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Σαραντίτης ∆ικηγορική Εταιρεία

Δράσεις Προεδρείου της Δ.Ν.Ε.
Γ΄ τριμήνου 2020

Συνεχίστηκε η δραστηριότητα και κατά το Γ΄ τρίμηνο 2020 που
ανέπτυξε η Διοίκηση της Δ. Ν. E με επικεφαλής τον Πρόεδρο του
Δ.Σ. κ. Φ. Κωστόπουλο, καθώς είχε σειρά συναντήσεων με Φορείς
της Ναυτιλίας ως και εκπροσώπους Φορέων που σχετίζονται με τις
δραστηριότητες των εμπορικών λιμένων.

1. Την 27-08-20 ο Πρόεδρος της Δ.Ν.Ε. κ. Φιλ. Κωστόπουλος
συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του ΟΛΘ.ΑΕ κ. Αθ. Λιάγκο στα
Γραφεία του Οργανισμού. Κατά την συνάντηση αυτή συζητήθηκαν
οι βασικές επενδύσεις και κυρίως το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
του Προβλήτα 6, η ενίσχυση του ρόλου του λιμανιού μέσω της σιδηροδρομικής σύνδεσης με τα Βαλκάνια, ξεκινώντας από την
Βουλγαρία, η εξέλιξη των υπηρεσιών μέσω σύγχρονων συστημάτων
και η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών διαδικασιών, καθώς επίσης
και η στρατηγική σημασία της συνεργασίας μεταξύ των στελεχών
Δ.Ν.Ε και ΟΛΘ σε όλους τους βασικούς τομείς ανάπτυξης.

2. Την 07-09-20 πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση
στα Γραφεία της Δ.Ν.Ε. του Προεδρείου της Ενώσεως με τον εμπορικό Διευθυντή του ΟΛΘ.ΑΕ κ. Ιωάννη Φετάνη. Κατά την συνάντηση αυτή στην οποία παρέστησαν οι κάτωθι εκπρόσωποι
της Δ.Ν.Ε. κ.κ. Κωστόπουλος Φ., Μούσκος Κ., κα Θεοδωρίκα Χρ.,
κ.κ. Αλογοσκούφης Χ., Ευθυμάκης, Κατραμάδος, Καρακώστας
Αγ., Κόβερης ΣΤ., Κατσαντώνης Π., ο κ. Φετάνης παρουσίασε τις
δραστηριότητες του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης.

3. Την 10-09-20 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 25ου Ναυτιλιακού
Συνεδρίου του Ινστιτούτου Ναυτιλιακής και Οικονομικής Στρατηγικής
που συνδιοργάνωσε για τρίτη φορά με την Careerstream, MARiEDU
2020 και στο οποίο συμμετείχε ο Πρόεδρος της Δ.Ν.Ε. κ. Φιλ. Κωστόπουλος.

4. Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων Εταιρειών – Μελών μας συνοδευομένων με τα αναγκαία ποιοτικά κριτήρια που έχουν τεθεί
από την Ένωσή μας σε συνεννόηση με την Διοίκηση της Fonasba,
προκειμένου να εκδίδεται ανάλογη πιστοποίηση καθ’ όσον η
Δ.Ν.Ε. λειτουργεί ήδη ως Φορέας διεθνούς πιστοποίησης όσων
Εταιρειών μας επιθυμούν. Επίσης κατόπιν ατομικών αιτήσεων
υπαλλήλων Εταιρειών μας προς Fonasba, και σχετικής εξέτασης
/αξιολόγησης χορηγούνται διπλώματα πράκτορος.

5. Πέραν των ανωτέρω εκπρόσωπος του Προεδρείου της Δ.Ν.Ε.
συμμετείχε στις ανά μήνα συνεδριάσεις της Ομάδος Εργασίας
«Port working Group” του ΕΒΕΠ, μαζί με εκπροσώπους και
άλλων Ναυτιλιακών Φορέων σε μία προσπάθεια οργανωμένης
καταγραφής των προβλημάτων του λιμανιού, ιεράρχησης αυτών
ως και της έγκαιρης δρομολόγησης προς διευθέτηση αυτών.
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Συνάντηση Προέδρου Δ.Ν.Ε
με Πρόεδρο ΟΛΘ.ΑΕ

Τ

ην 27-08-20 ο Πρόεδρος της Δ.Ν.Ε. κ. Φιλ.
Κωστόπουλος συναντήθηκε με τον Πρόεδρο
του ΟΛΘ.ΑΕ κ. Αθ. Λιάγκο στα Γραφεία
του Οργανισμού. Κατά την συνάντηση αυτή συζητήθηκαν oι βασικές επενδύσεις και κυρίως το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Προβλήτα 6, η
ενίσχυση του ρόλου του λιμανιού μέσω της σιδηροδρομικής σύνδεσης με τα Βαλκάνια, ξεκινώντας από την Βουλγαρία, η εξέλιξη των υπηρεσιών μέσω σύγχρονων συστημάτων και η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών διαδικασιών, καθώς
επίσης και η στρατηγική σημασία της συνεργασίας
μεταξύ των στελεχών Δ.Ν.Ε και ΟΛΘ σε όλους
τους βασικούς τομείς ανάπτυξης.

Συμμετοχή Προέδρου Δ.Ν.Ε
στο forum MARIEDU

Τ

ην 10-09-20 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 25ου Ναυτιλιακού Συνεδρίου
του Ινστιτούτου Ναυτιλιακής και Οικονομικής Στρατηγικής που συνδιοργάνωσε για τρίτη φορά με την Careerstream, MARiEDU 2020 και στο
οποίο συμμετείχε ο Πρόεδρος της Δ.Ν.Ε. κ. Φιλ. Κωστόπουλος,
Το συγκεκριμένο Forum ήταν ένας συνδυασμός συνεδριακών συζητήσεων
με ανθρώπους τόσο από τον τομέα της Ναυτιλιακής εκπαίδευσης, όσο και με
διακεκριμένους επαγγελματίες της Ναυτιλίας.
Το συνέδριο συντόνισε ο:
Mr. Nikolas Theodorou

Managing Director EQnomics Consulting

Ενώ στο πάνελ συζητήσεων συμμετείχαν οι
A. Prof. Thanopoulou Helen
Department of Shipping
Trade and Transport-University of Aegean
B. Prof. Manolis Kavussanos Professor of Finance at AUEB Director of MSc in International Shipping,
Finance and Management at AUEB
C. Ass.Prof. Dionysios Polemis Department of Maritime Studies University of Piraeus
D. Dr. Marina Papaioannou
Principal Academy Advisor DNV GL's Maritime Academy Hellas
E. Mr. Philip Costopoulos
Managing Director ARKAS HELLAS SA
F. Capt. George Vlachos
Training Consultant
COSMOS Nautical Training Center
G. Capt. Dimitris Kalosakas
Group Training Director ELVICTOR GROUP (Cyprus)

Η ταυτόχρονη παρακολούθηση του κοινού σύμφωνα με τα στοιχεία της YouTube άγγιξε τα 2.946 άτομα στο μεγαλύτερο μέρος
του συνεδρίου.
Το Ναυτιλιακό συνέδριο MARIEDU 2020 το οποίο πραγματοποιήθηκε μέσω της προηγμένης πλατφόρμας (e-expo) είχε
μοναδικά χαρακτηριστικά, καθώς σχεδιάστηκε ώστε εκτός από το live streaming σε παράλληλα και ταυτόχρονα κανάλια και
ιστοσελίδες, να παρέχει την δυνατότητα στους συμμετέχοντες να περιηγηθούν με εικονικής πραγματικότητας διείσδυση, στα
ζωντανά περίπτερα των Πανεπιστημίων, Κολλεγίων, Ναυτικών Ακαδημιών καθώς και Χορηγών μας.
Η ταυτόχρονη παρακολούθηση του κοινού σύμφωνα με τα στοιχεία της YouTube άγγιξε τα 2.946 άτομα στο μεγαλύτερο μέρος
του συνεδρίου.
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Συνάντηση Προεδρείου Δ.Ν.Ε.
με Εμπορικό Διευθυντή ΟΛΘ.ΑΕ

Την 07-09-20 πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση στα Γραφεία της Δ.Ν.Ε. του Προεδρείου της Ενώσεως
με τον εμπορικό Διευθυντή του ΟΛΘ.ΑΕ κ. Ιωάννη Φετάνη. Κατά την συνάντηση αυτή στην οποία παρέστησαν οι κάτωθι
εκπρόσωποι της Δ.Ν.Ε. κ.κ. Κωστόπουλος Φ., Μούσκος Κ., κα Θεοδωρίκα Χρ., κ.κ. Αλογοσκούφης Χ., Ευθυμάκης,
Κατραμάδος, Καρακώστας Αγ., Κόβερης ΣΤ., Κατσαντώνης Π., ο κ. Φετάνης παρουσίασε τις δραστηριότητες του
Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης.

