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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
    Σκοπός της συγκεκριµένης πτυχιακής εργασίας µε τίτλο « Μινωικές Γραµµές 
από την ίδρυση τους µέχρι σήµερα» είναι εντοπισµός την καταγραφή  και η 
ανάλυση κάποιων σηµαντικών γεγονότων και στοιχείων της ακτοπλοϊκής εταιρίας 
που φέτος έκλεισε τα 39 χρόνια. 
Η συγκεκριµένη εργασία χωρίζεται σε 4 κεφάλαια: 
 
    Στο πρώτο κεφάλαιο γίνετε µια σύντοµη θεωρητική αναφορά  για την ελληνική 
ναυτιλία και ειδικότερα και το κλάδο της ακτοπλοΐας. 
 
    Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται µια επισκόπηση στα γενικά στοιχειά της εταιρίας 
δηλαδή στους λόγους που οδήγησαν στη ίδρυση της, τον σκοπό της και τους 
στόχους της. Επίσης γίνεται καταγραφή των σηµαντικότερων γεγονότων που 
στιγµάτισαν την εταιρία, τα κτήρια της και το στόλο της. Την σηµερινή εταιρική και 
ακυρωτική πολιτική της εταιρίας για τις κρατήσεις εισιτήριων που είναι η βασική 
πηγή εσόδων της εταιρίας και τις υπηρεσίες που προσφέρονται εν πλω. Τέλος 
γίνεται αναφορά στις συγγενείς και θυγατρικές εταιρίες των Μινωικών Γραµµών. 
 
    Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων 
(Πάγιο ενεργητικό, Μη κυκλοφορούν ενεργητικό, ιδία κεφάλαια, υποχρεώσεις, 
κύκλος εργασιών, το κόστος πωληθέντων, τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης, 
καθαρά κέρδη προ φόρων της εταιρίας  από την περίοδο 2004 µέχρι την περίοδο 
2010. 
 
    Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση της διοικητικής δοµής της εταιρίας, την 
σύσταση της, το οργανόγραµµα, τα διάφορα λειτουργικά διοικητικά επίπεδα, της 
λειτουργίες των τµηµάτων και του προσωπικού που τα απαρτίζουν καθώς και τις 
διαφορές υποδεέστερες υπότρισες του κάθε τµήµατος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑ∆ΟΥ 
 
1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 
 
     Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια έναν από τους 
σηµαντικότερους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας.Η συµβολή της εντοπίζεται 
στους επιµέρους τοµείς  
α. Στην εισροή ναυτιλιακού συναλλάγµατος στη χωρά και την ολοένα 
διευρυνόµενη συµµέτοχη του στην διαµόρφωση του ακαθάριστου εθνικού 
εισοδήµατος. 
 
β. Στην απασχόληση εµψύχου εργατικού δυναµικού τόσο στην θάλασσα όσο και 
στην ξηρά. 
 
γ. Στην  ανάπτυξη άλλων τοµέων της οικονοµίας, πολλοί από τους οποίους είναι 
επίσης συναλλαγµατοφόροι. 
 
    Ο σηµαντικότερος κλάδος της ελληνικής ναυτιλίας είναι ο κλάδος της 
ακτοπλοΐας. Η ελληνική ακτοπλοΐα παρουσιάζει µεγάλη ανάπτυξη στην Ελλάδα. 
Η ελληνική ακτοπλοΐα µεταφέρει µέσω των πλοίων των διαφόρων ελληνικών 
ακτοπλοϊκών εταιριών επιβάτες, οχήµατα, φορτία και προϊόντα µέσω ενός 
πολύπλοκου ακτοπλοϊκού συστήµατος διασύνδεσης που ενώνει την ηπειρωτική 
χωρά µε την νησιωτική καθώς και µε άλλες χώρες   
Μια από τις πρώτες επενδύσεις στην σύγχρονη ιστορία του ελληνικού έθνους 
είναι στον τοµέα της ακτοπλοΐας  
 
 
1.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ  
 
Μεγάλη ακτοπλοΐα ή διεθνή ακτοπλοΐα, που διεξάγεται µεταξύ λιµένων εγγύς 
κρατών π.χ. Ελλάδας-Ιταλίας, Αγγλίας-Γαλλίας κ.λπ.. 
 
Μεσαία ακτοπλοΐα, που διεξάγεται µεταξύ λιµένων ηπειρωτικών και λιµένων 
νήσων της ίδιας Χώρας.  
 
 Μικρή ακτοπλοΐα ή αγχιπλοΐα που διενεργείται µεταξύ λιµένων 
προασπισµένων περιοχών, συνήθως εντός του αυτού ή µεταξύ εγγύς κόλπων, 
π.χ. Αργοσαρωνικός 
 
Οι Μινωικές γραµµές ανήκουν στις δυο πρώτες κατηγορίες. 
 
 
 
 
1.3 Η ΑΚΤΟΠΛΟΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ  
 
    Στην σηµερινή κοινωνία, η ελληνική ναυτιλία εδώ συνεχίζει να αποτελεί έναν 
από τους σηµαντικότερους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας  παρουσιάζοντας 
πολύ µεγάλη ανάπτυξη σε περασµένες περιόδους. Εξέχουσα σηµασία κατέχουν  
οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες συνδέοντας τη χώρα µας 
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µε τις χώρες της Ευρώπης καθώς και τα νησιά του ελληνικού θαλάσσιου χώρου. 
Ο παραπάνω  κλάδος της έχει επιδείξει  αυξητική τάση τις τελευταίες δεκαετίες, 
µε συνεχείς βελτιώσεις των παρεχόµενων υπηρεσιών και υψηλές επενδύσεις για 
ναυπηγήσεις καινούργιων πλοίων. Η άµεση συµβολή του κλάδου στο ΑΕΠ της 
χώρας διαµορφώνεται σε επίπεδα άνω του 3,5% τα προηγούµενα έτη, ενώ και η 
απασχόληση στην ακτοπλοΐα εκτιµάτο στο 3,5% του εργατικού δυναµικού της 
χώρας. Η µεγάλη άνοδο που σηµειώθηκε µετά το 2002 οφείλεται σε δυο κυρίως 
λόγους: 
     Καταρχήν, οφείλεται στη φοροαπαλλαγή των ναυτιλιακών εταιρειών από τον 
ειδικό φόρο ακίνητης περιουσίας σύµφωνα µε το Ν.3021\2002 και κατά δεύτερο, 
στην παγκόσµια προβολή της χώρας µε την ένταξη της στην ευρωπαϊκή 
νοµισµατική κοινότητα και στην διεξαγωγή των ολυµπιακών αγωνων.Επίσης, η 
ελληνική ακτοπλοϊκή αγορά αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες στην Ευρώπη και 
στον κόσµο, ενώ οι ακτοπλοϊκές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα 
διαχειρίζονται άνω του 10% του παγκόσµιου στόλου αριθµός των πιο 
σηµαντικών λιµένων του συστήµατος ανέρχεται σε 138, εκ των οποίων 42 έχει η 
ηπειρωτική Ελλάδα. 
 
 
 
1.4 Η ΑΚΤΟΠΛΟΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 
 
     Το 2009 και το 2010 καταγράφηκε ως τα  χειρότερα οικονοµικά έτη που έχει 
βιώσει η ελληνική ακτοπλοΐα, αφού εταιρείες υπό το βάρος των χρεών 
«εγκαταλείψαν» (GΑ Ferries, ΣΑΟΣ, ΑΝΕΝ, Kallisti Ferries), πλοία συµβατικά και 
ταχύπλοα και έβαλαν πλώρη για άλλες θάλασσες µε ή χωρίς «εισιτήριο» µετ’ 
επιστροφής, επειδή οι ιδιοκτήτριες εταιρείες δεν άντεχαν το βάρος τους 
λειτουργικού τους κόστους και τους ζηµιογόνους ισολογισµούς. Ωστόσο, 
παράγοντες της ακτοπλοϊκής αγοράς συνεχίζουν να  εκφράζουν φόβους ότι το 
2011 µπορεί να είναι  ακόµη πιο δυσµενής  χρονιά για την ελληνική ακτοπλοΐα. 
Ακόµα και η Αδριατική που τα προηγούµενα χρόνια λειτουργούσε ως αντίβαρο 
στις κακές περιόδους της εγχώριας αγοράς, πλέον λειτούργησε αρνητικά στα ήδη 
ελλειµµατικά έσοδα όλων των  εταιρειών που βλέπουν το µεταφορικό έργο και τα 
έσοδα τους κάθε χρόνο να έχουν πτωτική τάση. Αφενός, οι τιµές των ναυτιλιακών 
καυσίµων που Το κόστο του, έχει φτάσει πλέον  το 60% του συνολικού κόστους 
λειτουργίας µιας ακτοπλοϊκής επιχείρησης, λόγω της µεγάλης αύξησης των τιµών 
του πετρελαίου. Η διεθνής τιµή του πετρελαίου, το Φεβρουάριο του 2009 ήταν 43 
ευρώ το βαρέλι και το Φεβρουάριο του 2011 έφθασε τα 112 ευρώ το βαρέλι.  
Αυτές  σε µια περίοδο ισχνών αγελάδων για τη χώρα, οι µεγάλες ακτοπλοϊκές 
εταιρείες, όντας σε δυσχέρεια καθώς τα τραπεζικά χρέη δηµιουργούν ένα 
ασφυκτικό περιβάλλον, θα πρέπει να αναπροσαρµόσουν τις τιµές των εισιτηρίων 
προς τα πάνω, δεδοµένης της σηµαντικής αύξησης του κόστους καυσίµων. 
 
 
1.5 Η ΠΡΩΤΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α. 
 
    Μια από τις πρώτες επενδύσεις στην σύγχρονη ιστορία του ελληνικού έθνους 
είναι στον τοµέα της ακτοπλοΐας  
Στη σύγχρoνη ιστορία, όντας  η Ελλάδα ένα πλέον αναγνωρισµένο αυτόνοµο 
κράτος προσπαθεί να σχηµατίσει τους πρώτους οικονοµικούς πόρους που θα 
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της αποφέρουν και στο κρατικό ταµείο σηµαντικά  έσοδα. Από τις πρώτες 
επενδύσεις που γίνονται τότε, είναι η ίδρυση της πρώτης ατµοπλοϊκής- 
ακτοπλοϊκής εταιρείας το 1857 που είχε έδρα τη Σύρο, µε την ονοµασία Ελληνική 
ατµοπλοΐας. Την εποχή εκείνη επικρατούσε µια νέα τάση βιοµηχανοποίησης και 
νέες ιδέες άρχισαν να καινοτοµούν για να διευκολύνουν την  καθηµερινότητα  του 
ανθρώπου,για αυτό και  η Ελληνική ατµοπλοΐα µετατρέπει τη γολέτα Αιγαίο σε 
ατµοκίνητη. Αργότερα ναυτολογεί δυο επιπλέον πλοία µε την ονοµασία Ίρις και 
Καρτερία, χωρητικότητας περίπου 200 επιβατών. Τα ιδρυτικά κεφάλαια της 
εταιρείας  ανερχόταν στα 2.000.000 δρχ. και τις µισές περίπου µετοχές κατέχουν 
το κράτος και η Εθνική Τράπεζα.  
    Το κράτος παρέχει στην εταιρία αυτή κάθε ηθική και υλική βοήθεια και αυτό 
διαφαίνεται έµπρακτα  από την  προσφορά  στην εταιρία µε ένα ασύλληπτο ποσό 
για το δηµόσιο ταµείο εκείνης της εποχής που ανέρχεται στα 53.000.000 δρχ. και 
επίσης παρείχε την εγγύηση του στους δανειστές. Λίγα χρόνια αργότερα, η 
εταιρία ναυτολογεί και αλλά πλοία, τα δυο από αυτά είναι τύπου τροχήλατα µε τις 
ονοµασίες Βασιλεύς Ωθονας και Βασίλισσα Αµαλία χωρητικότητας περίπου 750 
ατόµων, και αλλά δυο τύπου ελικοκινητα µε τις ονοµασίες Επτάνησος και 
Βυζάντιο περίπου 615 επιβατών. Τα παραπάνω πλοία εκτελούσαν δροµολόγια 
του τότε κράτους µε τα µέρη του υπόδουλου ελληνισµού Το 1875 η εταιρεία 
διευρύνει το στόλο της έχοντας πλέον 14 σκάφη,  επεκτείνοντας ταυτόχρονα τα 
δροµολόγια της αφού πλέον τα σκάφη δένουν σε νέα λιµάνια όπως στην 
Τεργέστη και την Κωνσταντινούπολη. 
Παρόλα αυτά το 1892 η εταιρεία διαλύεται αφού  το επιβατικό κοινό ήταν 
περιορισµένο, διότι  την εποχή εκείνη η οικονοµική κατάσταση ήταν δυσµενής, ο 
τουρισµός αφενός ήταν ανύπαρκτος  και αφετέρου οι συνεχείς άστοχες, 
αψυχολόγητες και αντιοικονοµικές παρεµβάσεις του κράτους ( πρόσληψη 
δηµοσίων υπάλληλων µη ικανών από την εκάστοτε κυβέρνηση, υπερβολικά 
µεγάλη διανοµή δωρεάν εισιτήριων) στα εσωτερικά της εταιρείας. 
 
 
 
 
1.6.ΑΝΩΝΗΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 
    Οι µινωικές γραµµές όπως θα δούµε παρακάτω είναι Ανώνυµη ναυτιλιακή 
Εταιρεία ( ΑΝΕ)  

    Η Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία (Α.Ν.Ε.) είναι ειδική (ελληνική) εταιρική 
µορφή επιχείρησης που µοιάζει µε την ανώνυµη εταιρία που όµως η σύστασή 
της στηρίζεται στο άρθρο 13 του Ν∆ 2687/53 "Περί επενδύσεως και προστασίας 
κεφαλαίων εξωτερικού", µε το οποίο εξοµοιώθηκαν προς "κεφάλαια εισαγόµενα" 
από το εξωτερικό τα νηολογούµενα, βάσει του παραπάνω άρθρου, πλοία. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του είδους αυτού της εταιρείας είναι: 

1. Στην επωνυµία της οφείλει να φέρει την επίσηµη ένδειξη Α.Ν.Ε. 
2. Σκοπός της µπορεί να είναι µόνο η εκµετάλλευση πλοίων. 
3. Τα κεφάλαιά της µπορούν να εκφράζονται σε ξένο συνάλλαγµα. 
4. Τα συµβόλαια σύστασής της, παραδείγµατος χάριν η αύξηση κεφαλαίου, 

απαλλάσσονται κάθε τέλους 



 10

5. Η γενική συνέλευσή της µπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε. 
6. Τα λογιστικά της βιβλία και ο ισολογισµός της µπορούν να γίνουν σε ξένο 

νόµισµα. 
7. Τα κέρδη της διανέµονται χωρίς περιορισµό. 
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ΚΕΦΑΚΑΙΟ 2: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. 
 
2.1 Η Ι∆ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
 

     Η κρητική  ακτοπλοϊκή εταιρεία του Ηρακλείου   ιδρύθηκε στις 25 Μαΐου του 
1972 (ΦΕΚ 939/25.05.1972) µε την επωνυµία «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυµη 
Ναυτιλιακή Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο ΜΙΝΟΑΝ. 
Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε στις 40.000.000 δρχ. και η αύξηση 
αυτού σε 80.000.000 δρχ. µόλις θα εγκρινόταν το καταστατικό της. Η έκαστη 
µετοχή της εταιρείας είχε ονοµαστική αξία 1000 δρχ. και παρείχε το δικαίωµα 
µιας ψήφου. Ο πρώτος  πρόεδρος της εταιρίας µετά την ίδρυση της ορίστηκε ο 
Γεώργιος Ψαρουδάκης. Ο Εµµανουήλ Κληρονόµος κατείχε τη θέση του 
προέδρου των ΜΙΝΟΑΝ LINES από το έτος 1976 µέχρι πρόσφατα, έτος που 
αγόρασε το πλειοψηφικό πακέτο των µετοχών. 
 
