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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το Ελληνικό λιμενικό σύστημα αποτελείται από 12 μεγάλους λιμένες, οι οποίοι 

λειτουργούν, με την μορφή του « Οργανισμού λιμένα Α.Ε.».  

Οι λιμένες πλέον αποτελούν ολοκληρωμένους επιχειρηματικούς οργανισμούς, οι 

οποίοι διαθέτουν διαχειριστικά και σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα, διασυνδέσεις με 

εταιρίες ναυτιλιακών μεταφορών και δυνατότητες προσελκύσεως μεγάλων πελατών, 

επιπλέον χώρους αποθηκεύσεως και υποστηρίξεως των logistics και άλλων παράλληλων 

δραστηριοτήτων, ενώ η λειτουργία τους γίνεται περισσότερο αποτελεσματική όταν 

υποστηρίζονται ικανοποιητικά από τα γενικότερα δίκτυα μεταφορών. Στη παρούσα 

εργασία θα αναλύσουμε την πορεία του Οργανισμού Λιμένα Πειραιώς, όσον αφορά την 

οικονομική ανάλυση με τη χρήση των αριθμοδεικτών. 

Με αυτό τον τρόπο αφενός αξιολογείται η χρηματοοικονομική πορεία του ΟΛΠ και 

θα εκτιμηθεί κατά πόσον η εταιρία δημιούργησε πλούτο για τους μετόχους της , κατά την 

αντίστοιχη περίοδο. 

Οι αριθμοδείκτες οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη χρηματοοικονομική ανάλυση 

των εταιριών είναι (α) οι αριθμοδείκτες ρευστότητας, (β) οι αριθμοδείκτες εταιρικής 

δραστηριότητας , (γ) οι αριθμοδείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και βιωσιμότητας και (δ) 

οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας 
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1.ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ  

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

της Μεσογείου. Αποτελεί επίσης βασικό αναπτυξιακό μοχλό του διεθνούς εμπορίου, της 

τοπικής και εθνικής οικονομίας. Η ιστορία του ξεκινά το 1824, όταν πραγματοποιήθηκαν 

τα εγκαίνια έναρξης των μεγάλων έργων. Το 1833 ο Πειραιάς ανακηρύσσεται σε 

ανεξάρτητο Δήμο. Το 1834, η πρωτεύουσα της Ελλάδας μεταφέρεται από το Ναύπλιο 

στην Αθήνα. Τότε ο βασιλιάς Όθωνας αποβιβάζεται στον Πειραιά για να εγκατασταθεί 

στην Αθήνα. Το γεγονός αυτό αποτελεί την αρχή μιας νέας κίνησης στο λιμάνι και ιδρύεται 

το Τελωνείο και το Υπολιμεναρχείο του Πειραιά, το οποίο υπάγεται στο λιμεναρχείο της 

Ύδρας. Στη συνέχεια ακολουθούν οι παρακάτω χρονικοί σταθμοί του λιμανιού του 

Πειραιά: 

1835. Έμποροι από τη Χίο και την Ύδρα εγκαθίστανται στον Πειραιά, ενώ την ίδια 

εποχή, με Βασιλική Διαταγή της 16.10.1835, επιβάλλεται τέλος 10% επί του εισαγωγικού 

δασμού των εισαγόμενων από το λιμάνι προϊόντων. Το επιπλέον ποσό προοριζόταν για 

την κατασκευή του "μώλου", τη "διόρθωση" του λιμανιού και την αποξήρανση των ελών. 

Ορίζεται η πρώτη Επιτροπή διοικήσεως του λιμανιού.  

1836. Ολοκληρώνεται η κατασκευή της οδού Αθηνών - Πειραιώς, η οποία συντελεί 

στην αύξηση της κίνησης του λιμανιού. Το ίδιο έτος ιδρύεται Υγειονομείο στον Πειραιά.  

1840. Το πρώτο φορτηγό ατμόπλοιο ελληνικής ιδιοκτησίας, το νεότευκτο 

"Δημήτριος - Χριστίνα", φθάνει στο λιμάνι του Πειραιά.  

1842. Λόγω της αντιδράσεως των μεγάλων λιμανιών της εποχής εκείνης, Σύρου, 

Πατρών και Ναυπλίου, το σχέδιο δήλωσης του Πειραιά ως "ελεύθερο λιμάνι" 

απορρίπτεται.  

1848. Με νομοθετική ρύθμιση τη διοίκηση του λιμανιού αναλαμβάνει τριμελής 

"Επιτροπεία". Αυξάνονται τα εισπραττόμενα επί των εμπορευμάτων τέλη και άλλα 

δικαιώματα. Γίνονται εκβαθύνσεις του λιμανιού, πλακοστρώσεις προκυμαίων κλπ.  

1850. Η κίνηση του λιμανιού ετησίως, ανέρχεται σε 7.000 περίπου πλοία 

καταπλέοντα και αποπλέοντα, ολικής χωρητικότητας 130.000 τόνων και 30.000 επιβατών 

εκ των οποίων 28.000 εσωτερικού και 2.000 εξωτερικού.  
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1860. Ιδρύονται στο λιμάνι τα Ναυπηγεία Βασιλειάδη. Στο λιμάνι του Πειραιά είναι 

νηολογημένα 301 ιστιοφόρα, χωρητικότητας 14.944 τόνων.  

1861. Το έτος αυτό συγκροτείται η "Εφορευτική Επιτροπεία του λιμένος Πειραιώς" 

και το λιμάνι τελεί πλέον υπό τον έλεγχο της Δημοτικής Αρχής.  

1868. Αρχίζει η κατασκευή των κρηπιδωμάτων του λιμανιού Αλών.  

1869. Πραγματοποιείται η σιδηροδρομική σύνδεση της Αθήνας με τον Πειραιά. 

Παράλληλα ιδρύεται η ναυτασφαλιστική εταιρία "Αρχάγγελος" και ο πρώτος Ελληνικός 

Νηογνώμων. 

1872. Αντικαθίσταται η χρήση πετρελαίου για το φωτισμό του λιμανιού από 

φωταέριο. Χτίζεται το Χρηματιστήριο του Πειραιά, το επονομαζόμενο "Ρολόι". Σύμφωνα 

με μετρήσεις εκείνης της εποχής ο πληθυσμός του Πειραιά ανέρχεται σε 16.000 περίπου 

κατοίκους.  

1874. Η Εφορευτική Επιτροπή συνάπτει δάνειο 400.000δρχ για την εκτέλεση 

λιμενικών έργων, ενώ την ίδια περίοδο τα μηχανουργεία στον Πειραιά κατασκευάζουν τις 

πρώτες ατμομηχανές, δύναμης μέχρι 100 ίππων.  

1875. Αυξάνεται το τέλος επί των εισαγόμενων εμπορευμάτων υπέρ του λιμανιού.  

1876. Εγκατάσταση του πρώτου γερανού στο λιμάνι.  

1881-1886. Μέσα σε αυτά τα πέντε χρόνια αγοράζεται μεγάλη βυθοκόρος, 

πραγματοποιούνται εκβαθύνσεις στο λιμάνι και αξιοποιείται το λιμάνι Άλων.  

1884. Ιδρύεται στον Πειραιά η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.  

1889. Ο Πειραιάς έχει 34.527 κατοίκους.  