Στο στόλο της CMA CGM το πρώτο πλοίο
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με LNG
Το πρώτο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 23.000 TEU που
τροφοδοτείται από υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) εντάχθηκε στον
στόλο της CMA CGM. Πρόκειται για το CMA CGM Jacques Saade,
που φέρει το όνομά του από τον ιδρυτή της εταιρείας, θα είναι η νέα
ναυαρχίδα του ομίλου και είναι το πρώτο σε μια σειρά από εννέα
23.000 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων TEU που θα χρησιμοποιούν το ίδιο καύσιμο.
Το πλοίο ξεκινά αύριο το παρθενικό του ταξίδι και θα καλύπτει
γραμμές μεταξύ Ασίας και Β. Ευρώπης. Τα αδελφά πλοία θα φέρουν
ονομασίες Champs Elysées, Palais Royal, Louvre, Rivoli, Montmartre,
Concorde, Trocadéro, και Sorbonne ενώ όλα θα είναι καταχωρημένα
στο Γαλλικό Νηολόγιο.
Υπενθυμίζεται ότι τον Νοέμβριο του 2017, ο Rodolphe Saadé, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου CMA CGM, αποφάσισε
να εξοπλίσει αυτή τη σειρά πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων
με κινητήρες που χρησιμοποιούν καύσιμο LNG εκφράζοντας τη δέσμευση της CMA CGM για την προώθηση της
ενεργειακής μετάβασης των θαλάσσιων μεταφορών.
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Ανακοίνωση ΣΕΠ για
τις διαδικασίες ψηφιοποίησης
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Τι φέρνει στον Πειραιά
ο Κινέζος νέος CEO του ΟΛΠ
τοποθέτηση του 50χρονου Ανμίνγκ ως επικεφαλής του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και η πρόωρη αποχώρηση του
συναινετικού κάπτεν Φου δείχνουν τις προθέσεις της COSCO
να πιέσει καταστάσεις και να επιλύσει τα προβλήματα με την
ελληνική κυβέρνηση
«Δουλεύουμε σκληρά για να κάνουμε την Ελλάδα πιο ενεργή». Τα
λόγια αυτά έχουν ειπωθεί από τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο της ΟΛΠ
Α.Ε. Ζανγκ Ανμίγνκ, ο οποίος έχει την ίδια θέση και στη ΣΕΠ Α.Ε. –
PCT. Σε μια δύσκολη εποχή για την παγκόσμια οικονομία και το
παγκόσμιο εμπόριο, οι Κινέζοι από τα κεντρικά της COSCO αποφάσισαν
να ενώσουν τις τρεις προβλήτες του πειραϊκού λιμανιού -την Ι του
ΟΛΠ και τις ΙΙ και ΙΙΙ της ΣΕΠ- ώστε να υπάρξει οικονομία κλίμακος.
Η επιλογή του 50χρονου Ανμίνγκ ως επικεφαλής του εγχειρήματος
δείχνει τις προθέσεις της COSCO να μεταλαμπαδεύσει την πετυχημένη,
κατά την ίδια, νοοτροπία της Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιάς
Α.Ε. και στον ΟΛΠ ο οποίος, σύμφωνα με στελέχη του λιμανιού, κινείται
ακόμη σε «ρυθμούς Δημοσίου».
Ο Ζανγκ Ανμίνγκ ήρθε στην ουσία για να κάνει και τον ΟΛΠ πιο
ενεργό, αφού η πολιτική του νυν προέδρου Γου Ζενγκάνγκ, που είναι
και μέλος της China COSCO Shipping Corporation Limited και φρόντιζε
να τα έχει με όλους καλά στον Πειραιά ακολουθώντας έναν δρόμο συναίνεσης, φαίνεται ότι δεν απέδωσε. «Με όλους συμφωνεί, αλλά στο
τέλος δεν γίνεται κάτι ουσιαστικό», επεσήμαναν στο «business stories»
στελέχη της λιμενικής βιομηχανίας.
Τον Ιούλιο ανακοινώθηκε η τοποθέτηση Ανμίνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου ως επιβράβευση από την COSCO γιατί πέτυχε τη
βελτίωση των μεγεθών της ΣΕΠ Α.Ε. – PCT / ΣΕΠ. Ταυτόχρονα έγινε
δεκτή η παραίτηση του μέχρι τότε διευθύνοντος συμβούλου και εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της ΟΛΠ Α.Ε. Φου Τσενγκιού. Μάλιστα η
αποχώρηση του κάπτεν Φου, ο οποίος βρισκόταν στον Πειραιά από την
πρώτη ημέρα δραστηριοποίησης της COSCO, ήταν πρόωρη αφού κανονικά
θα έφευγε στο τέλος του 2020, ένδειξη ότι οι Κινέζοι δεν μπορούν και
δεν θέλουν να χρονοτριβούν, λόγω και των προβλημάτων που έχουν
προκύψει με την ελληνική κυβέρνηση.
«Υπάρχει δυσθυμία των Κινέζων με την ελληνική κυβέρνηση. Ο
λόγος είναι ότι καθυστερεί η υλοποίηση των υποχρεωτικών έργων που
έχει αναλάβει η COSCO λόγω των γραφειοκρατικών μηχανισμών που
κινούνται αργά προκαλώντας εκνευρισμό στην κινεζική πλευρά», επισημαίνουν κύκλοι του λιμανιού στο «b.s.», ενώ «δεν προχωράνε τα
έργα σε μια εποχή όπου η Ελλάδα έχει ανάγκη τις επενδύσεις».
Προ ημερών πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Κινέζας πρέσβειρας
Τσανγκ Τσιγιουέ στην Αθήνα με τον περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη για την προώθηση των επενδυτικών προγραμμάτων που άπτονται
της αρμοδιότητας της Περιφέρειας. Στις αρχές του περασμένου Ιουνίου,
στο πλαίσιο webinar που είχε διοργανώσει το Ελληνοκινεζικό Επιμελητήριο με αφορμή τα 25 χρόνια λειτουργίας του αλλά και τη
συμπλήρωση 40 ετών από την έναρξη επικοινωνίας και επαφών
μεταξύ των δύο κρατών, η κυρία Τσιγιουέ φρόντισε να στείλει το
μήνυμα της κινεζικής κυβέρνησης προς την ελληνική:
«Θα γίνουν επενδύσεις και αυτό που ζητάμε είναι αντικειμενική αντιμετώπιση των Κινέζων επενδυτών και των κινεζικών επιχειρήσεων
χωρίς να παρεμβαίνουν… άλλοι παράγοντες».
Κάποιοι δεν αποκλείουν η στάση της κυβέρνησης να εντάσσεται σε

