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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ	  	  
MARKETING	  &	  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	  

	  
1ου	  ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ	  FORUM	  ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ	  

Ο	  πρωταγωνιστικός	  ρόλος	  της	  Ελληνικής	  Ναυτιλίας	  στο	  	  
παγκόσμιο	  εμπόριο	  και	  η	  προσφορά	  της	  στην	  Εθνική	  Οικονομία	  

	  
Πέμπτη	  22	  Ιανουαρίου	  2015,	  DIVANI	  APOLLON	  PALACE	  &	  THALASSO	  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ	  

	  
Η	  ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ,	  αναγνωρίζοντας	  τη	  σημασία	  της	  Ελληνικής	  Ναυτιλίας	  διεθνώς	  και	  εκτιμώντας	  	  
την	  προσφορά	  της	  στην	  ελληνική	  οικονομία	  και	  κοινωνία,	  επέλεξε	  να	  εγκαινιάσει	  τα	  
NAFTEMPORIKI/conferences	  με	  το	  1ο	  Ναυτιλιακό	  Forum	  που	  πραγματοποιήθηκε	  με	  μεγάλη	  επιτυχία,	  	  
την	  Πέμπτη	  22	  Ιανουαρίου	  2015,	  στο	  Divani	  Apollon	  Palace	  &	  Thalasso,	  στη	  Βουλιαγμένη.	  	  
	  

Στο	  Forum	  συμμετείχαν	  506	  ανώτατα	  στελέχη,	  συμπεριλαμβανομένων	  εκπροσώπων	  της	  κυβέρνησης	  και	  
του	  Κοινοβουλίου,	  μεγάλου	  αριθμού	  κορυφαίων	  ελλήνων	  εφοπλιστών,	  συμβούλων	  &	  διεθνών	  ειδικών	  
που	  εκπροσωπούσαν	  274	  επιχειρήσεις	  και	  οργανισμούς.	  Ως	  εκ	  τούτου,	  κατά	  τη	  διάρκεια	  του	  Forum	  
πραγματοποιήθηκε	  εξαιρετικά	  αποτελεσματικό	  networking.	  	  
	  

Η	  θεματολογία	  του	  Forum,	  οι	  κεντρικοί	  ομιλητές	  και	  η	  σύνθεση	  των	  πάνελς,	  αντικατοπτρίζοντας	  το	  
κύρος	  και	  την	  τεχνογνωσία	  της	  ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ,	  ήταν	  υψηλού	  επιπέδου	  και	  πρόσφεραν	  σε	  βάθος	  
αναλύσεις,	  προβλέψεις	  και	  συζητήσεις	  με	  άμεσα	  και	  πρακτικά	  αποτελέσματα.	  	  
	  

Η	  καμπάνια	  επικοινωνίας	  και	  προβολής	  ήταν	  εντατική	  και	  περιλάμβανε	  ευρεία	  κάλυψη	  από	  σημαντικά	  
έντυπα,	  ηλεκτρονικά	  και	  ραδιοτηλεοπτικά	  μέσα	  πριν,	  κατά	  τη	  διάρκεια	  και	  μετά	  τη	  διεξαγωγή	  του	  
Forum.	  Η	  καμπάνια	  έγινε	  τόσο	  από	  τα	  μέσα	  της	  ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ,	  με	  δημοσίευση	  7	  ολοσέλιδων	  
καταχωρήσεων	  στην	  εφημερίδα	  και	  με	  ανάρτηση	  του	  banner	  του	  Forum	  για	  διάστημα	  από	  τις	  5/12/2014	  
έως	  και	  τις	  21/1/2015	  στην	  κεντρική	  σελίδα	  του	  naftemporiki.gr	  και	  ROS	  (run	  of	  site),	  όσο	  και	  από	  τα	  
μέσα	  των	  5	  διακεκριμένων	  χορηγών	  κλαδικής	  επικοινωνίας.	  	  
	  

Πέρα	  από	  τη	  δημοσίευση	  της	  καταχώρησης	  με	  τα	  λογότυπα	  των	  χορηγών,	  πριν	  από	  το	  Forum	  
δημοσιεύθηκαν	  5	  άρθρα	  σε	  έντυπα	  μέσα	  και	  49	  σε	  ψηφιακά,	  προαναγγέλοντας	  τη	  διεξαγωγή	  του	  και	  
παρουσιάζοντας	  τη	  θεματολογία	  και	  τους	  ομιλητές.	  	  
	  

Μετά	  τη	  διεξαγωγή	  του	  Forum	  υπήρξε	  κάλυψη	  και	  εκτενής	  αναφορά	  στα	  καταληκτικά	  συμπεράσματά	  
του.	  Πιο	  συγκεκριμένα,	  το	  Forum	  καλύφθηκε	  από	  5	  τηλεοπτικά	  κανάλια	  (Mega,	  Alpha,	  SKAI,	  Nerit,	  
ANT1TV),	  4	  έντυπα	  και	  75	  ψηφιακά	  μέσα.	  Σ’	  αυτά	  δεν	  συμπεριλαμβάνονται	  τα	  μέσα	  της	  
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ,	  στα	  οποία	  η	  προβολή	  ήταν	  και	  είναι	  εκτενέστατη	  και	  θα	  συνεχιστεί	  για	  έναν	  ακόμα	  
περίπου	  μήνα	  με	  την	  παρουσίαση	  και	  ανάλυση	  μίας	  προς	  μία	  των	  ομιλιών	  και	  των	  συζητήσεων.	  
	  

Επιπρόσθετα,	  πριν	  από	  τη	  διεξαγωγή	  του	  συνεδρίου	  απεστάλησαν	  3	  ενημερωτικά	  newsletters	  με	  
επίκαιρες	  πληροφορίες	  για	  το	  Forum	  και	  τα	  λογότυπα	  των	  χορηγών	  σε	  11.000	  στοχευμένους	  
παραλήπτες	  που	  αντιπροσωπεύουν	  το	  σύνολο	  σχεδόν	  της	  ελληνικής	  ναυτιλιακής	  κοινότητας,	  καθώς	  και	  
στους	  συνδρομητές	  της	  ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ.	  Οι	  στοχευμένοι	  παραλήπτες	  έλαβαν	  μετά	  τη	  διεξαγωγή	  του	  
Forum	  τον	  απολογισμό	  του,	  που	  περιλαμβάνει	  περιλήψεις	  και	  τα	  πλήρη	  videos	  των	  ομιλιών.	  
	  

Η	  παρούσα	  επισκόπηση	  αναλύει	  λεπτομερώς	  το	  σχέδιο	  επικοινωνίας	  αυτής	  της	  επιτυχημένης	  
εκδήλωσης.	  	  
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ΣΧΕΔΙΟ	  ΠΡΟΒΟΛΗΣ	  (MARKETING	  PLAN)	  

	  
Με	  στόχο	  την	  έγκαιρη	  και	  αποτελεσματική	  επικοινωνία	  του	  Forum	  και	  των	  καταληκτικών	  του	  
συμπερασμάτων	  σε	  στοχευμένο	  κοινό	  σχεδιάστηκε	  και	  υλοποιήθηκε	  εντατική	  καμπάνια	  προβολής	  	  
ως	  εξής:	  
	  
Καμπάνια	  προβολής	  πριν	  από	  τη	  διεξαγωγή	  του	  Forum:	  

• Δημιουργία	  minisite	  του	  συνεδρίου	  hosted	  στο	  κεντρικό	  site:	  naftemporiki.gr	  
• Έντυπη	  καταχώρηση	  
• Ηλεκτρονικά	  banners	  
• HTML	  emails	  
• Αποστολή	  προαναγγελτικού	  Δελτίου	  Τύπου	  στο	  σύνολο	  των	  ΜΜΕ	  (έντυπων,	  ηλεκτρονικών	  και	  

ραδιοτηλεοπτικών)	  και	  σε	  81	  διαπιστευμένους	  δημοσιογράφους	  σχετικών	  ρεπορτάζ	  (ναυτιλιακό,	  
ανάπτυξης,	  οικονομικό,	  επιχειρηματικό,	  ΑΠΕ),	  με	  τηλεφωνικό	  follow-‐up	  για	  την	  εξασφάλιση	  της	  
δημοσίευσης.	  

	  
Καμπάνια	  προβολής	  κατά	  τη	  διάρκεια	  και	  μετά	  από	  τη	  διεξαγωγή	  του	  Forum:	  

• Δημιουργία	  και	  λειτουργία	  press	  desk	  κατά	  τη	  διάρκεια	  του	  Forum	  για	  την	  υποδοχή	  και	  εξυπηρέτηση	  
των	  δημοσιογράφων,	  των	  φωτορεπόρτερς	  και	  των	  τηλεοπτικών	  συνεργείων,	  καθώς	  και	  για	  την	  
παροχή	  υλικού,	  όπως	  φωτογραφίες,	  παρουσιάσεις	  και	  ομιλίες	  ομιλητών,	  κ.λπ.	  

• Αποστολή	  απολογιστικών	  Δελτίων	  Τύπου	  σε	  όλα	  τα	  μέσα	  και	  τους	  διαπιστευμένους	  δημοσιογράφους	  
την	  ημέρα	  διεξαγωγής	  του	  συνεδρίου,	  Πέμπτη	  22	  Ιανουαρίου	  2015	  στις	  14.30	  και	  19.00,.	  καθώς	  και	  
την	  Παρασκευή	  23	  Ιανουαρίου	  2015.	  

• Σύνταξη	  της	  λίστας	  παρόντων	  στο	  Forum	  και	  αποστολή	  της	  στους	  χορηγούς	  με	  στοιχεία	  επικοινωνίας.	  
• Ενημέρωση	  του	  site	  του	  συνεδρίου	  με	  φωτογραφίες,	  τα	  πρακτικά	  και	  τα	  καταληκτικά	  συμπεράσματα,	  

τις	  παρουσιάσεις	  και	  τα	  videos	  από	  όλες	  τις	  ομιλίες,	  τις	  επωνυμίες	  των	  εταιρειών	  που	  συμμετείχαν	  και	  
τα	  δημοσιεύματα.	  

• Δημιουργία	  HTML	  newsletter	  με	  τα	  λογότυπα	  των	  χορηγών	  hyperlinked	  για	  την	  εταιρική	  τους	  
ιστοσελίδα,	  τα	  καταληκτικά	  συμπεράσματα,	  φωτογραφίες	  των	  ομιλητών,	  περιλήψεις	  και	  τα	  πλήρη	  
videos	  των	  ομιλιών	  και	  των	  συζητήσεων	  πάνελ	  και	  αποστολή	  του	  σε	  όλη	  την	  ελληνική	  ναυτιλιακή	  
κοινότητα	  (περίπου	  11.000	  στοχευμένοι	  παραλήπτες)	  και	  στους	  συνδρομητές	  της	  ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ.	  
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ON	  LINE	  ΠΡΟΒΟΛΗ	  

	  

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ	  
	  
Για	  την	  ενημέρωση	  των	  ενδιαφερομένων	  σχεδιάστηκε	  και	  αναπτύχθηκε	  μια	  πλήρως	  λειτουργική	  ιστοσελίδα.	  
Η	  ιστοσελίδα	  διαθέτει	  ελληνική	  και	  αγγλική	  έκδοση	  και	  ενημερωνόταν	  διαρκώς	  με	  κάθε	  νέα	  πληροφορία	  
σχετικά	  με	  τη	  θεματολογία	  και	  το	  πρόγραμμα,	  τους	  επιβεβαιωμένους	  ομιλητές,	  τους	  χορηγούς,	  τον	  χώρο	  
διεξαγωγής,	  τη	  διαδικασία	  και	  το	  κόστος	  και	  τη	  διαδικασία	  εγγραφής.	  Μετά	  το	  συνέδριο	  ενημερώθηκε	  με	  
φωτογραφίες,	  τα	  πρακτικά	  και	  τα	  καταληκτικά	  συμπεράσματα,	  τις	  παρουσιάσεις	  και	  τα	  videos	  από	  όλες	  τις	  
ομιλίες,	  τις	  εταιρείες	  που	  συμμετείχαν	  και	  τα	  σχετικά	  δημοσιεύματα.	  
	  
Η	  ιστοσελίδα	  θα	  παραμείνει	  στον	  «αέρα»	  για	  έναν	  χρόνο,	  μέχρι	  και	  τον	  Οκτώβριο	  του	  2015,	  οπότε	  θα	  
φιλοξενήσει	  την	  επόμενη	  διοργάνωση	  του	  Forum	  που	  θα	  πραγματοποιηθεί	  την	  Πέμπτη	  21	  Ιανουαρίου	  2016.	  
Στη	  συνέχεια	  οι	  πληροφορίες	  σχετικά	  με	  το	  1ο	  Ναυτιλιακό	  Forum	  θα	  συνοψιστούν	  σε	  ειδική	  ενότητα	  με	  τον	  
τίτλο	  «Προηγούμενες	  Διοργανώσεις».	  
	  
Διεύθυνση	  ιστοσελίδας	  (url):	  http://events.naftemporiki.gr/ShippingForum/	  
	  
Στατιστικά	  επισκεψιμότητας	  	  
	  
Τετάρτη	  3	  Δεκεμβρίου	  2014	  έως	  και	  την	  Πέμπτη	  22	  Ιανουαρίου	  2015	  
	  
Σύνολο	  page	  views:	  40.079	  
Σύνολο	  επισκέψεων:	  16.446	  
Μοναδικοί	  επισκέπτες	  12.386	  
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ	  BANNERS	  
	  
Τα	  ηλεκτρονικά	  banners	  του	  Forum	  αναρτήθηκαν	  από	  τις	  5/12/2014	  έως	  και	  τις	  21/1/2015	  στην	  κεντρική	  
σελιδα	  του	  naftemporiki.gr,	  σε	  δύο	  σημεία	  και	  συγκεκριμένα	  στην	  κεντρική	  μετώπη	  σε	  διάσταση	  728*90	  
και	  στην	  πρώτη	  θέση	  banner	  δεξιά	  σε	  διάσταση	  300*250,	  καθώς	  και	  στις	  εσωτερικές	  σελίδες	  ROS	  (run	  of	  
site).	  	  
	  