 
 
2.1.1 ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ Ο∆ΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΗ 
 
    Οι Μινωικές γραµµές συµπληρώνουν 39 χρόνια από την ίδρυση τους, αφού το 
1972 µια οµάδα πολιτών του Ηρακλείου τις ίδρυσαν . Οι λόγοι που οδήγησαν 
ώστε αυτό να γίνει πράξη είναι. 
α. Η γεωγραφική θέση που κατέχει η Κρήτη στην καρδιά της Ανατολικής 
Μεσογείου σε συνδυασµό µε το ευνοϊκό κλίµα του νησιού 
 
β. Η ιστορία του νησιού, αφού η Κρήτη υπήρξε µητέρα του σύγχρονου και 
ευρωπαϊκού πολιτισµού 
 
γ. Η εξέλιξη της Κρήτης σε µεγάλο οικονοµικό και τουριστικό κέντρο.  
 
δ. Η συνεχώς αυξανόµενη κίνηση στο λιµάνι του Ηρακλείου, όπως 
παρουσιάζεται στους ακόλουθους πίνακες: 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ   
ΕΤΟΣ 1966 1970 
ΑΠΟΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ 144.443 219.921 
ΕΠΙΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ 145.205 216.871 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ   
ΕΤΟΣ 1966 1970 
ΞΕΦΟΡΤΩΣΑΝ 18.341 29.303 
ΦΟΡΤΩΣΑΝ 14.510 28.375 
ε. Η εκµετάλλευση των πλοιοκτητών που δεν ενδιαφέρονταν για την ποιότητα και 
την ασφάλεια των επιβατών. 
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2.1.2 ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 
    Η δραστηριότητα της εταιρίας είναι η αγορά και εκµετάλλευση πλοίων 
επιβατηγών, κατάλληλων για την ασφαλή µεταφορά προσώπων και  φορτίων σε 
γραµµές του εσωτερικού και του εξωτερικού. Η συµµετοχή της σε άλλες εταιρίες 
µε τους ίδιους ή παρεµφερείς στόχους, όπως η ίδρυση και εκµετάλλευση 
ξενοδοχείων, η αγορά ή µίσθωση συγκοινωνιακών µέσων και η επέκταση της  σε 
παρεµφερείς κλάδους τουριστικών και εµπορικών δραστηριοτήτων 
 
 
2.1.3 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 
     Οι στόχοι της εταιρίας είναι οι εξής: 
α. Οι Μινωικές γραµµές στοχεύουν στην παροχή υπηρεσιών που διακρίνονται 
από την υψηλή τους ποιότητα στο επιβατικό κοινό και στα φορτία που 
µεταφέρουν τα πλοία της µε σκοπό την ικανοποίηση τους. 
β. Οι Μινωικές γραµµές στοχεύουν στη σίγουρη και ασφαλή µετακίνηση των 
επιβατών αλλά και των πληρωµάτων των πλοίων τους 
 
 
2.1.4 ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 
α. ∆ιατήρηση της θέσης στον ανταγωνιστικό κλάδο της ελληνικής ακτοπλοΐας. 
β. ∆ιεύρυνση της παρουσίας της στον κλάδο των θαλάσσιων µεταφορών της 
Ευρώπης. 
γ. Την εφαρµογή νέων τεχνογνωσιών στον θαλάσσιο τοµέα. 
 
 
2.2 ΤΑ ΣΥΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 

1972 
    Στις 25 Μαΐου, µε ιδρυτικό κεφάλαιο 40.000.000 δρχ. τίθενται οι βάσεις για την 
ίδρυση της Minoan Lines, της µεγάλης ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας. 
 
1974 
    Η Minoan Lines εισέρχεται δυναµικά στην ελληνική ακτοπλοΐα. Αποκτάται το 
F/B Μίνως και στις 5 Ιουλίου πραγµατοποιεί το πρώτο του ταξίδι από τον Πειραιά 
προς το Ηράκλειο 
 
1976 
    Το δεύτερο πλοίο της εταιρείας το ταχύτατο και σύγχρονο F/B Αριάδνη δίνει το 
στίγµα του δυναµισµού της Minoan Lines. Τα καθηµερινά δροµολόγια από και 
προς την Κρήτη είναι πλέον γεγονός.  
 
1978 
    Το F/B KNOSSOS  µπαίνει στην  γραµµή Ηράκλειο- Πειραιά 
.Το F/B Μίνως αρχίζει δροµολόγια στη γραµµή Πειραιάς - Χανιά. Τα δύο κύρια 
κρητικά λιµάνια συνδέονται πια καθηµερινά µε την Ηπειρωτική Ελλάδα. 
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1981 
    Το µεγάλο βήµα της Minoan Lines. Η εταιρεία βάζει πλώρη για τη διεθνή 
αγορά. Το F/B Ελ Γκρέκο ξεκινά δροµολόγια στη γραµµή Πάτρα-Αγκώνα, 
ανοίγοντας νέους επιχειρηµατικούς ορίζοντες  
 
1985 
    Με εδραιωµένη τη θέση τους στη ναυτιλιακή αγορά η Minoan Lines αρχίζει 
πλέον την ανανέωση του στόλου της. Ένα νέο F/B, το Φαιστός, έρχεται να 
αντικαταστήσετε F/B MINOS 
 
1986 
    Η Minoan Lines επεκτείνει τη δραστηριότητα της. Το Ro/Ro Αγία Γαλήνη που 
δροµολογείται στη γραµµή Ηράκλειο - Πειραιά, δίνει τη δυνατότητα µεταφοράς, 
µε τον πιο σίγουρο και ασφαλή τρόπο, µεγάλων φορτηγών αυτοκινήτων, 
ψυγείων,βυτιοφόρων και ειδικών Φορτιων µε εύφλεκτα ύλικα 
 
1987 
    Η γραµµή Πάτρα-Αγκώνα γίνεται ''διπλή.'' Η διαρκώς αυξανόµενη προτίµηση 
του επιβατικού κοινού στη Minoan Lines επιβάλλει στην εταιρεία τη δροµολόγηση 
ενός ακόµη πλοίου, του F/B Φαίδρα (ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού πλοίου). 
 
1990 
    Μια ακόµα πρωτιά για τη Minoan Lines. ∆ροµολογείται το F/B Αριάδνη στη 
γραµµή Ελλάδα - Ιταλία - Τουρκία ενώνοντας έτσι τα παράλια της Ιωνίας µε την 
Ελλάδα και την Ευρώπη. Το υπερσύγχρονο F/B Ν. Καζαντζάκης δροµολογείται 
στη γραµµή Ηράκλειο-Πειραιάς και η Minoan Lines θέτει νέα δεδοµένα ποιότητας 
στη γραµµή αυτή. 
 
1991 
    Για µια ακόµη φορά η Minoan Lines αλλάζει τα δεδοµένα στην επιβατηγό 
ναυτιλία µε το νέο υπερσύγχρονο F/B ∆αίδαλος που δροµολογείται στις διεθνείς 
γραµµές Πάτρα-Αγκώνα. Την ίδια επίσης χρονιά η Minoan Lines ενώνει και την 
Κρήτη µε την Αγκώνα και τη ∆υτική Ευρώπη µε το ανανεωµένο F/B Ελ Γκρέκο. 
 
1992 
    Τη χρονιά αυτή η Minoan Lines καινοτοµεί ακόµα µια φορά, µειώνοντας το 
χρόνο ταξιδιού για την Ιταλία στις 24 ώρες. Το νέο και υπερσύγχρονο F/B 
Ερωτόκριτος κάνει πιο άνετο και πιο γρήγορο το ταξίδι, ενώ µε την νέα υπηρεσία 
Camping on board που πρώτες η Minoan Lines προσφέρει, δίνουν µια επιπλέον 
δυνατότητα σε επιβάτες που ταξιδεύουν µε το τροχόσπιτο ή το camper τους. 
 
1993 
    Είναι η χρονιά που αρχίζει να εφαρµόζεται το πιο φιλόδοξο, για την εταιρεία, 
επενδυτικό πρόγραµµα. Η ναυπήγηση του πλέον σύγχρονου, σύµφωνα µε τις 
νέες εξελιγµένες προδιαγραφές ασφάλειας, ταχύτητας και πολυτέλειας πλοίου, 
του Highspeed Ferry Αρετούσα, φέρνει τη Minoan Lines για µια φορά ακόµη, 
στην πρώτη θέση µεταξύ των µεγάλων δυνάµεων της ελληνικής ναυτιλίας. 
 
1994 
    Το ιστορικό κτίριο της Εθνικής Τράπεζας στο Ηράκλειο, που είχε υποστεί 
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ολοκληρωτική καταστροφή από τους βοµβαρδισµούς του Β' Παγκοσµίου 
Πολέµου, περνά στην ιδιοκτησία της εταιρείας όπου και στεγάζει πλέον τη 
διοίκηση και όλες τις υπηρεσίες των Κεντρικών της Γραφείων. 
 
1995 
    Παραλαµβάνεται το πρώτο νεοναυπηγηµένο πλοίο, το υπερσύγχρονο 
Highspeed Ferry Αρετούσα και γίνεται το ενδέκατο πλοίο αλλά και η ναυαρχίδα 
του στόλου της εταιρείας. Η Πάτρα και η Αγκώνα απέχουν τώρα, 22 µόνο ώρες! 
Η πολυτέλεια των κρουαζιερόπλοιων σε τακτικές γραµµές ανταµείβεται µε την 
αθρόα  εµπιστοσυνη και προτιµηση του επιβατηγου κοινου  
 
1996 
    Το επενδυτικό πρόγραµµα της Minoan Lines "ταράζει" εκ νέου τα νερά της 
Μεσογείου. Με τα νέα Highspeed Ferries που παραγγέλνονται, Ίκαρος και 
Πασιφάη, µε συνολικό ύψος επένδυσης 56 δις. δρχ., ανοίγονται νέοι ορίζοντες 
για,τοµελλον 
    Το H/S/F Ίκαρος στις 5 Μαΐου καθελκύεται στα νερά Νορβηγικών ναυπηγείων 
και φτάνει στην Ελλάδα µέσα σε κλίµα µεγάλης υπερηφάνειας και ενθουσιασµού. 
    Την ίδια χρονιά η Minoan Lines ιδρύει από κοινού µε άλλους Έλληνες 
εφοπλιστές και επιχειρηµατίες τη Μinoan Lines Highspeed Ferries, και αµέσως 
δροµολογείται στη γραµµή Πειραιάς - Κυκλάδες το υπερσύγχρονο Catamaran 
Ferry  HISPEEDFERRIES 1 και το πλοίο Αριάδνη 
 
1998 
    Νέο ρεκόρ για τη Minoan Lines. H εταιρεία εισάγει τις µετοχές της στο 
Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και η καθολική συµµετοχή και εµπιστοσύνη του 
επενδυτικού κοινού, συµβάλλει στο σχεδιασµό ακόµα πιο φιλόδοξων 
επενδυτικών προγραµµάτων τρίτο Highspeed Ferry της εταιρείας, το Πασιφάη 
παραδίδεται στη Minoan Lines και µαζί µε τα H/S/Fs Ίκαρος και Αρετούσα 
αντιπροσωπεύουν µε 80 δις δρχ. τη µεγαλύτερη επένδυση µέχρι τώρα στην 
ελληνική ακτοπλοΐα 
 
1999 
    Είναι η χρονιά της δηµιουργίας µια νέας µεγάλης εταιρείας. Της HELLAS 
FLYING DOLPHINS, που προκύπτει από την κοινοπραξία CERES 
HYDROFOILS, της MINOAN LINES HIGHSPEED FERRIES και της Minoan 
Lines. Η AIR GREECE και η AEGEAN AIRLINES συνεργάζονται και 
δηµιουργούν τη µεγαλύτερη ιδιωτική αεροπορική εταιρεία στην Ελλάδα. 
Η στιγµή της απογείωσης έχει φτάσει για τη Minoan Lines. Μετά τη συνεργασία 
και τελικά συγχώνευση των δύο αεροπορικών εταιριών, τη Minoan Lines βρίσκει 
να κατέχει ένα µεγάλο πακέτο των µετοχών της ιδιωτικής αεροπορικής εταιρείας 
Air Grrece.Έτσι, η δυνατότητα προσφοράς υπηρεσιών συνδυασµένων 
µεταφορών στο επιβατηγό κοινό αποκτά άλλη διάσταση 
 
 
2000 
     Τα πολύ υψηλά επίπεδα ασφάλειας και ποιοτικής µεταφοράς επιβατών από 
τη Minoan Lines πιστοποιούνται πλέον και επίσηµα. Η πιστοποίηση κατά ISO 
9002 από την Germanischer Lloyd στην Ελλάδα γίνεται πλέον από την επίσηµη 
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πολιτεία και αφορά την Ασφαλή και Ποιοτική Μεταφορά Επιβατών και Οχηµάτων 
δια Θαλάσσης 
 
 
2001 
    Το φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραµµα της Minoan Lines εξελίσσεται 
απρόσκοπτα, µε την παραλαβή ενός ακόµη νεότευκτου Ηighspeed Ferry, του 
Προµηθέας, το οποίο δροµολογείται στη γραµµή Πάτρα - Κέρκυρα - Ηγουµενίτσα 
–Βενετία. 
Πωλείται το F/B Ν. Καζαντζάκης, το οποίο εξυπηρετούσε τη γραµµή Ηράκλειο- 
Πειραιάς - Ηράκλειο. Έτσι, ακολουθείται πιστά, το στρατηγικό πρόγραµµα των 
Μινωικών Γραµµών που ως βασικό στόχο έχει την πλήρη ανανέωση και τον 
εκσυγχρονισµό του στόλου. 
Λίγους µήνες µετά, παραλαµβάνεται από τα ναυπηγεία Fincantieri το αδελφό 
πλοίο του Highspeed Ferry Knossos Palace, το Festos Palace. Το τελειότερο 
δίδυµο της ελληνικής ακτοπλοΐας δροµολογείται στη γραµµή Ηράκλειο - Πειραιάς 
- Ηράκλειο, παρέχοντας στο επιβατικό κοινό µοναδική πολυτέλεια, 
υπερσύγχρονες υπηρεσίες  και ταχύτητα 
 
    Μετά την παραλαβή του νεότευκτου πλοίου Highspeed Ferry Festos Palace, 
ανακοινώνεται η στρατηγική συνεργασία των Μινωικών Γραµµών µε τον 
µεγαλύτερο ιδιωτικό όµιλο ναυτιλιακών εταιρειών της Ιταλίας, Grimaldi. Με τη 
συνεργασία αυτή, οι Μινωικές Γραµµές θα επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους, 
πέρα των γραµµών της Αδριατικής, στο χώρο της ∆υτικής Μεσογείου, 
συνδέοντας τη ∆υτική Ιταλία µε την Τυνησία σε πρώτη φάση, και στη συνέχεια µε 
Γαλλικά λιµανια της Μεσογείου 
 
Η πορεία των Μινωικών Γραµµών προς την επιτυχία συνεχίζεται µε την 
παραλαβή του Highspeed Ferry Ωκεανός από τα ναυπηγεία Samsung, το οποίο 
δροµολογείται στη Γραµµή Πάτρα Ηγουµενίτσα- Βενετία. 
 
2002 
    Στις 31.5.2002 ξεκίνησε τα δροµολόγια του το H/S/F Αριάδνη Παλλάς πρώην 
Ωκεανός στη νέα γραµµή ΓΕΝΟΒΑ - ΜΑΛΤΑ - ΤΥΝΗΣΙΑ, που επεκτείνεται η 
Minoan Lines σε συνεργασία µε τον Ιταλικό όµιλο Grimaldi. 

2003 
    Με στόχο την πληρέστερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η εταιρία 
υλοποίησε µέσα στο 2003 δύο νέες, πρωτοποριακές και άκρως πελατοκεντρικές 
υπηρεσίες: τις κρατήσεις και πληρωµή εισιτηρίου µέσω τηλεφώνου και την 
κράτηση µέσω Internet.Τον Αύγουστο του 2003 η Minoan Lines πιστοποιήθηκε 
σε όλα τα πλοία νέας τεχνολογίας, µε το σύστηµα υγιεινής και ασφάλειας 
τροφίµων HACCP, στο πλαίσιο των µέτρων που εφαρµόζονται, προκειµένου να 
προστατευτεί η υγιεινή των τροφίµων και κατά συνέπεια να διασφαλιστεί και να 
βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται στους επιβάτες µέσα 
στα πλοία της εταιρίας. 

2004                                                                                                                                                            
Οι Μινωικές γραµµές  αποφασίζουν  να επικεντρωθούν αποκλειστικά  στον τοµέα 
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της ναυτιλίας και πωλούν το µερίδιό της στην Aegean Airlines. Επίσης αυξάνει 
την συµµέτοχη της σε 33,31% µε αγορά µετοχών της Hellas Flying Dolphins. 