Η
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γεωπολιτικά παιχνίδια και στη σκληρή κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ
ΗΠΑ και Κίνας με αφορμή τον κορωνοϊό.
Ο αντίλογος τονίζει ότι «οι Αμερικάνοι δεν προβλέπεται στο άμεσο
μέλλον να αναπτύξουν άμεσα ανταγωνιστικές προς την COSCO δραστηριότητες, οπότε δεν υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Οι Αμερικάνοι πήραν τα ναυπηγεία και θέλουν τα λιμάνια της
Αλεξανδρούπολης, της Καβάλας και ίσως του Βόλου που θα τα έχουν.
Οπότε… no problem so far».
Σύμφωνα με πηγές από τον Πειραιά, «αυτή την εποχή το λιμάνι
κρατήθηκε πολύ καλά σε σύγκριση με άλλα της Μεσογείου και της Ευρώπης. Το εμπορικό τμήμα είναι καλά δικτυωμένο και υπάρχει δουλειά,
υπάρχουν φορτία. Εχουν γίνει από πριν σωστές εμπορικές συμφωνίες.
Εχει γίνει hub ο Πειραιάς. Ολες οι εταιρείες-κολοσσοί μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που ανήκουν στις λεγόμενες παγκόσμιες συμμαχίες
μεταφορτώνουν στον Πειραιά», ενώ σε σχέση με τον νέο διευθύνοντα
σύμβουλο του ΟΛΠ οι ίδιες πηγές αναφέρουν:
«Η τοποθέτηση του Ζανγκ Ανμίνγκ ως διευθύνοντος συμβούλου
στον ΟΛΠ και η επιτυχημένη πορεία κάποιων ετών στη ΣΕΠ-PCT,
όπου και παραμένει, δείχνουν πού στοχεύει η διοίκηση του ΟΛΠ.
Στην αύξηση της εμπορευματικής κίνησης, στη βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών, στο εμπορικό τμήμα των containers και στα πλοία μεταφοράς
οχημάτων, τα Ro-Ro. Ολα αυτά χωρίς να παραμελεί το επιβατηγό κομμάτι
-την κρουαζιέρα και την ακτοπλοΐα-, το οποίο όμως λόγω πανδημίας
έχει μειωμένη έως καθόλου κίνηση. Ο κ. Ανμίνγκ ανέλαβε διευθύνων
σύμβουλος σε νεαρή ηλικία, κάτι που δεν συνηθίζεται στους Κινέζους. Η
προαγωγή έχει και άλλον χαρακτήρα. Παρά το νεαρό της ηλικίας του,
ανέλαβε σημαντική θέση με ευοίωνες προοπτικές. Πρόκειται για επιβράβευση του επιτυχημένου μοντέλου εργασίας της PCT, το οποίο θα
υιοθετηθεί και από τον ΟΛΠ. Στόχος είναι η αναβάθμιση της Προβλήτας Ι
που έχει παλιά μηχανήματα, του car terminal με την ηλεκτρονικοποίησή
του, η ανάπτυξη τεχνικών μέσων και η αλλαγή του τρόπου εργασίας,
όπως αλλαγή βαρδιών, πλήρες 8ωρο, τρόπος στοιβασίας κ.ά.
Ηδη η PCT έχει αναλάβει συμβουλευτικό ρόλο στους τομείς της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων και στα οχηματαγωγά πλοία, τα Ro-Ro».
Ο Ζανγκ Ανμίνγκ διαθέτει εργασιακή πείρα στη ναυτιλιακή βιομηχανία
άνω των 25 ετών, και πιο συγκεκριμένα στον τομέα της μεταφοράς και
διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων.
Εχει υπηρετήσει σε διαφορετικές διευθυντικές θέσεις οικονομικής
διαχείρισης της COSCO Container Lines Ltd. τις περιόδους 1996-2002
και 2009- 2012, ενώ υπηρέτησε και ως αναπληρωτής γενικός διευθυντής
της COSCO Container Lines στην Ιταλία την περίοδο 2002-2008. Το
2012 διορίστηκε αναπληρωτής γενικός διευθυντής και το 2016 διευθύνων
σύμβουλος της ΣΕΠ Α.Ε. Είναι απόφοιτος της Σχολής Οικονομικών και
Διοίκησης του Πανεπιστημίου του Πεκίνου Γκουανγκχούα.

Η νέα προβλήτα
Οι Κινέζοι προσπαθούν να ξεκινήσει η διαδικασία για την έγκριση κατασκευής της Προβλήτας IV. Η νέα προβλήτα είναι απαραίτητη, σύμφωνα
με την COSCO, για να αυξηθεί η χωρητικότητα του εμπορικού λιμανιού,
που είναι και ο τομέας που φέρνει τα μεγάλα έσοδα.
Χωρίς την εν λόγω προβλήτα, σύμφωνα με την κινεζική πλευρά, ο
Πειραιάς όχι μόνο δεν θα διατηρηθεί στην τέταρτη θέση της γενικής κατάταξης των ευρωπαϊκών λιμένων, πίσω από το Ρότερνταμ, την Αμβέρσα

και το Αμβούργο, αλλά θα αρχίσει να χάνει θέσεις αφού οι liners
εταιρείες που δεν θα μπορούν να εξυπηρετηθούν θα στραφούν σε άλλα
λιμάνια.
«Σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη του Πειραιά θα διαδραματίσει η
έγκριση -που έχει παγώσει- της κατασκευής της προβλήτας IV. Γίνονται
όμως συζητήσεις. Τα ραντεβού είναι αλλεπάλληλα και σε κυβερνητικό
επίπεδο», επισημαίνουν στελέχη του λιμανιού.
Δεύτερο αγκάθι στις σχέσεις COSCO – ελληνικής κυβέρνησης είναι
το 16,5% της ΟΛΠ Α.Ε., το οποίο κατέχει ακόμη το ΤΑΙΠΕΔ. Βάσει της
σύμβασης παραχώρησης θα πρέπει να γίνουν πρώτα οι επενδύσεις και
μετά θα δοθεί το 16,5%. Ωστόσο «οι επενδύσεις καθυστερούν όχι με
ευθύνη της COSCO που έχει δώσει τα λεφτά», επισημαίνουν κινεζικοί
κύκλοι, που θέλουν διακαώς να αποκτήσουν κι αυτό το ποσοστό για να
μην έχουν κανέναν στα πόδια τους.
Ενα άλλο θέμα που απασχολεί τους Κινέζους, αλλά και την κυβέρνηση,
είναι η λειτουργία ναυπηγείου από την COSCO στη Ναυπηγοεπισκευαστική
Ζώνη (ΝΕΖ). Μετά την απόφαση του ΣτΕ η κινεζική πλευρά έχει δικαίωμα
να επανακαταθέσει στην Περιφέρεια το αίτημά της για άδεια λειτουργίας
ναυπηγείου. Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης
Πλακιωτάκης, όμως, έχει δηλώσει ότι δεν θα γίνει ναυπηγείο η ΝΕΖ.
«Στον βαθμό που θα αναπτύσσεται το λιμάνι του Πειραιά θα αναπτύσσεται
και η ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα. Αλλά θα πρέπει να τελειώνουμε με τις νομοθετικές εκκρεμότητες που αφορούν την άδεια για
λειτουργία ναυπηγείου στο Πέραμα», υπογράμμισαν στο «b.s.» κύκλοι
του λιμανιού.

Οικονομικά στοιχεία
Το α’ εξάμηνο του 2020 έκλεισε με μείωση κατά 6,2% σε σύγκριση
με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων από τις Προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που
δημοσιοποίησε η COSCO Shipping Ports, από το ελληνικό λιμάνι διακινήθηκαν συνολικά 2,4 εκατομμύρια εμπορευματοκιβώτια. Τον Ιούνιο,
όμως, οι απώλειες ήταν μεγαλύτερες. Πιο συγκεκριμένα, διακινήθηκαν
19,5% λιγότερα εμπορευματοκιβώτια, με τον συνολικό αριθμό να μην
ξεπερνάει τα 374.000 «κουτιά». Τον Μάιο είχαν διακινηθεί συνολικά
426.700 εμπορευματοκιβώτια, επίδοση που ήταν κατά 5,8% χαμηλότερη
του αντίστοιχου μήνα του 2019. Το πεντάμηνο 2020 οι απώλειες στις

προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ είχαν συγκρατηθεί σε μόλις 3,3%. Στο πλαίσιο της
ενίσχυσης του εμπορικού λιμανιού, η ΟΛΠ Α.Ε. έχει σε εξέλιξη τον διαγωνισμό για την «Επισκευή Δαπέδων και Σιδηροτροχιών των Γερανογεφυρών Στοιβασίας (RMG Cranes) Προβλήτα Ι Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων» στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Μάλιστα έχει
ήδη ανακηρυχθεί ο ανάδοχος. Στόχος είναι η αναβάθμιση της Προβλήτας
Ι με σκοπό την εύρυθμη και σύγχρονη λειτουργία του Container Terminal.
Παράλληλα προχωράει και η αναβάθμιση του Ηλεκτρομηχανολογικού
του Εξοπλισμού της Προβλήτας Ι του Σ.ΕΜΠΟ. με την προμήθεια και εγκατάσταση μιας καινούριας γερανογέφυρας προκυμαίας Super Post
Panamax. Το συγκεκριμένο έργο έχει αρχικό προϋπολογισμό 9 εκατ.
ευρώ.
Τους επόμενους μήνες αναμένεται να προχωρήσουν οι διαγωνισμοί
για την επέκταση του Σταθμού Αυτοκινήτων, προϋπολογισμού 20 εκατ.
ευρώ, η υπόγεια σύνδεση του σταθμού αυτοκινήτων με τον πρώην
χώρο ΟΔΔΥ, προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ, και η βυθοκόρηση του λιμανιού, προϋπολογισμού 8 εκατ. ευρώ.
Ποιες είναι οι υποχρεωτικές και ποιες οι πρόσθετες επενδύσεις
Στη δέσμη των υποχρεωτικών επενδύσεων περιλαμβάνονται: η επέκταση του επιβατικού λιμένα στη νότια ζώνη, η μετατροπή της πενταγωνικής
αποθήκης σε επιβατικό σταθμό κρουαζιέρας, η υπόγεια σύνδεση του
σταθμού διακίνησης αυτοκινήτων με τον χώρο πρώην ΟΔΔΥ, η
βυθοκόρηση του κεντρικού λιμένα, η κατασκευή του νέου προβλήτα
πετρελαιοειδών, η επέκταση του σταθμού διακίνησης αυτοκινήτων, η
βελτίωση των υποδομών της ΝΕΖ, η προμήθεια νέου εξοπλισμού και,
φυσικά, η βελτίωση και συντήρηση των υποδομών του λιμένα.
Επιπλέον των υποχρεωτικών επενδύσεων που περιγράφονται στη
σύμβαση παραχώρησης, η ΟΛΠ Α.Ε. έχει προτείνει μια δέσμη πρόσθετων
επενδύσεων, συνολικού ύψους 172 εκατ. ευρώ, τις οποίες κρίνει απαραίτητες για την ανάπτυξη του Πειραιά σε λιμένα παροχής ολοκληρωμένων
υπηρεσιών με σύγχρονες υποδομές και μέσα.
Στις πρόσθετες επενδύσεις περιλαμβάνονται: η ανάπτυξη κέντρου
αποθήκευσης και διανομής στον χώρο πρώην ΟΔΔΥ, η κατασκευή δύο
πολυώροφων κτιρίων στάθμευσης αυτοκινήτων, η αγορά οικολογικών
λεωφορείων και η κατασκευή επιβατικού σταθμού κρουαζιέρας.
ΟΛΠΖανγκ Ανμίνγκ
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CLIA:

