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Κυριες και κυριοι, 
 
Κατ’ αρχας θα ηθελα να ευχαριστησω το φιλο Γιαννη Θεολογιτη για την ιδεα να 
διοργανωσει την ηµεριδα αυτη και για την τιµη που µου εκανε να µε προσκαλεσει να 
µιλησω.  
 
Το θεµα της οµιλιας µου, όπως το προτεινε ο Γιαννης, εχει σχεση µε το ρολο των 
νεων τεχνολογιων στη λιµενικη αναπτυξη γενικοτερα, και πλεον συγκεκριµενα στην 
αναπτυξη του Οργανισµου Λιµενος Πειραιως στο κατωφλι της νεας χιλιετιας.  
 
Θα ηθελα να µιλησω για το θεµα αυτό σε συνδυασµο µε τη σηµερινη κατασταση και 
τις προοπτικες του ΟΛΠ. 
 
Πριν από µερικες µερες, στο ∆Σ του ΟΛΠ καναµε τον απολογισµο της περασµενης 
χρονιας και συζητησαµε το σχεδιο για το 2000. 
 
Αν και ο πληρης οικονοµικος απολογισµος του 1999 θα γινει γνωστος αργοτερα, οι 
µεχρι στιγµης ενδειξεις είναι ότι και το 1999 θα καταγραφει ως θετικη χρονια για τον 
ΟΛΠ. Αναφερω ενδεικτικα και µονο τα εξης. 
 
1. Η κινηση στον τοµεα containers εκτιµαται ότι σηµειωσε ελαφρα αυξηση περιπου 

2% το 1999 εναντι του 1998. Το 1998 εκλεισε µε 933.000 TEU και ο Πειραιας 
επιασε την 41η θεση στον κοσµο, το δε 1999 εκτιµαται ότι θα κλεισει περιπου στις 
950.000 TEU, ισως λιγο πιο πανω. 

2. Υπεγραφη τον Αυγουστο 5ετης επεκταση της συµβασης µε την MSC, µε 
διπλασιασµο της συµβατικης της υποχρεωσης σε ετησιες κινησεις µεταφορτωσης. 

3. Η κινηση στον τοµεα αυτοκινητων ξεπερασε κάθε προηγουµενο και κάθε 
προβλεψη, µε  299.642 εκφορτωσεις εισαγωγης το 1999,  αυξηση 49% εναντι του 
1998. ∆ιακινηθηκαν και 16.757 αυτοκινητα transit, αυξηση 32% εναντι του 1998. 

4. Τα γενικα εσοδα της εταιρειας το 1999 εκτιµωνται στα 38,5 δις. δρχ, εναντι 37 
δις. δρχ προυπολογισθεντων. 

5. Τελειωσε περιπου ένα ετος νωριτερα από το προβλεποµενο η Α φαση της 
αναπλασης του επιβατικου λιµενα, µε πληθος λειτουργικων και εξωραιστικων 
παρεµβασεων και µε ρυθµισεις στο πλανοδιο εµποριο.  

6. Ανακοινωθηκε ότι 12 δις. δρχ από Κοινοτικους πορους είναι διαθεσιµα για εργα 
του ΟΛΠ (κυριως στο επιβατικο λιµανι), κονδυλι το οποιο ηδη εκταµιευθηκε και 
είναι στη διαθεση του ΟΛΠ. 

7. Ξεκινησε το σηµαντικο εργο της καταστρωσης του στρατηγικου, επιχειρησιακου 
και οργανωτικου σχεδιου, καθως και του σχεδιου αναπλασης του επιβατικου 
λιµενα. 

8. Ξεκίνησε και λειτουργεί ικανοποιητικά το σύστηµα εξυπηρέτησης πλοίων µε 
rendez vous, µε εφαρµογη στα containers και στα αυτοκινητα. 

9. Πλεον βασικα, η θεσµικη αλλαγη, παρα τις µεγαλες ανησυχιες που ειχε 
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προκαλεσει στην πλευρα των εργαζοµενων και των συνταξιουχων του ΟΛΠ, όχι 
µονο συντελεστηκε αναιµακτα και χωρις σηµαντικα λειτουργικα προβληµατα, 
αλλα αναγνωριζεται εκ των υστερων από τις οµαδες αυτές ότι επεφερε πολλες 
θετικες αλλαγες (ιδιως στα θεµατα περιθαλψης και συνταξης). 

