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Η Διιάδα γεσγξαθηθά βξίζθεηαη ζην 

θέληξν ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ

Η Διιάδα είλαη ε αθξηηηθή πεξηνρή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  Δίλαη ε ρώξα κε ηελ 

κεγαιύηεξε αθηνγξακκή ζε κηα πνιύ επαίζζεηε πεξηνρή.

Η γεσγξαθηθή καο ζέζε δίλεη ηεξάζηηεο δπλαηόηεηεο γηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε.
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Η θξίζε είλαη επθαηξία - O ηφπνο είλαη επινγεκέλνο

Γπλαηφηεηεο:

Καζ’ όιε ηελ καθξά καο ηζηνξία νη Έιιελεο είκαζηε γλσζηνί σο έλαο δπλακηθφο

ιαφο λαπηηθψλ, εκπφξσλ θαη δηαλννχκελσλ.

Αηηία πξνβιεκάησλ:

Υσξίο αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο ην επίπεδν δηαβίσζεο ζα πέθηεη.

Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε:

Η Διιελφθηεηε πνληνπφξνο λαπηηιία είλαη πξψηε ζηνλ θφζκν επεηδή είλαη

αληαγσληζηηθή θαη πξνζαξκφδεηαη. Δθαξκόδεη δηεζλείο θαλνληζκνύο καθξηά από

θξαηηθό παξεκβαηηζκό.

ΓΑΓ

Η αλάπηπμε, αιιά θαη ν καξαζκφο, 

είλαη πξντφληα αλζξψπηλεο ζθέςεο



Η Διιάδα κεγαινχξγεζε φπνηε 

αγθάιηαζε ηελ ζάιαζζα

Πξνσζψληαο ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηά καο ε Διιάδα κπνξεί θαη πάιη λα επεκεξήζεη αλ

αλαπηπρζεί ζε:

• Ναπηηιηαθφ θαη νηθνλνκηθφ θέληξν ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ πξνζειθύνληαο δηεζλείο

επελδύζεηο

• Πξννξηζκφ αλαςπρήο θαη ζαιαζζίνπ ηνπξηζκνχ ηεο Δ.Δ. πξνζειθύνληαο αλζξώπνπο από

όιν ηνλ θόζκν

• Κχξηα αθεηεξία (home-porting hub) θξνπαδηεξφπινησλ ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ

• Γηακεηαθνκηζηηθφ θέληξν ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηεο Αλαηνιηθήο

Μεζνγείνπ

• Ναππεγνεπηζθεπαζηηθφ θέληξν

Σα αλσηέξσ δεκηνπξγνχλ ζπλέξγηεο θαη θξίζηκε κάδα. Η πνιηηηθή αζηάζεηα

ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο θαη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θάλεη ηελ Διιάδα ειθπζηηθή.

ΓΑΓ

Υξεηάδεηαη φξακα θαη θαιά επεμεξγαζκέλε, ζηαζεξή θαη θηιηθή πξνο ηελ

επηρεηξεκαηηθφηεηα λνκνζεζία πνπ λα πεξηνξίζεη ηηο ζεκεξηλέο λνκνζεηηθέο

θαη γξαθεηνθξαηηθέο αγθπιψζεηο θαη παιηλσδίεο.

Έηζη ζα δεκηνπξγεζνχλ εθαηνληάδεο ρηιηάδεο επηπιένλ αληαγσληζηηθέο ζέζεηο

εξγαζίαο.
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Διιελφθηεηε πνληνπφξνο

λαπηηιία

Οη Έιιελεο ειέγρνπλ ηνλ κεγαιύηεξν ζηόιν ζε κεηαθνξηθή ηθαλόηεηα πνπ αληηπξνζσπεύεη

ην 16% πεξίπνπ ηεο παγθόζκηαο ρσξεηηθόηεηαο. Δίλαη επίζεο ν λεώηεξνο. Έρνπκε επηηύρεη

λα πξνζθέξνπκε αληαγσληζηηθέο κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο γηα ηα εκπνξεύκαηα ησλ άιισλ.

Τν κέζν κέγεζνο ηνπ Διιελόθηεηνπ ζηόινπ είλαη πεξίπνπ 63.500 tdw. Τν κέζν κέγεζνο

πινίνπ ζηνλ θόζκν είλαη πεξίπνπ 24.600 tdw. Τν κέζν κέγεζνο ησλ πινίσλ παγθνζκίσο,

εμαηξώληαο ηα Διιελόθηεηα πινία, είλαη πεξίπνπ 22.250 tdw.

Σα Διιελφθηεηα πινία είλαη πεξίπνπ 2.85 θνξέο κεγαιχηεξα απφ ηα ππφινηπα.

Σπλεπάγεηαη όηη ε Διιελόθηεηε λαπηηιία κεηαθέξεη ην κεγαιύηεξν κεξίδην ηνπ δηεζλνύο

εκπνξίνπ καθξηλώλ απνζηάζεσλ.

Ο Διιελφθηεηνο ζηφινο ζεσξείηαη αμηφπηζηνο ζηξαηεγηθφο εηαίξνο γηα ηηο

κεηαθνξηθέο αλάγθεο θπξίσο ησλ κεγάισλ εκπνξηθψλ ρσξψλ.

Δληχπσζε πξνθαιεί ε θαηαςήθηζε ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λνκνζρεδίνπ πνπ παξείρε ηελ

δπλαηόηεηα ζε πνιιέο ρηιηάδεο άλεξγνπο λένπο λα εξγαζζνύλ κε ηα ηζρύνληα ζηηο δηεζλείο

ζπκβάζεηο ρσξίο λα επεξεάδεη ηνπο αμησκαηηθνύο.
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Ναπηηιία θαη Διιεληθή νηθνλνκία
Η Διιεληθή πνληνπόξνο λαπηηιία πξνζθέξεη εηζξνέο κεηαμύ €13 θαη €19 δηο εηεζίσο ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία

αλάινγα κε ηα επίπεδα ηεο λαπιαγνξάο. Η πνληνπόξνο λαπηηιία αληηπξνζσπεύεη πεξίπνπ 7% ηνπ ΑΔΠ. Δπίζεο

απαζρνιεί άκεζα θαη έκκεζα πεξίπνπ 250.000 - 300.000 άηνκα(*). Δληζρχνληαο ηελ λαπηηιηαθή ζπζηάδα ζα

απνξξνθνχζακε κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εηζξνψλ δεκηνπξγψληαο άιιεο ηφζεο ζέζεηο εξγαζίαο.