Ηγετικός ο ρόλος της βιομηχανίας
κρουαζιέρας στην εφαρμογή πρακτικών
που προστατεύουν το περιβάλλον

T

ην πρόοδο που συνεχίζουν να κάνουν τα
κρουαζιερόπλοια των μελών της Διεθνούς
Ένωσης Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA)
στην ανάπτυξη και την εφαρμογή προηγμένων
τεχνολογιών και πρακτικών για την επίτευξη
χαμηλότερων εκπομπών αερίων του άνθρακα,
υψηλότερων αποδόσεων και ενός καθαρότερου
θαλάσσιου περιβάλλοντος, εν πλω και στα λιμάνια, επιβεβαιώνει η Έκθεση Περιβαλλοντικών
Τεχνολογιών και Πρακτικών της Παγκόσμιας
Βιομηχανίας Κρουαζιέρας της CLIA για το 2020,
η οποία εκπονήθηκε από την Oxford Economics.
Παρότι τα κρουαζιερόπλοια αντιστοιχούν σε
πολύ λιγότερο από το 1 τοις εκατό της παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότητας, η τελευταία έκθεση τεκμηριώνει πώς οι εταιρείες κρουαζιέρας
έχουν αναλάβει ηγετικό ρόλο στην υιοθέτηση
θαλάσσιων τεχνολογιών που ωφελούν το σύνολο της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Έως σήμερα,
η βιομηχανία κρουαζιέρας έχει επενδύσει
πάνω από 23,5 δισ. δολάρια σε πλοία με νέες
τεχνολογίες και καθαρότερα καύσιμα, με στόχο
τη μείωση των εκπομπών αερίων του άνθρακα
και την επίτευξη υψηλότερων αποδόσεων. Τα
μεγέθη αυτά συνιστούν αύξηση της τάξης του
1,5 δισ. δολαρίων σε σχέση με τα αποτελέσματα
της έκθεσης του 2019.
«Ακόμα και την ώρα που εργαζόμαστε για
να αντιμετωπίσουμε και να ξεπεράσουμε τις
επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, η βιομηχανία κρουαζιέρας παραμένει δεσμευμένη
σε ένα καθαρότερο και πιο βιώσιμο μέλλον.
Έχοντας ήδη επενδύσει πάνω από 23 δισ. δολάρια σε πλοία με νέες τεχνολογίες και καθαρότερα καύσιμα, όπως συστήματα καθαρισμού
καυσαερίων και υγροποιημένο φυσικό αέριο,
μπορώ μόνο να φανταστώ τι θα επιτύχουμε
μαζί τα επόμενα δέκα χρόνια και πέρα από
αυτά», δήλωσε η Kelly Craighead, Πρόεδρος
και Διευθύνουσα Σύμβουλος της CLIA. «Αυτή
η Έκθεση επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας για
περιβαλλοντική βιωσιμότητα και οφείλω να
συγχαρώ τα μέλη μας για τον πρωταγωνιστικό
ρόλο τους στην υιοθέτηση των υψηλότερων
προτύπων υπεύθυνου τουρισμού».
Οι εταιρείες-μέλη της CLIA ήταν οι πρώτες
από τον ναυτιλιακό κλάδο που δεσμεύτηκαν
δημόσια για τη μείωση του ποσοστού εκπομπών
αερίων του άνθρακα κατά 40% έως το 2030,
σε σύγκριση με το 2008. Όπως σημειώνεται
στη φετινή Έκθεση, τα κρουαζιερόπλοια των
μελών της CLIA συνεχίζουν να εργάζονται επι-
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μελώς για να επιτύχουν τέτοιους φιλόδοξους
στόχους και να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες
προσδοκίες. Στο πλαίσιο αυτό, σημαντική πρόοδος
έχει επιτευχθεί στους ακόλουθους τομείς:
• Καύσιμο LNG * - Η Έκθεση του 2020 διαπίστωσε ότι το 49% της νέας χωρητικότητας
κρουαζιερόπλοιων θα βασίζεται στη χρήση
LNG ως βασικού καυσίμου, ποσοστό που συνιστά αύξηση κατά 51% της συνολικής χωρητικότητας σε σύγκριση με το 2018.
• Συστήματα καθαρισμού καυσαερίων (EGCS)
• Περισσότερο από το 69% της παγκόσμιας
χωρητικότητας κρουαζιερόπλοιων χρησιμοποιεί
EGCS για να καλύψει ή και να υπερβεί τους
στόχους της μείωσης εκπομπών αερίων του
άνθρακα, καταγράφοντας αύξηση κατά 25%
σε σύγκριση με το 2018. Επιπλέον, το 96%
των νέων κρουαζιερόπλοιων που δεν κάνουν
χρήση LNG θα έχουν εγκαταστημένα EGCS,
αύξηση κατά 21% σε σύγκριση με το 2019.
• Συστήματα Προηγμένης Επεξεργασίας
Λυμάτων - Το 99% των νέων κρουαζιερόπλοιων που παραγγέλλονται έχουν συστήματα
προηγμένης επεξεργασίας λυμάτων (ανεβάζοντας τη παγκόσμια χωρητικότητα κρουαζιερόπλοιων στο 78,5%) και επί του παρόντος
το 70% της χωρητικότητας του στόλου κρουαζιέρας της CLIA εξυπηρετείται από συστήματα
προηγμένης επεξεργασίας λυμάτων (αύξηση
5% σε σχέση με το 2019).
• Ικανότητα παράκτιας ενεργειακής υποστήριξης - Στα λιμάνια, τα κρουαζιερόπλοια
εξοπλίζονται όλο και περισσότερο με τεχνολογία που επιτρέπει την παράκτια ηλεκτροδότησή τους, επιτρέποντας έτσι στους κινητήρες
να απενεργοποιούνται. Μάλιστα υπάρχουν
πολλές συνεργασίες με λιμάνια και κυβερνήσεις για την αύξηση διαθεσιμότητας αυτής
της τεχνολογίας.
- Το 75% της νέας χωρητικότητας θα είναι
είτε εξοπλισμένα με συστήματα παράκτιας ηλε-

κτροδότησης ή διαμορφωμένα ώστε τα συστήματα αυτά να προστεθούν στο μέλλον.
- Το 32% της παγκόσμιας χωρητικότητας
(αύξηση 13% από το 2019) είναι εξοπλισμένο
με συστήματα παράκτιας ηλεκτροδότησης σε
14 λιμάνια παγκοσμίως όπου αυτή η δυνατότητα
παρέχεται σε τουλάχιστον μία θέση πλαγιοδέτησης στο λιμάνι.
Η πρόοδος σε όλους αυτούς τους τομείς
επιβεβαιώνει τη σταθερή θέση της CLIA ότι
είναι απαραίτητο και επείγον να εξισορροπηθεί
η ανάπτυξη του κλάδου με πολιτικές και τεχνολογικές αλλαγές που συμβάλλουν στην
προστασία του αέρα και των ωκεανών όπου
δραστηριοποιείται η βιομηχανία κρουαζιέρας.
«Η βιομηχανία κρουαζιέρας εργάζεται καθημερινά για να βελτιώσει τις προσπάθειές
της για υπεύθυνες πολιτικές τουρισμού και
αναγνωρίζει ότι οι συνεχείς και σημαντικές
επενδύσεις στην έρευνα είναι ζωτικής σημασίας
για τον εντοπισμό και την παραγωγή νέων
καυσίμων και συστημάτων κίνησης των πλοίων», δήλωσε ο Adam Goldstein, Πρόεδρος
της CLIA Global, και πρόσθεσε: «Αυτός είναι
ο λόγος για τον οποίο η CLIA, μαζί με άλλους
εταίρους του ναυτιλιακού τομέα, έχει προτείνει
τη δημιουργία και τη χρηματοδότηση ενός
Συμβουλίου Έρευνας και Ανάπτυξης με κονδύλια 5 δισ. δολαρίων, που θα είναι αφιερωμένο στη συνεργατική προσπάθεια για τον εντοπισμό των τεχνολογιών και των πηγών
ενέργειας που θα προσφέρουν επιπλέον ευκαιρίες για να μειώσουμε το περιβαλλοντικό
μας αποτύπωμα και να ανταποκριθούμε στους
φιλόδοξους στόχους που θέτει ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοΐας (ΙΜΟ)».
Από την πλευρά της, η κα Μαρία Δεληγιάννη,
Γενική Διευθύντρια Ανατολικής Μεσόγειου
της CLIA, παρουσίασε τα βασικά συμπεράσματα
της Έκθεσης στη Σύνοδο Βιωσιμότητας Θεσσαλονίκης (Thessaloniki Sustainability Summit)
με τίτλο «Βιώσιμες Πόλεις και Λιμάνια», που
πραγματοποιήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου. Κατά
τη διάρκεια της συζήτησης για τη «βιώσιμη
ναυτιλία», η κα Δεληγιάννη τόνισε:
«Παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε,
η δέσμευσή μας να συνεισφέρουμε τα μέγιστα
στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα παραμένει
ψηλά στην ατζέντα μας. Η προστασία του περιβάλλοντος και των προορισμών που επισκεπτόμαστε είναι επιχειρηματική επιταγή για
τις εταιρείες κρουαζιέρας».