 
Η εκταση της προοδου που συντελεστηκε κατά τη διαρκεια του ετους, τοσο από 
πλευρας προωθησης των προγραµµατισµενων παρεµβασεων (31 τον αριθµο), οσο και 
από πλευρας ανταποκρισης της εταιρειας σε νεα θεµατα που απεκτησαν ιδιαιτερη 
σηµασια κατά την περιοδο αυτή (υπηρξαν 15 µεγαλες κατηγοριες νεων θεµατων), δεν 
είναι δυνατο να παραγνωρισθει. Ετσι, όχι µονο προωθηθηκαν ολες οι 
προγραµµατισµενες παρεµβασεις, αλλα αντιµετωπιστηκαν σε σηµαντικο βαθµο και 
πολλες από τις µη προγραµµατισµενες. 
 
Η γενικα θετικη αυτή εικονα αποκτα ισως ιδιαιτερη σηµασια, αν αναλογισθει κανεις 
ότι η λειτουργικη αποτελεσµατικοτητα της εταιρειας κατά τη διαρκεια του 1999 
σιγουρα δεν διευκολυνθηκε από τα εξης γεγονοτα: 
 
1. Ορισµενα προγραµµατισµενα θεµατα αποδειχθηκε ότι ηταν σηµαντικα 

δυσκολοτερα από οσο ειχαν αρχικα προβλεφθει, και στα οποια η αναγκη 
προσαρµογης ηταν αµεση και χωρις να υπαρχει η αναλογη εµπειρια. Αυτά ειχαν 
κυριως σχεση µε τις αλλαγες λογω µετατροπης σε ΑΕ- όπως πχ λογιστικο 
συστηµα, θεµατα εφοριας, περιθαλψης, συνταξεων, τα οποια ταλανισαν την 
Υπηρεσια όταν εγινε η µετατροπη. 

2. Προεκυψαν διαφορα σηµαντικα νεα θεµατα (ναυπηγοεπισκευη, νεοι κανονισµοι, 
κλπ), τα οποια η εταιρεια κατωρθωσε να ενταξει στη δραση του 1999, καιτοι αυτά 
δεν ειχαν προγραµµατισθει ειδικα. 

3. Ο σεισµος της 7/9/99 (µε προβλεποµενες δαπανες ανω των 4,5 δις. δρχ) 
επανακαθορισε σε µεγαλο βαθµο τις προτεραιοτητες και τον προγραµµατισµο της 
εταιρειας στον τοµεα των εργων και καθυστερησε σε εξ ισου σε µεγαλο βαθµο 
την ενασχοληση της ∆ιοικησης µε αλλα σηµαντικα θεµατα. 

4. Μεσολαβησε διαστηµα περιπου 6 ½ µηνων από την εναρξη λειτουργιας του ΟΛΠ 
ως ΑΕ (1/5/99) µεχρι την επισηµη αναληψη καθηκοντων από το ∆Σ που 
προβλεπει το καταστατικο της εταιρειας (17/11/99). 

5. Μεσολαβησε διαστηµα περιπου 3 µηνων από τη ληξη της θητειας του 
Προισταµενου Υπηρεσιων (Αυγουστος) µεχρι την επισηµη αναληψη καθηκοντων 
από τον ∆ιευθυνοντα Συµβουλο (Νοεµβριος). 

6. Το προβλεποµενο στο Ν2688/99 Συµβουλιο ∆ιευθυνσης δεν µπορει ακοµη να 
λειτουργησει, απαξ και µεχρι να εκπονηθει το νέο οργανογραµµα, ο ΟΛΠ 
λειτουργει ακοµη µε το παλιο οργανογραµµα, του οποιου τα προβληµατα εχουν 
από καιρο επισηµανθει. 

7. ∆εν εχουν ακοµη προσληφθει τα στελεχη εκεινα που είναι απαραιτητα για την 
ενισχυση της εταιρειας σε ορισµενους βασικους τοµεις.  

 
Το γενικο συµπερασµα που βγαινει από όλα τα ανωτερω είναι το εξης: Κατά το 1999 
ο ΟΛΠ, παρα τις δυσκολιες προσαρµογης σε ένα νέο και εν πολλοις αγνωστο 
θεσµικο καθεστως και παρα τα µη προγραµµατισµενα αλλα προβληµατα που 
ανεκυψαν στην πορεια, ανταποκριθηκε κατα τον καλυτερο δυνατο τροπο στις 
προκλησεις αυτές. Συνεχισε τη θετικη πορεια του 1998 και εχειο ως εκ τουτου ολο το 
δικαιωµα να ατενιζει την αρχη της νεας χιλιετιας µε αισιοδοξια και αυτοπεποιθηση. 
 