Στατιστικά	  ηλεκτρονικών	  banners	  στο	  naftemporiki.gr:	  	  
	   728*90	   300*250	  
Impressions	   7.888.713	   16.314.780	  
Uniques	   851.479	   962.484	  
Clicks	   4.490	   9.122	  
Uniques	  Clicks	   3.844	   7.580	  
	  
	  
Επιπλέον,	  οι	  χορηγοί	  επικοινωνίας	  ανάρτησαν	  το	  ηλεκτρονικό	  banner	  του	  συνεδρίου	  στην	  κεντρική	  τους	  
ιστοσελίδα	  όπου	  παρέμεινε	  από	  τις	  10	  Δεκεμβρίου	  2014	  έως	  και	  τις	  22	  Ιανουαρίου	  2015.	  
	  
http://www.elnavi.eu/	  	  (300x300)	  
http://www.efoplistis.gr/	  (180x360)	  
http://www.nafsgreen.gr/newsite/	  	  	  (300x250)	  
http://www.naftikachronika.gr/	  	  	  (300x250)	  
http://www.safety4sea.com/	  	  (300x250)	  
http://www.theseanation.gr/	  	  (300x250)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  



 

Σε
λί
δα
8	  

ΕΝΤΥΠΗ	  ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ	  -‐	  ΠΡΟΒΟΛΗ	  ΣΤΗΝ	  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ	  Η	  ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ	  
	  
Αριθμός	  ολοσέλιδων	  καταχωρήσεων	  στην	  εφημερίδα	  Η	  ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ:	  7	  
Αριθμός	  ολοσέλιδων	  καταχωρήσεων	  στο	  καθημερινό	  newsletter	  Newsday	  :	  6	  
Περίοδος	  εμφάνισης	  της	  καταχώρησης:	  Από	  17	  Δεκεμβρίου	  2014	  έως	  21	  Ιανουαρίου	  2015	  
	  
Σύνολο	  φύλλων	  κυκλοφορίας*:	  	  9.500	  
Συνολική	  αξία	  προβολής*:	  	  50.300€	  
	  
*	  Ο	  συνολικός	  αριθμός	  των	  φύλλων	  κυκλοφορίας	  αντιστοιχεί	  στις	  συνδρομές	  και	  στα	  πωλούμενα	  φύλλα.	  Η	  συνολική	  αξία	  
διαφημιστικής	  προβολής	  υπολογίζεται	  με	  βάση	  τις	  τιμές	  τιμοκαταλόγου.	  
	  
Πίνακας	  με	  τις	  ημερομηνίες	  εμφάνισης	  της	  καταχώρησης	  του	  Forum	  στην	  εφημερίδα	  Η	  ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ	  
	  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	   ΜΕΓΕΘΟΣ	   ΣΕΛΙΔΑ	   ΚΟΣΤΟΣ	  ΠΡΟΒΟΛΗΣ	  €	  
17/12/2014	   ολοσέλιδη	   9	   6.800	  
19/12/2014	   ολοσέλιδη	   8	   6.800	  
22/12/2014	   ολοσέλιδη	   13	   6.800	  
29/12/2014	   ολοσέλιδη	   13	   6.800	  
5/1/2015	   ολοσέλιδη	   12	   6.800	  
7/1/2015	   ολοσέλιδη	   13	   6.800	  
21/1/2015	   ολοσέλιδη	   9	   6.800	  
ΣΥΝΟΛΟ	   	   	   47.600	  

	  
Πίνακας	  με	  τις	  ημερομηνίες	  εμφάνισης	  της	  καταχώρησης	  του	  Forum	  στο	  Newsday	  
	  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	   ΜΕΓΕΘΟΣ	   ΣΕΛΙΔΑ	   ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ	  
NEWSDAY	  

ΚΟΣΤΟΣ	  ΠΡΟΒΟΛΗΣ	  €	  

17/12/2014	   ολοσέλιδη	   2	   4.800	   450	  
18/12/2014	   ολοσέλιδη	   2	   4.800	   450	  
19/12/2014	   ολοσέλιδη	   2	   4.800	   450	  
20/12/2014	   ολοσέλιδη	   2	   4.800	   450	  
21/12/2014	   ολοσέλιδη	   2	   4.800	   450	  
7/1/2015	   ολοσέλιδη	   2	   4.800	   450	  
ΣΥΝΟΛΟ	   	   	   	   2.700	  

	  
	  
	  
Ακολουθούν	  οι	  καταχωρήσεις	  όπως	  εμφανίστηκαν	  στην	  εφημερίδα,	  στη	  σελίδα	  13	  της	  εφημερίδας	  	  
στις	  22/12/2014	  καθώς	  και	  η	  τελική	  καταχώρηση	  του	  Forum	  με	  τα	  λογότυπα	  όλων	  των	  χορηγών	  	  
και	  τα	  ονόματα	  όλων	  των	  ομιλητών:	  
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ΠΡΟΒΟΛΗ	  ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ	  ΣΤΑ	  ΕΝΤΥΠΑ	  ΤΩΝ	  ΧΟΡΗΓΩΝ	  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	  
	  
Το	  1ο	  Ναυτιλιακό	  Forum	  της	  ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ	  στήριξαν	  με	  χορηγίες	  επικοινωνίας	  μερικά	  από	  τα	  πλέον	  
σημαντικά	  κλαδικά	  έντυπα	  και	  εκδόσεις.	  Συγκεκριμένα	  Χορηγοί	  Κλαδικής	  Επικοινωνίας	  ήταν	  οι:	  	  
 
 

ELNAVI	  Monthly	  Shipping	  Review	  
 

Εφοπλιστής–	  Ναυτιλιακό	  
Περιοδικό	  	    

ΝΑΥΣ	  
 

Nafsgreen.gr	  World	  Shipping	  News	  
 

Ναυτικά	  Χρονικά	  
 

The	  Sea	  Nation	  
 

Safety4Sea	  
 

 
Έντυπη	  ολοσέλιδη	  καταχώρηση	  του	  Φόρουμ	  συμπεριέλαβαν	  στο	  τεύχος	  Δεκεμβρίου	  2014	  	  
τα	  περιοδικά	  ELNABI,	  ΕΦΟΠΛΙΣΤΗΣ	  και	  ΝΑΥΤΙΚΑ	  ΧΡΟΝΙΚΑ.	  
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DIRECT	  MARKETING	  

Πριν	  από	  το	  Forum,	  στάλθηκαν	  3	  HTML	  emails,	  στις	  17/12/2014,	  στις	  23/12/2014	  και	  στις	  8/1/2014	  σε	  
περίπου	  11.000	  στοχευμένους	  παραλήπτες	  από	  τη	  ναυτιλιακή	  κοινότητα,	  καθώς	  και	  στους	  συνδρομητές	  
της	  εφημερίδας	  (4.800)	  και	  τους	  εγγεγραμμένους	  χρήστες	  	  του	  naftemporiki.gr	  (12.000).	  
	  
Επίσης	  προωθήθηκαν	  και	  στους	  συνδρομητές	  του	  www.safety4sea.com	  και	  του	  www.naftikachronika.gr.	  	  
	  
Τα	  παραπάνω	  στοχευμένα	  emails	  είχαν	  ως	  αποτέλεσμα	  όχι	  μόνο	  να	  ενημερωθεί	  η	  αγορά	  σχετικά	  με	  το	  
συνέδριο	  και	  να	  τονωθούν	  οι	  εγγραφές	  για	  παρακολούθησή	  του,	  αλλά	  μετά	  από	  κάθε	  αποστολή	  
παρατηρείτο	  μεγάλη	  αύξηση	  των	  επισκέψεων	  στο	  site	  του	  συνεδρίου	  και	  στις	  εταιρικές	  ιστοσελίδες	  των	  
χορηγών.	  
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ	  
Η	  επικοινωνία	  και	  γνωστοποίηση	  του	  1ου	  Ναυτιλιακού	  Forum	  της	  Ναυτεμπορικής	  υλοποιήθηκαν	  με	  
απόλυτη	  επιτυχία	  πριν	  και	  μετά	  από	  τη	  διεξαγωγή	  του	  μέσω	  στοχευμένης	  αποστολής	  δελτίων	  τύπου	  
προς	  τους	  εκπροσώπους	  του	  Τύπου.	  
	  
Προσεγγίστηκε	  το	  σύνολο	  των	  δημοσιογράφων,	  που	  καλύπτουν	  ναυτιλιακό,	  επιχειρηματικό	  και	  
οικονομικό	  ρεπορτάζ,	  καθώς	  και	  το	  ΑΠΕ.	  Τα	  Δελτία	  Τύπου	  στάλθηκαν	  σε	  81	  δημοσιογράφους	  των	  
αντίστοιχων	  ρεπορτάζ	  και	  σε	  όλα	  τα	  ΜΜΕ.	  	  
	  
Υπήρξε	  συνεργασία	  με	  τα	  Υπουργεία	  Ναυτιλίας,	  Οικονομικών	  και	  Ανάπτυξης,	  όσον	  αφορά	  τις	  λίστες	  των	  
διαπιστευμένων	  σε	  αυτά	  εκπροσώπων	  του	  Τύπου,	  αλλά	  και	  για	  την	  αποστολή	  ενημέρωσης	  από	  τα	  
γραφεία	  τύπου	  των	  υπουργείων,	  για	  τη	  συμμετοχή	  των	  αντίστοιχων	  Υπουργών	  στο	  Forum.	  	  
	  
Υπήρξε	  απόλυτος	  προγραμματισμός	  στην	  αποστολή	  των	  Δελτίων	  Τύπου,	  που	  πραγματοποιήθηκε	  σε	  
επιλεγμένους	  χρόνους	  με	  στόχο	  την	  επίτευξη	  μεγάλης	  έκτασης	  και	  διάρκειας	  δημοσιότητας.	  	  
	  
α)	  Προ	  του	  Forum	  (Δελτίο	  Τύπου	  προαναγγελτικό	  της	  εκδήλωσης):	  Απεστάλη	  δύο	  φορές,	  είκοσι	  (20)	  
ημέρες	  προ	  του	  Forum	  και	  τέσσερις	  (4)	  ημέρες	  προ	  του	  Forum.	  Υπήρξαν	  πενήντα	  τέσσερα	  (54)	  
δημοσιεύματα	  ΠΡΟ	  ΤΟΥ	  Forum,	  σε	  άλλα	  μέσα	  εκτός	  από	  τα	  μέσα	  της	  ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ	  και	  μάλιστα,	  ενώ	  
η	  χώρα	  διένυε	  ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ	  ΠΕΡΙΟΔΟ	  και	  τα	  ΜΜΕ	  	  στο	  σύνολο	  τους	  ήταν	  προσανατολισμένα	  στην	  
κάλυψη	  της	  προεκλογικής	  εκστρατείας	  των	  υποψηφίων.	  
	  
Πίνακας	  με	  τις	  ημερομηνίες	  και	  τα	  μέσα	  στα	  οποία	  υπήρξαν	  δημοσιεύματα	  πριν	  από	  τη	  διεξαγωγή	  του	  
Forum:	  
	  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	  
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	   ΜΕΣΟ	   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	  

Πέμπτη,	  8	  Ιανουαρίου	  
2015,	  10:26	   ZOUGLA.GR	  

http://www.zougla.gr/zouglaport/pantoporos/article/proto-‐naftiliako-‐
forum-‐naftemporikis	  

Πέμπτη,	  08	  Ιανουαρίου	  
2015	  15:53	   METAFORESPRESS.GR	  

http://www.metaforespress.gr/naftilia/item/10077-‐1o-‐naftiliako-‐forum-‐
naftemporikis-‐o-‐protagonistikos-‐rolos-‐tis-‐naftilias.html	  

08.01.15	   THESEANATION.GR	  
http://www.theseanation.gr/%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%C
E%BB%CE%B9%CE%B1/%CE%BD%CE%B5%CE%B1-‐%CE%BD	  

08.01.15	   PALO.GR	  
http://www.palo.gr/oikonomika-‐nea/1o-‐naytiliako-‐forum-‐naytemporikis-‐o-‐
prwtagwnistikos-‐rolos-‐tis-‐naytilias/11640487/	  

08.01.15	   E-‐KYKLADES.GR	  
http://www.e-‐
kyklades.gr/expos/details.jsp?context=603&ev_id=17064&globalId=35445	  

07.01.15	   MARITIMES.GR	   http://marinetimes.blogspot.gr/2015/01/1-‐forum.html	  
HARD	  CORY	  ΣΑΒΒΑΤΟ	  
10-‐01-‐2015	   EΦ.ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ	   HARD	  CORY	  ΣΑΒΒΑΤΟ	  10-‐01-‐2015	  

ΗΑRD	  COPY	  09-‐01-‐2015	   ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ	   ΗΑRD	  COPY	  09-‐01-‐2015	  
10	  Ιανουαρίου	  στις	  11:07	  
π.μ.	   NAYTIKA	  CHRONIKA	  FACEBOOK	   https://www.facebook.com/naftikachronika	  
10:30	  8/1/2015	  -‐	  Πηγή:	  
Zougla	   INNEWS.GR	   http://www.inewsgr.com/20/proto-‐naftiliako-‐Forum-‐nafteborikis.htm	  
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8	  Ιανουάριος	  2015	  09:55	   NEW	  MONEY.GR	  
http://www.newmoney.gr/article/80691/1o-‐naytiliako-‐forum-‐
naytemporikis-‐o-‐protagonistikos-‐rolos-‐tis-‐ell-‐naytilias-‐sto	  

09-‐01-‐15,	  16.30	   EMEA.GR	   http://goo.gl/yz5A8G	  
16:17	  9/1/2015	  -‐	  Πηγή:	  
Emea.gr	   INNEWS.GR	  

http://www.inewsgr.com/239/o-‐antiproedros-‐tou-‐NASDAQ-‐sto-‐1o-‐
naftiliako-‐Forum-‐tis-‐nafteborikis.htm	  

9/1/2015	  22:54:00	   matiastanea.gr	   http://www.matiastanea.gr/gr/relative/economy/emea/	  	  

