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Η αλάπηπμε, αιιά θαη ν καξαζκόο, 

είλαη πξντόληα αλζξώπηλεο 

ζθέςεο
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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. 3



Η Διιάδα είλαη ζε θεληξηθή ζέζε ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ

Μεγαινπξγνύζε όηαλ αγθάιηαδε ηελ ζάιαζζα θαη ην εκπόξην

Μπνξεί λα γίλεη:

• Ναπηηιηαθό θαη νηθνλνκηθό θέληξν ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ πξνζειθύνληαο δηεζλείο

επελδύζεηο

• Πξννξηζκό αλαςπρήο θαη ζαιαζζίνπ ηνπξηζκνύ ηεο Δ.Δ. πξνζειθύνληαο αλζξώπνπο

από όιν ηνλ θόζκν

• Κύξηα αθεηεξία (home-porting hub) θξνπαδηεξόπινησλ ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ

• Γηακεηαθνκηζηηθό θέληξν ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξώπεο θαη ηεο Αλαηνιηθήο

Μεζνγείνπ

• Ναππεγνεπηζθεπαζηηθό θέληξν

Υξεηάδεηαη όξακα θαη θαηάιιειν, ζηαζεξό, θηιόμελν επηρεηξεκαηηθό

ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα, απαιιαγκέλν από γξαθεηνθξαηηθέο αγθπιώζεηο.

Έηζη νη ζέζεηο εξγαζίαο πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ ζα είλαη πάξα πνιιέο.
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ΜΔΓΑΛΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΑ ΚΔΝΣΡΑ

5



Έλα λαπηηιηαθό θέληξν ρξεηάδεηαη θπξίσο:

-Τγηέο ρξεκαηηζηήξην, ηξάπεδεο & ρξεκαηνπηζησηηθέο δπλαηόηεηεο

-Αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο 

-Γηεζλώο θαηαμησκέλεο λνκηθέο ππεξεζίεο, δηθαζηήξηα, δηαηηεζίεο θαη ηερληθή 

ππνζηήξημε 

-Έδξεο εκπνξηθώλ εηαηξεηώλ θαη λαπισηώλ

Έηζη πξνζειθύεη  λαπηηιηαθέο εηαηξείεο

Shanghai, Singapore, Hong Kong, Κύπξνο θαη Μάιηα πνπ πξνζειθύνπλ, ήηαλ 

όιεο Βξεηαληθέο απνηθίεο κε αληίζηνηρε νξγάλσζε πνπ αλεμαξηεηνπνηήζεθαλ 

κεηά ηνλ Β’ Παγθόζκην Πόιεκν

Ο Πεηξαηάο κέρξη θαη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘60 έθαλε θπξίσο πιεξώκαηα

Η Singapore έρεη 5.5 εθ. θαηνίθνπο ζε έθηαζε κηζήο Ρόδνπ θαη 3 θνξέο ην θαηά 

θεθαιή ΑΔΠ ηεο Διιάδαο 

Άιιε ζθέςε, άιιε νξγάλσζε, άιιε αλάπηπμε
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Διιελόθηεηε πνληνπόξνο λαπηηιία

• Αηηηθή: Δηζξένπλ €13-€19δηο δεκηνπξγώληαο 200.000 κε 300.000 

ζέζεηο εξγαζίαο δεκηνπξγώληαο ~ 7%+ ΑΔΠ (Π. Πεηξαηώο, ΙΟΒΔ) -

Κπξίσο λαπηηιηαθά γξαθεία

• Λνλδίλν: εηζξένπλ €37δηο εηεζίσο δεκηνπξγώληαο 537.000 ζέζεηο 

εξγαζίαο- Κπξίσο αλαβαζκηζκέλεο ππεξεζίεο

• Γηπιάζην κέζν κέγεζνο πινίσλ από ινηπό παγθόζκην ζηόιν

• Αμηόπηζηνο κεηαθνξηθόο εηαίξνο κεγάισλ νηθνλνκηώλ
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-133 εθηάξηα νηθόπεδν

-20.000 θνηηεηέο ζην ζύλνιν

-3.000 ζηηο ρνιέο Πινηάξρσλ θαη Μεραληθώλ 

πινίσλ

-πλεξγαζία κε 60 μέλεο Ναπηηθέο Αθαδεκίεο

θαη Παλεπηζηήκηα

-Σν DNV είλαη ν εμσηεξηθόο ειεγθηήο ηεο 

πνηόηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο 10



ΝΑΤΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

• Ο εθνπιηζκόο δηαρξνληθά πηέδεη γηα: αλαβάζκηζε ζπνπδώλ θαη 

πεξηζζόηεξνπο εηζαθηένπο

• Σπκθέξεη: Κόζηνο ζπνπδώλ ~ €20,000 ζηελ δηάξθεηα δσήο εηζξένπλ 

€2-€2.5 εθ 

• ΔΜΠ παξάγεη ~50 MSc Ναππεγνύο Μεραλνιόγνπο Μεραληθνύο/ 

ρξόλν

• Λνηπά παλεπηζηήκηα ~350 BSc, MSc λαπηηιηαθώλ ζπνπδώλ/ ρξόλν
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Αθηνπινΐα

• Δμππεξεηεί 1.6 εθ λεζηώηεο θαη 75% ησλ ηνπξηζηηθώλ δηαλπθηεξεύζεσλ

• Παξάγεη 6.5% ηνπ ΑΔΠ θαη ~250.000 ζέζεηο εξγαζίαο (ΙΟΒΔ)

• Γηα ρξόληα δεκηνγόλνο κε δηαθαηλόκελε κηθξή βειηίσζε θέηνο. Από ηα 

43 επηβαηεγά πινία πνπ λαππεγήζεθαλ ήδε πνπιήζεθαλ 12. Αλ δελ 

θαηαζηεί θεξδνθόξνο γηα λα αλαλεώλνληαη ηα πινία, ζα ρξεηαζηνύλ 

€3+δηο λα αγνξαζηνύλ λέα.
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Κξνπαδηέξα

• Γελ αλαπηύζζεηαη ην Homeporting πνπ απνθέξεη 5πιάζηα έζνδα. Θα 

δεκηνπξγνύζε €1δηο κεγαιύηεξεο εηζξνέο θαη 11.500 πεξηζζόηεξεο ζέζεηο 

εξγαζίαο.  

• Η Ιζπαλία έρεη 5.5 θνξέο κεγαιύηεξε ζρέζε επηζθέςεσλ/αθίμεσλ

• Η Ιηαιία      “ 6.5 θνξέο “                “                    “

• Οη επηζθέςεηο από ην 2008-2013 ζηελ Διιάδα απμήζεθαλ 7% ελώ ζηελ Ιηαιία 40%

θαη Ιζπαλία 45% - Απηά πξέπεη λα πξνβιεκαηίδνπλ.

• Βαζηθέο αηηίεο:

-Τν Δι. Βεληδέινο έγηλε αθξηβό πεξηθεξεηαθό αεξνδξόκην (δελ έρεη ηηο απαξαίηεηεο 

απεπζείαο πηήζεηο κε Ακεξηθή θαη Άπσ Αλαηνιή)

-Αλεπαξθείο ε αθαηάιιειεο ππνδνκέο 

-Καηάιιεια αλαβαζκηζκέλνη πξννξηζκνί θαη ζσζηό marketing ιηκαληώλ ζηηο 

εηαηξείεο θξνπαδηέξαο.
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θάθε αλαςπρήο

• Σήκεξα θηινμελνύληαη ~18.000 πνπ ζπληεξνύλ ~ 40.000 ζέζεηο 

εξγαζίαο

• Με ηνλ Ν.3790 ηνπ 2009 έθπγαλ ~ 2.000 ζθάθε θαη καδί ηνπο 

ηνπιάρηζηνλ 6.000 ζέζεηο εξγαζίαο

• Διιάδα 1 ζθάθνο αλαςπρήο αλά 621 θαηνίθνπο, Δπξώπε 1 αλά 

164 θαηνίθνπο!

