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όγω της ποικιλοµορ-

φίας των αντικειµέ-

νων που απασχολούν 

τις εταιρείες του Οµί-

λου µας, είµαστε σε 

θέση να έχουµε ουσι-

αστική γνώση του αντίκτυπου της κρί-

σης στους κλάδους των ναυτιλιακών, 

οδικών, σιδηροδροµικών και αεροπο-

ρικών µεταφορών, καθώς και στο χώρο 

των logistics.

“Ώρα µηδέν” 

για τη Θεσσαλονίκη

Στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονί-

κης, η διεθνής οικονοµική κρίση ήρθε 

να ενισχύσει το ήδη υπάρχον βεβαρη-

µένο κλίµα στο χώρο των εµπορικών 

εισαγωγών/εξαγωγών. Η παταγώδης 

αποτυχία παραχώρησης του εµπορευ-

µατικού σταθµού του λιµένα Θεσσα-

λονίκης ήρθε ως φυσική εξέλιξη µιας 

µακράς περιόδου έντονης δυσλειτουρ-

γίας του λιµανιού µε αποτέλεσµα τη 

σηµαντική µείωση των εισερχόµενων 

και εξερχόµενων φορτίων.

∆εν είναι απλώς λυπηρό το γεγονός ότι 

µια εκσυγχρονιστική προσπάθεια που 

τόσο ανάγκη είχε η χώρα µας έληξε 

άδοξα, όσο σηµαντική είναι η υποβάθ-

µιση που υπέστη ο λιµένας αλλά και 

η ευρύτερη περιοχή από την εγκατά-

λειψη κάθε είδους προσπάθειας για 

την αξιοπρεπή λειτουργία λιµένα, µε 

αποτέλεσµα την απώλεια της αξιοπι-

στίας του. Με άλλα λόγια, θρηνούµε 

µια φορά για τη µαταίωση των σχε-

δίων της αναµόρφωσης του λιµένα Θεσ-

σσαλονίκης σύµφωνα µε τα πρότυπα 

ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού λιµα-

νιού, αλλά θρηνούµε διπλά για τον 

αντίκτυπο που είχαν η µακροχρόνια 

απραγία και παντελής έλλειψη υπευ-

θυνότητας από αµφότερες τις πλευ-

ρές. Όπως είναι γνωστό, θα χρεια-

στούν χρόνια για να µπορέσουµε να 

επαναφέρουµε έστω και µέρος των 

φορτίων που χάθηκαν από το λιµάνι 

Θεσσαλονίκης και τα οποία βρήκαν 

δίοδο σε άλλα κοντινά λιµάνια, π.χ. 

του Μπουργκάς Βουλγαρίας. 

Το λιµάνι της Θεσσαλονίκης βρίσκεται 

ακόµη σε µια “µουδιασµένη” κατάσταση 

και η έλλειψη εκτάκτων µέτρων για τη 

σωτηρία του από τη βύθιση συνηγορεί 

υπέρ της εκτίµησης πως πιθανότατα 

δεν έχει γίνει συνείδηση ότι ο πάρο-

χος µας αποχαιρέτησε. Όλα τα έργα για 

την αναβάθµιση αλλά και την εύρυθµη 

λειτουργία της λιµενικής εγκατάστα-

σης, καθώς και η αντικατάσταση εργα-

λείων αλλά και η πρόσληψη προσωπι-

κού, είχαν µπει σε κατάσταση αναµο-

νής µε σκοπό τη διευθέτηση αυτών από 

τον ιδιώτη πάροχο. Από αυτή τη λαν-

θάνουσα κατάσταση αναµονής δυστυ-

χώς δεν έχουµε βγει ακόµη.

Τα κοντινά λιµάνια (Ν. Μουδανιά, Σταυ-

ρός) απορροφούν σχεδόν όλη την κίνηση 

του συµβατικού φορτίου λόγω της πολύ 

χαµηλότερης τιµολογιακής πολιτικής 

που εφαρµόζουν, µε τη διαφορά να 

ξεπερνά το 50% µείωσης του κοστολο-

γίου που απαιτείται για την ίδια εργα-

σία στο λιµάνι Θεσσαλονίκης. 

Ο επιβατικός σταθµός Θεσσαλονίκης, ο 

οποίος βρίσκεται σε ιδεατή θέση εντός 

του κέντρου της πόλης, δεν αξιοποιεί-

ται στο έπακρο αφού δεν γίνονται οι 

κατάλληλες κτιριακές επισκευές αλλά 

και οι εκβαθύνσεις που απαιτούνται. 

