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Ο καλός –σχεδόν ανοιξιάτικος 
ορισμένες ημέρες- καιρός που 
επικράτησε στη Θεσσαλονί-
κη σε μεγάλα διαστήματα του 

Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου ανέδειξε 
και πάλι στο προσκήνιο την Α΄ προβλήτα 
του λιμανιού. Τα μεσημέρια, αλλά και τα 
βράδια πολύς κόσμος αξιοποίησε τις ήπιες 
θερμοκρασίες για να περπατήσει δίπλα στη 
θάλασσα, να αισθανθεί την αύρα της και επι-
πρόσθετα να δει την πόλη σαν από καράβι, 
όπως άλλωστε προτρέπει ο ποιητής. Νέοι 

άνθρωποι, αλλά και μεγαλύτεροι μακριά από 
τη βαβούρα των δρόμων, αλλά ταυτόχρονα 
και τόσο κοντά στην καρδιά του εμπορικού 
κέντρου. 

Εδώ και δεκαετίες η ανάπλαση της Α΄ 
προβλήτας προσέφερε στη Θεσσαλονίκη το 
μοναδικό καινούργιο δημόσιο χώρο στην 
πόλη. Η ανάπλαση της νέας παραλίας απλώς 
εκσυγχρόνισε, αλλά δεν άλλαξε τη χρήση του 
χώρου. Αντίθετα η Α΄ προβλήτα μεταβλήθηκε 
από άναρχο πάρκινγκ σε σημείο ρεμβασμού. 
Κι αυτό για μια κοινωνία που βρίσκεται στα-

θερά απέναντι -σχεδόν μισεί- από το δημόσιο 
χώρο είναι μεγάλη υπόθεση. Αν μάλιστα 
προσθέσει κανείς το γεγονός ότι η Α΄ προ-
βλήτα παραμένει μακριά από προγράμματα 
«αξιοποίησης» τύπου Θεσσαλονίκης, δηλαδή 
μπαρ, ούζα, ξενύχτια, ξίδια και σουβλάκια 
αντιλαμβάνεται ότι δικαίως ο χώρος χαρακτη-
ρίζεται ως εξαίρεση. Ένα κόσμημα με μου-
σεία, κινηματογράφους, παρέες, ψιθύρους. 
Μια απόδειξη της αξίας του δημόσιου χώρου, 
που στη χώρα της υπέρμετρης ιδιωτικότητας 
έχει αξία μόνο αν μπορεί να καταπατηθεί.        

Η αξία του δημόσιου χώρου 
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Άνοδος στη διακίνηση φορτίων 
από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης 

Με άνοδο στη διακίνηση φορτίων 
από τα κρηπιδώματα της ΟΛΘ 
Α.Ε. έκλεισε το 2013. Πιο συγκε-

κριμένα από τις προβλήτες του λιμανιού 
της Θεσσαλονίκης διακινήθηκαν 6.850.480 
τόνοι (αύξηση 0,22% σε σχέση με το 2012) .

Στα εμπορευματοκιβώτια - και παρά 
τη συνεχιζόμενη ύφεση που έχει επηρεά-
σει πρωτίστως το εμπόριο - το λιμάνι για 
πέμπτη συνεχόμενη χρονιά παρουσίασε 
άνοδο καθώς από τον τερματικό σταθ-
μό εμπορευματοκιβωτίων διακινήθηκαν 
322.310 TEU έναντι 317.900 TEU το 2012 
(+1,39%). Η διακίνηση εμπορευματοκιβω-
τίων προς τις γειτονικές χώρες έφτασε τα 
35.827 TEU παρουσιάζοντας αύξηση 2,97% 
γεγονός που αναδεικνύει την δυναμική του 
λιμένα Θεσσαλονίκης ως κέντρο διαμε-

τακομιστικού εμπορίου για τις χώρες της 
Νότιας Βαλκανικής. 

Στο χύδην ξηρό φορτίο η ΟΛΘ Α.Ε. κα-
τάφερε στο σύνολο του έτους να βελτιώσει 
την εικόνα του εννιαμήνου καθώς αρκετά 
φορτία διακινήθηκαν από τις προβλήτες 
του λιμανιού το τελευταίο τρίμηνο, με 
αποτέλεσμα η χρονιά να κλείσει με μικρή 
πτώση 1,8%. Το γενικό φορτίο μειώθηκε 
κατά 9,3% (στους 584.010 τόνους).  

Το λιμάνι εξυπηρέτησε 1819 πλοία, 
παρουσιάζοντας αύξηση 2,71% σε σχέση 
με το 2012 όταν και είχαν εξυπηρετηθεί 
1771 πλοία. Πολύ θετικά έκλεισε η χρονιά 
σε ότι αφορά την κρουαζιέρα καθώς από 
το λιμάνι διακινήθηκαν 14.591 επιβάτες 
παρουσιάζοντας αύξηση 82,3% σε σχέση 
με το 2012.

Σε εκπτώσεις ανάλογα με 
τον όγκο των διακινούμε-
νων εμπορευματοκιβω-
τίων και σε μείωση των 
τιμολογίων  ρευματοδότη-
σης των transit εμπορευ-
ματοκιβωτίων-ψυγείων, 
αλλά και της διακίνησης 
transshipment εμπορευ-
ματοκιβωτίων προχώρησε 
η  ΟΛΘ Α.Ε. από την 1η 
Ιανουαρίου 2014. 

Μείωση τιμολογίων το 2014

Τις εκπτώσεις είχε προαναγγείλει τον 
περασμένο Δεκέμβριο, κατά τη δι-
άρκεια επίσκεψής του στα Σκόπια ο 

πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της 
ΟΛΘ ΑΕ Στέλιος Αγγελούδης. Σύμφωνα 
με τον επικεφαλής του λιμανιού της Θεσ-
σαλονίκης αυτές οι εξελίξεις αφορούν 
ιδιαιτέρως τις επιχειρήσεις των Σκοπίων, 
αφού χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες 
υπηρεσίες. Ο ίδιος υπογράμμισε, επίσης, 
ότι από τον προσεχή Μάρτιο η ΤΡΑΙΝΟ-
ΣΕ δρομολογεί τακτικά εμπορικά τρένα 
από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης προς 
τα Σκόπια, προσφέροντας έναν ακόμη 
εναλλακτικό τρόπο μεταφοράς φορτίων. 
«Για την εξυπηρέτηση του εμπορίου της 
χώρας σας, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης 
είναι η πλέον σύντομη, οικονομική και 
αποδοτική εναλλακτική» είπε χαρακτηρι-
στικά, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι «η 
χώρα σας είναι η πλέον σημαντική για το 

λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ιδιαίτερα σε ότι 
αφορά τα χύδην ξηρά και γενικά φορτία».

Το 2012 από το λιμάνι της Θεσσα-
λονίκης διακινήθηκαν προς τα Σκόπια 
περίπου 2,16 εκατομμύρια  τόνοι χύδην 
ξηρών και γενικών φορτίων. Την τριετία 
2010 – 2012  η διακίνηση χύδην ξηρού 
και γενικού φορτίου από και προς την 
ΠΓΔΜ  αυξήθηκε κατά 13,32% αντικατο-
πτρίζοντας την δυναμική των εμπορευ-
ματικών ροών. 

Σε ότι αφορά την διακίνηση εμπορευ-
ματοκιβωτίων, παρουσιάζει συνεχή αύξη-
ση από το 2010. Το 2012 η χρονιά έκλεισε 
με 23.466 TEU (αύξηση 13,35% την περίο-
δο 2010-2012). Οι επιχειρήσεις της ΠΓΔΜ 
διακίνησαν το 2012 το 58,24% των transit 
εμπορευματοκιβωτίων του λιμανιού της 
Θεσσαλονίκης. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
ένα μικρό ποσοστό της διακίνησης εμπο-
ρευματοκιβωτίων πραγματοποιείται με 

σιδηρόδρομο (το ποσοστό το 2012 ήταν 
κοντά στο 5%). 

Η εμπιστοσύνη που δείχνουν οι εται-
ρείες της ΠΓΔΜ στο λιμάνι της Θεσσαλο-
νίκης και ο ρόλος που διαδραματίζουν 
στην ανάπτυξη της διακίνησης του 
λιμένα, δημιουργούν την υποχρέωση της 
συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών από την πλευ-
ρά του λιμένα σημείωσε ο κ. Αγγελούδης. 
Ταυτόχρονα επισήμανε ότι προκειμένου 
να βελτιωθεί η λειτουργικότητα του 
λιμανιού της Θεσσαλονίκης τα τελευταία 
χρόνια η ΟΛΘ ΑΕ πραγματοποίησε επεν-
δύσεις 30 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρο-
νισμό του υφιστάμενου μηχανολογικού 
εξοπλισμού αλλά και προμήθειας νέων 
μηχανημάτων, ενώ προγραμματίζει για τα 
επόμενα χρόνια  ανάλογη δαπάνη, ώστε 
να βρίσκεται τεχνολογικά στο καλύτερο 
δυνατό σημείο.  

Παρά τη συνεχιζόμενη ύφεση και  
οικονομική κρίση το 2013, το λιμάνι «άντεξε»
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Για το 2013 ο οριστικός ρυθμός ανάπτυξης 
της παγκόσμιας οικονομίας αναμένεται να 
διαμορφωθεί σε 2% - 2,2%, κινούμενος σε 
θετικό έδαφος για τέταρτη συνεχή χρονιά 
μετά τα αρνητικά αποτελέσματα του 2009. 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της UNCTAD 
(όπως αυτές δημοσιεύτηκαν στην ετήσια 
έκδοσή της “Review of Maritime Transport 
2013”), το θαλάσσιο εμπόριο για το 2013 
εκτιμάται ότι προσέγγισε τους 9,568 

δισ. τόνους, αύξηση 4,39% σε σχέση με το 2012. Τα 
πέντε κύρια χύδην ξηρά φορτία (σιδηρομετάλλευμα, 
άνθρακας, σιτηρά, βωξίτης / αλουμίνα, φωσφάτα) 
αναμένεται να αντιπροσωπεύουν σημαντικό τμήμα 
αυτής της διακίνησης. Ενδεικτικά το 2012 τα πέντε 
κύρια χύδην ξηρά φορτία προσέγγισαν τους 2,7 δισ. 
τόνους. Ο άνθρακας συνεχίζει να παίζει σημαντικό 
ρόλο, όχι μόνο ανάμεσα στα πέντε βασικά χύδην 
ξηρά φορτία, αλλά γενικότερα στο παγκόσμιο εμπό-
ριο. Το 2012 περίπου 1,06 δισ. τόνοι άνθρακα μετα-

φέρθηκαν δια θαλάσσης.
Οι βασικοί εξαγωγείς άνθρακα για το 2012 ήταν, 

με σειρά σπουδαιότητας, η Ινδονησία, η Αυστραλία 
και οι Η.Π.Α. με συνολικό μερίδιο της τάξης του 73% 
στις παγκόσμιες εξαγωγές. Από την άλλη, οι βασικοί 
εισαγωγείς άνθρακα για το ίδιο έτος, με σειρά σπου-

δαιότητας, ήταν η Ε.Ε., η Ιαπωνία και η Κίνα, με μερίδιο 
52% στις παγκόσμιες εισαγωγές. Για το 2012 η Ε.Ε. προ-
χώρησε σε εισαγωγές 222,61 εκατ. τόνων άνθρακα ενώ 
αξίζει να αναφερθεί ότι περίπου 30% της ενέργειας που 
παράγεται στην Ε.Ε. στηρίζεται στον άνθρακα.