9/1/2015	  22:54:00	   FINANCE.IN.GR	   http://finance.in.gr/Article.aspx?articleID=1231376121	  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	  09.01.2015	  
:	  10:53	   KATHIMERINI	  

http://www.kathimerini.gr/798719/article/oikonomia/epixeirhseis/syntom
a-‐9115	  

2015-‐01-‐08	  10:33:00	  -‐	  
Zougla.gr	   XNEWS	   http://xnews.gr/articles/?id=3989147	  

BANNER	   NAYTIKA	  CHRONIKA	   http://www.naftikachronika.gr/	  
Παρ.	  9	  Ιαν.	  2015	  -‐	  10:40	  
από	  Ικαριακή	  
Ραδιοφωνία	   MYBLOGS	   http://myblogs.gr/article/1o-‐naytiliako-‐forum-‐naytemporikis	  

11.01.2015	   ΕΦ.ΤΩΝ	  ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ	   http://www.efsyn.gr/arthro/foroym-‐gia-‐ti-‐naytilia	  

09.01.2015	  (ΑΡΧΙΚΗ)	   Ικαριακή	  Ραδιοφωνία	   http://ikariaki.gr/category/ikonomia/	  

09.01.2015	  (INSIDE)	   Ικαριακή	  Ραδιοφωνία	   http://ikariaki.gr/1o-‐naftiliako-‐forum-‐naftemporikis/	  

08.01.2015	   NOTOS	  NET.GR	  

http://www.notosnet.gr/component/search/?searchword=%CE%BD%CE%B
1%CF%85%CF%84%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%
BA%CE%B7%CF%82&ordering=newest&searchphrase=all	  

12.01.2015	   ΝΟU	  POU	  
http://www.nou-‐pou.gr/articles/agenda/1o-‐naytiliako-‐forum-‐ginetai-‐poy-‐
alloy-‐sta-‐notia/	  

8	  Ιανουαρίου	  2015	  -‐	  
11:51	  π.μ.	   SKIPPER	  ON	  DESK	  

http://www.skipperondeck.gr/index.php/ellinika/1680-‐1o-‐naytiliako-‐
forum-‐naytemporiikis.html	  

8	  Ιανουαρίου	  2015	  -‐	  
11:51	  π.μ.	   SKIPPER	  ON	  DESK	  

http://www.skipperondeck.gr/ellinika/enotites/parousia-‐events/1791-‐e-‐
ellenike-‐nautilia-‐einai-‐e-‐anasa-‐tes-‐ellenikes-‐oikonomias	  

23	  Δεκεμβρίου,	  2014,	  
21:31	   PORTNEWS	   http://www.portnews.gr/1-‐naftiliako-‐forum-‐naftemporiki	  

13/1/2015	   YOUTH	  COMMUNITY	  
http://youthcommunity.gr/index.php/2-‐uncategorised/32-‐1-‐forum-‐22-‐i-‐
2015	  

13/1/2015	   INFOGNOMON	  POLITICS	   http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2015/01/7.html#.VLjgFEesWSo	  

13/1/2015	   YPODOMES.GR	  

http://www.ypodomes.com/index.php/limania-‐
aerodromia/limania/item/28337-‐
%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1-‐
%CE%AD%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5-‐
%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%
BC%CE%B1-‐146-‐%CE%B4%CE%B9%CF%82-‐
%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E-‐
%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%AE-‐
%CF%8C%CF%83%CE%BF-‐7-‐%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%B1	  

13/1/2015	  

O	  ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΣ,	  ΣΕΛΙΔΑ	  
ΕΙΔΗΣΕΩΝ	  ΚΑΙ	  ΣΧΟΛΙΩΝ	  ΓΙΑ	  ΤΗΝ	  
ΚΟΙΝΩΝΙΑ,	  ΠΟΛΙΤΙΚΗ,	  
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ&	  ΑΜΥΝΑ	  

http://e-‐
dragoumanos.eu/2015/01/13/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%
CF%81%CE%B9%CE%BF-‐%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9-‐
%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%82-‐
%CF%84%CE%B9%CF%82-‐
%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%81%CF%81%CE%AE%CF%83/	  

23	  Δεκεμβρίου	  2014	  στις	  
9:33	  μ.μ.	   PORTNEWS	  @FACEBOOK	  

https://www.facebook.com/permalink.php?id=359804620776747&story_f
bid=723030704454135	  

Ημερομηνία	  
δημοσίευσης:	  
16/01/2015	   PIREAS2DAY	   http://www.pireas2day.gr/03,31,00,00.aspx	  
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Ημερομηνία	  
δημοσίευσης:	  
16/01/2015	   PIREAS2DAY	  (FIRST	  PAGE)	   http://www.pireas2day.gr/03,31,00,00.aspx	  
Ημερομηνία	  
δημοσίευσης:	  
08/01/2015	   PIREAS2DAY	  (INSIDE)	   http://www.pireas2day.gr/02,31,12438,00.aspx	  

14-‐Ιαν-‐15	   DEKELEIA	  NEWS(MAIN	  PAGE)	   http://dekeleianews.blogspot.gr/	  

14	  Ιανουαρίου	  2015	   DEKELEIA	  NEWS	  (INSIDE)	   http://dekeleianews.blogspot.gr/2015/01/7.html	  
Δημοσιεύτηκε	  12	  
Ιανουαρίου	  2015	   ALIMOS	  LIVE.GR	   http://www.alimoslive.gr/synallagma-‐oso-‐7-‐espa-‐eisefere-‐h-‐naytilia/	  
Δημοσιεύτηκε	  12	  
Ιανουαρίου	  2015	   GLOBUS	  CONTAINER	  

http://www.globuscontainer.com/pub/index.php/gr/component/content/a
rticle/96-‐greek-‐categories/338-‐shipping-‐news	  

Δημοσιεύτηκε	  12	  
Ιανουαρίου	  2015	   blog	  NIKOLAOS	  SFINIAS	   https://plus.google.com/+NikolaosSfinias/posts/TgEThGU8BSo	  
Τρίτη,	  20	  Ιανουαρίου	  
2015	  13:08	   naftemboriki.gr	  

http://www.naftemporiki.gr/finance/story/904036/nautiliako-‐forum-‐n-‐
ntimpeit-‐metaksu-‐nd-‐syriza-‐gia-‐tin-‐agora-‐kai-‐tin-‐oikonomia	  

Πρώτη	  Δημοσίευση:	  
Δευτέρα,	  12.	  01.	  2015	  -‐	  
16:33	   dealnewsonline.gr	  

http://www.dealnews.gr/roi/item/129549-‐
%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%
BC%CE%B1-‐%CF%8C%CF%83%CE%BF-‐7-‐%CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%91-‐
%CE%AD%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5-‐%CE%B7-‐
%CE%9D%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1#.VL9v
g0esWShttp://www.dealnews.gr/roi/item/129549-‐
%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%
BC%CE%B1-‐%CF%8C%CF%83%CE%BF-‐7-‐%CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%91-‐
%CE%AD%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5-‐%CE%B7-‐
%CE%9D%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1#.VL9v
g0esWS	  

Τρίτη,	  20	  Ιανουαρίου	  
2015	   newslog.gr	  

http://www.newslog.gr/art/2381972/nautiliako-‐forum-‐-‐n-‐-‐-‐ntimpeit-‐
metaksu-‐n-‐d-‐-‐-‐-‐syriza-‐gia-‐tin-‐agora-‐kai-‐tin-‐oikonomia	  

Τρίτη,	  20	  Ιανουαρίου	  
2015	  13:08	   acrobase.gr	   http://www.acrobase.gr/showthread.php?t=554285	  
08	  Ιανουαρίου	  2015,	  
10:44	   axortagos.gr	   http://www.axortagos.gr/proto-‐naftiliako-‐forum-‐naftemporikis.html	  
Πέμπτη,	  15	  Ιανουαρίου	  
2015	   O	  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ	   http://www.epixirimatias.gr/2015/01/7_15.html	  

Ιαν	  20,	  2015	   POLITICS	  ON	  LINE	  

http://www.politicsonline.gr/%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%C
E%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-‐forum-‐%CE%BD-‐
%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BC%CF%80%CE%AD%CE%B9%CF%84-‐
%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CF%8D-‐%CE%BD-‐%CE%B4-‐
%CF%83/	  

Ιαν	  20,	  2015	   MYNEWS.GR	  

http://www.mynews.gr/3/6957349/%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%84%CE
%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-‐forum-‐%CE%BD-‐
%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BC%CF%80%CE%AD%CE%B9%CF%84-‐
%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CF%8D-‐%CE%BD-‐%CE%B4-‐
%CF%83%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%B1-‐
%CE%B3%CE%B9%CE%B1-‐%CF%84%CE%B7%CE%BD-‐
%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC-‐%CE%BA%CE%B1%CE%B9-‐
%CF%84%CE%B7%CE%BD-‐
%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%
B1	  

12/1/2015	   ATTICACOAST.GR	  

http://atticacoast.gr/%CE%B7-‐
%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1-‐
%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%BB%CE%AD%CE%B5%CE%
B9-‐%CF%83%CF%84%CE%B7-‐
%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%



 

Σε
λί
δα
16
	  

AD%CE%BD%CE%B7/	  

ΤΕΥΧΟΣ	  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ	  
no214	  ,	  113	  ΣΕΛ	   ELNAVI	  Monthly	  Shipping	  Review	   ΤΕΥΧΟΣ	  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ,	  ΣΕΛ	  113,	  ΜΑΚΕΤΑ	  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ	  

24	  -‐12-‐2014	  
Εφοπλιστής–	  Ναυτιλιακό	  
Περιοδικό	   HARD	  CORY	  25-‐12-‐2014	  

ΤΕΥΧΟΣ	  ΔΕΚΕΜΒΡΗ	  ,	  ΣΕΛ	  
87,	  ΜΑΚΕΤΑ	   Ναυτικά	  Χρονικά	   ΤΕΥΧΟΣ	  ΔΕΚΕΜΒΡΗ	  ,	  ΣΕΛ	  87,	  ΟΛΟΣΕΛΙΔΟ:	  ΜΑΚΕΤΑ	  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ	  

	  	   THESEANATION.gr	   	  	  

	  	   	  	   	  	  
ΣΥΝΟΛΟ	  
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ	  54	   49	  ONLINE	   5	  HARD	  CORY	  

	  
Ενδεικτικά	  δημοσιεύματα:	  
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β)	  Κατά	  τη	  διάρκεια	  του	  συνεδρίου	  και	  μετά	  το	  πέρας	  της	  εκδήλωσης:	  Μια	  από	  τις	  μεγάλες	  επιτυχίες	  
του	  συνεδρίου	  ήταν	  και	  	  η	  διαρκής	  κάλυψή	  του	  ενώ	  το	  συνέδριο	  βρισκόταν	  σε	  εξέλιξη.	  Συγκεκριμένα,	  σε	  
συνεργασία	  με	  τους	  έμπειρους	  συντάκτες	  της	  ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΉΣ,	  το	  γραφείο	  Τύπου	  της	  εκδήλωσης	  
συνέταξε	  και	  απέστειλε	  στα	  ΜΜΕ	  δύο	  (2)	  Δελτία	  Τύπου	  συνοδευόμενα	  από	  σχετικό	  φωτογραφικό	  υλικό	  
από	  τα	  πάνελ	  των	  ομιλητών.	  Την	  επόμενη	  ημέρα	  του	  συνεδρίου	  οι	  εκπρόσωποι	  Τύπου	  έλαβαν	  συνολικό	  
απολογιστικό	  Δελτίο	  Τύπου	  με	  πλούσιο	  φωτογραφικό	  υλικό.	  	  
	  
Αυτή	  η	  διακλάδωση	  της	  επικοινωνίας	  είχε	  ως	  αποτέλεσμα	  το	  Forum	  να	  επιτύχει	  πολύ	  μεγάλη	  
δημοσιότητα,	  καθόλη	  τη	  διάρκεια	  της	  διεξαγωγής	  του	  και	  η	  είδηση	  να	  είναι	  πάντα	  πρώτη	  στις	  κεντρικές	  
σελίδες	  στο	  σύνολο	  των	  ειδήσεων	  των	  ιστοσελίδων	  και	  αυτό	  μόλις	  δύο	  (2)	  ημέρες	  πριν	  από	  την	  
διεξαγωγή	  των	  βουλευτικών	  εκλογών!	  	  
	  
Υπογραμμίζεται	  ακόμα	  ότι	  σε	  έντονα	  προεκλογική	  περίοδο,	  υπήρξε	  πλήρης	  τηλεοπτική	  κάλυψη	  του	  
συνεδρίου	  από	  τα	  μεγαλύτερα	  τηλεοπτικά	  μέσα:	  	  
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Απολογιστικά,	  μέχρι	  την	  Κυριακή	  8	  Φεβρουαρίου	  2015,	  υπήρξαν	  ενενήντα	  τέσσερα	  (94)	  δημοσιεύματα	  
και	  πέντε	  (5)	  τηλεοπτικές	  καλύψεις	  στα	  κεντρικά	  δελτία	  ειδήσεων	  των	  τηλεοπτικών	  καναλιών	  ALPHATV,	  
ANTENNATV,	  MEGATV,	  ΝΕΡΙΤΤVκαι	  SKAITV.	  	  
	  