Γενικευοντας την ανωτερω θεωρηση για τα τελευταια περιπου 4 χρονια, η γενικη 
εικονα είναι ότι δεν θα µπορουσαµε να µπουµε στη νεα εποχη µε θετικοτερη 
προοπτικη. Ιδιαιτερα θυµαµαι την κατασταση 3 χρονια πριν, την ανοιξη του 1997, 
όταν βρισκοµασταν κυριολεκτικα στην κοψη του ξυραφιου: Τελειωναµε µεν τη 
δυτικη πλευρα του Προβλητα ΙΙ και τις 4 νεες ΓΦ στο ΣΕΜΠΟ, αλλα δεν ηµασταν 
καθολου σιγουροι για το αν οι σηµαντικες αυτες επενδυσεις θα ειχαν απασχοληση. 
Εταιρειες εγευγαν αντι να ελθουν, και τα οικονοµικα του ΟΛΠ τοτε δεν ηταν και 
τοσο καλα. Ευτυχως, δουλεψαµε ολοι σκληρα, πηραµε ορισµενα συγκεκριµενα 
µετρα, µιλησαµε µε πελατες, αλλαξαµε κανονισµους και τιµολογια και αναστρεψαµε 
αυτήν την κατασταση.  
 
Τη θετικη αυτή πορεια θα πρεπει να συνεχισουµε, ιδιως το 2000.  
 
Ηδη το ∆Σ ΟΛΠ ενεκρινε τον προγραµµατισµο του 2000, ένα ιδιαιτερα φιλοδοξο και 
κρισιµο εργο, για την υλοποιηση του οποιου εχουν εντατικοποιηθει ολες οι 
Υπηρεσιες του Οργανισµου. Ιδιαιτερα σηµαντικη στο σχεδιο αυτό είναι η 
ολοκληρωση του επιχειρησιακου και οργανωτικου σχεδιου του ΟΛΠ, καθως και του 
σχεδιου αναπλασης του επιβατικου λιµενα. Τα σχεδια αυτά θα αποτελεσουν τον 
οδηγο βασει του οποιου θα πορευτουµε από εδώ και εµπρος. 
 
Εστιαζοµαι τωρα στο θεµα των νεων τεχνολογιων.  
 
Είναι κατ’ αρχας προφανες ότι ραγδαιες τεχνολογικες εξελιξεις στη ναυτιλια και τις 
συνδυασµενες µεταφορες τα τελευταια χρονια ειχαν καθοριστικο αντικτυπο στη 
λιµενικη αναπτυξη παγκοσµιως.   
 
Παραδειγµα στον τοµεα containers. Νεα πλοια (>6000 TEU), νεα µεσα 
φορτοεκφορτωσης (ΓΦ post panamax, αυτοκινητοι γερανοι, κλπ), ειχαν µεγαλη 
επιδραση στο σχεδιασµο και τροπο λειτουργιας των λιµανιων.  Μιλανε τωρα για 
πλοια 15000 TEU, τα οποια σιγουρα θα χρειασθουν ειδικου τυπου λιµανια για να 
λειτουργησουν. 
 
Οι µεγαλυτερες εξελιξεις σηµειωθηκαν στους τοµεις των τηλεπικοινωνιων και της 
πληροφορικης. Η ροη της πληροφοριας εγινε περισσοτερο σηµαντικη από την ιδια τη 
ροη του φορτιου. Και αυτό ισχυει κατεξοχην για τις συνδυασµενες µεταφορες. 
 
Ο Πειραιας δεν ηταν δυνατο να µεινει εξω από τις εξελιξεις αυτές. 
 
Από µηχανολογικης πλευρας, προσπαθεια µας ηταν και είναι να προµηθευοµαστε 
όλα τα τελευταιου τυπου µηχανηµατα που είναι αναγκαια για τη λειτουργια µας.  
 
2 νεες ΓΦ ΣΕΜΠΟ, παραγγελια αλλης µιας για το 2000. 
Αυτοκινητος γερανος. 
Ολοκληρωση συνεργειου ΣΕΜΠΟ. 
 
Στον τοµεα της πληροφορικης, εχουµε 2 φιλοδοξα προγραµµατα. 
 
P_MIS. Ολοκληρωνεται φετος η εγκατασταση του. Αυτή θα είναι µεγαλη προκληση, 
γιατι το συστηµα θα αλλαξει και τον τροπο οργανωσης µας. Θα αναβαθµισει 
σηµαντικα τη λειτουργια µας, σε πολλους τοµεις. 



 
Απλως και µονο η παροχη πληροφοριας στην υπηρεσια µας θα αποφερει καρπους. Πχ 
στον τοµεα της κοστολογησης, που σηµερα ουσιαστικα δεν υπαρχει. 
 
