2007 (Πίλαθαο 8.1). Ζ 

αλαινγία θεθαιαίσλ πνπ έρνπλ δηαηεζεί ζε θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ κεηψλεηαη δηαρξνληθά απφ 20% ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ην 2007 ζε 12% ην 2012, αληαλαθιψληαο ηε κεησκέλε ξεπζηφηεηα ζηελ αγνξά.  

Πίνακασ 8.1: Βαςικοί Αρικμοδείκτεσ κλάδου  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Αποδοτικότθτα 

Κακαρό Περικϊριο Κζρδουσ 12,9% 0,1% -0,4% -26,7% -26,3% -35,1% -22,9% 

Μικτό Περικϊριο Κζρδουσ 27,7% 19,9% 17,0% 3,9% 1,7% 2,7% 9,5% 

Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφαλαίων 10,1% 0,1% -0,3% -21,7% -25,9% -42,6% -26,0% 

Αποδοτικότθτα υνολικϊν Κεφαλαίων 4,7% 0,0% -0,1% -9,5% -10,1% -12,6% -8,7% 

Κεφαλαιακι Διάρκρωςθ 

Κυκλοφοροφν ενεργθτικό / φνολο ενεργθτικοφ   19,8% 16,5% 14,9% 15,5% 12,9% 11,9% 12,3% 

Δανειακι Πίεςθ (Τποχρεϊςεισ/Πακθτικό) 53,5% 54,8% 54,7% 56,3% 61,2% 70,5% 66,6% 

Ρευςτότθτα 

Γενικι Ρευςτότθτα 1,91 1,37 0,62 0,94 0,41 0,19 0,26 

Άμεςθ Ρευςτότθτα 1,83 1,31 0,59 0,86 0,37 0,17 0,24 

Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ προσ πωλιςεισ 0,29 0,31 0,68 0,47 0,82 1,74 1,27 

Βραχυπρ. τραπεηικζσ υποχρεϊςεισ προσ 

πωλιςεισ 
0,27 0,13 0,19 0,20 0,51 1,05 0,90 

Φερεγγυότθτα 

Σόκοι προσ πωλιςεισ   0,07 0,07 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 

Κάλυψθ χρθματοοικονομικϊν εξόδων 2,18 1,17 0,83 -2,15 -1,18 -1,23 -0,05 

Z-score 1,88 1,37 0,38 0,74 -0,30 -2,79 -1,49 

Πηγή: Hellastat, Ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ εταιριϊν 

 

       πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο δηάξζξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ, ην 2013 ε ηάζε αιιάδεη πξφζεκν, κε ηα ίδηα 

θεθάιαηα λα ζεκεηψλνπλ κηθξή αχμεζε θαηά 2,3%, ελψ ε δαλεηαθή πίεζε ππνρσξεί ζην 67%. Απηή ε ζεηηθή εμέιημε 

νθείιεηαη ηφζν ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Minoan Lines θαηά €51 εθαη. ην Ννέκβξην ην 2013, φζν 

θαη ζηελ αχμεζε ησλ απνζεκαηηθψλ θεθαιαίσλ ηεο NEL θαηά €129 εθαη. σο απνηέιεζκα ηεο ξχζκηζεο ησλ νθεηιψλ 

ηεο εηαηξίαο πξνο ηνπο πηζησηέο ηεο. Σν 2013 ε γεληθή ξεπζηφηεηα βειηηψλεηαη κεξηθψο, ρσξίο λα επηζηξέθεη ζην 

επίπεδν πνπ ζεκεηψζεθε ην 2011. 
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       ζνλ αθνξά ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο, ν θχθινο εξγαζηψλ ησλ εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ παξνπζηάδεη κείσζε ην 

2013 γηα πέκπην ζπλερφκελν έηνο, κε κέζν εηήζην ξπζκφ 4,5%, ζηνλ νπνίν ζπλέβαιε ζεκαληηθά ε ππνρψξεζε θαηά 

14% πνπ ζεκεηψζεθε ην 2012. Σαπηφρξνλα, ην θφζηνο πσιήζεσλ κεηά απφ ζεκαληηθέο απμήζεηο ην 2008 θαη μαλά 

ην 2010, θπξίσο ιφγσ ηεο πνξείαο ησλ δηεζλψλ ηηκψλ πεηξειαίνπ, ππνρσξεί, ζεκεηψλνληαο πηψζε θαηά 10,9% ην 

2013. Ζ πηψζε νθείιεηαη θπξίσο ζηα κέηξα πεξηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο θαπζίκνπ (slow steaming, βειηηζηνπνίεζε 

ησλ δξνκνινγίσλ, αλαβάζκηζε ησλ πξνπειψλ θ.ά.), αιιά θαη ζηε κηθξή πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ ζηηο 

δηεζλείο αγνξέο. 

       Ζ απνδνηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ είρε θαζνδηθή πνξεία γηα ην ζχλνιν ηνπ θιάδνπ ηελ πεξίνδν 2007-2012, 

ζεκεηψλνληαο κηθξή αλάθακςε ην 2013. Σν κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο εκθαλίδεηαη ζε ζρεηηθά πςειά επίπεδα ην 

2007 (27,7%) φκσο ηα επφκελα έηε παξνπζηάδεη ζεκαληηθή θάκςε ππνρσξψληαο ζην 1,7% ην 2011. Χο 

απνηέιεζκα ησλ κέηξσλ πεξηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο πσιήζεσλ, ην κηθηφ πεξηζψξην βειηηψλεηαη έθηνηε θαη αλέξρεηαη 

ην 2013 ζην 9,5%, ην πςειφηεξν επίπεδν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε κεηά ην 2009. Σν θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο 

βειηηψζεθε ην 2013, σζηφζν εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζηελ αξλεηηθή πεξηνρή (-23%). 

       Ζ απνδνηηθφηεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ ρεηξνηέξεπζε ζεκαληηθά ην 2010 θαη ην 2012, ππνρσξψληαο θαηά 21 θαη 17 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο αληίζηνηρα, ηφζν ιφγσ ησλ δεκηψλ, φζν θαη ιφγσ ηεο πηψζεο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ σο 

απνηέιεζκα ηεο δηαρξνληθήο ζπζζψξεπζεο ησλ δεκηψλ. Με ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θαζαξψλ δεκηψλ απφ €276 εθαη. ην 

2012 ζε €173 εθαη. ην 2013 θαη ηελ ζηαζεξνπνίεζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ ν δείθηεο βειηηψζεθε θαηά 17 πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο ην 2013, παξακέλνληαο σζηφζν αξλεηηθφο. Ζ απνδνηηθφηεηα ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ εκθαλίδεη παξφκνηα 

πνξεία, αιιά κε κηθξφηεξεο δηαθπκάλζεηο, αγγίδνληαο ην -8,7% ην 2013. ζνλ αθνξά ηε θεξεγγπφηεηα, ε 

δπλαηφηεηα θάιπςεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε, εηδηθά ηελ πεξίνδν 2010-2012, ελψ 

ην z-score2 δείρλεη φηη ν θιάδνο παξακέλεη ζηε δψλε νηθνλνκηθήο δπζρέξεηαο απφ ην 2009 θαη έπεηηα, παξά ηε κηθξή 

βειηίσζε πνπ ζεκεηψλεηαη ην 2013. 

8.3 Οη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ 

       Ζ Attica Group θαηέρεη ην πςειφηεξν κεξίδην αγνξάο κε βάζε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ αλάκεζα ζηηο αλψλπκεο 

εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ, κε ην πνζνζηφ ηεο λα αλέξρεηαη ην 2013 ζε 34,5% (ήηνη €260 εθαη.), ελψ αθνινπζεί ε ANEK κε 

23,6% (€178 εθαη.) θαη ε Minoan κε 21,4% (€162 εθαη.). Έπεηαη, ε NEL κε 6,8% (52 εθαη. επξψ). 
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8.4 Όκηινο ATTICA 

 

      Ο φκηινο ATTICA αθνινπζεί ηελ γεληθφηεξε πνξεία πνπ θαηαγξάθνπλ νη αθηνπιντθέο εηαηξείεο ηα ηειεπηαία 

πέληε ρξφληα. Οη πσιήζεηο εκθαλίδνπλ δξακαηηθή κείσζε απφ ην 2008 θαη κεηά θαη είλαη απνηέιεζκα ηεο κείσζεο 

ηεο δήηεζεο επηβαηψλ(21%) , αιιά θαη ησλ απηνθίλεησλ θαη ησλ θνξηεγψλ (κείσζε 25% θαη 9% αληίζηνηρα). 

 

       Παξάιιεια ην θφζηνο ησλ θαπζίκσλ απμήζεθε ζεκαληηθά ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία θαη ην θφζηνο πσιεζέλησλ 

αλήιζε γηα ηελ ηειεπηαία νηθνλνκηθή ρξήζε ζηα 260.160.000 € ειαθξψο απμεκέλν ζε ζρέζε κε ην 2012. Δλδεηθηηθφ 

ηεο θαθήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ νκίινπ είλαη ην γεγνλφο φηη ην 2011 πξνρψξεζε ζε αλαηαμηλφκεζε ησλ 

δαλείσλ απφ ηηο καθξνπξφζεζκεο ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο δηφηη δελ πιεξνχληαλ νη 

απαξαίηεηνη ρξεκαηννηθνλνκηθνί φξνη ησλ δαλείσλ ηνπ νκίινπ. 

 

       Σα θαζαξά απνηειέζκαηα ηνπ νκίινπ φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ πίλαθα είλαη αξλεηηθά θαη ην 2011 νη 

δεκηέο αλήιζαλ ζην πνζφ ξεθφξ γηα ηα δεδνκέλα ηνπ νκίινπ ζηα 86.690.000 €. 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

22.262.000 -23.880.000 -44.400.000 -86.690.000 -53.187.000 -10.096.000 

Καζαξα απνηειέζκαηα πξν θφξσλΟκίινπ ATTICA (2008-2012} 

 

Κξηηηθή δηεξεύλεζε αξηζκνδεηθηώλ ηνπ νκίινπ 

Αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο 

 

       Ζ ζπλνιηθή απνδνηηθφηεηα ηνπ νκίινπ αθνινπζεί ηελ γεληθφηεξε αξλεηηθή πνξεία πνπ θαηαγξάθνπλ θαη νη 

πέληε εηζεγκέλεο  επηρεηξήζεηο ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. πγθεθξηκέλα ην έηνο 2008 ε ζπλνιηθή απνδνηηθφηεηα ηνπ 

νκίινπ πιεζίαδε ην 5% θαη ήηαλ θαη ε πςειφηεξε ηνπ θιάδνπ. ηε ζπλέρεηα θάζε ρξφλν ππήξμε ζηαζεξή κείσζε ηνπ 

δείθηε (ν νπνίνο ηα ηειεπηαία ρξφληα ήηαλ αξλεηηθφο) θαη έθηαζε ην -4,38% ην 2011.Σν 2013 πζηεξα απφ κία 

πεληαεηία ππήξμε ζεηηθφ πξφζηκν (0,27%). ε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο εηαηξείεο ν δείθηεο απνδνηηθφηεηαο είλαη ν 

δεχηεξνο ρακειφηεξνο πίζσ απφ ηελ NEL LINES (-35,75%) θαη είλαη απφξξνηα ηνπ ρακεινχ δείθηε πεξηζσξίνπ 

θέξδνπο αιιά θαη ηεο ρακειήο ζπλνιηθήο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο. 
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       Σν κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο ηνπ νκίινπ θηλείηαη ζε ρακειά λνχκεξα απφ ην 2009 θαη κεηά θαη δηακνξθψζεθε ην 

2013 θνληά ζην 15,80% (ρακειφηεξα απφ ην κέζν φξν ηνπ θιάδνπ). Ο ρακειφο δείθηεο θαλεξψλεη αδπλακία ηεο 

επηρείξεζεο λα αληαπνθξίλεηαη έζησ θαη ζηα ιεηηνπξγηθά ηεο έμνδα. 

 

       Σελ ίδηα εηθφλα εκθαλίδεη φπσο είλαη ινγηθφ θαη ν δείθηεο θαζαξνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ν νπνίνο ην 2013 ήηαλ 

ζην -3,89%. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα απμήζεθε θαηά πνιχ ην θφζηνο παξαγσγήο ηεο 

εηαηξείαο ελψ ν πςειφο αληαγσληζκφο θαη ε κείσζε ηεο επηβαηηθήο θίλεζεο δελ άθεζαλ ηελ εηαηξεία λα 

κεηαθπιήζεη ην επηπιένλ απηφ θφζηνο ζηηο ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ ηεο νη νπνίεο θηλήζεθαλ ζε ζρεηηθά ζηαζεξά 

επίπεδα. 

 

       ζνλ αθνξά ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ νκίινπ ATTICA ζε ζρέζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο 

δείθηεο ησλ ππνινίπσλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ παξνπζηάδεη ζρεηηθά θαιή εηθφλα θαη ην 2013 θπκάλζεθε ζην -2,94% 

(πάλσ απφ ην κέζν φξν πνπ ήηαλ -140%). 

 

       Ζ δηαρξνληθή κείσζε ηνπ ελ ιφγσ δείθηε δελ νθείιεηαη ηφζν ζηελ κεηαβνιή ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο 

αιιά ζηε δξακαηηθή κείσζε ησλ θαζαξψλ ηεο θεξδψλ πνπ απφ ηα 61 εθαηνκκχξηα ην 2007 δηακνξθψζεθαλ ζε 

δεκηά χςνπο 86 εθαηνκκπξίσλ ην 2011.Σν 2013 ε θαηάζηαζεείλαη θάπσο θαιχηεξε κε ηηο δεκηέο λα αλέξρνληαη ζηηο 

10 εθαηνκκχξηα επξψ. Ζ χπαξμε αξλεηηθνχ δείθηε θαλεξψλεη επίζεο πξνβιήκαηα φζνλ αθνξά ηελ παξαγσγηθφηεηα 

ηεο επηρείξεζεο , ηε δηνίθεζε ηεο, ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο θαη ηέινο είλαη 

θαη απφξξνηα ησλ δπζκελψλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. 

 

Αξηζκνδείθηεο ξεπζηφηεηαο 

       Ο αξηζκνδείθηεο ηξέρνπζαο ξεπζηφηεηαο εκθαλίδεηαη πςειφηεξνο απφ ην κέζν φξν ηνπ θιάδνπ αλ θαη 

παξνπζηάδεη δηαρξνληθή κείσζε θαη ην 2010 αλήιζε ζην 1,30. Ζ κείσζε ηνπ δείθηε απφ ην 2007 θαη κεηά δελ 

νθείιεηαη ζηηο κεηαβνιέο ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ,νη νπνίεο δελ παξνπζηάδνπλ αμηφινγε κεηαβνιή, 

αιιά ζηε κείσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ ηεο εηαηξείαο θαη εηδηθφηεξα ζηε 

δξακαηηθή κείσζε ησλ ηακηαθψλ ηεο δηαζεζίκσλ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε εηαηξεία ην 2011 κεηέθεξε ην 99% 

ησλ καθξνπξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζηηο βξαρππξφζεζκεο ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη παξνπζίαδε αξλεηηθφ 

θεθάιαην θίλεζεο θαη δελ πιεξνχληαλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί φξνη πνπ ξπζκίδνπλ ηηο ηξαπεδηθέο ηεο ππνρξεψζεηο. 

αλ απνηέιεζκα απφ ηελ παξαπάλσ ελέξγεηα ήηαλ ε ηηκή ηνπ δείθηε ηεο ηξέρνπζαο ξεπζηφηεηαο γηα ην 2011 λα 

δηακνξθσζεί ζην 0,20 θαηην2012 ζην 0,19. 

       Ο δείθηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο είλαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθφο αλ ιάβνπκε ππφςε καο ην κέζν φξν ηνπ θιάδνπ 

αιιά θαη ηηο δπζκελείο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Πην ζπγθεθξηκέλα αλ θαη έρεη ππνρσξήζεη αηζζεηά θαηά ηελ ηειεπηαία 
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πεληαεηία (ην 2007 ήηαλ πάλσ απφ 3 ) , έρεη πέζεη θάησ απφ ηε απφ ην 2011θαη κεηά πνπ φκσο δελ ιακβάλεηαη 

ππφςε ιφγσ ηεο ηδηνκνξθίαο πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο. Πξαθηηθά ε δηακφξθσζε ηνπ δείθηε πάλσ απφ ηε 

κνλάδα ζεκαίλεη φηη ε επηρείξεζε είλαη ζε ζέζε λα απνπιεξψζεη ην ζχλνιν ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 

ηεο κε ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο πνπ είλαη δπλαηφλ λα ξεπζηνπνηεζνχλ άκεζα. 

 

Αξηζκνδείθηεο δξαζηεξηφηεηαο 

 

       Ο αξηζκνδείθηεο ζπλνιηθήο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο ελεξγεηηθνχ ηεο ATTICA Group αθνινπζεί πεξίπνπ ην 

κέζν φξν ηνπ θιάδνπ γηα φιε ηελ εμεηαδφκελε ρξνληθή πεξίνδν. Γηα ηα έηε 2008 έσο θαη 2010 ππήξμε κείσζε ηνπ 

δείθηε θαη ην 2011 απμήζεθε ζε 0,30. Βέβαηα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή ρξήζε ην θαζαξφ ελεξγεηηθφ ηνπ 

νκίινπ (ελεξγεηηθφ κείνλ βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο) δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ιφγσ ηεο Αλαπξνζαξκνγήο 

ησλ πνζψλ ζηηο καθξνρξφληεο θαη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο. Ζ απμεζε απηή ζπλερίζηεθε θαη ην 2013 

εθιεηζε ζηηο 0,32 θνξέο.   

 

Ζ θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα πάγηνπ ελεξγεηηθνχ έρεη ππνζηεί δηαρξνληθή κείσζε απφ ην 2007 θαη κεηά θαη είλαη θάησ 

απφ ην κέζν φξν ηνπ θιάδνπ (ην 2013 αλήιζε ζε 0,39 έλαληη 0,49 ν κέζνο φξνο ηνπ θιάδνπ). Σν γεγνλφο απηφ 

ππνδειψλεη ππεξεπέλδπζε ηεο επηρείξεζεο ζε πάγην εμνπιηζκφ θαη κία κε εληαηηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

καθξνπξφζεζκσλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ. 

       Αληίζεηα ν δείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ηνπ νκίινπ είλαη δηαρξνληθά απφ 

ηνπο πςειφηεξνπο κεηαμχ ησλ εηζεγκέλσλ ηεο επηβαηεγνχ λαπηηιίαο θαη αθνινπζεί αλνδηθή πνξεία θάζε ρξνληά. Οη 

πςειέο ηηκέο ηνπ δείθηε θαλεξψλνπλ φηη ν φκηινο ATTICA ρξεζηκνπνηεί ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ην θπθινθνξνχλ 

ελεξγεηηθφ ηνπ κε απνδνηηθφ ηξφπν. 

 

       Πην ζπγθεθξηκέλα ε θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ησλ απνζεκάησλ ήηαλ γηα ηα ρξφληα 2009- 20013 ηδηαίηεξα πςειή 

πνπ ζήκαηλε φηη ηα απνζέκαηα ηεο επηρείξεζεο αλαλεψλνληαλ κε γξήγνξν ξπζκφ θαη δελ απαηηείην ε δηαθξάηεζε 

πςειψλ θεθαιαίσλ γηα ηε δηαηήξεζε κεγάινπ φγθνπ απνζεκάησλ (ην 2013 ε κέζε δηάξθεηα επέλδπζεο ζε 

απνζέκαηα ήηαλ 3,22 θνξέο). 

 

       Ο φκηινο ATTICA εηζέπξαηηε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζε κηθξφηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ φηη νη άιιεο εηζεγκέλεο 

επηρεηξήζεηο θαη απηφ θαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ν δείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο ησλ απαηηήζεσλ ήηαλ ν 

πςειφηεξνο γηα ην 2011. Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί ζεηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ επηρείξεζε αθνχ (θαη ελ κέζσ 

νηθνλνκηθήο θξίζεο αθφκε πεξηζζφηεξν) κεηψλεη ηνλ θίλδπλν πνπ δηαηξέρεη απφ επηζθαιείο πειάηεο. Σα ηειεπηαία2 

ρξφληα φκσο απηφ έρεη κεησζεί δξακαηηθά θαη ην 2013 δηακκνξθψζεθε κνιηο ζηηο 0,45θνξέο. 
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       Σέινο ν αξηζκνδείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο ησλ ηακηαθψλ δηαζεζίκσλ είλαη αξθεηά πςειφο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ιφγσ ηεο κεγάιεο κείσζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ ηακείνπ πνπ απφ ηα 171 εθαηνκκχξηα ην 2007 ππνρψξεζε 

ζε 25 εθαηνκκχξηα ην 2013. 

 

Αξηζκνδείθηεο δηάξζξσζεο θεθαιαίσλ 

 

       Ο δείθηεο παγηνπνίεζεο ηνπ νκίινπ είλαη γηα φιε ηελ πεληαεηία πνιχ πάλσ απφ ηε κνλάδα θαη απηφ δείρλεη φηη 

ε επηρείξεζε είλαη εληάζεσο πάγηαο πεξηνπζίαο. Γηα ην 2013 ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο δηακνξθψζεθε ζηηο 7,21 

κνλάδεο θαη απηφ δείρλεη (φπσο είδακε θαη πξνεγνπκέλσο) φηη φ φκηινο έρεη θάλεη ππεξεπέλδπζε ζε πάγην 

εμνπιηζκφ. 

 

       Ο αξηζκνδείθηεο ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο πάγην εμνπιηζκφ εκθαλίδεη κηθξή αιιά δηαρξνληθή κείσζε απφ ην 2007 

θαη κεηέπεηηα. Απηφ είλαη ζπλέπεηα ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα ίδηα θεθάιαηα ηνπ νκίινπ ζεκείσζαλ ζεκαληηθή κείσζε θαη 

είλαη απφξξνηα ησλ δεκηψλ πνπ παξνπζίαζε ν φκηινο ην ηειεπηαία ρξφληα. Βέβαηα ζηα ζεηηθά γηα ηελ επηρείξεζε 

πεξηιακβάλεηαη φηη ν ελ ιφγσ δείθηεο θηλείηαη ζηαζεξά πάλσ απφ ην κέζν φξν ηνπ θιάδνπ. Σν 2013 έρνπκεκία 

ειαθξά απμεζε. 