Πίνακας	  με	  τις	  ημερομηνίες	  και	  τα	  μέσα	  στα	  οποία	  υπήρξαν	  δημοσιεύματα	  μετά	  από	  τη	  διεξαγωγή	  του	  
Forum:	  
	  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	  
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	   ΜΕΣΟ	   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	   ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ	  ΚΑΛΥΨΗ	  

23/1/2015	  
MULTI	  
NEWS	   http://www.multi-‐news.gr/newsbeast-‐drasis-‐gia-‐ethniko-‐schedio-‐anaptixi/	  

23/1/2015	  
ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ	  
ΝΕΑ	  

http://www.haniotika-‐nea.gr/stin-‐korifi-‐tis-‐pagkosmias-‐katataxis-‐elliniki-‐naftilia-‐ke-‐2014-‐simfona-‐ton-‐
chardouveli/	  

23/1/2015	  
CAPITAL.G
R	   http://www.capital.gr/gmessages/showTopic.asp?id=4820814&nid=2207742	  

23/1/2015	  
NEWSPILE.
GR	  

http://www.newspile.gr/45526/2015-‐01/m-‐barbitsiwtis-‐stoxos-‐to-‐limani-‐tou-‐peiraia-‐na-‐ginei-‐to-‐prwto-‐se-‐
dunamikotita-‐sti-‐mesogeio.html	  

23/1/2015	  
LYKAVITOS.
GR	   http://lykavitos.gr/archives/166001	  

23/1/2015	  
FARENEWS
.GR	   http://www.farenews.gr/?p=68511	  

23/1/2015	  
PHILENEW
S.GR	  

http://www.philenews.com/el-‐gr/oikonomia-‐ellada/152/238458/ypoik-‐elladas-‐anagki-‐ethnikis-‐stratigikis-‐
gia-‐tin-‐proselkysi-‐naftiliakon-‐etaireion	  

23/1/2015	  
PALO.COM
.CY	  

http://www.palo.com.cy/a/ipik-‐elladas-‐anagki-‐ethnikis-‐stratigikis-‐gia-‐tin-‐proselkisi-‐naftiliakon-‐eterion-‐
154809	  

23/1/2015	   H	  ΑΠΟΨΗ	  

http://www.iapopsi.gr/tag/%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1-‐
%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-‐forum-‐
n%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82/	  

23/1/2015	   Η	  ΑΠΟΨΗ	  

http://www.iapopsi.gr/%CE%BF%CE%B9-‐%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-‐
%CE%B3%CE%B9%CE%B1-‐%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-‐
%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-‐
%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7/	  

23/1/2015	  

ΤΑ	  ΝΕΑ	  
ΤΟΥ	  
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΟΥ	   http://www.peristerinews.gr/sub/oikonomia/gk_xardoubelis_den_suzitoun_kourema_oi_etairoi.html	  

23/1/2015	  
NEWS123.
GR	   http://www.news123.gr/nea/newsgroup.php/7267979/	  

23/1/2015	  
ENIKONO
MIA.GR	   http://www.enikonomia.gr/timeliness/11961,Xardoyvelhs:_Sthn_koryfh_ths_pagkosmias_.html	  

23/1/2015	  
EASTRUNN
ER	   http://www.eastrunner.gr/v2/?p=13708	  

23/1/2015	  

ΤΑ	  ΝΕΑ	  
ΤΗΣ	  
ΜΑΓΝΗΣΙΑ
Σ	  

http://magnesianews.gr/oikonomia/%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA-‐
%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B7-‐
%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-‐
%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-‐
%CE%B3%CE%B9%CE%B1.html	  
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23/1/2015	  
ΜΑΤΙΑ	  ΣΤΑ	  
ΝΕΑ	  

http://www.matiastanea.gr/gr/relative/news/in/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%9A%3A+%CE%91
%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B7+%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+
%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%B3%C
E%B9%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%AD%CE%BB%CE%BA%CF
%85%CF%83%CE%B7+%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8
E%CE%BD+%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD/	  

23/1/2015	  

ΔΗΜΟΣΙΟΓ
ΡΑΦΙΚΟΣ	  
ΟΡΓΑΝΙΣΜ
ΟΣ	  
ΛΑΜΠΡΑΚ
Η-‐	  ΤΑ	  ΝΕΑ	   http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231379402	  

23/1/2015	   BLOG.GR	   http://www.blog.gr/articles/623407/Gkikas-‐Xardoubelis-‐To-‐kourema-‐de-‐suziteitai-‐apo-‐tous-‐etairous.html	  

23/1/2015	   ΤΟ	  ΒΗΜΑ	   http://www.tovima.gr//finance/article/?aid=669631	  

23/1/2015	  

ΜULTI	  
NEWS	  (2o	  
δημοσίευμ
α)	   http://www.multi-‐news.gr/ant1-‐chardouvelis-‐kourema-‐den-‐sizitite-‐apo-‐tous-‐eterous/	  

23/1/2015	  
PIREAS2DA
Y	   http://www.pireas2day.gr/02,31,13565,00.aspx	  

23/1/2015	  

H	  ΦΩΝΗ	  
ΤΗΣ	  
ΠΙΕΡΙΑΣ	   http://pieriki-‐foni.blogspot.gr/2015/01/blog-‐post_269.html	  

23/1/2015	  

NEWSUMN
OTHEWEB.
ORG	  

http://www.newsumontheweb.org/index.php?categname=%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE
%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1&topicID=20-‐72f3205ac009fcba5d4b100b592d52b4-‐7391	  

23/1/2015	   MY	  NEES	  

http://www.mynews.gr/3/6969293/%CF%83%CE%B5%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C-‐
%CF%83%CF%84%CE%BF-‐%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C-‐
%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF-‐%CF%84%CE%B7%CF%82-‐
%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82-‐
%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B5-‐%CE%BF-‐%CE%B8-‐
%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CE%BC%CE%B7%CF%82	  

23/1/2015	   PALO.GR	  
http://www.palo.gr/politikh-‐nea/paroysia-‐samara-‐ta-‐egkainia-‐twn-‐ergwn-‐epektasis-‐toy-‐provlita-‐iii-‐ston-‐
peiraia/12232243/	  

23/1/2015	  

ΤΑ	  ΝΕΑ	  
ΤΗΣ	  
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
Σ	  

http://www.evrytanika.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1008363:%CE%B3%CE%BA-‐
%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%8D%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CE%B7%CF%82-‐
%C2%AB%CE%B4%CE%B5%CE%BD-‐%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9-‐%CE%BD%CE%B1-‐
%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AD%CF%88%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-‐
%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-‐%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE-‐%CF%84%CF%89%CE%BD-‐
%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD%C2%BB&ca
tid=54:2011-‐11-‐23-‐15-‐41-‐15&Itemid=145	  

23/1/2015	  

Η	  
ΚΑΘΗΜΕΡΙ
ΝΗ	   http://www.kathimerini.com.cy/mobile.php?modid=2&artid=195702	  

23/1/2015	  
MYKOSMO
S.GR	  

http://www.mykosmos.gr/loc_mk/news/all/3040347/upoik-‐anagkh-‐ethnikhs-‐strathgikhs-‐gia-‐thn-‐
proselkush-‐nautiliakwn-‐etaireiwn.htm	  

23/1/2015	  
MYKOSMO
S.GR	   http://www.mykosmos.gr/loc_mk/eidisi.asp?newsID=3040347	  

23/1/2015	  

Η	  
ΣΟΦΟΚΛΕ
ΟΥΣ	  

http://www.sofokleous10.gr/2012-‐07-‐24-‐09-‐28-‐23/296895-‐%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA-‐
%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B7-‐
%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-‐
%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-‐
%CE%B3%CE%B9%CE%B1-‐%CF%84%CE%B7%CE%BD-‐
%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%AD%CE%BB%CE%BA%CF%85%CF%83%CE%B7-‐
%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD-‐
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%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD	  

23/1/2015	  
ΟΙ	  
ΔΙΑΣΗΜΟΙ	  

http://www.diasimoi.gr/show/item/2887-‐
%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%B2%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82-‐
%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82__social_post_376539	  

23/1/2015	  
NEWSCAST
.GR	   http://www.newscast.gr/eidiseis/fp_oi_draseis_gia_to_ethniko_schedio_anaptuxi.html	  

23/1/2015	   ΤΟ	  ΚΑΡΦΙ	  

http://www.tokarfi.gr/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B
1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-‐%CE%BF-‐
%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%8D%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CE%B7%CF%82-‐
%CE%B4%CE%B5%CE%BD-‐%CF%83%CF%85/	  

23/1/2015	  

ΤΑ	  ΝΕΑ	  
ΤΗΣ	  
ΠΡΕΒΕΖΑΣ	   http://www.pamepreveza.gr/AllArticles/tabid/142/articleId/108870/Default.aspx	  

23/1/2015	  

EPSILON	  
ΠΛΗΡΟΦΟ
ΡΙΚΗ	   http://www.epsilon-‐pliroforiki.gr/el/all-‐feeds	  

23/1/2015	   EMEA	   http://www.emea.gr/	  

23/1/2015	   EMEA	  

http://www.emea.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B1-‐%CF%84%CE%B7%CF%82-‐
%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82-‐%CE%B7-‐
%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-‐
%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9/431962	  

23/1/2015	  
CRETA	  
POST	   http://www.cretapost.gr/ekt-‐xekina-‐afti-‐tin-‐ora-‐i-‐sinentefxi-‐ntragki-‐gia-‐to-‐tipoma-‐chrimatos/	  

23/1/2015	   NEWS	  LOG	   http://www.newslog.gr/art/2386689/xardoubelis-‐-‐summetoxi-‐stin-‐agora-‐omologwn	  

23/1/2015	   ΣΚΑΙ	  
http://www.skai.gr/news/finance/article/273707/hardouvelis-‐i-‐ellada-‐einai-‐i-‐idaniki-‐hora-‐gia-‐to-‐
programma-‐tis-‐ekt/	  

23/1/2015	  
O	  
ΑΝΑΛΥΤΗΣ	   http://analitis.gr/chardouvelis-‐ekt-‐prepi-‐na-‐simperilavi-‐tin-‐ellada-‐sto-‐programma-‐agoras-‐omologon/	  

23/1/2015	  
ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ	  
ΝΕΑ	  

http://www.haniotika-‐nea.gr.proxo.club/stin-‐korifi-‐tis-‐pagkosmias-‐katataxis-‐elliniki-‐naftilia-‐ke-‐2014-‐
simfona-‐ton-‐chardouveli/	  

23/1/2015	  

ΤΑ	  ΝΕΑ	  
ΤΗΣ	  
ΜΑΓΝΗΣΙΑ
Σ	  

http://magnesianews.gr/oikonomia/%CE%B8-‐
%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CE%BC%CE%B7%CF%82-‐%CE%B7-‐
%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CF%8C%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%82-‐
%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1-‐%CE%B8%CE%AD.html	  

23/1/2015	  

ΤΑ	  ΝΕΑ	  
ΤΗΣ	  
ΜΑΓΝΗΣΙΑ
Σ	  

http://magnesianews.gr/oikonomia/%CE%BC-‐
%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%B2%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82-‐
%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%87%CE%BF%CF%82-‐%CF%84%CE%BF-‐
%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9-‐%CF%84%CE%BF%CF%85-‐%CF%80%CE%B5.html	  

23/1/2015	  
NEWS123.
GR	   http://www.news123.gr/nea/newsgroup.php/7270368/	  

23/1/2015	  

Η	  
ΚΑΘΗΜΕΡΙ
ΝΗ	   http://s.kathimerini.gr/resources/article-‐files/omilia-‐xardouveli.pdf	  

23/1/2015	  

Η	  
ΚΑΘΗΜΕΡΙ
ΝΗ	   http://www.kathimerini.com.cy/index.php?pageaction=kat&modid=1&artid=195702	  

23/1/2015	  
DEAL	  
NEWS	  

http://www.dealnews.gr/roi/item/130550-‐
%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B2%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82-‐
%CE%9F-‐%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%AC%CF%82-‐%CE%BD%CE%B1-‐
%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CE%B9-‐
%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF
%82-‐%CF%83%CF%84%CE%B7-‐
%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF#.VMFaUv7kdcQ	  

23/1/2015	  
ΤΟ	  
ΠΕΙΡΑΙΚΟ	  

http://peiraiko-‐kyma.gr/tag/%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CE%AE-‐
%CF%84%CE%BF%CF%80%CF%85-‐%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85	  
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ΚΥΜΑ	  

23/1/2015	  

ΤΑ	  ΝΕΑ	  
ΤΗΣ	  
ΗΛΕΙΑΣ	  

http://hleianews.gr/%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-‐
forum-‐%CE%BD-‐%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BC%CF%80%CE%AD%CE%B9%CF%84-‐
%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CF%8D-‐%CE%BD-‐%CE%B4-‐%CF%83.html	  

23/1/2015	  
TZANEAS.C
OM	  

http://www.tzaneas.com/%CF%83%CE%B5%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C-‐
%CF%83%CF%84%CE%BF-‐%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C-‐
%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF-‐%CF%84%CE%B7%CF%82-‐
%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9/	  

23/1/2015	  
STAR	  
ΛΑΜΙΑΣ	   http://www.lamiastar.gr/joomla/com_content.article/54978	  

23/1/2015	  
NEWS	  
FREELIST	   http://news.freelist.gr/?cityId=601	  

23/1/2015	  

NEWSUMN
OTHEWEB.
ORG	  (2o	  
δημοσίευμ
α)	  

http://www.newsumontheweb.org/index.php?categname=%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE
%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1&topicID=1-‐5b0b3334ad79305e49f752f158446a0e-‐341	  

23/1/2015	  

Ο	  
ΑΝΕΜΙΣΤΗ
ΡΑΣ	  

http://anemistiras.com/2015/01/22/%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82-‐
%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B1-‐%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89-‐%CF%84%CE%BF%CF%85-‐
%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF/#axzz3PaFoY
pXo	  

23/1/2015	   3	  VITA.GR	   http://3vita.gr/cat/topika/vouliagmeni	  

23/1/2015	   3	  VITA.GR	   http://3vita.gr/foum-‐nautemporiki-‐9784	  

23/1/2015	  
TRUE	  
STORIES	   http://truestories27.blogspot.gr/2015/01/blog-‐post_633.html	  

23/1/2015	  

ΑΘΗΝΑΙΚΟ	  
-‐	  
ΜΑΚΕΔΟΝΙ
ΚΟ	  
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙ
Ο	  
ΕΙΔΗΣΕΩΝ	  

http://www.amna.gr/article/71253/Gk.-‐Chardoubelis:-‐Anagki-‐oloklirosis-‐tis-‐teleutaias-‐axiologisis-‐tou-‐
programmatos-‐	  

23/1/2015	   EMEA	  

http://www.emea.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B1-‐%CF%84%CE%B7%CF%82-‐
%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82-‐%CE%B7-‐
%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-‐
%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9-‐2/432110	  