Το δευτερο προγραµµα είναι το πιλοτικο συστηµα καταγραφης επιβατων, µαζι µε το 
ΥΕΝ και ακτοπλοικες εταιρειες.  
 
Γενικα, βασικος παραγοντας ποιοτητας σε ένα λιµανι ειναι η ποιοτητα της 
πληροφορησης που ειναι διαθεσιµη. Αυτη εχει δυο βασικες διαστασεις. Πρωτον, την 
πληροφορηση σε επιχειρησιακο επιπεδο, δηλαδη να µπορει ο χρηστης να ξερει ανα 
πασα στιγµη που ειναι το φορτιο του και ποτε ερχεται, να εχει απ’ ευθειας προσβαση 
σε εγγραφα και παραστατικα, να µπορει να κανει δοσοληψιες µεσω ηλεκτρονικου 
υπολογιστη, και να µπορει γενικα να επικοινωνει γρηγορα και αποτελεσµατικα µε 
τους αλλους χρηστες. Με τον ορο ‘χρηστης’ εδώ δεν εννοω µονο τους πελατες µας, 
αλλα και τις δικες µας υπηρεσιες. 
 
Η δευτερη διασταση αφορα το επιπεδο της πληροφορησης σε στρατηγικο επιπεδο.  
Σε Ευρωπαικο επιπεδο υπαρχει αυτη τη στιγµη µεγαλη ασαφεια ποιες ειναι οι ροες  
που αφορουν ενδοκοινοτικα φορτια, ιδιως αυτά που αφορουν τη ναυτιλια µικρων 
αποστασεων, δηλαδη απο που προερχονται και που πηγαινουν τα φορτια. Η 
µεγαλυτερη ασαφεια υπαρχει στις µεταφορτωσεις. Για ενα container που ερχεται 
στον Πειραια απο το Gioia Tauro της Ιταλιας, ειναι δυσκολο να προσδιορισουµε αν 
φορτωθηκε στη Νεα Υορκη, στο Παρισι, η στο Μιλανο. Για ενα container που παει 
στη Μαλτα, δεν ξερουµε τελικα αν καταληξει στην Λιβυη, σην Ισπανια, η στο 
Μεξικο. Και οµως, αυτη η πληροφορηση ειναι βασικη για τη διαµορφωση της 
τιµολογιακης µας πολιτικης. Πως θα µπορεσουµε να διαµορφωσουµε τα τιµολογια 
µας, αν δεν εχουµε αυτή τη βασικη πληροφορηση? Πως θα µπορεσουµε να το 
κανουµε αυτό αν δεν µπορουµε να υπολογισουµε το κοστος µας?  
 
Θυµαµαι όταν ανελαβα το 1996 µια από τις πρωτες ερωτησεις που εκανα στην 
Υπηρεσια ηταν τι ποσοστο των εσοδων µας οφειλεται στην ακτοπλοια. Μου ειπαν ότι 
πρωτη φορα τους γινεται τετοια ερωτηση, και ότι ετσι όπως λειτουργουσε το 
λογιστικο συστηµα του ΟΛΠ, αυτή η πληροφορια δεν ηταν διαθεσιµη. Μετα από 
πολλες πραξεις, καταληξαµε ότι το ποσοστο αυτό ηταν περιπου 0,7% για τα πλοια 
και καπου 4% για τους επιβατες. Και µετα προχωρησαµε στην τιµολογιακη ρυθµιση 
η οποια τριπλασιαζε τα τελη ελλιµενισµου ακτοπλοικων πλοιων. 
 
Τι θελω να πω µε όλα αυτά. Ότι στη νεα εποχη που µπηκαµε, η ποιοτητα των 
αποφασεων µας είναι αµεσα συναρτηµενη µε την ποιοτητα της πληροφορησης που 
εχουµε για τις αποφασεις αυτές. Garbage in garbage out, λενε οι Αγγλοσαξονες, και 
εχουν δικιο. 
 
Στη νεα αυτή εποχη µε τις µεγαλες προκλησεις, δεν µπορουµε να βαδιζουµε στα 
τυφλα. Χρειαζοµαστε δυνατους προβολεις, ιδιως τωρα που βαδιζουµε σε µη 
χαρτογραφηµενη περιοχη. Εξ ου και παιρνουµε όλα αυτά τα µετρα ώστε η κατασταση 
αυτή να αναστραφει, και να µπορουµε να ξερουµε που βρισκοµαστε και να βλεπουµε 
προς τα πού βαδιζουµε. 
 
Ηδη νοµιζω ειπα πολλα. Σας ευχαριστω πολύ. 
 



 