 

8.5  Όκηινο NEL 

 

       O φκηινο NEL LINES βξίζθεηαη ζηε ρεηξφηεξε ίζσο νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κεηαμχ ησλ πέληε εηζεγκέλσλ 

εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ ηεο επηβαηεγνχ λαπηηιίαο αθνχ εκθαλίδεη ηηο κεγαιχηεξεο δεκηέο ρξήζεο αλαινγηθά πάληα κε 

ην θχθιν εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηεί. Δίλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλφο φηη είλαη ε κφλε  ε νπνία εκθαλίδεη δεκηέο 

θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εμεηαδφκελεο πεληαεηίαο  κε ηα ρεηξφηεξα απνηειέζκαηα λα θαηαγξάθνληαη ην 2012 φπνπ 

θαη νη δεκηέο μεπέξαζαλ ηα 75 εθαηνκκχξηα επξψ.Σν 2013 εηαηξία κπήθε ζε θαζεζηψο εμπγίαλζεο θαη εκθάληζε 

ζεηηθφ πξφζεκν. Παξφηη ππήξμε ηα πξνεγνχκελα ηέζζεξα ρξφληα ζεκαληηθή αχμεζε ζηηο πσιήζεηο ηνπ 

νκίινπ ,εληνχηνηο απηέο δελ ήηαλ ηθαλέο λα απνξξνθήζνπλ ηελ θαηαθφξπθε αχμεζε πνπ παξνπζίαζαλ ηφζν ην 

θφζηνο πσιεζέλησλ, (κε ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο ησλ θαπζίκσλ) φζν θαη ηα δηάθνξα 

άιια έμνδα ιεηηνπξγίαο. 

 

      Ο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ ηεο „ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΔ‟ θαηά ηε ρξήζε 2013 αλήιζε ζε 

πνζφ € 51.520.326,56 , έλαληη πνζνχ € 68.019.955,88 ηελ ρξήζε 2012, ήηνη παξνπζίαζε κείσζε 24,25 %, ε νπνία 

νθείιεηαη ζηελ ζπλερηδφκελε νηθνλνκηθή θξίζε . Οη ιεηηνπξγηθέο δεκηέο πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ 

(EBITDA) ηνπ Οκίινπ αλήιζαλ ζε πνζφ € 45.856.272,80 θαηά ηε ρξήζε 2013, έλαληη δεκηψλ πνζνχ € 
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62.380.852,03 ζηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 2012. Σα απνηειέζκαηα ηνπ Οµίινπ, πξηλ θαη κεηά απφ θφξνπο θαηά ηε 

ρξήζε 2013 αλήιζαλ ζε δεκηά πνζνχ €  59.042.911,33, έλαληη δεκηάο πνζνχ € 75.796.308,42 ζηε ρξήζε 2012.  

       Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ έρνπλ επηβαξπλζεί θαηά ηελ ρξήζε 2013 κε πνζφ € 32.349.715,14 

έλαληη πνζνχ € 34.774.243,72 ζηε ρξήζε 2012, απνηέιεζκα πνπ πξνήιζε απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ πινίσλ 

ζηελ εχινγε  ηνπο αμία. Οη ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νκίινπ ηελ 31.12.2013, 

εκθαλίδνληαη ζεηηθέο θαηά πνζφ € 231.091,69 (31.12.2012, αξλεηηθέο ηακεηαθέο ξνέο πνζφ € 18.057.591,68).Σν 

απνζεκαηηθφ  ζρεκαηίζηεθε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο πκθσλίαο Δμπγίαλζεο ε  νπνία επηθπξψζεθε απφ ην Δθεηείν 

Βνξείνπ Αηγαίνπ ηελ 12.12.2013. Σν ζπλνιηθφ ζρεκαηηζζέλ απνζεκαηηθφ ηεο  Δηαηξείαο ηελ 31.12.2013 πνζνχ € 

129.317.925,02 αθνξά φθεινο απφ ξχζκηζε ηξαπεδηθψλ δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ ζπλνιηθνχ πνζνχ € 

102.610.324,29, φθεινο απφ πηζησηέο ζπλνιηθνχ πνζνχ € 10.068.509,13 θαη φθεινο απφ απαηηήζεηο κεηφρσλ 

ζπλνιηθνχ πνζνχ € 16.639.091,60. 

       Δπίζεο ην ζρεκαηηζζέλ απνζεκαηηθφ πνζνχ € 9.427.273,98 πξνήιζε απφ ξχζκηζε νθεηιήο κεηαμχ ηεο 

ηξάπεδαο θαη ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο SILVER FIN LTD πνπ πξνέβιεπε πεξηνξηζκφ ηεο ππφ ηνλ φξν ηεο 

επηθχξσζεο ηεο πκθσλίαο Δμπγίαλζεο ε νπνία ήδε επηθπξψζεθε. 

Αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο 

        Ζ ζπλνιηθή απνδνηηθφηεηα ηνπ νκίινπ είλαη ε ρακειφηεξε ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο εηζεγκέλεο γηα φια ηα έηε 

απφ ην 2009 θαη κεηέπεηηα. πγθεθξηκέλα ην 2013 αλήιζε ζην -47,46% κε ην κέζν φξν ηνπ θιάδνπ λα θηάλεη ην -

13,83%. 

 

       Μπνξεί νη πσιήζεηο λα εκθάληζαλ αχμεζε ην 2009 θαη 2010, φκσο ε αχμεζε ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ ήηαλ 

αηζζεηά κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά θαη μεπέξαζε ηα 122 εθαηνκκχξηα επξψ. εκαληηθφηεξε 

επίδξαζε ζηε θαηαθφξπθε αχμεζε ηνπ θφζηνπο είρε ε αχμεζε ηνπ θφζηνπο ησλ θαπζίκσλ κε απηή λα ππνινγίδεηαη 

ζην 88%. 

 

       Οη πσιήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί θάζε ρξφλν ε NEL LINES δελ είλαη αξθεηέο νχηε γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο 

πσιεζέλησλ ηεο θαη απηφ επηθέξεη δξακαηηθή επηδείλσζε ζην κεηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο πνπ ην 2013  έθηαζε η0 -

111,44%. Ο φκηινο δελ κπφξεζε παξά ηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ πσιήζεσλ λα κεηαθπιήζεη ην απμεκέλν θφζηνο 

ζηηο ηηκέο ησλ λαχισλ κε απνηέιεζκα νη πσιήζεηο λα απμεζνχλ κε ρακειφηεξν ξπζκφ απφ ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο. 

 

       Σν θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο αθνινπζεί αλάινγε πνξεία κε ην δείθηε κεηθηνχ θέξδνπο θαη ην 2013 

ππνινγίζηεθε ζην -111,48%.  Ζ απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζεκείσζε δξακαηηθή επηδείλσζε ην 2011 θαη 

έθηαζε ζην -143,19% πνιχ θάησ απφ ηνπο αληίζηνηρνπο δείθηεο ησλ ππνινίπσλ εηαηξεηψλ. εκαληηθή επίδξαζε ζηε 



114 
 

δηακφξθσζε ηνπ δείθηε ζε απηά ηα επίπεδα έπαημε ε πνιχ κεγάιε κείσζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ νκίινπ πνπ 

έθηαζε ην 2011 ην 84% ζε ζρέζε κε ην 2010. Ζ ρακειή απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ππνδεηθλχεη 

πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ κε απνδνηηθή δηνίθεζε, κε ηελ ρακειή παξαγσγηθφηεηα θαζψο θαη κε 

ηελ ππεξεπέλδπζε θεθαιαίσλ ηα νπνία δελ ρξεζηκνπνηνχληαη κε παξαγσγηθφ ηξφπν.  

 

Αξηζκνδείθηεο ξεπζηφηεηαο 

 

       Ο φκηινο ηεο NEL LINES εκθαλίδεη αξλεηηθφ θεθάιαην θίλεζεο γηα ηα έηε  2009 ,20011 , 2012 θαη 2013 θαη σο 

εθ ηνχηνπ ν αξηζκνδείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο γηα ηα ρξφληα απηά βξίζθεηαη θάησ απφ ηε κνλάδα. Γηα ην 2012 ν 

δείθηεο θπκάλζεθε ζε πνιχ ρακειά επίπεδα θαη ήηαλ αξθεηά ρακειφηεξνο απφ ην κέζν φξν ηνπ θιάδνπ 

ππνδεηθλχνληαο φηη ν φκηινο παξνπζηάδεη ζεκαληηθή αδπλακία φζνλ αθνξά ηελ εμφθιεζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ. 

 

       Καιχηεξε έλδεημε γηα ηελ αδπλακία ηνπ νκίινπ λα θαιχπηεη ηηο βξαρπρξφληεο ππνρξεψζεηο ηνπ παίξλνπκε απφ 

ηελ κειέηε ηνπ αξηζκνδείθηε άκεζεο ξεπζηφηεηαο ν νπνίνο θηλείηαη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα θαη ην 2013 

δηακνξθψζεθε ζην 0,50. Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηηο εηζεγκέλεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν έηνο ήηαλ θαηά πνιχ 

κεγαιχηεξε. 

 

Αξηζκνδείθηεο δξαζηεξηφηεηαο 

       Έλαο απφ ηνπο αξηζκνδείθηεο ν νπνίνο θηλείηαη ζε επίπεδα άλσ ηνπ κέζνπ φξνπ είλαη απηφο ηεο ζπλνιηθήο 

θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο. Γηα ηε ρξήζε ηνπ 2013 δηακνξθψζεθε ζην 0,46. ην γεγνλφο απηφ ζπληέιεζαλ ηφζν ε 

αχμεζε ησλ πξαγκαηνπνηεζέλησλ πσιήζεσλ φζν θαη ε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ νκίινπ. 

 

       Ζ αχμεζε ηνπ δείθηε δηαρξνληθά καο δίλεη έλδεημε κηαο πην εληαηηθήο εθκεηάιιεπζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ αθνχ ε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ είλαη αλαινγηθά κεγαιχηεξε απφ ηελ αχμεζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ 

νκίινπ. 

 

       Ο φκηινο NEL LINES ρξεζηκνπνηεί κε ζρεηηθά απνδνηηθφ ηξφπν ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ην πάγην ελεξγεηηθφ 

ηνπ θαη απηφ θαίλεηαη απφ ηε δηακφξθσζε ηνπ δείθηε ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ ζε επίπεδα 

κεγαιχηεξα απφ ην κέζν φξν ησλ πέληε εηζεγκέλσλ. Ζ ηηκή ηνπ δείθηε γηα ην 2013 αλήιζε ζην 0,55 έλαληη 0,49 ηνπ 

θιάδνπ. 

       Θα πξέπεη σζηφζν λα αλαθέξνπκε φηη ε εξκελεία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε κεγάιε 

πξνζνρή ιφγσ ηνπ φηη νη πσιήζεηο αλαθέξνληαη ζε ηξέρνπζεο ηηκέο ελψ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε ηηκέο θηήζεσο.  
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       Δλ αληηζέζεη κε ην δείθηε θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο παγίνπ ελεξγεηηθνχ ,ν αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο 

θπθινθνξίαο ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ηεο NEL LINES είλαη ν ρακειφηεξνο κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ. Σν 2013 

δηακκνξθψζεθε ζηηο 2,80 θνξέο. 

 

       Σα απνζέκαηα ηνπ νκίινπ αλαλεψλνληαη αλά 6 εκέξεο (γηα ηε ρξήζε ηνπ 2011) θαη απηφ απνηειεί ζεηηθφ ζεκάδη 

γηα ηελ NEL LINES αθνχ δελ ρξεηάδεηαη λα παξαθξαηεί ζεκαληηθά θεθάιαηα γηα ηε θχιαμε απηψλ. Γεληθφηεξα ν 

φκηινο δηαζέηεη ηνλ θαιχηεξν δείθηε θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο απνζεκάησλ θαη απηφ απνηειεί ζεηηθή έλδεημε γηα ηε 

δηνίθεζε αθνχ δελ παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ππεξαπνζεκαηνπνίεζεο. 

      Αξλεηηθφ ζεκάδη γηα ηνλ φκηιν πνπ επεξεάδεη ζε κεγαιχηεξν αθφκε βαζκφ ηελ ξεπζηφηεηα ηνπ είλαη ην γεγνλφο 

φηη ε κέζε δηάξθεηα είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ είλαη ζρεηηθά πςειή θαη απηφ απνηππψλεη θαη ηελ πνιηηηθή ηεο 

δηνίθεζεο ζηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο ρνξεγνχκελεο πηζηψζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα ν δείθηεο θπθινθνξηαθήο 

ηαρχηεηαο ησλ απαηηήζεσλ ηεο NEL LINES ζεκεηψλεη δηαρξνληθή κείσζε απφ ην 2009 θαη κεηά θαη ην 2013 αλήιζε 

ζην 0,10  θηλνχκελνο ζε ρακειφηεξα επίπεδα απφ ηηο κέζεο ηηκέο ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ. 

 

      Ο αξηζκνδείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ηέινο εκθαλίδεη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο 

ζηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο θαη ην 2012 θαηέγξαςε αμηνζεκείσηε αχμεζε ιφγσ ηεο κεγάιεο κείσζεο ησλ ηακεηαθψλ 

δηαζεζίκσλ ηνπ νκίινπ. 

 

Αξηζκνδείθηεο δηάξζξσζεο θεθαιαίσλ 

 

      Ο φκηινο ηεο NEL LINES ραξαθηεξίδεηαη θαη απηφο σο εληάζεσο πάγηαο πεξηνπζίαο αθνχ ην πάγην ελεξγεηηθφ 

μεπεξλάεη ην θπθινθνξνχλ. Ο δείθηεο παγηνπνίεζεο ηεο NEL LINES έρεη ππνρσξήζεη ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία 

ρξφληα θαη ην 2013 αλήιζε ζην 5,13 πνιχ ρακειφηεξα απφ ην κέζν φξν ησλ  εμεηαδφκελσλ νκίισλ. Σν γεγνλφο απηφ 

ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη ππεξεπέλδπζε ηεο εηαηξείαο ζε πάγην εμνπιηζκφ θαη ηα καθξνπξφζεζκα ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηεο ρξεζηκνπνηνχληαη κε απνδνηηθφ ηξφπν. 

 

       Ο αξηζκνδείθηεο ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο ζπλνιηθά θπκαίλεηαη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα θαη είλαη ν κηθξφηεξνο 

κεηαμχ ησλ νκίισλ. Απηφ ππνδεηθλχεη φηη ε πξνζηαζία πνπ παξέρεηαη ζηνπο δηάθνξνπο πηζησηέο ηνπ νκίινπ είλαη 

ρακειή αθνχ ππάξρεη απμεκέλε πηζαλφηεηα γηα ηνλ φκηιν λα κελ κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζηελ εμφθιεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ. Δπηπξνζζέησο κία ελδερφκελε κείσζε ησλ πσιήζεσλ θαη πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ θαζαξνχ 

απνηειέζκαηνο κπνξεί λα κεηψζεη ηα ίδηα θεθάιαηα ζε επηθίλδπλν ζεκείν θαη λα ρξεηαζηεί αλαδηνξγάλσζε. 

 

       Έλα αθφκε αξλεηηθφ ζεκάδη γηα ηνλ φκηιν ζε ζρέζε κε ηελ εηθφλα πνπ δείρλεη ζηνπο πηζησηέο ηνπ είλαη θαη ν 

ρακειφο δείθηεο ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο πάγην ελεξγεηηθφ. Απηφ παξέρεη έλδεημε φηη γηα ηελ απφθηεζε ηνπ παγίνπ 
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εμνπιηζκνχ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ μέλα θεθάιαηα ηα νπνία νδήγεζαλ ηνλ φκηιν ζε ππεξδαλεηζκφ κε 

απνηέιεζκα ηελ επηβάξπλζή ηνπ κε πςειά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα. 

 

      Μεησκέλνο είλαη θαη ν δείθηεο θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ πξνο ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο ππνδειψλνληαο 

γεγνλφο φηη ν φκηινο εκθαλίδεη δπζθνιίεο φζνλ αθνξά ηελ απνπιεξσκή ηφζν ησλ βξαρππξφζεζκσλ φζν θαη ησλ 

καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ. 

       

 

8.6 Όκηινο ΜΙNOAN 

       Σα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο MINOAN LINES αθνινπζνχλ γηα ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα ηελ εηθφλα φισλ ησλ 

αθηνπιντθψλ κε ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα λα εζηηάδνληαη ζηελ κεγάιε αχμεζε ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ θαη ζηα 

πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο. 

 

      Αλ θαη νη πσιήζεηο απμήζεθαλ ζεκαληηθά απφ ην 2009 θαη κεηά (αχμεζε επηβαηηθήο θίλεζεο 3% θαη αχμεζε 

θίλεζεο απηνθηλήησλ 10%) ε αχμεζε απηή ήηαλ κηθξφηεξε απφ ηηο απμήζεηο ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ 

δηαθφξσλ άιισλ εμφδσλ δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο κε απνηέιεζκα ην θαζαξφ απνηέιεζκα πξν θφξσλ λα είλαη 

αξλεηηθφ ηφζν γηα ην 2012 (δεκηά 31 εθαη.) φζν θαη γηα ην 2013 (δεκηά 17 εθαη.). Ο ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο πνπ 

επεξέαζε αξλεηηθά ην θφζηνο πσιεζέλησλ ήηαλ ε κεγάιε αχμεζε ηνπ θφζηνπο ησλ θαπζίκσλ πνπ γηα ηελ ηειεπηαία 

εμεηαδφκελε πεξίνδν έθηαζε ην 15%. θαζαξφ απνηέιεζκα πξν θφξσλ. 

 

Κξηηηθή δηεξεχλεζε αξηζκνδεηθηψλ ηνπ νκίινπ: 

 

Αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο 

       Ζ ζπλνιηθή απνδνηηθφηεηα ηνπ νκίινπ είλαη αξλεηηθή ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα αληαλαθιψληαο ηελ χπαξμε 

δεκηψλ θαη ηεο κε επηηπρίαο ηεο δηνίθεζεο ζηε ρξεζηκνπνίεζε κε απνδνηηθφ ηξφπν ηδίσλ θαη μέλσλ θεθαιαίσλ. 

Παξφιν απηά ν δείθηεο ζπλνιηθήο απνδνηηθφηεηαο εκθαλίδεηαη ειαθξψο βειηησκέλνο γηα ηε ρξήζε ηνπ 2013 θαη 

είλαη ν δεχηεξνο πςειφηεξνο αλάκεζα ζηνπο αληίζηνηρνπο δείθηεο ησλ ππνινίπσλ εηζεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

θιάδνπ. 

 

       Σν κεηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο κεηά ηελ αχμεζε ηνπ ην 2009 (12,52%) ηα δχν επφκελα ρξφληα εκθάληζε αηζζεηή 

κείσζε γηα λα επαλαθάκςεη θαη γηα ηε ηειεπηαία ρξήζε ήηαλ ίζν κε 13,13%. Ζ χπαξμε αξλεηηθνχ κεηθηνχ 

πεξηζσξίνπ θέξδνπο θαζηζηνχζε  ηνλ φκηιν αθφκε πην επάισην ζε πηζαλέο κειινληηθέο απμήζεηο ηνπ θφζηνπο 

πσιεζέλησλ ηνπ. Βέβαηα ε MINOAN LINES θηλείηαη ζε ζρεηηθά θαιά επίπεδα ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν ηνπ θιάδνπ 
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θαη ζε απηφ ζπληέιεζε ην γεγνλφο φηη παξά ηελ αηζζεηή αχμεζε ηνπ θφζηνπο ησλ θαπζίκσλ θαη ησλ δηαθφξσλ 

άιισλ εμφδσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο πσιήζεηο θαηάθεξε λα ζεκεηψζεη αχμεζε ζηηο πσιήζεηο ηεο 

ειαρηζηνπνηψληαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ηηο απψιεηεο ηεο. 

 

       Οη πνζνζηηαίεο κεηαβνιέο ηνπ θαζαξνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο θπκαίλνληαη ζηα ίδηα επίπεδα κε απηέο ηνπ κεηθηνχ 

πεξηζσξίνπ πξάγκα απνιχησο ινγηθφ αθνχ ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο θαη δηάζεζεο δελ εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο 

κεηαβνιέο θαηά ηελ εμεηαδφκελε πεληαεηία. Σν θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο βειηηψζεθε ην 2013 (-8,94%) θαη ήηαλ ην 

δεχηεξν πην πςειφ αλάκεζα ζηηο ππφινηπεο εηαηξίεο (ν κέζνο φξνο ηνπ θιάδνπ ήηαλ -34,5%). Ζ απνδνηηθφηεηα ησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ νκίινπ είλαη αξλεηηθή ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα φκσο είλαη θαηά πνιχ πςειφηεξε ζε ζρέζε κε 

ηηο ππφινηπεο εηζεγκέλεο θαη απηφ ππνδειψλεη κία πην απνηειεζκαηηθή απαζρφιεζε ησλ θεθαιαίσλ πνπ έρνπλ 

εηζθέξεη νη κέηνρνη. 

 

Αξηζκνδείθηεο ξεπζηφηεηαο 

       H MINOAN lines εκθαλίδεη θαη απηή γηα ην 2013 αξλεηηθφ θεθάιαην θίλεζεο κε ην δείθηε γεληθήο ξεπζηφηεηαο λα 

θπκαίλεηαη θάησ απφ ηε κνλάδα θαη λα είλαη ίζνο κε 0,62. ηα ζεηηθά ηνπ νκίινπ είλαη ην γεγνλφο φηη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα δηαζέηεη ηνλ πςειφηεξν δείθηε ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο εηζεγκέλεο πξάγκα πνπ ηνλ θαζηζηά ζε 

επλντθφηεξε ζέζε απφ πιεπξάο εμφθιεζεο ησλ ηξερνπζψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ. 

        

       Μηα πην αληηπξνζσπεπηηθή εηθφλα φζνλ αθνξά ηε ξεπζηφηεηα ηνπ νκίινπ καο δίλεη ν δείθηεο άκεζεο 

ξεπζηφηεηαο (αθνχ δελ ππνινγίδεη ηα απνζέκαηα πνπ ξεπζηνπνηνχληαη δχζθνια ) ν νπνίνο επίζεο είλαη θάησ απφ 

ηε κνλάδα ην 2013 εμαηηίαο θπξίσο ηεο αχμεζεο θαηά 20 εθαηνκκπξίσλ επξψ ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 

ζε ζρέζε κε ην 20010. Ο κέζνο φξνο ησλ πέληε εμεηαδφκελσλ νκίισλ βξίζθεηαη ρακειφηεξα θαη είλαη ίζνο κε 0,51. 

Αξηζκνδείθηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

        

        Ζ ζπλνιηθή θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ηεο MINOAN LINES βξίζθεηαη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα θαη είλαη ζηαζεξή 

θαζ φιε ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ πέληε εηψλ θαη ζηε ρξήζε ηνπ 2013 δηακνξθψζεθε ζην 0,30. Ζ δηακφξθσζε 

ηνπ δείθηε ζηαζεξά θάησ απφ ην κέζν φξν ηνπ θιάδνπ (πεξίπνπ 0,50) καο δείρλεη φηη ν φκηινο ρξεζηκνπνηεί 

ιηγφηεξν εληαηηθά απφ ηνπο ππφινηπνπο ηα πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πσιήζεσλ ηνπ. 

        

       Δηδηθφηεξα ν βαζκφο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ νκίινπ παξνπζηάδεη ηελ ίδηα εηθφλα κε απηή 

ηνπ δείθηε ζπλνιηθήο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο. Ζ αμηνπνίεζε ησλ παγίσλ δελ γίλεηαη κε απνδνηηθφ ηξφπν θαη 

ππάξρεη ππεξεπέλδπζε θεθαιαίσλ ζε εμνπιηζκφ ζε ζρέζε πάληα κε ηηο πσιήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη. Θεηηθφ 

σζηφζν ζηνηρείν γηα ηνλ φκηιν απνηειεί ην γεγνλφο φηη δηαρξνληθά ν ελ ιφγσ δείθηεο παξνπζηάδεη άλνδν θαη απηφ 

είλαη απνηέιεζκα ηφζν ηεο αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ φζν θαη ηεο πξνζπάζεηαο γηα κείσζε ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ 
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ηνπ. 

 

       Απμεηηθή ηάζε παξαηεξείηαη επίζεο θαη ζηε θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ηνπ 

νκίινπ κε ηελ ηηκή ηνπ φκσο λα παξακέλεη θάησ απφ ην κέζν φξν ησλ εηζεγκέλσλ αθηνπιντθψλ. Σν 2013 ε ηηκή ηνπ 

δείθηε ήηαλ 2,47 κε ηε κέζε ηηκή ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζεγκέλσλ λα δηακνξθψλεηαη ζην 2,37. Σν θπθινθνξνχλ 

ελεξγεηηθφ αμηνπνηείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα πνην εληαηηθά απφ ηελ MINOAN κε πεξηζζφηεξεο πσιήζεηο λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ιηγφηεξσλ βξαρπρξφλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 

       Σα απνζέκαηα ηεο ΜΗΝΟΑΝ LINES αλαλεψλνληαη κε ρακειφηεξν ξπζκφ απφ φηη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα θαη ε 

κέζε δηάξθεηα επέλδπζεο ζε απηά ππνινγίδεηαη γηα ην 2011 ζε 19 εκέξεο. Ζ δηακφξθσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε 

ζε ηφζν ρακειά επίπεδα αληηθαηνπηξίδεη κία αδπλακία ηνπ νκίινπ φζνλ αθνξά ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί ζε 

ζρέζε κε ηα απνζέκαηά ηνπ ,δηφηη πηζαλφηαηα δηαηεξεί κεγαιχηεξν πνζφ απνζεκάησλ (ππεξαπνζεκαηνπνίεζε) 

απφ φηη απαηηείηαη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ. Δπηπιένλ ε δηαηήξεζε κεγάινπ αξηζκνχ απνζεκάησλ απμάλεη ην 

θφζηνο δηαηήξεζεο απηψλ θαη απμάλνληαη νη θίλδπλνη ζε πεξίπησζε πνπ απηά έρνπλ αγνξαζηεί κε πίζησζε. 

 

       Σν κεγαιχηεξν ίζσο πξφβιεκα ηνπ νκίινπ ζηνπο αξηζκνδείθηεο δξαζηεξηφηεηαο εληνπίδεηαη ζηελ 

θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα είζπξαμεο ησλ απαηηήζεψλ ηνπ. ε πεξίνδν κάιηζηα πνπ νη πεξηπηψζεηο επηζθαιψλ 

πειαηψλ θαη αλείζπξαθησλ απαηηήζεσλ απνηεινχλ ζπρλφσ θαηλφκελν ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ε δηακφξθσζε ηνπ 

δείθηε ζε ηφζν ρακειά επίπεδα ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο εηαηξείεο θαλεξψλεη κία θαθή πνιηηηθή φζνλ αθνξά ηα 

ζέκαηα ρνξεγνχκελσλ πηζηψζεσλ. Ο ρξφλνο δέζκεπζεο ησλ θεθαιαίσλ ηνπ νκίινπ αλήιζε ζηηο 108 εκέξεο ην 

2013 έλαληη 89 εκεξψλ πνπ είλαη ν κέζνο φξνο ησλ εηζεγκέλσλ. 

 

       Βέβαηα γηα ηελ εμαγσγή αζθαιέζηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ ζα έπξεπε λα ιάβνπκε ππφςε θαη ηε ηαρχηεηα κε ηελ 

νπνία εμνθιεί ν φκηινο ηηο αγνξέο πνπ θάλεη κε πίζησζε ηα λα δηαπηζησζεί αλ νη απαηηήζεηο εηζπξάηηνληαη κε 

ηαρχηεξν ξπζκφ απφ φηη πξαγκαηνπνηνχληαη νη πιεξσκέο ή φρη.  

 

Αξηζκνδείθηεο δηάξζξσζεο θεθαιαίσλ 

       Ζ ΜΗΝΟΑΝ LINES ραξαθηεξίδεηαη σο επηρείξεζε εληάζεσο πάγηαο πεξηνπζίαο αθνχ ν 

δείθηεο παγηνπνίεζεο είλαη αξθεηά κεγαιχηεξνο ηεο κνλάδαο . Ο δείθηεο παγηνπνίεζεο ηεο ΜΗΝΟΑΝ βξίζθεηαη 

πεξίπνπ ζην κέζν φξν ηνπ θιάδνπ κε κφλν ηνλ αληίζηνηρν δείθηε ηνπ νκίινπ ΑΣΣΗCA λα δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ 

ηνπο ππφινηπνπο. 

 

       Ζ ζρέζε ηδίσλ πξνο ζπλνιηθά θεθάιαηα έρεη ζεκεηψζεη κείσζε απφ ην 2009 θαη κεηά θαη ην 2013 

δηακνξθψζεθε ζην 0,45. Αλ θαη θηλείηε πάλσ απφ ην κέζν φξν ησλ εηζεγκέλσλ εληνχηνηο ε ρακειή ηηκή ηνπ 
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δεκηνπξγεί αξλεηηθή εηθφλα ζηνπο δηάθνξνπο πηζησηέο (φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία πνπ ηνπο παξέρεηαη ζηα 

θεθάιαηα πνπ έρνπλ δαλείζεη) θαη επεξεάδεη ηνλ φκηιν δπζκελψο σο πξνο ηελ πίεζε πνπ αζθείηαη ζε απηφλ γηα ηελ 

εμφθιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θαη ηελ πιεξσκή ησλ ηφθσλ. 

 

       Ο δείθηεο ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο πάγηα είλαη κηθξφηεξνο ηεο κνλάδαο θαζ φιε ηε δηάξθεηα 

Σεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ ππνδειψλνληαο ην γεγνλφο φηη γηα ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πάγηνπ 

εμνπιηζκνχ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πέξα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη μέλα. Ζ κείσζεηνπ δείθηε απφ ην 2009 θαη κεηά 

δελ νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ (ηα πάγηα κεηψζεθαλ) αιιά ζηελ εκθάληζε 

έθηαθησλ δεκηψλ πνπ παξνπζίαζε ν φκηινο. 

 

       Ζ ΜΗΝΟΑΝ LINES εκθαλίδεη θαιχηεξε εηθφλα απφ ηηο ππφινηπεο εηζεγκέλεο φζνλ αθνξά ηελ ηθαλφηεηα ηεο λα 

θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο ηηο αθνχ δηαζέηεη ηνλ κεγαιχηεξν δείθηε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ πξνο ζπλνιηθέο 

ππνρξεψζεηο. Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο δηακνξθψζεθε ην 2013 ζην 0,62 έλαληη 0,20 ηνπ θιάδνπ. Ζ κείσζε σζηφζν 

ηνπ δείθηε δηαρξνληθά απνηειεί αξλεηηθή έλδεημε γηα ηνπο πηζησηέο ηεο ν βαζκφο πξνζηαζίαο ησλ νπνίσλ γίλεηαη 

κηθξφηεξνο. 

 

 

       8.7 Όκηινο ANEK 

 

       Σα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ νκίινπ γηα ηελ ηειεπηαία πεληαεηία απνηππψλνπλ θαη ηε γεληθφηεξε πνξεία 

ηνπ θιάδνπ ηεο αθηνπινΐαο κε ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα λα εληνπίδνληαη ζηε κείσζε ηεο επηβαηηθήο θίλεζεο ε 

νπνία θαη έρεη ζπκπηέζεη θαηά πνιχ ηηο πσιήζεηο. Σν γεγνλφο απηφ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο 

ιεηηνπξγίαο έρνπλ κεηψζεη δξακαηηθάη ηα θαζαξά απνηειέζκαηα. 

 

      Ζ δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ ηα ηειεπηαία ρξφληα, έρνληαο σο θχξην ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, 

θαη πξνθεηκέλνπ λα αληηζηαζκίζεη ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο απφ ηε κείσζε ηεο κεηαθνξηθήο θίλεζεο, έρεη 

πξνρσξήζεη ζε κηα ζεηξά ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ φπσο ζχζηαζε θνηλνπξαμίαο, απνδξνκνινγήζεηο πινίσλ απφ 

κε απνδνηηθέο γξακκέο, πεξηθνπή δξνκνινγίσλ, κείσζε ηαρπηήησλ, αληηθαηάζηαζε πινίσλ θ.ιπ. Έηζη, φζνλ 

αθνξά ζηε ρξήζε 2013, ν κηινο, παξά ηε κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, εκθαλίδεη βειηησκέλα ιεηηνπξγηθά 

απνηειέζκαηα. 

       Πξαγκαηνπνηψληαο ζπλνιηθά 25% ιηγφηεξα δξνκνιφγηα ζε ζρέζε κε ην 2012 (θπξίσο, ιφγσ ηεο δηαθνπήο 

δξαζηεξηνπνίεζεο ζηελ Δλδνθπθιαδηθή γξακκή θαη ζηε γξακκή ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ), ν κηινο  ηεο ΑΝΔΚ ην 

2013, ζε φιεο ηηο γξακκέο πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθε, δηαθίλεζε ζπλνιηθά 1,5 εθαηνκκχξην επηβάηεο έλαληη 1,9 εθαη. 

ην 2012.  Ο ελνπνηεκέλνο θχθινο εξγαζηψλ ηεο ρξήζεο 2013 αλήιζε ζε € 178,0 εθαη. έλαληη € 199,7 εθαη. ην 2012, 
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ηα κηθηά θέξδε αλήιζαλ ζε € 23,3 εθαη. έλαληη € 22,4 εθαη. θαη ηα θέξδε πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ 

απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) ηνπ Οκίινπ δηακνξθψζεθαλ ζε € 6,5 εθαη. ην 2013 έλαληη € 4,2 εθαη. ην 

2012. Σέινο, νη δεκηέο κεηά απφ θφξνπο θαη δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο δηακνξθψζεθαλ ζε € 35,7 εθαη. έλαληη δεκηψλ € 

60,8 εθαη. ηε ρξήζε 2012. εκεηψλεηαη, σζηφζν, φηη ηα θαζαξά απνηειέζκαηα επηβαξχλζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ 

απφ ηα αξλεηηθά επελδπηηθά απνηειέζκαηα πνζνχ € 15,3 εθαη. ην 2013 (έλαληη € 35,5 εθαη. ην 2012) πνπ αθνξνχλ, 

θπξίσο, ζε πξνζαξκνγέο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πινίσλ ηνπ Οκίινπ. 

 

Κξηηηθή δηεξεχλεζε αξηζκνδεηθηψλ ηνπ νκίινπ 

 

Αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο 

       Ζ ζπλνιηθή απνδνηηθφηεηα ηνπ νκίινπ κεηά ηελ κεγάιε κείσζε πνπ θαηέγξαςε ην 2010 κνηάδεη λα επαλέξρεηαη 

θαη ην 2013 ήηαλ ζην -1,34%. Ζ ζπλνιηθή απνδνηηθφηεηα ηεο ΑΝΔΚ γηα ηε ρξήζε ηνπ 2013 ήηαλ ε θαιχηεξε 

ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο εηζεγκέλεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ θαη ην γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ηφζν ζηε ζρεηηθά θαιή 

(γηα ηα δεδνκέλα ηεο γεληθφηεξεο εηθφλαο ηεο αθηνπινΐαο) ζπλνιηθή θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα φζν θαη ζηε βειηίσζε 

ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ηνπ νκίινπ. πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ε ΑΝΔΚ θαηάθεξε λα κεηψζεη ηηο θαζαξέο 

δεκίεο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζηαδηαθή κείσζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο νδήγεζαλ ζηελ αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο ηεο 

απνδνηηθφηεηαο. 

 

       Βειηίσζε παξνπζίαζε ην πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο (%) ηνπ Οκίινπ γηα ηε ρξήζε 2013 ην νπνίν 

δηακνξθψζεθε ζε 13,1% έλαληη 11,2% ην 2012. Δπίζεο, ην πεξηζψξην EBITDA γηα ην 2013 αλήιζε ζε 3,6% έλαληη 

2,1% ην 2012. Σν γεγνλφο φηη ε επηρείξεζε παξνπζηάδεη ην θαιχηεξν δείθηε κεηθηνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ζε ζρέζε 

κε ηηο ππφινηπεο ηελ θαζηζηά ζε θαιχηεξε ζέζε φζνλ αθνξά ζην πσο αληαπνθξίλεηαη ζηελ θάιπςε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ θαη άιισλ ηεο εμφδσλ. 

       Σν θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο είλαη αξλεηηθφ γηα ηα ηέζζεξα ηειεπηαία έηε θαη δηακνξθψζεθε ην 2013 ζην -

20,65%. Ζ εμέιημε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε παξνπζηάδεη πνζνζηηαία αλάινγεο κεηαβνιέο κε εθείλεο ηνπ κεηθηνχ 

πεξηζσξίνπ θέξδνπο πξάγκα πνπ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη ππήξμαλ παξφκνηεο κεηαβνιέο θάζε ρξφλν ηφζν ζην 

θφζηνο πσιεζέλησλ φζν θαη ζηα έμνδα ιεηηνπξγίαο θαη δηάζεζεο ηνπ νκίινπ. 

 

      Ζ απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ απφ ην 2008 θαη κεηέπεηηα είλαη αξλεηηθή θαη ην 2013 ήηαλ -166,83% . Ο 

ρακειφο δείθηεο αληαλαθιά πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ κε απνδνηηθή ρξήζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

αιιά θαη ηπρφλ δπζιεηηνπξγίεο φζνλ αθνξά ηε  

δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. 
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Αξηζκνδείθηεο ξεπζηφηεηαο 

       Ο δείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο (:1) «Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ / Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο» αλήιζε ζε 0,17 

ην 2013 έλαληη 0,20 ην 2012, ελψ ν δείθηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο (:1) «(Κπθινθνξνχλ  ελεξγεηηθφ – Απνζέκαηα) / 

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο» δηακνξθψζεθε ζε 0,16 έλαληη 0,18 ηελ  πξνεγνχκελε ρξήζε. Οη δείθηεο απηνί 

έρνπλ επεξεαζηεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ηαμηλφκεζε ησλ  καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ ηεο Μεηξηθήο ζηηο 

βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο. 

 

       Ζ ξεπζηφηεηα ηεο επηρείξεζεο είλαη απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη 

ε δηνίθεζε (φπσο θαη φιεο νη αθηνπιντθέο) θαη ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ θξίζε ζην ηξαπεδηθφ ηνκέα θαη ζηε κε 

έγθαηξή απφ ηε κεξηά ηνπ θξάηνπο πιεξσκήο ησλ δξνκνινγίσλ ησλ άγνλσλ γξακκψλ. Απνηέιεζκα είλαη ν δείθηεο 

ηξέρνπζαο ξεπζηφηεηαο λα δηακνξθψλεηαη ηα ηξία ηειεπηαία έηε θάησ απφ ηε κνλάδα . Χο εθ ηνχηνπ ν φκηινο 

αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο πιεξσκέο ηφζν ησλ ηξερνπζψλ ππνρξεψζεσλ ,ησλ ηφθσλ 

θαη ησλ ζηαζεξψλ δαπαλψλ ηνπ φζν θαη ζηελ αδπλακία αληαπφθξηζεο ζε ηπρφλ έθηαθηεο δεκηέο αιιά θαη κεηψζεηο 

ζηελ ηξέρνπζα αμία ησλ απνζεκάησλ ηνπ θιπ. 

 

       Παξφκνηα είλαη θαη ε εηθφλα ηνπ δείθηε άκεζεο ξεπζηφηεηαο ν νπνίνο είλαη θάησ απφ ηε κνλάδα θαη 

απνηππψλεη φηη ε επηρείξεζε δελ έρεη θαιή ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. Ζ δηακφξθσζε ηνπ δείθηε ζε ρακειά 

επίπεδα είλαη αθφκε πην αλεζπρεηηθή ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ιφγσ ηνπ φηη ζρεδφλ ζε 

φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο έλα κεγάιν κέξνο ησλ απαηηήζεσλ ραξαθηεξίδνληαη σο επηζθαιείο ή 

αλεπίδεθηεο εηζπξάμεσο. 

 

Αξηζκνδείθηεο δξαζηεξηφηεηαο 

       Ο αξηζκνδείθηεο ζπλνιηθήο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο ηεο ANEK LINES είλαη ν κεγαιχηεξνο ηνπ θιάδνπ γηα φιε 

ηελ εμεηαδφκελε πεληαεηία. Ζ αλνδηθή πνξεία ηνπ δείθηε θαλεξψλεη φηη ν φκηινο εθκεηαιιεχεηαη πην εληαηηθά ηα 

ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ην ελεξγεηηθφ ηνπ θαη δελ ππάξρεη ππεξεπέλδπζε ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

 

       Ο δείθηεο πάγηνπ ελεξγεηηθνχ (:1) «Κχθινο εξγαζηψλ / Πάγην ελεξγεηηθφ» αλήιζε ζε 0,58 ην 2013 έλαληη 0,62 ην 

2012. Δπίζεο, ν δείθηεο ελεξγεηηθνχ (:1) «Κχθινο εξγαζηψλ / χλνιν ελεξγεηηθνχ» δηακνξθψζεθε ζε 0,49 έλαληη 

0,51 ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. 

 

       Ηδηαηηέξσο ζεηηθή γηα ηα δεδνκέλα πάληα ηνπ θιάδνπ είλαη ε θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ηνπ θπθινθνξνχληνο 

ελεξγεηηθνχ ηνπ νκίινπ ε νπνία αθνινπζεί αχμνπζα πνξεία ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ην 2013 λα δηακνξθψλεηαη ζην 

2,82 έλαληη 2,37 ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ εηζεγκέλσλ. Ζ δηαηήξεζε ηνπ δείθηε ζε πςειά επίπεδα θαλεξψλεη ζεηηθή 
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εηθφλα φζνλ  αθνξά ηελ απνδνηηθφηεηα κε ηελ νπνία ν φκηινο ρξεζηκνπνηεί ηα βξαρππξφζεζκα ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ. 

       O δείθηεο παγηνπνίεζεο ηεο ΑΝΔΚ LINES είλαη θαηά πνιχ κεγαιχηεξνο ηεο κνλάδαο πνπ είλαη ινγηθφ κηαο θαη 

ν θιάδνο ηεο αθηνπινΐαο ραξαθηεξίδεηαη σο εληάζεσο πάγηαο πεξηνπζίαο. Παξφηη ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο θηλείην 

ζε ρακειά γηα ηα δεδνκέλα ηνπ θιάδνπ επίπεδα ,ηα ηειεπηαία ρξφληα ε ηηκή ηνπ έρεη απμεζεί θαη είλαη ν δεχηεξνο 

κεγαιχηεξνο κεηαμχ ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ. Σν γεγνλφο απηφ δίλεη κηα εηθφλα ππεξεπέλδπζεο ζε πάγην 

εμνπιηζκφ. 

      Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ δείθηε ηδίσλ πξνο ζπλνιηθά θεθάιαηα παξαηεξνχκε φηη νη κέηνρνη ηνπ νκίινπ έρνπλ 

ζρεηηθά ρακειή ζπκκεηνρή σο πξνο ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ελεξγεηηθψλ ζηνηρείσλ (24%). Ο κέζνο φξνο ηνπ θιάδνπ 

είλαη θνληά ζην 30%. Ζ δηακφξθσζε ηνπ δείθηε ζε ηφζν ρακειά επίπεδα θαζηζηνχλ ηνλ φκηιν επάισην ζηηο φπνηεο 

δπζκελείο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ εηθφλα πνπ ιακβάλνπλ νη δηάθνξνη πηζησηέο. 

 

       Σα ίδηα θεθάιαηα είλαη κηθξφηεξα απφ ην χςνο ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ε απφθηεζε 

ησλ δηαθφξσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ έγηλε κέζσ θαη ηεο άληιεζεο μέλσλ θεθαιαίσλ. Δπηπξνζζέησο ν φκηινο 

δηαζέηεη ην δεχηεξν ρακειφηεξν δείθηε ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο πάγηα θαη ν δείθηεο παξνπζηάδεη ζπλερφκελε κείσζε 

ρξφλν κε ην ρξφλν. Σέινο ην άζξνηζκα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κε ηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο είλαη ρακειφηεξν 

απφ ην χςνο ηνπ παγίνπ ελεξγεηηθνχ κε απνηέιεζκα ν φκηινο λα εκθαλίδεη αξλεηηθφ θεθάιαην θίλεζεο. Έλα αθφκε 

ζεκάδη φηη ν φκηινο εκθαλίδεη δπζθνιίεο ηα ηειεπηαία ρξφληα σο πξνο ηελ εμφθιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ είλαη θαη 

ε εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη ν δείθηεο θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ πξνο ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο ν νπνίνο ηελ 

ηειεπηαία πεληαεηία έρεη κεησζεί ζρεδφλ ζην κηζφ. Ο βαζκφο πξνζηαζίαο ησλ βξαρπρξφλησλ πηζησηψλ είλαη 

ρακειφο αθνχ ν φκηινο δελ δηαζέηεη ζεηηθφ θεθάιαην θίλεζεο. 