23/1/2015	  
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑ
ΦΑ	  

http://ysterografa.gr/economy/%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%8D%CE%B2%CE%B5%CE%B
B%CE%B7%CF%82-‐%CE%B4%CE%B5%CE%BD-‐
%CF%83%CF%85%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD-‐%CE%BF%CE%B9-‐
%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%BF%CE%B9-‐%CF%84/	  

23/1/2015	   YOU	  TUBE	   https://www.youtube.com/watch?v=bFAylEHJQ4w	  

23/1/2015	   Η	  ΝΑΥΤΙΛΙΑ	  
http://www.nautilia.gr/new/site/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=48&Ite
mid=113&googlebot=true	  

23/1/2015	   Η	  ΝΑΥΤΙΛΙΑ	  
http://www.nautilia.gr/new/site/index.php?option=com_content&view=article&id=2174:2015-‐01-‐22-‐18-‐
15-‐55&catid=48:2010-‐09-‐14-‐08-‐56-‐01&Itemid=99	  

23/1/2015	   VIVA	  NEWS	   http://www.vivanews.gr/article.php?id=581116	  

23/1/2015	  
AGROTICA	  
NEWS	  

http://www.agroticanews.gr/%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC/2699-‐1o-‐naftiliako-‐
foroum-‐themeliodis-‐o-‐rolos-‐tis-‐ellinikis-‐naftilias/	  

23/1/2015	  

BANKING	  
NEWS	  -‐	  ON	  
LINE	  
ΟΙΚΟΝΟΜΙ
ΚΗ	  
ΕΝΗΜΕΡΩ

http://dns2.bankingnews.gr/%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1/
item/178732-‐
%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%8D%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CE%B7%CF%82-‐
%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA-‐%CE%BF%CE%B9-‐
%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%BF%CE%B9-‐%CE%B4%CE%B5%CE%BD-‐
%CF%83%CF%85%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD-‐%CE%AD%CE%BD%CE%B1-‐
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ΣΗ	   %C2%AB%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%B1%C2%BB-‐%CF%84%CE%BF%CF%85-‐
%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-‐
%CF%87%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85%CF%82/178732-‐
%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%8D%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CE%B7%CF%82-‐
%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA-‐%CE%BF%CE%B9-‐
%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%BF%CE%B9-‐%CE%B4%CE%B5%CE%BD-‐
%CF%83%CF%85%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD-‐%CE%AD%CE%BD%CE%B1-‐
%C2%AB%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%B1%C2%BB-‐%CF%84%CE%BF%CF%85-‐
%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-‐
%CF%87%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85%CF%82.html	  

23/1/2015	  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ	  
ΟΙΚΟΝΟΜΙ
ΚΩΝ	  

http://www.minfin.gr/?q=el/news/speeches/%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1-‐
%CF%84%CE%BF%CF%85-‐%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%8D-‐
%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-‐
%CE%B3%CE%BA%CE%AF%CE%BA%CE%B1-‐
%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%8D%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CE%B7-‐
%CF%83%CF%84%CE%BF-‐1%CE%BF-‐
%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-‐forum-‐
%CF%84%CE%B7%CF%82	  

23/1/2015	  
METAFORE	  
PRESS.GR	  

http://www.metaforespress.gr/naftilia/item/10286-‐i-‐naftilia-‐einai-‐i-‐anasa-‐tis-‐ellinikis-‐oikonomias-‐apopseis-‐
foreon.html	  

23/1/2015	  

TAX	  
HEAVEN.G
R	  (Η	  
ΚΟΙΝΟΤΗΤ
Α	  ΤΩΝ	  
ΛΟΓΙΣΤΩΝ)	   http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/22078	  

23/1/2015	  
NEXT	  
DEAL.GR	  

http://www.nextdeal.gr/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF%88%CE
%B9%CE%BB%CE%AC-‐%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/1o-‐naytiliako-‐
forum-‐ths-‐%C2%ABnaytemporikhs%C2%BB-‐%C2%AByperanw-‐kommatwn-‐h-‐ellhnikh-‐naytilia%C2%BB.html	  

23/1/2015	  
TZANEAS.C
OM	   http://www.tzaneas.com/category/news/naftemporiki_news/	  

23/1/2015	  
TZANEAS.C
OM	  

http://www.tzaneas.com/%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-‐
%CF%83%CF%84%CE%BF-‐1%CE%BF-‐
n%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-‐forum-‐
%CF%84%CE%B7%CF%82-‐%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF/	  

23/1/2015	   PALO.GR	  
http://www.palo.gr/oikonomika-‐nea/i-‐naytilia-‐einai-‐i-‐anasa-‐tis-‐ellinikis-‐oikonomias-‐apopseis-‐
forewn/12238957/	  

23/1/2015	  

Η	  
ΚΑΘΗΜΕΡΙ
ΝΗ	   http://www.kathimerini.com.cy/index.php?pageaction=kat&modid=1&artid=195801	  

23/1/2015	  

BANKING	  
NEWS	  -‐	  ON	  
LINE	  
ΟΙΚΟΝΟΜΙ
ΚΗ	  
ΕΝΗΜΕΡΩ
ΣΗ	  

http://www.bankingnews.gr/%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
/item/178732-‐
%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%8D%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CE%B7%CF%82-‐
%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA-‐%CE%BF%CE%B9-‐
%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%BF%CE%B9-‐%CE%B4%CE%B5%CE%BD-‐
%CF%83%CF%85%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD-‐%CE%AD%CE%BD%CE%B1-‐
%C2%AB%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%B1%C2%BB-‐%CF%84%CE%BF%CF%85-‐
%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-‐
%CF%87%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85%CF%82.html	  

23/1/2015	  

NEWSUMO
NTHEWEB.
ORG	  

http://www.newsumontheweb.org/index.php?categname=%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE
%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1&topicID=2-‐2c21e8bdb30d03a8c5c4374277fb1fdd-‐825	  

23/1/2015	   ΑΝΑΤΡΟΠΗ	  

http://anatropionline.gr/%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF
%8C-‐forum-‐%CF%83%CF%84%CE%B7-‐
%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7-‐
%CE%BC%CE%B5-‐%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81/	  
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23/1/2015	  
MY	  WAY	  
PRESS	  

http://www.mywaypress.gr/%CE%B8%CE%B5%CF%8C%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%82-‐
%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CE%BC%CE%B7%CF%82-‐h-‐
%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CF%8C%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%82-‐
%CE%BD%CE%B1%CF%85/	  

23/1/2015	  

ΕΠΙΜΕΛΗΤ
ΗΡΙΟ	  
ΕΒΡΟΥ	   http://www.evroschamber.gr/	  

23/1/2015	   ΟΛΠ	  
http://www.olp.gr/el/press-‐releases/item/2434-‐omilia-‐tou-‐proedrou-‐kai-‐dntos-‐symvoylou-‐tou-‐olp-‐ae-‐k-‐g-‐
anomeriti-‐sto-‐1o-‐naftiliako-‐synedrio-‐tis-‐naftemporikis	  

22-‐012015	   MEGA	  TV	  
http://www.megatv.com/megagegonota/summary.asp?catid=27
382#toppage	  

ΡΕΠΟΡΤΑΖ	  ΣΤΟ	  ΚΕΝΤΡΙΚΟ	  ΔΕΛΤΙΟ	  
ΕΙΔΗΣΕΩΝ	  

22-‐012015	  
ANTENNA	  
TV	  

http://www.antenna.gr/webtv/watch?cid=rd_wh%24_cf_lx0_y%
3d	  

ΡΕΠΟΡΤΑΖ	  ΣΤΟ	  ΚΕΝΤΡΙΚΟ	  ΔΕΛΤΙΟ	  
ΕΙΔΗΣΕΩΝ	  

22-‐012015	   ALPHA	  TV	  

http://www.alphatv.gr/shows/informative/news/webtv/mesime
riano-‐deltio-‐220115	  
	  	  
	  VIDEO	  time	  (Start):	  04.10''	  

ΡΕΠΟΡΤΑΖ	  ΣΤΟ	  ΚΕΝΤΡΙΚΟ	  ΔΕΛΤΙΟ	  
ΕΙΔΗΣΕΩΝ	  

22-‐012015	   SKAI	  TV	  
http://www.skai.gr/player/TV/?mmid=256021	  
	  VIDEO	  time	  (Start):	  07.48΄΄	  

ΡΕΠΟΡΤΑΖ	  ΣΤΟ	  ΚΕΝΤΡΙΚΟ	  ΔΕΛΤΙΟ	  
ΕΙΔΗΣΕΩΝ	  

22-‐012015	   NERIT	  

http://webtv.nerit.gr/katigories/eidiseis/22ian2015-‐1500-‐deltio-‐
idiseon/	  
	  VIDEO	  time	  (Start):	  04.33''	  

ΡΕΠΟΡΤΑΖ	  ΣΤΟ	  ΚΕΝΤΡΙΚΟ	  ΔΕΛΤΙΟ	  
ΕΙΔΗΣΕΩΝ	  

25/2/2015	  

ELNAVI	  
Monthly	  
Shipping	  
Review	   ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ	  ΣΤΟ	  ΤΕΥΧΟΣ	  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ	  

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ	  ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	  ΔΕΛΤΙΟΥ	  
ΤΥΠΟΥ	  ΚΑΙ	  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ	  ΥΛΙΚΟ	  ΑΠΌ	  
ΤΟ	  ΣΥΝΕΔΡΙΟ	  

27/2/2015	  

Εφοπλιστή
ς–	  
Ναυτιλιακό	  
Περιοδικό	   HARD	  CORY	  25-‐12-‐2014	   ΑΝΑΦΟΡΑ	  ΣΤΟ	  ΣΥΝΕΔΡΙΟ	  

	  	   THESEANATION.gr	   	  

15/3/2015	  
SKIPPER	  
ON	  DECK	   ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ	  ΣΤΟ	  ΤΕΥΧΟΣ	  ΜΑΡΤΙΟΥ	  

ΕΝΟΤΗΤΑ	  ΕΝΤΥΠΟΥ	  ,	  "SKY	  LOUNGE"	  
(LIFESTYLE,	  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ).	  ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ	  
3	  ΣΕΛΙΔΟ	  (ΑΠΌ	  ΣΕΛΙΔΑ	  80	  ΚΑΙ	  ΕΠΕΙΤΑ)	  

3/1/2015	  
NAFS	  
GREEN	   ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ	  ΣΤΟ	  ΤΕΥΧΟΣ	  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-‐ΜΑΡΤΙΟΥ	  

ΤΟP	  STORY	  ΣΤΟ	  ΝΕWLETTER	  03-‐02-‐
2015	  

2/7/2015	  
ΝΑΥΤΙΚΑ	  
ΧΡΟΝΙΚΑ	   ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤ	  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ	  ΣΤΗΝ	  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ	  ΤΟΥΣ	  

2/3/2015	   http://www.nafsgreen.gr/newsite/index.php/top-‐stories/4434-‐1o-‐forum.html	  

	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	  
ΣΥΝΟΛΟ	  
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤ
ΩΝ	   76	  ONLINE	   4	  HARD	  CORY	   5	  ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ	  ΚΑΛΥΨΕΙΣ	  
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γ)	  Δημοσιεύματα	  στην	  εφημερίδα	  Η	  ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ	  &	  στο	  naftemporiki.gr	  
	  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	  
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	  

ΣΕΛΙΔΕΣ	   ΤΙΤΛΟΣ	  

12/1/2015	   15	   Συνάλλαγμα	  όσο	  7	  ΕΣΠΑ	  εισέφερε	  η	  ναυτιλία	  
20/1/2015	   17	   Ντιμπέιτ	  μεταξύ	  Ν.Δ.	  –	  ΣΥΡΙΖΑ	  για	  την	  αγορά	  και	  την	  οικονομία	  
23/1/2015	   1	   Υπεράνω	  κομμάτων	  η	  ελληνική	  ναυτιλία	  
23/1/2015	   3	   Υπάρχουν	  λεφτά	  που	  «κάθονται»	  
23/1/2015	   4,5	   Εφοπλισμός	  και	  ΣΥΡΙΖΑ	  άνοιξαν	  δίαυλο	  επικοινωνίας	  
24/1/2015	   14,15	   Μήνυμα	  από	  την	  Αθήνα	  στις	  Βρυξέλλες	  για	  το	  μέλλον	  της	  

ναυτιλίας	  
26/1/2015	   15	   Οι	  προκλήσεις	  τις	  μετεκλογικής	  περιόδου	  
28/1/2015	   16	   Η	  ασφαλιστική	  αγορά	  στην	  Ελλάδα	  πρέπει	  να	  κερδίσει	  τον	  

εφοπλισμό	  
23/1/2015	   	   http://www.naftemporiki.gr/finance/story/905280/1o-‐

nautiliako-‐forum-‐tis-‐nautemporikis-‐yperano-‐kommaton-‐i-‐
elliniki-‐nautilia	  
	  

22/1/2015	   	   http://www.naftemporiki.gr/finance/story/905240/gk-‐
xardoubelis-‐prepei-‐na-‐oloklirothei-‐i-‐aksiologisi	  

22/1/2015	   	   http://www.naftemporiki.gr/finance/story/905014/th-‐
beniamis-‐i-‐ellinoktitos-‐nautilia-‐thelei-‐na-‐parameinei-‐stin-‐ellada	  

22/1/2015	   	   http://www.naftemporiki.gr/finance/story/904991/m-‐
barbitsiotis-‐stoxos-‐to-‐limani-‐tou-‐peiraia-‐na-‐ginei-‐to-‐proto-‐se-‐
dunamikotita-‐sti-‐mesogeio	  

12/1/2015	   	   http://www.naftemporiki.gr/finance/story/901042/sunallagma-‐
oso-‐7-‐espa-‐eisefere-‐i-‐nautilia	  

23/1/2015	   	   http://www.naftemporiki.gr/finance/story/905595/xorigos-‐sto-‐
1o-‐nautiliako-‐forum-‐tis-‐nautemporikis-‐i-‐space-‐hellas	  

20/1/2015	   	   http://www.naftemporiki.gr/finance/story/904036/nautiliako-‐
forum-‐n-‐ntimpeit-‐metaksu-‐nd-‐syriza-‐gia-‐tin-‐agora-‐kai-‐tin-‐
oikonomia	  

	  
Τα	  δημοσιεύματα	  πρόκειται	  να	  συνεχιστούν	  στην	  εφημερίδα	  Η	  ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ	  	  
με	  ανάλυση	  μίας	  προς	  μία	  των	  ομιλιών	  και	  των	  συζητήσεων.	  
	  