Τν Maritime UK, κε κόλν κηθξή ζπλεηζθνξά ηεο λαπηηιίαο πνπ αληηπξνζσπεύεη πεξίπνπ ην 25% ηεο

Διιελόθηεηεο, αλαθέξεη όηη από ηηο θύξηεο ππεξεζίεο λαπηηιίαο, ιηκέλσλ, αζθάιεηεο θαη ην νηθνλνκηθό θέληξν

εμππεξέηεζεο λαπηηιίαο εηζξένπλ πεξίπνπ € 37 δηο εηεζίσο θαη δεκηνπξγνύληαη 537.000 ζέζεηο εξγαζίαο. Αο

ζεκεησζεί όηη ην Λνλδίλν, από πεξίπνπ 4.000 αηηήζεηο γηα δηαηηεζίεο εηεζίσο δηεθπεξαηώλνληαη πεξίπνπ 600

δηεζλείο λαπηηιηαθέο δηαηηεζίεο ηνλ ρξόλν. Οη ππόινηπεο ζπκβηβάδνληαη κεηαμύ ησλ δηαδίθσλ. Σηελ Διιάδα

δηεθπεξαηώλνληαη πεξίπνπ 4 ηνλ ρξόλν θαη απηέο εζληθνχ θαη κφλν ραξαθηήξα κε κηθξνδηαθνξέο. Τν Λνλδίλν

ζπληνλίδεη ην 50% ησλ λαπιώζεσλ δεμακελνπινίσλ θαη ην 30%-40% ησλ λαπιώζεσλ ρύδελ θνξηίσλ.

Η Ννξβεγία έρεη ηζρπξέο λαπηηιηαθέο ηξάπεδεο θαη αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο. Ο Ννξβεγηθφο ζηόινο είλαη

ζεκαληηθά κηθξόηεξνο ηνπ Διιελόθηεηνπ. Ο Ννξβεγηθφο Νενγλψκνλαο (DNV) ηδξύζεθε ην 1864, έρεη πεξίπνπ

10.532 ππαιιήινπο ζε 300 γξαθεία παγθνζκίσο εθ ησλ νπνίσλ νη 2.143 ζηελ Ννξβεγία. Τν 82% είλαη πηπρηνύρνη

ΑΔΙ. Τν DNV παξαθνινπζεί ην 14.5% ηεο κεηαθνξηθήο ηθαλόηεηαο παγθνζκίσο (θάηη ιηγόηεξν από ηνλ

Διιελόθηεην ζηόιν). Ο ηδίξνο ηνπ είλαη €1.7 δηο θαη ηα θαζαξά θέξδε €139 εθαηνκκχξηα. Τν DNV ην 1945 είρε

200 ππαιιήινπο!!

Ο Διιεληθφο Νενγλψκνλαο ν νπνίνο ηδξύζεθε ην 1870 είλαη πηα ζρεδόλ αλύπαξθηνο, απνηέιεζκα ηεο

δηαθνξεηηθήο αληηκεηώπηζεο ησλ Διιήλσλ.

Σηελ Διιάδα ππάξρνπλ πεξίπνπ 800 δηαρεηξίζηξηεο εηαηξείεο. Πνιινί δηεζλείο νίθνη παξνρήο ππεξεζηώλ, μέλεο

ηξάπεδεο, αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί, δηθεγόξνη, κεζίηεο, λενγλώκνλεο θαη άιινη δηαηεξνχλ κηθξά θπξίσο

πεξηθεξεηαθά γξαθεία ζηελ Διιάδα. Γελ έρνπκε ηζρπξή παξνπζία αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, εηαηξεηψλ

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα, λαπισηψλ θαη εκπφξσλ. Με θηιηθφ λνκνζεηηθφ πεξηβάιινλ πνπ ζα

δεκηνπξγήζεη αλάπηπμε, ζα πξνζειθύζνπκε πνιινύο.

(*) Μειέηεο: Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο 2005, ΙΟΒΔ 2013 κε ηελ κέζνδν Leondiev εηζξνώλ/εθξνώλ
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Ναπηηθή εθπαίδεπζε

Σερληθή θαη νηθνλνκηθή κφξθσζε

Τν Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν δηαζέηεη ην κεγαιύηεξν ηκήκα Ναππεγώλ θαη Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ θαη εγθαηαζηάζεηο ζηελ Δπξώπε.

Απνθνηηνύλ θάζε ρξόλν πεξίπνπ 50 άηνκα κε M.Sc. Λφγσ ηεο ζεκαζίαο ηεο Διιεληθήο λαπηηιίαο, ε νλνκαζία ηνπ ηκήκαηνο

πηζηεχνπκε φηη πξέπεη λα παξακείλεη σο έρεη.

Από ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο, Αlba, Deree θαη άιια Κνιιέγηα απνθνηηνύλ θάζε ρξόλν πεξί ηνπο 350

δηπισκαηνύρνπο κε B.Sc θαη M.Sc κε γλώζεηο πεξί ηα λαπηηιηαθά.

Δθπαίδεπζε αμησκαηηθψλ πινίνπ

χκθσλα κε ηελ BIMCO-ISF ηνπ 2010 αλαθέξεηαη έιιεηςε 15.000 αμησκαηηθψλ κε απμεηηθέο ηάζεηο. Οη θαινί Έιιελεο αμησκαηηθνί είλαη

αλάκεζα ζηνπο θαιύηεξνπο ηνπ θόζκνπ θαη έρνπλ κεγάιε δήηεζε. Η ππνινγηδόκελε έιιεηςε ζα δεκηνπξγήζεη κεγάιε δήηεζε γηα Έιιελεο

αμησκαηηθνύο θαη έηζη ζα έρνπλ εξγαζία πάξα πνιινί λένη ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό.