 

       ρεηηθά κε ηνπο δείθηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο (:1) ν δείθηεο «Τπνρξεψζεηο / Ίδηα θεθάιαηα» δηακνξθψζεθε 

ζε 34,72 ην 2013 απφ 7,34 ην 2012, ελψ ν δείθηεο «Σξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο / Ίδηα θεθάιαηα» δηακνξθψζεθε ζε 

28,59 απφ 5,86 ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. Ο δείθηεο «Τπνρξεψζεηο / (Ίδηα θεθάιαηα + Τπνρξεψζεηο)» αλήιζε ζε 

0,97 ην 2013 απφ 0,88 ην 2012, ελψ ν δείθηεο «Σξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο / (Ίδηα Κεθάιαηα + Τπνρξεψζεηο)» 

δηακνξθψζεθε ζε 0,80 ην 2013 έλαληη 0,70 ην  2012. Οη παξαπάλσ δείθηεο γηα ηηο ρξήζεηο 2012 θαη 2013 έρνπλ 

επεξεαζηεί ζεκαληηθά απφ ηε κείσζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ σο ζπλέπεηα ησλ αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ. 
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ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ 

 www.attica-group.com -Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Attica Group γηα ηα έηε 

2009-2013 

 www.minoan.gr -Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Minoan γηα ηα έηε 2009-2013 

 www.anek.gr -Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Anek γηα ηα έηε 2009-2013 

 www.nel.gr -Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Nel γηα ηα έηε 2009-2013 

 www.euro2day.gr 

 www.ase.gr 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΠΡΟΣΑΔΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ 

      χκθσλα κε ηελ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη 

μεθάζαξν ην γεγνλφο φηη ν θιάδνο εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ππφ αζθπθηηθή πίεζε. 

 

       Μεηά ην 2009 ν θιάδνο βξέζεθε αληηκέησπνο κε δχν ηαπηφρξνλεο θαη ηζρπξέο εμσγελείο δηαηαξαρέο: ηελ αχμεζε 

ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ θαη ηελ θαηαθφξπθε πηψζε ηεο επηβαηηθήο θίλεζεο ιφγσ ηεο θξίζεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε δήηεζε αθηνπιντθψλ ππεξεζηψλ ππνρψξεζε κεηαμχ 2009 θαη 2012 θαηά 

24% ζηνπο επηβάηεο θαη θαηά 31% ζηα ΗΥ απηνθίλεηα (κε ελδείμεηο ζηαζεξνπνίεζεο ην 2013), ελψ ην θφζηνο 

θαπζίκσλ απνηεινχζε ην 2012 πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ θιάδνπ. Ζ δπλαηφηεηα 

πξνζαξκνγήο ζε απηέο ηηο εμσγελείο δηαηαξαρέο εκπνδίζηεθε απφ πεξηνξηζκνχο ζην ξπζκηζηηθφ πεξηβάιινλ. 

Αξθεηέο ζηξεβιψζεηο ακβιχλζεθαλ ρσξίο λα εμαιεηθζνχλ ην 2013, σζηφζν δελ έρνπκε πιήξε εηθφλα γηα ηελ 

επίδξαζε πνπ έρνπλ ζηελ πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο. 

 

       Οη εμειίμεηο απηέο αληαλαθιψληαη ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ θιάδνπ, ηα νπνία είλαη εμαηξεηηθά δπζκελή. 

Ζ ζπξξίθλσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζπλδπάζζεθε κε ζεκαληηθέο απμήζεηο ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ νδεγψληαο ζε 

κεγάιεο δεκηέο. Ζ ξεπζηφηεηα είλαη πεξηνξηζκέλε θαη ε δαλεηαθή πίεζε πςειή. Καηά ζπλέπεηα, δεκηνπξγνχληαη 

βάζηκα εξσηήκαηα γηα ηε γεληθφηεξε βησζηκφηεηα νξηζκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηα επφκελα ρξφληα θαη ηε 

δπλαηφηεηα ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο λα παξέρεη ηηο απαηηνχκελεο  ππεξεζίεο, παξά ηε βειηίσζε πνπ 

ζεκεηψζεθε ζηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο ην 2013. Έλα ηέηνην ελδερφκελν ζα έρεη εμαηξεηηθά αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία, θαζψο ε επηβαηεγφο λαπηηιία ζπλεηζθέξεη ζηελ εγρψξηα νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα κε ηε δηαθίλεζε επηβαηψλ θαη νρεκάησλ, ιεηηνπξγεί φκσο θαη ππνζηεξηθηηθά ζηελ αλάπηπμε άιισλ 

θιάδσλ δξαζηεξηφηεηαο, εηδηθά ζηηο λεζησηηθέο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο. 

 

      Γεδνκέλσλ ησλ πθηζηάκελσλ ζπλζεθψλ είλαη απαξαίηεηνο ν εμνξζνινγηζκφο ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπ θιάδνπ θαη 

ησλ δξνκνινγίσλ. Ήδε επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ βξίζθνληαη ζε ζπδεηήζεηο κε ηηο ηξάπεδεο γηα ηελ αλαδηάξζξσζε 

ησλ δαλείσλ ηνπ. Απηφ ζα απνηειέζεη ην πξψην βήκα ζε κηα πξνζπάζεηα δηάζσζεο ηνπ θιάδνπ. 

 

      Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε ζπκβνιή ηνπ θιάδνπ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, έηζη φπσο αλαδεηθλχεηαη ζηελ παξνχζα 

έξεπλα, αληηθαηνπηξίδεη έλα πνιχ ζεκαληηθφ δπλακηθφ πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ επαλεθθίλεζε ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, αλ θπζηθά εθαξκνζζνχλ δηαξζξσηηθέο θαη θιαδηθέο πνιηηηθέο κε ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζχλζεηο. ε θάζε 

πεξίπησζε νη πνιηηηθέο πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο γηα ηηο εηαηξίεο γηα λα δηαζθαιηζηεί 
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ε βησζηκφηεηα ηνπ θιάδνπ, ρσξίο σζηφζν λα ζπζηάδεηαη ε πνηφηεηα παξνρήο ησλ αθηνπιντθψλ ππεξεζηψλ. ε 

απηέο ηηο εηδηθφηεξεο θαηεπζχλζεηο αλαθεξφκαζηε ζηε ζπλέρεηα. 

 

Πξνηάζεηο γηα ηε βησζηκφηεηα θαη αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ 

      Ζ πξνζαξκνγή ηνπ θιάδνπ ζηα λέα δεδνκέλα απαηηεί ζπλερείο πξνζπάζεηεο πεξηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο 

εθκεηάιιεπζεο κε δηαηήξεζε ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο εμππεξέηεζεο ησλ ρξεζηψλ αθηνπιντθψλ ππεξεζηψλ. 

Βξαρππξφζεζκα ζα είλαη απνηειεζκαηηθά θάπνηα κέηξα ηφλσζεο ηεο δήηεζεο κέζσ κείσζεο ησλ εθηφο θαζαξψλ 

λαχισλ ρξεψζεσλ, φκσο ηαπηφρξνλα απαηηείηαη λα επαλαθαζνξηζηνχλ αξθεηέο παξάκεηξνη πνπ ζπλδένληαη κε ην 

αθηνπιντθφ δήηεκα, ηδίσο ζε φ,ηη αθνξά ην πιαίζην πνπ ξπζκίδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο αθηνπινΐαο. ην πιαίζην απηφ, 

πξνηείλνληαη ελδεηθηηθά ηα εμήο: 

 Μείσζε θόζηνπο ιεηηνπξγίαο ησλ πινίσλ. Με δεδνκέλν φηη ην θφζηνο θαπζίκσλ θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ εμσγελψο, απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε κείσζε ηνπ θφζηνπο επαλδξψζεσο (κέζσ π.ρ. ηεο επηδφηεζεο 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ), κε ζπλζέζεηο πιεξσκάησλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ 

πινίσλ θαη θαηάξγεζε ηεο ειιελνκάζεηαο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο δελ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ πινίνπ, κε κείσζε ηνπ ρξφλνπ ππνρξεσηηθήο δξνκνιφγεζεο ζηηο 

ηαθηηθέο γξακκέο ζε ζπλδπαζκφ κε αλάινγε απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε παξνρήο δεκφζηαο ππεξεζίαο θαη 

αληίζηνηρε πξνζαξκνγή ηνπ ππνρξεσηηθνχ ρξφλνπ δηαηήξεζεο πιεξψκαηνο (κε πξφβιεςε παξνρήο 

επηδφκαηνο αλεξγίαο ζε λαπηηθνχο). 

 Δμέηαζε ηεο δπλαηφηεηαο θαηάξγεζεο ηνπ επίλαπινπ, κείσζεο ησλ ιηκεληθώλ ηειώλ όπνπ δελ ππάξρεη 

αληαπνδνηηθόηεηα ππεξεζηώλ θαη ε αλαζεώξεζε ηνπ θαζεζηώηνο ππνρξεσηηθώλ εθπηώζεσλ ζε 

θαηεγνξίεο ρξεζηψλ. 

 Δμέηαζε ηεο δπλαηόηεηαο κείσζεο ησλ ζπληειεζηώλ ΦΠΑ ζηα εηζηηήξηα ηεο αθηνπινΐαο. Δθηηκήζεθε 

ζηελ παξνχζα κειέηε φηη ε κείσζε ηνπ ζπληειεζηή ΦΠΑ ζηα αθηνπιντθά εηζηηήξηα ππφ ζπγθεθξηκέλεο 

πξνυπνζέζεηο (πιήξεο κεηαθχιηζε ηεο κείσζεο ηνπ ΦΠΑ ζηηο ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ) ζα ηνλψζεη ηε δήηεζε 

αθηνπιντθψλ ππεξεζηψλ θαη ζα έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηνλ θιάδν θαη ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηα 

λεζηά. Δπηπιένλ, νη απψιεηεο εζφδσλ ΦΠΑ ζηα λαχια εθηηκάηαη φηη αληηζηαζκίδνληαη απφ ηα έζνδα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ αχμεζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηηο λεζησηηθέο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, αξθεί ε 

επηπιένλ δήηεζε γηα ηνπξηζκφ πνπ δεκηνπξγείηαη εθεί λα κελ νδεγεί ζε ηζνδχλακε πηψζε ηεο δήηεζεο ζηηο 

επεηξσηηθέο πεξηνρέο θαη ε έθηαζε ηεο θνξνδηαθπγήο λα κελ μεπεξλά ην 60% ησλ δπλεηηθψλ επηπιένλ εζφδσλ 

απφ ΦΠΑ ζηα λεζηά. Δπνκέλσο, εθηηκάηαη πσο ππφ ζπγθεθξηκέλεο ππνζέζεηο ε κείσζε ησλ ζπληειεζηψλ ΦΠΑ 

ζε εηζηηήξηα επηβαηψλ θαη Η.Υ. νρεκάησλ δελ ζα είρε αξλεηηθφ δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα. 

 Δθζπγρξνληζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο έθδνζεο εηζηηεξίσλ. Ζ ζηαδηαθή αχμεζε ηεο ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ απφ 

ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαβάζκηζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ησλ αθηνπιντθψλ 

εηαηξηψλ θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηελ πηνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
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ειεθηξνληθνχ εηζηηεξίνπ θαη ζηελ αθηνπινΐα, θαηά ηα πξφηππα ησλ αεξνκεηαθνξψλ. Με ηηο θαηάιιειεο 

πξνζαξκνγέο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε επίιπζεο ησλ εηδηθψλ δεηεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη (π.ρ. ζε ζρέζε 

κε ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ πιήζνπο επηβαηψλ θαη νρεκάησλ), ε 

εμππεξέηεζε ησλ επηβαηψλ ζα θαηαζηεί θαιχηεξε, ελψ νη εηαηξίεο ζα κπνξέζνπλ λα εμνηθνλνκήζνπλ πφξνπο, 

αιιά λα επεθηείλνπλ ηελ εθαξκνγή δπλακηθψλ ζπζηεκάησλ ηηκνιφγεζεο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ ηειηθά ηελ 

πην απνδνηηθή δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ ηνπο.  

 Αλαδηνξγάλσζε αθηνπιντθνύ ζπζηήκαηνο. Δπαλαζρεδηαζκφο ηνπ αθηνπιντθνχ δηθηχνπ κε ηνλ νπνίν ζα 

εμππεξεηνχληαη νη αλάγθεο θαη ζα αμηνπνηνχληαη θαιχηεξα νη πφξνη πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ κε 

εκπνξηθψλ γξακκψλ. Απηφ ζεκαίλεη επαλεμέηαζε ησλ γξακκψλ πνπ επηδνηνχληαη κε έκθαζε ζηελ απάληεζε 

ησλ παξαθάησ εξσηεκάησλ: Καιχπηνληαη νη αλάγθεο απφ γξακκέο ειεχζεξεο δξνκνιφγεζεο; Τπάξρνπλ 

ελαιιαθηηθνί ηξφπνη ζχλδεζεο, π.ρ. νδηθήο κεηαμχ ιηκαληψλ ηνπ ίδηνπ λεζηνχ; Δκπίπηνπλ νη γξακκέο ζηηο 

ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζχλδεζεο; Πνην είλαη ην θφζηνο αλά επηβάηε; εκαίλεη επίζεο ελδερφκελε πξφζθιεζε 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ειεχζεξεο δξνκνιφγεζεο γηα δχν ή ηξεηο πεξηφδνπο αλά έηνο.  

 Δπαλεμέηαζε ζπζηήκαηνο απνδεκίσζεο παξνρήο δεκόζηαο ππεξεζίαο ζε όια ηα κέζα κεηαθνξάο 

(αθηνπινΐα, αεξνκεηαθνξέο θ.ιπ.). Πξέπεη λα εμεηαζηνχλ ζπλνιηθά νη απνδεκηψζεηο πνπ δίλνληαη γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ψζηε λα ζπγθεληξψλνληαη θαη απνδίδνληαη απφ ηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ νη απαηηνχκελνη πφξνη κε ηζφηηκε κεηαρείξηζε ησλ ρξεζηψλ. Δηδηθή κειέηε (Angelopoulos et 

al., 2013) έρεη δείμεη φηη νξηζκέλεο γξακκέο εκθαλίδνληαη λα ιακβάλνπλ ρακειέο επηδνηήζεηο γηα ην κέγεζφο 

ηνπο, θαζψο θαη φηη ππάξρνπλ επηθαιχςεηο ησλ αεξνπνξηθψλ θαη αθηνπιντθψλ δηθηχσλ αιιά θαη αεξνπνξηθψλ 

ππνρξεψζεσλ δεκφζηαο ππεξεζίαο κε θεξδνθφξεο αθηνπιντθέο γξακκέο, επηβεβαηψλνληαο ηειηθά φηη νη 

πθηζηάκελεο γξακκέο έρνπλ αλαπηπρζεί ρσξίο νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκφ. 

 Με ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ηνπ δηθηχνπ πξέπεη λα εμεηαζηεί κε ιεπηνκέξεηα ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο 

πεξηθεξεηαθώλ θόκβσλ κεηεπηβίβαζεο κε ηαρεία αληαπόθξηζε ζε κηθξφηεξα λεζηά – ζε ζπλδπαζκφ θαη κε 

άιια κέζα κεηαθνξάο (π.ρ. ιεσθνξεία, αεξνπνξηθά δξνκνιφγηα, δίθηπν πδξνπιάλσλ). Τπάξρνπλ, σζηφζν, 

αξθεηνί πεξηνξηζκνί ζε κηα ηέηνηα πξνζπάζεηα (π.ρ. δηαρείξηζε επηβαηψλ θαη απνζθεπψλ). 

 Βειηίσζε δηαδηθαζηψλ: α) Γειψζεσλ γηα ηηο ειεχζεξεο γξακκέο δξνκνιφγεζεο, β) Δπηινγήο πινίσλ 

εμππεξέηεζεο γξακκψλ δεκφζηαο ππεξεζίαο, γ) Καηαβνιήο απνδεκηψζεσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε γξακκψλ 

δεκφζηαο ππεξεζίαο, δ) ξσλ δηαγσληζκψλ γηα γξακκέο δεκφζηαο ππεξεζίαο κε ρξήζε θξηηεξίσλ 

επνρηθφηεηαο θαη δξνκνιφγεζε δηαθνξεηηθήο ρσξεηηθφηεηαο πινίσλ, εηζαγσγή πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ (ηαρχηεηα, 

άλεζε, ηηκή θ.ιπ.). 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ι 

ΠΙΝΑΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ 

1) ATTICA Α.Δ. ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ 

ΠΗΝΑΚΑ 1:ΗΟΛΟΓΗΜΟ ΜΔ ΒΑΖ ΣΑ Γ.Λ.Π 

 ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΘΔΖ  

  
31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 

10000 ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟ        

11100 Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 629.228,00 706.730,00 712.925,00 738.240,00 

11200 Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα  0,00 0,00 0,00 

11300 ’πια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 812,00 990,00 1.151,00 1.357,00 

11400 Ινηπά κε Θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 1.152,00 1.235,00 3.398,00 5.747,00 

12000 Απνζέκαηα 4.501,00 5.406,00 8.129,00 11.381,00 

13000 Απαηηήζεηο από πειάηεο 42.595,00 44.040,00 50.963,00 55.011,00 

13100 Ινηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 40466,00 24.816,00 18.265,00 45.845,00 

13200 
Κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδόκελα γηα 

πώιεζε 

 
0,00 0,00 682,00 

15000 ΤΛΟΙΟ ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟΤ 718.754,00 783.217,00 794.831,00 858.263,00 

16000 ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ        

16005 Κεηνρηθό Θεθάιαην 57.498,00 57.498,00 57.498,00 134.812,00 

16010 Ινηπά ηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ 282553,00 292.873,00 348.717,00 336.229,00 

21000 ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο (α) 340.053,00 350.371,00 406.215,00 471.041,00 

22000 Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (β)  0,00 0,00 0,00 

23000 ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (γ) = (α)+(β) 340.053,00 350.371,00 406.215,00 471.041,00 

17000 Καθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο  0,00 2,00 295.032,00 

17100 Πξνβιέςεηο/Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 83.611,00 51.953,00 3.246,00 3.976,00 

18000 Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο Τπνρξεώζεηο 221.492 341.350,00 346.322,00 41.043,00 

19000 Ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 73.598,00 39.543,00 39.046,00 45.241,00 

19100 
Τπνρξεώζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πξννξηδόκελα γηα πώιεζε 

 
0,00 0,00 1.930,00 

20000 ύλνιν ππνρξεώζεσλ (δ) 378.701,00 432.846,00 388.616,00 387.222,00 

24000 ΤΛΟΙΟ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΘΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΛ (γ) + (δ) 718.754,00 783.217,00 794.831,00 858.263,00 
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ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΘΔΖ 

  
31/12/2009 31/12/2008 

10000 ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟ     

11100 Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 738.055,00 744.720,00 

11200 Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 0,00 0,00 

11300 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 1.595,00 1.798,00 

11400 Ινηπά κε Θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 2.359,00 1.644,00 

12000 Απνζέκαηα 4.874,00 3.712,00 

13000 Απαηηήζεηο από πειάηεο 57.438,00 55.973,00 

13100 Ινηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 42.171,00 138.708,00 

13200 
Κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδόκελα γηα 

πώιεζε 
81.500,00 0,00 

15000 ΤΛΟΙΟ ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟΤ 927.992,00 946.555,00 

16000 ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ     

16005 Κεηνρηθό Θεθάιαην 117.539,00 117.539,00 

16010 Ινηπά ηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ 353.510,00 385.293,00 

21000 ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο (α) 471.049,00 502.832,00 

22000 Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (β) 0,00 0,00 

23000 ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (γ) = (α)+(β) 471.049,00 502.832,00 

17000 Καθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 328.491,00 356.439,00 

17100 Πξνβιέςεηο/Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 3.872,00 5.098,00 

18000 Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο Τπνρξεώζεηο 35.025,00 39.130,00 

19000 Ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 48.353,00 43.056,00 

19100 
Τπνρξεώζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πξννξηδόκελα γηα πώιεζε 
41.202,00 0,00 

20000 ύλνιν ππνρξεώζεσλ (δ) 456.943,00 443.723,00 

24000 ΤΛΟΙΟ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΘΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΛ (γ) + (δ) 927.992,00 946.555,00 
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ΠΗΝΑΚΑ 2: ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΖΖ 

  ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΤΛΟΙΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ 

 
01/01/2013   01/01/2012       01/01/2011    01/01/2010 

 
31/12/2013   31/12/2012       31/12/2011    31/12/2010 

   
 

  

0Θύθινο εξγαζηώλ 260.160,0000 256.002,0000 246.790,0000 271.521,0000 

Κηθηά θέξδε / (δεκηέο) 41.105,0000 22.981,0000 10.094,0000 23.924,0000 

Θέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ 

2.031 
-17.022,0000 -36.195,0000 -29.476,0000 

Θέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ -10.096 -53.187,0000 -86.690,0000 -44.400,0000 

Θέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α) -10.132 -53.269,0000 -86.503,0000 -49.326,0000 

- Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο -10.132 -53.269,0000 -86.503,0000 -49.326,0000 

- Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο  0,0000 0,0000 0,0000 

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) -186000 -2.575,0000 -1.986,0000 7.991,0000 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από 

θόξνπο(Α)+(Β) 

-10.318 
-55.844,0000 -88.489,0000 -41.335,0000 

- Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο -10.318 -55.844,0000 -88.489,0000 -41.335,0000 

- Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο  0,0000 0,0000 0,0000 

Θέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή ? 

βαζηθά (ζε ?) 