2005                                                                                                                                        
Η Attica group αποκτά ποσοστό συµµετοχής 10.23% του µετοχικού κεφαλαίου 
των Μινωικών Γραµµών, φτάνοντας σε 11,61% του µετοχικού κεφαλαίου της 
εταιρείας Μινωικές Γραµµές πωλούν το µερίδιό της 18% στην Forthnet από την 
Intracom  

2007                                                                                                                      
Τον ∆εκέµβριο, η Sea Star Capital, ιδιοκτήτης της Αnek Lines , αποκτά 26,05% 
των µετοχών της Minoan Lines από την Access Maritime σε µια ιδιωτική 
συναλλαγή µε διαπραγµάτευση.  

2008                                                                                                                                 
Τον Ιανουάριο, η Sea Star Capital, υπογράφει συµφωνία µε την Grimaldi   
Compagnia di Navigazione SpA για να πωλήσει το µερίδιό της 26,7 τοις εκατό το 
Μινωικό. Τον Οκτώβριο, Compagnia di Navigazione SpA, µητρική εταιρεία του 
Οµίλου Grimaldi , αυξάνει το µερίδιό της πάνω από το όριο του ενός τρίτου των 
κοινών κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου, που σηµατοδοτεί µια 
υποχρεωτική δηµόσια προσφορά για το υπόλοιπο των µετοχών. Η προσφορά 
αυτή ξεκίνησε στα τέλη Οκτωβρίου και διαρκεί µέχρι τα τέλη Νοεµβρίου.  Κατά τη 
διάρκεια αυτής της περιόδου, Grimaldi να αποκτήσει ένα επιπλέον 47,9% των 
µετοχών της στις Μινωικές Γραµµές, ανεβάζοντας τις συνολικές το µερίδιό της σε 
περίπου 85%. 

     Με την είσοδο του οµίλου GRIMALDI το 2008, η εταιρεία δεν άλλαξε τις 
περιοχές δραστηριοποίησής της συνεχίζοντας να δίνει έµφαση στην περιοχή της 
Αδριατικής όπου έχει δροµολογηµένα τρία πλοία. Η πρόσφατη πώληση του 
πλοίου ΠΑΣΙΦΑΗ ΠΑΛΛΑΣ εντάσσεται στο γενικότερο σχεδιασµό του οµίλου 
GRIMALDI ο οποίος περιλαµβάνει τη ναυπήγηση 30 νέων πλοίων κυρίως τύπου 
RO-RO µέρος των οποίων σκοπεύει να δροµολογήσει στην ευρύτερη περιοχή 
της Μεσογείου. Η εισαγωγή του νεότευκτου CRUISE OLYMPIA στην περιοχή της 
Αδριατικής τον Ιούνιο, το οποίο αποτελεί αδελφό πλοίου του CRUISE EUROPA 
που είναι ήδη δροµολογηµένο στην περιοχή, δείχνει ξεκάθαρα την επιθετική 
στρατηγική του οµίλου. Η στρατηγική επιλογής αγοράς νέων πλοίων που έχει 
ακολουθήσει την τελευταία δεκαετία η εταιρεία έχει ως αποτέλεσµα σήµερα να 
διαθέτει έναν από τους νεότερους και πιο σύγχρονους στόλους της ακτοπλοΐας 
 
2.3 ΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
 

     Η διοίκηση των Μινωικών γραµµών έχει τα κεντρικά γραφεία της σε ένα 
νεοκλασικό κτήριο στην πόλη του Ηρακλείου στην συµβολή των οδών της 25ης 
Αύγουστου 17 και Επιµενίδου. Στο κτήριο στεγάζονταν το κτήριο της εθνικής 
τράπεζα της πόλης και έχει καταστραφεί κατά το β παγκόσµιο πόλεµο. Η 
προσπάθεια αποκατάστασης ενός από τα σηµαντικότερα και αξιολογότερα 
µνηµεία της πρόσφατης ιστορίας του Ηρακλείου ευθυγραµµίζεται µε την πάγια 
πολιτική που έχει η εταιρία για υποστήριξη κάθε προσπάθειας µε ευρύτερες 
πολιτιστικές, κοινωνικές προεκτάσεις.  
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Πινακας κτηριων εταιριας  
 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΣΗ 
Ηράκλειο  25 Αυγούστου 17 Κεντρικά Γραφεία 
Ηράκλειο Αγίου Τίτου 38 Γραφεία-Αποθήκη-

Βοηθητικός χώρος 
Ηράκλειο 25 Αυγούστου 78 Κεντρικό Πρακτορείο 
Πειραιάς Θερµοπυλών 6-10 Γραφεία-Πρακτορείο 
Πάτρα  Οθωνα Αµαλίας 106 Γραφεία  
Πάτρα  Οθωνα Αµαλίας  96 Γραφεία 
 
 

 

2.4 Ο ΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 
Ο στόλος της εταιρίας αποτελείτε σήµερα από 7 υπερσύχρονα καράβια που 
διακρίνονται για την γρήγορη και ασφαλή µετακίνηση επιβατών και φορτίων εν 
πλω στο ελλαδικό χώρο, αλλά και στη θάλασσα της Αδριατικής. Τα δυο τελευταία 
πλοία της εταιρίας το CRUISE OLYMPIA και το CRUISE EUROPE φέρουν 
σηµαία ιταλική και αυτό οφείλεται όπως είδαµε και παραπάνω, στην αγορά του 
πλειοψηφικού πακέτου το έτος 2008 από τον Όµιλο Grimaldi  Compagnia di 
Navigazione SpA.   
 
 
CRUISE OLYMPIA 
 
 

                

Μήκος: 225 µέτρα ταχύτητα: 27,5 κόµβοι,αυτοκίνητα: 215,                                           
Ακαθάριστη χωρητικότητα: 54,31 τόνοι,                                                                                  
Γκαράζ χωρητικότητα: 3,050 γραµµικά µέτρα,                                                                     
Επιβάτες: 2850  σηµαια: ιταλικη 
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CRUISE EUROPE 

 

 

Μήκος: 225 µέτρα, ταχύτητα: 27,5 κόµβοι,                                                                           
Αυτοκίνητα: 215, ακαθάριστη χωρητικότητα: 54,31 τόνοι,                                                                  
Γκαράζ χωρητικότητα:3,050 γραµµικά µέτρα,                                                                                                   
Επιβάτες: 2850 σηµαια:ιταλικη 

    

H/S/F OLYMPIA PALACE 

 

   

Μήκος: 214 µέτρα, ταχύτητα: 31,5 κόµβοι,                                              
Αυτοκίνητα: 110ακαθάριστη χωρητικότητα: 36,80 τόνοι,                                      
Γκαράζ χωρητικότητα: 1,932 γραµµικά µέτρα,                                               
Επιβάτες: 1912 σηµαία: ελληνική 

 

H/S/F EUROPA PALACE 

 

      

 

 

Μήκος: 214 µέτρα, ταχύτητα: 31,5 κόµβοι,                                                              
Αυτοκίνητα: 110ακαθάριστη χωρητικότητα: 36,80 τόνοι,                                      
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Γκαράζ χωρητικότητα: 1,932 γραµµικά µέτρα, επιβάτες: 191                     Σηµαια: 
ελληνικη 

H/S/F KNOSSOS PALACE 
 

 
 

Μήκος: 214 µέτρα,ταχύτητα: 31,6 κόµβοι,                                                 
Αυτοκίνητα: 110ακαθάριστη χωρητικότητα: 24,00 τόνοι 
Γκαράζ χωρητικότητα: 1,500                                                                              
Γραµµικά µέτρα, επιβάτες: 2500                                                                    
Σηµαια: ελληνικη 

 

H/S/F FESTOS PALACE 

 

   

Μήκος: 214 µέτρα, ταχύτητα: 31,6 κόµβοι,                                                                                       
Αυτοκίνητα: 110ακαθάριστη χωρητικότητα: 24,00 τόνοι 
Γκαράζ χωρητικότητα: 1,500 γραµµικά µέτρα, επιβάτες: 2500                          
Σηµαια: ελληνικη 

 

H/S/F IKARUS PALACE 
 

 



 20

Μήκος: 200 µέτρα, ταχύτητα: 27 κόµβοι,                                                         
Αυτοκίνητα: 110ακαθάριστη χωρητικότητα: 29,97 τόνοι,                                       
Γκαράζ χωρητικότητα: 2,130 γραµµικά µέτρα, επιβάτες: 1528                            
Σηµαια: ελληνικη 

 

2.4.1 Ο ΠΑΛΙΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

  FB Μίνως 1974-1984  
  FB Ariadne 1976-1999  
  FB Festos 1984-1998  
  Ro/Ro Agia Galini 1986-2002 (καταργηθεί)  
  FB Fedra 1987-2000   
  FB Daedalus 1989-2009  
  FB Knossos 1978-1998   
  FB El Greco 1979-2002  
  FB N. Kazantzakis 1989-2002 
  FB King Minos 1987-2002  
  FB Erotokritos 1991-2002 )  
  HSF Aretousa 1995-2001  
  HSF Prometheus 2001-2004  
  HSF Oceanus 2001-2002  
  HSF Ariadne Palace 2002-2006  
  HSF Pasiphae Palace 1998-2010  

 

2.4.2 ∆ΡΟΜΟΓΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ 

     H ακτοπλοϊκή εταιρεία Minoan Lines πραγµατοποιεί δροµολόγια εδώ και 39 
χρόνια από το λιµάνι του Πειραιά προς το Ηράκλειο της Κρήτης και από το λιµάνι 
της Πάτρας προς την Κέρκυρα, Ηγουµενίτσα, Αγκώνα και Βενετία στην Ιταλία. Ο 
στόλος της ακτοπλοϊκής εταιρείας Minoan Lines αποτελείται από 7 σύγχρονα 
επιβατηγά και οχηµαταγωγά πλοία. Για την γραµµή Βενετία-Ηγουµενίτσα-
Κέρκυρα-Πάτρα ταξιδεύουν τα H/S/F OLYMPIA PALACE και τοH/S/F EUROPA 
PALACE και το IKARUS PALACE. Για την γραµµή Αγκώνα- Ηγουµενίτσα-Πάτρα 
έχουν δροµολογηθεί το CRUISE OLYMPIA και το CRUISE EUROPA. Τέλος την 
γραµµή Ηράκλειο- Πειραιά και µεταπεστροφής τα πλοία KNOSSOS PALACE και 
FESTOS PALACE. 

 

 

2.5 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

Η βασική πολιτική της εταιρίας των Μινωικών γραµµών είναι η παροχή 
υπηρεσιών που διακρίνονται από ποιότητα και ασφάλεια.Η εταιρία επίσης έχει 
αναπτύξει διάφορες πολιτικές που ευνοούν οικονοµικά διάφορες οµάδες 
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ανθρώπων, παρέχοντας κάποιες υπηρεσίες και πακέτα προσφορών σε αυτούς 
που ταξιδεύουν µε τα πλοία της. Άλλες πολιτικές της εταιρίας έχουν να κάνουν µε 
τις κρατήσεις και ακυρώσεις  των εισιτήριων. 

 
2.5.1 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  ΕΝ ΠΛΩ 

 
     Οι Μινωικές γραµµές ενδιαφέρονται για την πάγια φροντίδα των επιβατών 
που ταξιδεύουν µε τα καράβια της. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι:  
(άνετες καµπίνες όλων των κατηγοριών, πλοήγηση στο διαδίκτυο, κέντρο 
ευεξίας, bars disco, καταστήµατα, πισίνα, συνεδριακό κέντρο, εστιατόρια, 
υπηρεσία δωµατίου καθώς και οι υπηρεσίες που προσφέρει το ανθρώπινο 
δυναµικό στον επιβάτη 

 

ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΝ 
ΠΛΩ. 

Έκπτωση στους 
συνταξιούχους ΝΑΤ 

 

Οικογενειακη προσφορα  
 

Απεριόριστη Σύνδεση 
Internet 

 
Έκπτωση στους Ανάπηρους 
Πολέµου, θύµατα πολέµου 
και βοηθοί - συνοδοί τους 

 

Σε συνδυασµένες διαδροµές 
Εξωτερικού - Εσωτερικού  

 

Camping On Board 

 

Έκπτωση στους κατόχους 
∆ελτίων Κοινωνικού 
Τουρισµού Εργατικής Εστίας 
/ ΟΓΑ 

 

Στο ταξίδι Γραµµών 
Εξωτερικού µε επιστροφή 

 

Minoan Lines Bonus 
Club 

 

Έκπτωση στους Τρίτεκνους 

 

Έκπτωση στα Παιδιά έως 4 
ετών 

 

All Inclusive Camping 

 

Στα 4 άτοµα το 1 δωρεάν 

 

Έκπτωση στους Φοιτητές & 
Νέους έως 26 ετών 

 

∆ωρεάν Πρωινό 

 

Έκπτωση στους Αγωνιστές 
Εθνικής Αντίστασης 

 

Έκπτωση στα παιδιά 4-12 
ετών 

 

∆ωρεάν SPA και 
Γυµναστήριο 

 

Έκπτωση στα άτοµα άνω 
των 60 ετών 

 

Έκπτωση στα άτοµα άνω 
των 60 ετών 
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Έκπτωση στα άτοµα µε 
Ειδικές Ανάγκες - Τυφλούς 
και Συνοδούς αυτών 

Έκπτωση στους πολύτεκνους 

 

  

Έκπτωση στους Φοιτητές 
των Γραµµών Εσωτερικού 

 

  

Έκπτωση στο Ταξίδι 
Εσωτερικού µε επιστροφή 

 

  

Έκπτωση στα Παιδιά από 0-
12 ετών 

 

  

 

 

Αναλυτικά οι προσφορές. 
 
2.5.1.1 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. 

• Έκπτωση 50% στους συνταξιούχους ΝΑΤ, αφορούν και στις συζύγους 
αυτών εκτός τις θέσεις κατηγορίας lux.  

• Παρέχεται 50% έκπτωση στους ανάπηρους Πολέµου, θύµατα πολέµου και 
βοηθούς καθώς και στα οχήµατα τους µε τις ειδικές πινακίδες εκτός 
κατηγορίας lux. 

• παρέχεται 30% έκπτωση στους κατόχους δελτίων κοινωνικού τουρισµού 
Εργατικής Εστίας / ΟΓΑ εκτός κατηγορίας lux. 

• παρέχεται 50% έκπτωση στους τρίτεκνους καθώς και στα τέκνα τους µε 
όριο ηλικίας 23 ετών.  

• Στα 4 άτοµα το 1 δωρεάν σε τετράκλινη καµπίνα στις Γραµµές 
Εσωτερικού. Προϋπόθεση: 2 από τα 4 εισιτήρια να είναι ακέραια (ναύλος 
χωρίς έκπτωση).  

• παρέχεται 50% έκπτωση στους αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης Η έκπτωση 
ισχύει για όλες τις θέσεις εκτός κατηγοριών LUX.  

• παρέχεται 20% έκπτωση στα άτοµα άνω των 60 ετών    
• παρέχεται 50% έκπτωση στα άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες - Τυφλούς και 

Συνοδούς αυτών. Η προσφορά ισχύει για άτοµα µε ποσοστό αναπηρίας 
80% και άνω και πιστοποίηση µε έγγραφο από τον αρµόδιο φορέα ότι 
χρήζουν συνοδού 

• παρέχεται 50% έκπτωση στους σπουδαστές ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστηµίου, Πανεπιστηµίων Εξωτερικού, ISIC (κατόχους διεθνούς 
φοιτητικής κάρτας). Απαραίτητη είναι η επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας 
(πάσο) κατά την έκδοση του εισιτηρίου καθώς και κατά τη διαδικασία του 
check-in πριν την επιβίβαση στο πλοίο.παρέχεται 20% έκπτωση στο ταξίδι 
εσωτερικού µε επιστροφή. Προϋπόθεση για την έκπτωση είναι η 
ταυτόχρονη έκδοση των εισιτηρίων και για τις δύο διαδροµές (aller/retour).  
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• παρέχεται 50% έκπτωση στα παιδιά από 4-12 ετών 50% έκπτωση σε όλες 
τις κατηγορίες θέσεων. Τα παιδιά που ταξιδεύουν σε καµπίνα πρέπει 
απαραίτητα να συνοδεύονται από ενήλικα. Η έκπτωση συµπεριλαµβάνεται 
στους ναύλους της οικογενειακής προσφοράς "Family Offers" για τις 
Γραµµές Εξωτερικού (Ελλάδα/Ιταλία). 