Ακολουθούν	  ενδεικτικά	  δημοσιεύματα	  στην	  εφημερίδα	  ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ.	  	  
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ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Των Λάμπρου Καραγεώργου
και Αντώνη Τσιμπλάκη 

Tο φορολογικό καθεστώς της
ναυτιλίας, η ακτοπλοΐα και
η επένδυση της Cosco στο

λιμάνι του Πειραιά, σε συνδυα-
σμό με τη διαδικασία ιδιωτικο-
ποίησης του ΟΛΠ είναι τα κρίσι-
μα ζητήματα που εκ των πραγ-
μάτων απασχολούν την Ακτή Μι-
αούλη την επομένη της εκλογι-
κής αναμέτρησης και της αλλαγής
που συντελέσθηκε σε κυβερνη-
τικό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά την
ποντοπόρο ναυτιλία και το θε-
σμικό πλαίσιο λειτουργίας της,
το 1ο Ναυτιλιακό Forum της «Ναυ-
τεμπορικής» έδωσε την ευκαιρία
να διατυπωθεί με ενάργεια η θέ-
ση του ελληνικού εφοπλισμού.
Οπως είπε με καθαρότητα και
ψύχραιμη φωνή ο πρόεδρος της
Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Θε-
όδωρος Βενιάμης, από το πόντι-
ουμ του Forum της «Ν», η ελλη-
νόκτητος ναυτιλία είναι στην Ελ-
λάδα και θέλει να παραμείνει
στην Ελλάδα. Η ελληνική ναυτι-
λία είναι υπεράνω κομμάτων.
Προσφέρει στην ελληνική οικο-
νομία και είναι διατεθειμένη να
προσφέρει περισσότερο, υπό μια
αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση,
τον σεβασμό από όλους του υφι-
στάμενου θεσμικού πλαισίου λει-
τουργίας, το οποίο της επιτρέπει
να παραμένει ανταγωνιστική σε
παγκόσμιο επίπεδο.

Η παραπάνω θέση έχει βάλει
και το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα
γίνουν οι όποιες επαφές του ελ-
ληνικού εφοπλισμού με τη νέα
κυβέρνηση. Πρόκειται για θέση

που μάλλον σέβεται και η αξιω-
ματική αντιπολίτευση, καθώς
όπως ανέφερε στο ίδιο συνέδριο
ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος
Σταθάκης «δεν θα υπάρξουν αιφ-
νιδιασμοί. Αν γίνουν αλλαγές, αυ-
τές θα προέλθουν ύστερα από
διαβούλευση και χωρίς αιφνι-
διασμούς», ενώ υπογράμμισε ότι
στις προκλήσεις που αντιμετω-
πίζει η Ελλάδα η ναυτιλία θα εί-
ναι παρούσα, όπως ήταν πάντα.
Πρόσθεσε δε ότι όλα αυτά τα θέ-
ματα έχουν συζητηθεί κατά και-
ρούς, ατύπως, μεταξύ της ναυτι-
λιακής κοινότητας και εκπρο-
σώπων του κόμματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το
ίδιο το Forum προκύπτει ότι πολ-
λοί από τους πλέον σημαντικούς
εκπροσώπους του ελληνικού εφο-
πλισμού εμφανίστηκαν ψύ-

χραιμοι για την επόμενη ημέρα.
Στην ερώτηση του Γιώργου

Ξυραφάκη, διευθύνοντος συμ-
βούλου της XRTC, στο δεύτερο
πάνελ του συνεδρίου για το εάν
ο εφοπλισμός φοβάται την 26η Ια-
νουαρίου, ο πρόεδρος και διευ-
θύνων σύμβουλος της Danaos

Corporation Γιάννης Κούστας
απάντησε ότι δεν θα υπάρξουν
προβλήματα, εκτίμησε ότι το θε-
σμικό πλαίσιο της ναυτιλίας θα
γίνει σεβαστό, εκτός ίσως από
ορισμένες μικροαλλαγές σε επου-
σιώδης τομείς που δεν θα αφο-
ρούν άμεσα τη ναυτιλία.

Ανάλογη ήταν η εκτίμηση και
του διευθύνοντας συμβούλου της
Stealthgas Χάρη Βαφειά, ο οποί-
ος σημείωσε ότι όλοι θέλουν μία
ανταγωνιστική ελληνική ναυτι-
λία. Επίσης και ο Σπύρος Κα-
πράλος, πρόεδρος της Star Bulk,
εκτίμησε ότι δεν θα υπάρξουν αλ-
λαγές, σημείωσε ακόμη ότι οι ξέ-
νοι βασικοί μέτοχοι της εταιρεί-
ας παρακολουθούν τις εξελίξεις
στην Ελλάδα, μέχρι στιγμής δεν
υπάρχει κάποιο θέμα. Βέβαια,
όπως κατέληξε, εάν υπάρξουν αλ-
λαγές προφανώς θα μελετηθούν
και εάν οδηγούν σε μείωση της
ανταγωνιστικότητας της εταιρεί-
ας θα υπάρξουν εξελίξεις σε ό,τι
αφορά την έδρα της εταιρείας.

Στο σημείο αυτό να σημει-
ώσουμε ότι το φορολογικό σύ-
στημα του tonnage tax που
ισχύει για την ελληνόκτητη ναυ-
τιλία είναι το σύστημα που εφαρ-
μόζουν και οι περισσότερες χώ-
ρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Επί-
σης το εν λόγω σύστημα δεν αμ-
φισβητήθηκε και από τους ελέγ-
χους που έχει πραγματοποιήσει
στο παρελθόν η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή. Να υπενθυμίσουμε ότι
και ο πρόεδρος της European
Community Shipowners’ Asso-
ciations (ECSA) Thomas Rehder
ανέφερε στο Forum της «Ν» ότι «τα
εγκεκριμένα από την Ε.Ε. μέτρα
κρατικών ενισχύσεων, κυρίως με
τη μορφή των συστημάτων φό-
ρου χωρητικότητας (tonnage tax)
και την επιδότηση των εισφο-
ρών, επέτρεψαν τη διατήρηση
του στόλου της Ε.Ε. και την αύ-
ξηση του αριθμού των Ευρω-
παίων ναυτικών». [SID:9181004]

[κυβέρνηση] Θα κληθεί να λάβει αποφάσεις για προσέλκυση ποντοπόρων εταιρειών, φορολογία, ακτοπλοΐα, Cosco και ΟΛΠ

Επενδύσεις στα λιμάνια χρειάζεται και η κρουαζιέρα, ειδικά σε ό,τι αφορά τη νησιωτική Ελλάδα, 
ώστε να είναι δυνατή η φιλοξενία περισσότερων και μεγαλύτερων κρουαζιερόπλοιων. Στη χώρα μας, παρά
το γεγονός ότι δεν υπάρχει πλέον καμποτάζ, δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να προσελκύσουμε τις μεγάλες
εταιρείες κρουαζιέρας ώστε να χρησιμοποιήσουν τα λιμάνια μας για το home port. Επίσης και στην κίνηση
transit καταγράφεται «κόπωση», ειδικά σε ό,τι αφορά το πρώτο λιμάνι της χώρας, τον ΟΛΠ. 
Για την αναστροφή του κλίματος η αγορά θεωρεί ότι εκτός από τις απαραίτητες υποδομές χρειάζεται
λιγότερη γραφειοκρατία, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με τη δημιουργία ενός φορέα που θα αναλάβει όλα 
τα θέματα κρουαζιέρας, αλλά και περισσότερες και πιο στοχευμένες προωθητικές ενέργειες στο εξωτερικό.

Οι προοπτικές
στην κρουαζιέρα



Οι νέες
επενδύσεις
στα λιμάνια
▼ Τον σχηματισμό νέας
κυβέρνησης αναμένει
και η λιμενική βιομηχα-
νία της χώρας, ώστε να
προχωρήσουν οι απα-
ραίτητες νέες επενδύ-
σεις. Η προηγούμενη κυ-
βέρνηση είχε αποφασί-
σει να προχωρήσει στην
αποκρατικοποίηση των
δύο μεγάλων λιμανιών
της χώρας, του Πειραιά
και της Θεσσαλονίκης.
Για τον ΟΛΠ, μάλιστα,
έχει δοθεί στην τρόικα
και η ημερομηνία 10
Μαρτίου 2015 ως ημέρα
που θα κατατεθούν οι οι-
κονομικές προσφορές
για το μεγάλο λιμάνι. Η
προηγούμενη κυβέρνη-
ση συνεργασίας ανέμε-
νε ότι το αντίτιμο από την
πώληση του 67% των με-
τοχών των δύο λιμανιών
θα έφτανε μαζί με τις
επενδύσεις στα 2 δισ.
Στον αντίποδα ο ΣΥΡΙΖΑ
υποστηρίζει ότι τα λιμά-
νια δεν θα αποκρατικο-
ποιηθούν, χωρίς όμως να
έχει ξεκαθαρίσει τον τρό-
πο με τον οποίο θα προ-
χωρήσουν οι απαραίτη-
τες επενδύσεις στα λι-
μάνια ώστε να καταστούν
«ατμομηχανές» ανάπτυ-
ξης της οικονομίας.

Σε μια περίοδο που
το ελληνικό Δημόσιο δεν
έχει την απαιτούμενη
ρευστότητα, το ζήτημα
των παραχωρήσεων απο-
τελεί μια εναλλακτική λύ-
ση, χωρίς να είναι απα-
ραίτητα η νέα επιλογή.
Ο μεγάλος ενδιαφερό-
μενος συνολικά για το λι-
μάνι του Πειραιά, η κι-
νεζική Cosco, ετοιμάζει
αυτή την περίοδο ένα
πλάνο εκμετάλλευσης
όλου του λιμανιού του
Πειραιά. Πλάνο που -σύμ-
φωνα με τις πληροφο-
ρίες της «Ν»- εγγυάται με-
γάλες επενδύσεις και
προσαρμόζεται σε τυχόν
αλλαγές στη χάραξη πο-
λιτικών για τα λιμάνια.

▼ Το δεύτερο κρίσιμο μέτωπο
είναι αυτό της ακτοπλοΐας. Στο
σημείο αυτό να σημειώσουμε
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αν-
τιπολίτευση διατύπωσε τη θέ-
ση ότι θα προωθήσει τη δημι-
ουργία Δημόσιου Φορέα Ακτο-
πλοΐας. Οπως ανέφερε σε συ-
νέντευξή του στη «Ν» ο Νίκος
Συρμαλένιος, επικεφαλής του
τμήματος ναυτιλίας του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, το κόμμα του «θα καταθέσει
σε σύντομο χρονικό διάστημα
προς δημόσια διαβούλευση την
ολοκληρωμένη πρότασή του
για την ακτοπλοΐα. Βασικός πυ-
λώνας της πρότασής μας είναι
η σύσταση Δημόσιου - Κοινω-
νικού Φορέα Ακτοπλοΐας, με

κύριο στόχο τη διασφάλιση των
μεταφορών ως δημόσιο, κοι-
νωνικό αγαθό. Ο φορέας αυτός,
με συνεργασία κράτους και Αυ-
τοδιοίκησης, δεν θα υποκατα-
στήσει ούτε θα καταργήσει τις
ιδιωτικές ακτοπλοϊκές εταιρεί-
ες. Θα αναλάβει κατ’ αρχήν τις
γραμμές δημοσίου συμφέρον-
τος, τις λεγόμενες “άγονες γραμ-
μές” και θα διασφαλίσει την
απρόσκοπτη μεταφορά αν-
θρώπων και εμπορευμάτων δώ-
δεκα μήνες τον χρόνο. Η πρό-
τασή μας δεν είναι μια ελληνική
ανακάλυψη, εξετάσαμε τι κά-
νουν οι σκανδιναβικές χώρες,
η Σκωτία και άλλες χώρες. Εκεί
το κράτος συνάπτει συμβάσεις

με την Αυτοδιοίκηση, εκμι-
σθώνει γραμμές σε ιδιωτικές
εταιρείες ή παρέχει και το ίδιο
το ακτοπλοϊκό έργο. Γνωρίζου-
με ότι η Ε.Ε. χρηματοδοτεί κα-
τασκευές ή και επισκευές πλοί-
ων εφόσον δημιουργηθεί κοι-
νοπραξία με συμμετοχή του Δη-
μοσίου. Ετσι θα δώσουμε και
δουλειά στα ελληνικά ναυπη-
γεία». Οι παραπάνω θέσεις προ-
βληματίζουν έντονα τον ακτο-
πλοϊκό κλάδο, ο οποίος δεν αν-
τέχει νέα πειράματα, σε μία πε-
ρίοδο που έχει πληγεί από συσ-
σωρευμένες ζημίες ύψους σχε-
δόν ενός δισ. ευρώ τα προ-
ηγούμενα χρόνια. Επίσης, σε
μία περίοδο που η πτώση των

τιμών των καυσίμων τον βοη-
θούν να καλύψει -έστω και ελά-
χιστα ακόμη- τη «χασούρα» προ-
ηγούμενων ετών, είναι κρίμα να
βρεθεί και πάλι αντιμέτωπος με
αποφάσεις και ρυθμίσεις «άγο-
νες» και αναποτελεσματικές.

Η αυτοτέλεια του ΥΝΑ
Παράλληλα, ανοικτό παραμέ-
νει τι θα γίνει με το υπουργείο
Ναυτιλίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ τόσο μέ-
σω του βουλευτή της Α’ Πει-
ραιά Θοδωρή Δρίτσα όσο και
μέσω του κ. Συρμαλένιου στη
«Ν» υποσχέθηκε την αυτοτέ-
λεια του υπουργείου. Μένει,
όμως, αυτό να φανεί και στην
πράξη. Σύμφωνα με τον κ. Συρ-

μαλένιο, το ΥΝΑ θα πρέπει να
διατηρήσει την αυτοτέλειά του
με όλες τις υπηρεσίες του, ενώ
«θα αξιοποιήσουμε με τον κα-
λύτερο τρόπο και την υψηλή
τεχνογνωσία και εξειδικευμέ-
νη εμπειρία του ένστολου προ-
σωπικού του Λιμενικού Σώμα-
τος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Οι όποιες αλλαγές που είναι
αναγκαίο να γίνουν, θα γίνουν
έπειτα από διαδικασία δια-
βούλευσης».