Ο άνθρακας αποτελεί σημαντικό εμπόρευμα και για 
τις χώρες της Νότιας Βαλκανικής. Αυτό συμβαίνει διότι 
πολλές βιομηχανίες χάλυβα και προϊόντων του, που 
είναι βασικοί καταναλωτές άνθρακα, δραστηριοποι-
ούνται στην συγκεκριμένη περιοχή. Ως αποτέλεσμα ο 
άνθρακας αποτελεί σημαντικό κομμάτι της διακίνησης 
των λιμένων της περιοχής, ανάμεσα στα οποία είναι και 
η Θεσσαλονίκη, που διακινεί φορτία άνθρακα προς την 
Π.Γ.Δ.Μ.

Στατιστικά στοιχεία διακίνησης
Όπως είναι γνωστό από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης 

διακινείται κάθε είδος χύδην ξηρού φορτίου. Το 2013 
από το λιμάνι πέρασαν 3,78 εκ. τόνοι χύδην ξηρών 
φορτίων εκ των οποίων 349.000 τόνοι ήταν φορτία 
άνθρακα.

ΕΤΟΣ 2011 2012 2013

ΧΥΔΗΝ ΞΗΡΑ (σύνολο) 3.251.609 3.650.332 3.783.636

Άνθρακας (σύνολο) 479.241 485.254 348.996

Άνθρακας (% χύδην ξηρών) 14,74% 13,29% 9,22%
Άνθρακας (transit) 214.461 229.584 101.614
Transit άνθρακας ως % 
συνολικής διακίνησης 
άνθρακα

44,75% 47.31% 29,11%

Με βάση τα στοιχεία του πίνακα τα φορτία άνθρακα 
αποτελούν το 9,22% της συνολικής διακίνησης χύδην 
ξηρών φορτίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκη για το 
2013, παρουσιάζοντας σημαντική μείωση σε σχέση 
με τα προηγούμενα χρόνια. Ένα σημαντικό συμπέρα-
σμα αποτελεί το γεγονός ότι το 2011 και 2012 μεγάλο 
ποσοστό της διακινούμενης ποσότητας άνθρακα 
είχε προορισμό τις γειτονικές χώρες, ενώ για το 2013 
οι transit ποσότητες ακολούθησαν την γενικότερη 
πτωτική πορεία του συγκεκριμένου φορτίου. Η μείωση 
της transit διακίνησης οφείλεται σε μεγάλο τμήμα της 
στην μείωση της παραγωγής χάλυβα και των προϊό-
ντων του στην F.Y.R.O.M.

Σημαντικές εξελίξεις στο λιμάνι 
Η διαχείριση φορτίων άνθρακα αλλά και χύδην ξη-

ρών φορτίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης αναμένεται 
να βελτιωθεί ποιοτικά με την ολοκλήρωση ορισμένων 
πρωτοβουλιών και επενδύσεων. Σε ότι αφορά τον 
μηχανολογικό εξοπλισμό το λιμάνι έχει αποφασίσει 
την αγορά ενός νέου γερανού επί σιδηροτροχιών 
ανυψωτικής ικανότητας 40 τόνων ενώ βρίσκεται στο 
στάδιο της λήψης απόφασης για την προμήθεια δύο 
ακόμη γερανών επί σιδηροτροχιών. Επιπρόσθετα θα 
αναβαθμιστούν οι δυνατότητες μεταφοράς χύδην 
ξηρών φορτίων (και του άνθρακα) προς την ενδοχώρα 
του λιμένα έπειτα από την συμφωνία έναρξης σταθε-
ρών δρομολογίων ανάμεσα στο λιμάνι της Θεσσαλο-
νίκης και τα Σκόπια. Αναγκαίο έργο για την αύξηση 
των δυνατοτήτων του λιμένα αποτελεί η επέκταση του 
κρηπιδώματος 24 ώστε η ΟΛΘ ΑΕ να είναι σε θέση να 
εξυπηρετεί πλοία μεγαλύτερης χωρητικότητας.

Μέσω Θεσσαλονίκης  
ο άνθρακας στα Βαλκάνια

Βασικό καύσιμο για τις βαριές βιομηχανίες της περιοχής
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Εγκαινιάστηκε πριν από λίγες εβδομάδες η 
λειτουργία των τεσσάρων νέων αιθουσών της 
Village Cinemas στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, 
και συγκεκριμένα στις Αποθήκες 1 και Δ. Έτσι 
η Α΄ προβλήτα του λιμανιού θα είναι φιλόξενη 
για τους σινεφίλ, αφού θα μπορούν να πα-
ρακολουθούν ταινίες αναπνέοντας την αύρα 
της θάλασσας όλο το χρόνο και όχι μόνο τις 
εβδομάδες του Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
και του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ.  

Σημειώνεται ότι οι αίθουσες θα διατίθενται για 
τις ανάγκες του Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης κάθε Νοέμβρη, καθώς και για 
το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης 

κάθε Μάρτιο. 
«Ενδιαφέρουσα συνάντηση», χαρακτηρίζει ο Νότης 

Φόρσος, εκπρόσωπος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης και διευθυντής του «Ολύμπιον», τη 
συνάντηση ανάμεσα στον όμιλο Village Cinemas και 
στο Φεστιβάλ, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για 
την απρόσκοπτη συνεργασία ανάμεσα στα δύο μέρη. 
«Πρέπει να τους ευχαριστήσω που μετέτρεψαν αυτές 
τις αίθουσες σε πραγματικά χρήσιμες, λειτουργικές και 

μοντέρνες αίθουσες προβολής», επισημαίνει χαρακτη-
ριστικά. 

H συγκεκριμένη επένδυση της Village Cinemas στο 
λιμάνι της Θεσσαλονίκης δημιουργεί 20 νέες θέσεις 
εργασίας. Γι’ αυτό ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μα-
κεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, καλωσορίζει τη 
συγκεκριμένη επιχειρηματική κίνηση, υπογραμμίζο-
ντας τη σημασία της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής 
που ένας μεγάλος όμιλος «επιλέγει να επενδύσει σε μια 
περιοχή με μεγάλες προκλήσεις αλλά και αναπτυξιακές 
δυνατότητες, όπως είναι η κεντρική Μακεδονία και 
η Θεσσαλονίκη, δημιουργώντας έτσι και νέες θέσεις 
εργασίας». 

20 νέες θέσεις εργασίας 
στα Village του λιμανιού

Οι αίθουσες 
θα διατίθενται κανονικά –και 

δωρεάν- για 
τις ανάγκες 
των προβολών του Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου κάθε Νοέμβριο και του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ κάθε Μάρτιο 
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Για μία ακόμη χρονιά οι αναγνώστες του 
περιοδικού «ΧΡΗΜΑ» και της ηλε-
κτρονικής εφημερίδας «ΧΡΗΜΑweek» 
επέλεξαν την ΟΛΘ ΑΕ ως μία από τις 

καλύτερες ελληνικές εταιρίες, που είναι εισηγ-
μένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και με την 
πορεία τους συμβάλλουν στην ανάπτυξη του 
χρηματιστηριακού θεσμού και της ελληνικής 
οικονομίας γενικότερα. 

Η ψηφοφορία έγινε on line στην ιστοσελί-
δα «www.hrima.gr» και τα σχετικά βραβεία 
με την επωνυμία «Επιχειρηματικά Βραβεία 
ΧΡΗΜΑ – Γεώργιος Ουζούνης» απονεμήθηκαν 
στην Αθήνα. Στην απονομή παρευρέθηκε ο 
αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος 
Σταϊκούρας. 

Οι παράγοντες που αξιολογήθηκαν είναι 
η πορεία των οικονομικών επιδόσεων της 
εταιρίας, η σταθερότητά τους, η διεύρυνση των 
μεριδίων αγοράς, η ευελιξία της εταιρίας στις 
αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος, η χρη-
ματιστηριακή πορεία, η σχέση με τους επενδυ-
τές και ο βαθμός εξυπηρέτησης των πελατών.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος της ΟΛΘ ΑΕ Στέλιος Αγγελούδης 
σημείωσε: «Τα τελευταία χρόνια η ΟΛΘ ΑΕ δια-
κρίνεται σταθερά ως μία τις καλύτερες εταιρίες 
της χώρας. Αυτές οι διακρίσεις αντανακλούν 
τις προσπάθειες όλων στο λιμάνι της Θεσσα-
λονίκης. Της διοίκησης, των εργαζομένων και 
των χρηστών – πελατών της εταιρίας, οι οποίοι 
συμβάλλουν στην καλή και αποτελεσματική 
λειτουργία της. Η ΟΛΘ ΑΕ συνεχίζει και μέσα 
στο 2014 την δυναμική της πορεία, παρά την 
πολυετή ύφεση και τη γενικότερη αρνητική 
οικονομική συγκυρία». 

Η ΟΛΘ ΑΕ μία από τις καλύτερες
εταιρίες του Χρηματιστηρίου Αθηνών

GOLD AWARD για την  
προστασία του περιβάλλοντος 

Με το βραβείο GOLD AWARD, της κατηγορί-
ας PORT MANAGEMENT – ECO PORT βρα-
βεύτηκε χθες η ΟΛΘ ΑΕ στο πλαίσιο των 
διακρίσεων Environmental Awards 2014, 

για τις βέλτιστες πρακτικές για την προστασία του 
περιβάλλοντος και την αειφορία, που διοργανώνει το 
περιοδικό «Plant Management». Η επιλογή των βρα-
βευθέντων εταιρειών έγινε από ειδική κριτική επιτροπή 
αποτελούμενη από ακαδημαϊκούς και στελέχη της 
αγοράς.