1890. Η κίνηση στο λιμάνι ανέρχεται στα 2.460 πλοία χωρητικότητας 1.500.000 

τόνων περίπου ετησίως.  

1893. Διανοίγεται η διώρυγα της Κορίνθου και αυξάνεται η κίνηση του λιμανιού του 

Πειραιά.  

1898. Κατασκευάζεται ο πρώτος εξωτερικός μώλος του λιμανιού.  

1904. Η ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιείται για το φωτισμό του λιμανιού. Γίνεται 

διαπλάτυνση της προβλήτας της Τρούμπας.  
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1906. Κατασκευάζεται ο δεύτερος εξωτερικός μόλος του λιμανιού. Στο λιμάνι 

εισέρχονται και εξέρχονται 5.350 πλοία, συνολικής χωρητικότητας 3.250.000 τόνων.  

1908. Αρχίζει ο εκβραχισμός της υφάλου του προλιμένος.  

1911. Με νόμο συνιστάται νέα Διοίκηση του λιμανιού, η 15μελής "Επιτροπεία 

Λιμένος Πειραιώς", στην οποία εκπροσωπούνται όλες οι ενδιαφερόμενες, για το λιμάνι, 

τάξεις. 

1912. Ολοκληρώνεται η κατασκευή των δύο μόνιμων δεξαμενών του λιμανιού.  

1920. Συντάσσονται σχέδια διαρρυθμίσεως του λιμανιού από τους Ουίλς, Μακ 

Αλπάιν και Τζάκσον.  

1921. Ως πρόεδρος της λιμενικής Επιτροπής ορίζεται ο Δ. Καλλιμασιώτης.  

1923. Νέο σχέδιο διαρρύθμισης του λιμανιού, το οποίο καταρτίσθηκε από τη 

Λιμενική Επιτροπή.  

1924. 16 Μαρτίου γίνονται τα εγκαίνια ενάρξεως των μεγάλων έργων του λιμανιού, 

από τον γαλλικό όμιλο Ερσάν, δαπάνης 550 εκατομμυρίων δραχμών.  

1926. Σχέδιο διαρρύθμισης του λιμανιού, το οποίο καταρτίσθηκε από τον Κέλενεκ.  

1929. Νέα σχέδια διαρρύθμισης του λιμανιού, της λιμενικής Επιτροπής, του 

Σακαλή και του Ησαΐα, προτείνοντας λιμενοποίηση του Φαλήρου.  

1930. Η ραγδαία εξέλιξη του λιμανιού επιβάλλει την ίδρυση, με βάση τον νόμο 

4748, αυτόνομου οργανισμού διοίκησης του λιμανιού του "Οργανισμού Λιμένος 

Πειραιώς" (Ο.Λ.Π.)  

1931. Ολοκληρώνονται τα νέα κρηπιδώματα του λιμανιού, μήκους 2.748 μέτρων 

και πέντε μεγάλες αποθήκες, ενώ ο Ο.Λ.Π. αναλαμβάνει την φορτοεκφόρτωση των 

εμπορευμάτων.  

1932. Πραγματοποιείται έναρξη λειτουργίας της Ελευθέρας Ζώνης και 

εγκατάσταση δύο γερανογεφυρών.  

1937. Εγκαίνια Σιταποθήκης (Σιλό) του λιμανιού και των αναρροφητήρων.  

1939. Η έναρξη του Β' παγκοσμίου πολέμου αρχίζει να επηρεάζει την κίνηση του 

λιμανιού.  
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1941. Τρομερή έκρηξη, μέσα στο λιμάνι πλοίου γεμάτου με πολεμοφόδια επιφέρει 

μεγάλες καταστροφές στο λιμάνι και στην πόλη. Οι εχθρικές αεροπορικές επιδρομές 

προκαλούν την καταστροφή των πρώτων γερανών και η γερμανική στρατιωτική διοίκηση 

κατοχής εγκαθίσταται στο λιμάνι. 

1944. Οι Γερμανοί, αποχωρούντες, ανατινάσσουν τα κρηπιδώματα και τις 

εγκαταστάσεις του λιμανιού. Πραγματοποιείται ανάληψη εκ νέου των φορτοεκφορτωτικών 

εργασιών του λιμανιού από τον Ο.Λ.Π.  

1945. Αρχίζουν στο λιμάνι εργασίες εκκαθάρισής του από τα ναυάγια.  

1946. Αγοράζονται 31 γερανοί για τις φορτοεκφορτωτικές εργασίες του λιμανιού.  

1950. Δημοσιεύεται ο Αναγκ. Νόμος 1559 περί Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, 13 

νέοι ηλεκτρικοί γερανοί αρχίζουν να λειτουργούν στο λιμάνι μετά την ολοκλήρωση της 

συναρμολόγησης τους και φθάνουν 25 περονοφόρα οχήματα ανύψωσης και μεταφοράς 

εμπορευμάτων στο λιμάνι.  

1951. Για την καλύτερη παρακολούθηση των εργασιών το λιμάνι διαιρείται σε 6 

Διαμερίσματα, τα οποία αρχίζουν αμέσως να λειτουργούν. Καταργούνται τα εργολαβικά 

δικαιώματα επί των πλευρισμένων πλοίων και ανέλαβε ο Ο.Λ.Π. την είσπραξη αυτών, 

ενώ το ίδιο έτος έγιναν τα εγκαίνια των κατασκευασθέντων με την Αμερικάνικη βοήθεια 

νέων έργων του λιμανιού.  

1953. Ολοκληρώνεται η επισκευή του κρηπιδώματος Ι-Κ του λιμανιού Αλών, 

καθώς και η μεγάλη προβλήτα του όρμου Δραπετσώνας.  

1955. Ολοκληρώνεται η ανοικοδόμηση του κατεστραμμένου από τον βομβαρδισμό 

λιμενικού Υπόστεγου. Αρχίζουν τα μεγάλα έργα κρηπιδώσεως του ανατολικού τμήματος 

του λιμανιού.  

1957. Εγκαινιάζονται και παραδίδονται προς εκμετάλλευση οι προβλήτες 

Καραϊσκάκη και Βασ. Κωνσταντίνου, ως και τα κρηπιδώματα Βασιλειάδη, Νηοδόχης 

Δημαρχείου και Β. Περιπτέρου.  

1958. Κατασκευάζονται δύο μεγάλα μεταλλικά υπόστεγα στο λιμάνι Αλών και 

αρχίζει τον ίδιο χρόνο η λειτουργία των Διυλιστηρίων πετρελαίων, ιδρυθέντων κοντά στο 

λιμάνι.  
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1959. Κατασκευάζεται μεγάλο μεταλλικό υπόστεγο στην περιοχή του Βασιλικού 

Περιπτέρου, γίνονται τα εγκαίνια του εντευκτηρίου και εστιατορίου των υπαλλήλων και 

εργατών του Ο.Λ.Π. και ολοκληρώνονται τα μεγάλα λιμενικά έργα του Πειραιά, 

συμπεριλαμβανομένων 2.600 μέτρων νέων κρηπιδωμάτων.  

1959. Την ίδια χρονιά αρχίζει η κατασκευή του πρώτου Ναυτικού Επιβατικού 

Σταθμού και δύο μεγάλων αποθηκών, η κατασκευή του λιμένος Ηρακλέους (Αγ. Γεωργίου 

Κερατσινίου) και ανακαλύπτονται κοντά στο λιμάνι του Πειραιά αρχαία αγάλματα 

χαρακτηριστικά της εξαιρετικής αρχαίας ελληνικής γλυπτικής.  