• Η πξόζθαηε λνκνζεζία είλαη πηα αληαγσληζηηθή θαη ζα πξνζειθύζεη.

Αλ θηινμελνύζακε άιια 10.000 θπξίσο κεγαιύηεξα ζθάθε ζα 

δεκηνπξγνύζακε ηνπιάρηζηνλ 40.000 πεξηζζόηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο
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Ο ρξόλνο είλαη ρξήκα

• Μέζσ Πεηξαηά ν ρξόλνο κεηαθνξάο πξνο ηελ θεληξηθή θαη αλαηνιηθή 

Δπξώπε είλαη 4 εκέξεο ζπληνκόηεξνο. Πξνο δπηηθή Δπξώπε πεξίπνπ 

6 ήκεξεο ζπληνκόηεξνο. Τν θόζηνο αμίαο ηνπ εκπνξεύκαηνο 

ππνινγίδεηαη κεηαμύ 0.6%-2.3% κεγαιύηεξν  αλά εκέξα θαζπζηεξήζεσο 

• Η παξαγσγηθόηεηα ηνπ Πξνβιήηα 2 θαη 3 ηεο COSCO έρεη ππεξ-

ηξηπιαζηαζηεί

• Τν κεγαιύηεξν όθεινο γηα ηελ Διιάδα ζα είλαη ε δεκηνπξγία ειαθξώλ 

κεηαπνηεηηθώλ βηνκεραληώλ πνπ λα πξνζθέξνπλ Δπξσπατθή 

πξνζηηζέκελε αμία ζηηο εηζαγσγέο πξνο απνθπγή δαζκώλ

• Πξέπεη λα αλαβαζκηζζεί θαη λα ηειεηώζεη (ζήξαγγεο Καιιηδξνκίνπ) ην 

ζηδεξνδξνκηθό δίθηπν σο ηα ζύλνξα.
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Ναππεγνεπηζθεπή

• Από ην 1975 έσο ην 1985 άιιαμαλ ρέξηα νη θάπνηε παξαγσγηθέο θαη θεξδνθόξεο 

λαππεγηθέο εγθαηαζηάζεηο. Παξ’ όια ηα πιενλεθηήκαηα ζέζεο έθηνηε 

θπηνδσνύλ θαη επηβαξύλνπλ ηνλ θνξνινγνύκελν

• Από ηα 43 αθηνπιντθά πνπ θηίζηεθαλ θπξίσο ζε αθξηβόηεξεο ρώξεο ηεο Δπξώπεο 

θαη αιινύ, κόλνλ 2 θηίζηεθαλ ζηελ Διιάδα. Τν «Νήζνο Υίνο» θαη ην «Νήζνο  

Μύθνλνο». Δλώ όπνπ αιινύ θηίδνληαη ζε πεξίπνπ 2 ρξόληα, εδώ έθαλαλ πεξίπνπ 6!

• Πξνρζέο θαηέπιεπζε ην θξνπαδηεξόπινην «Quantum of the Seas», θηηζκέλν ζηελ 

Meyer Werft, Pappenberg, Γεξκαλία θόζηνπο $1δηο

• Γηα λα πάξεη κπξνζηά ε λαππεγνεπηζθεπή ζηε Διιάδα ρξεηάδεηαη Αληαγσληζηηθόηεηα 

θαη Σπλέπεηα

Οη ηερλίηεο είλαη θαινί. Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα θηαίεη 
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ΔΤΥΑΡΙΣΩ

Γεώξγηνο Α. Γξάηζνο
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