Η ΟΛΘ Α.Ε. συμμετείχε στον διαγωνισμό προβάλ-
λοντας το ολοκληρωμένο πλαίσιο παρεμβάσεων στο 
λιμένα Θεσσαλονίκης για τη μείωση των περιβαλλοντι-
κών επιπτώσεων. Δράσεις όπως η διαχείριση αποβλή-
των πλοίων, η ανακύκλωση συσκευασιών, η δενδρο-
φύτευση, η χρήση φυσικού αερίου, η αντιμετώπιση της 
ρύπανσης της ατμόσφαιρας από τα χύδην φορτία, η 
εκπαίδευση του προσωπικού σε ζητήματα προστασίας 
του περιβάλλοντος είναι μερικές από τις πρωτοβουλίες 
που έχει αναλάβει ο οργανισμός τα τελευταία χρόνια.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε. 
δήλωσε σχετικά: «Τα τελευταία χρόνια η διοίκηση της 
ΟΛΘ Α.Ε επενδύει συνεχώς χρήμα και ενέργεια για να 
ενισχύσει την οικολογική λειτουργία του λιμανιού της 
Θεσσαλονίκης. Επιστέγασμα των προσπαθειών είναι οι 
υψηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις και οι συνεχείς δια-
κρίσεις. Το βραβείο επιβεβαιώνει την προσήλωση και 
τις καλές πρακτικές της ΟΛΘ Α.Ε για την προστασία του 
περιβάλλοντος και ενθαρρύνει την ανάληψη νέων πρω-
τοβουλιών και δράσεων προς την ίδια κατεύθυνση». 

Στιγμιότυπο από τη βράβευση. Διακρίνονται οι 
κ.κ. Κωνσταντίνος Ουζούνης (αριστερά), CEO 
της Ethos Media (εκδότρια εταιρία του περιο-
δικού ΧΡΗΜΑ), Γεώργιος Βαγγέλας, Σύμβουλος 
Πρόεδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, ΟΛΘ 
Α.Ε., Βασιλική Λαζαράκου (δεξιά), Α΄ Αντιπρό-
εδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία 
απένειμε το βραβείο.

Φωτογραφία με όλους τους εκπροσώ-
πους των εταιριών που βραβεύτηκαν.

Ο κ. Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της 
Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής στην Ελλάδα, ο οποίος χαιρέτισε την 
εκδήλωση.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομι-
κών Χρήστος Σταϊκούρας μίλησε στην 

εκδήλωση για την αξία της εταιρικής 
υπευθυνότητας και των επιχειρηματικών 

επιτευγμάτων, ως παράγοντα ανόρθω-
σης της ελληνικής οικονομίας.
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Δίκτυο 9 διαδρομών 
σε όλη την Ευρώπη 
Τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνδυασμένες 

μεταφορές αποκάλυψε από τη Θεσσαλονίκη ο αντιπρόεδρος 
της Κομισιόν και αρμόδιος επίτροπος Μεταφορών, Σιμ Κάλας 

Αναφερόμενος -από το 
βήμα του συνεδρίου 
της Ελληνικής Προεδρί-
ας του Συμβουλίου της 

ΕΕ του Economist στη Θεσσαλονί-
κη- στην αναθεωρημένη πολι-
τική για το Διευρωπαϊκό Δίκτυο 
Μεταφορών, ο κ. Kallas στάθηκε 
στον ελληνικό διάδρομο ο οποίος 
«συνδέει τη Βαλτική, τη Μαύρη 
Θάλασσα και τη Μεσόγειο, αρχίζει 
και τελειώνει στα λιμάνια, εκτεί-
νεται από τη βόρεια Ευρώπη και 
με τη χρήση των Διαδρόμων της 
Θάλασσας αναπτύσσει ναυτιλιακό 
σύνδεσμο από την Ελλάδα στην 
Κύπρο». 
Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή έχει διασφαλί-

σει τη σχετική χρηματοδότηση, 
αν και διευκρίνισε ότι δεν είναι 
δυνατό να χρηματοδοτηθούν όλα 
τα υποψήφια έργα στην Ευρώπη, 
«γι’ αυτό και ο ανταγωνισμός θα 
είναι μεγάλος». 
«Στην περίπτωση της Ελλάδας, η 
υποστήριξη του CEF (Connecting 
Europe Facility) θα επικεντρωθεί 
σε έργα βελτίωσης σιδηροδρο-
μικών υποδομών και οδικών 
συνδέσεων με γειτονικές χώρες», 
σημείωσε ο Επίτροπος Μεταφο-
ρών. 
Παράλληλα, ο κ. Kallas έδωσε 
έμφαση στον τομέα της ναυτιλίας, 
επισημαίνοντας ότι περισσότε-
ρο από το 70% των αγαθών που 
εξάγονται ή εισάγονται στην ΕΕ 

μεταφέρεται διά θαλάσσης. Σε 
αυτό το πλαίσιο, μίλησε για την 
ανάγκη να διασφαλιστούν νέα 
και πιο καθαρά καύσιμα, ασφα-
λέστερα και αποτελεσματικότερα 
πλοία, όπως και αποδοτικότερα 
λιμάνια. Ειδικότερα, αναφέρθηκε 
σε πέντε ελληνικά λιμάνια, περι-
λαμβανομένων του Πειραιά και 
της Θεσσαλονίκης, ως υψηλής ση-
μασίας για τον ενιαίο ευρωπαϊκό 
χώρο μεταφορών. 
Ο κ. Kallas πρότεινε εκ νέου έως 
το 2020 όλα τα θαλάσσια λιμάνια 
του κεντρικού δικτύου ν       α διαθέ-
τουν υπηρεσίες τροφοδότησης 
καυσίμων για LNG, μαζί με τα κοι-
νά πρότυπα για τη χρήση και την 
προμήθειά του: «Ωστόσο, ανη-
συχώ για τις απόπειρες καθυστέ-
ρησης της προθεσμίας κατά 5 ή 
ακόμη και 10 χρόνια, δεδομένου 
μάλιστα ότι το 2020 θα δούμε σε 
ισχύ σε όλα τα ύδατα τα καύσιμα 
χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο. 
Οι επιχειρήσεις ενέργειας μας 
λένε ότι βλέπουν μία επιχειρημα-
τική υπόθεση. Οι επενδύσεις είναι 
περιορισμένες, η τεχνολογία είναι 
διαθέσιμη. Ας το κάνουμε». 
Σύμφωνα με τον Επίτροπο Μετα-
φορών, σήμερα περίπου το 37% 
των αγαθών –κατ’ όγκο- τα οποία 
εκφορτώνονται στα λιμάνια της 
ΕΕ μεταφέρονται μέσω υπηρε-
σιών θαλάσσιων μεταφορών 
μικρών αποστάσεων, «που είναι 
πιο καθαρές και αποδοτικές σε 
σύγκριση με τα φορτηγά». 
Επίσης, «ενώ η ναυτιλία είναι μία 
από τις πιο αποδοτικές μορφές 
μεταφορών από άποψη άνθρα-
κα, εξακολουθεί να παράγει το 
3% του συνόλου των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου παγκο-
σμίως και το 4% των συνολικών 
εκπομπών σε επίπεδο ΕΕ».

Ένα κεντρικό δίκτυο εννέα στρατηγικών διαδρομών, το 
οποίο θα εκτείνεται από την Ελλάδα στη Φινλανδία και 
από τις ακτές της Μαύρης Θάλασσας και της Μεσογείου 
προς τον Ατλαντικό, έθεσε στο επίκεντρο της στρατηγι-
κής για το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών ο αντιπρόε-
δρος και αρμόδιος επίτροπος Μεταφορών της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής, Siim Kallas.

«Μπλε οικονομία»  
600 δισ. ευρώ

Η ΕΕ αναζητά 7 εκατ. θέσεις  
εργασίας στο νερό  

Τον στόχο της ΕΕ, η «μπλε οικονομία» να δια-
σφαλίσει 7 εκατ. θέσεις εργασίας και 600 δισ. 
ευρώ. ακαθάριστη προστιθέμενη αξία έως το 
2020, ανέδειξε από το βήμα του Συνεδρίου του 

Economist για την Ελληνική Προεδρία στη Θεσσαλο-
νίκη η αρμόδια Επίτροπος Θαλασσίων Υποθέσεων και 
Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαρία Δαμανάκη. 
Όπως είπε η κυρία Δαμανάκη, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης η οικονομία που σχετίζεται με τη θάλασσα 
αντιστοιχεί σήμερα σε 5,4 εκατ. θέσεις εργασίας και σε 
500 δισ. ευρώ ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, τα 
οποία αναλύονται ως ακολούθως:
• Μεταφορές - κατασκευή πλοίων: 182,9 δισ. ευρώ 
• Τουρισμός: 159 δισ. ευρώ.
• Ενέργεια - πρώτες ύλες: 124 δισ. ευρώ. 
• Αλιευτικά - θαλασσινά προϊόντα: 10,6 δισ. ευρώ
• Άλλα: 12 δισ. ευρώ 
Μεταξύ άλλων, η κ. Δαμανάκη σημείωσε ότι το 75% του 
εξωτερικού εμπορίου της ΕΕ και το 37% των εμπορι-
κών συναλλαγών εντός της ΕΕ γίνονται δια θαλάσσης, 
εκτίμησε ότι έως το 2020 η υπεράκτια αιολική ενέρ-
γεια μπορεί να καλύψει το 4% της ζήτησης ηλεκτρικής 
ενέργειας στην ΕΕ και να διασφαλίσει 170.000 θέσεις 
εργασίας και επισήμανε ότι την περίοδο 2005 -11 η 
ΕΤΕπ χορήγησε 3,3 δισ. ευρώ δάνεια για υπεράκτια 
αιολικά έργα. 
Αναφορικά με τον τουρισμό της θάλασσας και των 
ακτών, έκανε λόγο για 2,6 εκατ. θέσεις εργασίας (1,1% 
της συνολικής ευρωπαϊκής απασχόλησης) και επισήμα-
νε ότι οι πιο δημοφιλείς προορισμοί κρουαζιέρας στην 
Ευρώπη είναι η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα με 2-2,5 
εκατ. άτομα ετησίως (3,7% η απασχόληση στον ελληνι-
κό τουρισμό ακτών). 
Η Μαρία Δαμανάκη κατέληξε ότι χρειάζονται θαλάσσι-
ος χωροταξικός σχεδιασμός, έρευνα για την καινοτομία, 
βελτίωση των δεξιοτήτων, γνώσεις για τη θάλασσα, 
στρατηγική για την ασφάλεια στη θάλασσα, θαλάσσιες 
ζώνες και «μπλε καινοτομία».   
«Η Ευρώπη καλείται να κάνει ένα μεγάλο βήμα μπρο-
στά. Αλλά αυτή η προοπτική δεν είναι εξασφαλισμένη. 
Χρειάζονται γενναίες επιλογές που θα έχουν και κόστος 
και συνέπειες», διαμήνυσε η Επίτροπος Αλιείας και 
Θαλάσσιων Υποθέσεων, αναφερόμενη στο ευρύτερο 
οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον.
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Ανάπτυξη πάνω σε ράγες 
Η υλοποίηση των σχεδιασμών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ μπορεί να αναβαθμίσει το ρόλο  