Μπορεί, όμως, να υπάρξουν
και θέματα όπου οι απόψεις
του ΣΥΡΙΖΑ πλησιάζουν αυτές
του κλάδου, όπως π.χ. το θέμα
του ΦΠΑ στα νησιά, τον τουρι-
σμό και την ακτοπλοΐα.

Σε στάση αναμονής και οι ακτοπλοϊκές εταιρείες

Το φορολογικό
καθεστώς 

της ναυτιλίας είναι 
ένα από τα κρίσιμα 
ζητήματα 
που απασχολούν 
την εφοπλιστική 
κοινότητα 
την επομένη 
των εκλογών.

”

Οι προκλήσεις της μετεκλογικής περιόδου
Η ελληνική
ναυτιλία είναι

υπεράνω κομμάτων.
Προσφέρει στην
ελληνική οικονομία
και είναι διατεθειμένη
να προσφέρει
περισσότερο, υπό μια
αδιαπραγμάτευτη
προϋπόθεση, τον
σεβασμό από όλους
του υφιστάμενου
θεσμικού πλαισίου
λειτουργίας.

Θεόδωρος Βενιάμης,
πρόεδρος της Ενωσης
Ελλήνων Εφοπλιστών.

”
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Αποχωρώντας από το Ναυτιλιακό Συνέδριο της «Ν», ο κ. Γ. Σταθάκης
αποκάλυψε σε δημοσιογράφους ότι στην περίπτωση που σχηματίσει
κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ίδιος θα είναι ο υπερυπουργός Ανάπτυξης της
χώρας, έχοντας στο χαρτοφυλάκιό του πέντε υπουργεία με ισάριθμους
αναπληρωτές υπουργούς. Στην ερώτηση εάν θα τα προλαβαίνει όλα, ο
ίδιος απάντησε ότι «γι’ αυτό ακριβώς θα υπάρξουν οι αναπληρωτές». 

Πέντε 
χαρτοφυλάκια


[Ναυτιλιακό Forum] Ο υπ. Οικονομικών Γκ. Χαρδούβελης τόνισε ότι η αξιολόγηση είναι μονόδρομος και ότι θα «ξεκλειδώσει» ρευστότητα

Των Λάμπρου Καραγεώργου 
και Αντώνη Τσιμπλάκη

Την ανάγκη ολοκλήρωσης
της τελευταίας αξιολόγη-
σης του προγράμματος έως

τις 28 Φεβρουαρίου, ώστε να
αποδεσμευτεί η δόση των 7,2
δισ. ευρώ, αλλά και της συνέχι-
σης των διαρθρωτικών μεταρ-
ρυθμίσεων υπογράμμισε ο
υπουργός Οικονομικών Γκίκας
Χαρδούβελης μιλώντας στο «1ο
Ναυτιλιακό Forum της Ναυ-
τεμπορικής».

Παράλληλα ο υπουργός Οι-
κονομικών επεσήμανε την ανάγ-
κη δημιουργίας μιας εθνικής
στρατηγικής για την προσέλκυ-
ση των ναυτιλιακών επιχειρή-
σεων, καθώς και των συμπλη-
ρωματικών ως προς αυτές δρα-
στηριοτήτων, όπως χρηματοοι-
κονομικές υπηρεσίες, ναυλο-
μεσίτες και ασφαλιστικές υπη-
ρεσίες. Το 1ο Ναυτιλιακό Forum
της εφημερίδας «Ναυτεμπορι-
κή», που πραγματοποιήθηκε
χθες με τη συμμετοχή εκατον-
τάδων εκπροσώπων της ναυτι-
λιακής κοινότητας στο ξενοδο-
χείο Divani Apollon Palace &
Thalasso στη Βουλιαγμένη, απο-
τέλεσε μια πρώτης τάξεως ευ-
καιρία για έναν εμπεριστατω-
μένο διάλογο για όλα τα φλέ-
γοντα θέματα της ελληνικής ναυ-

τιλίας, τον πρωταγωνιστικό της
ρόλο στο παγκόσμιο εμπόριο
και την προσφορά της στην εθνι-
κή οικονομία.

Τις εργασίες του συνεδρίου
άνοιξε η κα Ειρήνη Αθανασιά-
δου, πρόεδρος και διευθύνου-
σα σύμβουλος της εφημερίδας
«Ναυτεμπορική», η οποία ση-
μείωσε πως η «Ναυτεμπορική»
είναι άρρηκτα δεμένη όλα αυτά
τα χρόνια με την ελληνική ναυ-
τιλία από την ίδρυσή της και
συμπλήρωσε πως το 1ο Ναυτι-
λιακό Forum ανοίγει μια σειρά
ανάλογων εκδηλώσεων της «Ν»
για άλλους κλάδους της οικο-
νομίας.

Από την πλευρά του, ο γενι-
κός διευθυντής της «Ναυτεμπο-
ρικής» κ. Γιάννης Περλεπές, πριν
περάσει στον συντονισμό του πά-
νελ με θέμα «Η διαχρονική συμ-
βολή του ελληνικού εφοπλισμού
στην οικονομία και κοινωνία -
Αποτιμώντας το παρελθόν, σκια-
γραφώντας το μέλλον» μίλησε για
τη συμβολή της ναυτιλίας στην
ελληνική οικονομία, επισημαί-
νοντας τον ιστορικό ρόλο του εφο-
πλισμού και την ισχυρή θέση του
στην παγκόσμια ναυτιλιακή κοι-
νότητα.

Στην ομιλία του ο Γκίκας Χαρ-
δούβελης αναφέρθηκε στις εκ-
κρεμότητες που αφήνει η εκλο-
γική αναμέτρηση της Κυριακής

και κυρίως η τύχη της εκκρε-
μούς αξιολόγησης από την τρόι-
κα. Οπως είπε, εάν κλείσει η
αξιολόγηση -που πρέπει να κλεί-
σει πολύ σύντομα, γιατί όσο πιο
σύντομα κλείσει τόσο το καλύ-
τερο για την οικονομία- τότε η
Ελλάδα θα εισπράξει 7,2 δισ. ευ-
ρώ από την Ευρωζώνη και το
ΔΝΤ. «Ολοι οι Ελληνες συζητούν
για το αν λεφτά υπάρχουν ή δεν
υπάρχουν. Αυτά είναι λεφτά που
υπάρχουν και κάθονται», τόνι-
σε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρ-
δούβελης, σημειώνοντας πως
πρέπει να κλείσει η αξιολόγη-
ση για να εκταμιευτούν, καθώς
είναι ανέφικτο να βρεθούν που-
θενά αλλού. «Εφόσον κλείσει η
αξιολόγηση η Ελλάδα θα μπει
σε μια νέα σχέση με τους Ευ-
ρωπαίους εταίρους για περίπου
ένα χρόνο», είπε ο κ. Χαρδού-
βελης, ενώ περιέγραψε τις συν-
θήκες αλλά και τα οικονομικά
δεδομένα που θα σημάνει η «νέα
σχέση» τόσο με την Ευρωζώνη
όσο και με το ΔΝΤ.

Οπως εξήγησε ο υπουργός
Οικονομικών, η χώρα για έναν
περίπου χρόνο θα είναι στον ευ-
ρωπαϊκό προληπτικό μηχανι-
σμό στήριξης, τον ECCL (Enh-
anced Conditions Credit Line).
«Δηλαδή, η Ευρώπη θα μας υπο-
στηρίζει λέγοντάς μας ότι υπάρ-
χει ένα ποσό -μια πιστοληπτική

γραμμή- που αν το χρειάζεστε
μπορείτε να το τραβήξετε». Το
ποσό αυτό θα είναι περίπου 10
δισ. ευρώ, που θα προέλθουν
από τα χρήματα που περίσσε-
ψαν στο ΤΧΣ. «Αρα, για περίπου
ένα χρόνο θα υπάρχει αυτή η
πιστοληπτική γραμμή στήριξης
και όντας εκεί, οι αγορές θα εί-
ναι πολύ πιο πρόθυμες να δα-
νείσουν στο ελληνικό κράτος,
θα ξέρουν ότι η Ελλάδα έχει στη-
ρίγματα. Τα spreads φυσικά και
θα μειωθούν και η Ελλάδα θα
μπορεί να έχει πρόσβαση στις
αγορές», πρόσθεσε ο κ. Χαρ-
δούβελης. Σε ό,τι αφορά τη σχέ-
ση με το ΔΝΤ, είπε πως και η
σχέση αυτή μπορεί να αλλάξει,
διευκρινίζοντας ότι έχουμε λαμ-
βάνειν 3,6 δισ. ευρώ από το 2014.
Πέρα από αυτά, είχε συμφωνη-
θεί το ΔΝΤ να δίνει χρήματα μέ-
χρι και το πρώτο τρίμηνο του
2016 και αυτά είναι περίπου 9
δισ. ευρώ. «Το ποσό αυτό μπορεί
να μετατραπεί -για να υπάρχει
ισορροπία με τους δανειστές-
επίσης σε πιστοληπτική γραμμή
στήριξης». Στο πλαίσιο αυτό, εί-
πε ο υπουργός, και εφόσον υπάρ-
ξει συμφωνία με την τρόικα, η Ελ-
λάδα θα μπορούσε το 2015 και
μέχρι τον Απρίλιο του 2016 «να
έχει ένα αποκούμπι και να αφε-
θεί ελεύθερη να βγει στις αγο-
ρές».

ΘΕΜΑ

Μια σειρά
ανάλογων

εκδηλώσεων για
άλλους κλάδους της
οικονομίας
προανήγγειλε 
η πρόεδρος και
διευθύνουσα
σύμβουλος της
«Ναυτεμπορικής»
Ειρήνη
Αθανασιάδου,
ανοίγοντας 
το Ναυτιλιακό
Forum.

”

Τρεις άξονες
στην
οικονομική
πολιτική
του ΣΥΡΙΖΑ

▼ Ο υποψήφιος βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ, καθηγητής οικο-
νομικών Γιώργος Σταθάκης χα-
ρακτήρισε πολύ σημαντική
την απόφαση που ελήφθη
χθες σχετικά με το πρόγραμμα
ποσοτικής χαλάρωσης της Ευ-
ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε-
ζας, το οποίο προβλέπει την
αγορά κρατικών ομολόγων.
Μάλιστα, όπως υπογράμμισε
ο κ. Σταθάκης, η ΕΚΤ στο πρό-
γραμμά της συμπεριέλαβε και
τα ελληνικά ομόλογα μέσω κρι-
τηρίων επιλεξιμότητας, «έκ-
φραση η οποία είναι η πλέον
επιεικής ως ορολογία», επε-
σήμανε.  
Οσον αφορά την οικονομική
πολιτική που σχεδιάζει να
εφαρμόσει ο ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον
αναλάβει τη διακυβέρνηση της
χώρας, ο κ. Σταθάκης υπο-
γράμμισε ότι αυτή θα ανα-
πτυχθεί σε τρεις άξονες:
Πρώτος άξονας, «η πρώτη και
βασική επιδίωξη», όπως ση-
μείωσε με έμφαση, θα είναι
«η αποκατάσταση της ισοτι-
μίας της χώρας μας με τους
εταίρους μας, εντός των κανό-
νων της Ευρωπαϊκής Ενωσης».
Δεύτερος άξονας για τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ θα είναι να επιδιώξει την
αποκατάσταση της βιωσιμό-
τητας του χρέους, ώστε «να
εξυπηρετείται με βάση τις
πραγματικές δυνατότητες της
ελληνικής οικονομίας», τόνι-
σε, για να προσθέσει: «Οι πο-
λιτικές λιτότητας δεν μπορούν
να συνεχισθούν» αφού έχουν
προκαλέσει ακραία κοινωνι-
κά φαινόμενα στη χώρα μας
και ταυτόχρονα προκαλούν έν-
τονη στασιμότητα στην Ευ-
ρώπη, σε αντίθεση με άλλες
οικονομίες που εφαρμόζουν
διαφορετικές πολιτικές. «Στις
προτεραιότητές μας περιλαμ-
βάνεται η εφαρμογή πολιτι-
κών ενίσχυσης του 34% των
νοικοκυριών της χώρας, που
σήμερα ζουν κάτω από το όριο
της φτώχειας», τόνισε ο κ. Στα-
θάκης.
Τρίτος και τελευταίος άξονας
της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ,
όπως ανέφερε ο κ. Σταθάκης,
θα είναι η επανεκκίνηση της
οικονομίας, μέσω κατ’ αρχάς
της διαχείρισης του ιδιωτικού
χρέους.

[SID:9171593]

Υπάρχουν λεφτά που «κάθονται»...

«Δεν θέλουμε οι
ελληνικές ναυτιλιακές
επιχειρήσεις να έχουν
ως κέντρο τους το
Λονδίνο ή τη
Σιγκαπούρη ή
οπουδήποτε αλλού, τις
θέλουμε εδώ», τόνισε
από το βήμα του
Ναυτιλιακού Συνεδρίου
της «Ν» ο υπουργός
Οικονομικών Γκίκας
Χαρδούβελης.