Κέντρο Αριστείας
της Ναυτιλίας ιδρύει
το Πανεπιστήμιο Πειραιά

Κέντρο Αριστείας της Ναυτιλίας δημιουργεί
το Πανεπιστήμιο Πειραιά σύμφωνα με τον
καθηγητή Άγγελο Παντουβάκη, Πρόεδρο
του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Πειραιά.

Τις σχετικές ανακοινώσεις έκανε ο κ. Παντουβάκης, μιλώντας στην ειδική εκδήλωση
για την κυκλική και την πράσινη οικονομία
που συνδιοργάνωσαν στο ΕΒΕΠ, ο ΣΒΑΠ,
ο Δήμος Πειραιώς, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το ΕΒΕΠ, στο πλαίσιο του
φετινού, θεσμικού εορτασμού «Ημέρες Θάλασσας».
Όπως είπε ο κ. Παντουβάκης, το Κέντρο
Αριστείας στη Ναυτιλία, στοχεύει να ερευνά,
να πειραματίζεται, να εφαρμόζει, να προτυποποιεί και να παρακολουθεί τις τελευταίες
εξελίξεις στη Ναυτιλία. Η γνώση που έχει
σκοπό να μεταλαμπαδεύσει το Κέντρο δεν
είναι μόνο θεωρητική, είναι χρήσιμη και
αποσκοπεί στην αξιοποίηση των πορισμάτων της διεξαχθείσας έρευνας ώστε να καθίσταται επωφελής τόσο στον εν λόγω
κλάδο όσο και γενικότερα στην οικονομία
της χώρας.
Αναλυτικότερα, βασικοί στόχοι του Κέντρου
Αριστείας στη Ναυτιλία είναι:
- Να δημιουργήσει ένα Παγκόσμιο Κέντρο
Γνώσης και Καινοτομίας, προκειμένου να
υποστηρίξει τις στρατηγικές ανάγκες της
Ελληνικής Ναυτιλίας
- Να εστιάσει στη δημιουργία και την
προώθηση γνώσης και καινοτομίας πάνω
στις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες
της Ναυτιλίας
- Να συνδέσει την έρευνα των πανεπιστημιακών ερευνητών και την πρακτική
των επαγγελματιών μέσα σε ένα πλαίσιο
υψηλών απαιτήσεων
- Να δημιουργήσει μια ανταγωνιστική
αιχμή για όλη τη Ναυτιλιακή Συστάδα
- Να ενεργοποιήσει, καταγράψει και αξιοποιήσει τον ακαδημαϊκό, επαγγελματικό
και δημόσιο διάλογο σε βασικούς πυλώνες
της Ναυτιλίας
- Να παράγει προτάσεις - ιδέες γύρω
από τις εκάστοτε κυοφορούμενες εξελίξεις
στον τομέα της Ναυτιλίας.
Για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω στόχων,
θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν τα ιδιαιτέρως ακριβά αποκτήματα του Τμήματος
Ναυτιλιακών Σπουδών στον τεχνολογικό

τομέα, όπως για παράδειγμα το «αυτόνομο πλοίο» ή ο «προσομοιωτής εξοπλισμού» ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία αποκτήσεως.

Πυλώνες
Το Κέντρο Αριστείας έχει τους παρακάτω
τέσσερις πυλώνες:
- Τη Στρατηγική / Γεωπολιτική
- Το Ανθρώπινο Δυναμικό (Soft skills)
- Tην Τεχνολογία / Πληροφορική (Modelling
& simulation)
- Τη Βιωσιμότητα (Sustainability).
Σημειώνεται ότι το Κέντρο Αριστείας θα
αποτελεί ανοικτή ερευνητική δομή, υπό τη
έννοια ότι επιπλέον θεματικοί πυλώνες και
ερευνητικές ομάδες θα μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό με στόχο την περαιτέρω
ενίσχυση της γνώσης, της έρευνας, της
ανάπτυξης και της εκπαίδευσης στις θεματικές συνιστώσες της της Ναυτιλίας.

- Το Ναυτικό Επιμελητήριο
- Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς
- Ο δήμος Πειραιά.
Επιπρόσθετα, στόχος του Κέντρου Αριστείας στη Ναυτιλία είναι η συνεργασία σε
διασυνοριακό επίπεδο με άλλα Κέντρα Αριστείας και κυρίως μέσω της MARAD (Maritime
Administration) να καταφέρει να πιστοποιηθεί
από το Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ
(United States Department of Transportation).
Επίσης, θα επιδιώξει την συνεργασία με
νηογνώμονες καθώς επίσης με άλλα Πανεπιστήμια, think tanks και δημόσιους φορείς
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και με
πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Διεθνή Κ.Α.Ν.
Στη Σιγκαπούρη και τη Νορβηγία έχουν
ήδη δημιουργηθεί Κέντρα Αριστείας στη
Ναυτιλία (Maritime Centers of Excellence).
Η Σιγκαπούρη, έχει ως προτεραιότητες
του Κέντρου Αριστείας:
- τη Μοντελοποίηση και Προσωμοίωση
για τα Λιμάνια Επόμενης Γενιάς (Centre of
Excellence in Modelling and Simulation for
Next Generation Ports (C4NGP)), με μελέτες
μοντελοποίησης, προσομοίωσης και βελτιστοποίησης για την υποστήριξη της αξιολόγησης και της επιλογής καινοτόμων λύσεων για το λιμάνι.
- τη ναυτιλιακή Ενέργεια και Βιώσιμη Ανάπτυξη (Centre of Excellence in Maritime
Energy and Sustainable Development (MESD))
εστίαση στις μελλοντικές λιμενικές και ναυτιλιακές εφαρμογές σε 3 βασικούς τομείς: διαχείριση ενέργειας, διαχείριση εκπομπών,
βιώσιμες θαλάσσιες επιχειρήσεις και
- την Ασφάλεια στη Θάλασσα (Centre of
Excellence in Maritime Safety (CEMS)).
Στη Νορβηγία το Κέντρο Αυτόνομων Θαλάσσιων Λειτουργιών & Συστημάτων αναΣυνέργειες
πτύσσει έξυπνα πλοία και δομές ωκεανών,
Το Κέντρο Αριστείας στη Ναυτιλία θα ρομπότ με σκοπό την υψηλή ακρίβεια και
επιδιώξει σταθερά συνεργασίες και συ- την ασφάλεια - κρίσιμες λειτουργίες σε
νέργειες με άλλους φορείς με παρεμφερείς ακραία περιβάλλοντα. Δημιουργεί καινοτομία
σκοπούς όπως:
για:
- Το Maritime Cluster
- Βιομηχανικούς εταίρους και συνεργάτες
- Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών
- Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