Λόγσ ηεο κεγάιεο αλεξγίαο ζηελ ρώξα καο (64.2% ζηνπο λένπο) πνιινί Έιιελεο ζθέπηνληαη ζνβαξά ην ελδερφκελν κηαο θαξηέξαο

ζηελ ζάιαζζα. Τν 2012 έθαλαλ αίηεζε ζηηο Ναπηηθέο Αθαδεκίεο 4.900 αιιά κόλν 1.161 έγηλαλ δεθηνί ιόγσ ηεο έιιεηςεο ππνδνκώλ ησλ

Σρνιώλ. Σν θφζηνο γηα ηελ κφξθσζε ελφο αμησκαηηθνχ ζηηο ρνιέο αλέξρεηαη ζηα €20.000 πεξίπνπ.

Σν ΝΔΔ ππνινγίδεη φηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 35ρξνλεο απαζρφιεζεο ελφο αμησκαηηθνχ ζην πινίν κέρξη ηελ

ζπληαμηνδφηεζή ηνπ ζα θεξδίζεη πεξί ηα €2.5 εθαηνκκχξηα (κέζνο φξνο πεξίπνπ €58.000 εηεζίσο).

Η δεκηνπξγία πεξηζζόηεξσλ αμησκαηηθώλ γηα λα θαιπθζεί ε δηεζλήο δήηεζε είλαη πξνο όθεινο  ησλ λέσλ Διιήλσλ, ηνπ 

Διιεληθνύ λαπηηιηαθνύ πιέγκαηνο θαη ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο. Έηζη ζα θξαηήζνπκε  ηελ λαπηηθή ηερλνγλσζία 

ζηελ Διιάδα.

Η αλαβάζκηζε ηεο λαπηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ησλ ΑΔΝ είλαη πξσηαξρηθφο ζηφρνο.  Απηφ δηαρξνληθά δεηά 

επίκνλα ν εθνπιηζκφο. ηηο απαηηνχκελεο ππνδνκέο πζηεξνχκε.
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-133 εθηάξηα νηθφπεδν

-20.000 θνηηεηέο ζην ζχλνιν

-3.000 ζηηο ρνιέο Πινηάξρσλ θαη Μεραληθψλ 

πινίσλ

-πλεξγαζία κε 60 μέλεο Ναπηηθέο Αθαδεκίεο

θαη Παλεπηζηήκηα

-Σν DNV είλαη ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο ηεο 

πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο
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Διιεληθά νρεκαηαγσγά

Σα Διιεληθή νρεκαηαγσγά  εμππεξεηνχλ 1.566.000 λεζηψηεο (πιελ ηεο Δχβνηαο) ή 14.2% ηνπ

Πιεζπζκνχ. Δμππεξεηνχλ δε θαη ην 75% ησλ ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ηελ ρψξα καο.  

Πξνζθέξνπλ όκσο αθξηβό κεηαθνξηθό έξγν πνπ επηβαξύλεη ηα λεζηά θαη απνηξέπεη ηνλ ηνπξηζκό.

Λφγνη:

Απαηηήζεηο Διιεληθήο λνκνζεζίαο (Π.Γ. 177/74 πεξί ζπλζέζεσλ. θ.α.). Παξάδεηγκα:

-Πινίν πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Βόξεηα Δπξώπε κε 17 άηνκα πιήξσκα ζηελ Διιάδα ρξεηάδεηαη 31 άηνκα!!

-Πινίν πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Δ.Δ. κε 32 άηνκα ζηελ Διιάδα ρξεηάδεηαη 52!!

Απνηέιεζκα:

- Σηελ γξακκή ηεο Αδξηαηηθήο ην 2000 ππήξραλ 29 Διιεληθά πινία, θαλέλα δε μέλν. ήκεξα ππάξρνπλ 

κόλν 5 πινία Διιεληθήο ζεκαίαο θαη άιια 5 ππό μέλε ζεκαία

- Οη εηαηξείεο θαηαγξάθνπλ  ζπλνιηθέο δεκίεο πεξίπνπ €1 δηο γηα πεξίπνπ 4 ζπλερή ρξόληα, πνιιέο 

δελ αληέρνπλ πηα

- Δλώ κέζα ζηελ δεθαεηία ηνπ „90 θηίζηεθαλ 43 λέα Διιεληθά επηβαηεγά ελ όςεη ηεο πξνζαξκνγήο ηεο 

λνκνζεζίαο κε απηήλ ηεο Δ.Δ., ιφγσ ηεο απαμίσζεο, απφ απηά 12 πνπιήζεθαλ θαη δηεγξάθεζαλ 

από ην λενιόγην

Ο Διιεληθφο νρεκαηαγσγφο ζηφινο είλαη απφ ηνπο πιένλ εθζπγρξνληζκέλνπο θαη δηαζέηεη ηα 

γξεγνξφηεξα πινία ζηελ Δπξψπε. Σα Διιεληθά νρεκαηαγσγά:

-εθηεινύλ 2.9 δηο ρηιηόκεηξα αλά επηβάηε εηεζίσο

-κεηαθέξνπλ 570.000 ιεσθνξεία/θνξηεγά θαη 1.600.000 απηνθίλεηα θάζε ρξόλν

-είλαη έλα αμηόπηζην κέζν ζε πεξηπηώζεηο εμππεξέηεζεο ηνπ πιεζπζκνύ  όπσο κεηαθίλεζε πνιηηώλ 

από ηελ Ληβύε, ην Λίβαλν θ.α.
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Δπηρνξεγήζεηο:

-Κάζε Έιιελαο επηβαξύλεηαη γηα επηρνξεγήζεηο πξνο ΟΔ θαη ΟΑΑ κε €115.10 εηεζίσο (2008-2010) ελψ γηα ηελ

αθηνπινΐα επηβαξχλεηαη κε κφλν €3.45 (2008) . Σρέζε επηρνξεγήζεσλ 33.4:1, ζρέζε πιεζπζκνύ επεηξσηηθήο Διιάδαο/

λήζσλ 5.7:1. Με ηηο επηρνξεγήζεηο ζε δξφκνπο, ΚΣΔΛ θιπ., ε δηαθνξά κεγαιψλεη. Γηα λα ππάξμεη ηζνλνκία λα 

απμεζεί ζεκαληηθά (Υ6) ε επηρνξήγεζε φιεο φκσο ηεο Αθηνπινΐαο.