της Θεσσαλονίκης και του λιμανιού ως διαμετακομιστικού κέντρου  

Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν τα δοκι-
μαστικά δρομολόγια της εμπορικής αμαξοστοιχίας που θα ξε-
κινάει από το Ικόνιο, στον Πειραιά, θα περνάει από το Θριάσιο 
Πεδίο και θα καταλήγει στη Θεσσαλονίκη, στη Βιομηχανική 

Περιοχή της Σίνδου, στο «Τρίγωνο» και μέσα στο χώρο του ΟΛΘ. Όπως ση-
μείωσε στον «ΑτΚ» ο κ. Ζηλιασκόπουλος το τρένο θα ξεκινάει κάθε βράδυ 
στις 8 από την Αθήνα και θα φτάνει στις Θεσσαλονίκη στις 6 το πρωί. Την 
ίδια ώρα -8 το βράδυ- θα ξεκινάει το «δίδυμο τρένο» από τη Θεσσαλονίκη 
και θα φτάνει ξημερώματα στην Αττική. Αν η πληρότητα των αμαξοστοιχι-
ών διαμορφωθεί στο 80%, τότε το δρομολόγιο θα είναι βιώσιμο. Σε διαφο-
ρετική περίπτωση ενδέχεται σε λίγους μήνες να μην υπάρχει. 

Στο μεταξύ, όπως ανακοίνωσε ο κ. Ζηλιασκόπουλος σε σύσκεψη των πα-
ραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης το πρωί της περασμένης Δευτέρας 
στα γραφεία του ΟΛΘ, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2014 θα ξεκινήσουν τα 
εμπορευματικά σιδηροδρομικά δρομολόγια της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τα Σκόπια 
και τη Σόφια. Στη σύσκεψη, την οποία συγκάλεσε η διοίκηση της ΟΛΘ ΑΕ, ο 
επικεφαλής της ΤΡΑΙΝΟΣΕ διαβεβαίωσε ότι όλες οι προαπαιτούμενες ενέρ-
γειες για την καθιέρωση των δύο δρομολογίων (ημέρες, ώρες, τιμολογιακή 
πολιτική κ.λπ.) θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του Ιανουαρίου, ώστε μέχρι το 
Μάρτιο και τα δύο να έχουν ξεκινήσει. Πρόκειται για την ικανοποίηση ενός 
πάγιου αιτήματος των επιχειρηματιών και των εμπλεκόμενων στον κλάδο 
των μεταφορών. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του προέδρου και διευ-
θύνοντος συμβούλου της ΟΛΘ ΑΕ Στέλιου Αγγελούδη, ο οποίος εκτίμησε 
ότι οι εξελίξεις ενισχύουν το ρόλο του λιμανιού  δήλωσε: «Η υλοποίηση 
αυτής της συνεργασίας  αποσκοπεί στην ενίσχυση του ρόλου του λιμανιού 
ως κόμβου συνδυασμένων μεταφορών προς τις χώρες της Νοτιοανατολι-
κής Ευρώπης. «Ειδικά η σιδηροδρομική μεταφορά φορτίων από και προς 

τα κρηπιδώματα της ΟΛΘ ΑΕ συνιστά ικανή και αναγκαία συνθήκη για την 
αναβάθμιση των υπηρεσιών που το λιμάνι προσφέρει στους πελάτες του, 
ενώ μπορεί να εξελιχθεί σε κίνηση – κλειδί για τη στρατηγική του αναβάθ-
μιση» επισήμανε ο κ. Αγγελούδης, αποκαλύπτοντας τη σημασία που έχει 
για το μέλλον η δυνατότητα εξυπηρέτησης φορτίων του λιμένος από το 
σιδηρόδρομο.     

Διάδρομος 7 
Στο μεταξύ απρόσκοπτη κίνηση στις εμπορευματικές αμαξοστοιχίες 

εξασφαλίζει η ενεργοποίηση από το 2014 του Εμπορευματικού Σιδηρο-
δρομικού Διαδρόμου 7 (RFC7), που ξεκινά από την Πράγα και καταλήγει 
στην Αθήνα, έχοντας περάσει από το έδαφος επτά χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Τσεχία, Σλοβακία, Αυστρία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία, 
Ελλάδα). 

Ο συγκεκριμένος σιδηροδρομικός άξονας διέρχεται από Πράγα – Βιέννη 
- Μπρατισλάβα - Βουδαπέστη - Βουκουρέστι - Κωνστάντζα - Βιντίν (βουλ-
γαρικό λιμάνι στον Δούναβη) - Σόφια - Θεσσαλονίκη – Αθήνα και αναβαθ-
μίζει γεωστρατηγικά τη χώρα μας. Ο διάδρομος ιδρύθηκε με τη συνερ-
γασία οκτώ διαχειριστών σιδηροδρομικής υποδομής και ενός φορέα 
κατανομής χωρητικότητας. Στόχος όσων συνέπραξαν ήταν να οικοδομηθεί 
μια ουσιαστική σύνδεση μεταξύ της Κεντρικής και της Νοτιοανατολικής Ευ-
ρώπης, καθώς και της Ασίας μέσω των λιμένων της Μαύρης Θάλασσας και 
του Αιγαίου Πελάγους, προσφέροντας αξιόπιστες μεταφορικές υπηρεσίες 
που βασίζονται σε εναρμονισμένους τεχνικούς και διαδικαστικούς όρους.

Πρόκειται στην ουσία για την υλοποίηση ενός σχεδίου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, η οποία πρότεινε το 2008 την εφαρμογή των διεθνών σιδη-
ροδρομικών εμπορευματικών διαδρόμων, ώστε αυτοί να αποτελέσουν 
ένα ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο για ανταγωνιστικές εμπορευματικές 
μεταφορές.

Στο δίκτυο αυτό οι εμπορευματικές αμαξοστοιχίες θα κινούνται κάτω 
από καλύτερες συνθήκες και θα διέρχονται από το ένα εθνικό δίκτυο 
στο άλλο χωρίς κανένα διοικητικό εμπόδιο, γεγονός που θα μηδενίζει 
τις καθυστερήσεις. Στο πλαίσιο του εμπορευματικού διαδρόμου, πρέπει 
να διασφαλίζεται ο καλός συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών και των 
διαχειριστών υποδομής και να δίνεται προτεραιότητα στις αμαξοστοιχίες 
του διάδρομου. Οι διαχειριστές υποδομής των εμπορευματικών διαδρό-
μων καθορίζουν από κοινού και οργανώνουν διεθνείς προκαθορισμένες 
διαδρομές για εμπορευματικές αμαξοστοιχίες, έτσι ώστε να διευκολύ-
νουν την ομαλή διέλευση κατά μήκος του διαδρόμου, να εξασφαλίζουν 
την ικανοποιητική συχνότητα και διάρκεια του ταξιδιού και να εξαλείφουν 
τα σημεία συμφόρησης κατά μήκος της διαδρομής.

Ευρωπαϊκές εξαγωγές
Για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ η λειτουργία του Διαδρόμου 7 είναι στρατηγικής 

σημασίας κατ’ αρχήν για την ολοκλήρωση της συμφωνίας που υπέγραψε 
με την Cosco και την Hewlett Packard, για την αποκλειστική προώθηση των 
προϊόντων της αμερικάνικης εταιρίας στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδας και 
ειδικότερα του λιμανιού του Πειραιά. Ένα ακόμη στοίχημα είναι η αποδοτι-
κή λειτουργία της αντίστροφης διαδρομής του δρομολογίου, από την Πρά-
γα προς την Ελλάδα. Αν δηλαδή ευρωπαϊκές εξαγωγές θα προωθούνται 
προς τη ΝΑ Ασία, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική μέσω ελληνικών 
υποδομών και κυρίως των λιμανιών του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης. Κι 
όλα αυτά την ώρα που θα έχει ανοίξει το «παιχνίδι» της αποκρατικοποίη-
σης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Σημαντικές αλλαγές στο τοπίο των μεταφορών και του διαμετα-
κομιστικού εμπορίου στα νότια Βαλκάνια αναμένεται να επιφέ-
ρουν οι πρωτοβουλίες που σχεδιάζει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Αν υλοποιη-
θούν στο σύνολό τους οι εξαγγελίες του επικεφαλής της εταιρίας 
Αθανάσιου Ζηλιασκόπουλου, θα αναβαθμιστεί ο ρόλος της 
Θεσσαλονίκης, ενώ κερδισμένο θα βγει και το λιμάνι. 
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Από τέλη Μαρτίου η εμπορική σιδηροδρομική 
σύνδεση του λιμανιού με Σκόπια και Σόφια

Εντός του 2014 θα επεκταθεί η σύνδεση της Θεσσαλονίκης με  
Βελιγράδι, Βουκουρέστι και πιθανόν Κωνσταντινούπολη

Από τα τέλη Μαρτίου, μπαί-
νει σε εφαρμογή το σχέδιο 
της ΟΛΘ, της ΤΡΑΙΝΟΣΕ  και 
του ΟΣΕ, για τη μεταφορά 
containers με τακτικά δρο-
μολόγια, δύο φορές την 
εβδομάδα, από το λιμάνι της 
Θεσσαλονίκης, στα Σκόπια. 
Αργότερα, πιθανότατα από 
τον Απρίλιο, θα υπάρξει ανά-
λογη σύνδεση με τη Σόφια, 
την πρωτεύουσα της Βουλγα-
ρίας.  