Το γεγονός ότι η επιβατική κίνηση έχει 

ανέβει κατακόρυφα τα τελευταία δύο 

έτη, φαίνεται ότι αφήνει παγερά αδιά-

φορους τους διοικούντες, και το λαϊκό 

ρητό «το αγώι ξυπνάει τον αγωγιάτη» 

είναι από τις σπάνιες φορές που δεν 

βρίσκει εφαρµογή.

Ευελπιστούµε ότι στον αγώνα που δίδε-

ται καθηµερινά για την ανάκαµψη του 

κλάδου µας, την επιστροφή του βασι-

κού όγκου των φορτίων που χάθηκαν 

αλλά και, κυριότερα, την ανάκτηση 

της σχέσης εµπιστοσύνης που είχαµε 

µε πελάτες χρήστες του ΟΛΘ (ναυτι-

λιακές γραµµές, εισαγωγείς, εξαγω-

γείς), η διοίκηση του Οργανισµού θα 

είναι σύµµαχος, καθώς θα φροντίσει 

µε ευέλικτες λύσεις να δώσει σαφές 

µήνυµα ότι είναι παρούσα.

Η εξωστρέφεια 
το αντίδοτο στην κρίση 

Όµιλος Κοσµάτου

Αδιαµφισβήτητα η περίοδος που διανύουµε επαγγελµατικά έχει έντονα τα σηµάδια της διεθνούς οικονοµικής κρίσης. Μιας 
κρίσης που µπήκε στη ζωή των πολλών ξαφνικά, µα για την οποία δυστυχώς η πραγµατικότητα είχε προϊδεάσει τον ναυ-
τιλιακό και εµπορικό κόσµο της Θεσσαλονίκης από τις αρχές του 2008.  ΓΡΑΦΕΙ Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΣΜΑΤΟΥ
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Κρίση: το case study 

του Οµίλου Κοσµάτου

Προσπαθώντας να ελαχιστοποιήσει το 

µέγεθος της οικονοµικής δυστοκίας 

που επικρατεί, η Cosmatos Group of 

Companies επέλεξε, για παράδειγµα, να 

ενισχύσει το επιχειρησιακό της προφίλ 

επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της 

σε όλους τους πιθανούς κλάδους µετα-

φορικής ενασχόλησης σε πανελλαδική 

κάλυψη. Βασικοί παράγοντες της επι-

τυχίας του Οµίλου είναι η οικονοµική 

του αξιοπιστία αλλά και το έµπειρο 

προσωπικό που στελεχώνει όλες τις 

εταιρείες σε συνδυασµό µε την πολυ-

ετή πείρα που διακρίνει όλες τις επι-

χειρησιακές µας κινήσεις.

Ξεπερνώντας τα όρια της Θεσσαλονί-

κης και των κοντινών λιµένων που αµι-

γώς εξυπηρετεί το ναυτιλιακό τµήµα 

µας, έχουµε αναπτύξει ένα πανελλα-

δικό δίκτυο εξυπηρέτησης των πελα-

τών µας µε ευρύ φάσµα εργασιών που 

περιλαµβάνει την εκπροσώπηση φορ-

τηγών πλοίων, δεξαµενόπλοιων, κρου-

αζιερόπλοιων, πολεµικών πλοίων, 

πλοίων µεταφοράς εµπορευµατοκι-

βωτίων (containers), σκαφών αναψυ-

χής σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ιδιαί-

τερο πλεονέκτηµα µας δίνει επίσης η 

εξειδίκευσή µας στο χειρισµό project 

cargo καθώς και επικίνδυνων φορτίων 

(IMO), µε δυνατότητα πλήρους διεκπε-

ραίωσης της φορτοεκφόρτωσης µέχρι 

την παράδοση στο εργοτάξιο, συµπε-

ριλαµβανοµένης της οδικής µεταφο-

ράς καθώς και της έκδοσης των απα-

ραίτητων αδειών διέλευσης.

Με σκοπό τη διατήρηση του υψηλού 

κύρους που διαθέτει ο Όµιλος Κοσµά-

του αποφασίσαµε να συνάψουµε στρα-

τηγικές συµµαχίες µε εταιρείες που χαί-

ρουν ανάλογης εκτίµησης στο ναυτιλι-

ακό κύκλο, όπως είναι για παράδειγµα 

η ένταξή µας στο Inchcape Shipping 

Services Group, ένα παγκόσµιο δίκτυο 

ναυτικών πρακτορείων, καθώς επίσης 

και η συµµετοχή µας αποκλειστικά για 

την Ελλάδα στο Heavy Lift Group, ένα 

παγκόσµιο δίκτυο εξειδικευµένο στη 

µεταφορά υπερµεγεθών  και υπέρβα-

ρων φορτίων. Aκόµη, σε αυτό το πλαί-

σιο εντάσσονται η εκπροσώπηση για 

τη Βόρειο Ελλάδα της Α1 Yacht Trade 

Consortium µε κύριο αντικείµενο ενα-

σχόλησης την εξυπηρέτηση σκαφών 

αναψυχής, η αποκλειστική εκπροσώ-

πηση της Louis Cruises και, τέλος, η 

εκπροσώπηση της Maersk Hellas για 

θέµατα που αφορούν τελωνειακές δια-

τυπώσεις, ναυτικές εργασίες και κυρίως 

τη διαχείριση της φορτοεκφόρτωσης. 