Σε ποιους απευθύνεται
Οι ομάδες-στόχοι στις οποίες απευθύνεται
το Κέντρο είναι:
- Ακαδημαϊκοί
- Πανεπιστημιακοί ερευνητές
- Άτομα που ενδιαφέρονται για επαγγελματική κατάρτιση
- Επαγγελματίες του χώρου της Ναυτιλίας
- Θεσμικοί φορείς στη Ναυτιλία.
Ωστόσο, τα αποτελέσματα του Κέντρου
θα διαδοθούν σε ένα ευρύτερο κοινό. Οι
εθνικές κοινότητες θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τα μαθησιακά αποτελέσματα
και το σχετικό υλικό που θα παραχθεί από
το Κέντρο Αριστείας. Οι μηχανισμοί ανατροφοδότησης θα μπορούσαν να βελτιωθούν
μέσω διαφόρων τυπικών ή άτυπων καναλιών
επικοινωνίας που θα δημιουργηθούν. Το
ενδιαφέρον της επιστημονικής και επαγγελματικής-βιομηχανικής κοινότητας θα
μπορούσε να παρακινηθεί ώστε να υποστηρίξει σε μεγάλο βαθμό τους στόχους
του Κέντρου Αριστείας στη Ναυτιλία.
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Έναρξη τριών διαγωνιστικών
διαδικασιών για την αξιοποίηση
των λιμένων Αλεξανδρούπολης,
Ηγουμενίτσας και Καβάλας
Στην έναρξη τριών διεθνών δημόσιων διαγωνισμών για την
αξιοποίηση των λιμένων της Αλεξανδρούπολης, της Ηγουμενίτσας και της Καβάλας προχωρά το ΤΑΙΠΕΔ, στο πλαίσιο
της στρατηγικής για την ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών
της χώρας που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιό του.
Οι Οργανισμοί Λιμένος Αλεξανδρούπολης και Ηγουμενίτσας
θα αξιοποιηθούν μέσω της πώλησης πλειοψηφικού πακέτου
μετοχών, ενώ για τον Οργανισμό Λιμένος Καβάλας προβλέπεται
η υπο-παραχώρηση ενός σταθμού πολλαπλών χρήσεων σε
τμήμα του λιμένα «Φίλιππος Β΄».
Οι σχετικές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφερόντος για
τους τρεις διαγωνισμούς έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του ΤΑΙΠΕΔ.

Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης
Ειδικότερα, η διαγωνιστική διαδικασία για τον Οργανισμό
Λιμένος Αλεξανδρούπολης (ΟΛΑ Α.Ε.) προβλέπει την πώληση
τουλάχιστον του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Στον ΟΛΑ Α.Ε. έχει παραχωρηθεί από το ελληνικό δημόσιο
το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και λειτουργίας των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής
ζώνης του λιμένος Αλεξανδρούπολης και του αλιευτικού καταφυγίου Μάκρης. Η εταιρεία έχει επίσης διοικητικές αρμοδιότητες επί του λιμένος Καμαριώτισσας Σαμοθράκης και
του αλιευτικού καταφυγίου Θέρμων Σαμοθράκης.
Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: α) τη
φάση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προεπιλογή
των ενδιαφερόμενων μερών και β) τη φάση υποβολής δεσμευτικών προσφορών και ανάδειξης πλειοδότη. Στην πρώτη φάση,
τα ενδιαφερόμενα μέρη προσκαλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία
στις 2 Οκτωβρίου 2020, έως τις 17:00 (ώρα Ελλάδος).

Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας
Αντίστοιχα, η διαγωνιστική διαδικασία για τον Οργανισμό
Λιμένος Ηγουμενίτσας (ΟΛΗΓ Α.Ε.) προβλέπει την πώληση
τουλάχιστον του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Στον ΟΛΗΓ Α.Ε. έχει παραχωρηθεί από το ελληνικό δημόσιο
το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και λειτουργίας των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής
ζώνης του λιμένος Ηγουμενίτσας, του αλιευτικού καταφυγίου
Σαγιάδας, του αλιευτικού καταφυγίου Πλαταριάς και του καταφυγίου σκαφών αναψυχής Συβότων.
Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: α)
τη φάση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προεπιλογή
των ενδιαφερόμενων μερών και β) τη φάση υποβολής δεσμευτικών προσφορών και ανάδειξης πλειοδότη. Στην
πρώτη φάση, τα ενδιαφερόμενα μέρη προσκαλούνται να
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να συμμετάσχουν στη

14

διαγωνιστική διαδικασία στις 2 Οκτωβρίου 2020, έως τις
17:00 (ώρα Ελλάδος).
Στους διαγωνισμούς αξιοποίησης του Οργανισμού Λιμένος
Αλεξανδρούπολης και του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας
για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ ενεργούν οι «Deloitte Business
Solutions - Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.» ως χρηματοοικονομικός
σύμβουλος, οι «Your Legal Partners - Δρακόπουλος & Βασαλάκης - Αλεξίου Κοσμόπουλος» ως νομικός σύμβουλος,
το «Γραφείο Δοξιάδη Σύμβουλοι για Ανάπτυξη και Οικιστική
Α.Ε.» ως τεχνικός σύμβουλο και η εταιρεία «Port Consultants
Rotterdam B.V.» ως εμπορικός σύμβουλος.

Οργανισμός Λιμένος Καβάλας
Σε ό,τι αφορά στο λιμάνι της Καβάλας, ο διαγωνισμός
προβλέπει την υπο-παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης,
συντήρησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης ενός σταθμού
πολλαπλών χρήσεων σε τμήμα του λιμένα Φίλιππος Β΄ του
«Οργανισμού Λιμένος Καβάλας Α.Ε.» (ΟΛΚ Α.Ε.).
Η υπο-παραχώρησης περιλαμβάνει:
- τον υφιστάμενο προβλήτα με επιστρωμένη έκταση, εμβαδού
περίπου 117.000 τ.μ.,
- μια πρόσθετη μη επιστρωμένη από αποκατάσταση έκταση,
εμβαδού περίπου 165.000 τ.μ.,
- τον αποσπασμένο μώλο/κυματοθραύστη
- την εμπορική δραστηριότητα (γενικό φορτίο, ξηρό χύδην
φορτίο και περιστασιακά εξυπηρέτηση εμπορευματοκιβωτίων) και
- συγκεκριμένα αντικείμενα του υπάρχοντος εξοπλισμού του
λιμανιού.
Η διάρκεια της υπο-παραχώρησης θα είναι για 40 έτη.
Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: α)
τη φάση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προεπιλογή
των ενδιαφερόμενων μερών και β) τη φάση υποβολής δεσμευτικών προσφορών και ανάδειξης πλειοδότη. Στην
πρώτη φάση, τα ενδιαφερόμενα μέρη προσκαλούνται να
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να συμμετάσχουν στη
διαγωνιστική διαδικασία στις 2 Οκτωβρίου 2020, έως τις
17:00 (ώρα Ελλάδος).
Για την αξιοποίηση του συγκεκριμένου λιμένα, το Ταμείο
έχει ορίσει την «ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη
Εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών» ως χρηματοοικονομικό σύμβουλο, τη δικηγορική εταιρεία «KLC Law
Firm» ως νομικό σύμβουλο, την εταιρεία «Γραφείο Δοξιάδη
Σύμβουλοι για Ανάπτυξη και Οικιστική Α.Ε.» ως τεχνικό σύμβουλο και την εταιρεία «Port Consultants Rotterdam B.V.»
ως εμπορικό σύμβουλο.
Τέλος, το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει ότι έλαβε μία δεσμευτική
προσφορά από ιδιώτη επενδυτή για το ακίνητο του πρώην
εργοταξιακού χώρου του έργου ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου.

Πρότυπο Ποιότητας FONASBA στις
ARKAS Hellas και ΤΑRROS Hellas

Σ

τις ARKAS Hellas και ΤΑRROS Hellas, μέλη του ARKAS HELLAS Group, απονεμήθηκε το Πρότυπο Ποιότητας FONASBA (Quality Standard
Αccreditation) από τη Διεθνή Ομοσπονδία Εθνικών Ενώσεων Ναυλομεσιτών και Πρακτόρων.
Το Πρότυπο Ποιότητας αποδίδεται
αποκλειστικά στους πράκτορες, μέλη
των εθνικών ενώσεων της FONASBA ( Federation of National Associations of Ship Brokers and
Agents), που πληρούν συγκεκριμένα
αυστηρά κριτήρια και προϋποθέσεις,
σχετικά με την οικονομική τους κατάσταση, την οργανωτική δομή τους
και την κατάρτιση του ανθρώπινου
δυναμικού τους.
«H Διεθνής Ναυτική Ένωση Ελλάδας (Δ.Ν.Ε.), μέσω της συνεργα-

σίας της με τη FONASBA, δίνει
πλέον στα πρακτορεία μέλη της, τη
δυνατότητα πιστοποίησης. H διοίκηση
του ARKAS HELLAS GROUP, αντιλαμβανόμενη τη σημασία ενός διεθνώς αναγνωρισμένου Προτύπου
Ποιότητας, προχώρησε πρώτη την
αίτηση της προς τη Δ.Ν.Ε. και είναι
μεγάλη μας χαρά που έχουμε πλέον
λάβει τόσο για την ARKAS HELLAS,
όσο και για την TARROS HELLAS
τα σχετικά πιστοποιητικά» αναφέρει
ο Φίλιππος Κωστόπουλος, διευθύνων σύμβουλος του ΑRKAS HELLAS
Group.
Tι είναι το FONASBA Quality
Standard;
To Πρότυπο Ποιότητας (Quality
Standard) της FONASBA αποτελεί
διεθνή πιστοποίηση και δημιουργή-