-0,0529 
-0,2779 -0,4553 -0,3055 

Πξνηεηλόκελν Κέξηζκα  0,0000 0,0000 0,0000 

Θέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ 

απνζβέζεσλ 

27.146 

10.159,0000 -8.851,0000 -2.463,0000 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΤΛΟΙΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ 

 
01/01/2009     01/01/2008 

 
31/12/2009     31/12/2008 

Πεξηγξαθή   

Θύθινο εξγαζηώλ 302.478,0000 325.910,0000 

Κηθηά θέξδε / (δεκηέο) 56.295,0000 75.412,0000 

Θέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ 664,0000 21.351,0000 

Θέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ -23.880,0000 22.262,0000 

Θέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α) -27.449,0000 22.262,0000 

- Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο -27.449,0000 22.262,0000 

- Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο 0,0000 0,0000 



132 
 

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) 5.579,0000 -12402,0000  

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο(Α)+(Β) -21.870,0000 9.860,0000 

- Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο -21.870,0000   

- Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο 0,0000   

Θέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή ? βαζηθά (ζε €) -0,1938 0,1809 

Πξνηεηλόκελν Κέξηζκα 0,0000 0,0000 

Θέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη 

ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ 
29.071,0000 47.673,0000 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3: ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 

 ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΚΔΣΑΒΟΙΩΛ 

ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ 

 

 
31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο πεξηόδνπ/ρξήζεο  350.371,00 406.215,00 471.041,00 471.049,00 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (ζπλερηδόκελεο θαη 

δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο) 

 

-10.318,00 

 

-55.844,00 -88.489,00 -41.335,00 

Αύμεζε / (κείσζε) κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ  0,00 23.663,00 41.327,00 

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα  0,00 0,00 0,00 

Αγνξέο (πσιήζεηο) ηδίσλ κεηνρώλ  0,00 0,00 0,00 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο πεξηόδνπ/ρξήζεο  340.053,00 350.371,00 406.215,00 471.041,00 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΚΔΣΑΒΟΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ 

 
31/12/2009 31/12/2008 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο πεξηόδνπ/ρξήζεο (01.01.2009 θαη 01.01.2008 αληίζηνηρα) 502.832,00 506.145,00 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (ζπλερηδόκελεο θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο) -21.870,00 9.860,00 

Αύμεζε / (κείσζε) κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 0,00 0,00 

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα -9.913,00 -13.173,00 

Αγνξέο (πσιήζεηο) ηδίσλ κεηνρώλ 0,00 0,00 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο πεξηόδνπ/ρξήζεο (31.12.2009 θαη 31.12.2008 αληίζηνηρα) 471.049,00 502.832,00 
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ΠΗΝΑΚΑ 4: ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ      

 ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΣΑΚΔΗΑΘΩΛ ΡΟΩΛ        

 
01/01/2013 

 
01/01/2012  01/01/2011  01/01/2010 

 
31/12/2013   31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010  

Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο        

Θέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο) -10.096,00 -53.187,00 -86.690,00 -44.400,00 

Θέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ (δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο)  0,00 0,00 0,00 

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:        

Απνζβέζεηο 25.115,00 27.180,00 27.344,00 27.013,00 

Απνκεηώζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ 

 
20.359,00 41.827,00 0,00 

Πξνβιέςεηο 2.660,00 2.303,00 2.752,00 3.157,00 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -1.653,00 -1.871,00 25,00 -151,00 

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο 

-416,00 
5.374,00 -5.621,00 595,00 

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 14.031,00 11.231,00 12.599,00 13.895,00 

Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ 

θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο: 

 

      

Κείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ 905,00 -675,00 3.252,00 -6.507,00 

Κείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ -8.639,00 -32.093,00 10.621,00 7.742,00 

(Κείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ) -1.674,00 42.624,00 -11.106,00 -3.842,00 

Κείνλ:        

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -13.160,00 -14.555,00 -11.457,00 -10.493,00 

Θαηαβεβιεκέλνη θόξνη -51,00 -60,00 -3.563,00 -3.000,00 

Ιεηηνπξγηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο  0,00 0,00 0,00 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

(α) 

7.022,00 
6.630,00 -20.017,00 -15.991,00 

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο        

Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ θαη ινηπώλ 

επελδύζεσλ 

 
0,00 0,00 0,00 

Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ -425,00 -3.855,00 -43.644,00 -27.642,00 

Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ 

ζηνηρείσλ 

54.000,00 
0,00 4.650,00 81.500,00 

Γηαθαλνληζκόο παξαγώγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ  0,00 3.023,00 0,00 

Σόθνη εηζπξαρζέληεο 309,00 89,00 303,00 733,00 

Κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα  0,00 0,00 0,00 
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Δπελδπηηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο  0,00 0,00 0,00 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

(β) 

53.884,00 
-3.766,00 -35.668,00 54.591,00 

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο        

Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ  0,00 24.266,00 41.621,00 

Πξνθαηαβνιέο γηα αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ  6.000,00 7.000,00 0,00 

Έμνδα απμήζεσο θεθαιαίνπ  0,00 -603,00 -294,00 

Πιεξσκέο γηα κείσζε κεηνρηθνύ θαθαιαίνπ  0,00 0,00 0,00 

Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα  0,00 40.000,00 6.000,00 

Δμνθιήζεηο δαλείσλ -52.056,00 -1.069,00 -32.799,00 -75.981,00 

Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο 

(ρξενιύζηα) 

-2,00 
-52,00 -339,00 -369,00 

Κεξίζκαηα πιεξσζέληα  0,00 0,00 0,00 

Υξεκαηνδνηηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο  0,00 0,00 0,00 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (γ) 

52.058,00 
4.879,00 37.525,00 -29.023,00 

Θαζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη 

ηζνδύλακα πεξηόδνπ/ρξήζεο (α) + (β) + (γ) 

8.848,00 
7.743,00 -18.160,00 9.577,00 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζηα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη 

ηζνδύλακα 

37,00 
-45,00 -28,00 44,00 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ/ρξήζεο 16.001,00 8.303,00 26.491,00 16.870,00 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ/ρξήζεο 24.886,00 16.001,00 8.303,00 26.491,00 

 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΣΑΚΔΗΑΘΩΛ ΡΟΩΛ      

  
01/01/2009 01/01/2008 

  
31/12/2009 31/12/2008 

Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο     

Θέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο) -23.880,00 22.262,00 

Θέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ (δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο) 0,00 0,00 

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:     

Απνζβέζεηο 28.407,00 26.322,00 

Απνκεηώζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 2.034,00 0,00 

Πξνβιέςεηο 1.354,00 454,00 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -207,00 -2.247,00 

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 6.619,00 -19.351,00 
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Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 15.981,00 20.610,00 

Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο: 
    

Κείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ -1.162,00 516,00 

Κείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ -7.253,00 -8.888,00 

(Κείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ) -977,00 -8.364,00 

Κείνλ:     

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -15.796,00 -22.801,00 

Θαηαβεβιεκέλνη θόξνη -235,00 -159,00 

Ιεηηνπξγηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο 0,00 0,00 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 4.885,00 8.354,00 

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο     

Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ θαη ινηπώλ επελδύζεσλ 0,00 0,00 

Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ -105.073,00 -86.986,00 

Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ 0,00 52.475,00 

Γηαθαλνληζκόο Παξαγώγσλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ 0,00 4.018,00 

Σόθνη εηζπξαρζέληεο 1.321,00 6.253,00 

Κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 0,00 0,00 

Δπελδπηηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο 0,00 0,00 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) -103.752,00 -24.240,00 

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο     

Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 0,00 0,00 

Πιεξσκέο γηα κείσζε κεηνρηθνύ θαθαιαίνπ 0,00 0,00 

Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 53.600,00 48.000,00 

Δμνθιήζεηο δαλείσλ -46.775,00 -73.461,00 

Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο (ρξενιύζηα) -356,00 -326,00 

Κεξίζκαηα πιεξσζέληα -9.913,00 -13.173,00 

Υξεκαηνδνηηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο 0,00 0,00 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) -3.444,00 -38.960,00 

Θαζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα πεξηόδνπ/ρξήζεο (α) 

+ (β) + (γ) 
-102.311,00 -54.846,00 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 57,00 2.097,00 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ/ρξήζεο 119.124,00 171.873,00 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ/ρξήζεο 16.870,00 119.124,00 
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ΠΗΝΑΚΑ 5: 

  

ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΙΝΟΤ 

ΜΕΓΕΘΟΤ   

 

  

  2008 2009 2010 2011 2012        2013 

Ενςϊματα πάγια  78,68% 79,53% 86,02% 89,70% 90,23% 87,54% 

Άυλα πάγια 0,19% 0,17% 0,16% 0,14% 0,13% 0,11% 

Μθ κυκλοφοροφντα πάγια 0,17% 0,25% 0,67% 0,43% 0,16% 0,16% 

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ 79,04% 79,96% 86,84% 90,27% 90,52% 87,82% 

Αποκζματα 0,39% 0,53% 1,33% 1,02% 0,69% 0,63% 

Απαιτιςεισ 5,91% 6,19% 6,41% 6,41% 5,62% 5,93% 

Κυκλοφοροφντα πάγια 14,65% 4,54% 5,34% 2,30% 3,17% 5,63% 

Μθ κυκλοφοροφντα για πϊλθςθ 0,00% 8,78% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ 20,96% 20,04% 13,16% 9,73% 9,48% 12,18% 

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

  

    

   

Μετοχικό κεφάλαιο 12,42% 12,67% 15,71% 7,23% 7,34% 8,00% 

Λοιπά ςτοιχεία κακαρισ κζςθσ 40,70% 38,09% 39,18% 43,87% 37,39% 39,31% 

ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 53,12% 50,76% 54,88% 51,11% 44,73% 47,31% 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΑ ΔΑΝΕΙΑ 37,66% 35,40% 34,38% 0,00% 0,00% 0,00% 

ΛΟΙΠΕ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΕ 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 0,54% 0,42% 0,46% 0,41% 6,63% 11,63% 

ΤΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΩΝ 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 38,20% 35,82% 34,84% 0,41% 6,63% 11,63% 

Βραχυπρόκεςμα Δάνεια 4,13% 3,77% 4,78% 43,57% 43,58% 30,82% 

Λοιπζσ Βραχυπρόκεςμεσ 

υποχρεϊςεισ 4,55% 5,21% 5,27% 4,91% 5,05% 10,24% 

Τποχρεϊςεισ για μθ 

κυκλοφοροφντα πάγια για 

πϊλθςθ 0,00% 4,44% 0,22% 0,00% 0,00% 0,00% 

ΤΝΟΛΟ ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΩΝ 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 8,68% 13,42% 10,28% 48,48% 48,63% 41,06% 
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ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

ΠΗΝΑΚΑ 6: 

  

ΑΝΑΛΤΗ 

ΔΕΙΚΣΩΝ     

 

  

  2008 2009 2010 2011  2012   2013 

Ενςϊματα πάγια  100,00% 99,11% 99,13% 95,73% 94,90% 84,49% 

Άυλα πάγια 100,00% 88,71% 75,47% 64,02% 55,06% 45,16% 

Μθ κυκλοφοροφντα πάγια 100,00% 143,49% 349,57% 206,69% 75,12% 70,07% 

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ 100,00% 99,18% 99,62% 95,90% 94,76% 84,37% 

Αποκζματα 100,00% 131,30% 306,60% 218,99% 145,64% 121,26% 

Απαιτιςεισ 100,00% 102,62% 98,28% 91,05% 78,68% 76,10% 

Κυκλοφοροφντα πάγια 100,00% 30,40% 33,05% 13,17% 17,89% 29,17% 

Μθ κυκλοφοροφντα για πϊλθςθ - - - - - - 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ 100,00% 93,74% 56,92% 38,99% 37,43% 44,14% 

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 100,00% 98,04% 90,67% 83,97% 82,74% 75,93% 

  

    

   

Μετοχικό κεφάλαιο 100,00% 100,00% 114,70% 48,92% 48,92% 48,92% 

Λοιπά ςτοιχεία κακαρισ κζςθσ 100,00% 91,75% 87,27% 90,51% 76,01% 73,33% 

ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 100,00% 93,68% 93,68% 80,79% 69,68% 67,63% 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΑ ΔΑΝΕΙΑ 100,00% 92,16% 82,77% 0,00% 0,00% 0,00 

ΛΟΙΠΕ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΕ 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 100,00% 75,95% 77,99% 63,67% 1019,09% 1640,07% 

ΤΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΩΝ 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 100,00% 91,93% 82,70% 0,90% 14,37% 23,13% 

Βραχυπρόκεςμα Δάνεια 100,00% 89,51% 104,89% 885,05% 872,35% 566,04% 

Λοιπζσ Βραχυπρόκεςμεσ 

υποχρεϊςεισ 100,00% 112,30% 105,07% 90,69% 91,84% 170,94% 

Τποχρεϊςεισ για μθ 

κυκλοφοροφντα πάγια για - - - - - - 
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πϊλθςθ 

ΤΝΟΛΟ ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΩΝ 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 100,00% 151,58% 107,33% 468,90% 463,45% 359,05% 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ 100,00% 98,04% 90,67% 83,97% 82,74% 75,93% 

 

ΠΗΝΑΚΑ 7: 

 ΚΑΧ-ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΙΝΟΤ ΜΕΓΕΘΟΤ 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Κακαρζσ Πωλιςεισ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Κόςτοσ Πωλθκζντων 76,86% 81,39% 91,19% 95,91% 91,02% 84,20% 

Μικτά κζρδθ/(ηθμιζσ) 23,14% 18,61% 8,81% 4,09% 8,98% 15,80% 

Κζρδθ/ηθμιζσ προ φόρων 

χρθματοδοτικϊν & 

επενδυτικϊν αποτελεςμάτων 6,55% 0,22% -10,86% -14,67% -6,65% 0,78% 

Κζρδθ/ηθμιά προ φόρων 6,83% -7,89% -16,35% -35,13% -20,78% -3,88% 

Κζρδθ μετά φόρων 6,83% -9,07% -18,17% -35,05% -20,81% -3,89% 

Λοιπά ςυνολικά ζςοδα μετά 

από φόρουσ -3,81% 1,84% 2,94% -0,80% -1,01% -0,07% 

υγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα 

μετά από φόρουσ 3,03% -6,05% -13,41% -35,93% -21,78% -3,95% 

 

ΠΗΝΑΚΑ 8: 

    

 

  ΚΑΧ-ΑΝΑΛΤΗ ΔΕΙΚΣΩΝ 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Κακαρζσ Πωλιςεισ 100,00% 92,81% 83,31% 75,72% 78,55% 79,83% 

Κόςτοσ Πωλθκζντων 100,00% 98,28% 98,84% 94,49% 93,02% 87,45% 

Μικτά κζρδθ/(ηθμιζσ) 100,00% 74,65% 31,72% 13,39% 30,47% 54,51% 
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Κζρδθ/ηθμιζσ προ φόρων 

χρθματοδοτικϊν & επενδυτικϊν 

αποτελεςμάτων 100,00% 3,11% 

-

138,05% 

-

169,52% -79,72% 9,51% 

Κζρδθ/ηθμιά προ φόρων 100,00% 

-

107,27% 

-

199,44% 

-

389,41% 

-

238,91% -45,35% 

Κζρδθ μετά φόρων 100,00% 

-

123,30% 

-

221,57% 

-

388,57% 

-

239,28% -45,51% 

Λοιπά ςυνολικά ζςοδα μετά 

από φόρουσ 100,00% -44,98% -64,43% 16,01% 20,76% 1,50% 

υγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα 

μετά από φόρουσ 100,00% 

-

185,61% 

-

369,26% 

-

899,35% 

-

565,54% 

-

104,28% 
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2.ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ 

ΠΗΝΑΚΑ 9: ΗΟΛΟΓΗΜΟΜΔ ΒΑΖ ΣΑ  Γ.Λ.Π 

 ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΘΔΖ  

  
31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 

10000 ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟ        

11100 Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 72.968,00 112.808,00 155.382,00 165.825,00 

11200 Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 223,00 223,00 223,00 223,00 

11300 ’πια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 0,47 2,00 3,00 10,00 

11400 Ινηπά κε Θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 23,79 339,00 655,00 973,00 

12000 Απνζέκαηα 603,00 672,00 1.281,00 2.005,00 

13000 Απαηηήζεηο από πειάηεο 6.453,00 10.775,00 20.614,00 15.506,00 

13100 Ινηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 7.222,00 11.040,00 11.712,00 36.314,00 

13200 
Κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδόκελα 

γηα πώιεζε 

 
0,00 0,00 0,00 

15000 ΤΛΟΙΟ ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟΤ 87.492,00 135.859,00 189.870,00 220.856,00 

16000 ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ        

16005 Κεηνρηθό Θεθάιαην 76.638,00 76.638,00 102.183,00 102.183,00 

16010 Ινηπά ηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ -60.800,00 -140.360,00 -90.079,00 -29.064,00 

21000 ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο (α) 15.838,00 -63.722,00 12.104,00 73.119,00 

22000 Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (β) 0,00 0,00 0,00 0,00 

23000 ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (γ) = (α)+(β) 15.838,00 -63.722,00 12.104,00 73.119,00 

17000 Καθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 30.998,08 94.719,00 103.527,00 106.859,00 

17100 Πξνβιέςεηο/Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 17.363,00 9.061,00 9.014,00 9.277,00 

18000 Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο Τπνρξεώζεηο 136,00 43.551,00 12.566,00 7.820,00 

19000 Ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 23.157,00 52.250,00 52.659,00 23.781,00 

19100 
Τπνρξεώζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κε θπθινθνξνύληα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδόκελα γηα πώιεζε 

0,00 
0,00 0,00 0,00 

20000 ύλνιν ππνρξεώζεσλ (δ) 71.654,00 199.581,00 177.766,00 147.737,00 

24000 ΤΛΟΙΟ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΘΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΛ (γ) + (δ) 87.492,00 135.859,00 189.870,00 220.856,00 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΘΔΖ 

  
31/12/2009 31/12/2008 

10000 ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟ     

11100 Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 176.052,00 180.402,00 
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11200 Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 223,00 223,00 

11300 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 10,00 26,00 

11400 Ινηπά κε Θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 767,00 2.122,00 

12000 Απνζέκαηα 765,00 712,00 

13000 Απαηηήζεηο από πειάηεο 6.808,00 3.836,00 

13100 Ινηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 13.498,00 9.311,00 

13200 
Κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδόκελα γηα 

πώιεζε 
0,00 503,00 

15000 ΤΛΟΙΟ ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟΤ 198.123,00 197.135,00 

16000 ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ     

16005 Κεηνρηθό Θεθάιαην 42.598,00 42.598,00 

16010 Ινηπά ηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ -22.672,00 -1.552,00 

21000 ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο (α) 19.926,00 41.046,00 

22000 Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (β) -143,00 54,00 

23000 ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (γ) = (α)+(β) 19.783,00 41.100,00 

17000 Καθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 121.635,00 108.008,00 

17100 Πξνβιέςεηο/Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 9.369,00 7.166,00 

18000 Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο Τπνρξεώζεηο 34.290,00 23.133,00 

19000 Ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 13.046,00 17.728,00 

19100 
Τπνρξεώζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πξννξηδόκελα γηα πώιεζε 
0,00 0,00 

20000 ύλνιν ππνρξεώζεσλ (δ) 178.340,00 156.035,00 

24000 ΤΛΟΙΟ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΘΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΛ (γ) + (δ) 198.123,00 197.135,00 

 

ΠΗΝΑΚΑ 10:ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΖΖ 

  ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΤΛΟΙΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ 

  
   

 
01/01/2013 

  01/01/2012     01/01/2011      01/01/2010 

31/12/2012     31/12/2011      31/12/2010 

 31/12/2013     

0Θύθινο εξγαζηώλ 51.520,0000 68.020,0000 83.547,0000 56.445,0000 

Κηθηά θέξδε / (δεκηέο) -9.289,0000 -15.982,0000 -39.180,0000 -14.255,0000 

Θέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ 

-52.999,0000 
-70.180,0000 -56.111,0000 -34.768,0000 

Θέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ -59.043,0000 -75.802,0000 -61.015,0000 -43.366,0000 

Θέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α) -59.043,0000 -75.802,0000 -61.015,0000 -43.366,0000 
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- Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο -59.043,0000 -75.802,0000 -61.015,0000 -43.366,0000 

- Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο  0,0000 0,0000 0,0000 

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) 138.603,0000 -24,0000 0,0000 -937,0000 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από 

θόξνπο(Α)+(Β) 

79.560,0000 
-75.826,0000 -61.015,0000 -44.303,0000 

- Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο 79.560,0000 -75.826,0000 -61.015,0000 -44.303,0000 

- Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο  0,0000 0,0000 0,0000 

Θέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή ? 

βαζηθά (ζε ?) 