-Μόλν ν επηβάηεο ηεο αθηνπινΐαο επηβαξύλεηαη θαη κε 3% επίλαπιν γηα λα ρξεκαηνδνηεζνύλ νη άγνλεο γξακκέο.

Όξακα: Να γίλνπλ νη αθηνπιντθέο ππεξεζίεο αληαγσληζηηθέο
-Δθαξκνγή ησλ νδεγηώλ ηεο Δ.Δ. (νδεγία 3577/92 )  ρσξίο επηπξόζζεηνπο πεξηνξηζκνύο θαη ελαξκόληζε κε ηηο απαηηήζεηο  

θαη ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ  ΙMO SOLAS/STCW . Η δηάξθεηα  ηεο εξγαζίαο επί ησλ πινίσλ λα αλακνξθσζεί θαη λα 

πξνζαξκνζζεί ζηηο απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

-Δθαξκνγή ελόο εληαίνπ 6.5% ΦΠΑ θαη ζηηο ππεξεζίεο πξνο ηνπο επηβάηεο θαη ηα θνξηία όπσο εθαξκόδεηαη ζηνλ ηνπξηζκό

δεδνκέλνπ ηνπ γεγνλόηνο όηη νη νηθνλνκίεο ησλ λεζηώλ καο ζηεξίδνληαη  θπξίσο ζηνλ ηνπξηζκό. Δπεηδή ην 85% ηνπ Αηγαίνπ 

απνηειεί δηεζλή χδαηα λα εξεπλεζεί κήπσο απνθεπρζεί ν ΦΠΑ βάζεη ηνπ παξαδείγκαηνο Πνξηνγαιίαο-Καλαξίσλ-

Αδφξσλ.

-Υηνζέηεζε  ειαζηηθήο ζπλεξγαζίαο ησλ εηαηξεηώλ ώζηε λα  εμππεξεηεζνύλ νη κεηαθνξηθέο αλάγθεο ησλ λεζηώλ  αληί 

ππνρξεσηηθά δξνκνιόγηα 

-Τα πινία ζα πξέπεη λα  κπνξνύλ λα πξνζαξκόδνπλ ηελ ηαρύηεηά ηνπο θαη ηα δξνκνιόγηά ηνπο θαηόπηλ πξνεηδνπνίεζεο.

Σν ΝΔΔ ππνινγίδεη φηη αλ εθαξκνζζνχλ απηά ηα κέηξα ηφηε ηα νρεκαηαγσγά ζα κπνξέζνπλ λα:
-κεηώζνπλ ην κεηαθνξηθό θόζηνο θαηά πεξίπνπ 30%

-δεκηνπξγήζνπλ επηπιένλ επηζθέςεηο ζηα λεζηά ηα νπνία κε ηελ ζεηξά ηνπο ζα πξνζθέξνπλ κεγαιύηεξν ΦΠΑ, πνιιαπιάζην 

ηεο όπνηαο απώιεηαο ηνπ ΦΠΑ από ηα εηζηηήξηα 

-δεκηνπξγήζνπλ πεξίπνπ 100.000 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηα λεζηά

-εδξαηώζνπλ ηελ βησζηκόηεηα ηνπ νρεκαηαγσγνύ ζηόινπ

Ο πξφζθαηνο λφκνο θάλεη ιίγα βήκαηα ζηελ ζσζηή θαηεχζπλζε. Όρη φκσο αξθεηά. 

Γηα λα ζπλερίδεη λα ππάξρεη θαη λα πξνζθέξεη θζελφ κεηαθνξηθφ έξγν εθηφο απφ ηηο

επηπιένλ απαξαίηεηεο αιιαγέο, πξέπεη φιε ε αθηνπινΐα λα επηρνξεγεζεί κε 

ζεκαληηθφ πνζφ ηεο ηάμεσο ησλ  €300 εθαηνκκπξίσλ εηεζίσο ή θαη κεγαιχηεξν.
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Κξνπαδηεξφπινηα/Homeporting
Η Διιάδα ήηαλ θάπνηε πξσηνπφξνο ζηηο θξνπαδηέξεο

Οη Έιιελεο εθνπιηζηέο ήηαλ από ηνπο πξώηνπο πνπ επέλδπζαλ ζηελ θξνπαδηέξα ηελ δεθαεηία ηνπ 

„50. Γξαζηεξηνπνηήζεθαλ θαη ζηελ Καξατβηθή, Αιάζθα, Βαιηηθή θαη αιινύ. Τελ δεθαεηία ηνπ „70 

είρακε ηνλ κεγαιύηεξν ζηόιν θξνπαδηεξόπινησλ ηεο Μεζνγείνπ. Σήκεξα δελ ππάξρνπλ Διιεληθά 

θξνπαδηεξόπινηα θπξίσο ιόγσ ηεο Διιεληθήο, δήζελ «πξνζηαηεπηηθήο», λνκνζεζίαο.

Σν 2010 έγηλε ε πξψηε πξνζπάζεηα αιιά κφλν ην 2012 ε λνκνζεζία γηα ηα θξνπαδηεξφπινηα

πνπ επηζθέπηνληαη ηελ Διιάδα έγηλε ζπκβαηή κε ηα Δπξσπατθά δεδνκέλα φκσο αθφκε

πζηεξεί ζε πξνζέιθπζε επελδπηψλ θαη εδξαίσζε ηνπ homeporting.