Σ τόχος των τριών οργανι-
σμών είναι, σε επόμενη 
φάση, μέσα στο 2014, το 
λιμάνι της Θεσσαλονίκης να 

συνδεθεί σιδηροδρομικά με συνολι-
κά πέντε μεγάλους εμπορικούς προ-
ορισμούς των Βαλκανίων και της ΝΑ 
Ευρώπης, δηλαδή και με Βελιγράδι, 
Βουκουρέστι, Κωνσταντινούπολη. 

Την ανακοίνωση αυτή έκαναν 
από τη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος 
της ΟΛΘ ΑΕ Στέλιος Αγγελούδης, 
από κοινού με τον πρόεδρο του ΟΣΕ  
Παναγιώτη Θεοφανόπουλο  και της 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ Αθανάσιο Ζηλιασκόπουλο. 

«Τα τεχνικά και τα διοικητικά ζητή-
ματα έχουν επιλυθεί από στελέχη των 
Οργανισμών  και βαδίζουμε βάσει 
χρονοδιαγράμματος. Για ένα τετρά-
μηνο, τα δρομολόγια αυτά προς Σκό-
πια και Σόφια, θα γίνονται δύο φορές 
την εβδομάδα και θα αυξηθούν αν 
υπάρξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από 
πλευράς επιχειρήσεων», σημειώνει ο 

κ. Αγγελούδης. 
Ο κ. Θεοφανόπουλος σημειώνει 

ότι ο ΟΣΕ ανταποκρίθηκε στο αίτημα 
των δύο εταιρειών, αφού δείχνουν ότι 
μπορούν να εξασφαλίσουν ζήτηση 
μεταφορική. Μάλιστα, είναι έτοιμα τα 
τεύχη δημοπράτησης και άμεσα θα 
δημοπρατηθούν έργα 5 εκατ. ευρώ 
σε υποδομές, σηματοδότηση των 
γραμμών και τηλεδιοίκηση, ενώ από 
τον εμπορικό σταθμό και πέρα οι 
συρμοί θα είναι ηλεκτροκινούμενοι. 
«Η υπάρχουσα υποδομή μπορεί να 
στηρίξει τα συγκεκριμένα δρομολό-
για και θα είμαστε έτοιμοι, από πάσης 
απόψεως, για να εξυπηρετήσουμε με-
γαλύτερα φορτία, όταν οι συνδέσεις 
φθάσουν στο απόγειό τους», τόνισε ο 
κ. Θεοφανόπουλος. 

Για τον κ. Ζηλιασκόπουλο, η πρό-
ταση Αγγελούδη για τακτικά δρομο-
λόγια για τη συνδυασμένη μεταφο-
ρά  εμπορευματοκιβωτίων,  απαντάει 
στις ανάγκες της αγοράς και το κό-

στος θα είναι ανταγωνιστικό για τις 
επιχειρήσεις που επιλέγουν το τραίνο 
από την οδική μεταφορά. 

Ο κ. Ζηλιασκόπουλος πρόσθεσε 
ότι μετά τη λειτουργία του εμπορευ-
ματικού κέντρου στο Θριάσιο και τη 
σύνδεσή του σιδηροδρομικά με το 
λιμάνι του Ικονίου, ήρθε η δρομο-
λόγηση τακτικών εμπορευματικών 
συρμών, στη γραμμή Αθήνα - Θεσ-
σαλονίκη και, τώρα, ακολουθεί, η 
επέκταση αυτού του συστήματος 
διαμεταφοράς εμπορευμάτων, στα 
Βαλκάνια. 

Να σημειωθεί πως σε ό,τι αφορά 
τις σιδηροδρομικές υποδομές εντός 
του χώρου του λιμένα Θεσσαλονί-
κης, ο ΟΛΘ έχει ολοκληρώσει τρία 
έργα βελτίωσης και ενίσχυσης του 
δικτύου, ενώ έχει προμηθευτεί δύο 
μηχανήματα έλκυσης βαγονιών, στα 
οποία θα προστεθούν άλλα δύο,  κα-
θώς έχει ολοκληρωθεί σχετικός 
διαγωνισμός.



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 201410

Κέντρο πληροφοριών για επισκέπτες 
μέσα στον επιβατικό σταθμό του λιμανιού
Η καλή συνεργασία του δήμου με την ΟΛΘ ΑΕ για την προώθηση της κρουαζιέρας  

ως τουριστικού προϊόντος της Θεσσαλονίκης πρέπει να προωθηθεί 

Η Θεσσαλονίκη ως τουριστικός 
προορισμός ενισχύει τα τελευ-
ταία χρόνια τη θέση της στις δι-
εθνείς αγορές με συγκεκριμένα 
και μετρήσιμα αποτελέσματα 
στην οικονομία της πόλης. Τα 
ιδιαίτερα πολιτιστικά χαρακτη-
ριστικά της και τα προτερήμα-
τά της σε ό,τι αφορά την ποιό-
τητα ζωής της αναδεικνύονται 
με μεθοδικό τρόπο και γίνονται 
πλέον γνωστά σε όλο και πε-
ρισσότερους πολίτες άλλων 
χωρών μέσα από στοχευμένες 
ενέργειες. 

Ένα τόσο 
σημαντικό 
τουριστικό 
«προϊόν», 

δεν θα μπορούσε να 
αξιοποιηθεί με απο-
σπασματικές κινήσεις 
αλλά μόνο μέσω ενός 
ολοκληρωμένου σχε-

δίου προώθησης και ανάδειξης του. Οι 
διακρίσεις που έχει αποσπάσει η πόλη το 
τελευταίο διάστημα σε τουριστικά φόρα 
και έντυπα σε συνδυασμό με την αύξηση 
των δεικτών επισκεψιμότητας και διανυ-
κτερεύσεων αποδεικνύουν ότι κινούμα-
στε στη σωστή κατεύθυνση. Δημιουρ-
γούν, όμως, ταυτόχρονα την ανάγκη για 
περαιτέρω ενέργειες καθώς ανοίγονται 
διαρκώς νέοι ορίζοντες και προβάλλουν 
τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης.

Θαλάσσιο μέτωπο 
Η σημαντική γεωγραφική θέση του 

λιμανιού της Θεσσαλονίκης σε συνδυ-
ασμό με τα σπάνια χαρακτηριστικά του 
θαλάσσιου μετώπου της πόλης μπορούν 
να την αναδείξουν ως πόλο έλξης και στο 
σημαντικό τομέα της κρουαζιέρας. Τα 
στοιχεία αποκαλύπτουν τις σημαντικές 

δυνατότητες που υπάρχουν και δείχνουν 
την κατεύθυνση στην οποία πρέπει να κι-
νηθούμε. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο 
το 2013 διακινήθηκαν από το λιμάνι της 
Θεσσαλονίκης περισσότεροι από 14.500 
επιβάτες κρουαζιέρας. Η αύξηση των τε-
λευταίων ειδικά χρόνων είναι σημαντική  
και αποδεικνύεται ότι με τις προσπάθειες 
που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια προ-
κειμένου να ξεπεραστούν τα ζητήματα 
ασφαλείας των πλοίων και να εμπλου-
τιστούν οι απαραίτητες παρεχόμενες 
υπηρεσίες στον επιβατικό σταθμό, η 
πόλη έχει πια τις προδιαγραφές οι οποίες 
απαιτούνται από τους εμπλεκόμενους 
στον τομέα της βιομηχανίας της κρουα-
ζιέρας και από τους τουρίστες.  

Η προσήλωση στον στόχο της αύξη-
σης των κρουαζιερόπλοιων στην Θεσσα-
λονίκη θα πρέπει να θεωρείται δεδομέ-
νη. Η αύξηση των πλοίων τα οποία θα 
διανυκτερεύουν στο λιμάνι δίνει την 
ευκαιρία στους τουρίστες να γνωρίσουν 
και να διαφημίσουν στις χώρες στις 
οποίες διαμένουν τη Θεσσαλονίκη, ενώ 
συμβάλουν και στην τόνωση της τοπικής 
αγοράς. 

Καλύτερες υπηρεσίες

Για την αξιοποίηση της κίνησης των 
επισκεπτών κρουαζιέρας χρειάζεται 
συντονισμένη δράση από όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς.  Οι υπηρεσίες που 
παρέχει η πόλη στους επισκέπτες της θα 
πρέπει να αυξηθούν και να βελτιωθούν, 
όσο αυξάνεται και ο αριθμός τους. Προς 
αυτή την κατεύθυνση και ο δήμος Θεσσα-
λονίκης από την πλευρά του θα πρέπει να 
συμβάλλει στη δημιουργία και λειτουργία 
ενός μόνιμου κέντρου παροχής κάθε 
είδους πληροφορίας, την οποία μπορεί να 
αναζητήσει ο επισκέπτης, ενδεχομένως 
και μέσα στον επιβατικό σταθμό του λιμα-
νιού. Αυτό θα μπορούσε να είναι λειτουρ-
γικό και να φέρει αποτελέσματα με την 
συνεργασία όλων των φορέων προκει-
μένου να πληροφορείται ο επισκέπτης 
για το πλήθος των επιλογών που έχει στη 
διάρκεια της παραμονής του στην πόλη. 
Πώς θα γνωρίσει την ιστορία της, που θα 
συναντήσει τον σύγχρονο πολιτισμό της, 
ποιές επιλογές έχει για τη διαμονή του και 
φυσικά για τις αγορές του, το φαγητό και 
τη διασκέδασή του.   