> Ο ρόλος της
ναυτιλίας

Μιλώντας για τον ρόλο της
ναυτιλίας, αλλά και την πολιτική
της κυβέρνησης, ο κ.
Χαρδούβελης τόνισε
χαρακτηριστικά πως «δεν
θέλουμε οι ελληνικές
ναυτιλιακές επιχειρήσεις να
έχουν ως κέντρο τους το
Λονδίνο ή τη Σιγκαπούρη ή
οπουδήποτε αλλού. Τις θέλουμε
εδώ. Η ελληνική οικονομία
ωφελείται εάν τα γραφεία και οι
υπόλοιπες δραστηριότητες των
ναυτιλιακών εταιρειών είναι
εδώ. Μας ενδιαφέρει αν τα
παιδιά μας θα βρουν τελικά
δουλειά στην Ελλάδα ή θα
αναγκάζονται να πάνε στο
εξωτερικό σε οποιαδήποτε
χώρα». Αναφερόμενος στην
οικειοθελή εισφορά, ανάλογη
με το τονάζ, είπε: «Θέλουμε να
τους κρατήσουμε στην Ελλάδα,
αλλά θέλουμε και αυτοί να
προσφέρουν. Περνάμε μια
τεράστια κρίση. Δεν μπορούν
να είναι αμέτοχοι. Ολοι έχουν
βάλει πλάτη στην κρίση.
Θέλουμε όμως να το κάνουν
οικειοθελώς, κάτι που έχουν
ξεκινήσει και το κάνουν».
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ΑΡΘΡΟ
/ΝΑΥΤΙΛΙΑ

εν υπάρχει καμία αμ-
φιβολία ότι η ελληνι-
κή ναυτιλία διαχρονι-
κά έχει συμβάλει τόσο
στην οικονομία όσο
και την κοινωνία της
χώρας. Οι σημερινές
παγκόσμιες συνθήκες
καθιστούν σχεδόν αδύ-
νατο για τον οποιον-
δήποτε να προβλέψει
με ασφάλεια ποιο θα

είναι το μέλλον, τόσο της παγκόσμιας όσο και της ελ-
ληνικής κοινωνίας και οικονομίας. Μία μακρόχρονη
περίοδος κλείνει τον κύκλο της
και νέες προκλήσεις με ευκαι-
ρίες και κινδύνους  βρίσκονται
μπροστά μας.

Η ναυτιλία καλύπτει το 90%
της παγκόσμιας μεταφοράς εμ-
πορευμάτων και ως εκ τούτου εί-
ναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι ο
ελληνόκτητος στόλος καλύπτει
το 16% της παγκόσμιας ναυτι-
λιακής μεταφορικής ικανότη-
τας. Ταυτοχρόνως δε η ελληνι-
κή ναυτιλία καλύπτει δυναμι-
κά όλο το φάσμα των θαλάσ-
σιων μεταφορών. Σε αυτό το ση-
μείο θα πρέπει να αναφέρουμε
τη ζωτικής σημασίας στήριξη
της νησιωτικότητας της Ελλά-
δος από την ευάλωτη ακτοπλοΐα,
όπως και τις προοπτικές της
ναυτιλίας μικρών αποστάσεων,
η οποία πιστεύουμε ότι θα μπο-
ρούσε να διαδραματίσει καθο-
ριστικό ρόλο στην αναγέννηση
των πολύπαθων μεσογειακών
κρατών.

Η ελληνική ναυτιλία συνει-
σφέρει βάσει της πρόσφατης
μελέτης του ΙΟΒΕ το 6,1% του
ΑΕΠ της χώρας άμεσα ή έμμε-
σα, ενώ ταυτόχρονα σύμφωνα με
τους πίνακες εισροών-εκροών
της ΕΛΣΤΑΤ, έχει το υψηλότε-
ρο εμπορικό πλεόνασμα από
όλους τους κλάδους της οικο-
νομίας. Θα θέλαμε επίσης να
επισημάνουμε ότι η ναυτιλία
αποτελεί κλάδο υψηλής παρα-
γωγικότητας. Περίπου 34.000
άτομα είναι η συνεισφορά των
θαλάσσιων μεταφορών στην
άμεση απασχόληση, ενώ βάσει
του υποδείγματος εισροών-εκρο-
ών το όφελος σε όρους απα-
σχόλησης πλησιάζει τα 192.000
άτομα. Θα μπορούσε κανείς να
συνεχίσει χρησιμοποιώντας
αριθμούς και παραδείγματα.
Πλην όμως στο σημείο αυτό θα
ήθελα να σταθώ στο γεγονός ότι οι εισπράξεις από την
παροχή θαλάσσιων μεταφορών που συνδέονται άμε-
σα με τη ναυτιλία, παρά το γεγονός ότι ανέρχονται στο
6,1% του ΑΕΠ και είναι πολύ πάνω από το 1% του ΑΕΠ

της Ε.Ε.-27, εν τούτοις το ποσοστό αυτό είναι χαμηλό-
τερο από το αντίστοιχο της Δανίας, που διαμορφώνεται
στο 9,9%. Η ίδια εικόνα παρατηρείται αν χρησιμοποι-
ηθεί και ο συντελεστής εισπράξεων ανά τόνο dwt.

Τι σημαίνει αυτό σε απλές κουβέντες. Οτι η Ελλάδα
δεν κατάφερε να δημιουργήσει το περίφημο cluster
και τους τόσο αναγκαίους πολλαπλασιαστές. Και δεν
το πέτυχε αυτό σε ευκολότερους καιρούς, τώρα ιδού η
πρόκληση.

Χωρίς να βάζουμε τον πήχη υπερβολικά ψηλά, εί-
ναι εφικτό να πλησιάσουμε άλλες παραδοσιακές ευ-
ρωπαϊκές ναυτιλιακές χώρες και τότε μόνο από την
πρόσθετη συνεισφορά του cluster η ναυτιλία θα μπο-
ρούσε να συνεισφέρει τουλάχιστον ακόμη μία ποσο-

στιαία μονάδα στο ΑΕΠ. Κατά την άποψή μας -και όχι
μόνο- κάτι τέτοιο θα ήταν δυνατό, εφόσον υπάρξει στα-
θερό θεσμικό πλαίσιο και μπουν οι βάσεις για μία αν-
ταγωνιστική και εξωστρεφή ελληνική οικονομία. Επι-

πλέον και ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Η εμπιστοσύνη θέ-
λει χρόνια να δημιουργηθεί και ένα δευτερόλεπτο να
καταστραφεί.

Εχουμε και λέμε λοιπόν: cluster, λιμάνια, κρουα-
ζιέρα, logistics, ναυπηγοεπισκευές, πεδίο δόξης λαμ-
πρό το οποίο επαρκώς θα καλύψουν οι επόμενοι ομι-
λητές.

Η ελληνική ναυτιλία διαχρονικά στήριζε την ελλη-
νική οικονομία σε όλους τους παραγωγικούς τομείς,
με ιδιαίτερη έμφαση σε real estate, τράπεζες, ξενοδο-
χεία, βιομηχανίες, κ.ά. και επ’ αυτού υπάρχουν ολο-
κληρωμένες μελέτες που καταδεικνύουν του λόγου το
αληθές.

Ο όμιλός μας έχει ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια
επενδύσει στην ελληνική οικο-
νομία σε τομείς όπως ο τουρι-
σμός, η ακτοπλοΐα, το real esta-
te, σε τομείς υπηρεσιών και πλη-
ροφορικής όπου πραγματικά
για την κάθε επένδυση θα μπο-
ρούσε να γράψει κανείς ένα βι-
βλίο για τα αντικίνητρα που συ-
ναντήσαμε. Γραφειοκρατία, πο-
λυνομία, απίστευτη θεσμική
ανατροπή, αναδρομική ερμη-
νεία και εφαρμογή νόμων κ.ο.κ.
Ομως η Ελλάδα είναι πατρίδα
μας και όταν πέφτουμε οφεί-
λουμε να σηκωνόμαστε και πά-
λι όσο μπορούμε.

Κατά την άποψή μας πολύ
σημαντική είναι, όχι μόνο η στή-
ριξη των μεγάλων λεγόμενων
fast truck επενδύσεων αλλά και
η ισότιμη αντιμετώπιση όλων
των επιχειρηματικών πρωτο-
βουλιών και η αναγνώριση της
συμβολής των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων. Και ας μην ξε-
χνάμε ότι η ραχοκοκαλιά της
ελληνικής ποντοπόρου ναυτι-
λίας υπήρξαν οι μικρομεσαίες
ναυτιλιακές επιχειρήσεις.

Η ναυτιλία, όμως, έδωσε και
τη βάση ύπαρξης ιδρυμάτων,
όπως το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρ-
χος, το Ιδρυμα Ωνάση. Πρόκει-
ται για ιδρύματα που προσφέ-
ρουν διαρκώς και με πολλούς
τρόπους. Ετσι τα τελευταία 60
χρόνια το Ιδρυμα Ευγενίδου έχει
σημαντική συνεισφορά στην
παιδεία, τον πολιτισμό, τις επι-
στήμες, την ανάπτυξη, την κοι-
νωνική πολιτική κ.λπ.

Το Ιδρυμα Ευγενίδου ιδρύ-
θηκε την πρώτη εποχή της με-
ταπολεμικής ανασυγκρότηση
της χώρας, μιας εξαντλημένης
από τις εξωτερικές και εσωτε-
ρικές ταλαιπωρίες χώρας, μέσα
από τη ναυτιλία. Και στα 60 χρό-
νια από τον θάνατο του ιδρυτή

της, σε αυτή πάλι θα επέστρεφε με μία δωρεά στη ναυ-
τιλιακή εκπαίδευση (σ.σ.: αποκατάσταση της ΑΕΝ Κε-
φαλονιάς) που είναι και το θέμα της Παγκόσμιας Ημέ-
ρας Ναυτιλίας. [SID:9219572]

Η ναυτιλία πρέπει να πλεύσει
σε σταθερό θεσμικό πλαίσιο

Δ
.

[υπ. Οικονομικών]

Πυροσβεστική
ανακοίνωση
για τον ΟΛΠ

Υπέρ της επένδυσης της Co-
sco στον σταθμό εμπορευ-

ματοκιβωτίων του Πειραιά τάσ-
σεται το υπουργείο Οικονομι-
κών. Με χθεσινή του ανακοίνω-
ση το υπουργείο σπεύδει να
«σβήσει» τη φωτιά που άναψαν
οι πληροφορίες που διέρρευσαν
και οι οποίες έβαζαν το υπουρ-
γείο να ευνοεί μια πιθανή απο-
κρατικοποίηση του ΟΛΠ. Θέση
που θα ήταν κάθετα αντίθετη με
τις προγραμματικές δηλώσεις
του αν. υπουργού Θοδωρή Δρί-
τσα, ο οποίος επεσήμανε ότι τα
λιμάνια θα διατηρήσουν τον δη-
μόσιο χαρακτήρα τους. «Ουδε-
μία αναφορά έγινε στο θέμα της
αποκρατικοποίησης του ΟΛΠ»,
σημείωσε στην ανακοίνωσή του
το υπουργείο Οικονομικών. Πάν-
τως η πληροφορία δημιούργησε
αναταράξεις στο μεγάλο λιμάνι,
με την ΟΜΥΛΕ αν εκδίδει ανα-
κοίνωση - προειδοποίηση προς
την κυβέρνηση. «Οι αρχικές δη-
λώσεις του νέου αναπληρωτή
υπουργού Ναυτιλίας και οι δια-
βεβαιώσεις στη συνάντηση μα-
ζί μας την Τρίτη 3/2/15 καθώς
και οι χθεσινές προγραμματικές
δηλώσεις στη Βουλή περί τερ-
ματισμού της διαδικασίας πώ-
λησης του 67% του μετοχικού
κεφαλαίου των ΟΛΠ και ΟΛΘ
έχουν γίνει δεκτές με ικανοποί-
ηση από τους εργαζόμενους στα
λιμάνια αφού θεωρούν ότι απο-
τελούν κατ’ αρχήν δικαίωση των
αγώνων τους», σημείωσε η ΟΜΥ-
ΛΕ και προσέθεσε: «Με ιδιαίτε-
ρη ανησυχία και έκπληξη όμως
είδαν χθες εκτεταμένα, πανο-
μοιότυπα και μεθοδευμένα δη-
μοσιεύματα από ανώνυμες “ανώ-
τερες πηγές του ΥΠΟΙΚ”, τα οποία
αναφέρουν ότι το σχέδιο “γέφυ-
ρα” για συμφωνία με τους εταί-
ρους θα περιέχει και την ολο-
κλήρωση της ιδιωτικοποίησης
του ΟΛΠ. Προειδοποιούμε τα
πολυποίκιλα συμφέροντα που
επιβουλεύονται τον ΟΛΠ και τον
ΟΛΘ ότι δεν υπάρχουν περιθώ-
ρια για αθέτηση των προεκλο-
γικών και μετεκλογικών δε-
σμεύσεων της κυβέρνησης». Ση-
μειώνεται πάντως ότι, σήμερα,
αναμένεται στο Πεκίνο ο υπουρ-
γός Παραγωγικής Ανασυγκρό-
τησης, Παναγιώτης Λαφαζάνης,
προκειμένου μεταξύ άλλων να
συζητήσει τις προθέσεις των Κι-
νέζων για την εγκατάσταση πε-
ρισσότερων εταιρειών στην Ελ-
λάδα, αλλά και για την επέκταση
των επενδύσεων της Cosco στο
λιμάνι του Πειραιά.  [SID:9219710]

Είναι εφικτό να
πλησιάσουμε άλλες
παραδοσιακές ευρωπαϊκές
ναυτιλιακές χώρες και τότε
μόνο από την πρόσθετη
συνεισφορά του cluster η
ναυτιλία θα μπορούσε  να
συνεισφέρει τουλάχιστον
ακόμη μία ποσοστιαία
μονάδα στο ΑΕΠ.



Ο όμιλός μας έχει ιδιαίτερα τα
τελευταία χρόνια επενδύσει στην
ελληνική οικονομία σε τομείς
όπως ο τουρισμός, η ακτοπλοΐα,
το real estate, σε τομείς
υπηρεσιών και πληροφορικής
όπου πραγματικά για την κάθε
επένδυση θα μπορούσε  να
γράψει κανείς ένα βιβλίο για τα
αντικίνητρα που συναντήσαμε. 


Του Λεωνίδα 
Δημητριάδη 
Ευγενίδη*

* Ο κ. Λεωνίδας Δημητριάδης Ευγενίδης είναι πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου και του Ομίλου Επιχειρήσεων
Ευγενίδου. Το κείμενο αποτελεί περίληψη της ομιλίας του στο 1ο Ναυτιλιακό Forum της «Ναυτεμπορικής».