θηκε με σκοπό να βοηθά τους πλοιοκτήτες και τους operators να εντοπίζουν αξιόπιστους πράκτορες και
ναυλομεσίτες, που λειτουργούν
επαγγελματικά και επιδεικνύουν μια
απτή δέσμευση για άριστης ποιότητας
υπηρεσίες. Έως τον Μάρτιο του
2020, 40 χώρες και περισσότερες
από 560 εταιρείες έχουν πιστοποιηθεί από τον Διεθνή Οργανισμό FONASBA, παρέχοντας στη ναυτιλιακή
βιομηχανία ένα ισχυρό, εφαρμόσιμο
και πρακτικό Πρότυπο Ποιότητας.
Οι εταιρείες στις οποίες απονέμεται
το Πρότυπο Ποιότητας υπόκεινται
σε διετή έλεγχο από την εθνική
ένωση στην οποία ανήκουν και στη
συνέχεια, ο έλεγχος εποπτεύεται
από τη FONASBA προκειμένου να
διασφαλίσει την πλήρη κάλυψη των
απαιτούμενων κριτηρίων.
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Λιμάνι Πειραιά: 26ο παγκοσμίως,
4ο στην Ευρώπη, 1ο στη Μεσόγειο
στα εμπορευματοκιβώτια

Την κατάταξη με τα μεγαλύτερα λιμάνια παγκοσμίως στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων
έδωσε στη δημοσιότητα η Lloyd’s List.

Σ

ύμφωνα με τη λίστα αυτή, το λιμάνι του Πειραιά 26η θέση του κόσμου
αναρριχήθηκε πέρσι στην 26η θέση παγκοσμίως,
Ο Πειραιάς έχει “μεγαλώσει” 70% από το 2015, λόγω
καταλαμβάνοντας παράλληλα την 4η θέση της των επιδόσεων των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ
Ευρώπης και την 1η της Μεσογείου.
Μπορεί ο Πειραιάς θα γίνει το Νο3 της Ευρώπης, υποσκελίζοντας το Αμβούργο, το οποίο ξεχωρίζει και για το
Πέρσι, ο Πειραιάς (προβλήτες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) διακίνησε 5,65 πλήθος των σιδηροδρομικών εταιρειών που εξυπηρετεί;
εκατ. εμπορευματοκιβώτια έναντι 4,9 εκατ. το 2018, ση- Μόνο εάν δημιουργηθεί ο προβλήτας 4.
μειώνοντας αύξηση 15,1%.
Εάν δημιουργηθεί, θα αυξήσει την ετήσια δυναμικότητα
Στην Ευρώπη, το λιμάνι του Ρότερνταμ, το οποίο είναι από τα 7,2 εκατ. εμπορευματοκιβώτια που είναι σήμερα,
1ο στην Ευρώπη και 10ο στον κόσμο διακίνησε 14,8 εκατ. στα 10 εκατ. εμπορευματοκιβώτια.
εμπορευματοκιβώτια (+2,1%), της Αμβέρσας που είναι 2ο
Η δημιουργία του προβλήτα 4, με δυναμικότητα 2,8 εκατ.
στην Ευρώπη και 13ο στον κόσμο 11,8 εκατ. (+6,8%) και εμπορευματοκιβώτια, συμπεριελήφθη στο Master Plan
του Αμβούργου που είναι 3ο στην Ευρώπη και 17ο στον του ΟΛΠ, ωστόσο απορρίφθηκε από την ΕΣΑΛ ως «μη
κόσμο 9,3 εκατ. (+6,2%).
ώριμη πρόταση». Ο Οργανισμός πρόκειται να επανακαταθέσει το σχετικό αίτημα.
Γενικότερα, ποιο είναι το μεγάλο πλεονέκτημα του
Όλο και πιο ψηλά το λιμάνι του Πειραιά
Ο Πειραιάς ξεπέρασε την Βαλένθια, την Βρέμη και την Πειραιά και του ΟΛΠ; Πέρα από τα τεχνικά χαρακτηριστικά
Αλχεθίρας. Πέρσι διακίνησε 5,65 εκατ. εμπορευματοκι- του λιμένα, το γεγονός ότι η μητρική εταιρεία του ΟΛΠ
είναι η Cosco, η οποία είναι 3η στον κόσμο στους liners
βώτια.
Στην πρώτη τριάδα, τα λιμάνια του Ρότερνταμ, της Αμ- (στις ναυτιλιακές εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβέρσας και του Αμβούργου, τα οποία – ωστόσο – είχαν μι- βωτίων) με μερίδιο αγοράς 12,4% και 2η στον κόσμο στη
κρότερη άνοδο από τον Πειραιά
διαχείριση container terminals με μερίδιο αγοράς 6,1%.
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Ε.Β.Ε.Π.: Πρέπει η Ε.Ε. να αποφασίσει
για τον ευρωπαϊκό κανονισμό στην
εφοδιαστική αλυσίδα
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς ενημερώνει πως σύντομα η ΕΕ θα πρέπει, μετά την αξιολόγηση, να
αποφασίσει εάν θα αφήσει τον κανονισμό 330/2010 για τους
κάθετους περιορισμούς στην εφοδιαστική αλυσίδα ως έχει, να
τον ακυρώσει, να παρατείνει τη διάρκειά του ή να τον αναθεωρήσει.
Σκοπός του κανονισμού είναι η εξαίρεση από την απαγόρευση
του άρθρου 101 παρ. 1 της συνθήκης εκείνων των κάθετων
εμπορικών συμφωνιών για τις οποίες μπορεί να θεωρηθεί, με
επαρκή βεβαιότητα, ότι πληρούν τους όρους του άρθρου 101
παρ. 3 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης. Συγκεκριμένα το άρθρο
101 παρ. 1 της «Συνθήκης» για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης απαγορεύει συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων που
περιορίζουν τον ανταγωνισμό, εκτός εάν συμβάλλουν στη
βελτίωση της παραγωγής ή της διανομής αγαθών ή στην
προώθηση της τεχνικής ή οικονομικής προόδου, επιτρέποντας
παράλληλα στους καταναλωτές ένα δίκαιο μερίδιο από τα
προκύπτοντα οφέλη, σύμφωνα με τη παρ. 3 του ίδιου άρθρου
της συνθήκης. Η απαγόρευση του άρθρου 101 της συνθήκης
καλύπτει, τις λεγόμενες «κάθετες συμφωνίες» που έχουν συναφθεί μεταξύ δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων, οι οποίες
λειτουργούν σε διαφορετικά επίπεδα της αλυσίδας παραγωγής
ή διανομής και αφορούν στους όρους υπό τους οποίους τα
μέρη μπορούν να αγοράσουν, να πωλήσουν ή να μεταπωλήσουν
αγαθά ή υπηρεσίες.
Ο κανονισμός απαλλαγής από κάθετο περιορισμό κατά κατηγορία και οι κάθετες οδηγίες («VBER» Vertical Block Exemption
Regulation and guidelines «VGL») λειτούργησαν καλά στην ΕΕ
τα τελευταία εννέα χρόνια. Έχουν παράσχει ένα ισορροπημένο
πλαίσιο για την κάθετη σχέση μεταξύ επιχειρήσεων στην
αλυσίδα εφοδιασμού. Η τρέχουσα αξιολόγηση της ΕΕ είναι μια
ευκαιρία για τη δημιουργία ενός επικαιροποιημένου ρυθμιστικού
πλαισίου που θα ενισχύει την ασφάλεια δικαίου στην αλυσίδα
εφοδιασμού και θα υποστηρίζει έναν ανταγωνιστικό τομέα του
λιανικού και χονδρικού εμπορίου, κατά την επόμενη δεκαετία.
Οι προτάσεις φορέων για τροποποίηση της εξαίρεσης κάθετου
περιορισμού και κατευθυντήριων γραμμών στοχεύουν στην
αντιμετώπιση του αυξανόμενου αριθμού περιορισμών που επιβάλλονται από προμηθευτές, οι οποίοι, ειδικά σε ένα ψηφιακό
περιβάλλον, επιδιώκουν να ελέγξουν περαιτέρω τα δίκτυα
διανομής τους. Ζητούνται επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τις
εξελίξεις που προκύπτουν στο πλαίσιο των σχέσεων εμπορικών
αντιπροσωπειών. Σωστά δεν εξετάζεται καν το ζήτημα της Διατήρησης Τιμής Μεταπώλησης (RPM), καθώς θεωρείται πως η
αρχή της απαγόρευσης του RPM, όπως ορίζεται στον παρόντα
κανονισμό, θα πρέπει να τηρείται αυστηρά. Η προσέγγιση του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, σε συνεργασία με την EuroCommerce, στοχεύει στην αντιμετώπιση
των ακόλουθων βασικών προβλημάτων:
• Επιλεκτική διανομή: Οι βασικές ανησυχίες περιστρέφονται
γύρω από την αυξημένη χρήση επιλεκτικής διανομής από τους
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προμηθευτές, η οποία
δεν δικαιολογείται
πάντα από τη φύση
των σχετικών προϊόντων ή υπηρεσιών και
την έλλειψη διαφάνειας ως προς τα κριτήρια και την εφαρμογή
των διακρίσεων.
• Αγορές τρίτων
χωρών: Μετά την «απόφαση Coty» οι προμηθευτές προσπάθησαν να επιβάλουν περισσότερους περιορισμούς στην ικανότητα των πωλητών να μεταπωλούν σε αγορές τρίτων χωρών
σε ένα περιβάλλον όπου οι διαδικτυακές πλατφόρμες διαδραματίζουν αυξανόμενο ρόλο και αυτό μπορεί να περιορίσει
την ικανότητα των μεταπωλητών να εξυπηρετούν συγκεκριμένες
ομάδες πελατών.
• Διπλή τιμολόγηση: Σε ένα απανταχού κανάλι τιμολογήσεων,
οι προμηθευτές θα πρέπει να παραμείνουν σε θέση να συνεχίσουν
να υποστηρίζουν τις προσπάθειες πώλησης μεταξύ επιχειρήσεων
με τρόπο που να είναι εφαρμόσιμος και συμβατός με τις αρχές
της απαγόρευσης των διακρίσεων στον κανονισμό.
• Εδαφικοί περιορισμοί εφοδιασμού: Περιορίζουν την
ικανότητα των διανομέων να επωφελούνται από την ενιαία
αγορά και οδηγούν σε υψηλότερες τιμές και χαμηλότερη
επιλογή για τους καταναλωτές. Το όφελος της απαλλαγής
κατά κατηγορία πρέπει να καταργηθεί όταν οι προμηθευτές
εφαρμόζουν εδαφικούς περιορισμούς εφοδιασμού.
• Διανομή: Είναι ένας τρόπος για τους προμηθευτές να περιορίσουν την ικανότητα ενός διανομέα σε προϊόντα προέλευσης
(premium), αναθέτοντας σε έναν συγκεκριμένο αγοραστή μόνο
μια συγκεκριμένη ποικιλία. Αυτό έχει μεγάλη επίδραση στον ανταγωνισμό. Το όφελος της απαλλαγής κατά κατηγορία πρέπει
να καταργηθεί όταν οι προμηθευτές εφαρμόζουν τη διανομή.
• Εμπορικοί αντιπρόσωποι: Ζητείται να διατηρηθεί η τρέχουσα
εξαίρεση ως τρόπος στήριξης της εμπορικής αντιπροσωπείας
δεδομένου του σημαντικού επιχειρηματικού μοντέλου που χρησιμοποιείται από πολλές Μμε στην Ευρώπη και οι οποίες υποστηρίζουν την ενιαία αγορά. Παράλληλα ζητούνται διευκρινίσεις
που να αντικατοπτρίζουν τις εξελίξεις της αγοράς και την
υφιστάμενη νομολογία.
Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, τονίζει: «Το
Ε.Β.Ε.Π., σε συνεργασία με τη EuroCommerce, σκιαγραφεί
τους τομείς όπου οι αλλαγές στο νομικό πλαίσιο είναι ικανές να
παρέχουν προτάσεις για το πώς η αξιολόγηση της ΕΕ μπορεί
να βελτιώσει την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να αντικατοπτρίζει
με ισορροπημένο τρόπο τις τελευταίες εξελίξεις στην αγορά και
τους τομείς όπου οι πρόσθετες διευκρινίσεις στους κανόνες ανταγωνισμού είναι επωφελείς για το χονδρικό και λιανικό εμπόριο,
καθώς και όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.»