Ο δήμος Θεσσαλονίκης συνεχίζει να 
προωθεί στο εξωτερικό το τουριστικό 
προϊόν της πόλης και να καλύπτει συνεχώς 
το χαμένο έδαφος των προηγούμενων 
ετών. Με τις οργανωμένες θεματικές 
ημερίδες στο δημαρχείο στοχεύουμε στην 
παρότρυνση των επιχειρηματιών να δρα-
στηριοποιηθούν και σε νέους τομείς του 
τουρισμού. Ακόμα και στο κομμάτι του 
ναυταθλητισμού και της αναψυχής γύρω 
και μέσα στη θάλασσα. Είναι μια συντεταγ-
μένη προσπάθεια να εμπλουτίσουμε το 
τουριστικό προϊόν της πόλης. Στις διεθνείς 
αγορές η Θεσσαλονίκη κατακτά τη θέση 
που της αξίζει και από το πεδίο των εντυ-
πώσεων και φαντασιώσεων περνά πλέον 
στην ουσία φέρνοντας σημαντικά αποτε-
λέσματα στην τοπική οικονομία. Η στενή 
και καλή συνεργασία με τον Οργανισμό 
Λιμένος Θεσσαλονίκης αποτελεί τη βάση 
για την ανάπτυξη και της κρουαζιέρας που 
τόσα πολλά έχει να προσφέρει στην πόλη. 
Η αρχή έγινε και είναι στο χέρι μας να προ-
χωρήσουμε παρακάτω και να πετύχουμε 
τους στόχους που έχουμε θέσει.
* Ο Σπύρος Πέγκας είναι Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρι-
σμού και Διεθνών Σχέσεων  του Δήμου Θεσσαλονίκης

Του Σπύρου 
Πέγκα*
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Πέντε βήματα για την ανάπτυξη 
της κρουαζιέρας στην Ευρώπη 

Τι προτείνουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την «μπλε ανάπτυξη»  
η Ευρωπαϊκή Ένωση Εταιρειών Κρουαζιέρας και η Ένωση Λιμένων Κρουαζιέρας Μεσογείου

Η βιομηχανία κρουαζιέρας δημιουργεί στην 
Ευρώπη οικονομικές επιπτώσεις περίπου 
38 δισ. ευρώ σε προϊόντα και υπηρεσίες και 
παρέχει περισσότερες από 327.000 θέσεις 
άμεσης και έμμεσης απασχόλησης, από τα 
ναυπηγεία και τους παραγωγούς ναυτιλια-
κού εξοπλισμού, μέχρι την απασχόληση στα 
λιμάνια και τις παράκτιες κοινωνίες. Για το 
λόγω αυτό έχει σημαντική επίπτωση στην 
πραγματική οικονομία. 

Τ ο 2012 ήταν έτος ρεκόρ για την Ευρώπη ως 
πηγή επιβατών κρουαζιέρας καθώς περίπου 
6,139 εκατ. Ευρωπαίοι συμμετείχαν σε κρου-
αζιέρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε παγκόσμιο 

επίπεδο το μέγεθος της αγοράς επιβατών κρουαζιέρας 
έχει διπλασιαστεί τα τελευταία 10 χρόνια.

Αναγνωρίζοντας την σημασία του παράκτιου και 
θαλάσσιου τουρισμού η Ευρωπαϊκή Ένωση Εταιρει-
ών Κρουαζιέρας και η Medcruise (Ένωση Λιμένων 
Κρουαζιέρας Μεσογείου) απέστειλαν στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2013 ένα κείμενο θέσεων 
στοχεύοντας στην προώθηση της δραστηριότητας 
κρουαζιέρας στην Ευρώπη και όχι μόνο. Η δήλωση 
επικεντρώνεται στην ανάγκη δημιουργία ενός μόνιμου 
πλαισίου σχετικά με τον τουρισμό κρουαζιέρας, καλύ-
τερες διαδικασίες προώθησης της κρουαζιέρας και την 
ανάπτυξη νέων προορισμών. Πιο συγκεκριμένα προτεί-
νουν τα ακόλουθα:  

1. Μόνιμη πλατφόρμα για τουρισμό 
κρουαζιέρας. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να δημιουρ-
γήσει μία μόνιμη, δομημένη πλατφόρμα συζήτησης, 
προσκαλώντας στο ίδιο τραπέζι, τις εταιρείες κρουα-
ζιέρας, τις λιμενικές αρχές και τους τοπικούς φορείς. 
Η δημιυργία μίας τέτοιας δομημένης πλατφόρμας θα 
επέτρεπε στην βιομηχανία να συνεργαστεί με όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να αντιμετωπίσει τις 
προκλήσεις αλλά και να ενθαρρύνει την διάδοση καλών 
πρακτικών. 

2. Καλύτερες διαδικασίες για την έκδοση 
τουριστικής βίζας. 

Οι διαδικασίες έκδοσης βίζας μικρής παραμονής 
για την περιοχή Schengen αποτρέπουν περίπου το 

21% των δυνητικών τουριστών από το να επισκεφτούν 
την Ευρώπη. Για το λόγω αυτό η CLIA Europe και η 
Medcruise χαιρετίζουν την αναθεώρηση του Κώδικα 
θεώρησης βίζας και ζητούν να δοθεί έμφαση στην διευ-
κόλυνση έκδοσης τουριστικής βίζας. 

3. Να εξασφαλιστούν αποτελεσματικές 
υποδομές και χερσαίες συνδέσεις.
Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των λιμενικών 
υποδομών και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
λιμένων είναι υψίστης σημασίας για τις εταιρείες κρου-
αζιέρας. Αυτή η διαδικασία απαιτεί την ανάμιξη του 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και την συνέχιση επενδύ-
σεων μεγάλου ύψους. Η κρουαζιέρα είναι μία παγκο-
σμιοποιημένη και ανταγωνιστική αγορά και απαιτεί 
ένα περιβάλλον φιλικό προς τις επενδύσεις. Ιδιαίτερο 
βάρος θα πρέπει να δοθεί: 
•  Στην διαχείριση αποβλήτων των κρουαζιεροπλοίων, 

από τα λιμάνια
•  Στην βελτίωση των χερσαίων συνδέσεων του λιμένα 

με σημεία υψηλού τουριστιού ενδιαφέροντος. 

4. Προώθηση του τουρισμού κρουαζιέρας και 
ανάπτυξη νέων προορισμών.

Η κρουαζιέρα διαθέτει σημαντικά περιθώρια ανά-
πτυξης τα επόμενα χρόνια, ιδιαίτερα αν ληφθούν 

υπόψη νέες αναδυόμενες αγορές. Προς αυτήν την 
κατεύθυνση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ανα-
λάβει πρωτοβουλίες για την περαιτέρω προώθηση του 
τουρισμού κρουαζιέρας. Επιπρόσθετα θα πρέπει:
•  να υπάρξει μέριμνα για την βελτίωση της ελκυστικότη-

τας των αρχαιολογικών χώρων
•  Να προωθηθεί η τοπική παραγωγή
• Να προβληθεί η ναυτιλιακή παράδοση 

5. Διαχείριση προορισμού.
Σε αυτό το πεδίο δράσης, ιδιαίτερη βαρύτητα θα 

πρέπει να δοθεί στην συμφόρηση που παρατηρείται σε 
ορισμένους πολύ αναγνωρίσιμους προορισμούς κρου-
αζιέρας, όπως ενδεικτικά η Civitavecchia, ο Πειραιάς, 
η Σαντορίνη, η Βενετία κ.α. Η συμφόρηση δεν αφορά 
μόνο τις λιμενικές υποδομές αλλά και τα τουριστικά 
αξιοθέατα του προορισμού, τα οποία δέχονται χιλιάδες 
επισκέπτες σε μικρό χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα 
να μειώνεται η ποιότητα της εμπειρίας του τουρίστα 
από την επίσκεψη στο αξιοθέατο.

Στη δήλωσή τους οι δύο οργανισμοί προτείνουν στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταστεί αρωγός ενός διαλόγου 
ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς, τις περιφερεια-
κές αρχές, αλλά και τα κράτη-μέλη, με στόχο να δημιουρ-
γηθούν μακροπρόθεσμες λύσεις, οι οποίες θα εξυπηρε-
τούν όλους τους εμπλεκόμενους και θα προωθούν την 
περαιτέρω επέκταση της δραστηριότητας κρουαζιέρας.
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Με ποιο τρόπο τιμολογούνται 
οι υπηρεσίες υδατοδρομίων 
Τι αποφάσισαν τα υπουργεία Μεταφορών, Ναυτιλίας και Οικονομικών 

Το κόστος των υπηρεσιών 
υδατοδρομίων, καθορίζοντας 
τα όρια των τιμών που θα μπο-
ρούν να επιβάλουν οι φορείς 
λειτουργίας τους, προχώρησε 
το υπουργείο Μεταφορών σε 
συνεργασία με τα υπουργεία 
Οικονομικών και Ναυτιλίας. 
Το συγκεκριμένο θέμα αναμέ-
νεται να απασχολήσει σχετικά 
σύντομα και την περιοχή της 
Θεσσαλονίκης.  

Σύμφωνα με την απόφαση, η 
οποία δημοσιεύθηκε στην 
εφημερίδα της κυβερνήσεως 
ΦΕΚ 50/Β/15.1.2014, τα όρια 

τιμολόγησης υπηρεσιών υδατοδρομίων 
καθορίζονται ως εξής:

Τέλος Προσθαλάσσωσης: Υπολογί-
ζεται σύμφωνα με το μέγιστο βάρος 
αποθαλάσσωσης (M.T.O.W. - maximum 
take-off weight) του υδροπλάνου όπως 
αυτό καθορίζεται στα σχετικά εγχειρί-
δια του κατασκευαστή και κυμαίνεται 
απο 5 έως 15 ευρώ ανά προσθαλάσσω-
ση. Κατά τη χρονική περίοδο, από την 
1η Οκτωβρίου έως την 31η Μαρτίου, 
κάθε έτους δύναται να ισχύει έκπτωση 
ποσοστού 50% στα τέλη προσθαλάσ-
σωσης.

Τέλος Παραμονής (Ελλιμενι-
σμού). Υπολογίζεται ανάλογα με το 
μέγιστο βάρος αποθαλάσσωσης 
(M.T.O.W. - maximum take-off weight) 
του υδροπλάνου και με τον αριθμό των 
ωρών παραμονής του υδροπλάνου στο 
υδατοδρόμιο και κυμαίνεται απο 0,2 
έως 0,6 ευρώ/ώρα παραμονής.

Τέλος Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης 
Πτήσεων. Το τέλος αυτό αντιστοιχεί σε 
παροχή βασικών υπηρεσιών εξυπηρέ-
τησης των πτήσεων (π.χ. καθοδήγηση 
από σκάφος, πρόσδεση, μέσα επιβίβα-
σης/αποβίβασης επιβατών, φορτοεκ-
φόρτωση αποσκευών, έλεγχος εισιτηρί-
ων, αποσκευών, επιβατών, καθαρισμός 
υδροπλάνου κ.λπ.) και τα ανώτατα/
κατώτατα όριά του καθορίζονται από 

20 ευρώ έως 100 ευρώ για την πρώτη 
πτήση, ενώ για τις επόμενες πτήσεις ο 
φορέας δύναται να παρέχει έκπτωση 
ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των 
πτήσεων.