• Η Διιάδα ιόγσ ηεο ηζηνξίαο ηεο, ηεο πινύζηαο πλεπκαηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ησλ κνλαδηθώλ

λεζηώλ ηεο είλαη ν επηζπκεηόο ηνπξηζηηθόο πξννξηζκόο.

• Όηαλ ην home-porting ησλ θξνπαδηεξόπινησλ ζα αλαπηπρζεί πιήξσο ζα δεκηνπξγεζνύλ

πεξίπνπ 11.500 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη πάλσ απφ €1 δηο επηπιένλ έζνδα ζηελ Διιεληθή

νηθνλνκία. Με ηελ δεκηνπξγία θαη πξνζθνξά αλαβαζκηζκέλσλ ππεξεζηψλ ηα νθέιε απηά

κπνξεί λα απμεζνχλ ζεκαληηθά.

• Οη ππνδνκέο λα αλαβαζκηζζνχλ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ώζηε

λα εμππεξεηνύλ απνηειεζκαηηθά κεγαιύηεξν αξηζκό θξνπαδηεξόπινησλ πνπ ζα επηζθέπηνληαη

ηα Διιεληθά ιηκάληα.

Ο ζηφρνο πξέπεη λα είλαη ε θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ησλ επηβαηψλ.
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θάθε αλαςπρήο
Οη «ζθαθάηνη» πξνζθέξνπλ πνιιέο ζέζεηο εξγαζίαο

Τν Διιεληθό αξρηπέιαγνο κε ηα πεξίπνπ 16.000 ρηιηόκεηξα αθηνγξακκήο, 1.200 λεζηά θαη 4.800 βξαρνλεζίδεο είλαη ν επηζπκεηόο

πξννξηζκόο αλαςπρήο.

Η Διιάδα θηινμελεί πεξίπνπ 17.700 ζθάθε αλαςπρήο όισλ ησλ ηύπσλ θαη ζεκαηώλ εθ ησλ νπνίσλ πεξίπνπ 8.000 είλαη άλσ ησλ 12 κ.

Απηόο ν αξηζκόο πεξηιακβάλεη πεξίπνπ 4.000 ζθάθε αλαςπρήο πξνο ελνηθίαζε εθ ησλ νπνίσλ πεξίπνπ 500 είλαη επαλδξσκέλα. Ο αξηζκόο

ησλ ζθαθώλ αλαςπρήο αλά θάηνηθν ζηελ Διιάδα είλαη κόλν πεξίπνπ 25% απηνύ ηεο Δ.Δ. ιόγσ ηεο αθηιόμελήο καο λνκνζεζίαο (Διιάδα: 1

ζθάθνο αλά 621 θαηνίθνπο, Δπξψπε: 1 ζθάθνο αλά 164 θαηνίθνπο).

Σν ΝΔΔ έρεη πξνηείλεη ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο γηα λα πξνζειθχζνπκε πεξηζζφηεξα ζθάθε αλαςπρήο ζηελ

Διιάδα.

Η κειέηε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο εθηηκά όηη ζηελ Διιάδα 1 άκεζε ζέζε δεκηνπξγεί 1 έκκεζε ζέζε εξγαζίαο. Σε άιιεο ρώξεο ε ζρέζε

είλαη 1 άκεζε δεκηνπξγεί 3 έκκεζεο. Ο ηνκέαο ησλ ζθαθώλ αλαςπρήο ζηελ Διιάδα δεκηνπξγεί πεξίπνπ 40.000 άκεζεο θαη έκκεζεο

ζέζεηο εξγαζίαο, ελδερνκέλσο θαη πεξηζζφηεξεο. Με ηνλ Ν.3790 ηνπ 2009 έθπγαλ πεξίπνπ 2.000 ζθάθε θαη καδί ηνπο ηνπιάρηζηνλ

6.000 ζέζεηο εξγαζίαο.

Η Διιάδα έρεη αζθαιείο, ζύγρξνλεο καξίλεο κε ηηο απαξαίηεηεο δηεπθνιύλζεηο γηα λα θηινμελεί ζθάθε κόληκα ή πεξαζηηθά. Θα έπξεπε λα

δεκηνπξγεζνύλ θαη άιιεο καξίλεο γηα λα θηινμελνύληαη πεξηζζόηεξα. Λφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο θαη ηνπ αξρηπειάγνπο καο, ε

Διιάδα κπνξεί λα γίλεη ν πξνηηκψκελνο πξννξηζκφο ζθαθψλ αλαςπρήο ηεο Δπξψπεο πξνζειθχνληαο αλζξψπνπο απφ φιν ηνλ

θφζκν.

Με έλα θηιηθφ θαη αζθαιέο πεξηβάιινλ θαη ηελ δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ καξηλψλ κε δπλαηφηεηα λα

θηινμελεζνχλ 10.000 πεξηζζφηεξα θαη κεγαιχηεξα ζθάθε αλαςπρήο ζα δεκηνπξγνχλην ηνπιάρηζηνλ 30.000

πεξηζζφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο.

ε κηα ειεθηξνληθή επνρή ε γξαθεηνθξαηία πξέπεη λα παηαρζεί. Σα Αγγιηθά ζε θάζε ιηκεληθφ ζηαζκφ είλαη

απαξαίηεηα.
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ΑΝΑΓΧΓΗ ΓΙΑΠΟΡΑ ΚΑΦΧΝ ΑΝΑΦΤΥΗ ΚΑΣΑ ΜΗΚΟ  
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Ο ρξφλνο είλαη ρξήκα

Από ηόηε πνπ ε Κίλα άξρηζε λα γίλεηαη ην εξγαζηήξην ηνπ θφζκνπ ήηαλ πξνθαλέο φηη νη εκπνξεπκαηηθέο ξνέο ζα

άιιαδαλ ζεκαληηθά θαη ε θίλεζε πξντόλησλ από ηελ Κίλα ζηελ Δπξψπε κέζσ ηεο Μεζνγείνπ ζα αύμαλε.