-0,23 
-0,2967 -0,2388 -2,0315 

Πξνηεηλόκελν Κέξηζκα  0,0000 0,0000 0,0000 

Θέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ 

απνζβέζεσλ 

-45.856,0000 

-62.397,0000 -48.438,0000 -27.301,0000 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΤΛΟΙΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ 

  
01/01/2009 01/01/2008 

  
31/12/2009 31/12/2008 

Θσδηθόο Πεξηγξαθή   

26000 Θύθινο εξγαζηώλ 39.379,0000 33.008,0000 

27000 Κηθηά θέξδε / (δεκηέο) 1.546,0000 -5.407,0000 

28000 
Θέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ 
-11.136,0000 -19.773,0000 

30000 Θέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ -20.320,0000 -29.092,0000 

32000 Θέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α) -20.464,0000 -29.092,0000 

34000 - Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο -20.267,0000 -29.105,0000 

35000 - Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο -197,0000 13,0000 

35100 Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) -853,0000 -955,0000 

35200 πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο(Α)+(Β) -21.317,0000 -30.047,0000 

35300 - Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο -21.120,0000 -30.060,0000 

35400 - Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο -197,0000 13,0000 

36000 Θέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή ? βαζηθά (ζε €) -0,1428 -0,2156 

29000 
Θέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ 
-4.659,0000 -16.267,0000 
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ΠΗΝΑΚΑ 11: 

 ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΚΔΣΑΒΟΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ  

  
31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 

38000 
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο ρξήζεο (01.01.2012 θαη 

01.01.2011 αληίζηνηρα) 

  -63.722,00 
12.104,00 73.119,00 

19.783,00 

42000 
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 

(ζπλερηδόκελεο θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο) 

79.560,00 
-75.826,00 -61.015,00 

-44.303,00 

39000 Αύμεζε / (κείσζε) κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 0,00 -25.546,00 0,00 59.586,00 

39005 
πκςεθηζκόο θαη δηαγξαθή δεκηώλ πξνεγνπκέλσλ 

ρξήζεσλ 

0,00 
25.546,00 0,00 

46.834,10 

40000 Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα  0,00 0,00  

43000 Αγνξέο (πσιήζεηο) ηδίσλ κεηνρώλ  0,00 0,00  

44000 
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο ρξήζεο (31.12.2012 θαη 

31.12.2011 αληίζηνηρα) 

15.838,00 
-63.722,00 12.104,00 

73.120,00 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΚΔΣΑΒΟΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ 

  
31/12/2009 31/12/2008 

38000 
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεορξήζεο (01.01.2009 θαη 

01.01.2008 αληίζηνηρα) 
41.100,00 54.520,00 

42000 
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (ζπλερηδόκελεο 

θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο) 
-21.317,00 -30.047,00 

39000 Αύμεζε / (κείσζε) κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 0,00 16.722,00 

39005 Δμνδα αύμεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 0,00 -95,00 

40000 Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα 0,00 0,00 

43000 Αγνξέο (πσιήζεηο) ηδίσλ κεηνρώλ 0,00 0,00 

44000 
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο ρξήζεο (31.12.2009 θαη 

31.12.2008 αληίζηνηρα) 
19.783,00 41.100,00 
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ΠΗΝΑΚΑ 12: 

 ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΣΑΚΔΗΑΘΩΛ ΡΟΩΛ       

  
01/01/2013 01/01/2012 01/01/2011 01/01/2010 

  
31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 

46000 Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο        

52100 Θέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο) -59.043,00 -75.802,00 -61.015,00 -43.366,00 

52200 Θέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ (δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο)  0,00 0,00 0,00 

53000 Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:        

54000 Απνζβέζεηο 7.142,00 7.783,00 7.672,00 7.466,00 

54005 Ινηπέο κε ηακεηαθέο ζπλαιιαγέο 316,00 316,00 316,00 -196,00 

54100 
Απνκεηώζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ 

32.350,00 
34.774,00 3.882,00 6.157,00 

55000 Πξνβιέςεηο 2.196,00 4.251,00 957,00 116,00 

56000 πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 0,00 0,00 0,00 170,00 

57000 
Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο 

-0,40 
-2,00 -46,00 294,00 

58000 Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 6.045,00 5.624,00 4.950,00 8.794,00 

59000 

Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ 

θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο: 

 

      

60000 Κείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ 69,00 609,00 724,00 -1.239,00 

61000 Κείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ 5.487,00 9.111,00 -8.444,00 -12.792,00 

62000 (Κείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ) 6.333,00 -3.515,00 29.478,00 12.019,00 

63000 Κείνλ:        

64000 Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -663,00 -1.207,00 -1.727,00 -10.716,00 

65000 Θαηαβεβιεκέλνη θόξνη 0,00 0,00 0,00 -206,00 

65100 Ιεηηνπξγηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο 0,00 0,00 0,00 0,00 

66000 
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

(α) 

231,00 
-18.058,00 -23.253,00 -33.499,00 

67000 Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο        

72000 
Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ θαη ινηπώλ 

επελδύζεσλ 

0,00 
0,00 0,00 0,00 

73000 Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ 3,00 -6,00 -1.104,00 -81,00 

74000 
Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ 

ζηνηρείσλ 

0,00 
0,00 2,00 373,00 
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75000 Σόθνη εηζπξαρζέληεο 0,40 2,00 46,00 122,00 

76000 Κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 0,00 0,00 0,00 -1,00 

76100 Δπελδπηηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο 0,00 0,00 0,00 0,00 

77000 
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

(β) 

-3,00 
-4,00 -1.056,00 414,00 

78000 Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο       

79000 Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 0,00 0,00 0,00 97.926,00  

79100 Πιεξσκέο γηα κείσζε κεηνρηθνύ θαθαιαίνπ 0,00 0,00 0,00 0,00 

80000 Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 292,00 24.791,00 31.287,00 -430,00 

81000 Δμνθιήζεηο δαλείσλ -35,00 -5.759,00 -31.797,00 22.839,00 

82000 
Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο 

(ρξενιύζηα) 

-737,00 
-1.271,00 -1.299,00 -67.636,00 

83000 Κεξίζκαηα πιεξσζέληα 0,00 0,00 0,00 -515,00 

83100 Υξεκαηνδνηηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο 0,00 0,00 0,00 0,00 

84000 
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (γ) 

-479,00 
17.761,00 -1.809,00 52.184,00 

86000 
Θαζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη 

ηζνδύλακα πεξηόδνπ/ρξήζεο (α) + (β) + (γ) 

-252,00 
-301,00 -26.118,00 19.099,00 

87000 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ/ρξήζεο 1.044,00 1.345,00 27.463,00 8.365,00 

88000 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ/ρξήζεο 792,00 1.044,00 1.345,00 27.464,00 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΣΑΚΔΗΑΘΩΛ ΡΟΩΛ      

  
01/01/2009 01/01/2008 

  
31/12/2009 31/12/2008 

46000 Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο     

52100 Θέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο) -20.320,00 -29.092,00 

52200 Θέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ (δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο) 0,00 0,00 

53000 Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:     

54000 Απνζβέζεηο 6.477,00 3.506,00 

54005 Ινηπέο κε ηακεηαθέο ζπλαιιαγέο 1.355,00 6.407,00 

54100 Απνκεηώζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ -2.907,00 3.485,00 

55000 Πξνβιέςεηο 838,00 2.300,00 

56000 πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -14,00 -72,00 

57000 
Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο 
-452,00 -2.040,00 

58000 Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 9.174,00 6.823,00 

59000 Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ     
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θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο: 

60000 Κείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ -54,00 373,00 

61000 Κείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ -4.446,00 2.854,00 

62000 (Κείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ) 406,00 -8.199,00 

63000 Κείνλ:     

64000 Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -1.600,00 -5.959,00 

65000 Θαηαβεβιεκέλνη θόξνη 0,00 0,00 

65100 Ιεηηνπξγηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο 0,00 0,00 

66000 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) -11.543,00 -19.614,00 

67000 Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο     

72000 
Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ θαη ινηπώλ 

επελδύζεσλ 
0,00 0,00 

73000 Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ -73,00 -288,00 

74000 Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ 917,00 78,00 

74005 Δηζξνέο από πώιεζε επελδπηηθώλ ηίηισλ 0,00 5.600,00 

75000 Σόθνη εηζπξαρζέληεο 55,00 4,00 

76000 Κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 0,00 0,00 

76100 Δπελδπηηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο 0,00 0,00 

77000 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) 899,00 5.394,00 

78000 Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο     

79000 Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 0,00 16.722,00 

79100 Πιεξσκέο γηα κείσζε κεηνρηθνύ θαθαιαίνπ 0,00 0,00 

79105 Δμνδα αύμεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 0,00 -95,00 

80000 Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 24.511,00 34.611,00 

81000 Δμνθιήζεηο δαλείσλ -7.308,00 -39.824,00 

82000 
Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο 

(ρξενιύζηα) 
0,00 0,00 

83000 Κεξίζκαηα πιεξσζέληα 0,00 0,00 

83100 Υξεκαηνδνηηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο 0,00 0,00 

84000 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) 17.203,00 11.414,00 

86000 
Θαζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

πεξηόδνπ/ρξήζεο (α) + (β) + (γ) 
6.559,00 -2.806,00 

87000 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ/ρξήζεο 1.806,00 4.612,00 

88000 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ/ρξήζεο 8.365,00 1.806,00 
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ΠΗΝΑΚΑ 13: 

  

ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΙΝΟΤ 

ΜΕΓΕΘΟΤ     

  2008 2009 2010 2011 2012 

Ενςϊματα πάγια  91,51% 88,86% 75,08% 81,84% 83,03% 

Άυλα πάγια 0,13% 0,12% 0,11% 0,12% 0,17% 

Μθ κυκλοφοροφντα πάγια 1,08% 0,39% 0,44% 0,34% 0,25% 

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ 92,71% 89,36% 75,63% 82,30% 83,45% 

Αποκζματα 0,36% 0,39% 0,91% 0,67% 0,49% 

Απαιτιςεισ 1,95% 3,44% 7,02% 10,86% 7,93% 

Κυκλοφοροφντα πάγια 4,72% 6,81% 16,44% 6,17% 8,13% 

Μθ κυκλοφοροφντα για πϊλθςθ 0,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ 7,29% 10,64% 24,37% 17,70% 16,55% 

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

  

    

  

Μετοχικό κεφάλαιο 21,61% 21,49% 46,27% 53,82% 56,41% 

Λοιπά ςτοιχεία κακαρισ κζςθσ -0,79% -11,44% -13,16% -47,44% 

-

103,31% 

ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 20,83% 10,05% 33,11% 6,37% -46,90% 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΑ ΔΑΝΕΙΑ 54,80% 61,35% 48,38% 54,53% 69,72% 

ΛΟΙΠΕ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΕ 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 3,64% 4,73% 4,20% 4,75% 6,67% 

ΤΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΩΝ 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 58,44% 66,07% 52,58% 59,27% 76,39% 

Βραχυπρόκεςμα Δάνεια 11,74% 17,29% 3,54% 6,62% 32,06% 

Λοιπζσ Βραχυπρόκεςμεσ 

υποχρεϊςεισ 9,00% 6,58% 10,77% 27,73% 38,46% 

Τποχρεϊςεισ για μθ 

κυκλοφοροφντα πάγια για 

πϊλθςθ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ΤΝΟΛΟ ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΩΝ 20,73% 23,87% 14,31% 34,35% 70,52% 
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ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

ΠΗΝΑΚΑ 14: 

  ΑΝΑΛΤΗ ΔΕΙΚΣΩΝ       

  2008 2009 2010 2011 2012 

Ενςϊματα πάγια  100,00% 97,59% 91,92% 86,13% 62,53% 

Άυλα πάγια 100,00% 93,57% 93,57% 90,76% 90,36% 

Μθ κυκλοφοροφντα πάγια 100,00% 36,15% 45,85% 30,87% 15,98% 

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ 100,00% 96,87% 91,39% 85,50% 62,03% 

Αποκζματα 100,00% 107,44% 281,60% 179,92% 94,38% 

Απαιτιςεισ 100,00% 177,48% 404,22% 537,38% 280,89% 

Κυκλοφοροφντα πάγια 100,00% 144,97% 390,01% 125,79% 118,57% 

Μθ κυκλοφοροφντα για πϊλθςθ - - - - - 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ 100,00% 146,71% 374,77% 234,00% 156,57% 

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 100,00% 100,50% 112,03% 96,31% 68,92% 

  

    

  

Μετοχικό κεφάλαιο 100,00% 100,00% 239,88% 239,88% 179,91% 

Λοιπά ςτοιχεία κακαρισ κζςθσ 100,00% 1460,82% 1872,68% 5804,06% 9043,81% 

ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 100,00% 48,55% 178,14% 29,49% -155,25% 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΑ ΔΑΝΕΙΑ 100,00% 112,62% 98,94% 95,85% 87,70% 

ΛΟΙΠΕ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΕ 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 100,00% 130,74% 129,46% 125,79% 126,44% 

ΤΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΩΝ 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 100,00% 113,74% 100,84% 97,71% 90,11% 

Βραχυπρόκεςμα Δάνεια 100,00% 148,23% 33,80% 54,32% 188,26% 

Λοιπζσ Βραχυπρόκεςμεσ 

υποχρεϊςεισ 100,00% 73,59% 134,14% 297,04% 294,73% 

Τποχρεϊςεισ για μθ 

κυκλοφοροφντα πάγια για - - - - - 
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πϊλθςθ 

ΤΝΟΛΟ ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΩΝ 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 100,00% 115,85% 77,34% 159,63% 234,46% 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ 100,00% 100,60% 112,06% 96,34% 68,94% 

 

ΠΗΝΑΚΑ 15: 

ΚΑΧ-ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΙΝΟΤ ΜΕΓΕΘΟΤ 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Κακαρζσ Πωλιςεισ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Κόςτοσ Πωλθκζντων 116,38% 96,07% 161,60% 146,90% 123,50% 

Μικτά κζρδθ/(ηθμιζσ) -16,38% 3,93% -61,60% -46,90% -23,50% 

Κζρδθ/ηθμιζσ προ φόρων 

χρθματοδοτικϊν & 

επενδυτικϊν αποτελεςμάτων -59,90% -28,28% -61,60% -67,16% 

-

103,18% 

Κζρδθ/ηθμιά προ φόρων -88,14% -51,60% -76,83% -73,03% 

-

111,44% 

Κζρδθ μετά φόρων -88,14% -51,97% -76,83% -73,03% 

-

111,44% 

Λοιπά ςυνολικά ζςοδα μετά 

από φόρουσ -2,89% -2,17% -1,66% 0,00% -0,04% 

υγκεντρωτικά ςυνολικά 

ζςοδα μετά από φόρουσ -91,03% -53,77% -78,49% -73,03% 

-

111,48% 

 

ΠΗΝΑΚΑ 16: 

ΚΑΧ-ΑΝΑΛΤΗ ΔΕΙΚΣΩΝ 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Κακαρζσ Πωλιςεισ 100,00% 119,30% 171,00% 253,11% 206,07% 

Κόςτοσ Πωλθκζντων 100,00% 98,48% 237,44% 319,48% 218,67% 
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Μικτά κζρδθ/(ηθμιζσ) 100,00% -28,59% 643,02% 724,62% 295,58% 

Κζρδθ/ηθμιζσ προ φόρων 

χρθματοδοτικϊν & 

επενδυτικϊν αποτελεςμάτων 100,00% 56,32% 175,84% 283,78% 354,93% 

Κζρδθ/ηθμιά προ φόρων 100,00% 69,85% 149,07% 209,73% 260,56% 

Κζρδθ μετά φόρων 100,00% 70,34% 149,07% 209,73% 260,56% 

Λοιπά ςυνολικά ζςοδα μετά 

από φόρουσ 100,00% 89,32% 98,12% 0,00% 2,51% 

υγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα 

μετά από φόρουσ 100,00% 70,47% 147,45% 203,07% 252,36% 
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3. ΜΙΝΧΙΚΔ ΓΡΑΜΜΔ ANE 

ΠΗΝΑΚΑ 17: ΗΟΛΟΓΗΜΟ ΜΔ ΒΑΖ ΣΑ  Γ.Λ.Π 

 ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΘΔΖ  

  
31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 

10000 ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟ        

11100 Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 396.906 408.011,30 417.069,40 431.342,79 

11200 Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 1.340 5.937,52 1.422,04 1.463,24 

11300 ’πια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 299 333,80 399,93 192,03 

11400 Ινηπά κε Θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 68.105 70.489,98 77.538,17 77.535,48 

12000 Απνζέκαηα 3.715 6.595,62 9.934,79 9.249,05 

13000 Απαηηήζεηο από πειάηεο 31.158 36.452,47 56.878,01 56.806,47 

13100 Ινηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 27.792 25.004,93 25.475,01 33.111,74 

13200 Κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδόκελα γηα πώιεζε 0.00 0,00 4.556,68 5.200,00 

15000 ΤΛΟΙΟ ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟΤ 529.315 552.825,62 593.274,03 614.900,80 

16000 ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ        

16005 Κεηνρηθό Θεθάιαην 210.118 159.583,50 159.583,50 159.583,50 

16010 Ινηπά ηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ 1.528 16.769,45 68.070,17 107.811,36 

21000 ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο (α) 211.646 176.352,95 227.653,67 267.394,86 

22000 Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (β) 0,00 0,00 0,00 1,39 

23000 ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (γ) = (α)+(β) 211.646 176.352,95 227.653,67 267.396,25 

17000 Καθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 0,00 0,00 242.795,58 258.924,11 

17100 Πξνβιέςεηο/Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 215.999 6.075,78 6.658,55 7.668,42 

18000 Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο Τπνρξεώζεηο 29.680 267.822,13 43.601,03 31.765,45 

19000 Ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 71.869 102.574,76 72.565,20 49.146,57 

19100 
Τπνρξεώζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πξννξηδόκελα γηα πώιεζε 

0,00 
0,00 0,00 0,00 

20000 ύλνιν ππνρξεώζεσλ (δ) 317.669 376.472,67 365.620,36 347.504,55 

24000 ΤΛΟΙΟ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΘΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΛ (γ) + (δ) 529.315 552.825,62 593.274,03 614.900,80 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΘΔΖ 

  
31/12/2009 31/12/2008 

10000 ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟ     

11100 Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 445.231,06 529.651,75 

11200 Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 1.504,44 1.545,64 

11300 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 111,00 143,61 
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ΠΗΝΑΚΑ 18: 

  ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΤΛΟΙΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ 

 
    

 
01/01/2013             01/01/2012 01/01/2011  01/01/2010 

 31/12/2013      31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010  

0Θύθινο εξγαζηώλ 161.571 152.826,0500 193.323,7400 169.374,8300 

Κηθηά θέξδε / (δεκηέο) 21.217 -1.014,7500 2.698,6900 -321,8800 

Θέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ 

-6.217 
-21.478,2800 -28.377,4300 -35.984,9300 

Θέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ -14.537 -31.398,1700 -39.972,6600 -40.816,2400 

Θέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α) -14.780 -31.300,7200 -39.765,0700 -43.387,3700 

- Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο -14.780 -31.300,7200 -39.765,0700 -43.368,3600 

- Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο  0,0000 0,0000 -19,0100 

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) 334 -20.000,0000 0,0000 0,0000 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο(Α)+(Β) -14.446 -51.300,7200 -39.765,0700 -43.387,3700 

- Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο -14.446 -51.300,7200 -39.765,0700 -43.368,3600 

- Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο  0,0000 0,0000 -19,0100 

11400 Ινηπά κε Θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 77.535,71 76.121,45 

12000 Απνζέκαηα 6.113,77 5.507,06 

13000 Απαηηήζεηο από πειάηεο 18.061,53 16.754,30 

13100 Ινηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 95.652,32 57.935,60 

13200 
Κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδόκελα γηα 

πώιεζε 
5.585,31 5.200,00 

15000 ΤΛΟΙΟ ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟΤ 649.795,14 692.859,41 

16000 ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ     

16005 Κεηνρηθό Θεθάιαην 159.583,50 159.583,50 

16010 Ινηπά ηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ 151.206,40 118.783,84 

21000 ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο (α) 310.789,90 278.367,34 

22000 Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (β) -6,30 56,23 

23000 ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (γ) = (α)+(β) 310.783,60 278.423,57 

17000 Καθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 0,00 335.811,73 

17100 Πξνβιέςεηο/Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 7.025,52 7.205,26 

18000 Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο Τπνρξεώζεηο 296.268,31 42.644,51 

19000 Ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 35.567,71 28.774,34 

19100 
Τπνρξεώζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πξννξηδόκελα γηα πώιεζε 
150,00 0,00 

20000 ύλνιν ππνρξεώζεσλ (δ) 339.011,54 414.435,84 

24000 ΤΛΟΙΟ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΘΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΛ (γ) + (δ) 649.795,14 692.859,41 
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Θέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή ? βαζηθά (ζε ?) -0,2002 -0,4413 -0,5607 -0,6115 

Πξνηεηλόκελν Κέξηζκα  0,0000 0,0000 0,0000 

Θέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ 

16.076 
-7.208,2400 -13.893,7700 -21.528,1036 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΤΛΟΙΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ 

  
01/01/2009 01/01/2008 

  
31/12/2009 31/12/2008 

Πεξηγξαθή 
 

 

Θύθινο εξγαζηώλ 171.278,0400 213.782,3300 

Κηθηά θέξδε / (δεκηέο) 21.444,4700 51.960,4800 

Θέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ 
-7.913,1100 24.344,5200 

Θέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ 32.384,6100 3.316,6100 

Θέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α) 32.357,3900 3.299,6700 

- Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο 32.418,1700 3.308,7500 

- Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο -60,7800 -9,0800 

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) 2,6700 -1.498,7800 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο(Α)+(Β) 32.360,0600 1.800,8900 

- Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο 32.460,8500 1.809,9700 

- Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο -60,7900 -9,0800 

Θέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή ? βαζηθά (ζε €) 0,4571 0,0467 

Θέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ 
7.134,0600 41.309,3500 

 

ΠΗΝΑΚΑ 19: 

 ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΚΔΣΑΒΟΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ  

  
31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 

38000 
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο ρξήζεο (01.01.2012 θαη 

01.01.2011 αληίζηνηρα) 

176.352 
227.653,67 267.396,25 310.783,62 

42000 
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 

(ζπλερηδόκελεο θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο) 

-14.446 
-51.300,72 -39.765,07 -43.387,37 

39000 Αύμεζε / (κείσζε) κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 50.534 0,00 0,00 0,00 

39005 
πκςεθηζκόο θαη δηαγξαθή δεκηώλ πξνεγνπκέλσλ 

ρξήζεσλ 

0,00 
0,00 0,00 0,00 
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40000 Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα       

43000 Αγνξέο (πσιήζεηο) ηδίσλ κεηνρώλ   22,49  

44000 
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο ρξήζεο (31.12.2012 θαη 

31.12.2011 αληίζηνηρα) 

211.646 
176.352,95 227.653,67 

267.396,25  

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΚΔΣΑΒΟΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ 

  
31/12/2009 31/12/2008 

38000 
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο πεξηόδνπ/ρξήζεο (01.01.2009 

θαη 01.01.2008 - 1 αληίζηνηρα) 
278.423,57 280.168,83 

42000 
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (ζπλερηδόκελεο 

θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο) 
32.360,06 1.800,89 

39000 Αύμεζε / (κείσζε) κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 0,00 0,15 

40000 Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα 0,00 -3.546,30 

43000 Αγνξέο (πσιήζεηο) ηδίσλ κεηνρώλ -0,03   

44000 
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο πεξηόδνπ/ρξήζεο (31.12.2009 θαη 

31.12.2008-1 αληίζηνηρα) 
310.783,60 278.423,57 

 

ΠΗΝΑΚΑ 20: 

 ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΣΑΚΔΗΑΘΩΛ ΡΟΩΛ       

  
01/01/2013 01/01/2012 01/01/2011 01/01/2010 

  
31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 31/03/2010 

46000 Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο        

52100 
Θέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο 

δξαζηεξηόηεηεο) 

-7.341 
-31.398,17 -39.972,66 -40.816,24 

52200 
Θέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ (δηαθνπείζεο 

δξαζηεξηόηεηεο) 

 
0,00 0,00 0,00 

53000 Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:        

54000 Απνζβέζεηο 15.290 14.270,04 14.483,66 14.456,82 

54100 
Απνκεηώζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ πάγησλ 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

 
0,00 643,31 0,00 

55000 Πξνβιέςεηο 2.253 1.354,44 4.500,19 10.060,31 

56000 πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -4 -3,75 12,11 9,33 

57000 
Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) 

επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

-1 
-6,15 -121,17 -3.343,82 

58000 Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 7.504 9.980,67 11.877,95 8.654,94 
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59000 

Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο 

ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο: 

 

      

60000 Κείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ -136 3.339,16 -685,74 -3.135,27 

61000 Κείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ -1.658 6.108,30 1.612,37 -23.526,65 

62000 
(Κείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ 

δαλεηαθώλ) 

-30.955 
29.376,01 24.233,02 10.461,14 

63000 Κείνλ:        

64000 
Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 

θαηαβεβιεκέλα 

-7.342 
-9.834,51 -11.695,22 -6.952,00 

65000 Θαηαβεβιεκέλνη θόξνη -39 -19,57 -1.764,43 -23,73 

65100 
Ιεηηνπξγηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο 

δξαζηεξηόηεηεο 

 
0,00 0,00 0,00 

66000 
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (α) 

-21.841 
23.166,47 3.123,39 -34.155,17 

67000 Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο        

72000 
Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ 

θαη ινηπώλ επελδύζεσλ 

0,00 
0,00 0,00 0,00 

73000 Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ -1.889 -5.321,31 -571,03 -809,28 