1961. Κατασκευάζονται δύο νέες μεγάλες αποθήκες στην ακτή Βασιλειάδη του 

λιμανιού.  

1962. Κατασκευή μόλου Φρεαττύδας και λιμενίσκου "Δέλτα" Φαλήρου.  

1964. Ολοκλήρωση της επέκτασης του κτιρίου και της Σιταποθήκης (Σιλό). Έναρξη 

της λειτουργίας της Ιχθυόσκαλας Κερατσινίου.  

1966. Αρχίζει η κατασκευή του Επιβατικού Σταθμού Αγίου Νικολάου και 

παραχωρούνται οι λιμενίσκοι Ζέας - Φρεαττύδας στον Ε.Ο.Τ.  

1967. Αρχίζει η λειτουργία των δύο πλωτών Δεξαμενών στο Πέραμα.  

1968. Ο Ο.Λ.Π. βρίσκεται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, 

ενώ τον ίδιο χρόνο κατεδαφίζεται το ιστορικό κτίριο του Δημαρχείου ("Ρολόι").  

1973. Αρχίζει η κατασκευή της προβλήτας Ι στο Νέο Ικόνιο.  

1974. Πραγματοποιείται προμήθεια ενός πλωτού γερανού 100 τόνων.  

1975. Λειτουργεί η πρώτη γερανογέφυρα για εμπορευματοκιβώτια στο σταθμό της 

Ακτής Βασιλειάδη.  

1976. Εκσυγχρονίζεται η νομοθεσία και γίνεται αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του 

Ο.Λ.Π. ενώ οργανώνεται για πρώτη φορά η ναυτιλιακή έκθεση "Ποσειδώνια" στον 

επιβατικό σταθμό του Ο.Λ.Π.  

1978. Αρχίζει η κατασκευή τραπεζοειδούς - αρχικά - προβλήτας στο Νέο Ικόνιο για 

τη δημιουργία του νέου μεγάλου σταθμού εμπορευματοκιβωτίων και αποπερατώνοντας 

τα έργα για την επέκταση του Container Terminal της Ακτής Βασιλειάδη. 
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1979. Αρχίζει η λειτουργία σταθμού εξυπηρέτησης εμπορευματοκιβωτίων - 

ψυγείων δυναμικότητας 240 θέσεων.  

1980. Προμήθεια δύο νέων γερανογεφυρών για Containers και εγκατάσταση τους 

στην Ακτή Βασιλειάδη και την προβλήτα Ι (Ν. Ικονίου).  

1981. Ολοκληρώνεται η μελέτη του Βρετανικού Συμβουλευτικού Οργανισμού 

"Placon Ltd" για το λιμάνι του Πειραιά.  

1982. Συγκροτείται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.Π. με 14μελή σύνθεση 

που καταρτίζει το πενταετές πρόγραμμα ανάπτυξης του λιμένα. Επίσης, 

πραγματοποιείται προμήθεια 17 ηλεκτροκίνητων γερανών και τριών ρυμουλκών των 500 

HP.  

1983. Λαμβάνονται μέτρα νια την ανάπτυξη της διαμετακόμισης των φορτίων 

τράνζιτ στο λιμάνι του Πειραιά. Στα πλαίσια της εφαρμογής της διεθνούς σύμβασης 

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

εταιρία η εκτέλεση των εργασιών περισυλλογής πετρελαιοειδών και χημικών καταλοίπων, 

λυμάτων, απορριμμάτων κλπ. Τότε παίρνονται οι πρώτες αποφάσεις για την 

μηχανοργάνωση των λιμενικών υπηρεσιών.  

1984. Αποσυμφόρηση πολλών χώρων του κεντρικού λιμένα για την εξυπηρέτηση 

της επιβατικής κίνησης. Τα αυτοκίνητα TIR μεταφέρονται στο Νέο Ικόνιο. Την ίδια χρονιά 

δεντροφυτεύεται η περιοχή του Κεντρικού λιμανιού και λαμβάνονται μέτρα για την 

ανάδειξη των ερειπίων του αρχαίου πειραϊκού τείχους, στην περιοχή Παλατάκι. Επίσης, 

αξιοποιείται ο Κεντρικός Επιβατικός Σταθμός ως εκθεσιακός χώρος, με την οργάνωση 

διεθνών εκθέσεων.  

1985. Διαμορφώνεται ο εσωτερικός και εξωτερικός χώρος του Επιβατικού 

Σταθμού Αγίου Νικολάου.  

1986. Παραδίδεται σε πλήρη εκμετάλλευση ο Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων 

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

μηχανικός εξοπλισμός του με 11 νέα οχήματα στοιβασίας και μεταφοράς containers, 28 

περονοφόρα οχήματα, 10 tractors, λεωφορεία, νοσοκομειακά αυτοκίνητα, 
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ρυμουλκούμενα οχήματα κ.ά. Επιπλέον εγκρίνεται η αγορά από τον Ο.Λ.Π. ταχύπλοου 

σκάφους. . 

1987. Εγκρίνεται από το Δ Σ. του Ο.Λ.Π. ,το επενδυτικό πρόγραμμα του νέου 

σταθμού εμπορευματοκιβωτίων στο Ν. Ικόνιο ύψους 9,5 δις δραχμές. 

1988.Δημοπρατούνται έργα αξίας 630 εκατομμυρίων δραχμών, μεταξύ των οποίων 

περιλαμβάνεται και η ανέγερση κτιρίου για τους εργαζομένους του Ο.Λ.Π. στην προβλήτα 

III.  

1988. Το Δ.Σ. του Ο.Λ.Π. αποφασίζει να δοθεί το όνομα του Ελευθερίου Βενιζέλου 

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

και ιδρυτή του Οργανισμού. Πραγματοποιείται αναγγελία λειτουργίας της νέας προβλήτας 

του Σταθμού Εμπορευμα-τοκιβωτίων Ν. Ικονίου, στις αρχές του 1989, με παράδοση προς 

εκμετάλλευση κρηπιδωμάτων, μήκους 400 μέτρων και επιφανείας 100.000 τετρ. μέτρων. 

Μελέτη κατασκευής σταθμού αυτοκινήτων στο κεντρικό λιμάνι.  

1992. Γίνονται τα εγκαίνια νέου σύγχρονου Σταθμού Επιβατών Εξωτερικού στην 

Ακτή Ξαβερίου.  

1993. Παράδοση προς εκμετάλλευση νέας Αποθήκης εκκένωσης containers, 

επιφάνειας 20.000 τ.μ. στο Σταθμό "Ελευθέριος Βενιζέλος". Δημοπράτηση κατασκευής 

δυτικής προβλήτας στον ίδιο Σταθμό, ύψους 12 δις δραχμών και κατάρτιση 

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

1993-1997.  

1994-95. Επέκταση Κρηπιδωμάτων Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Ικονίου και 

μεταφορά 2 γερανογεφυρών από το dock3 / Βασιλειάδη του κεντρικού λιμένα στο Ικόνιο.  