Γηα θνξηία πξνο θαη από ηελ Άπσ Αλαηνιή κε πξννξηζκό ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε ν Πεηξαηάο κεηώλεη ηνλ κεηαθνξηθό

ρξόλν θαηά 4 εκέξεο ή θαη πεξηζζόηεξν. Απηό θπξίσο νθείιεηαη ζηελ γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Διιάδαο ζηελ Μεζόγεην.

Πξνυπνζέηεη φκσο θαιή θαη γξήγνξε ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε κε ηελ ππφινηπε Δπξψπε. Σψξα πνπ ηέιεησζε

ε ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε Θξηαζίνπ-Ιθνλίνπ πξέπεη άκεζα λα ηειεηψζνπλ ηα έξγα παξάθακςεο ηνπ Γνκνθνχ.

Δθ‟ φζνλ ππάξμεη ζηξαηεγηθφο επελδπηήο θαιφ είλαη ην ζπκθέξνλ ηνπ λα επζπγξακκίδεηαη κε ηεο Διιάδαο.

Γηα ηνπιάρηζηνλ 15 ρξφληα ην ΝΔΔ πξνσζεί ηελ ηδέα ηνπ Πεηξαηά ζαλ δηακεηαθνκηζηηθφ θέληξν ηεο Αλαηνιηθήο

Μεζνγείνπ επηκέλνληαο ζηελ αλάγθε πεξαηψζεσο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ζχλδεζεο Θξηαζίνπ-Ιθνλίνπ. Σν έξγν

πνπ άξρηζε πξν εηθνζαεηίαο πεξίπνπ, επηηέινπο νινθιεξψζεθε.

Τν “Time as a Trade Barrier” ησλ Hummels θαη Schaur – Ιαλνπάξηνο 2012 ππνινγίδεη όηη κηαο εκέξαο θαζπζηέξεζε

ζηελ παξάδνζε ελόο θνξηίνπ απμάλεη ην θόζηνο ησλ κεηαθεξνκέλσλ αγαζώλ θαηά 0.6% έσο 2.3%.

Αξγνπνξία ζηελ ηεισλεηαθή δηαδηθαζία βιάπηεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ρψξαο.

Με θαιή δηνίθεζε θαη δηεζλή πξόηππα ε COSCO Piraeus Container Terminal ζε 3 ρξφληα έρεη ηξηπιαζηάζεη ηελ

δηαθίλεζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ελώ ζπγρξόλσο αλαβαζκίδεη ηνλ ζηαζκό. Τα νθέιε γηα ηελ Διιάδα

πνιιαπιαζηάζηεθαλ. Ο Πεηξαηάο άιιαμε. Καζώο πεξηζζόηεξεο εηαηξείεο ζπλεηδεηνπνηνύλ ηα νθέιε ηνπ Πεηξαηά ε

δηαθίλεζε ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζα απμεζεί πεξαηηέξσ.

Η πξφζθαηε ζπκθσλία κεηαμχ COSCO, Hewlett Packard θαη ηεο ΣΡΑΙΝΟΔ δείρλεη ηνλ δξφκν.

Θα αθνινπζήζνπλ θαη άιινη.
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Η Διιάδα σο δηακεηαθνκηζηηθφ θέληξν 

ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο
Σν ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν, πνπ κνηάδεη λα νινθιεξψλεηαη, ζα ελψλεη ηελ Διιάδα κε ην Δπξσπατθφ 

εκπνξηθφ ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν θαη ζα πξνζθέξεη γξεγνξφηεξεο ππεξεζίεο κεηαμχ Άπσ Αλαηνιήο θαη 

Κεληξηθήο/Αλαηνιηθήο Δπξψπεο.

Παξάδεηγκα: Σύγθξηζε κε άιια Διιεληθά ιηκάληα

Shanghai/Budapest (Hungary): Μέζσ Πεηξαηώο πεξίπνπ 23 εκέξεο  Καιακάηα:

Μέζσ Τεξγέζηεο πεξίπνπ 28 εκέξεο             Αύμεζε ρξόλνπ κεηαθνξάο θνξηίνπ 5 ώξεο 

Μέζσ Ακβνύξγνπ πεξίπνπ 35 εκέξεο           εθ’ όζνλ αλαπηπζζόηαλ αμηόπηζηε, ηαρεία

ζηδεξνδξνκηθή ζύλδεζε

Shanghai/Warsaw (Poland):    Μέζσ Πεηξαηώο πεξίπνπ 24 εκέξεο  Μείσζε ζπλνιηθνύ πινπ Port Said-Καιακάηα-

Μέζσ Τεξγέζηεο πεξίπνπ 28 εκέξεο            Gioia Tauro 5 ώξεο ζε ζρέζε κε ηνλ Πεηξαηά  

Μέζσ Gdansk πεξίπνπ 36 εκέξεο                        

Μέζσ Ακβνύξγνπ πεξίπνπ 35 εκέξεο

Θεζζαινλίθε:

Shanghai/Bucharest (Romania): Μέζσ Πεηξαηώο πεξίπνπ 24 εκέξεο  Αύμεζε ρξόλνπ κεηαθνξάο θνξηίνπ 2 ώξεο

Μέζσ Τεξγέζηεο πεξίπνπ 28 εκέξεο             Αύμεζε ζπλνιηθνύ πινπ Port Said-Θεζζαινλίθε-

Μέζσ Constanta πεξίπνπ 30 εκέξεο             Gioia Tauro 21 ώξεο ζε ζρέζε κε ηνλ Πεηξαηά

Τα Διιεληθά ιηκάληα θαίλεηαη λα είλαη θπζηθέο πύιεο πξνο θαη από ηελ Κεληξηθή/Αλαηνιηθή Δπξώπε θαη ηελ 

Άπσ Αλαηνιή κέζσ θαινύ ζηδεξνδξνκηθνύ δηθηύνπ. Θα κπνξνύζαλ επίζεο λα γίλνπλ ηα θέληξα 

κεηαθφξησζεο πξνο ηελ Μαχξε Θάιαζζα θαη ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην κε ηξνθνδνηηθά πινία.
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ΥΔΗ ΔΚΠΟΜΠΧΝ ΦΟΡΣΗΓΟΤ/ΣΡΑΙΝΟΤ 3:1
Η ζρέζε θφζηνπο κεηαθνξάο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ αληίζηνηρε



ΣΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΔΞΤΠΗΡΔΣΟΤΝ 

ΑΝΑΓΚΔ

Σα ζχγρξνλα ιηκάληα πξέπεη:

Να έρνπλ πξφζβαζε ζε απηνθηλεηφδξνκνπο θαη ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν.

