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Έντυπη Έκδοση
Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, Κυριακή 6 Ιουνίου 2010

Οι µεγαλύτεροι όµιλοι
Η λέσχη των ισχυρότερων ελλήνων εφοπλιστών εµφανίζεται πανίσχυρη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ναυτιλιακοί όµιλοι που καταλαµβάνουν τις δέκα πρώτες θέσεις της σχετικής κατάταξης ελέγχουν
περισσότερα από 500 πλοία και το 1/4 της συνολικής χωρητικότητας του ελληνόκτητου εµπορικού στόλου. ∆εν είναι ένας αλλά
δεκάδες οι έλληνες εφοπλιστές που χαρακτηρίζονται ως «tonne millionaires», καθώς ελέγχουν πλοία χωρητικότητας πολλών
εκατοµµυρίων τόνων (dw). Σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα στοιχεία (Φεβρουάριος 2010) της Marine Information Servides (MIS),
ξεπερνούν τους 50 οι έλληνες εφοπλιστές µε πλοία που η χωρητικότητά τους υπερβαίνει το ένα εκατ. τόνους.
* Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Ιωάννης Αγγελικούσης. Ελέγχει 74 πλοία συνολικής χωρητικότητας 14,3 εκατ. τόνων µέσω
των εταιρειών Maran Tankers, Maran Gas και Anangel. Είναι ο εφοπλιστής µε τον ισχυρότερο υπό ελληνική σηµαία στόλο καθώς έχει
υψώσει τη γαλανόλευκη σε 63 από τα 74 πλοία του.
* Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Γιώργος Οικονόµου (Cardiff/Dryship), ο οποίος ελέγχει 96 πλοία (22 υπό ελληνική σηµαία)
χωρητικότητας 10,8 εκατ. τόνων.
*Την πρώτη τριάδα συµπληρώνει ο Παναγιώτης Τσάκος (Tsakos Shipping and Trading/ ΤΕΝ), ο οποίος ελέγχει 72 πλοία (τα 29 υπό
ελληνική σηµαία) χωρητικότητας 7 εκατ. τόνων.
* Ακολουθούν ο Γ. Προκοπίου (Dynacom) µε 46 πλοία χωρητικότητας 6,6 εκατ.τόνων, ο Βίκτωρας Ρέστης (Enterprises
Shipping/Golden Energy) µε 67 πλοία χωρητικότητας 5,3 εκατ. τόνων.
Τη δεκάδα των ισχυρότερων ελλήνων εφοπλιστών συµπληρώνουν ο Πίτερ Λιβανός (Euronav/Ceres/Unisea) µε 37 πλοία και 4,9
εκατ. τόνους χωρητικότητα, ο ∆ιαµαντής ∆ιαµαντίδης (Marmaras/ Delta Tankers) µε 39 πλοία και 4,5 εκατ.τόνους, ο Ανδρέας
Μαρτίνος (Minerva Marine) µε 39 πλοία και 4,4 εκατ., η εταιρεία Gulf Marine Managemen µε 17 πλοία και 4,4 εκατ. τόνους και ο
Ντίνος Μαρτίνος (Thenamaris) µε 40 πλοία µε συνολική χωρητικότητα 4 εκατ. τόνων.
* Στον κατάλογο πρέπει ακόµα να συµπεριληφθεί ο Βασίλης Κωνσταντακόπουλος (Costamare) µε 25 πλοία χωρητικότητας 1,9 εκατ.
τόνων, που συγκαταλέγεται στους ισχυρότερους του κόσµου στο χώρο της µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων.
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