2.5.1.2 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

• Παρέχεται 20 % έκπτωση στις οικογένειες µε 4 ή περισσότερα µέλη που 
ταξιδεύουν µε το Ι.Χ. αυτοκίνητό τους σε κατηγορία ΑES και DΕCK στην 
ίδια ηµεροµηνία και διαδροµή. Προϋπόθεση: όλα τα εισιτήρια της 
οικογένειας να περιλαµβάνονται στην ίδια κράτηση.  

• Παρέχεται 20% έκπτωση σε συνδυασµένες διαδροµές Εξωτερικού – 
Εσωτερικού στους επιβάτες που ταξιδεύουν στις Γραµµές Εξωτερικού 
(από και προς Ιταλία) και συνεχίζουν το ταξίδι τους στις Γραµµές 
Εσωτερικού (Ελλάδα) της Minoan Lines, παρέχεται έκπτωση στο εισιτήριο 
του Εσωτερικού Προϋπόθεση για την έκπτωση είναι η ταυτόχρονη έκδοση 
των εισιτηρίων και για τις δύo διαδροµές (Εξωτερικού και Εσωτερικού). 
Ισχύει για όλους τους προορισµούς στο Εσωτερικό (Ελλάδα). 

• παρέχεται 30% έκπτωση στο ταξίδι γραµµών Εξωτερικού µε επιστροφή 
Στα εισιτήρια µετ'επιστροφής των Γραµµών Εξωτερικού (προς και από 
Ιταλία) η έκπτωση παρέχεται στο σκέλος της επιστροφής 

• Παρέχεται 50% έκπτωση στα παιδιά έως 4 ετών δωρεάν στην οικονοµική 
θέση 50% έκπτωση σε κλίνη (σε όλες τις κατηγορίες θέσεων) 

• Παρέχεται  10% έκπτωση στις οικογένειες/φίλους µε 3, 4 ή 5 µέλη που 
ταξιδεύουν στις γραµµές Εξωτερικού στις κατηγορίες καµπινών JS3, JS4, 
JS5, Α3, Α4, ΑΒ3, ΑΒ4 µε ή χωρίς το Ι.Χ. όχηµά τους (όλες οι κατηγορίες). 

• Παρέχεται 20% έκπτωση στους Φοιτητές & Νέους έως 26 ετών Στις 
Γραµµές Εξωτερικού (προς και από Ιταλία) παρέχεται φοιτητική και 
νεανική έκπτωση σε όλες τις κατηγορίες θέσεων.  

• Παρέχεται 50% έκπτωση στα παιδιά 4-12 ετών στις Γραµµές Εξωτερικού 
σε όλες τις κατηγορίες θέσεων Τα παιδιά που ταξιδεύουν σε καµπίνα 
πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από ενήλικα. Η έκπτωση 
συµπεριλαµβάνεται στους ναύλους της οικογενειακής προσφοράς "Family 
Offers" για τις Γραµµές Εξωτερικού (προς και από Ιταλία). 

• Παρέχεται 10% Έκπτωση στα άτοµα άνω των 60 ετών  Προσφέρεται σε 
όλους του επιβάτες που έχουν συµπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους 
και ταξιδεύουν µε ή χωρίς το Ι.Χ. όχηµά τους σε όλες τις κατηγορίες 
θέσεων.  . 

 

2.5.1.3 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΝ ΠΛΩ 

• Απεριόριστη Σύνδεση Internet Η προσφορά ισχύει σε όλους τους επιβάτες 
που ταξιδεύουν στις καµπίνες DELUXE στις γραµµές του εσωτερικού και 
της Αδριατικής. 

• Στη γραµµή Βενετίας Camping On Board µία µοναδική υπηρεσία που 
πρώτη η MINOAN LINES καθιέρωσε στα πλοία της! Οι επιβάτες έχουν την 
ευκαιρία να χαλαρώσουν  στο τροχόσπιτό τους, στον ειδικά διαµορφωµένο 
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ανοιχτό χώρο του πλοίο µε παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, ντους και WC. 
(ισχύει από 1 Απρ-31 Οκτ) 

• Εκπτώσεις στα καταστήµατα, εστιατόρια & µπαρ των πλοίων Minoan Lines 
Bonus Club.  20% έκπτωση στα εστιατόρια (A la Carte και self service) στα 
Bars και Disco των πλοίων. 15% έκπτωση στις αγορές από τα καταστήµατα 
των πλοίων (δεν ισχύει στα περίπτερα των πλοίων) 

• ∆ωρεάν Πρωινό, η προσφορά ισχύει για τους επιβάτες όλων των πλοίων 
Γραµµών Εξωτερικού της Minoan Lines που ταξιδεύουν σε καµπίνες 
κατηγορίας Deluxe. Το πρωινό σερβίρεται στο A La Carte εστιατόριο των 
πλοίων ή στην καµπίνα εφόσον ζητηθεί. 

• ∆ωρεάν SPA και Γυµναστήριο 

2.5.2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 
     
Οι κρατήσεις εισιτηρίων µπορούν να γίνουν σε συνεργαζόµενα ταξιδιωτικά 
πρακτορεία ή στα κεντρικά γραφεία της Minoan Lines.Τα εισιτήρια είναι 
προσωπικά: δεν µπορούν να µεταβιβαστούν και ισχύουν για µια συγκεκριµένη 
διαδροµή.Τα παιδιά έως 4 ετών δεν πληρώνουν εισιτήριο αλλά πρέπει να 
κρατούν εισιτήριο χωρίς αντίτιµο, το οποίο εκδίδεται από το ταξιδιωτικό 
πρακτορείο. Τα παιδιά έως 4 ετών δεν δικαιούνται παιδικό καρεκλάκι ή θέση. Τα 
παιδιά από 4 έως 12 ετών πληρώνουν το 50% της αξίας του εισιτηρίου.  
Τα ανοιχτά εισιτήρια ισχύουν για ένα χρόνο από την ηµεροµηνία έκδοσής τους. Η 
κράτησή τους πρέπει να επιβεβαιωθεί εκ των προτέρων στα ταξιδιωτικά 
πρακτορεία. Τυχόν διαφορά στην τιµή του εισιτηρίου πρέπει να πληρωθεί απ’τον 
επιβάτη.  
     Σε περίπτωση που χάσετε το εισιτήριό σας, πρέπει να εκδώσετε ένα 
καινούριο και έπειτα να δηλώσετε εγγράφως την απώλεια στην εταιρεία. Εάν το 
αρχικό εισιτήριο δεν χρησιµοποιηθεί µέχρι το τέλος του χρόνου, τότε σας 
επιστρέφεται η άξια του. 
 
 
2.5.2.1 Σύστηµα ∆ιαχείρισης Κρατήσεων  - SeaOnLine 
 
     Η εταιρία χρησιµοποιεί µεθόδους του ηλεκτρονικού εµπορίου για να µπορεί ο 
πελάτης που επιθυµεί να ταξιδέψει µε τα πλοία της χωρίς κόπο, να κλείσει µέσω 
διαδικτύου το εισιτήριο του. Έτσι η Μινωικές γραµµές ανέπτυξαν συνεργασία µε 
την forth net για το σχεδιασµό ενός ολοκληρωµένου εργαλείου διαχείρισης 
κρατήσεων και έκδοση εισιτήριων 
     Το  ολοκληρωµένο εργαλείο διαχείρισης κρατήσεων και έκδοσης ακτοπλοϊκών 
εισιτηρίων SeaOnLine καλύπτει ακόµα και τις πιο σύνθετες και εξειδικευµένες 
απαιτήσεις της ακτοπλοϊκής εταιρίας. Τα ιδιαίτερα του στοιχεία είναι ο υψηλός 
βαθµός παραµετροποίησης, η αξιοπιστία και ευελιξία του συστήµατος στην 
παραµετροποίηση της εµπορικής πολιτικής και η διασύνδεση του µε εξωτερικά 
συστήµατα όπως συστήµατα διανοµής και συστήµατα ERP. Με το SeaOnLineTM, 
η πλοιοκτήτρια εταιρεία αποκτά πλήρες σύνολο λειτουργιών, όπως:  

� Πλήρως παραµετροποιηµένο περιβάλλον 
� ∆ιαχείριση δροµολογίων (µίας κατεύθυνσης, µε επιστροφή, κυκλικά, 

τυχαίας σειράς κ.α.). 
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� ∆ιαχείριση δοµών πλοίων παντός τύπου (συµβατικά, ταχύπλοα µε ή 
χωρίς χώρο οχηµάτων κ.α.), καθορισµός allotment. 

� ∆ιαχείριση πλάνων - απαγορευτικά - µερικές ή και ολικές µεταφορές - 
διαχείριση allotment επιβατών και οχηµάτων - προσθήκη ή αφαίρεση 
λιµένων από ενεργό δροµολόγιο. 

� Προβολή πληροφοριών και στατιστικών (στοιχεία προς Υ.Ε.Ν.). 
� ∆ιαχείριση Group για επιβάτες και συνοδεύοντα οχήµατα σε κανονική 

κράτηση ή και σε µορφή προκράτησης.  
� ∆ιαχείριση αποθήκης (Stock) εισιτηρίων. 
� ∆ιαχείριση τιµοκαταλόγων και κανόνων τιµολογιακής πολιτικής. 
� ∆ιαχείριση φορτηγών - έκδοση φορταποδείξεων. 
� ∆ιαχείριση κάρτας µέλους - ιστορικά στοιχεία. 
� Περιβάλλον κράτησης και έκδοσης εισιτηρίων για κεντρικούς και 

λιµενικούς πράκτορες. 
� Σύστηµα Check-in / Check out 
� Σύστηµα ελεγκτηρίου εισιτηρίων µε βάση τα εκδοθέντα ή τα ταξιδεύσαντα 

ή και συνδυασµό. 

Το λογισµικό είναι βασισµένο σε τεχνολογίες αιχµής ανάπτυξης λογισµικού και 
λειτουργεί σε πολλαπλές πλατφόρµες λειτουργικών συστηµάτων.  

 

 

2.5.2.2 ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  
 
     Επιστρέφεται το 90% της αξίας του εισιτηρίου αν αυτό ακυρωθεί περισσότερες 
απο 30 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία αναχώρησης. Επιστρέφεται το 75% της 
αξίας του εισιτηρίου αν αυτό ακυρωθεί από 29 έως 7 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία 
αναχώρησης. Επιστρέφεται το 50% της αξίας του εισιτηρίου αν αυτό ακυρωθεί 
από 7 ηµέρες έως 24 ώρες πριν την ηµεροµηνία αναχώρησης. Εάν το εισιτήριο 
ακυρωθεί την ηµέρα του δροµολογίου, τότε ο επιβάτης δεν δικαιούται 
αποζηµίωση.  
Μόνο το τουριστικό πρακτορείο που εξέδωσε το εισιτήριο ή τα κεντρικά γραφεία 
της Minoan Lines µπορούν να επιστρέψουν την αξία του εισιτηρίου.  
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Καθυστέρηση ή Ακύρωση ∆ροµολογίου  
 
      Η Minoan Lines δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση της αναχώρησης λόγω 
κακοκαιρίας, ανωτέρα βίας ή εντολών του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας. Η 
εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να αντικαταστήσει το προγραµµατισµένο πλοίο του 
ταξιδίου µετά από έγκριση του Ελληνικού Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας.  
 
 

2.5.2.3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝ ΠΛΩ  
 

 
    Οι επιβάτες πρέπει να βρίσκονται στο λιµάνι τουλάχιστον µια ώρα πριν την 
προγραµµατισµένη αναχώρηση και τα οχήµατα τουλάχιστον δύο ώρες. ∆εν 
επιτρέπεται στους επιβάτες να παραµένουν στα οχήµατά τους κατά τη διάρκεια 
του ταξιδίου. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ατύχηµα, απώλεια ή ζηµία του 
οχήµατος κατά τη διάρκεια επιβίβασης/ αποβίβασης. Τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες 
έχουν εύκολη πρόσβαση σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του πλοίου και 
υπάρχουν ειδικά σχεδιασµένες καµπίνες για αυτά. Ωστόσο, οι καµπίνες αυτές 
είναι λίγες, οπότε η κράτηση πρέπει να γίνεται νωρίς. Οι επιβάτες µπορούν να 
αφήνουν τις αποσκευές στα οχήµατά τους αλλά η εταιρεία δεν ευθύνεται για 
τυχόν απώλεια ή ζηµιά τους. Κατά τη διάρκεια του ταξιδίου, δεν επιτρέπεται η 
είσοδος των επιβατών στο γκαράζ. Προσωπικά αντικείµενα ή τιµαλφή µπορούν 
να παραδίδονται στο Λογιστήριο του πλοίου για φύλαξη. Οι κοινόχρηστοι χώροι 
είναι ελεύθεροι για όλους τους επιβάτες αλλά δεν επιτρέπεται σε κανέναν να 
κοιµάται ή να τρώει εκεί. Τα κατοικίδια ταξιδεύουν δωρεάν σε ειδικά  
σχεδιασµένους χώρους στο κατάστρωµα. ∆εν επιτρέπεται η είσοδός τους στους 
εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους ή στις καµπίνες. Οι ιδιοκτήτες τους είναι οι 
µοναδικοί υπεύθυνοι για την ασφάλεια, την υγιεινή και τη διατροφή τους. Τα 
κατοικίδια πρέπει να έχουν µαζί τους ισχύοντα πιστοποιητικά υγειονοµικού 
ελέγχου.  

 

 

2.6 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

     Παρακάτω παρουσιάζονται οι εταιρίες, στις οποίες οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 
κατέχουν πλειοψηφική  συµµετοχή στο κεφάλαιό τους (θυγατρικές), οι οποίες 
περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις  µε τη µέθοδο της 
ολικής ενοποίησης, καθώς και οι εταιρίες στις οποίες δεν κατέχουν πλειοψηφική 
συµµετοχή στο κεφάλαιό τους και δεν ασκούν δεσπόζουσα επιρροή σ’ αυτές 
(συγγενείς) και  ενσωµατώνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε 
τη µέθοδο της καθαρής θέσης. 
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Οι θυγατρικές και συγγενείς  εταιρίες των Μινωικών γραµµών µε ποσοστό 
µεγαλύτερο του 20% είναι οι εξής: 
 
2.6.1 ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ  
 
    Θυγατρικές είναι οι εταιρίες οι οποίες διοικούνται και ελέγχονται άµεσα ή 
έµµεσα από τη µητρική εταιρία. Έλεγχος είναι η δυνατότητα να κατευθύνεται η 
οικονοµική και επιχειρηµατική πολιτική µιας επιχείρησης, έτσι ώστε να 
προκύπτουν οφέλη από τις δραστηριότητές της. Για την εκτίµηση της ύπαρξης 
ελέγχου, λαµβάνονται υπόψη και τυχόν δικαιώµατα ψήφου τα οποία δύνανται να 
ασκηθούν. Οι οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών περιλαµβάνονται στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις από την ηµεροµηνία έναρξης, µέχρι την 
ηµεροµηνία λήξης του ελέγχου αυτών. 
 
α.EUROPEAN THALASSIC AGENCIES SHIPPING MANAGEMENT & 
β.CONSULTANTS S.A. 100,00% 
γ.ΚΡΗΤΙΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ Α.Ε. 99,99% 
δ.ΑΘΗΝΑ Α.Β.Ε.Ε. 99,99% 
ε.ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΑΠΟ∆ΡΑΣΕΙΣ Α.Ε.. 99,95% 
στ.ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ Α.Ν.Ε. 80,28% 
 
 
EUROPEAN THALASSIC AGENCIES SHIPPING MANAGEMENT & 
CONSULTANTS S.A . 
   Η εταιρεία εξαγοράστηκε τον Ιούλιο του 2001 µε την πλήρη κυριότητα και 
έλεγχο να µεταβιβάζεται στις ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ. Στο τέλος του 2002 
ενσωµατώθηκε πλήρως το προσωπικό και οι λειτουργίες της στις ΜΙΝΩΙΚΕΣ 
ΓΡΑΜΜΕΣ ενώ στη διάρκεια του 2003 η εταιρεία τέθηκε σε εκκαθάριση. 
 