Να παξαθνινπζνχλ ηηο δηακνξθνχκελεο ηάζεηο ηνπ εκπνξίνπ θαη λα πξνζαξκφδνληαη ηαρχηαηα.

Οη ππνδνκέο θαη ν πιηθνηερληθόο εμνπιηζκόο πξέπεη  ζπλερώο λα αλαβαζκίδνληαη γηα λα ππνδέρνληαη ηα 

λέαο γεληάο πινία, λέεο ηερλνινγίεο θνξηνεθθόξησζεο, θαιύηεξεο θαη ηαρύηεξεο ππεξεζίεο ζηνπο 

επηβάηεο. Γελ κπνξνχλ λα θηλνχληαη ζε ηαρχηεηεο δεκνζίνπ φπσο απηφ ιεηηνπξγεί ζήκεξα. Μέρξη 

ην 1970 ηα εκπνξεύκαηα κεηαθέξνλην ζαθάδα ή ζε παιέηεο. Μεηά άξρηζαλ λα έξρνληαη ζε containers, 

αξρηθά ζε κηθξέο πνζόηεηεο. Σήκεξα ηα πινία κεηαθέξνπλ αθόκε θαη 15.000  εκπνξεπκαηνθηβώηηα. 

Να αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε φζνλ αθνξά ζέζε, ππνδνκέο, παξαγσγηθφηεηα 

άιισο νη ρξήζηεο ηα παξαθάκπηνπλ (ίδεηε: παιηόηεξεο, ηελ απνηπρία ησλ εγθαηαζηάζεσλ Πιαηπηγηάιη

(Αζηαθφο) Αηησιναθαξλαλίαο, πνπ έγηλε ην 1984 σο ΝΑΒΙΠΔ, έκεηλε πεξίπνπ αρξεζηκνπνίεην θαη 

πξσηνιεηηνχξγεζε ην 2003 σο εκπνξηθό ιηκάλη, θ.α.).

Οη ζέζεηο θπξίσο ησλ εκπνξηθψλ ιηκαληψλ δελ είλαη δεδνκέλεο θαη κφληκεο. Ληκάλη πνπ εμππεξεηνχζε 

κηα πφιε ελδερνκέλσο λα κελ είλαη θαηάιιειν γηα λα εμππεξεηήζεη κηα κεγάιε ελδνρψξα πνπ 

ρξεηάδεηαη άιινπο κεγαιύηεξνπο ρώξνπο θαη πξέπεη λα έρεη θαιή πξνζβαζηκόηεηα κε άλεηα νδηθά θαη 

ζηδεξνδξνκηθά δίθηπα. Δλδερνκέλσο εκπνξηθό ιηκάλη ηεο Αηηηθήο ζα έπξεπε λα γίλνπλ θαη ηα Μέγαξα 

θαη ε επηβαηηθή θίλεζε ηνπ Αηγαίνπ λα εμππεξεηείηαη θαιύηεξα από ην Λαύξην. 
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Ναππεγήζεηο θαη επηζθεπέο πινίσλ

Η Διιάδα έρεη 4 λαππεγεία θαη πνιιέο λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο βάζεηο. Οη κεγαιχηεξεο λαππεγηθέο 

κνλάδεο δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ Διιάδα απφ Έιιελεο εθνπιηζηέο:
-Τα Διιεληθά Ναππεγεία από ηνλ Νηάξρν ην 1956 ζηα νπνία θηίζηεθαλ 55 πινία κεηαθνξάο θνξηίσλ κέρξη ηελ πώιεζή ηνπο ζην 

θξάηνο ην 1985 γηα 

-Τα Ναππεγεία Διεπζίλαο από ηνλ Αλδξεάδε ζηα κέζα ηνπ 1960 ζηα νπνία θηίζηεθαλ 5 πινία κεηαθνξάο θνξηίσλ κέρξη ην 1975

-Τα Ναππεγεία Νεσξίνπ (Σύξνο) από ηνλ Ν.Ι. Γνπιαλδξή ην 1970 ηα νπνία πνπιήζεθαλ ην 1978

-Τα Ναππεγεία Φαιθίδνο από ηνλ Ι.Κ. Καξξά ζηηο αξρέο ηνπ 1970 ηα νπνία κεηαζθεύαζαλ 2 πινία ζε θξνπαδηεξόπινηα θαη 

πνπιήζεθαλ ηελ δεθαεηία ηνπ „80

-Η Ναππεγνεπηζθεπαζηηθή βάζε Σαιακίλαο Φαλδξή ην 1960 κεηαζθεύαζε ζεκαληηθό αξηζκό ζε θξνπαδηεξόπινηα

Η λαππεγνεπηζθεπή ζηελ Διιάδα θάπνηε έζθπδε. ήκεξα νη Διιεληθέο λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο 

βάζεηο ππναπαζρνινχληαη απφ ηνλ εκπνξηθφ ζηφιν ιφγσ έιιεηςεο αληαγσληζηηθφηεηαο παξ‟ φιν ην 

θαιφ, μεξφ θιίκα θαη ηελ θεληξηθή καο ζέζε ζηελ Μεζφγεην

Οη Έιιελεο ηερλίηεο είλαη πνιχ θαινί:
-κεηά ηνλ Β’ Παγθόζκην Πόιεκν κεηέηξεςαλ πάλσ από 200 θνξηεγά πινία θαη δεμακελόπινηα ζε νρεκαηαγσγά θαη 

θξνπαδηεξόπινηα

-όηαλ ν νίθνο Φαλδξή έθαλε ζπκβόιαην γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπ “Galileo” ζην Meyer Werft έζηεηιε από ηελ Διιάδα 500 εξγάηεο θαη 

ηερληθνύο γηα λα βνεζήζνπλ

-ηα Διιεληθά επηβαηεγά θαη θξνπαδηεξόπινηα πνπ θηίζηεθαλ ζηελ Δπξώπε είραλ θάλεη πνιιά ζπκβόιαηα κε Διιεληθέο εηαηξείεο

-πνιιέο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ζηέιλνπλ εμεηδηθεπκέλα Διιεληθά ζπλεξγεία γηα επηζθεπέο ζην εμσηεξηθό

Όιν απηφ ην ηερληθφ δπλακηθφ απαμηψλεηαη απφ ζηξεβιέο πνιηηηθέο θαη ηελ θαηάρξεζε

αληηπαξαγσγηθψλ ζπλδηθαιηζηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ δεκηνχξγεζαλ αζπλέπεηα απφ ην 1974 θαη κεηά. 

Παξαγσγηθφηεηα δελ επηηπγράλεηαη κε €210 ηελ εκέξα γηα νπζηαζηηθή εξγαζία 5.5 σξψλ εκεξεζίσο.

$ 14 εθαηνκκύξηα, πνζό πνιύ κηθξόηεξν από ηελ ηηκή πώιεζεο ελόο κέζνπ λεόηεπθηνπ ηεο επνρήο!!!

ΓΑΓ



ΝΑΤΠΗΓΗΔΙ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

ΗΜΔΡΑ

Σα ζρφιηα πεξηηηεχνπλ. Σν δεηνχκελν είλαη αληαγσληζηηθφηεηα θαη ζπλέπεηα.

ΓΑΓ

Η λαππεγηθή δξαζηεξηφηεηα ζήκεξα πεξηνξίδεηαη ζε κηθξέο κνλάδεο ηνπηθήο θπξίσο λαπζηπινΐαο. Φνξηεγά

πινία δελ θηίδνληαη νηθνλνκηθά ζηελ Διιάδα.

παξάγγεηιε 43 επηβαηεγά πινία.

Η Διιεληθή αθηνπινΐα από ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 θαη ελ όςεη ηεο ελαξκόληζήο ηεο κε ηελ Δπξσπατθή λνκνζεζία

Κηίζηεθαλ 10 ζηελ Γεξκαλία, 8 ζηελ Κνξέα, 6 ζηελ Ιηαιία, 5 ζηελ Σνπεδία/Ννξβεγία,

4 ζηελ Απζηξαιία, 3 ζηελ Οιιαλδία, 3 ζηελ Γαιιία θαη 2 ζηελ Φηιαλδία. Γειαδή 41 θηίζηεθαλ ζε Δπξσπατθέο θαη

άιιεο ρψξεο κε πςειφηεξν, αθφκε θαη δηπιάζην, θαηά θεθαιή εηζφδεκα απφ ηελ Διιάδα!!! (Ιηαιία +16%,

Γαιιία +33.5%, Γεξκαλία +44.9%, Οιιαλδία +59.7%, Ννξβεγία +103%)

Σα 2 πινία πνπ θηίζηεθαλ ζηελ Διιάδα ήηαλ ην «ΝΗΟ ΜΤΚΟΝΟ» θαη ην «ΝΗΟ ΥΙΟ» ηα νπνία αξρηθά

παξαγγέιζεθαλ από ηελ BLUE STAR FERRIES ην 2000. Τν 2004, ζε εκηηειή θαηάζηαζε(!) ην πξώην εγθαηαιείθζεθε

θαη αγνξάζηεθαλ από ηελ HELLENIC SEAWAYS. Τα πινία απηά νινθιεξώζεθαλ ην 2005 θαη ην 2007 από άιια

λαππεγεία θαη ζπλεξγεία. Φξεηάζηεθαλ πεξίπνπ 6 ρξόληα γηα λα νινθιεξσζνύλ.

Δδώ αο ζεκεησζεί όηη έρνπλ δνζεί ζε λαππεγία ηεο Ιηαιίαο, Γεξκαλίαο, Γαιιίαο θαη Φηλιαλδίαο παξαγγειίεο, γηα

παξάδνζε από ην 2009 έσο ην 2018, γηα 54 θξνπαδηεξόπινηα 140.611 θιηλψλ, ζπλνιηθά 5.524.082 GT θαη αμίαο $ 34
δηο (www.amem.at). θεθζείηε κφλν, πέξαλ ησλ λαππεγείσλ, ζε πφζεο βηνκεραλίεο/βηνηερλίεο μελνδνρεηαθψλ

πξντφλησλ δίλνπλ δνπιεηά!

Πξέπεη ε Διιάδα λα επαλαδξαζηεξηνπνηεζεί ζηνλ ζεκαληηθφ ηνκέα ηεο λαππεγνεπηζθεπήο αλακνξθψλνληαο

ην ιεηηνπξγηθφ πιαίζην. Αλ άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο κπνξνχλ λα θηίζνπλ πινία, ηφηε θαηά ηνλ ίδην ηξφπν

κπνξνχκε θαη εκείο.



Η Διιεληθή λαπηηιηαθή 

νηθνλνκία έρεη ηεξάζηηεο 

δπλαηφηεηεο.

ΓΑΓ

Γηα λα σθειεζεί ε ρψξα, πξέπεη λα αιιάμεη ην

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θαη λα ππάξμεη καθξφπλνε,

ζηαζεξή, επηρεηξεκαηηθά θηιηθή λνκνζεζία.

Υσξίο αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο ην επίπεδν

δηαβίσζεο ηεο ρψξαο ζα πέθηεη.



ΔΤΥΑΡΙΣΧ

Γεώξγηνο Α. Γξάηζνο