Σημειώνεται επίσης ότι, αναφορικά 
με τα τιμολόγια υπηρεσιών υδατοδρο-
μίων ισχύουν τα παρακάτω:
1.  Ο φορέας λειτουργίας υδατοδρομίου 

καθορίζει τα τιμολόγια των παρεχό-
μενων από αυτόν υπηρεσιών προς 
τους κατόχους/εταιρείες εκμετάλλευ-
σης υδροπλάνων που το χρησιμοποι-
ούν.

2. Τα τέλη εισπράττονται από τον φορέα 
λειτουργίας του υδατοδρομίου, είτε 
πρόκειται για φορέα διοίκησης και 

εκμετάλλευσης λιμένα, είτε πρόκειται 
για εταιρεία η οποία με ειδική σύμ-
βαση παραχώρησης από τον φορέα 
του λιμένα έχει αναλάβει την εκμετάλ-
λευση του υδατοδρομίου εντός της 
λιμενικής περιοχής, είτε πρόκειται για 
υδατοδρόμιο εκτός λιμενικής περιο-
χής, είτε πρόκειται για υδατοδρόμιο 
σε λίμνη.

Ο σχετικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών 
κοινοποιείται στη Διεύθυνση Πολιτικού 
Σχεδιασμού Ανάπτυξης και Αξιοποίη-
σης Αεροδρομίων (Δ.Π.Σ.Α.Α.Α.) του 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, την Εποπτική Αρχή Τελών 
Αεροδρομίων της Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας και τη αρμόδια διεύθυνση 
του Υπουργείου Οικονομικών.
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Λιμάνια στη «μάχη» της ανάπτυξης

Όπως λέει σε συνομιλητές του ο υπουργός 
κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, πρόθεση είναι 
τα λιμάνια να βρίσκονται σε κεντρικό 
πλάνο στο πλαίσιο της ενίσχυσης της απα-

σχόλησης και της συμβολής στην εθνική προσπάθεια 
της χώρας για έξοδο από το τούνελ της ύφεσης και 
παράλληλα ως προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
ιδιαίτερα κατά την ελληνική προεδρία της ΕΕ. Ο βα-
σικός στόχος, όπως σημειώνεται, είναι τα λιμάνια να 
διαμορφωθούν έτσι ώστε να μπορούν να φιλοξενούν 
είτε κρουαζιερόπλοια είτε σκάφη αναψυχής.

Η λιμενική πολιτική είναι από τις βασικές προτε-
ραιότητες του υπουργείου καθώς θεωρείται ότι τα 
λιμάνια κατέχουν στρατηγικό ρόλο ως κόμβοι των 
Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφοράς. Παράλληλα στο 
υπουργείο Ναυτιλίας η διαμόρφωση επενδυτικού 
κλίματος και η προσέλκυση επενδύσεων στα ευρω-
παϊκά λιμάνια θεωρούνται ιδιαίτερης σημασίας ανα-
φέροντας το επιτυχημένο μοντέλο με την επένδυση 
της κινεζικής Cosco στον Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή τη στιγμή έχουν 
δρομολογηθεί μια σειρά από έργα σε πολλά λιμάνια της 
χώρας από τη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής 
Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του υπουργεί-
ου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ωστόσο σημειώνεται ότι αυτά 
εκτελούνται από τις υπηρεσίες του υπουργείου Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων ή Περιφερειών καθώς 
και από τους Οργανισμούς Λιμένων ΑΕ ή τα Λιμενικά 
Ταμεία.

Αναλυτικά τα σημαντικότερα λιμενικά έργα που 
αδειοδοτήθηκαν ή έχουν υποβληθεί προς αδειοδότηση 
ή έχει δρομολογηθεί η εκτέλεσή τους είναι σε περιο-
χές των Οργανισμών Λιμένων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, 
Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, 
Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πάτρας και  Εύβοιας 
καθώς και σε περιοχές αρμοδιότητας των Λιμενικών 
Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων Αβδήρων, 
Αντίκυρας, Αρκαδίας, Ζακύνθου, Θάσου, Θήρας, Ίου, 

Καλαμάτας, Κω, Λακωνίας, Λέσβου, Λευκάδας, Λεωνι-
δίου, Λήμνου, Μυκόνου, Νάξου, Ναυπλίου, Δωδεκανή-
σου, Πάργας, Πάρου - Αντιπάρου, Πάτμου, Πιερίας, Πό-
ρου, Πρέβεζας, Πύλου, Πύργου, Ρεθύμνου, Σαλαμίνας, 
Σάμου, Σίφνου, Σύρου, Ύδρας, Φθιώτιδας, Χαλκιδικής, 
Χανίων, Χίου και Ωρωπού.  

Όπως σημειώνεται μέσω του Προγράμματος Δημο-
σίων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας απορρο-
φήθηκαν το 2013 πιστώσεις ύψους 3.776.790 ευρώ για 
την κάλυψη έργων επισκευών και επεμβάσεων τοπικού 
χαρακτήρα, ενώ για το 2014 το ποσό αυτό εκτιμάται σε 
4.880.000 ευρώ.

Επιπλέον από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανά-
πτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) εντός του 2013 εγκρίθηκαν «η 
τροποποίηση Μελέτης Χωροταξικής Οργάνωσης και 
Εξοπλισμού Χερσαίας Ζώνης (Προγραμματικού Σχεδίου 
- Master Plan) του λιμένα Αλεξανδρούπολης, η συμπλή-
ρωση σχεδίου επί της Μελέτης Χωροταξικής Οργάνω-

σης και Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) 
του λιμένα Λαυρίου, το Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο 
(Master Plan) του λιμένα Βόλου, η τροποποίηση Γενικού 
Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) του λιμένα Ρα-
φήνας ως προς τον καθορισμό χρήσεων γης και όρων 
δόμησης σε τμήμα εντός χερσαίας ζώνης λιμένα, η 
τροποποίηση Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (Master 
Plan) του λιμένα Πρέβεζας ως προς τη χωροθέτηση του 
Τουριστικού Λιμένα, το Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο 
(Master Plan) του λιμένα Μαρμαρίου και το Προγραμ-
ματικό Σχέδιο για την ανάπτυξη του λιμένα Στυλίδας».

Επίσης από την ΕΣΑΛ μέσα στο 2013 καθορίστηκαν 
χρήσεις γης και όροι δόμησης για τους λιμένες Αργο-
στολίου, Χαλκίδας, Ραφήνας, Σκάλας Ωρωπού και στο 
υπό κατασκευή αλιευτικό καταφύγιο Κοκκινιάς στη Γλυ-
κοβρυση Λακωνίας, καθώς και κυκλοφοριακές ρυθμί-
σεις για τη χερσαία ζώνη των λιμένων Ηρακλείου, Αγίας 
Μαρίνας Ραφήνας και Κυανής Ακτής Κεφαλληνίας.

Ποια είναι τα σχέδια του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου για τα λιμάνια της  
χώρας – Ποια έργα προβλέπονται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων

Καβάλα

Βόλος

Ρότα για να μετατραπούν τα λιμάνια σε πόλους ανά-
πτυξης των τοπικών κοινωνιών και της οικονομίας 
έχει βάλει το υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθώς 
έχουν δρομολογηθεί αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις 
έργων για τη βελτίωση των υποδομών τους με προ-
τεραιότητα στους λιμένες που μπορούν να «δέσουν» 
κρουαζιερόπλοια.
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Σε χέρια ολίγων περνά  
η λιμενική βιομηχανία 

Oι 14 μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες τακτικών γραμμών

Κατάταξη Εταιρεία Χώρα Μερίδιο αγοράς
1 Maersk Δανία 13,4%
2 MSC Ελβετία 12,9%
3 CMA CGM Γαλλία 7,2%
4 Cosco Κίνα 4,5%
5 Evergreen Line Ταϊβάν 4,4%
6 Hapag - Lloyd Γερμανία 4,0%
7 APL Σιγκαπούρη 3,6%
8 CSCL Κίνα 3,5%
9 Hanjin Κορέα 3,5%

10 MOL Ιαπωνία 3,2%
11 OOCL Χονγκ Κονγκ 2,8%
12 NYK Ιαπωνία 2,5%
13 Hamburg Sud Γερμανία 2,4%
14 HMM Κορέα 2,3%

Μετά την περίφημη συμ-
φωνία των P3 (Μaersk, 
MSC και CMA CGM), 
εμφανείς είναι οι τάσεις 
συγχωνεύσεων – συνερ-
γιών στον κλάδο των 
ναυτιλιακών liners, δη-
λαδή των εταιριών που 
ελέγχουν τις γραμμές 
δρομολογίων του θα-
λάσσιου εμπορίου. Έτσι, 
η γερμανική Hapag – 
Lloyd υπέγραψε μνημό-
νιο κατανόησης (MoU) 
με τη χιλιανή Csav.

Η νέα εταιρεία, 
εφόσον εγκριθεί 
από τις εποπτικές 
αρχές, θα γίνει η 

τέταρτη μεγαλύτερη επιχεί-
ρηση τακτικών γραμμών του 
κόσμου (liner carrier), με ένα 
συνδυασμό χωρητικότητας 

περίπου ενός εκατομμυρίου 
TEUs (εμπορευματοκιβώτια), 
μεταφερόμενου όγκου φορ-
τίου 7,5 εκατ. TEUs το χρόνο 
και συνδυασμένων πωλήσε-
ων 12 δισ. δολ.

Η συμμαχία Hapag – Lloyd 
και Csav υπολείπεται, εμ-
φανώς σε μέγεθος, από την 
συμφωνία των P3. Εάν τελικά 
εγκριθεί η νέα συμμαχία, 
αυτή θα ελέγχει κατ’ εκτίμη-
ση το 43% της χωρητικότη-
τας στο θαλάσσιο εμπόριο 
μεταξύ Ασίας και Ευρώπης, 
το 41% της αγοράς του Ατ-
λαντικού και περίπου το 24% 
της αγοράς του Ειρηνικού.

Η P3 διαφέρει από τις υπό-
λοιπες συμμαχίες ναυτιλια-
κών εταιρειών, στο σκέλος 
της διαχείρισης, αφού ο κοι-
νός στόλος των 255 πλοίων, 
μεταφορικής ικανότητας 2,6 
εκατ. TEUs, θα βρίσκεται υπό 
τη σκέπη μιας εταιρείας, που 
θα έχει έδρα τη Σιγκαπούρη.