 
ΚΡΗΤΙΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ Α.Ε. 
   Η εταιρεία ιδρύθηκε το Νοέµβριο του 1999 µε έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. 
Σκοπός της εταιρείας είναι η δραστηριοποίηση στον ευρύτερο χώρο του 
τουρισµού, διευρύνοντας τους επιχειρηµατικούς ορίζοντες της Μητρικής 
 Εταιρείας και προσφέροντάς της ένα σηµαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 
στην παροχή ολοκληρωµένων τουριστικών πακέτων στην πελατεία της. Το 2000 
η εταιρεία απέκτησε το σύνολο των µετοχών της εταιρείας ΑΘΗΝΑ Α.Β.Ε.Ε., 
στην οποία ανήκει οικόπεδο 8.801 τµ. εντός της πόλης του Ηρακλείου µε τα 
επικείµενα σε αυτό κτίσµατα. 
 
ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ Α.Ν.Ε. 
   Η εταιρεία ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1995 µε έδρα το Ηράκλειο Κρήτης και 
αντικείµενο την εκµετάλλευση πλοίων ψυχαγωγίας (κρουαζιερόπλοια). Η εταιρεία 
µετά και την πώληση του πλοίου M/V MINOAN PRINCE, σταµάτησε τη 
λειτουργία της και πρόκειται να οδηγηθεί σε εκκαθάριση. 
 
MINOAN AGENCIES S.R.L. 
   Η εταιρεία ιδρύθηκε το Μάιο του 2002 µε έδρα την Αγκώνα Ιταλίας, µε σκοπό 
την πρακτόρευση των πλοίων στο λιµάνι αυτό. 
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2.6.2 ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 
 
MEDITERRANEAN FERRIES S.r.l. 50,00% 
HELLENIC SEAWAYS Α.Ν.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 33,35% 
 
 
   Συγγενείς είναι εκείνες οι εταιρίες επί των οποίων ασκείται ουσιώδης επιρροή, 
αλλά όχι έλεγχος επί των χρηµατοοικονοµικών και λειτουργικών πολιτικών τους, 
και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθούν θυγατρικές. Στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου, οι συγγενείς εταιρίες 
ενσωµατώνονται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, ανάλογα µε το ποσοστό 
συµµετοχής σ’ αυτές, από την ηµεροµηνία που αποκτάται η ουσιώδης επιρροή, 
µέχρι την ηµεροµηνία που παύει να υφίσταται. Όταν η αναλογία του Οµίλου επί 
των ζηµιών της συγγενούς εταιρίας υπερβαίνει την απεικονιζόµενη λογιστική αξία 
της επένδυσης, η λογιστική αξία της επένδυσης µειώνεται στο µηδέν και παύει η 
αναγνώριση περαιτέρω ζηµιών εκτός της περίπτωσης στην οποία ο Όµιλος έχει 
αναλάβει υποχρεώσεις ή έχει πραγµατοποιήσει πληρωµές για λογαριασµό της 
συγγενούς εταιρίας. 
 
 
. 
 
MEDITERRANEAN FERRIES S.R.L. 
   Η εταιρεία ιδρύθηκε από τις ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ και την GRANDI 
TRAGHETTI το Μάιο του 2002 µε έδρα τη Γένοβα, Ιταλίας µε σκοπό την 
εκµετάλλευση της γραµµής Γένοβα - Τυνησία - Μάλτα. Σήµερα µετά την πώληση 
του πλοίου που είχε δροµολογηθεί στη συγκεκριµένη γραµµή η εταιρεία έχει τεθεί 
υπό εκκαθάριση. 
 
HELLENIC SEAWAYS Α.Ν.Ε. 
   Η εταιρία ιδρύθηκε το Μάρτιο του 1999 µε έδρα την Αθήνα και αντικείµενο την 
εκµετάλλευση πλοίων για την µεταφορά προσώπων και οχηµάτων. ∆ιαθέτει 68 
πλοία που συνδέουν µεταξύ τους λιµάνια της ηπειρωτικής χώρας, των 
Κυκλάδων, του Αργοσαρωνικού και των Σποράδων. 
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2.7 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 
 
    Η Εταιρία από το Μάιο του 1998 είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών 
Αθηνών (Χ.Α.Α.). Το Νοέµβριο του 2005 εντάχθηκε στην κατηγορία Μεγάλης 
Κεφαλαιοποίησης και ανήκει στον κλάδο “Ταξίδια & Αναψυχή” µετά την τελευταία 
διαµόρφωση των κλάδων. Από το Νοέµβριο του 2007 η µετοχή της Εταιρίας 
συµµετέχει και στον δείκτη FTSE / Χ.Α. Mid 40. Ένας από τους στόχους των 
Μινωικών γραµµών από την ίδρυση τους, ήταν η εισαγωγή της εταιρείας στο 
Χρηµατιστήριο Αξίων Αθηνών.Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 
ευρώ 159.583.500 και διαιρείται σε 70.926.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές 
ονοµαστικής αξίας ευρώ 2,25 η καθεµία. Οι µετοχές της Εταιρίας είναι εισηγµένες 
στο Χρηµατιστήριο Αθηνών στην Κατηγορία της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης. Τα 
δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µετόχων είναι αυτά που προβλέπονται από 
το νόµο. Η µετοχή της εταιρείας κατά το τελευταίο 12µηνο απ τον Μάρτιο του 
2010 έως και τον Μάρτιο του 2011 όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφηµα.  

 
 
Κατά το τελευταίο 12µηνο η ελάχιστη τιµή της µετοχής έφτασε στα 2,29 ενώ η 
µέγιστη τιµή στα 3,72. Η µεταβολή είναι της -14,66 ενώ ο συνολικός όγκος των 
συναλλαγών  έφτασε στις 1,351,530 €. Σηµειώθηκαν 3,413 πράξεις συνολικά στο 
χρηµατιστήριο ενώ ο ετήσιος τζίρος έφτασε τα 3,973,658 €. 
 
   Συνολικός όγκος είναι ο αριθµός των µετοχών που διαπραγµατεύτηκαν στη 
διάρκεια ενός καθορισµένου χρονικού διαστήµατος (ώρα, µέρα, εβδοµάδα, µήνας 
κ.λ.π). Ο Όγκος Συναλλαγών είναι από τα πιο βασικά στοιχεία της τεχνικής 
ανάλυσης, γιατί µας δείχνει το ενδιαφέρον των επενδυτών για µια µετοχή. Ο 
Ογκος Συναλλαγών µπορεί επίσης να σηµαίνει πολλά για το πόσο υγιής είναι η 
κατεύθυνση της µετοχής. Οταν µια µετοχή ανεβαίνει πρέπει ο Ογκος 
Συναλλαγών να είναι σηµαντικός, ενώ στα παροδικά πισωγυρίσµατα της να είναι 
χαµηλός. Οταν µια µετοχή είναι σε καθοδική πορεία, πρέπει ο Ογκος 
Συναλλαγών να είναι αυξηµένος τις µέρες που  η µετοχή είναι µειωµένη και 
µειωµένος  τις µέρες που αυξάνεται.  
Πράξεις είναι οι αγοροπωλησίες των µέτοχων κατά την τρέχουσα περίοδο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3::ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟ 2004-2010 
 
 
 
3.1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 
 
   Το έτος 2005 Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία 1606/2002 και βάσει του 
ν. 3229/2004 (όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 3301/2004)  είναι η πρώτη 
χρόνια που οι εισηγµένες εταιρίες στο χρηµατιστήριο (εσωτερικού- εξωτερικού) 
εφαρµόζουν τα διεθνή πρότυπα χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 

ΕΤΟΣ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ΜΗ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

748,68 729,26 637,54 617,21 601,34 528,07 513,94 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

69,65 57,86 80,09 55,22 79,69 119,66 105,81 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 246,63 248,91 270,63 268,18 266,62 309,04 272,95 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

571,70 538,20 447,2 404,24 414,41 338,68 346,80 

 
   Ο ισολογισµός των µινωικών γραµµών είναι ο βασικός λογαριασµός της 
εταιρίας ο οποίος δηµοσιοποιείται υποχρεωτικά κάθε χρόνο. Αποτυπώνει την 
κατάσταση που βρίσκεται η εταιρία κατά την λήξη µιας ετήσιας διαχειριστικής 
περιόδου ( κατά κανόνα 31/12) και καταγράφεται το συνολικό ισοζύγιο 
κεφαλαίων δηλαδή το ενεργητικό να είναι ίσο µε το παθητικό και αναπτύσσεται 
τόσο στο ένα όσο και στο άλλο. 
 
   Το Ενεργητικό αποτελεί την επίσηµη καταγραφή του συνόλου των 
περιουσιακών στοιχειών της επιχείρησης κατά την λήξη της ετήσιας 
διαχειριστικής περιόδου. Αναλύεται σε πάγιο και κυκλοφορούν. 
Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό: περιέχει τα πάγια περιουσιακά στοιχειά της 
εταιρίας, τις επενδύσεις της σε ακίνητα, τις επενδύσεις σε θυγατρικές και 
συγγενείς εταιρίες, λοιπές επενδύσεις και µακροπρόθεσµες απαιτήσεις όπως 
στον ισολογισµό της εταιρίας  
Κυκλοφορούν Ενεργητικό: Περιέχει τα αποθέµατα της εταιρίας τις απαιτήσεις 
αυτής,τα αξιόγραφα διαθέσιµα προς πώληση, τα λοιπά στοιχειά του 
κυκλοφορούντος  ενεργητικού, τα ταµειακά διαθέσιµα και τα µη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία που είναι προς πώληση από την εταιρία. 
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   Το παθητικό αποτελεί από την άλλη την επίσηµη καταγραφή του συνόλου των 
κεφαλαίων που χρησιµοποιεί η εταιρία κατά την λήξη της ετήσιας περιόδου. 
Αναλύεται σε ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις. 
Ίδια κεφάλαια: Περιέχει το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, τα λοιπά αποθεµατικά, 
τα διάφορα από έκδοση µετοχών 
 
  Υποχρεώσεις: Είναι το σύνολο που προκύπτει από το άθροισµα των 
βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων στον ισολογισµό της 
εταιρίας. Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις είναι τα δάνεια, οι υποχρεώσεις 
καθορισµένων παροχών προσωπικού, τα µελλοντικά έσοδα κρατικών 
επιχορηγήσεων ενώ οι βραχυπρόθεσµες είναι οι τραπεζικές υποχρεώσεις , 
υποχρεώσεις µε µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς 
πώληση, οι προµηθευτές και οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. 
 
 
 
3.1.1 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 
   Το πάγιο την περίοδο 2005 διαµορφώνεται στα 729,26 εκατ €, έναντι 748,68 
εκατ €, του 2004 µειωµένο κατά 19,42 εκατ €. Η διάφορα είναι -2,6 % γεγονός 
που οφείλεται στις αποσβήσεις τις χρήσης καθώς και στην πώληση του πλοίου 
∆αίδαλος. 
   Το Πάγιο Ενεργητικό το 2006  διαµορφώθηκε σε  637,54 εκατ €, έναντι  729,26 
εκατ € της περιόδου 2005. Μειωµένο κατά 91,71 εκατ. €  (-12,6%), γεγονός που 
οφείλεται κυρίως στην πώληση του πλοίου H/S/F ARIADNE PALACE, των 
ακινήτων στην Πάτρα και στο Ηράκλειο και την ρευστοποίηση της συµµετοχής 
της στη θυγατρική εταιρία MINOAN AGENCIES 
   Το Πάγιο Ενεργητικό διαµορφώθηκε σε  617,21 εκατ € το 2007. έναντι 637,54 
εκατ €  την περασµένη χρονιά. Μειωµένο κατά  20,34 εκατ.€  (-3,2%), γεγονός 
που οφείλεται κυρίως στις αποσβέσεις της χρήσης καθώς και την ρευστοποίηση 
των συµβολαίων Αντιστάθµισης. 
   Το Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό (πάγιο) το 2008 διαµορφώθηκε σε  601,34 
εκατ. €  έναντι  617,21 εκατ. €.  Τις 31/12/2007 µειωµένο κατά 15,87 εκατ. €   
(- 2,6%), γεγονός που οφείλεται κυρίως στις αποσβέσεις της χρήσης. 
   Το πάγιο Ενεργητικό, το έτος 2009 διαµορφώθηκε σε 528,07 εκατ €. Έναντι 
601,34 εκατ €  το έτος 2008 µειωµένο κατά 73,27 εκατ € (-12 % ). Οι παράγοντες 
που συνετέλεσαν στην µείωση αυτή ήταν η πώληση του πλοίου ΠΑΣΙΦΑΗ 
PALACE και οι απόσβεσης χρήσης, ενώ παράλληλα µέρος αυτής της µείωσης 
αντισταθµίστηκε από την αποτίµηση της συµµετοχής της εταιρίας. 
   Το Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό (πάγιο) την χρόνια που µας πέρασε 
διαµορφώθηκε σε  513,94 εκατ. € έναντι 528,07εκατ.€ την 31/12/2009 µειωµένο 
κατά 14,13 εκατ. € (- 2,7%) γεγονός που οφείλεται στις αποσβέσεις της χρήσης 
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3.1.2 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 
   Το κυκλοφορούν Ενεργητικό το 2005  παρουσιάζεται µειωµένο κατά 11,79 
εκατ. € µε διαφορά των  -16,9% από την χρόνια 2004 και διαµορφώθηκε στις 
57,86 έναντι 69,65 που ήταν την περασµένη χρήση και οφείλεται κυρίως στην 
πώληση των µετοχών που κατείχε στις Εταιρίες Forthnet και ANEK 
Το Κυκλοφορούν Ενεργητικό το έτος 2006 παρουσιάζει αύξηση κατά 22,23 εκατ. 
€  (+38,4%) και διαµορφώθηκε σε 80,09 εκατ. έναντι  57,86 εκατ € της 
περασµένης χρήσης. Η παραπάνω αύξηση οφείλεται κυρίως στη σηµαντική 
αύξηση των ταµειακών διαθεσίµων. 
   Το Κυκλοφορούν Ενεργητικό το έτος 2007  παρουσιάζει µείωση κατά 24,87 
εκατ. €  (-31,1%) και διαµορφώθηκε σε 55,22 εκατ.€, έναντι 80,09 εκατ. €  της 
περασµένης χρήσης. Η µεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στη µείωση των 
απαιτήσεων που προήλθε από τα µειωµένα έσοδα της χρήσης, µετά την πώληση 
του H/S/F ΑΡΙΑ∆ΝΗ ΠΑΛΑΣ, καθώς και των ταµειακών διαθεσίµων. 
   Το Κυκλοφορούν Ενεργητικό την περίοδο 2008 παρουσιάζει αύξηση κατά  
24,47 εκατ. € (+ 44,3%) και διαµορφώθηκε σε 79,69 εκατ. €, έναντι 55,22 εκατ. €  
την 31/12/2007. Η µεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ταµειακών 
διαθεσίµων της Εταιρείας και κατά δεύτερο λόγο στην αύξηση των απαιτήσεων. 
   Το κυκλοφορούν ενεργητικό παρουσιάζει αύξηση το 2009 κατά 39,97 εκατ. €  
(+50,2 %) και διαµορφώθηκε σε 119,66 εκατ έναντι 79,69 εκατ €  το έτος 2008.Η 
µεταβολή οφείλεται στην αύξηση των ταµειακών διαθέσιµων της εταιρίας καθώς 
και στην αύξηση των απαιτήσεων λογω της καταγραφής του ανεξόφλητου 
υπολοίπου της αρχικής προκαταβολής για την πώληση του συνόλου της 
συµµετοχής στης στην εταιρία  HELLENIC SEAWAYS 13,00 εκατ.  
   Το Κυκλοφορούν Ενεργητικό το 2010 παρουσιάζει µείωση κατά € 13,85 εκατ. (-
11,6%) και διαµορφώθηκε σε € 105,81 εκατ., έναντι € € 119,66 εκατ. την 
31/12/2009. Η µεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στην µείωση των ταµειακών 
διαθεσίµων 
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3.1.3 Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
 
   Τα ιδία κεφάλαια το 2005 αυξηθήκαν κατά 2,28 εκατ€(+0,9 %) και 
διαµορφώθηκε στα 248,91 εκατ € έναντι 246,63 εκατ € που ήταν την χρόνια 
2004. Τα Ίδια Κεφάλαια τις 31/12/2006 αυξήθηκαν κατά  21,72 εκατ. €  
 (+8,7%) και διαµορφώθηκαν σε 270,63 εκατ.€  έναντι 248,91 εκατ.€  της 
προηγούµενης χρήσης γεγονός που αποδίδεται κυρίως στα κέρδη της χρήσης. 
   Τα Ίδια Κεφάλαια το έτος 2007 µειώθηκαν κατά 2,45 εκατ. € (-0,9%) και 
διαµορφώθηκαν σε 268,18 εκατ.€  έναντι  270,63 εκατ. €  της προηγούµενης 
χρήσης γεγονός που οφείλεται κυρίως στην πληρωµή του µερίσµατος της 
χρήσης του 2006 που διανεµήθηκε το 2007. 
   Τα Ίδια Κεφάλαια την περίοδο 2008  µειώθηκαν κατά € 1,56 εκατ. (- 0,6%) και 
διαµορφώθηκαν σε 266,62 εκατ. €  έναντι  268,18 εκατ. €  την 31/12/2007. Η 
µείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη διανοµή του µερίσµατος της χρήσης 2007 που 
πραγµατοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2008. 
Τα ιδία κεφάλαια το 2009 αυξηθήκαν κατά 42,42 εκατ € (+15,9 %) και 
διαµορφωθήκαν σε 309,04 εκατ.€ έναντι 266,62 εκατ.€ την 31/12/2008.Η αύξηση 
οφείλεται στα κέρδη χρήσης. 
   Τα Ίδια Κεφάλαια την χρόνια που µας πέρασε µειώθηκαν κατά 36,09 εκατ. €  (- 
11,68%) και διαµορφώθηκαν σε 272,95 εκατ. €  έναντι 309,04 εκατ. € το2009. Η 
µείωση αυτή οφείλεται στις ζηµίες της χρήσης. 
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3.1.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
   Οι υποχρεώσεις το έτος 2005 µειώθηκαν κατά 33,49 εκατ.€ (-5,9%) και 
περιορίστηκαν στα 538,20 έναντι 571,70 εκατ.€ που ήταν την χρόνια 2004 
   Οι Συνολικές Υποχρεώσεις την περίοδο 2006 της εταιρίας περιορίστηκαν σε  
447,00 εκατ. έναντι  538,20 εκατ. €  της προηγούµενης χρήσης. Η παραπάνω 
µείωση οφείλεται κυρίως στον περιορισµό του τραπεζικού δανεισµού και των 
υποχρεώσεων προς προµηθευτές. 
   Οι Συνολικές Υποχρεώσεις της εταιρίας την περίοδο 2007 περιορίστηκαν σε  
404,24 εκατ. έναντι 447,00 εκατ. €  της προηγούµενης χρήσης. Η παραπάνω 
µείωση προήλθε από τον περιορισµό του τραπεζικού δανεισµού και των 
υποχρεώσεων προς προµηθευτές. 
   Την 31/12/2008 οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας αυξήθηκαν σε   414,41 
εκατ. έναντι  404,24 εκατ € . Την 31/12/2007, η παραπάνω αύξηση οφείλεται στα 
πρόσθετα δανειακά κεφάλαια που έλαβε η εταιρεία, µετά την αναδιοργάνωση του 
συνόλου των δανείων της. Το αναδιαρθρωµένο δάνειο είναι οµολογιακό, λήγει το 
2019 και για την εξασφάλισή του έχουν εγγραφεί υποθήκες στα πλοία της 
εταιρείας. Το υπόλοιπο του δανείου κατά την 31/12/2008 ήταν 356 εκατ €. 
   Οι υποχρεώσεις της εταιρίας το έτος 2009 µειώθηκαν σε 338,68 εκατ. € έναντι  
414,41 εκατ.€ την 31/12/2008 (-18,3%). Η παραπάνω µείωση οφείλεται κυρίως 
στην σηµαντική µείωση του δανεισµού της εταιρίας. 
   Οι Συνολικές Υποχρεώσεις κατά την περσινή περίοδο της Εταιρείας αυξήθηκαν 
σε  346,80 εκατ. έναντι 338,68 εκατ €. 
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Την χρόνια 2009 (+ 2,40%), η παραπάνω αύξηση οφείλεται στην αύξηση του 
βραχυπρόθεσµου δανεισµού και των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων της 
Εταιρείας. 
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3.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
 
ΕΤΟΣ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Κύκλος 
εργασιών 

191,55 204,20 206,70 195,70 213,63 171,12 169,23 

Κόστος 
πωληθέντων 

104,37 121,59 128,95 121,64 145,28 135,19 165,17 

Έξοδα 
διοίκησης- 
διάθεσης 

28,28 28,28 28,02 28,14 27,39 30,13 26,97 

Καθαρά 
κέρδη προ 
φόρων 

12,20 17,02 18,27 10,57 1,98 42,42 36,09 

 
 
 
3.2.1 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
    
    Παρακάτω γίνεται ανάλυση στο κύκλο εργασιών δηλαδή στον ετήσιο τζίρο 
πώλησης της εταιρίας από την περίοδο 2004 έως 2010 
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  Την χρόνια 2005 ο Κύκλος Εργασιών αυξήθηκε κατά 12,65 εκατ € µε µεταβολή. 
(+ 6,6%) έναντι της περιόδου 2004 που ήταν 191,55 εκατ. € και διαµορφώθηκε 
στα  204,20 εκατ. €, το υψηλότερο επίπεδο από την ίδρυση της Εταιρίας. 
   Ο Κύκλος Εργασιών την 31/12/2006  αυξήθηκε κατά  2,50 εκατ. € (+ 1,2%) και 
διαµορφώθηκε σε  206,70 εκατ. € , παρά το γεγονός ότι το 2006 η Εταιρία 
λειτούργησε µε ένα πλοίο λιγότερο (F/B ∆ΑΙ∆ΑΛΟΣ), τα έσοδα του οποίου στη 
χρήση 2005 ήταν  8,38 εκατ  € 
   Ο Κύκλος Εργασιών την χρόνια 2007 µειώθηκε κατά 11,00 εκατ. € (- 5,3%) και 
διαµορφώθηκε σε  195,70 εκατ. έναντι  206,70εκατ. € του έτους 2006. 
Επισηµαίνεται ότι στα έσοδα της χρήσης 2006 περιλαµβάνεται ποσό  26,92 εκατ. 
€ από την λειτουργία τού H/S/F ΑΡΙΑ∆ΝΗ ΠΑΛΑΣ 
   Ο Κύκλος Εργασιών το 2008  παρουσίασε σηµαντική αύξηση κατά 17,93 εκατ 
€. (+ 9,2%) και διαµορφώθηκε σε 213,63 εκατ έναντι  195,70 εκατ.€  της 
αντίστοιχης χρήσης του 2007 Την περίοδο 2009 ο κύκλος εργασιών µειώθηκε 
σηµαντικά κατά 42,51 εκατ. € µε µεταβολή -19,9% και διαµορφώθηκε σε 171,17 
εκατ. έναντι 213,63 εκατ. € την αντίστοιχη χρήση του έτους 2008. 
    Ο Κύκλος Εργασιών την περασµένη χρόνια παρουσίασε µικρή µείωση κατά  
1,89 εκατ. € (- 1,10%) και διαµορφώθηκε σε 169,23 εκατ. έναντι 171,12 εκατ. € 
της αντίστοιχης χρήσης του 2009. 
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3.2.2 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ  
 
Το κόστος πωληθέντων είναι oi πωλούµενες υπηρεσίες των µινωικών 
 
   Το Κόστος Πωληθέντων  την χρόνια 2005 αυξήθηκε κατά17,72 εκατ. € 
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 (+17,1%) και διαµορφώθηκε στα 121,59εκατ. έναντι 104,37 εκατ.€ της 
προηγούµενης χρονιάς  γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αύξηση της τιµής 
των καυσίµων 
Το Κόστος Πωληθέντων προ αποσβέσεων το 2006 αυξήθηκε κατά 7,36 εκατ.€ (+ 
6,1%) και διαµορφώθηκε σε  128,95 εκατ.€ γεγονός που οφείλεται αποκλειστικά 
στην αύξηση της τιµής των καυσίµων. 
   Το Κόστος Πωληθέντων προ αποσβέσεων την περίοδο 2007, µειώθηκε κατά  
7,31 εκατ. € (- 5,7%) και διαµορφώθηκε σε 121,64 εκατ.έναντι 128,95 εκατ. €  της 
προηγούµενης χρήσης. Στο σηµείο αυτό θα τονίσουµε ιδιαίτερα τη 
δραµατική αύξηση του κόστους των καυσίµων, το οποίο πλέον αποτελεί το 47% 
του συνολικού κόστους εκµετάλλευσης, έναντι 38% που ήταν προ τριετίας. 
    Την χρόνια 2008 το κόστος πωληθέντων προ αποσβέσεων αυξήθηκε κατά 
23,64 εκατ. και διαµορφώθηκε  στις 145,28 εκατ. έναντι 121,64 εκατ. € που ήταν 
την χρόνια 2007. 
   Την 31/12/2009 το κόστος πωληθέντων προ αποσβέσεων µειώθηκε κατά 
10,10 εκατ. € (6,9 %) και διαµορφώθηκε σε 135,28 εκατ. έναντι 145,28 εκατ. € 
της αντίστοιχης χρήσης 31/12/2008. 
Το κόστος πωληθέντων την περσινή χρόνια αυξήθηκε κατά 29,89 εκατ. και 
διαµορφώθηκε σε 165,17 εκατ. έναντι 135,28 εκατ. € την περίοδο 2009. 
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Η εταιρία λόγο της συνεχής αύξηση των καυσίµων  προσπαθεί να απορροφήσει 
το κόστος αυτό µέσω: 
α. Του ανορθολογισµού των δροµολογίων ο οποίος επιτρέπει την αύξηση της 
πληρότητας 
β. Τής µείωσης του στόλου                                                                                                 
γ.Της µείωσης της ταχύτητας 
δ.Της επένδυσης σε πλοία νέας τεχνολογίας που επιτρέπουν αποδοτικότερη 
αξιοποίηση. 
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3.2.3 ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ- ∆ΙΑΘΕΣΗΣ  
 
   Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης προ αποσβέσεων την περίοδο 2005 
διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα µε το 2004 και διαµορφώθηκαν στα 28,28 εκατ. 
€. Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης προ αποσβέσεων διατηρήθηκαν περίπου 
στα ίδια επίπεδα µε το 2005 (µείωση 0,26 εκατ. €) και διαµορφώθηκαν σε € 
28,02 εκατ.  
   Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης προ αποσβέσεων για τρίτη συνεχή χρονιά 
διατηρήθηκαν περίπου στα ίδια επίπεδα (αύξηση 0,12 εκατ. € σε σχέση µε το 
2006) και διαµορφώθηκαν σε 28,14 εκατ €. 
   Την περίοδο 2008 τα έξοδα αυτά µειώθηκαν ελάχιστα σε σχέση µε το έτος 
2007 αφού διαµορφώθηκε στις 27,39 έκατ . έναντι 28,14 εκατ. €. διαφορά της 
τάξεως των 0,75 εκατ. € 
   Την χρόνια 2009 τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης παρουσίασαν αύξηση κατά 
2,74 εκατ. € (+10%) σε σχέση µε την αντίστοιχη προηγούµενη χρήση του 2008 
και διαµορφώθηκε σε 30,13 εκατ. €. Αυτό το γεγονός της αύξησης οφείλεται 
κυρίως στην αύξηση της διαφηµιστικής προβολής της εταιρίας για να µπορέσει 
να αντιµετωπίσει τον έντονο ανταγωνισµό. 
   Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης την περασµένη χρονιά παρουσίασαν µείωση 
σχέση µε την αντίστοιχη προηγούµενη χρήση της 31/12/2009 και 
διαµορφώθηκαν σε  26,97 εκατ. € 
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3.2.4 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 
 
   Τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους την χρόνια 2005 διαµορφώθηκαν στα  
17,02 εκατ. έναντι 12,20 εκατ. €, της περασµένης χρήσης του 2004 αυξηµένα 
κατά  4,82 εκατ. € (+ 39,5%). 
   Τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους το 2006 διαµορφώθηκαν σε 18,27 εκατ.  
έναντι 17,02 εκατ. € της περασµένης χρήσης παρουσιάζοντας αύξηση κατά  1,25 
εκατ. € (+ 7,4%). 
  Τα καθαρά µετά από φόρους κέρδη το έτος 2007  διαµορφώθηκαν σε 10,57 
εκατ. έναντι 18,27 εκατ. €  της περασµένης χρήσης παρουσιάζοντας µείωση κατά 
7,70 εκατ. € (- 42,2%). 
   Τα καθαρά µετά από φόρους κέρδη το 2008 διαµορφώθηκαν σε 1,98 εκατ.   
έναντι 10,57 εκατ. €  της περασµένης χρήσης παρουσιάζοντας µείωση κατά 8,59 
εκατ. € (-81,3%). 
   Την χρόνια 2009 τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους διαµορφώθηκαν σε 42,42 
εκατ. € έναντι 1,98 εκατ.€ την  χρόνια 2008. 
   Την περασµένη χρόνια τα καθαρά µετά από φόρους αποτελέσµατα της χρήσης 
διαµορφώθηκαν σε ζηµιές -36,09 εκατ.  έναντι κερδών € 42,42 εκατ.€ της χρονιάς 
2009 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

4.1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

     Οι Μινωικές Γραµµές ως ακτοπλοϊκή εταιρία επέλεξε για την οργανωση της 
διοκητικης της δοµής, την τµηµατοποίηση βάσει των λειτουργιών της εταιρίας, Ο 
λόγος για την  επιλογή αυτή είναι ότι ο συγκεκριµένος τρόπος τµηµατοποίησης 
αποτελείτε από  µικρό αριθµό διοικητικών επιπέδων για τον λόγο ότι η αγορά έχει 
σταθερό περιβάλλον λειτουργίας και ελάχιστες µη µεταβαλλόµενες υπηρεσίες. 
Έτσι όλα τα στελέχη της εταιρίας λειτουργούν καθηµερινά ώστε η εταιρία να 
πετυχει τους στόχους της στον κλάδο της ακτοπλοΐας. 

    Τα στελέχη που απαρτίζουν την οργανωτική δοµή της εταιρίας των Μινωικών 
Γραµµών χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες                                              

Οι κατηγορίες είναι οι εξής  

α. Ανωτέρα στελέχη: Τα ανωτέρα στελέχη ανήκουν στην ανώτερη βαθµίδα της 
εταιρίας και είναι υπεύθυνα για την λήψη µακροπροθέσµων αποφάσεων. Επίσης 
είναι αρµόδιοι  για την επιλογή στρατηγικής και πολιτικής που θα βοηθήσει την 
εταιρία να επιτύχει τους στόχους στον κλάδο της ακτοπλοΐας 

β. Μεσαία στελέχη: Βρίσκονται στο µεσαίο επίπεδο της οργανωτικής δοµής και ο 
ρόλος τους είναι η εφαρµογή των σχεδίων των ανωτέρων στελεχών και 
αποτελούν το συνδετικό κρίκο ανάµεσα στο ανώτερο και το κατώτερο επίπεδο 
της οργάνωσης. 

γ Λειτουργικά στελέχη: Ο ρόλος των λειτουργικών στελεχών στις Μινωικές 
Γραµµές είναι η καθηµερινή παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της εταιρίας. 
Επίσης είναι υπεύθυνα για την υλοποίηση των προγραµµάτων των µεσαίων 
στελεχών. 
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4.1.1 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 
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4.1.2  ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
   
  Στην κορυφή  του διοικητικού οργανογράµµατος  της εταιρίας των Μινωικών 
γραµµών είναι η γενική συνέλευση . 
    Αµέσως µετά την γενική συνέλευση των µετόχων, βρίσκεται το διοικητικό 
συµβούλιο.  Η εταιρία ιδρύει ένα τµήµα για να βοηθήσει την δραστηριότητα του 
διοικητικού συµβουλίου στην καθηµερινή λειτουργία των MINOAN . Το τµήµα του 
εσωτερικού έλεγχου που δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα  επικοινωνεί µε την επιτροπή 
του διοικητικού συµβουλίου, την γενική συνέλευση και το διοικητικό συµβούλιο. 
     Αµέσως µετά στην ιεραρχία της εταιρίας είναι ο διευθύνων σύµβουλος της 
εταιρίας. 
Στην βάση του οργανογράµµατος οι  µινωικές γραµµές απαρτίζονται από δυο 
βασικούς τοµείς: τον οικονοµικό και τον ναυτιλιακό τοµέα.  
    Ο οικονοµικός τοµέας  αποτελείται από  το οικονοµικό τµήµα, το τµήµα  
ξενοδοχειακής εκµετάλλευσης και προµηθειών. 
    O ναυτιλιακός τοµέας αποτελείται από την ναυτική λειτουργία, τοµηχανουργείο 
καθώς και τον έλεγχο ποιότητας. 
    Η εταιρία δίνει µεγάλη βαρύτητα στο µάρκετινγκ καθώς  διαθέτει τµήµα  
µάρκετινγκ εσωτερικού και εξωτερικού.  
    Αλλά τµήµατα  στην βάση του οργανογράµµατος είναι το τµήµαπληροφορικής,  
επικοινωνίας, τον νοµικό σύµβουλο, και το τµήµα του ανθρωπινού δυναµικού. 
    Εκτελεστικά είναι αυτά που ασχολούνται µε τα καθηµερινά θέµατα διοίκησης 
της εταιρίας και µη εκτελεστικά είναι τα επιφορτισµένα µε την προαγωγή όλων 
των εταιρικών ζητηµάτων. Ο αριθµός των µη εκτελεστικών µελών δεν πρέπει να 
είναι µικρότερος του 1/3 του συνόλου των µελών, ενώ τουλάχιστον δύο από τα 
µη εκτελεστικά µέλη πρέπει να είναι ανεξάρτητα. Η ιδιότητα των µελών του ∆.Σ. 
ως εκτελεστικών ή µη ορίζεται από το ∆.Σ. Τα ανεξάρτητα µέλη ορίζονται από τη 
Γενική Συνέλευση. 
    Την Εταιρία εκπροσωπούν, σύµφωνα µε το καταστατικό της, ο Πρόεδρος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος. Σε περίπτωση απουσίας ή 
κωλύµατος του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτός αναπληρώνεται 
από τον Αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
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4.2 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 

Τα τµήµατα της εταιρίας των Μινωικών Γραµµών  για την σύσταση της 
οργανωτικής της δοµής είναι: 

 Γενική συνέλευση 
∆ιοικητικό συµβούλιο 
Επιτροπές ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Υπηρεσία Εσωτερικού έλεγχου 
∆ιευθύνων σύµβουλος  
Τµήµα πληροφόρησης  
Τµήµα επικοινωνίας  
Νοµικός σύµβουλος  
Τµήµα ανθρώπινου δυναµικού 
Τµήµα marketing και πωλήσεις εξωτερικού 
Τµήµα marketing εσωτερικού 
Υπηρεσία εταιρικών ανακοινώσεων 
Στον οικονοµικό τοµέα  
Τµήµα οικονοµικού 
Τµήµα ξενοδοχειακών εκµεταλλεύσεων και προµηθειών 
Στον Ναυτικό τοµέα  
Τµήµα ναυτικής λειτουργίας  
Τµήµα µηχανολογικού 
Υπηρεσία Έλεγχος ποιότητας  
 
4.2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
 
    Το ανώτατο όργανο της εταιρίας είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), στην οποία 
λαµβάνονται όλες οι µεγάλες αποφάσεις. Την Γενική Συνέλευση απαρτίζουν οι 
µέτοχοι της εταιρείας. Οι συνελεύσεις είναι έκτακτες και τακτικές. Τακτική Γενική 
Συνέλευση γίνεται τουλάχιστον µία φορά το έτος.     Κάθε µετοχή αποτελεί µία 
ψήφο και καθένας έχει δικαίωµα να ψηφίσει ή και να ψηφιστεί. Στις Γενικές 
Συνελεύσεις γίνεται η ψηφοφορία για τη σύνθεση του επόµενου ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, ορίζονται τα καθήκοντα του, λαµβάνονται αποφάσεις για σηµαντικά 
ζητήµατα όπως ο καθορισµός της µακροχρόνιας πολιτικής της εταιρείας και 
παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που πέτυχε η εταιρεία την προηγούµενη 
χρήση και εγκρίνεται ο ισολογισµός της. Τέλος οποιαδήποτε αλλαγή στο 
καταστατικό της εταιρείας πρέπει να αποφασιστεί από την γενική συνέλευση. Η 
γενική συνέλευση των µετόχων εκλέγει το διοικητικό συµβούλιο   
 
. 
  4.2.2 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
                                                                                                  
    Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) των Μινωικών γραµµών  αποτελείται από τα 
µέλη που ψηφίστηκαν στην Γενική Συνέλευση και έχει το καθήκον της επίβλεψης 
της εταιρείας και της χάραξης πολιτικής και στρατηγικής αυτής.   Έτσι το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο των ΜΙΝΟΑΝ συνεδριάζει για πολύ σηµαντικά ζητήµατα και 
παρακολουθεί την πορεία της εταιρείας στην αγορά. Το  ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
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εκλέγει τον Πρόεδρό του, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον συντονισµό των 
εργασιών του καθώς και τον "∆ιευθύνοντα Σύµβουλο. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Μινωικές Γραµµές Α.Ν.Ε. αποτελείται από οκτώ (8) 
µέλη. Σήµερα απαρτίζεται από 3 εκτελεστικά και 5 µη εκτελεστικά µέλη. Από τα 
οποία τα 2 πληρούν τις προϋποθέσεις που, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
3016/2002 για την Εταιρική ∆ιακυβέρνηση, ως 
ανεξάρτητα. Τα εκτελεστικά µέλη απασχολούνται στην Εταιρία ή παρέχουν 
υπηρεσίες σε αυτήν ασκώντας διαχειριστικά καθήκοντα. Τα µη εκτελεστικά µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν ασκούν διαχειριστικά καθήκοντα στην Εταιρία 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

Ονπµατεπονυµο Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΕΝΑΡΞΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΛΗΞΗ ΘΗΤΕΙΑΣ 

Emanuele Grimaldi  Πρόεδρος, 
Εκτελεστικό 
µέλος 

19/06/2009 30/06/2013 

Κωνσταντίνος 
Μαµαλάκης 

Αντιπρόεδρος, 
Εκτελεστικό 
µέλος 

19/06/2009 30/06/2013 

Αντώνιος 
Μανιαδάκης 

∆ιευθύνων 
Σύµβουλος, 
Εκτελεστικό 
µέλος 

19/05/2009 30/06/2013 

Gianluca Grimaldi  Μη εκτελεστικό 
µέλος 

15/06/2009 30/06/2013 

Paul Kyprianou Μη εκτελεστικό 
µέλος 

15/06/2009 30/06/2013 

Diego Pacella Μη εκτελεστικό 
µέλος 

15/06/2009 30/06/2013 

Γεώργιος 
Παπαγεωργίου 

Μη εκτελεστικό 
µέλος 

15/06/2009 30/06/2013 

Μιχαήλ Χατζάκης Μη εκτελεστικό 
µέλος 

15/06/2009 30/06/2013 

 

 
  
4.2.3 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                
     
    Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει συγκροτήσει επιβοηθητικά της λειτουργίας του 
συλλογικά όργανα, τις Ειδικές Επιτροπές Εργασίας, οι οποίες επεξεργάζονται 
επιµέρους θέµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων καθεµιάς και απασχολούν 
την Εταιρία, υποβάλλοντας ακολούθως σχετικές εισηγήσεις - προτάσεις προς το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
Επιτυγχάνεται έτσι η ευελιξία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στη λήψη αποφάσεων 
και εξασφαλίζεται, µέσω της προηγούµενης εξέτασης των κατ’ ιδίαν θεµάτων από 
τις εν λόγω Ειδικές Επιτροπές Εργασίας, η επαρκής γνώση από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο των δεδοµένων των θεµάτων που το απασχολούν. 
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Οι επιτροπές είναι οι ακόλουθες: 
α. Επιτροπή εσωτερικού ελέγχου 
β. Επιτροπή οικονοµικού τοµέα / αµοιβών & προµηθειών ξενοδοχειακού 
γ. Επιτροπή ναυτιλιακού τοµέα 
δ. Επιτροπή εµπορικού τοµέα 
ε. Επιτροπή ανάπτυξης και νέων επενδύσεων 
 
4.2.4 ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ     
                                                                                     
     Ο διευθύνων σύµβουλος της εταιρίας είναι αρµόδιος για την επιλογή 
εργατικού δυναµικού, χρηµάτων και υπηρεσιών της ακτοπλοϊκής εταιρίας που 
είναι διαθέσιµα για να γίνει σωστά οι διάφορες δραστηριότητες των Μινωικών 
γραµµών. Τα καθήκοντα που έχει ο διευθύνων σύµβουλος µέσα στην εταιρία 
είναι τα ακόλουθα:                                                                                                 
 α.Ο σχεδιασµός καθηκόντων της εταιρίας                                                                                     
 
β. Το χρονοδιάγραµµα τους για το εργατικό δυναµικό που απαιτείται για την 
τεχνοϋλική και οικονοµική υποστήριξη                                                                                                                                             
 
δ.Τον σχεδιασµό µιας γενικής στρατηγικής για το υποδεέστερο  προσωπικό    
 
 ε. Ελέγχει τις εκτελέσεις των καθηκόντων                                                                   
 
στ. Ελέγχει τις µη καθορισµένες αποφάσεις της εταιρίας. 
 
 
 
4.2.5 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
                                                                 
    Το τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου των ΜΙΝΟΑΝ έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:                                                                                              
α. Παρακολουθεί την εφαρµογή και την συνεχή τήρηση του εσωτερικού 
κανονισµού λειτουργίας του καταστατικού της εταιρίας καθώς και την τήρηση της 
νοµοθεσίας που αφορά τις ανώνυµες ναυτιλιακές εταιρίες                            
 
β. Αναφέρει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας τις συγκρούσεις των ιδιωτικών 
συµφερόντων που δηµιουργούνται στο ∆ιοικητικό συµβούλιο και έρχονται σε 
σύγκρουση µε τα συµφέροντα της εταιρίας τα οποία διαπιστώνει κατά την 
άσκηση των διαφόρων καθηκόντων.                                                    
 
γ. Ενηµερώνει έγγραφος σε τακτά χρονικά διαστήµατα το ∆ιοικητικό συµβούλιο                                                                                                               
 
δ. Παρέχει µετά από έγκριση του διοικητικού συµβουλίου των Μινωικών 
γραµµών οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί εγγράφως από τις εποπτικές αρχές                                                                                                                   
 
ε. Συνεργάζεται µε αυτές διευκολύνοντας το έργο εποπτείας και έλεγχου που 
ασκούν αυτές. 

  Η επιτροπή εσωτερικού έλεγχου της εταιρίας αποτελείτε µόνο από µη 
εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού συµβούλιου και έχει της εξής αρµοδιότητες:   
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-Να συντονίζει και να εποπτεύει το έργο της υπηρεσίας του εσωτερικού έλεγχου, 
να αξιολογεί και να εγκρίνει την λήψη των προτεινόµενων διορθωτικών µέτρων 
µετά την αξιολόγηση των σχετικών πορισµάτων. 

-Να εξετάζει την επαρκεί και αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού 
έλεγχου, καθώς και της υφιστάµενης οργανωτικής δοµής της εταιρίας, ώστε να 
εξασφαλίζονται οι αντικειµενικοί τις στόχοι και να προτείνει στο ∆ιοικητικό 
συµβούλιο την λήψη των κατάλληλων διορθωτικών µέτρων.                            

4.2.6 ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                                                            

    Ο νοµικός σύµβουλος της εταιρίας προΐσταται της νοµικής υπηρεσίας και 
παρέχει προς το διοικητικό συµβούλιο και τον διευθύνοντα σύµβουλο της 
εταιρίας κάθε ζητούµενη γνώµη και συµβουλή για τα νοµικά θέµατα που 
ανακύπτουν. Συντονίζει, εποπτεύει , και ελέγχει τις εργασίες της νοµικής 
υπηρεσίας της εταιρίας.Ο νοµικός σύµβουλος των Μινωικών γραµµών 
παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συµβουλίου. 

4.2.7 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                                       

    Το οικονοµικό τµήµα της εταιρίας καταπιάνεται µε τις παρακάτω 
δραστηριότητες: να ελέγχει και να συντονίζει τα οικονοµικά της εταιρίας, τον 
προϋπολογισµό, την χρηµατοδότηση της παραγωγικής διαδικασίας, τη 
διαχείριση των εσόδων, τη µισθοδοσία, τα  φορολογικά και οτιδήποτε άλλο 
σχετίζεται µε τα οικονοµικά στοιχεία, να καθορίζει τη διαδικασία πώλησης και 
έκδοσης µετοχών, το σύστηµα έλεγχου των οικονοµικών της εταιρείας, να 
οργανώνει συστήµατα συναλλαγών µε τις τράπεζες. 

Πρωτίστως ασχολείται µε: 
α. να συµµετέχει στη διαµόρφωση του καταστατικού της εταιρείας, 
 
β. να συντάσσει τον προϋπολογισµό της εταιρείας, ύστερα από τον υπολογισµό 
του κόστους παράγωγης και τις απαιτήσεις για χρηµατοδότηση των τµηµάτων, 
τον όποιο υποβάλλει στο διοικητικό συµβούλιο  
 
γ. να συντάσσει τον ισολογισµό της εταιρείας µε βάση τα οικονοµικά στοιχεία 
 
δ. να υπολογίζει τα κέρδη από τις δραστηριότητες τη εταιρείας και τα διανέµει 
στους µετόχους. 
 
Το τµήµα των οικονοµικών της εταιρείας αποτελείται από τις εξής υπηρεσίες: 
λογιστήριο, υπηρεσία ελεγκτηρίου, υπηρεσία µελέτης οικονοµικών και υπηρεσία 
οικονοµικών 
 
 
4.2.8  ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
     Το τµήµα των ξενοδοχειακών εκµεταλλεύσεων και προµηθειών αποτελεί το 
άλλο τµήµα του οικονοµικού τοµέα των µινωικών γραµµών και αποτελείται από 
την υπηρεσία τροφοδοσίας καυσίµων και αναλώσιµων, την υπηρεσία 
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αποθηκαριων,την υπηρεσία εκµετάλλευσης πλοίων και την υπηρεσία  διαχείριση 
και έλεγχου. 
 
 
4.2.9 ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
 
    Το τµήµα µάρκετινγκ ορίζει το σύνολο των εταιρικών δραστηριοτήτων που 
κατευθύνουν τη ροή των υπηρεσιών από την εταιρεία προς το ταξιδιωτικό κοινό. 
Το µάρκετινγκ αποτελείται από εκείνες τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες που 
κατευθύνονται προς την ικανοποίηση των αναγκών και επιθυµιών ορισµένων 
οµάδων καταναλωτών µε κάποιο κέρδος. Ταυτόχρονα, το τµήµα αυτό 
επικεντρώνεται στη διαπίστωση  των τωρινών και µελλοντικών αναγκών των 
ταξιδιωτών. 
 Η εταιρία των Μινωικών Γραµµών δίνει πρώτιστη σηµασία στο µάρκετινγκ  και 
για το λόγο αυτό έχει συστήσει τµήµατα µάρκετινγκ για τις πωλήσεις εσωτερικού  
αλλά και  για τις πώλησης εξωτερικού. Το τµήµα µάρκετινγκ εσωτερικού 
απαρτίζεται από την υπηρεσία επιβατών εξωτερικού, υπηρεσία κρατήσεων 
επιβατών από Πειραιά, υπηρεσία διαχείρισης πλάνων, το πρακτορείο στον 
Πειραιά, την υπηρεσία πωλήσεων cargo και την υπηρεσία φορτηγών εξωτερικού 
Το τµήµα µάρκετινγκ και πωλήσεων εσωτερικού αποτελείται από την υπηρεσία 
πωλήσεων επιβατών εσωτερικού, υπηρεσία λιµένα Ηρακλείου, υπηρεσία 
φορτηγών εσωτερικού. 
  
 
4.2.9.1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ 
 
    Το µίγµα µάρκετινγκ είναι προορισµένο για να καλύψει τις τρέχουσες ανάγκες 
των επιβατών :  
-Στην τιµή οι Μινωικές γραµµές εκδίδουν εισιτήρια που οι τιµές τους κυµαίνονται 
περίπου στα ίδια επίπεδα µε άλλες ανταγωνιστικές εταιρίες του κλάδου. 
-Οι υπηρεσίες που παρέχει η εταιρία στους επιβάτες διακρίνονται από την 
υψηλό βαθµό ποιότητας, ασφάλειας και ικανοποίησης του επιβατηγού κοινού 
που ταξιδεύει µε τα πλοία της εταιρίας καθώς και η επάνδρωση και η εκπαίδευση 
των υπαλλήλων για να προσαρµοστούν γρήγορα και αποτελεσµατικά στις 
ανάγκες του κλάδου. 
-Στην διανοµή εµπορευµάτων από την χώρα µας στο εξωτερικό οι Μινωικές 
Γραµµές στηρίζουν τις ανάγκες των επιβατών µε  διάφορα σηµεία πώλησης   
καθώς και τα µέσα  επικοινωνίας όπως ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και το fax 
-Η εταιρία χρησιµοποιεί πολλούς τρόπους προβολής για να διαφηµίσει τις 
υπηρεσίες της. Τέτοιοι τρόποι είναι διαφηµιστικά spot σε τηλεόραση και 
ραδιόφωνο καθώς και µέσω διαδικτύου. Ενηµερωτικά φυλλάδια που στέλνονται 
από την εταιρία σε τακτά χρονικά διαστήµατα στους επιβάτες. Χορηγίες σε 
κοινωνικές και αθλητικές εκδηλώσεις. Η προβολή από τους ίδιους τους 
εργαζόµενους. ∆ιαφηµιστικές καµπάνιες σε µέσα µαζικής µεταφοράς και οι 
διάφορες διακρίσεις για την κοινωνική και εταιρική ευθύνη. 
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4.2.9.2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ 
 
    Οι εσωτερικοί πελάτες είναι οι ίδιοι οι εργαζόµενοι τις εταιρίας που 
απασχολούνται στα διάφορα τµήµατα και γραφεία της επιχείρησης  στο 
εσωτερικό περιβάλλον της εταιρίας καθώς και οι εργαζόµενοι που αποτελούν το 
πλήρωµα των πλοίων  

 
 
4.2.10 ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
    Το τµήµα της ναυτικής λειτουργίας αποτελείται από την υπηρεσία προµηθειών, 
την υπηρεσία γραµµατείας, την υπηρεσία πληρωµάτων, την υπηρεσία 
εντεταλµένου στον ναυτιλιακό τοµέα και τα πλοία της εταιρίας. 
 
4.2.11 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
 
    Στο τµήµα του µηχανολογικού της εταιρίας αποτελεί το τµήµα που ανήκει όλο 
το µηχανολογικό πλήρωµα των πλοίων και αποτελείτε από την διεύθυνση 
αρχιµηχανικού.    
 
4.2.12 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
    Η επιθεώρηση  πιστοποίησης της ποιότητας των προµηθευόµενων 
µηχανηµάτων, ανταλλακτικών, εφοδίων, αναλωσίµων, µέσων φορτοεκφόρτωσης 
και υπηρεσιών, δηλαδή η επιβεβαίωση ότι τα προϊόντα ή και οι υπηρεσίες που 
προµηθεύονται οι µινωικές γραµµές έχουν παραχθεί ή προσφερθεί σύµφωνα µε 
τα διεθνή Πρότυπα πιστοποίησης και ανταποκρίνονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές που προβλέπουν οι εκάστοτε διακηρύξεις – διαγωνισµών ή/και 
συµβάσεις της Εταιρείας µε τρίτους. Η εν λόγω επιθεώρηση  διενεργείται πριν 
την οριστική παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών ή υπηρεσιών. 

 
Οι πιστοποιήσεις ασφαλείας & διασφάλιση ποιότητας της εταιρείας  
 

Πρωταρχικός στόχος των µινωικών γραµµών είναι η ασφαλής και ποιοτική 
διακίνηση των επιβατών και για το λόγο αυτό έχει πάρει και τις παρακάτω 
πιστοποιήσεις. 
α. ISO 9001 
Το ISO 9001 είναι διεθνώς αναγνωρισµένο πρότυπο για την διασφάλιση 
ποιότητας και ποιοτική διαχείριση επιχειρήσεων. Αποτελεί επιχειρησιακό µοντέλο 
που εφαρµοζόµενο διασφαλίζει την προσδοκώµενη ποιότητα στα προϊόντα και 
υπηρεσίες που προσφέρει µία επιχείρηση. 
 
Με την πιστοποίηση ISO 9001 η εταιρία των Μινωικών Γραµµών πτυχώνει στην 
αγορά: 
- Αύξηση της εµπιστοσύνης των πελατών 
- Αύξηση εµπιστοσύνης των προµηθευτών 
- ∆ιατήρηση των πελατών της και προσέλκυση νέων. 
- Αύξηση της ανταγωνιστικότητας στην εταιρία  
- Μύωση παραπόνων από τους πελάτες της εταιρίας. 
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β. ISO 14001 
Το ISO 14001 είναι διεθνώς αναγνωρισµένο πρότυπο για την περιβαλλοντική 
διαχείριση από τις επιχειρήσεις. Παρέχει οδηγίες και απαιτούµενα σηµεία 
ελέγχων που πρέπει να εφαρµόζονται στις δραστηριότητες εκείνες που έχουν 
επίδραση στο περιβάλλον. Τέτοιες δραστηριότητες είναι εκείνες όπως η χρήση 
φυσικών πόρων (π.χ. νερό κτλ), χειρισµός και διάθεση των απορριµµάτων, και 
κατανάλωση ενέργειας. 
 
γ. G.L.C. 
Η θυγατρική Germanischer Lloyd Certification GmbH (GLC) είναι υπεύθυνη για 
την Πιστοποίηση Συστηµάτων ∆ιαχείρισης στους τοµείς της Ποιότητας, 
Περιβάλλοντος, Ασφάλειας Τροφίµων, Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία και 
∆ιαχείρισης κινδύνου. 
 

δ. ISO 9002 

Το ISO 9002 είναι η πιστοποίηση για την ασφαλή και ποιοτική µεταφορά 
επιβατών και οχηµάτων στην θάλασσα 
 
ε. HACCP   
Είναι το διεθνές σύστηµα για την ασφάλεια και υγιεινή των εδεσµάτων που 
παρασκευάζονται στα πλοία της εταιρίας  
. 
ζ. Επίσης έχει πιστοποιητικό I.S.M CODE για την ασφαλή µεταφορά εν πλω από 
την επιθεώρηση εµπορικών πλοίων του Υ.Ε.Ν 
 
στ. I.S.P.D CODE από το Υ.Ε.Ν για την πρόληψη έκνοµων ενεργειών. 
 
 

  

4.2.13 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ                                                                         

    Το τµήµα επικοινωνίας ευθύνεται για την συστατιτική και συστηµατική µέσω 
δελτίων τύπου ενηµέρωση των επενδυτών, ενηµερωτικών επιστολών, 
αναλυτικών ανακοινώσεων οικονοµικών αποτελεσµάτων και εταιρικών 
παρουσιάσεων. Σηµειώνεται ότι κατά την αξιολόγηση των ποιοτικών κριτηρίων 
προβολής όλων των εισηγµένων εταιρειών από το Χρηµατιστήριο Αξιών 
Αθηνών, η εταιρεία ήταν µια  από τις µόλις 23 εταιρείες που πληρούσαν τα 
κριτήρια αυτά. Μέληµα του τµήµατος είναι να µεριµνά για την εξυπηρέτηση των 
µετόχων και έχει ευθύνη για την πληροφόρηση τους αλλά και για την 
εξυπηρέτηση τους σε θέµατα άσκησης των δικαιωµάτων µε βάση το νόµο και το 
καταστατικό της εταιρείας. Επιπλέον βάσει της απόφασης της επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς, η υπηρεσία έχει την αρµοδιότητα για τις εταιρικές ανακοινώσεις, 
µε τις παρακάτω δράσεις: τη γνωστοποίηση στις αρµόδιες αρχές σηµαντικών 
επιχειρηµατικών εξελίξεων, την προαναγγελία και γνωστοποίηση συναλλαγών 
των προσώπων. Στις κύριες λειτουργίες της υπηρεσίας εντάσσεται η 

 παρακολούθηση της εφαρµογής και η συνεχής τήρηση του Εσωτερικού 
Κανονισµού Λειτουργίας και του Καταστατικού της Εταιρείας, η συνεχής 
προσπάθεια για την ανάπτυξη και καθιέρωση άρτιου συστήµατος του 
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Εσωτερικού Ελέγχου µε στόχο την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των 
διευθύνσεων και υπηρεσιών 

 
 
 
 
 
4.2.14 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ                                                                      
 
    Το τµήµα πληροφόρησης των Μινωικών Γραµµών είναι υπεύθυνο για την 
συνεχή πληροφόρηση των επιβατών της και των οδηγών φορτίων που 
ταξιδεύουν µε τα πλοία της.  Το συγκριµένο τµήµα πληροφορεί τους πελάτες τις 
εταιρίας µε διαφόρους τρόπους όπως : 
 
α. Αποστολή δελτίων τύπου στου πελάτες που τους ενηµερώνουν για νέες 
προσφορές η κάποιο νέο γεγονός σχετικά µε την εταιρία. 
 
β. Παρέχει πληροφορίες στον πελάτη µέσω τηλεφωνικής υποστήριξης. Το 
τηλέφωνο είναι 18175 και είναι χωρίς χρέωση. 
 
γ. Οργανώνει την ιστοσελίδα της εταιρίας ( www.minoan.gr) µέσω της οποία 
παρέχονται όλες οι πληροφορίες στο επιβατηγό κοινό και στους οδηγούς 
φορτηγών. 
 
δ. Είναι υπεύθυνο για την διεκπεραίωση και διαχείριση τυχόν παραπόνων και 
παρατηρήσεων  των πελατών της εταιρίας  
 
ε. Τέλος το τµήµα αυτό είναι υπεύθυνο για την δηµιουργία µια θετικής εικόνας της 
εταιρίας. 

 

4.2.15 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ                                                         

    Το τµήµα του ανθρώπινου δυναµικού των Μινωικών Γραµµών είναι ένα από 
τα σηµαντικότερα τµήµατα της εταιρίας για το λόγο ότι ο ανθρώπινος 
παράγοντας είναι υπεύθυνος για την συνεχή άνοδο και ανάπτυξη της εταιρίας 
στον κλάδο της ακτοπλοΐας .Η διεύθυνση του συγκεκριµένου τµήµατος είναι 
αρµόδια για την κατάστρωση στρατηγικών και επιχειρησιακών θεµάτων που 
σχετίζονται µε το εργατικό δυναµικό της εταιρίας όπως;                                                                    

α. Προσέλκυση και επιλογή κατάλληλου προσκοπικού.                                          

β.  Εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού έτσι ώστε να προσαρµοστεί 
γρήγορα στις ανάγκες τις εταιρίας.                                                                                  

γ. ∆ηµιουργία συστηµάτων αξιολόγησης της απόδοσης του εργαζοµένου µε 
στόχο την συνεχή εξέλιξη του                                                                                  
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δ. Βελτίωση της εσωτερικής επικοινωνίας.  

Το τµήµα του ανθρώπινου δυναµικού εκτός από την διεύθυνση του τµήµατος 
που αναφέραµε παραπάνω έχεις και άλλες υπηρεσίες όπως υπηρεσία 
προσωπικού, επηρέασα κεντρικής γραµµατέας και το βοηθητικό προσωπικό .                                                                                               

 

4.2.16 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ                                                   

    Η συγκεκριµένη υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την γνωστοποίηση στις αρµόδιες 
αρχές σηµαντικών επιχειρηµατικών εξελίξεων καθώς και την προαναγγελία και 
γνωστοποίηση συναλλαγών των πρόσωπων που υπόκεινται στις διατάξεις του 
άρθρου 8 οπ’ αριθµού 5/204/14.11.2000αποφαση,της επιτροπής κεφαλαιαγοράς 

                                                   
 
                                               ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

      Στην παραπανω πτυχιακη εργασια, αναλύοντας ως εξωτερικός ερευνητής  
κάποια σηµαντικά στοιχειά για την µακροχρόνια πορεία των ΜΙΝΟΑΝ LINES 
A.N.E. στον κλάδο της ελληνικής  ακτοπλοΐας από την ίδρυση τους έως σήµερα : 

     Βλέπουµε την ανάγκη για την ίδρυση µιας κριτικής ακτοπλοϊκής εταιρίας που 
θα εξυπηρετεί της ανάγκες των επιβατών που ταξιδεύουν προς και από την 
Κρήτη. 
    Η εταιρία  εδώ και 39 χρόνια έχει πρωταρχικό στόχο την ασφαλή και ποιοτική 
µετακίνηση των επιβατών και των οδηγών φορτηγών που ταξιδεύουν µε τα πλοία 
της εταιρίας. Αυτό το πετυχενει η εταιρία παρέχοντας υπηρεσίες που διακρίνονται 
από ψηλό επίπεδο ασφάλειας και ποιότητας καθώς και την παροχή προσφορών 
ώστε να πρωταγωνιστεί στο κλάδο της ακτοπλοΐας στην Ελλάδα. 
     Η Εταιρία τα τελευταία χρόνια έχει να αντιµετωπίσει τα διάφορα προβλήµατα 
που εµφανίζονται στο κλάδο  εξαιτίας της  συνεχής αύξηση της τιµής των 
καυσίµων και την πτώση της τουριστικής κίνησης σε ένα δισιώνο οικονοµικό 
περιβάλλον που βυθίζεται όλη η Ελλάδα  κατά τα τελευταία χρόνια. 
     Επίσης  η εταιρία τείνει να ιταλικοποιηθη αφού το πλειοψηφικό πακέτο το 
µέτοχων πλέον έχει περάσει στα χεριά του οµίλου Grimaldin. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι τα τελευταία δυο πλοία της εταιρίας φέρουν ιταλική 
σηµαία για το λόγο ότι η νοµοθεσία και η φορολογία στην Ιταλία είναι 
ευνοϊκότερες για τα συµφέροντα της εταιρίας. Ωστόσο πρέπει να γίνουν 
προσπάθειες ώστε να µην χαθεί το ελληνικό στοιχειό και δη µάλιστα το κριτικό. 
     Η εταιρία χρησιµοποιεί µια αποτελεσµατική µέθοδος οργάνωσης για την 
λειτουργία της εταιρίας  που ταιριάζει απόλυτα στο συγκεκριµένο κλάδο δηλαδή 
την τµηµατοποίηση βάση των λειτουργιών έτσι επιτυχαίνει αποτελεσµατικά το 
διαχωρισµό στους ρόλους και στις αρµοδιότητες των στελεχών της. Επίσης 
όπως είδαµε παραπάνω  έχει επιλέξει λίγα τµήµατα από το ανώτερο επίπεδο της 
ιεραρχίας προς την βάση και έτσι επιτυγχάνει το καλύτερο έλεγχο 
δραστηριοτήτων  στις καθηµερινές λειτουργίες της 
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     Πρόταση δική µου είναι παρά την δύσκολη οικονοµική κατάσταση που 
επικρατεί, η διοίκηση της εταιρίας πρέπει να εξετάσεις και να επαναπροσδιορίσει 
νέες ιδέες για να καλύψει τις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς. Εφαρµογή 
τεχνολογικών καινοτοµιών για την διευκόλυνση του επιβάτη. Επίσης πρέπει να 
εξετάσει και τις νέες ευκαιρίες σε νέες ¨θάλασσες που µπορεί να είναι 
κερδοφόρες για το ταµείο της.  
      Η εταιρία πρέπει να συµµετέχει σε διεθνής έκθεσης τουρισµού και εκθέσεις 
που έχουν να κάνουν µε τον κλάδο της ναυτιλίας ώστε να προβάλετε το έργο και 
η προσφορά  της στις θαλασσιές µεταφορές. Επίσης µπορεί να δηµιουργήσει νέα 
πακέτων προσφορών προς ωφελώ του επιβατηγού κοινού. Τέλος πρέπει να 
κραταεί σε υψηλό επίπεδο την παροχή ασφαλών και ποιοτικών  υπηρεσιών 
στους πελάτες της κρατώντας ταυτόχρονα της τιµές των εισιτήριων στα ιδία 
επίπεδα µε τις υπόλοιπες ανταγωνιστικές εταιρίες του κλάδου που ταξιδεύουν 
από Ηράκλειο προς Πειραιά και από Ελλάδα προς Ιταλία  
 
 
 
 
                                        ΠΗΓΕΣ -ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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