1995-96. Συνεχίζονται τα έργα στο Ικόνιο και ολοκληρώνεται η σύνδεση με 

"Σχιστό" και Εθνικό Οδικό Δίκτυο. Συγχρόνως, γίνονται προμελέτες Ο.Λ.Π., ΟΣΕ για τη 

σιδηροδρομική σύνδεση μέσω Σχιστού - θριασίου.  

1996. Μέγαρο υπηρεσιών Ο.Λ.Π. - Λειτουργία υπηρεσιών.  

1999. Ψήφιση νόμου 2688/99 με τον οποίο μετατρέπεται ο Ο.Λ.Π σε ανώνυμη 

εταιρεία. Το αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ο.Λ.Π. χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
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Τράπεζα Επενδύσεων, από το ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης και από τους 

ίδιους πόρους.  

2002. Υπογράφεται σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και 

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

2003. Εισαγωγή του Ο.Λ.Π. Α.Ε. στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ). Το 

ελληνικό δημόσιο ελέγχει το 74,50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, ενώ η 

ελεύθερη διασπορά (free float), δηλαδή το ποσοστό των μετοχών που βρίσκονται στην 

κατοχή του ευρύτερου επενδυτικού κοινού (πλην δηλαδή των βασικών μετοχών), 

ανέρχεται στο 25,50%. Πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης η 8η Αυγούστου 2003.  

2004. Ολοκλήρωση του προγράμματος Ολυμπιακής φιλοξενίας με απόλυτη 

επιτυχία στο Λιμάνι του Πειραιά. Το πρόγραμμα αφορούσε στην άνετη και ασφαλή 

διαμονή και διακίνηση της Ολυμπιακής Οικογένειας και των θεατών των Ολυμπιακών 

Αγώνων, που φιλοξενήθηκαν σε πλοία - πλωτά ξενοδοχεία στο λιμάνι του Πειραιά.  

Σήμερα το λιμάνι του Πειραιά έχει πολλές δραστηριότητες που αφορούν το 

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

εκμετάλλευση χερσαίων εκτάσεων. Το λιμάνι του Πειραιά αποτελεί κομβικό σημείο για την 

ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών με την Ηπειρωτική Ελλάδα, διεθνές κέντρο 

κρουαζιέρας, κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου για την ευρύτερη Μεσόγειο, 

εξυπηρετώντας πλοία κάθε τύπου και μεγέθους.  

Το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης, των γηπέδων, κτιρίων και 

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

 

1.1 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  

Το λιμάνι του Πειραιά ανήκει στα μεγάλα ευρωπαϊκά λιμάνια και δραστηριοποιείται 

στην αγορά της Μεσογείου. Η εγγύτητά του με το μεγάλο ελληνικό μητροπολιτικό κέντρο, 

την Αθήνα, του εξασφαλίζει μεγάλους σχετικά όγκους διακίνησης, οι οποίοι καθιστούν 

ταυτόχρονα δυνατή και τη μεταφόρτωση, διότι οι σημαντικοί όγκοι εισαγωγής 

δημιουργούν και συνθήκες προσέλκυσης φορτίων μεταφόρτωσης.  
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Η μεταφορτωτική δραστηριότητα του Λιμένα του Πειραιά εξυπηρετεί κυρίως τις 

ροές της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ το ενδιαφέρον εστιάζεται και σε χώρες της Μαύρης 

Θάλασσας και των Βαλκανίων. 

Ο ανταγωνισμός που αντιμετωπίζει το Λιμάνι του Πειραιά αναλύεται ακολούθως 

ανάλογα με το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών που προσφέρει:  

Στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων, η Ο.Λ.Π Α.Ε διαθέτει τη μοναδική λιμενική 

εγκατάσταση στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και δεν αντιμετωπίζει μέχρι στιγμής 

ισχυρό εγχώριο ανταγωνισμό Τ ο πλησιέστερο λιμάνι που διαθέτει υποδομή για διακίνηση 

εμπορευματοκιβωτίων είναι αυτό του Βόλου, η υποδομή όμως του οποίου δεν είναι μέχρι 

στιγμής επαρκώς ανεπτυγμένη, ενώ το λιμάνι της Θεσσαλονίκης εξυπηρετεί διαφορετικές 

αγορές από αυτές του Πειραιά. Γενικότερα, η γεωγραφική θέση του Λιμένα του Πειραιά 

και η δυνατότητα διακίνησης φορτίων μεγάλου όγκου, το καθιστούν ελκυστικό σε 

ναυτιλιακές εταιρείες και διαμεταφορείς.  

Στον τομέα της εξυπηρέτησης αυτοκινήτων, το Λιμάνι του Πειραιά 

δραστηριοποιείται μέχρι στιγμής ουσιαστικά κατ' αποκλειστικότητα, καθώς ο εγχώριος 

ανταγωνισμός που προέρχεται μέχρι στιγμής κυρίως από τα λιμάνια της Θεσσαλονίκης, 

της Πάτρας και της Ηγουμενίτσας είναι περιορισμένος. Αυτό οφείλεται τόσο στη διαθέσιμη 

υποδομή (εγκαταστάσεις παραβολής / προσόρμισης πλοίων, αποθηκευτικοί χώροι, 

υπηρεσίες τελωνείων, κλπ.), όσο και στο γεγονός ότι βρίσκεται σε γεωγραφική περιοχή 

τέτοια (Αττική), όπου όλες οι αντιπροσωπείες και οι εισαγωγείς έχουν αναπτύξει τα 

κεντρικά τους σημεία για τη συγκέντρωση και διανομή αυτοκινήτων και άλλων σχετικών 

ειδών (ανταλλακτικά).  

Στον τομέα της διακίνησης συμβατικού φορτίου, ο ανταγωνισμός είναι έντονος από 

άλλα λιμάνια της περιοχής (κυρίως από το λιμάνι της Ελευσίνας και λιγότερο από το λιμάνι 

της Χαλκίδας) .  

Στον τομέα της εξυπηρέτησης της ακτοπλοϊκής κίνησης, η γεωγραφική θέση του 

Λιμένος Πειραιώς εξυπηρετεί τους επιβάτες καθότι βρίσκεται κοντά στην Αθήνα ενώ 

συνδέεται με αυτή τόσο με σιδηροδρομικό δίκτυο, όσο και με τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, 

γεγονός που επηρεάζει θετικά την ταχύτητα και την ευκολία πρόσβασης των επιβατών. 

Επιπλέον η γεωγραφική του θέση τον καθιστά καλύτερη επιλογή για ορισμένους 
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προορισμούς όπως η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, και ο Αργοσαρωνικός. Τα τελευταία χρόνια 

ωστόσο, ο εγχώριος ανταγωνισμός από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου αρχίζει 

να εντείνεται όλο και περισσότερο. Πρέπει να αναφερθεί ότι η δυναμικότητα των λιμένων 

του Λαυρίου και της Ραφήνας είναι σχετικά περιορισμένη σε σχέση με αυτή του Πειραιά 

και επομένως δεν είναι δυνατή η πλήρης κάλυψη των αναγκών της επιβατικής κίνησης, 

ενώ παράλληλα τα λιμάνια αυτά είναι εκτεθειμένα σε δυσμενέστερες καιρικές συνθήκες 

(αυξημένοι άνεμοι και υψηλότερος κυματισμός), γεγονός που δημιουργεί καθυστερήσεις. 