74000 
Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ 

παγίσλ ζηνηρείσλ 

412 
20,89 4,90 808,11 

75000 Σόθνη εηζπξαρζέληεο 0,00 0,00 0,00 13.000,00 

76000 Κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 0,00 0,00 139,46 2.077,34 

76100 
Δπελδπηηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο 

δξαζηεξηόηεηεο 

0,00 
0,00 0,00 0,00 

77000 
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (β) 

-544 
-5.300,42 -426,67 15.076,17 

78000 Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο        

79000 Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 49.762 0,00 0,00 0,00 

79100 Πιεξσκέο γηα κείσζε κεηνρηθνύ θαθαιαίνπ 0,00 0,00 0,00 0,00 

80000 Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 0,00 0,00 4.094,26 18.291,09 

81000 Δμνθιήζεηο δαλείσλ -27.734 -18.704,65 -8.517,37 -24.000,00 

82000 
Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο 

κηζζώζεηο (ρξενιύζηα) 

0,00 
0,00 0,00 -38,60 

83000 Κεξίζκαηα πιεξσζέληα -91 -2,87 -427,18 -0,54 

83100 
Υξεκαηνδνηηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο 

δξαζηεξηόηεηεο 

0,00 
0,00 0,00 0,00 

84000 
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (γ) 

21.937 
-18.707,52 -4.850,29 -5.748,05 
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86000 

Θαζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά 

δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα πεξηόδνπ/ρξήζεο (α) + 

(β) + (γ) 

-448 

-841,47 -2.153,57 -24.827,05 

87000 
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο 

πεξηόδνπ/ρξήζεο 

19.654 
20.495,22 22.648,79 47.475,85 

88000 
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο 

πεξηόδνπ/ρξήζεο 

19.206 
19.653,75 20.495,22 22.648,80 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΣΑΚΔΗΑΘΩΛ ΡΟΩΛ      

  
01/01/2009 01/01/2008 

  
31/12/2009 31/12/2008 

46000 Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο     

52100 Θέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο) 32.384,61 3.316,61 

52200 Θέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ (δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο) 0,00 0,00 

53000 Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:     

54000 Απνζβέζεηο 15.047,15 16.964,82 

54100 
Απνκεηώζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ 
0,00 0,00 

55000 Πξνβιέςεηο -1.175,52 423,47 

56000 πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -5,30 -2,06 

57000 
Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο 
-51.065,08 -3.597,87 

58000 Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 10.227,55 25.069,68 

59000 

Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ 

θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο: 

    

60000 Κείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ -606,71 -954,48 

61000 Κείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ 2.294,56 -9.694,37 

62000 (Κείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ) 5.551,26 -7.385,32 

63000 Κείνλ:     

64000 Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -9.856,27 -23.699,52 

65000 Θαηαβεβιεκέλνη θόξνη -47,65 -84,89 

65100 Ιεηηνπξγηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο 0,00 0,00 

66000 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 2.748,60 356,07 

67000 Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο     

72000 
Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ θαη ινηπώλ 

επελδύζεσλ 
-50,00 0,00 
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73000 Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ -2.537,24 -1.125,08 

74000 Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ 73.504,00 163,64 

75000 Σόθνη εηζπξαρζέληεο 35.426,57 0,00 

76000 Κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 6,51 2.075,79 

76100 Δπελδπηηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο 0,00 0,00 

77000 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) 106.349,84 1.114,35 

78000 Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο     

79000 Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 0,00 0,00 

79100 Πιεξσκέο γηα κείσζε κεηνρηθνύ θαθαιαίνπ 0,00 0,00 

80000 Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 0,00 375.780,11 

81000 Δμνθιήζεηο δαλείσλ -82.531,20 -358.585,69 

82000 
Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο 

(ρξενιύζηα) 
-90,59 -70,09 

83000 Κεξίζκαηα πιεξσζέληα -9,79 -3.547,03 

83100 Υξεκαηνδνηηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο 0,00 0,00 

84000 
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

(γ) 
-82.631,58 13.577,30 

86000 
Θαζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη 

ηζνδύλακα πεξηόδνπ/ρξήζεο (α) + (β) + (γ) 
26.466,86 15.047,72 

87000 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ/ρξήζεο 21.008,99 5.961,27 

88000 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ/ρξήζεο 47.475,85 21.008,99 
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ΠΗΝΑΚΑ 21: 

  

ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΙΝΟΤ 

ΜΕΓΕΘΟΤ     

  2008 2009 2010 2011 2012 

Ενςϊματα πάγια  76,67% 69,35% 70,39% 70,54% 74,88% 

Άυλα πάγια 0,02% 0,02% 0,03% 0,07% 0,06% 

Μθ κυκλοφοροφντα πάγια 10,99% 12,04% 12,61% 13,07% 12,75% 

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ 87,67% 81,40% 83,03% 83,68% 87,69% 

Αποκζματα 0,79% 0,95% 1,50% 1,67% 1,19% 

Απαιτιςεισ 2,42% 2,80% 9,24% 9,59% 6,59% 

Κυκλοφοροφντα πάγια 8,36% 14,85% 5,38% 4,29% 4,52% 

Μθ κυκλοφοροφντα για πϊλθςθ 0,75% 0,00% 0,85% 0,77% 0,00% 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ 12,33% 18,60% 16,97% 16,32% 12,31% 

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

  

    

  

Μετοχικό κεφάλαιο 23,03% 24,56% 25,95% 26,90% 28,87% 

Λοιπά ςτοιχεία κακαρισ κζςθσ 17,15% 23,27% 17,53% 11,47% 3,03% 

ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 40,18% 47,83% 43,49% 38,37% 31,90% 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΑ ΔΑΝΕΙΑ 48,47% 0,00% 42,11% 40,92% 0,00% 

ΛΟΙΠΕ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΕ 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 1,04% 1,08% 1,25% 1,12% 1,10% 

ΤΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΩΝ 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 49,51% 1,08% 43,36% 42,05% 1,10% 

Βραχυπρόκεςμα Δάνεια 6,16% 45,59% 5,17% 7,35% 48,45% 

Λοιπζσ Βραχυπρόκεςμεσ 

υποχρεϊςεισ 4,15% 5,47% 7,99% 12,23% 18,55% 

Τποχρεϊςεισ για μθ 

κυκλοφοροφντα πάγια για 

πϊλθςθ 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 

ΤΝΟΛΟ ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΩΝ 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 10,31% 51,09% 13,16% 19,58% 67,00% 
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ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

ΠΗΝΑΚΑ 22: 

  

ΑΝΑΛΤΗ 

ΔΕΙΚΣΩΝ       

  2008 2009 2010 2011 2012 

Ενςϊματα πάγια  100,00% 84,10% 81,48% 78,78% 77,93% 

Άυλα πάγια 100,00% 77,08% 133,33% 277,78% 231,94% 

Μθ κυκλοφοροφντα πάγια 100,00% 101,86% 101,86% 101,86% 92,60% 

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ 100,00% 86,32% 84,04% 81,72% 79,80% 

Αποκζματα 100,00% 111,02% 167,95% 180,41% 119,77% 

Απαιτιςεισ 100,00% 107,81% 339,06% 339,49% 217,57% 

Κυκλοφοροφντα πάγια 100,00% 165,10% 57,15% 43,97% 43,16% 

Μθ κυκλοφοροφντα για πϊλθςθ - - - - - 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ 100,00% 140,32% 122,21% 113,41% 79,69% 

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 100,00% 92,98% 88,75% 85,63% 79,79% 

  

    

  

Μετοχικό κεφάλαιο 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Λοιπά ςτοιχεία κακαρισ κζςθσ 100,00% 127,29% 90,76% 57,31% 14,12% 

ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 100,00% 111,65% 96,06% 81,78% 63,35% 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΑ ΔΑΝΕΙΑ 100,00% 0,00% 77,10% 72,30% 0,00% 

ΛΟΙΠΕ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΕ 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 100,00% 97,52% 106,43% 92,42% 84,33% 

ΤΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΩΝ 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 100,00% 2,05% 77,72% 72,72% 1,77% 

Βραχυπρόκεςμα Δάνεια 100,00% 694,73% 74,49% 102,24% 628,03% 

Λοιπζσ Βραχυπρόκεςμεσ 

υποχρεϊςεισ 100,00% 123,61% 170,80% 252,19% 356,49% 

Τποχρεϊςεισ για μθ 

κυκλοφοροφντα πάγια για - - - - - 
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πϊλθςθ 

ΤΝΟΛΟ ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΩΝ 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 100,00% 464,84% 113,29% 162,65% 518,63% 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ 100,00% 93,79% 88,76% 85,63% 79,80% 

 

ΠΗΝΑΚΑ 23: 

ΚΑΧ-ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΙΝΟΤ ΜΕΓΕΘΟΤ 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Κακαρζσ Πωλιςεισ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Κόςτοσ Πωλθκζντων 75,69% 87,48% 100,19% 98,60% 100,66% 

Μικτά κζρδθ/(ηθμιζσ) 24,31% 12,52% -0,19% 1,40% -0,66% 

Κζρδθ/ηθμιζσ προ φόρων 

χρθματοδοτικϊν & 

επενδυτικϊν αποτελεςμάτων 11,39% -4,62% -21,25% -14,68% -14,05% 

Κζρδθ/ηθμιά προ φόρων 1,55% 18,91% -24,10% -20,68% -20,54% 

Κζρδθ μετά φόρων 1,54% 18,89% -25,62% -20,57% -20,48% 

Λοιπά ςυνολικά ζςοδα μετά 

από φόρουσ -0,70% 0,00% 0,00% 0,00% -13,09% 

υγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα 

μετά από φόρουσ 0,84% 18,89% -25,62% -20,57% -33,57% 

 

ΠΗΝΑΚΑ 24: 

ΚΑΧ-ΑΝΑΛΤΗ ΔΕΙΚΣΩΝ 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Κακαρζσ Πωλιςεισ 100,00% 80,12% 79,23% 90,43% 71,49% 

Κόςτοσ Πωλθκζντων 100,00% 92,59% 104,87% 117,80% 95,07% 

Μικτά κζρδθ/(ηθμιζσ) 100,00% 41,27% -0,62% 5,19% -1,95% 
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Κζρδθ/ηθμιζσ προ φόρων 

χρθματοδοτικϊν & 

επενδυτικϊν αποτελεςμάτων 100,00% -32,50% -147,81% -116,56% -88,22% 

Κζρδθ/ηθμιά προ φόρων 100,00% 976,33% ######## ######## -946,58% 

Κζρδθ μετά φόρων 100,00% 980,52% ######## ######## -948,52% 

Λοιπά ςυνολικά ζςοδα μετά 

από φόρουσ 100,00% -0,20% 0,00% 0,00% 1334,22% 

υγκεντρωτικά ςυνολικά 

ζςοδα μετά από φόρουσ 100,00% 1796,78% ######## ######## ######## 
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4. ΑΝΧΝΤΜΖ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΖ ΔΣΑΙΡΙΑ ΚΡΖΣΖ Α.Δ. 

ΠΗΝΑΚΑ 25:ΗΟΛΟΓΗΜΟ ΜΔ ΒΑΖ ΣΑ Γ.Λ.Π 

 ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΘΔΖ  

  
31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 

10000 ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟ      

11100 Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 300.964 320.878,00 367.549,00 386.708,00 

11200 Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 1.785 1.791,00 1.796,00 1.802,00 

11300 ’πια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 47 67,00 73,00 120,00 

11400 Ινηπά κε Θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 2.106 1.674,00 1.529,00 1.229,00 

12000 Απνζέκαηα 4.520 6.288,00 7.869,00 9.333,00 

13000 Απαηηήζεηο από πειάηεο 45.293 52.739,00 55.612,00 68.547,00 

13100 Ινηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 8.558 9.083,00 6.152,00 11.327,00 

13200 Κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδόκελα γηα πώιεζε 0,00 0,00 0,00 0,00 

15000 ΤΛΟΙΟ ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟΤ 363.273 392.520,00 440.580,00 479.066,00 

16000 ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ        

16005 Κεηνρηθό Θεθάιαην 56.597 56.597,00 56.597,00 40.325,00 

16010 Ινηπά ηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ -52.541 -17.267,00 43.460,00 66.696,00 

21000 ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο (α) 4.056 39.330,00 100.057,00 107.021,00 

22000 Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (β) 6.114 7.041,00 7.017,00 7.146,00 

23000 ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (γ) = (α)+(β) 10.170 46.371,00 107.074,00 114.167,00 

17000 Καθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 210 903,00 229.077,00 221.554,00 

17100 Πξνβιέςεηο/Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 6.813 7.889,00 6.466,00 5.630,00 

18000 Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο Τπνρξεώζεηο 290.540 274.948,00 34.519,00 68.490,00 

19000 Ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 55.540 62.409,00 63.444,00 69.225,00 

19100 
Τπνρξεώζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πξννξηδόκελα γηα πώιεζε 

0,00 
0,00 0,00 0,00 

20000 ύλνιν ππνρξεώζεσλ (δ) 353.103 346.149,00 333.506,00 364.899,00 

24000 ΤΛΟΙΟ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΘΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΛ (γ) + (δ) 363.273 392.520,00 440.580,00 479.066,00 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΘΔΖ 

  
31/12/2009 31/12/2008 

10000 ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟ     

11100 Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 400.501,00 411.535,00 

11200 Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 1.852,00 1.857,00 
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11300 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 163,00 288,00 

11400 Ινηπά κε Θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 37.099,00 1.741,00 

12000 Απνζέκαηα 10.801,00 10.849,00 

13000 Απαηηήζεηο από πειάηεο 73.814,00 76.806,00 

13100 Ινηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 13.758,00 25.044,00 

13200 
Κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδόκελα γηα 

πώιεζε 
0,00 0,00 

15000 ΤΛΟΙΟ ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟΤ 537.988,00 528.120,00 

16000 ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ     

16005 Κεηνρηθό Θεθάιαην 161.299,00 161.299,00 

16010 Ινηπά ηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ 35.577,00 35.512,00 

21000 ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο (α) 196.876,00 196.811,00 

22000 Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (β) 5.993,00 5.535,00 

23000 ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (γ) = (α)+(β) 202.869,00 202.346,00 

17000 Καθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 200.785,00 218.701,00 

17100 Πξνβιέςεηο/Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 5.587,00 6.205,00 

18000 Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο Τπνρξεώζεηο 75.904,00 50.256,00 

19000 Ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 52.843,00 50.612,00 

19100 
Τπνρξεώζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πξννξηδόκελα γηα πώιεζε 
0,00 0,00 

20000 ύλνιν ππνρξεώζεσλ (δ) 335.119,00 325.774,00 

24000 ΤΛΟΙΟ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΘΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΛ (γ) + (δ) 537.988,00 528.120,0 

 

ΠΗΝΑΚΑ 26: 

  ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΤΛΟΙΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ 

 
 

 
  

 
01/01/2013 

 
 01/01/2012 01/01/2011    01/01/2010 

 31/12/2013    31/12/2012 31/12/2011                                       31/12/2010  

0Θύθινο εξγαζηώλ 178.039 199.677,0000 243.595,0000 263.125,0000 

Κηθηά θέξδε / (δεκηέο) 23.257 22.373,0000 36.713,0000 22.356,0000 

Θέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ 

θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ 

-5.076 
-8.809,0000 1.259,0000 -25.107,0000 

Θέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ -36.190 -60.383,0000 -22.888,0000 -88.286,0000 

Θέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α) -36.509 -60.568,0000 -23.027,0000 -88.872,0000 

- Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο -35.713 -60.732,0000 -22.901,0000 -89.738,0000 
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- Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο -796 164,0000 -126,0000 866,0000 

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) -248 -8,0000 0,0000 0,0000 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από 

θόξνπο(Α)+(Β) 

-36.757 
-60.576,0000 -23.027,0000 -88.872,0000 

- Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο -35.900 -60.726,0000 -22.901,0000 -89.738,0000 

- Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο -857 150,0000 -126,0000 866,0000 

Θέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή 

? βαζηθά (ζε ?) 

-0,1893 
-0,3219 -0,1337 -0,6676 

Πξνηεηλόκελν Κέξηζκα 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 

Θέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ 

απνζβέζεσλ 

6.477 

4.235,0000 12.308,0000 -11.387,0000 

 

 

 

 ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΚΔΣΑΒΟΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ  

  
31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 

38000 ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο ρξήζεο 46.371,00 107.074,00 114.167,00 202.869,00 

42000 
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 

(ζπλερηδόκελεο θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο) 

-36.757 
-60.576,00 -23.027,00 -88.872,00 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΤΛΟΙΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ 

 
01/01/2009 01/01/2008 

 
 

 31/12/2009 31/12/2008 

Θύθινο εξγαζηώλ 274.572,0000 282.356,0000 

Κηθηά θέξδε / (δεκηέο) 49.522,0000 54.422,0000 

Θέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ 
10.795,0000 15.130,0000 

Θέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ -4.965,0000 -6.413,0000 

Θέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α) -5.303,0000 -6.630,0000 

- Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο -5.788,0000 -5.886,0000 

- Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο 485,0000 -744,0000 

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) 0,0000 255,0000 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο(Α)+(Β) -5.303,0000 -6.375,0000 

- Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο -5.788,0000 -5.785,0000 

- Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο 485,0000 -590,0000 

Θέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή ? βαζηθά (ζε €) -0,0359 -0,0365 

Πξνηεηλόκελν Κέξηζκα 0,0000 0,0000 

Θέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ 
24.249,0000 26.909,0000 
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39000 Αύμεζε / (κείσζε) κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 0,00 0,00 16.272,00 316,00 

39005 
πκςεθηζκόο θαη δηαγξαθή δεκηώλ πξνεγνπκέλσλ 

ρξήζεσλ 

 
-1,00 -338,00 -25,00 

40000 Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα -126,00 -126,00 0,00 -121,00 

43000 Αγνξέο (πσιήζεηο) ηδίσλ κεηνρώλ 0,00 0,00 0,00 0,00 

44000 ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο ρξήζεο 9.488,00 46.371,00 107.074,00 114.167,00 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΚΔΣΑΒΟΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ 

  
31/12/2009 31/12/2008 

38000 
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο πεξηόδνπ/ρξήζεο (01.01.2009 

θαη 01.01.2008 αληίζηνηρα) 
202.346,00 216.463,00 

42000 
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (ζπλερηδόκελεο 

θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο) 
-5.303,00 -6.375,00 

39000 Αύμεζε / (κείσζε) κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 0,00 630,00 

40000 Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα -27,00 -8.176,00 

40005 Γηαγξαθή ζπγαηξηθώλ από ελνπνίεζε 5.853,00 0,00 

40010 Ινηπέο θηλήζεηο ζηα ίδηα θεθάιαηα 0,00 -196,00 

43000 Αγνξέο (πσιήζεηο) ηδίσλ κεηνρώλ 0,00 0,00 

44000 
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο πεξηόδνπ/ρξήζεο (31.12.2009 θαη 

31.12.2008 αληίζηνηρα) 
202.869,00 202.346,00 

 

ΠΗΝΑΚΑ 28: 

  ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΣΑΚΔΗΑΘΩΛ ΡΟΩΛ      

  
01/01/2013 01/01/2012 01/01/2011 01/01/2010 

  
31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 

46000 Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο       

52100 
Θέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο 

δξαζηεξηόηεηεο) 

-36.190 
-60.383,00 -22.888,00 -88.286,00 

52200 Θέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ (δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο) 0,00 0,00 0,00 0,00 

53000 Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:        

54000 Απνζβέζεηο 11.793 13.284,00 11.197,00 13.825,00 

54005 Απνζβέζεο επηρνξεγήζεσλ -240 -240,00 -147,00 -105,00 

54100 
Απνκεηώζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ 

15.307 
34.453,00 6.344,00 1.725,00 

55000 Πξνβιέςεηο 2.142 3.063,00 2.154,00 10.536,00 
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56000 πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -164 -8,00 48,00 4,00 

56005 (Θέξδε)/ Εεκηέο από πώιεζε παγίσλ ζηνηρείσλ 0,00 4,00 240,00 -8,00 

57000 
Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) 

επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

-341 
-79,00 -108,00 47.442,00 

58000 Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 16.324 16.203,00 17.587,00 14.008,00 

59000 

Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ 

θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο: 

 

     

60000 Κείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ -579 1.551,00 1.462,00 1.459,00 

61000 Κείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ 5.538 -1.635,00 16.202,00 -5.843,00 

62000 (Κείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ) -8.191 1.771,00 -7.654,00 15.050,00 

63000 Κείνλ:        

64000 Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -6.426 -4.797,00 -16.183,00 -11.556,00 

65000 Θαηαβεβιεκέλνη θόξνη -206 -116,00 -225,00 -278,00 

65100 Ιεηηνπξγηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο 0,00 0,00 0,00 0,00 

66000 
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (α) 

-1.233 
3.071,00 8.029,00 -2.027,00 

67000 Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο        

72000 
Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ θαη ινηπώλ 

επελδύζεσλ 

-25 
-7,00 -262,00 -37,00 

72005 Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξά ζπκκεηνρώλ 0,00 0,00 0,00 -13.000,00 

73000 Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ -4.568 -1.059,00 -1.292,00 -1.671,00 

74000 
Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ 

ζηνηρείσλ 

0,00 
0,00 3.487,00 36,00 

75000 Σόθνη εηζπξαρζέληεο 134 74,00 23,00 153,00 

76000 Κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 0,00 0,00 10,00 747,00 

76100 Δπελδπηηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο 0,00 0,00 0,00 0,00 

77000 
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (β) 

-4.459 
-992,00 1.966,00 -13.772,00 

78000 Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο        

79000 Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 0,00 0,00 16.272,00 316,00 

79005 Πιεξσκή εμόδσλ αύμεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 0,00 0,00 -335,00 0,00 

79100 Πιεξσκέο γηα κείσζε κεηνρηθνύ θαθαιαίνπ 0,00 -9,00 0,00 0,00 

80000 Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 6.210 18,00 380,00 40.966,00 

81000 Δμνθιήζεηο δαλείσλ -742 -2.195,00 -27.096,00 -27.893,00 

82000 
Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο 

(ρξενιύζηα) 

0,00 
0,00 0,00 0,00 

82005 Δηζπξάμεηο επηρνξεγήζεσλ 0,00 844,00 853,00 0,00 



167 
 

83000 Κεξίζκαηα πιεξσζέληα -80 -55,00 -10,00 -87,00 

83100 Υξεκαηνδνηηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο 0,00 0,00 0,00 0,00 

84000 
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (γ) 

5.388 
-1.397,00 -9.936,00 13.302,00 

86000 
Θαζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη 

ηζνδύλακα πεξηόδνπ/ρξήζεο (α) + (β) + (γ) 

-304 
682,00 59,00 -2.497,00 

87000 
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο 

πεξηόδνπ/ρξήζεο 

4.037 
3.355,00 3.301,00 5.798,00 

88000 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ/ρξήζεο 3.733 4.037,00 3.360,00 3.301,00 

 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΣΑΚΔΗΑΘΩΛ ΡΟΩΛ      

  
01/01/2009 01/01/2008 

  
31/12/2009 31/12/2008 

46000 Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο     

52100 Θέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο) -4.965,00 -6.413,00 

52200 Θέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ (δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο) 0,00 0,00 

53000 Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:     

54000 Απνζβέζεηο 13.896,00 12.151,00 

54005 Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ παγίσλ -442,00 -372,00 

54100 
Απνκεηώζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ 
0,00 350,00 

54105 (Θέξδε) / δεκηέο από πώιεζε παγίσλ ζηνηρείσλ -7,00 -15,00 

55000 Πξνβιέςεηο 849,00 1.257,00 

56000 πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -7,00 2,00 

57000 
Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο 
1.526,00 3.649,00 

57005 Δπίδξαζε από παύζε ελνπνίεζεο ζπγαηξηθώλ 1.991,00 0,00 

58000 Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 14.236,00 17.742,00 

59000 

Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ 

θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο: 

    

60000 Κείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ 23,00 1.159,00 

61000 Κείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ -4.316,00 -6.064,00 

62000 (Κείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ) 9.633,00 5.576,00 

63000 Κείνλ:     



168 
 

64000 Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -13.112,00 -19.116,00 

65000 Θαηαβεβιεκέλνη θόξνη -350,00 -400,00 

65100 Ιεηηνπξγηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο 0,00 0,00 

66000 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 18.955,00 9.506,00 

67000 Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο     

72000 
Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ θαη ινηπώλ 

επελδύζεσλ 
0,00 -17.534,00 

72005 Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξά ζπκκεηνρώλ -35.750,00 0,00 

72010 Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ρξενγξάθσλ θαη ινηπώλ επελδύζεσλ 6.735,00 4.976,00 

73000 Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ -2.737,00 -52.896,00 

74000 Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ 12,00 27,00 

75000 Σόθνη εηζπξαρζέληεο 111,00 1.192,00 

76000 Κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 797,00 1.966,00 

76100 Δπελδπηηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο 0,00 0,00 

77000 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) -30.832,00 -62.269,00 

78000 Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο     

79000 Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 0,00 630,00 

79100 Πιεξσκέο γηα κείσζε κεηνρηθνύ θαθαιαίνπ 0,00 0,00 

79105 Πιεξσκή εμόδσλ αύμεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 0,00 -130,00 

80000 Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 25.678,00 23.930,00 

81000 Δμνθιήζεηο δαλείσλ -18.210,00 -9.643,00 

82000 
Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο 

(ρξενιύζηα) 
0,00 0,00 

82005 Δηζπξάμεηο επηρνξεγήζεσλ 0,00 198,00 

83000 Κεξίζκαηα πιεξσζέληα -135,00 -8.106,00 

83100 Υξεκαηνδνηηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο 0,00 0,00 

84000 
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

(γ) 
7.333,00 6.879,00 

86000 
Θαζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη 

ηζνδύλακα πεξηόδνπ/ρξήζεο (α) + (β) + (γ) 
-4.544,00 -45.884,00 

87000 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ/ρξήζεο 10.342,00 56.257,00 

88000 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ/ρξήζεο 5.798,00 10.373,00 
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ΠΗΝΑΚΑ 29: 

  

ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΙΝΟΤ 

ΜΕΓΕΘΟΤ     

  2008 2009 2010 2011 2012 

Ενςϊματα πάγια  78,28% 74,79% 81,10% 83,83% 82,20% 

Άυλα πάγια 0,05% 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 

Μθ κυκλοφοροφντα πάγια 0,33% 6,90% 0,26% 0,35% 0,43% 

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ 78,66% 81,71% 81,38% 84,20% 82,65% 

Αποκζματα 2,05% 2,01% 1,95% 1,79% 1,60% 

Απαιτιςεισ 14,54% 13,72% 14,31% 12,62% 13,44% 

Κυκλοφοροφντα πάγια 4,74% 2,56% 2,36% 1,40% 2,31% 

Μθ κυκλοφοροφντα για πϊλθςθ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ 21,34% 18,29% 18,62% 15,80% 17,35% 

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

  

    

  

Μετοχικό κεφάλαιο 30,87% 30,32% 8,54% 13,05% 14,68% 

Λοιπά ςτοιχεία κακαρισ κζςθσ 6,80% 6,69% 14,13% 10,02% -4,48% 

ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 37,66% 37,01% 22,68% 23,08% 10,20% 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΑ ΔΑΝΕΙΑ 41,85% 37,74% 46,95% 52,84% 0,23% 

ΛΟΙΠΕ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΕ 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 1,19% 1,05% 1,19% 1,49% 2,05% 

ΤΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΩΝ 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 43,04% 38,79% 48,14% 54,33% 2,28% 

Βραχυπρόκεςμα Δάνεια 9,62% 14,27% 14,51% 7,96% 71,33% 

Λοιπζσ Βραχυπρόκεςμεσ 

υποχρεϊςεισ 9,68% 9,93% 14,67% 14,63% 16,19% 

Τποχρεϊςεισ για μθ 

κυκλοφοροφντα πάγια για 

πϊλθςθ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ΤΝΟΛΟ ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΩΝ 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 19,30% 24,20% 29,18% 22,59% 87,52% 
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ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

ΠΗΝΑΚΑ 30: 

  ΑΝΑΛΤΗ ΔΕΙΚΣΩΝ       

  2008 2009 2010 2011 2012 

Ενςϊματα πάγια  100,00% 97,33% 93,98% 89,34% 78,05% 

Άυλα πάγια 100,00% 56,60% 41,67% 25,35% 23,26% 

Μθ κυκλοφοροφντα πάγια 100,00% 2130,90% 70,59% 87,82% 96,15% 

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ 100,00% 105,82% 93,85% 89,29% 78,09% 

Αποκζματα 100,00% 99,56% 86,03% 72,53% 57,96% 

Απαιτιςεισ 100,00% 96,10% 89,25% 72,41% 68,67% 

Κυκλοφοροφντα πάγια 100,00% 54,94% 45,23% 24,56% 36,27% 

Μθ κυκλοφοροφντα για πϊλθςθ - - - - - 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ 100,00% 87,29% 79,16% 61,79% 60,44% 

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 100,00% 101,87% 90,71% 83,42% 74,32% 

  

    

  

Μετοχικό κεφάλαιο 100,00% 100,00% 25,00% 35,09% 35,09% 

Λοιπά ςτοιχεία κακαρισ κζςθσ 100,00% 100,18% 187,81% 122,38% -48,62% 

ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 100,00% 100,03% 54,38% 50,84% 19,98% 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΑ ΔΑΝΕΙΑ 100,00% 91,81% 101,30% 104,74% 0,41% 

ΛΟΙΠΕ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΕ 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 100,00% 90,04% 90,73% 104,21% 127,14% 

ΤΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΩΝ 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 100,00% 91,76% 101,01% 104,73% 3,91% 

Βραχυπρόκεςμα Δάνεια 100,00% 151,03% 136,28% 68,69% 547,09% 

Λοιπζσ Βραχυπρόκεςμεσ 

υποχρεϊςεισ 100,00% 104,41% 136,78% 125,35% 123,31% 

Τποχρεϊςεισ για μθ 

κυκλοφοροφντα πάγια για 

πϊλθςθ - - - - - 
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ΤΝΟΛΟ ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΩΝ 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 100,00% 127,64% 136,53% 97,12% 334,45% 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ 100,00% 101,80% 90,30% 82,97% 73,76% 

 

ΠΗΝΑΚΑ 31:  

ΚΑΧ-ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΙΝΟΤ ΜΕΓΕΘΟΤ 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Κακαρζσ Πωλιςεισ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Κόςτοσ Πωλθκζντων 80,73% 81,96% 91,50% 84,93% 88,80% 

Μικτά κζρδθ/(ηθμιζσ) 19,27% 18,04% 8,50% 15,07% 11,20% 

Κζρδθ/ηθμιζσ προ φόρων 

χρθματοδοτικϊν & 

επενδυτικϊν αποτελεςμάτων 5,36% 3,93% -9,54% 0,52% -4,41% 

Κζρδθ/ηθμιά προ φόρων -2,27% -1,81% -33,55% -9,40% -30,24% 

Κζρδθ μετά φόρων -2,35% -1,93% -33,78% -9,45% -30,33% 

Λοιπά ςυνολικά ζςοδα μετά 

από φόρουσ 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

υγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα 

μετά από φόρουσ -2,18% -1,81% -33,55% -9,40% -30,24% 

 

ΠΗΝΑΚΑ 32: 

ΚΑΧ-ΑΝΑΛΤΗ ΔΕΙΚΣΩΝ 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Κακαρζσ Πωλιςεισ 100,00% 97,24% 93,19% 86,27% 70,72% 

Κόςτοσ Πωλθκζντων 100,00% 98,73% 105,63% 90,76% 77,79% 

Μικτά κζρδθ/(ηθμιζσ) 100,00% 91,00% 41,08% 67,46% 41,11% 

Κζρδθ/ηθμιζσ προ φόρων 

χρθματοδοτικϊν & 

επενδυτικϊν αποτελεςμάτων 100,00% 71,35% -165,94% 8,32% -58,22% 
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Κζρδθ/ηθμιά προ φόρων 100,00% 77,42% 1376,67% 356,90% 941,57% 

Κζρδθ μετά φόρων 100,00% 79,98% 1340,45% 347,32% 913,54% 

Λοιπά ςυνολικά ζςοδα μετά 

από φόρουσ 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% -3,14% 

υγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα 

μετά από φόρουσ 100,00% 80,63% 1433,68% 371,68% 980,69% 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΙΙ 

ΠΙΝΑΚΔ ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΧΝ 

 

1. ATTICA Α.Δ. ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ 

ΠΗΝΑΚΑ 33: 

ΑTTICA GROUP Α.Δ. 

ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΔ 

  2009 2010 2011 2012 2013 

ςνολική αποδοηικόηηηα 

 

-3,30% -4,38% -2,16% 0,27% 

ΠΔΡΙΘΧΡΙΑ ΚΔΡΓΟΤ 

Οπγανικό 0,22% 

-

10,86% 

-

14,67% -6,65% 0,78% 

Μικηό 18,61% 8,81% 4,09% 8,98% 15,80% 

Καθαπό -7,23% 

-

15,22% 

-

35,86% 

-

21,81% -3,89% 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ (ζε θοπέρ) 

ςνολική    0,30 0,30 0,32 0,35 

Πάγιος Δνεπγηηικού   0,37 0,34 0,36 0,39 

Κςκλοθοπούνηορ Δνεπγηηικού   2,51 2,60 3,38 3,22 

Αποθεμάηυν           

Απαιηήζευν 5,27 4,94 4,84 0,68 0,45 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ζε ημέπερ) 

Μέζη διάπκεια επένδςζηρ ζε 

αποθέμαηα           

Μέζη διάπκεια είζππαξηρ 

απαιηήζευν 129,84 180,23 188,26 166,81 107,96 
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Μέζη διάπκεια πληπυμήρ 

ςποσπεώζευν 61,09 2,85 0,00 0,00 0,00 

ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΙΓΙΧΝ ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ 

Ππο θόπυν   -9,43% 

-

19,76% 

-

14,06% -2,92% 

Μεηά θόπυν   -8,78% 

-

20,17% 

-

14,76% -2,92% 

ΓΑΝΔΙΑΚΗ ΔΠΙΒΑΡΤΝΗ 7,44% 8,71% 85,26% 97,43% 65,13% 

ΡΔΤΣΟΣΗΣΑ (ζε θοπέρ) 

Σπέσοςζα 0,84 1,27 0,20 0,19 0,30 

Άμεζη 1,19 1,16 0,18 0,17 0,25 

ΚΑΛΤΦΗ ΣΟΚΧΝ ΚΑΙ ΜΔΡΙΜΑΣΧΝ (ζε θοπέρ) 

Κάλςτη ηόκυν 0,25 -10,99 -18,32 -3,43 0,33 

Γείκηηρ κάλςτηρ μεπιζμάηυν         0,01 

ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ 

Πάγιο Δνεπγηηικό/ Κςκλοθ. 

Δνεπγηηικό 7,10 6,64 9,27 9,55 7,21 

Πάγιο Δνεπγηηικό/ ύνολο 

Δνεπγηηικού 0,80 0,87 0,90 0,91 0,88 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ (ζε θοπέρ) 

Υπημαηοδόηηζη πάγιος 

ενεπγηηικού με κεθάλαια 

μεγάληρ διάπκειαρ 1,08 1,03 0,57 0,57 0,67 

Υπημαηοδόηηζη πάγιος 

ενεπγηηικού με ίδια κεθάλαια  0,63 0,63 0,57 0,49 0,54 

Υπημαηοδόηηζη 

κςκλοθοπούνηορ ενεπγηηικού 

με κεθάλαια μεγάληρ 

διάπκειαρ -0,19 0,21 -3,98 -4,13 -2,37 
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2. ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ 

ΠΗΝΑΚΑ 34: 

NEL LINES 

ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΔ 

  2009 2010 2011 2012 2013 

ςνολική αποδοηικόηηηα 

 

-

16,60% -27,32% -43,09% -47,46% 

ΠΔΡΙΘΧΡΙΑ ΚΔΡΓΟΤ 

Οπγανικό -28,28% 

-

61,60% -67,19% 

-

103,18% 

-

102,87% 

Μικηό 3,93% 

-

25,25% -46,90% -23,50% -18,03% 

Καθαπό -54,13% 

-

78,49% -73,03% 

-

111,48% 154,43% 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ (ζε θοπέρ) 

ςνολική    0,27 0,41 0,42 0,46 

Πάγιος Δνεπγηηικού   0,33 0,52 0,50 0,55 

Κςκλοθοπούνηορ Δνεπγηηικού   1,51 1,91 2,43 2,80 

Αποθεμάηυν           

Απαιηήζευν 5,78 3,64 4,05 0,20 0,10 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ζε ημέπερ) 

Μέζη διάπκεια επένδςζηρ ζε 

αποθέμαηα           

Μέζη διάπκεια είζππαξηρ 

απαιηήζευν 63,10 100,27 90,06 1.829,96 3.810,35 

Μέζη διάπκεια πληπυμήρ 

ςποσπεώζευν 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΙΓΙΧΝ ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ 

Ππο θόπυν   - - 293,70% 246,61% 
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93,23% 143,19% 

Μεηά θόπυν   

-

95,23% 

-

143,19% 293,80% 

-

332,30% 

ΓΑΝΔΙΑΚΗ ΔΠΙΒΑΡΤΝΗ 172,09% 10,69% 103,82% -68,35% 0,86% 

ΡΔΤΣΟΣΗΣΑ (ζε θοπέρ) 

Σπέσοςζα 0,45 1,70 0,52 0,23 0,61 

Άμεζη 0,42 1,63 0,49 0,21 0,50 

ΚΑΛΤΦΗ ΣΟΚΧΝ ΚΑΙ ΜΔΡΙΜΑΣΧΝ (ζε θοπέρ) 

Κάλςτη ηόκυν -4,16 -12,96 -28,40 -14,13 -8,71 

Γείκηηρ κάλςτηρ μεπιζμάηυν         -0,35 

ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ 

Πάγιο Δνεπγηηικό/ Κςκλοθ. 

Δνεπγηηικό 8,40 3,10 4,65 5,04 5,13 

Πάγιο Δνεπγηηικό/ ύνολο 

Δνεπγηηικού 0,89 0,76 0,82 0,83 0,84 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ (ζε θοπέρ) 

Υπημαηοδόηηζη πάγιος 

ενεπγηηικού με κεθάλαια 

μεγάληρ διάπκειαρ 0,85 1,13 0,80 0,35 0,88 

Υπημαηοδόηηζη πάγιος 

ενεπγηηικού με ίδια κεθάλαια  0,11 0,44 0,08 -0,56 0,22 

Υπημαηοδόηηζη 

κςκλοθοπούνηορ ενεπγηηικού 

με κεθάλαια μεγάληρ 

διάπκειαρ -1,25 0,41 -0,94 -3,26 -0,63 
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3. ΜΙΝΧΙΚΔ ΓΡΑΜΜΔ ANE 

ΠΗΝΑΚΑ 35: 

MINOAN 

ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΔ 

  2009 2010 2011 2012 2013 

ςνολική αποδοηικόηηηα 

 

-5,69% -4,70% -3,75% -1,15% 

ΠΔΡΙΘΧΡΙΑ ΚΔΡΓΟΤ 

Οπγανικό -4,62% 

-

21,25% 

-

14,68% -14,05% -3,85% 

Μικηό 12,52% -0,19% 1,40% -0,66% 13,13% 

Καθαπό 18,89% 

-

25,62% 

-

20,57% -33,57% -8,94% 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ (ζε θοπέρ) 

ςνολική    0,27 0,32 0,27 0,30 

Πάγιος Δνεπγηηικού   0,33 0,38 0,31 0,34 

Κςκλοθοπούνηορ Δνεπγηηικού   1,47 1,92 1,85 2,47 

Αποθεμάηυν           

Απαιηήζευν 9,48 2,98 3,40 0,42 0,29 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ζε ημέπερ) 

Μέζη διάπκεια επένδςζηρ ζε 

αποθέμαηα           

Μέζη διάπκεια είζππαξηρ 

απαιηήζευν 129,84 180,23 188,26 166,81 107,96 

Μέζη διάπκεια πληπυμήρ 

ςποσπεώζευν 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΙΓΙΧΝ ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ 

Ππο θόπυν   - - -15,54% -7,49% 
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14,12% 16,15% 

Μεηά θόπυν   

-

15,01% 

-

16,07% -25,40% -7,45% 

ΓΑΝΔΙΑΚΗ ΔΠΙΒΑΡΤΝΗ 95,33% 11,88% 19,15% 151,87% 14,02% 

ΡΔΤΣΟΣΗΣΑ (ζε θοπέρ) 

Σπέσοςζα 0,38 1,29 0,83 0,18 0,62 

Άμεζη 0,35 1,17 2,58 0,74 0,60 

ΚΑΛΤΦΗ ΣΟΚΧΝ ΚΑΙ ΜΔΡΙΜΑΣΧΝ (ζε θοπέρ) 

Κάλςτη ηόκυν -2,96 -13,41 -14,36 -4,32 -1,02 

Γείκηηρ κάλςτηρ μεπιζμάηυν         -0,04 

ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ 

Πάγιο Δνεπγηηικό/ Κςκλοθ. 

Δνεπγηηικό 4,38 5,15 5,38 7,12 7,45 

Πάγιο Δνεπγηηικό/ ύνολο 

Δνεπγηηικού 0,81 0,83 0,84 0,88 0,88 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ (ζε θοπέρ) 

Υπημαηοδόηηζη πάγιος 

ενεπγηηικού με κεθάλαια 

μεγάληρ διάπκειαρ 0,61 1,05 0,96 0,38 0,92 

Υπημαηοδόηηζη πάγιος 

ενεπγηηικού με ίδια κεθάλαια  0,59 0,52 0,46 0,36 0,45 

Υπημαηοδόηηζη 

κςκλοθοπούνηορ ενεπγηηικού με 

κεθάλαια μεγάληρ διάπκειαρ -1,77 0,18 -0,26 -4,44 -0,62 
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4. ΑΝΧΝΤΜΖ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΖ ΔΣΑΙΡΙΑ ΚΡΖΣΖ Α.Δ. 

ΠΗΝΑΚΑ 36: 

Α.Ν.Δ.Κ 

ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΔ 

  2009 2010 2011 2012 2013 

ςνολική αποδοηικόηηηα 

 

-4,94% 0,27% -2,11% -1,34% 

ΠΔΡΙΘΧΡΙΑ ΚΔΡΓΟΤ 

Οπγανικό 3,93% -9,54% 0,52% -4,41% -2,85% 

Μικηό 18,04% 8,50% 15,07% 11,20% 13,06% 

Καθαπό -1,93% 

-

33,78% -9,45% -30,34% -20,65% 
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ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ (ζε θοπέρ) 

ςνολική    0,52 0,53 0,48 0,47 

Πάγιος Δνεπγηηικού   0,63 0,64 0,57 0,57 

Κςκλοθοπούνηορ Δνεπγηηικού   2,81 3,07 2,90 2,82 

Αποθεμάηυν           

Απαιηήζευν 3,72 3,84 4,38 0,52 0,31 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ζε ημέπερ) 

Μέζη διάπκεια επένδςζηρ ζε 

αποθέμαηα           

Μέζη διάπκεια είζππαξηρ 

απαιηήζευν 129,84 180,23 188,26 166,81 107,96 

Μέζη διάπκεια πληπυμήρ 

ςποσπεώζευν 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΙΓΙΧΝ ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ 

Ππο θόπυν   

-

58,10% 

-

22,11% -86,64% -166,83% 

Μεηά θόπυν   

-

58,49% 

-

22,24% -86,92% -169,44% 

ΓΑΝΔΙΑΚΗ ΔΠΙΒΑΡΤΝΗ 38,55% 64,00% 34,50% 699,08% 7163,21% 

ΡΔΤΣΟΣΗΣΑ (ζε θοπέρ) 

Σπέσοςζα 0,76 0,65 0,71 0,20 0,17 

Άμεζη 0,68 0,58 0,61 0,16 0,14 

ΚΑΛΤΦΗ ΣΟΚΧΝ ΚΑΙ ΜΔΡΙΜΑΣΧΝ (ζε θοπέρ) 

Κάλςτη ηόκυν 4,03 -9,36 0,64 -1,77 -0,83 

Γείκηηρ κάλςτηρ μεπιζμάηυν         -0,03 

ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ 

Πάγιο Δνεπγηηικό/ Κςκλοθ. 

Δνεπγηηικό 4,47 4,37 5,33 4,76 5,22 

Πάγιο Δνεπγηηικό/ ύνολο 

Δνεπγηηικού 0,82 0,81 0,84 0,83 0,84 
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ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ (ζε θοπέρ) 

Υπημαηοδόηηζη πάγιος 

ενεπγηηικού με κεθάλαια 

μεγάληρ διάπκειαρ 0,92 0,86 0,90 0,15 0,04 

Υπημαηοδόηηζη πάγιος 

ενεπγηηικού με ίδια κεθάλαια  0,45 0,27 0,27 0,12 0,01 

Υπημαηοδόηηζη 

κςκλοθοπούνηορ ενεπγηηικού 

με κεθάλαια μεγάληρ 

διάπκειαρ -0,31 -0,54 -0,41 -3,95 -4,93 
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