Οι ανωτέρω εξελίξεις 
επηρεάζουν, σε σημαντι-

Ανακατατάξεις στον κόσμο των ναυτιλιακών liners

Μείωση πλοίων, αύξηση χωρητικότητας   
Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον ελληνικό εμπορικό στόλο 
Μείωση κατά 2,3% παρουσίασε η δύναμη του ελ-

ληνικού εμπορικού στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και 
άνω, το μήνα Δεκέμβριο 2013 σε σύγκριση με την 
αντίστοιχη δύναμη του Δεκεμβρίου 2012, έναντι 
μείωσης 3,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοι-
χη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή η 
ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού 
στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, το μήνα 
Δεκέμβριο 2013 σε σύγκριση με την αντίστοιχη 

χωρητικότητα του Δεκεμβρίου 2012, παρουσίασε 
αύξηση 0,8%, έναντι αύξησης 0,5% που σημειώθη-
κε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 
προς το 2011.

Σημειώνεται πως το 16,25% του παγκόσμιου 
στόλου και το 46,7% του κοινοτικού, σε ποσοστό 
χωρητικότητας dwt, βρίσκεται σε ελληνικά χέρια 
όπως και το 23,5% του παγκόσμιου στόλου δεξα-
μενόπλοιων και το 18,5% του παγκόσμιου στόλου 
των φορτηγών χύδην φορτίων. 

κό βαθμό, και την κινεζική 
Cosco, η οποία διαχειρίζεται 
τις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του 
Πειραιά. Εκτός από εται-
ρεία διαχείρισης σταθμών 
εμπορευματοκιβωτίων, η 
Cosco έχει έντονη παρουσία 
και στον κλάδο των liners. 
Σύμφωνα με αναλυτές, η 
Cosco βρίσκεται στην 4η 
θέση παγκοσμίως, με μερίδιο 
αγοράς κοντά στο 4,5%.   
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Η ασφάλεια του λιμένος ως παράγοντας 
ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας

Η ανάγκη να διατηρήσουμε σε ένα καθε-
στώς υψηλής ασφάλειας τα λιμάνια, τις 
εγκαταστάσεις, τους εργαζομένους στον 
χώρο αλλά και το επιβατικό κοινό, καθώς 

και όσους διακινούνται και λειτουργούν τις διάφορες 
δραστηριότητες τους, στον οργανωμένο χώρο που 
ονομάζουμε «Λιμάνι Θεσσαλονίκης», είναι σήμερα 
πρωταρχικός παράγοντας ανάπτυξης, δυναμικής και 
αύξησης των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

Η ασφάλεια όλων των παραπάνω χώρων είναι επί-
σης παράγοντας που ενισχύει την ανταγωνιστικότη-
τα και δημιουργεί συνθήκες εξωστρέφειας, αλλά και 
καταστάσεις ευνοϊκής σύγκρισης μεταξύ παρόμοιων 
εγκαταστάσεων στις γειτονικές χώρες. 

Η σημερινή κατάσταση στον παγκόσμιο χάρτη 
με τις απειλές τρομοκρατικών επιθέσεων σε βάρος 
εγκαταστάσεων λιμένων, πλοίων (εμπορικά, κρουα-
ζιερόπλοια και ακτοπλοϊκά), προϊόντων και προσώ-
πων, η εγκληματικότητα που αυξάνεται και πιθανώς 
να εμφανιστεί στους χώρους κυρίως των επιβατικών 
εγκαταστάσεων, εκδοτηρίων, κοινόχρηστων και της 
στάθμευσης οχημάτων, είναι θέματα που πρέπει να 
απασχολήσουν σοβαρά τις διοικήσεις των λιμανιών.

Τα μέτρα ασφαλείας σε εγκαταστάσεις και χώρους 

με τεράστια έκταση, μεγάλο αριθμό κτιρίων, τερά-
στιο όγκο μεταφερομένων προϊόντων και παρουσία 
χιλιάδων ανθρώπων, οι οποίοι είτε εργάζονται,  είτε 
ταξιδεύουν, είτε προσέρχονται για γραφειοκρατικές 
εργασίες, πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στην λει-
τουργία κάθε χώρου ξεχωριστά και σύμφωνα πάντα 
με το εξειδικευμένο αντικείμενο ασχολίας του.

Πρέπει να διαχωριστεί κάθε χώρος και να εφαρμο-
σθούν μέτρα ασφαλείας που θα καλύπτουν το χώρο, 
το αντικείμενο εργασίας, το κοινό και τα προϊόντα. 
Έτσι διαχωρίζουμε τον επιβατικό σταθμό από τους 
λοιπούς χώρους και προστατεύουμε τους επιβάτες 
και τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις από κάθε κίνδυνο. 
Με το ίδιο σκεπτικό πρέπει να διαχωρίσουμε το 
εμπορικό λιμάνι και τις εγκαταστάσεις του, τους χώ-
ρους αποθήκευσης και μεταφοράς προϊόντων, τους 
χώρους ελλιμενισμού και βοηθητικών σκαφών και 
των υπηρεσιακών εγκαταστάσεων. Ιδιαίτερη μνεία θα 
πρέπει να γίνει για τους χώρους της διοίκησης που 
αποτελούν την καρδιά της λειτουργίας του λιμανιού 
και πρέπει να είναι θωρακισμένος από κάθε κίνδυνο. 
Επίσης, απαραίτητος είναι ο έλεγχος εισόδου στους 
χώρους, που εισέρχονται, κινούνται και σταθμεύουν 
τα οχήματα. Ιδιαίτερης μορφής ασφάλεια πρέπει να 

υπάρχει στους χώρους ελλιμενισμού κρουαζιερό-
πλοιων, επειδή αυτά αποτελούν ειδικής μορφής και 
λειτουργίας καράβια και οι επιβάτες  τους πρέπει να 
τυγχάνουν εξαιρετικής μεταχείρισης από πλευράς 
ασφαλούς μετακίνησης είτε με λεωφορεία, είτε πεζή, 
είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. 

Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης αποτελεί ιδιαίτερη 
περίπτωση, καθώς σε αυτό έχει δημιουργηθεί ένας 
μεγάλος χώρος πολιτισμού και διασκέδασης. Πρό-
κειται για χώρο ελεγχόμενο, που δεν αποτελεί καμιά 
απειλή για τη λειτουργία του λιμανιού.

Ο διαχωρισμός των χώρων αποτελεί πρώτιστο 
καθήκον και μέριμνα ώστε να λειτουργήσουν σωστά 
και με άριστα αποτελέσματα όλα τα συστήματα 
ασφαλείας που θα εφαρμοστούν για το κάθε ένα 
ξεχωριστά. Ο σχεδιασμός, ο εξοπλισμός και η υλι-
κοτεχνική υποδομή που απαιτείται ώστε να υπάρ-
χουν ιδανικές και ασφαλείς συνθήκες σε όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς που διακινούνται και εργάζο-
νται και είναι σαφώς μικρότερης αξίας από το κέρδος 
που θα έχουμε.

 Αντώνιος Δ. Μπάμιατζης
Αντιστράτηγος ΕΛΑΣ ε.α.   

Οι τελευταίες απόψεις και προτάσεις, 
σχετικά με την παραχώρηση και εκ-
μετάλλευση των Λιμένων Πειραιώς 
και Θεσσαλονίκης, μας εκπλήσσουν, 
και μάλιστα μας ανησυχεί το γεγονός 
ότι αυτές προέρχονται από κυβερ-
νητικούς και θεσμικούς παράγοντες 
που σκοπό έχουν να προάγουν το 
συμφέρον του εμπορίου και της 
οικονομίας της χώρας.

Αδιανόητη η παραχώρηση του 
λιμανιού σε έναν «πάροχο»

Είναι αδιανόητο να προτείνεται η παραχώρηση 
όλου του εμπορικού, επιβατικού τμήματος κα-
θώς και των Σταθμών Εμπορευματοκιβωτίων, 
δηλαδή το Σ.ΕΜΠΟ, σε έναν «πάροχο».

Ολοι γνωρίζουμε ότι σε αυτήν την περίπτωση ελλο-
χεύει ο κίνδυνος να δημιουργηθούν άκρως μονοπωλια-
κές συνθήκες, με όλες τις δυσμενείς συνέπειες, στερώ-
ντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις στοιχειώδεις συνθήκες 
ανάπτυξης του υγιούς ανταγωνισμού στο εμπόριο και 
όχι μόνο.

Ακόμη υπάρχει κίνδυνος, στην περίπτωση του ενός 
παρόχου ένας χώρος να παραμεληθεί – αδρανοποιη-
θεί προς εξυπηρέτηση άλλου με πρόθεση ή προς το 
συμφέρον του παρόχου, ενώ στην περίπτωση των δύο 
ή περισσοτέρων παρόχων, ο κίνδυνος ελαχιστοποιείται.

Το «μοντέλο» παραχώρησης από ένα σε δύο παρό-
χους μόνο θετικό μπορεί να χαρακτηριστεί.

Το ίδιο πρέπει να συμβεί και στους Λιμένες Πειραιά 

και Θεσσαλονίκης προς εξυπηρέτηση του εισαγωγικού 
και εξαγωγικού εμπορίου, σε αντίθετη περίπτωση ο κίν-
δυνος όλων των παραπάνω θα είναι ορατός.

Γιατί είναι λάθος να παίρνεις ως λάθος εκείνο που 
δεν γνωρίζεις ή που δεν μπορείς να καταλάβεις, μόνο 
και μόνο επειδή το υποσχέθηκες ή σου το επέβαλαν. 

Σκοπός μας είναι, αλλά και προς το συμφέρον της 
χώρας μας, να φθάσουμε στην απέναντι όχθη – που 
πιθανά λίγοι θα φτάσουν αυτή την εποχή – και όχι να 
τρέχουμε πάνω κάτω στην ίδια πλευρά του ποταμού 
άσκοπα.

Εν κατακλείδι προτείνεται η παραχώρηση και εκμε-
τάλλευση των δύο μεγαλύτερων λιμένων της χώρας, 
του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, σε δύο ή περισσό-
τερους παρόχους για τους λόγους που αναφέρθηκαν 
παραπάνω.

Θεοδόσης Μπίτσης
Αντιπρόεδρος Συλλόγου Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης




