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ΑΡΧΙΚΗ

Προσεγγίσεις διακυβέρνησης
στις εισηγµένες ναυτιλιακές
Η οικονοµική ύφεση του 20082009 είχε εξαιρετικά δυσµενείς

Δηµοφιλεις - 7 ηµερες
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► 2013 (35)

µεταπώλησης των
µεταχειρισµένων πλοίων και
την αύξηση των πλοίων που παρέµειναν αγκυροβοληµένα.
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ανάλυση
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Nίκος Bερνίκος: O εφοπλιστής αδελφός
του... για λίγο υφυπουργού

► 2014 (6)

► 2012 (1150)
▼ 2011 (2504)
► Δεκεµβρίου (172)

Πολλές τράπεζες επιδίωξαν τη διασφάλιση της ποιότητας του ναυτιλιακού
δανειακού χαρτοφυλακίου τους και ανέβασαν τις προβλέψεις για
επισφάλειες σε δάνεια προς εταιρείες του κλάδου.

► Νοεµβρίου (154)

Κατά τη διάρκεια του 2009 υπήρχαν µεγάλες καθυστερήσεις στην
παραλαβή νέων πλοίων. Κατά το τέλος του 2009 µόνο το 60% των
φορτηγών πλοίων είχε παραδοθεί εντός χρονοδιαγράµµατος, ενώ
αναβλήθηκαν οι παραγγελίες για το 18% των πετρελαιοφόρων1. Ολη αυτή
η καθυστέρηση οφειλόταν κυρίως στα µικρά ναυπηγεία της Κίνας και της
Κορέας που δεν διέθεταν την ανάλογη εµπειρία για να παραδώσουν τα
πλοία έγκαιρα.

► Αυγούστου (151)

Ο ναυτιλιακός κλάδος εµφάνισε σηµάδια ανάκαµψης στο τέλος του 2009
και στις αρχές του 2010. Οι τρεις κατηγορίες πλοίων (κοντέινερ,
πετρελαιοφόρα και πλοία µεταφοράς χύδην φορτίου) δείχνουν σηµάδια
ανάκαµψης λόγω της αύξησης της ζήτησης για πετρέλαιο, προϊόντα
σιδήρου και άνθρακα.
Η Energy Information Administration (2010) υποστηρίζει την αύξηση της
ζήτησης για πετρελαιοφόρα και προβλέπει ότι η αύξηση της ζήτησης
πετρελαίου το 2011 θα αγγίξει κατά µέσο όρο τα 87,7 εκατ. βαρέλια τη
µέρα, οδηγώντας σε αύξηση της τάξης του 1,3 εκατ. βαρελιών τη µέρα, σε
σχέση µε το 2010.
-Η θέση της Ελλάδας στο Διεθνές µακροοικονοµικό περιβάλλον και ο ρόλος
της Ελληνικής Ναυτιλίας

Θέµα κάλυψης από
νηογνώµονα για τουριστικά
ηµερόπλοια, κότερα και
πλοία

► 2015 (6)

Η Ελλάδα θεωρείται η πιο διεφθαρµένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης για
το 2010 σύµφωνα µε το Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς (Corruption
Perception Index) που κατατάσσει τις χώρες ανάλογα µε την αντίληψη της
συνολικής διαφθοράς σε κλίµακα από το 10 (καθόλου διαφθορά) έως 0
(µέγιστη διαφθορά).
Από τις 178 χώρες που συµπεριλήφθηκαν στην έρευνα, η Ελλάδα
κατέλαβε την 78η θέση µαζί µε άλλα κράτη όπως η Κίνα, η Κολοµβία, το
Περού, η Σερβία και η Ταϊλάνδη. Η Ελλάδα είναι µέσα στις χώρες που
σηµείωσαν επιδείνωση από το 2009 στο 2010, ενώ η Δανία, η Νέα
Ζηλανδία και η Σιγκαπούρη µοιράζονται την πρώτη θέση.
Ο Παγκόσµιος Δείκτης Ανταγωνιστικότητας του World Economic Forum
(WEF) ο οποίος αποτελεί το δείκτη που µετρά την εθνική
ανταγωνιστικότητα 139 χωρών, αποκαλύπτει ότι η χώρα µας υποχώρησε
από την 71η θέση το 2009 στην 83η το 2010. Η υποχώρηση της
ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας οφείλεται στην επιδείνωση του
µακροοικονοµικού περιβάλλοντος.

http://shipping-press.blogspot.co.uk/2011/04/blog-post_09.html

► Οκτωβρίου (191)
► Σεπτεµβρίου (193)

► Ιουλίου (98)
► Ιουνίου (181)
► Μαΐου (140)
▼ Απριλίου (178)
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Η επιδείνωση αυτή, σε συνδυασµό µε την αναθεώρηση των αριθµών για τις
δηµοσιονοµικές δαπάνες, την κρίση δηµόσιου χρέους, τη «φτωχή»
λειτουργία των θεσµών και τη διαφθορά, οδήγησε την Ελλάδα στο να
καταλάβει την τελευταία θέση µεταξύ των 27 χωρών της Ε.Ε.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ:
Τροφοδοτεί µε «καύσιµα»
2,5 δισ. τις «µηχανές» της
ενέργειας

Την παραπάνω κακή εικόνα της Ελλάδας στο διεθνές µακροοικονοµικό
περιβάλλον προσπαθεί επάξια να αντιστρέψει η ελληνική ναυτιλία. Μέσα σε
αυτό το δυσµενές διεθνές οικονοµικό σκηνικό, η Ελλάδα κατάφερε να
διατηρήσει τη ναυτιλιακή της παρουσία και οι Ελληνες πλοιοκτήτες
διατηρούν την ισχυρή τους θέση και το 2010, αφού σε επίπεδο
χωρητικότητας ελέγχουν 187,5 εκατ. Dwt.
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Στόχος της παρούσας µελέτης είναι να αναλυθούν τα χαρακτηριστικά των
Δ.Σ. των ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών που είναι εισηγµένες στα
χρηµατιστήρια της Αµερικής, του Λονδίνου και της Σιγκαπούρης. Η
τρέχουσα µελέτη περιέχει στοιχεία από 27 εισηγµένες ναυτιλιακές εταιρείες
για την περίοδο 2004-2009.

- Τον αριθµό των συνολικών θέσεων των Δ.Σ.

- Το συνολικό αριθµό µελών στα Δ.Σ.
- Τη µέση ηλικία των µελών του Δ.Σ.

- Το µέσο µέγεθος για κάθε εταιρεία υπό τον προηγούµενο περιορισµό την
περίοδο 2004-2009
- Τη µέση διάρκεια θητείας όλων των µελών του κάθε Δ.Σ.

- Το φύλο των προέδρων και διευθυνόντων συµβούλων.
- Το διαχωρισµό ή µη των ρόλων του προέδρου και διευθύνοντος
συµβούλου.
- Την ύπαρξη κοινών µελών κατά την ίδια χρονική περίοδο σε πάνω από
ένα Δ.Σ.
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Αποτελέσµατα έρευνας

Ναυπηγικός εξοπλισµός

Α. Συνολικός αριθµός θέσεων Δ.Σ., φύλο, ηλικία και µέση θητεία των µελών
του Δ.Σ.
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- Το µέγεθος του Δ.Σ., όπως αυτό αποτυπωνόταν στις 31/12 κάθε χρόνου
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Παρόλη τη διεθνή κρίση και τα χαµηλά ναύλα, λίγες εταιρείες αποχώρησαν
από τον κλάδο µέσα στο 2010. O αριθµός των ναυτιλιακών εταιρειών το
2010 ανέρχεται σε 758, µειωµένος κατά 2% σε σύγκριση µε το
προηγούµενο έτος, που ο αριθµός έφτανε τις 773 εταιρείες.

Η µελέτη εξετάζει τις ακόλουθες µεταβλητές:
Νυχτερινό ρεύµα
ΔΕΗ: Πότε τίθεται
σε ισχύ το
χειµερινό ωράριο

νεαρός
εφοπλιστής µε
την πρώην
σύντροφο του
πρίγκιπα Χάρι

Για την ακρίβεια, οι Ελληνες εφοπλιστές µε τις επενδυτικές τους
δραστηριότητες, τόσο σε νέες ναυπηγήσεις όσο και στην αγορά
µεταχειρισµένων πλοίων, βάζουν τα θεµέλια για τη διατήρηση της ηγετικής
τους θέσης και τα επόµενα χρόνια.

04/09/2017, 17*31

Ο συνολικός αριθµός θέσεων Δ.Σ. στις ναυτιλιακές εταιρείες κατά τα έτη
2004-2009 ήταν 244, ενώ ο συνολικός αριθµός µελών (εξαιρώντας την
ταυτόχρονη συµµετοχή σε περισσότερα από ένα διοικητικά συµβούλια)
ανέρχεται σε 217. Κατά µέσο όρο όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν 9 θέσεις σε
κάθε Δ.Σ.
Κατά την περίοδο 2004-2009, 237 από τις 244 θέσεις κατελήφθησαν από
άντρες. Πιο συγκεκριµένα, αφαιρώντας την ταυτόχρονη παρουσία µελών σε
Δ.Σ., 212 (97,7%) από τα 217 µέλη ήταν άντρες. Η αντιπροσώπευση των
γυναικών στα Δ.Σ. χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα χαµηλά ποσοστά,
αποδεικνύοντας πως η συµµετοχή σε αυτά είναι «ανδρική υπόθεση». Οι
γυναίκες που συµµετέχουν στα Δ.Σ ναυτιλιακών εταιρειών παρουσιάζονται
στον Πίνακα 1.
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Η µέση ηλικία των µελών του Δ.Σ. ήταν 52 χρόνια ενώ το 46% των µελών
του Δ.Σ. διένυαν την έκτη δεκαετία της ζωής τους.

Ιταλο-Γαλλική
«σύρραξη» µε φόντο
Σένγκεν

Η µέση θητεία όλων των µελών του Δ.Σ. ήταν 33,48 µήνες. Σε 17 από τις

Ευ Μαρινάκης: Δίνει
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Page 2 of 5

Shipping - Press: Προσεγγίσεις διακυβέρνησης στις εισηγµένες ναυτιλιακές

27 εταιρείες (63%) τα µέλη υπηρέτησαν στο Δ.Σ από 2 έως 3 χρόνια, ενώ
σε 10 (37%) εταιρείες τα µέλη παρέµειναν στο Δ.Σ από 3 έως 5 χρόνια.
Οσον αφορά στη µέση θητεία των µελών του Δ.Σ., µη
συµπεριλαµβανοµένου του προέδρου και του διευθύνοντος συµβούλου,
αυτή είναι 32,38 µήνες. Συνεπώς, εξαιρώντας αυτές τις δύο θέσεις, ο µέσος
όρος θητείας για τα υπόλοιπα µέλη σηµειώνει µικρή πτώση.

Θέµα κάλυψης
από
νηογνώµονα για
τουριστικά
ηµερόπλοια,
κότερα και πλοία

ΕΕΝ: Σε κρίσιµο
σηµείο η ναυτιλία

Β. Αριθµός, µέση θητεία και φύλο των προέδρων και των διευθυνόντων
συµβούλων.
Ο συνολικός αριθµός θέσεων προέδρου ήταν 30. Ωστόσο αν αφαιρέσουµε
τους προέδρους που συµµετέχουν σε περισσότερα από ένα Δ.Σ.,
διαπιστώνουµε ότι ο αριθµός των προέδρων ανέρχεται σε 21.
Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι σε 25 εταιρείες (92,6%) δεν υπήρξε καµιά
αλλαγή προέδρου. Μόνο µία εταιρεία άλλαξε τον πρόεδρο της µία φορά
ενώ άλλη µια προέβη σε αλλαγή 2 φορές.
Οι συνολικές θέσεις διευθυνόντων συµβούλων ήταν 32, ενώ αν
αφαιρέσουµε τους διευθύνοντες συµβούλους που συµµετέχουν σε
περισσότερα από ένα Δ.Σ., ο αριθµός τους ανέρχεται σε 30. Σε 22 Δ.Σ.
(81,5%) ο διευθύνων σύµβουλος παρέµεινε ο ίδιος, σε δύο Δ.Σ. άλλαξε
µόνο µία φορά και σε επίσης δύο Δ.Σ. υπήρξαν δύο αλλαγές.
Η µέση διάρκεια θητείας του προέδρου ήταν 36,4 µήνες. Σε 15 εταιρείες
(55%) ο πρόεδρος παρέµεινε από ένα έως τρία έτη, ενώ 11 (41%) εταιρείες
είχαν τον ίδιο πρόεδρο από 3 έως 5 έτη.
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Η µέση διάρκεια θητείας του διευθύνοντος συµβούλου ήταν 34,7 µήνες. Σε
12 (54%) εταιρείες ο διευθύνων σύµβουλος παρέµεινε από 2 έως 4 έτη,
ενώ 6 (23%) εταιρείες είχαν τον ίδιο διευθύνοντα σύµβουλο από 4 έως 5
έτη.

Χωρίς αυξήσεις στα
ακτοπλοϊκά εισιτήρια
το Πάσχα

Είναι αξιοσηµείωτο ότι µόνο 3 (10%) θέσεις προέδρων κατελήφθησαν από
γυναίκες (και πιο συγκεκριµένα από µία γυναίκα, η οποία ήταν πρόεδρος
ταυτόχρονα σε τρεις εταιρείες), τη στιγµή που ο αριθµός των ανδρών ήταν
27 (90%). Επίσης, µόνο 3 θέσεις (9%) διευθυνόντων συµβούλων
κατελήφθησαν από µία γυναίκα η οποία ήταν ταυτόχρονα διευθύνουσα
σύµβουλος σε τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις, ενώ το ποσοστό των
αντρών αγγίζει το 91%.

Στις 16/5 η τακτική
γενική συνέλευση του
ΟΛΠ

Γ. Μέγεθος Δ.Σ.

Οι Μινωϊκές Γραµµές
στα Χανιά

Το Διάγραµµα 2 παρουσιάζει τον αριθµό των µελών στα Δ.Σ. Το 37,1% των
Δ.Σ. απαρτίζεται από έως 5 έως 7 µέλη, ενώ το 44,4% των εταιρειών έχουν
Δ.Σ. που αποτελείται από 8 έως 11 µέλη.

Νέος διαγωνισµός για
την εκποίηση πλοίων
του Γ.Αγο...

Το µέσο µέγεθος των Δ.Σ. όπως διαµορφωνόταν στις 31/12 κάθε έτους
ήταν 6,71 µέλη, ενώ το µικρότερο Δ.Σ. αποτελούταν από τέσσερα µέλη.
Τέλος, η πλειονότητα των ναυτιλιακών εταιρειών (55,5%) δείχνει να έχει
προτίµηση σε Δ.Σ. που απαρτίζονται από 6-9 µέλη
Δ. Δυαδικότητα στην «κορυφή» του Δ.Σ.
Κατά την περίοδο 2004-2008 παρατηρήθηκε διαχωρισµός µεταξύ των
ρόλων του προέδρου και του διευθύνοντος συµβούλου. Σηµαντικό εύρηµα
της έρευνας είναι ότι για το 2009 παρατηρείται αναστροφή της τάσης µε την
πλειοψηφία των εταιρειών (51,9%) να εµπιστεύονται το ίδιο πρόσωπο για
τις θέσεις του προέδρου και του διευθύνοντος συµβούλου.
Ε. Ύπαρξη ίδιων προσώπων σε διαφορετικά Δ.Σ.
Από τις 244 θέσεις σε Δ.Σ. οι 49 καταλήφθηκαν από 22 µέλη που
συµµετείχαν σε περισσότερες από µία εταιρείες ταυτόχρονα,
αναδεικνύοντας ότι ο πραγµατικός αριθµός των µελών Δ.Σ. είναι 217.
Αυτά τα 22 µέλη υπηρέτησαν σε 21 ναυτιλιακές εταιρείες, ενώ ανάµεσά
τους υπήρχε µόνο µία γυναίκα που ήταν ταυτόχρονα η πρόεδρος και
διευθύνουσα σύµβουλος του Δ.Σ. τριών εταιρειών.
Συµπεράσµατα
Η ελληνική ναυτιλία -παρά τις διεθνείς προκλήσεις- διερχόµενη µία από τις
µεγαλύτερες περιόδους δοκιµασίας της αντιστέκεται καλύτερα από ό,τι
αναµενόταν, επιδεικνύοντας ακόµη µία φορά την εξαιρετική αντοχή της,
χαρακτηριστικό του παραδοσιακού επιχειρηµατικού και ιδιοκτησιακού
µοντέλου που κυριαρχεί στον κλάδο αυτό.
Η αξιοσηµείωτη αυτή αντοχή συνδυάζεται και οφείλεται στην έγκαιρη και σε
βάθος ανανέωση του στόλου που ήταν το αποτέλεσµα της ευφορίας της
ναυλαγοράς και επάρκειας χρηµατοδότησής της προηγουµένων ετών.

Πειρατεία στην Αραβική
θάλασσα

Ανεργία στη Ναυτιλία
Καµπίνες µε τεχνολογία
PURE
Λιµάνια στο σχέδιο
αποκρατικοποιήσεων

Παρουσίαση Ο.Λ.Π.
στην Ένωση
Θεσµικών
Επενδυτών
Προσαύξηση στους
συντελεστές φόρου
και εισφοράς πλ...
Παρακµάζει η
ναυπηγοεπισκευαστι
κή ζώνη Περάµατος
Oι επενδυτικές κινήσεις
των Eλλήνων στο
εξωτερικό
Παραγγελία πλοίων από
Ευάγγελο Μαρινάκη
Στο 35,4% η συµµετοχή
του δηµοσίου στα
ΕΛ.ΠΕ
Με βροχερό καιρό η
έξοδος των
εκδροµέων του
Πάσχα
Δίνει σηµασία στη
ναυτιλία ο Γ.
Προβόπουλος
Ινστιτούτο για την
κατάρτιση
λιµενεργατών από
ΕΛΙΜ...
Κρίσιµες ώρες για την
ακτοπλοΐα
Στα «όπλα»…για
πειρατεία και
λαθροµετανάστες
ΑΝΕΚ: Ανακοίνωση για
κάλυψη ΑΜΚ
Δέσµευση "Noble
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Παρά την παγκόσµια κρίση, οι Ελληνες πλοιοκτήτες φαίνεται ότι διατηρούν
ικανοποιητική ρευστότητα σε σχέση µε άλλους. Παράλληλα, η εξαιρετική
απόδοση της ναυτιλίας στο πλαίσιο της χειµαζόµενης ελληνικής οικονοµίας
κατά τη διάρκεια του 2010 αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι είναι ο
µοναδικός κλάδος οικονοµίας στην Ελλάδα που δεν παρήγαγε και δεν
προβλέπεται να παραγάγει ανέργους.
Από την άλλη, η σταθερότητα που υπήρχε σε ό,τι αφορά τα µέλη των Δ.Σ.
και ιδίως των δύο κορυφαίων θέσεων, αυτών του προέδρου και του
διευθύνοντος συµβούλου µε τη διάρκεια θητείας τους να πλησιάζει τα τρία
χρόνια, αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισµα των µοντέλων διοίκησης και
διακυβέρνησης στις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες.
Πιο συγκεκριµένα, η οικογενειοκρατία και ο συγκεντρωτισµός των εξουσιών
σε ένα πρόσωπο (πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος) όπου συνήθως
είναι και ο ιδρυτής της εταιρείας, παρατηρούνται πάρα πολύ συχνά.
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Energy" για
µεταφορά αερίου
στην Κ...
ΑΝΕΚ: Το ποσοστό
κάλυψης ΑΜΚ στο
64,5645%
Στις 9/5 η τακτική γενική
συνέλευση της
"Νεώριον"
"Μπλόκο" στην πώληση
δύο γαλλικών πλοίων
τύπου Mis...
Στα 66,23 δισ. δολάρια
τα δάνεια της
ελληνικής ναυ...
«Αποκρατικοποιούνται»
και τα λιµάνια
Επενδύουν σε χρυσό…

Βασιζόµενοι στα αποτελέσµατα της έρευνας συµπεραίνουµε ότι η
πλειονότητα των Δ.Σ. για την περίοδο 2004-2009 αποτελείται από 6-9
µέλη. Η παρουσία των γυναικών στα Δ.Σ. είναι σχετικά χαµηλή, αφού µόνο
το 10% των θέσεων προέδρου και το 9% των θέσεων διευθυνόντων
συµβούλων κατελήφθη από γυναίκες (και πιο συγκεκριµένα από µία
γυναίκα).
Σχετικά µε την ηλικία των µελών του Δ.Σ., τα περισσότερα από αυτά
διανύουν την έκτη δεκαετία της ζωής τους. Επιπρόσθετα αξίζει να
σηµειωθεί ότι η πλειονότητα των εταιρειών δεν προέβη σε αλλαγή
προέδρου κατά την περίοδο 2004-2009 και η πλειονότητα των εταιρειών
αυτών δεν αλλάζει το διευθύνοντα σύµβουλο.
Επιπλέον, η µέση διάρκεια θητείας των Δ.Σ. ήταν 33 µήνες. Αλλο
ενδιαφέρον εύρηµα της έρευνας είναι ότι για το 2009 παρατηρείται αύξηση
της δυαδικότητας σε περισσότερες από τις µισές ναυτιλιακές εταιρείες.
Από τις 244 θέσεις Δ.Σ. οι 49 καταλήφθηκαν από 22 µέλη που είχαν
ταυτόχρονη θέση σε δύο ή και περισσότερα Δ.Σ., αποκαλύπτοντας ότι ο
αριθµός µελών σε Δ.Σ. ανέρχεται σε 217. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι
µόνο µία γυναίκα καταλαµβάνει ταυτόχρονα τη θέση της προέδρου και
διευθύνουσας συµβούλου σε τρεις εταιρείες.
Συµπερασµατικά, τα αποτελέσµατα της Έρευνας απεικονίζουν ξεκάθαρα τα
χαρακτηριστικά των Δ.Σ. των εισηγµένων ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών.
Πιστεύουµε ότι τα ευρήµατα είναι σηµαντικά για την εταιρική διακυβέρνηση
ενός από τους σηµαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας και
µπορούν να αποτελέσουν περαιτέρω κίνητρο για µια πιο εµπεριστατωµένη
ανάλυση.
Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ, (BSc, MBA, PhD, MCMI, MCSI,
FIC) αν. καθηγητής της Σχολή Διοίκησης του Πανεπιστήµιου Μπρουνέλ
(Brunel University) του Ηνωµένου Βασιλείου, στη Στρατηγική των
Επιχειρήσεων.
ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΑΣΤΡΑ, (BSc, MBA, MSc) research associate στην εταιρεία
Gnosis Management Consultants στο Λονδίνο. Απόφοιτος του Παντείου
Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΖΟΥΜΠΟΣ, (BSc, MBA, MCIPR) senior research associate
στην εταιρεία Gnosis Management Consultants µε έδρα το Λονδίνο
(υπεύθυνος για έρευνες που σχετίζονται µε την εταιρική διακυβέρνηση).
* Οι ερευνητές του ΕΠΕΔ κ.κ. Ιωάννης Π. Γκλιάτης, Νίκη Αγαλιώτη,
Κωνσταντίνος Καλλίας, Ευδοκία Χ. Τσώνη, Αντώνιος Καλλίας, Δήµητρα
Θανασούλα και Μαρία Αργυροπούλου συνετέλεσαν στη συλλογή,
επεξεργασία και ανάλυση των στοιχείων καθώς και στη συγγραφή της
έρευνας αυτής.

Α. Στελλιάτος: Αναγκαία
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Αύξηση τονάζ – µείωση
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Μέτρα για προσέλκυση
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Ιανουάριο
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η Lemos ...
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► Μαρτίου (477)
► Φεβρουαρίου (372)

Η έρευνα δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ στις 6-42011

► Ιανουαρίου (197)
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Αναρτήθηκε από Shipping- Press στις 3:04 µ.µ.

Νεότερη ανάρτηση

Αρχική σελίδα

Παλαιότερη Ανάρτηση

Οικονοµική Εναλλακτική Θέρµανση

ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΣΑΣ - ΑΜΕΣΗ &
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ, ΣΚΙΑΘΟΥ 60 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 2114229 - ΤΗΛ.: 215 5405367 - ΚΙΝ.:697 7209637

Υπεύθυνες δηλώσεις αδειούχου
ηλεκτρολόγου - εγκαταστάτη

Συντήρηση
κλιµατιστικών …...
απο 18 ευρώ.

Τηλ. επικοινωνίας:.......
6977 209637-210 2114229

Τηλ..επικοινωνίας…...... 697
72096–210 2114229

Πάσης φύσεως ηλεκτρολογικές µελέτες και
εγκαταστάσεις
φωτισµού και κίνησης σε οικίες και
επαγγελµατικούς χώρους.

Εγκατάσταση &
Συντήρηση Συναγερµών

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΕΗ

Τοποθετήσεις θυροτηλεοράσεων, θυροτηλεφώνων,
επίγειων και δορυφορικών κεραιών τηλεοράσεων,
και συστηµάτων ασφάλειας.

Τηλ..επικοινωνίας….........
697 72096–210 2114229

Επισκευή βλαβών και συντήρηση εγκαταστάσεων.

Θέµα Απλό. Εικόνες θέµατος από MichaelJay. Από το Blogger.
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