Στον Όµιλο Κοσµάτου πιστεύουµε ότι 

µε ειλικρινή και µεθοδική δουλειά, σε 

συνδυασµό µε τη στενή παρακολούθηση 

των δρώµενων και την έγκαιρη διαπί-

στωση δυνητικών αντικειµένων απα-

σχόλησης, θα συνεχίσουµε να βρισκό-

µαστε µπροστά από τις εξελίξεις.

*  Η Ελισάβετ Κοσµάτου είναι managing 

director της Cosmatos Group
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To προφίλ της Cosmatos Group

Ο όµιλος Cosmatos Group of Companies αποτελείται από το ναυτικό πρα-

κτορείο Ι.Ε. Κοσµάτος & Σία, την εταιρεία διαµεταφορών Fairplay Ltd 

καθώς και τη Hub Logistics ΑΕ. Η επιχειρηµατική δραστηριότητα του 

Οµίλου ξεκίνησε µέσω του ναυτικού πρακτορείου το 1972, που από τότε 

µέχρι σήµερα έχει συνεχή παρουσία στο ναυτιλιακό χώρο, έχοντας καθι-

ερωθεί ως µία από τις βασικές εταιρείες στο λιµάνι της Θεσσαλονίκης. 

Κύριο αντικείµενο εργασίας είναι: πρακτορεύσεις πλοίων, ναυλώσεις 

πλοίων, διαµετακόµιση φορτίων µε συνδυασµό µεταφορικών µέσων, 

ειδικές µεταφορές και τελωνειακές διατυπώσεις.

Για λόγους εξειδίκευσης και διαφοροποίησης των αντικειµένων του Οµίλου, 

δηµιουργήθηκε η Fairplay Ltd, η οποία ειδικεύεται στα εξής:  

•  διακίνηση φορτίων - εισαγωγές/εξαγωγές εµπορευµατοκιβωτίων, θαλάσ-

σιοι ναύλοι,

•  υπηρεσίες συνδυασµένων µεταφορών (θαλάσσιες, οδικές, σιδηροδρο-

µικές, αεροµεταφορές), 

• διατυπώσεις µεταφορτώσεων συνδυασµένες µε τραπεζικές εγγυήσεις,  

• τµηµατικές φορτώσεις - groupage (LCL), 

• εγχώρια µεταφορά, εξειδικευµένη µεταφορά (out-of-gauge), 

• εκτελωνισµό, 

• αποθηκεύσεις φορτίων σε τελωνειακούς ή µη χώρους,  

• ασφάλεια φορτίων. 

Το νεότερο µέλος του οµίλου είναι η εταιρεία Hub Logistics ΑΕ, η οποία 

ιδρύθηκε µε σκοπό την είσοδο στον επαγγελµατικό χώρο των 3PL απο-

θηκών. Μέχρι το τέλος του 2009, µε την ολοκλήρωση των υπό κατα-

σκευή ιδιόκτητων αποθηκών 5.500 τµ και παράλληλα µε τη δηµιουργία 

ανοικτού τελωνειακού χώρου, η εταιρεία επιδιώκει να ξεκινήσει δυνα-

µικά τις εργασίες της, έχοντας ήδη εξασφαλίσει συµβόλαια µε αρκετούς 

πελάτες βαλκανικών χωρών. 

Η τοποθεσία των εγκαταστάσεων (δυτική είσοδος πλησίον λιµανιού και 

οδικών κόµβων), οι υπερσύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις (λειτουρ-

γικές ράµπες φόρτωσης κάθε είδους φορτίου), σε συνδυασµό µε τα πιο 

σύγχρονα πληροφορικά συστήµατα (WMS, ERP) και τα άριστα εκπαιδευ-

µένα άτοµα που στελεχώνουν την εταιρεία, αποτελούν τη µεγαλύτερη 

εγγύηση για την απόλυτη επιτυχία των εργασιών της Hub Logistics ΑΕ 

στο χώρο των third party logistics αποθηκών της Βόρειας Ελλάδας.