1Τέλος η σύνδεση των λιμένων αυτών με τις μεγάλες αστικές περιοχές και με το Διεθνές 

Αεροδρόμιο των Σπάτων είναι ακόμα συγκριτικά ανεπαρκής, ενώ το δίκτυο 2μεταφορικών 

υποδομών (κατασκευή προαστιακού σιδηροδρόμου, μετρό, Λεωφόρος Κηφισού, 

Περιφερειακή Λεωφόρος) προσδίδουν επιπλέον συγκριτικό πλεονέκτημα στον τομέα της 

συγκοινωνιακής διασύνδεσης, στον οποίο το επιβατικό λιμάνι του Πειραιά υστερούσε.  

Στον τομέα της εξυπηρέτησης της κίνησης κρουαζιερόπλοιων, το λιμάνι του 

Πειραιά δεν αντιμετωπίζει εγχώριο ανταγωνισμό. Η υποδομή και η θέση του, του 

παρέχουν συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους άλλους λιμένες αφού αυτοί δεν 

δύνανται να προσφέρουν ευρύ φάσμα υπηρεσιών στα κρουαζιερόπλοια. Αξίζει να 

σημειώσουμε ότι το Λιμάνι του Πειραιά έχει υποδεχθεί επιτυχώς μερικά από τα 

μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια του κόσμου, όπως το Grand Princess, το Costa Atlantica, 

κ.α.  

Στον τομέα των ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων, παρ’ ότι η υποδομή της 

ΟΛΠ ΑΕ στο Πέραμα δεν είναι η βέλτιστη, προσφέρει στους πλοιοκτήτες την ευελιξία 

επιλογής συνεργείου, υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και χαμηλές τιμές. Θετικά αξιολογείται 

και η εγγύτητα της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης στα γραφεία των ναυτιλιακών 

εταιρειών στον Πειραιά. Παρόλα αυτά, τα συνεργεία που λειτουργούν στο Πέραμα είναι 

μικρά και δύσκολα θα μπορέσουν στο μέλλον να ανταγωνιστούν απευθείας τις άλλες 

μονάδες της χώρας, ιδίως τις μεγάλες μονάδες του Σκαραμαγκά και της Ελευσίνας που 

βρίσκονται γεωγραφικά κοντά .  

                                            
1 http://www.rafina.gr 
2 http://www.olp.gr 
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Τέλος όσον αφορά το Εκθεσιακό Κέντρο, παρόλο που η ΟΛΠ ΑΕ αντιμετωπίζει 

ανταγωνισμό, η ζήτηση παραμένει υψηλή. Οι πελάτες της ΟΛΠ ΑΕ το επιλέγουν για τη 

θέση και το μέγεθος που διαθέτει και το ελκυστικό τιμολόγιο που προσφέρει. Η 

ολοκλήρωση του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στο Εκθεσιακό κέντρο θα προσφέρει 

ένα ακόμα πλεονέκτημα. 

 

2. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  

Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας δείχνουν τη δυνατότητα διανομής μερισμάτων προς 

τους πιστωτές βραχυπροθέσμων πιστώσεων, τους προμηθευτές, τις τράπεζες όταν 

έχουν χορηγήσει βραχυπρόθεσμα δάνεια για κεφάλαια κίνησης ή προς τους επενδυτές 

σε περιόδους που βρίσκονται σε εξέλιξη επενδυτικά προγράμματα.  

Για τη μέτρηση της ρευστότητας χρησιμοποιούνται ορισμένες σχέσεις μεταξύ των 

λογαριασμών του κυκλοφορούντος ενεργητικού και των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων. Οι δυο πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι αριθμοδείκτες μέτρησης της 

εταιρικής ρευστότητας είναι ο αριθμοδείκτες γενικής ρευστότητας και ο αριθμοδείκτης 

ειδικής ρευστότητας. 

2.1 Ο ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  

Ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας (Current Ratio) μετράει την σχέση μεταξύ 

του συνόλου των στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού και των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων, και δείχνει κατά πόσον τα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού 

καλύπτουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ=
𝜅𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑𝜊𝜌𝜊ύ𝜈 𝜈 𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅ό

𝛽𝜌𝛼𝜒𝜐𝜋𝜌ό𝜃 𝜎𝜇 𝜍𝜐𝜋𝜊𝜒𝜌 ώ𝜎 𝜄𝜍
 

 

Ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας δείχνει το περιθώριο ασφαλείας που 

διατηρεί η διοίκηση της εταιρείας για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει μια κάποια 

ανεπιθύμητη εξέλιξη στην ροή των κεφαλαίων κίνησης. Εάν η ροή των κεφαλαίων στην 

επιχείρηση είναι ομαλή και συνεχής και υπάρχει ακριβής αντιστοιχία μεταξύ των 

εισερχομένων κεφαλαίων και των εξοφλημένων υποχρεώσεων, τότε η επιχείρηση δε 
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χρειάζεται να διατηρεί υψηλό περιθώριο ασφαλείας σε κεφάλαια κινήσεως (π.χ. τα 

ρευστά, που εισπράττει, είναι ίσα με αυτά που πληρώνει για την εξόφληση των 

υποχρεώσεών της). Στην πραγματικότητα σπάνια συμβαίνει αυτό, γι’ αυτό μια επιχείρηση 

θα πρέπει να διατηρεί επαρκή κυκλοφοριακά στοιχεία για να είναι σε θέση να 

ανταποκριθεί στις τρέχουσες υποχρεώσεις της όταν καταστούν ληξιπρόθεσμες.  Όσο 

μεγαλύτερος ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας τόσο καλύτερη, από πλευράς 

ρευστότητας, είναι η θέση της συγκεκριμένης επιχειρήσεως.( Κάντζος, K. (2002)) 

Η χρησιμοποίηση του Αριθμοδείκτη Γενικής ή έμμεσης Ρευστότητας για τη 

μέτρηση της ρευστότητας έχει σημαντικά μειονεκτήματα. Το βασικό μειονέκτημα του 

δείκτη γενικής ρευστότητας είναι η στατική φύση του. Ειδικότερα, ο δείκτης παραμένει 

στατικός παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού συνεχώς 

ανανεώνονται (π.χ. προϊόντα ή εμπορεύματα που πωλούνται ανανεώνονται με νέα και 

απαιτήσεις που εισπράττονται αντικαθίστανται με νέες) και οι υποχρεώσεις εξοφλούνται 

και δημιουργούνται νέες. Ένα άλλο μειονέκτημα του δείκτη, είναι ότι δεν κάνει διάκριση 

μεταξύ διαφορετικών τύπων κυκλοφορούντος ενεργητικού. Συγκεκριμένα, ο δείκτης 

γενικής ρευστότητας δε διακρίνει πιο κυκλοφορούν ενεργητικό έχει μεγαλύτερη 

ρευστότητα σε σχέση με κάποιο άλλο. Για παράδειγμα, μια εταιρεία μπορεί να 

παρουσιάσει ταμειακά προβλήματα και να εξακολουθεί να εμφανίζει υψηλό δείκτη γενικής 

ρευστότητας, γεγονός που μπορεί να οφείλεται στον τρόπο αποτίμησης των αποθεμάτων 

της. (Gibson, Η., (1982)) 

 

Αριθμοδείκτης Έμμεσης 
Ρευστότητας 

2010 2011 2012 2013 2014 

2,75 2,56 3,06 3,51 4,11 
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Από το διάγραμμα διαπιστώνουμε ότι η έμμεση ρευστότητα είναι ικανοποιητική και 

τα πέντε έτη εφόσον είναι μεγαλύτερη της μονάδας. Συνεπώς η εταιρεία μπορεί να 

καλύψει της βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. 

2.2 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  

Ο αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας (Acid Test Ratio) (ή και αριθμοδείκτης 

πραγματικής ρευστότητας μετρά την σχέση μεταξύ των εύκολα ρευστοποιήσιμων 

στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού και των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. 

Δηλαδή μετρά τη σχέση των απαιτήσεων των διαθεσίμων και των χρεογράφων προς τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που θεωρούνται ότι μπορούν να μετατραπούν 

ευκολότερα σε μετρητά απ’ ότι τα αποθέματα, χωρίς βέβαια αυτό να ισχύει πάντα. Τα 

εύκολα ρευστοποιήσιμα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού, είναι τα στοιχεία του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού που μπορούν να μετατραπούν σε μετρητά ευκολότερα απ' 

ότι τα αποθέματα. Τα εύκολα ρευστοποιήσιμα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού 

είναι: (α) οι απαιτήσεις, (β) τα μετρητά στο ταμείο, (γ) τα χρεόγραφα, (δ) οι τραπεζικές 

καταθέσεις. (Κάντζος, K. (2002)) 

 

Αριθμοδείκτης Ειδικής 
Ρευστότητας 

2010 2011 2012 2013 2014 

2,67 2,5 2,98 3,42 4,02 

 

2010 2011 2012 2013 2014

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

Αριθμοδείκτης Έμμεσης Ρευστότητας

Αριθμοδείκτης 
Έμμεσης Ρευστότητας



17 
 

 

 

 

Στο συγκεκριμένο διάγραμμα παρατηρούμε ότι η ειδική ρευστότητα του Ο.Λ.Π. 

βρίσκεται σε πολύ καλά επίπεδα εφόσον όλα τα έτη ο σχετικός δείκτης είναι πάνω από 

την μονάδα. 

 

3. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

Οι αριθμοδείκτες δραστηριότητας βοηθούν να προσδιορισθεί ο βαθμός 

μετατροπής ορισμένων περιουσιακών στοιχείων (αποθεμάτων απαιτήσεων) σε ρευστά. 

Δηλαδή οι αριθμοδείκτες δραστηριότητας καταγράφουν την αποτελεσματικότητα της 

οργάνωσης και της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας. 

 Οι δυο πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι αριθμοδείκτες μέτρησης της εταιρικής 

δραστηριότητας είναι ο αριθμοδείκτες Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού, και ο 

αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Αποθεμάτων. 

3.1 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  

Ο Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού αναφέρεται στη σχέση του 

κύκλου εργασιών και του ενεργητικού της επιχείρησης. Μετρά την αποτελεσματικότητα 

της εκμετάλλευσης των στοιχείων του ενεργητικού και συνδυάζει στοιχεία που 
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λαμβάνονται από τον ισολογισμό και από το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης. 

(Νιάρχος, Ν., 1997 )Ο εν λόγω δείκτης εκφράζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης του κύκλου 

εργασιών δια του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης και εκφράζεται από τον 

παρακάτω τύπο. 

Κυκλοφοριακή ταχύτητα 
ενεργητικού 

2010 2011 2012 2013 2014 

0,297195 0,26953561 0,274151 0,281048079 0,272722 

Δ.Τ.Κ.Ε.=
κύκλος εργασιών 

𝜎ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝜈 𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ
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3.2 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ  

 

Ο αριθμοδείκτης αυτός είναι ένας από τους ισχυρότερους προσδιοριστικούς 

παράγοντες της αποδοτικότητας της επιχείρησης ο οποίος όμως επηρεάζεται σε μεγάλο 

βαθμό από τη φύση των εργασιών της και τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται.  

Εάν για παράδειγμα μια βιομηχανική επιχείρηση είναι εντάσεως κεφαλαίου, είναι 

δύσκολο να επιτύχει υψηλές αποδόσεις όταν δραστηριοποιείται σε κλάδο που διακρίνεται 

από υψηλό ανταγωνισμό. Συνεπώς σ' αυτές τις περιπτώσεις οι ενέργειες της διοίκησης 

επηρεάζουν πολύ λίγο την αποδοτικότητα.  

Ο αριθμοδείκτης χρησιμοποίησης των παγίων στοιχείων του ενεργητικού θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια υποδιαίρεση του προηγούμενου. Δείχνει δηλαδή το βαθμό 

χρησιμοποίησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης για την δημιουργία 

πωλήσεων. Ο εν λόγω αριθμοδείκτης είναι το αποτέλεσμα της διαίρεσης των πωλήσεων δια 

του παγίου ενεργητικού και εκφράζεται ως ακολούθως: 

Α.Τ.Κ.Δ=
𝛱𝜔𝜆ή𝜎 𝜄𝜍

𝛱ά𝛾𝜄𝛼
 

Κυκλοφοριακή ταχύτητα παγίου 
ενεργητικού 

2010 2011 2012 2013 2014 

0,350843 0,32599149 0,339099 0,357770634 0,358953 
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4. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Οι αριθμοδείκτες διάρθρωσης αναφέρονται στη μακροχρόνια οικονομική 

κατάσταση της επιχειρήσεως. Αναλύουν δηλαδή τη χρηματοοικονομική διάρθρωση της 

επιχείρησης σχετικά με τις μορφές των κεφαλαίων που χρησιμοποιεί για τις 

δραστηριότητές της. Τέτοια κεφάλαια μπορεί να είναι τα ίδια κεφάλαια, που επενδύονται 

στην επιχείρηση πάνω σε μακροχρόνιες επενδύσεις με μεγάλο επιχειρηματικό ρίσκο 

κινδύνου. Αυτά τα κεφάλαια δεν έχουν ορισμένο χρόνο και για αυτό λέγονται και μόνιμα 

κεφάλαια. Η απόδοσή τους εξαρτάται από τις αποφάσεις της διοίκησης και της γενικής 

συνέλευσης. Άλλη μορφή κεφαλαίων που χρησιμοποιείται για τις δραστηριότητες της 

επιχειρήσεως είναι τα δανειακά ή ξένα κεφάλαια είναι αυτά τα οποία έχουν ορισμένο 

χρόνο και πρέπει να εξοφληθούν σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, προσαυξημένα με 

τους τόκους αυτών των κεφαλαίων. Τα δανειακά κεφάλαια είναι ανεξάρτητα της 

οικονομικής θέσης της επιχείρησης, αλλά είναι αυτά που της δημιουργούν πιέσεις, αφού 

με την διέλευση του χρόνου γίνονται βραχυπρόθεσμα έως ληξιπρόθεσμα και πρέπει να 

εξοφληθούν. (Κάντζος, K. 2002) 

Οι δείκτες χρηματοοικονομικής εξάρτησης μας δείχνουν τον βαθμό στον οποίον 

μία εταιρία βασίζεται στα δανεικά κεφάλαια ως πηγή χρηματοδότησης για την ανάληψη 

επενδυτικών σχεδίων. Δηλαδή, βοηθούν στην εκτίμηση τόσο του επιχειρησιακού, όσο και 

του χρηματοοικονομικού κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, ώστε να 

καταστρώνεται η συμφέρουσα για την επιχείρηση κεφαλαιακή πολιτική. Έχοντας τα 

παραπάνω κατά νου, θα υπολογίσουμε τους βασικούς δείκτες μακροχρόνιας 

χρηματοοικονομικής εξάρτησης, οι οποίοι είναι οι εξής: 

 

4.1 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΑΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Η 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ  

Ο Αριθμοδείκτης Ιδίων προς Δανειακά Κεφάλαια (Ratio of owner’s equity to total 

liabilities), είναι αυτός που δείχνει εάν υπάρχει ή όχι υπερδανεισμός σε μια επιχείρηση 

και δείχνει την ασφάλεια που παρέχει η επιχείρηση στους δανειστές της. . Ο εν λόγω 
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αριθμοδείκτης ενδιαφέρει και αφορά τους δανειστές, προμηθευτές και πιστωτές μιας 

επιχείρησης, καθώς όσο περισσότερα ίδια κεφάλαια έχει η επιχείρηση τόσο είναι 

εξασφαλισμένοι οι δανειστές. (Νιάρχος, Ν., 1997) 

Έτσι έχουμε πόσες μονάδες ιδίων κεφαλαίων καλύπτει μία μονάδα ξένου 

κεφαλαίου.  

Ο αριθμοδείκτης Ιδίων προς Δανειακά Κεφάλαια εκφράζει τη σχέση μεταξύ των 

ιδίων κεφαλαίων (μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικά) προς το σύνολο των Δανειακών 

Κεφαλαίων (Μακροχρόνιες και Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις) . 

 

 

Ίδια κεφάλαια/Ξένα κεφάλαια 
2010 2011 2012 2013 2014 

61% 66% 70% 75% 79% 

 

Από το  διάγραμμα βλέπουμε ότι η επιχείρηση στα 100€ ξένου κεφαλαίου το 2010 

τοποθετεί 61€ ίδια κεφάλαια. Από ότι βλέπουμε τα ίδια κεφάλαια αυξάνοντα και το 2014 

η αναλογία γίνεται  στα 100€ ξένων κεφαλαίων η εταιρεία τοποθετεί 79€ δικά της 

κεφάλαια. 

4.2 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ  

Δείκτης δανειακής επιβάρυνσης= 
𝛯έ𝜈𝛼𝜅 𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝜈 𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊𝜐
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Ο Δείκτης δανειακής επιβάρυνσης παρέχει ενδείξεις για το μακροχρόνιο κίνδυνο 

χρεοκοπίας που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση και δείχνει τι ποσοστό του συνόλου των 

κεφαλαίων ή του ενεργητικού αποτελούν τα Ξένα Κεφάλαια και είναι ενδεικτικός του 

βαθμού προστασίας των πιστωτών από το σύνολο των κεφαλαίων της επιχειρήσεως.  

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει την ασφάλεια που παρέχει η επιχείρηση στους 

δανειστές της. Εάν είναι μεγαλύτερος από τη μονάδα, οι φορείς της επιχειρήσεως 

συμμετέχουν σε αυτή με περισσότερα κεφάλαια από τους πιστωτές της. Εάν είναι 

μικρότερος από τη μονάδα υπάρχει πολύ περιορισμένη εξασφάλιση των πιστωτών της 

επιχειρήσεως.  

Oι διοικήσεις των επιχειρήσεων επιδιώκουν την χρησιμοποίησή του ξένου 

κεφαλαίου, γιατί προσφέρει τα εξής σοβαρά πλεονεκτήματα στους μετόχους και 

γενικότερα στους ιδιοκτήτες:  

 Αύξηση της αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων  

 Χρηματοοικονομική Μόχλευση (Financial Leverage)  

 Μείωση της φορολογίας της επιχείρησης  

 

Οι τόκοι του ξένου κεφαλαίου αποτελούν οργανικό έξοδο και εκπίπτουν από τα 

ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη φορολογία της 

επιχείρησης 

 

        • Διατήρηση του ελέγχου της επιχείρησης  

αφού δεν μεταβάλλεται η αναλογία των μετοχών που κατέχουν στο συνολικό 

αριθμό των μετοχών της εταιρίας.  

        • Εξασφάλιση κατά του πληθωρισμού  

 

Επειδή από την μια πλευρά η αγοραστική δύναμη του νομίσματος μειώνεται 

συνεχώς και τα λογιστικά κέρδη των επιχειρήσεων εμφανίζονται διογκωμένα και από την 
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άλλη, οι υποχρεώσεις τους για την εξυπηρέτηση των δανείων τους παραμένουν 

σταθερές.( Gibson, Η., (1982)) 

 

 

Δείκτης δανειακής επιβαρυνσης 
2010 2011 2012 2013 2014 

62,04% 60,25% 58,91% 57,05% 55,93% 

 

Το διάγραμμα μας δείχνει ότι τα ξένα κεφάλαια της επιχείρησης το 2010 είναι στο 

62,04% των συνολικών κεφαλαίων της. Ο δείκτης στις επόμενες χρονιές μειώνεται και το 

2014 φτάνει στο 55,93%. 

 

 

4.3 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ  ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΑΚΡΑΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

Δείχνει την σχέση των παγίων με τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Φανερώνει 

σε κάποιο μέτρο την ασφάλεια των μακροχρόνιων πιστωτών της επιχείρησης από την 
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ρευστοποίηση των παγίων . Επίσης μας δείχνει σε ποιο βαθμό μπορεί η επιχείρηση να 

αντλήσει επιπρόσθετα ξένα κεφάλαια με την ίδια εξασφάλιση. Τιμές >1 είναι προτιμότερες 

τόσο για του φορείς της επιχείρησης που δείχνει ότι μπορούν να πάρουν επιπρόσθετα 

ξένα κεφάλαια όσο και για μακροπρόθεσμους πιστωτές ότι τα κεφάλαια τους έχουν 

επαρκή εξασφάλιση.  

 

 

Δείκτης Κάλυψης παγίων με Μακροχρόνια κεφάλαια
𝛱ά𝛾𝜄𝛼

𝛫 𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼 𝜇𝛼𝜅𝜌ά𝜍 𝛿𝜄ά𝜌𝜅 𝜄𝛼𝜍
 

 

 

Κάλυψη παγίων με Μακροχρόνια κεφάλαια 
2010 2011 2012 2013 2014 

1,18 1,18 1,22 1,26 1,32 
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Ο Ο.Λ.Π από ότι βλέπουμε καλύπτει τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του με 

κεφάλαια μακράς διάρκειας όλες τις χρονιές της ανάλυσης και βασικά ο δείκτης είναι και 

συνεχώς αυξανόμενος. 

 

 

 

4.4 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ο δείκτης απεικονίζει την αναλογία των κεφαλαίων που έχουν δεσμευτεί σε πάγια 

στοιχεία , ή σε σχέση με το σύνολο των κεφαλαίων της επιχείρησης σε σχέση με το 

σύνολο των περιουσιακών στοιχείων. 

Δείκτης παγιοποίησης :
𝛱ά𝛾𝜄𝛼

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝜈 𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ
 

 

 

 

Δείκτης παγιοποίησης 

2010 2011 2012 2013 2014 

84,71% 82,68% 80,85% 78,56% 75,98% 
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Από το διάγραμμα μπορούμε να δούμε ότι το 2010 ο δείκτης βρίσκεται στο 84,71% 

της συνολικής περιουσίας (σύνολο ενεργητικού) που σημαίνει ότι ο Ο.Λ.Π είναι εντάσεως 

παγίων περιουσιακών στοιχείων. Βλέπουμε ότι ο δείκτης μειώνεται συνεχώς και φτάνει 

το 2014 στο 75.98%. 

4.5 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 

Ο δείκτης αυτός δείχνει το μέσο όρο των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης στο 

μέσο όρο των περιουσιακών ενεργητικών στοιχείων της επιχείρησης 

 

Δείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης:
𝛭.𝛰 𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊𝜐 𝜈 𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ

𝛭.𝛰 𝛪𝛿ί𝜔𝜈 𝜅 𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈
 

 

 

Δείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης 
2010 2011 2012 2013 2014 

2,57 2,47 2,38 2,30 2,27 
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Από το διάγραμμα μπορούμε να δούμε ότι το 2010 ο Δείκτης χρηματοοικονομικής 

μόχλευσης είναι  2,57 , πράγμα που σημαίνει ότι το σύνολο του ενεργητικού είναι 2,57 

φορές μεγαλύτερο  των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας . Ο δείκτης παρουσιάζει καθοδική 

πορεία μέχρι και το 2014 που η τιμή του δείκτη φτάνει στο 2,27.  

5. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Η αποτελεσματικότητα συνδέει τις εισροές με τις εκροές. Ο κύκλος εργασιών είναι 

ένα μέτρο εκροών για μια επιχείρηση και η αποτελεσματικότητα μπορεί να εκτιμηθεί αν 

εξετάσουμε τη σχέση ανάμεσα στις πωλήσεις ή κάποιο άλλο παράγοντα μέτρησης της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας και στις εισροές που μπορεί να είναι τα διάφορα 

περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται, το κόστος σοβαρών διαχειριστικών εξόδων 

ή η συνεισφορά των εργαζομένων.  

Είναι αναμφισβήτητο ότι υπάρχει προφανής σχέση ανάμεσα στην 

αποτελεσματικότητα και την δυνατότητα κέρδους και οι αριθμοδείκτες αυτής της 

κατηγορίας μετρούν και τις δύο πλευρές. 

5.1 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων είναι το πηλίκο της διαίρεσης των 

καθαρών κερδών πριν από τους φόρους προς το μέσο όρο των ιδίων κεφαλαίων. 
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Δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων=
𝛫έ𝜌𝛿𝜂 𝜋𝜌𝜊 𝜑ό𝜌𝜔𝜈

𝛭.𝛰 𝜄𝛿ί𝜔𝜈 𝜅 𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈
 

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων 
2010 2011 2012 2013 2014 

7,60% 6,91% 3,96% 7,12% 5,27% 

 

ΑΙΚ- ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΤΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
  2010 2011 2012 2013 2014 

ΚΚ/ΠΩΛΗΣΕΙΣ 9,71% 10,19% 5,93% 10,89% 8,52% 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ΣΕ 0,297 0,270 0,274 0,281 0,273 

ΣΕ/ΙΚ 2,634 2,516 2,434 2,328 2,269 

 

 

Σύμφωνα με το δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων βλέπουμε ότι το 2010 τα 

κέρδη προ φόρων φτάνουν το 7,6% των ιδίων κεφαλαίων της. Το 2012 διαπιστώνουμε 

την χαμηλότερη αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων η οποία είναι 3,96%. 

 

5.2 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Ο δείκτης αποτελεί το πηλίκο της διαίρεσης των καθαρών κερδών πριν από τους 

φόρους με το σύνολο του ενεργητικού της.  
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Δείκτης αποδοτικότητας συνολικών κεφαλαίων=
𝜅έ𝜌𝛿𝜂 𝜋𝜌𝜊 𝜑ό𝜌𝜔𝜈

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝜈 𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ
 

 

 

Απόδοση Συνολικών Κεφαλαίων 
2010 2011 2012 2013 2014 

2,89% 2,75% 1,63% 3,06% 2,32% 

 

 

Στο συγκεκριμένο διάγραμμα βλέπουμε την αποδοτικότητα των συνολικών 

κεφαλαίων της επιχείρησης όπου το 2013 πραγματοποιεί την μεγαλύτερη τιμή της 

(3,06%) ενώ την χαμηλότερη την βλέπουμε το 2012(1,63%) 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι μέσα από τις πολιτικές της και τα πιο 

πρόσφατα οικονομικά της στοιχεία, η επιχείρηση φαίνεται ότι διαγράφει θετική πορεία με 

δυνατότητες ανάπτυξης. Το ζητούμενο πλέον είναι να καταφέρει να αναπτυχθεί ακόμη 

περισσότερο για να παραμείνει στο χώρο και στην σύγχρονη αγορά. Η θετική πορεία της 

εταιρείας φαίνεται και με βάση την ποιοτική έρευνα που έγινε από τις συνεντεύξεις της 

προϊσταμένης του λογιστηρίου και από τον υπεύθυνο των δημοσίων σχέσεων.  

Όσον αφορά τους αριθμοδείκτες, ο υπολογισμός και η παρουσίαση των διαφόρων 

αριθμοδεικτών αποτελεί μια μέθοδο αναλύσεως η οποία πολλές φορές παρέχει μόνο 

ενδείξεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο ΟΛΠ με βάση την ανάλυση των δεικτών, 

εξασφαλίζει τη ρευστότητα, καλύπτοντας βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και την 

αποδοτικότητα της, αν εξαιρέσουμε την περίοδο του 2012 που εμφανίζει χαμηλό 

ποσοστό,  καθώς οι πωλήσεις καλύπτουν τις εισροές της επιχείρησης, αυξάνοντας έτσι 

την αποτελεσματικότητά της. Σχετικά με τον αριθμοδείκτη δραστηριότητας, ο δείκτης 

ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων είναι θετικός. Τέλος, η επιχείρηση εμφανίζει 

υψηλά ποσοστά στους δείχτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και βιωσιμότητας, 

καταστρώνοντας συμφέρουσες κεφαλαιακές πολιτικές, επενδύοντας σε ξένα και σε ίδια 

κεφάλαια διατηρώντας χαμηλό επιχειρησιακό και χρηματοοικονομικό κίνδυνο. 

Γενικά ο ΟΛΠ, έχει μια πορεία που είναι θετική, εάν και οι οικονομική κρίση έχει 

μερικώς επηρεάσει το έργο του. Το ζητούμενο είναι η εταιρεία να καταφέρει να ξεπεράσει 

τη νοοτροπία της γραφειοκρατίας που έχουν οι υπάλληλοί της για να καταφέρει να 

αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο επωφελούμενη και από την συνεργασία της με τη 

COSCO, η οποία σύμφωνα με μελέτες έχει μηδενικό ρίσκο, ενώ αναμένεται να επιφέρει 

μεγάλα έσοδα στην εταιρεία. Με την εξαγορά του 67% των μετοχών του ΟΛΠ,  

θωρακίζεται η οικονομία και εξασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα του ΟΛΠ στα επόμενα 

χρόνια, τόσο σε εσωτερικό  αλλά και σε διεθνές επίπεδο.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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