Κυρ. Μητσοτάκης:
Η επένδυση αυτή θα μετατρέψει το λιμάνι
της Αλεξανδρούπολης σε ενεργειακό
κόμβο παγκόσμιας εμβέλειας
ρυπαρές και ακριβές μορφές ενέργειας σημειώνοντας ότι η
Ελλάδα εφαρμόζει σχέδιο για οριστική απομάκρυνση από λιγνίτη
το αργότερο μέχρι το 2028.
«Η σημερινή επένδυση αποτελεί προπομπό για συνεχή και
ολοένα στενότερη συνεργασία με τη Βουλγαρία. Τα οφέλη είναι
και γεωπολιτικά. Η χωροθέτηση του νέου σταθμού στην Αλεξανδρούπολη θα ενισχύσει το γεωπολιτικό της χαρακτήρα και
θα πολλαπλασιάσει την προσέλευση πλοίων στα λιμάνια της.
Θα τονώσει η επένδυση αυτή και τη δυναμική ανάπτυξη της
ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Όταν η ακριτική περιφέρεια ευημερεί, τότε ευημερεί ολόκληρη η Ελλάδα», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Μπορίσοφ: Ελλάδα και Βουλγαρία παίζουν πια κεντρικό
ρόλο στην ενέργεια και τη διανομή της
«Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης γιορτάζει φέτος τα 150
χρόνια της λειτουργίας του. Μετατρέπεται σε κόμβο συνεργασίας,
πηγή πλούτου και ευημερίας για τις χώρες και τους λαούς»,
είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στον Βούλγαρο
ομόλογό του Μπόικο Μπορίσοφ στην τελετή στο Ζάππειο, για
τη συμμετοχή βουλγαρικής εταιρείας στο έργο του Τερματικού
Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης.
Και πρόσθεσε: «Κάποτε το λιμάνι αυτό ήταν το αντικείμενο
πολέμων, σε περασμένους αιώνες. Σήμερα είναι παράδειγμα
του πόσο μακριά μπορούμε να οδηγηθούμε από την ειρηνική
συνύπαρξη και την οικονομική συνεργασία προς όφελος όχι
μόνο των δύο λαών μας αλλά και της ευρύτερης περιοχής των
Βαλκανίων».
Ο πρωθυπουργός έδωσε συγχαρητήρια στον Μπόικο Μπορίσοφ
για τη συμμετοχή της βουλγαρικής εταιρείας και ευχήθηκε
σύντομα να βρεθούν στα επίσημα εγκαίνια.
«Σήμερα με την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ των μετόχων
η μεγάλη αυτή επένδυση μπαίνει σε κίνηση με τελικό στόχο να
μετατρέψει το ανατολικότερο ευρωπαϊκό λιμάνι της πατρίδας
μας σε ενεργειακό κόμβο παγκόσμιας εμβέλειας. Το αέριο θα
υγροποιείται και θα συναντά εθνικό δίκτυο φυσικού αερίου και
από εκεί θα διοχετεύεται στα τέλη 2022 με αρχές του 2023
προς την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και προς ολόκληρη τη νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
Επισήμανε ότι παρά την πολυπλοκότητα και αναστάτωση από
την πανδημία, το έργο ενεργοποιείται χωρίς καθυστέρηση.
Τόνισε ότι το αέριο θα φτάνει μέσω της Βουλγαρίας στη
Ρουμανία ενώ αναφέρθηκε στα οφέλη απεξάρτησης από πιο

Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Μπόϊκο Μπορίσοφ στον
σύντομο χαιρετισμό του στην τελετή υπογραφής για τη συμμετοχή
της βουλγαρικής εταιρείας Bulgartransgaz στο έργο του Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης, τόνισε ότι πριν από λίγα χρόνια, κανείς δεν
φανταζόταν ότι θα συμβεί αυτό που συμβαίνει.
«Δεν υπήρχαν κάθετοι άξονες στην ενέργεια. Κάναμε επενδύσεις, αλλάξαμε τις δυναμικές, με τις επενδύσεις που διαθέσαμε
κάτω από τη στέγη φιλίας με την Ελλάδα» πρόσθεσε ο Βούλγαρος
πρωθυπουργός.
Επισήμανε ακόμη ότι σήμερα οι δυο χώρες βρίσκονται σε
αυτή τη θέση ώστε να κάνουν πράξη το όραμα του κοντινού παρελθόντος και πρόσθεσε ότι δεν έγινε μόνο γεφυροποίηση
πηγών ενέργειας αλλά οι δυο χώρες Ελλάδα και Βουλγαρία
έγιναν βασικοί κόμβοι και παίζουν πια κεντρικό ρόλο στην
ενέργεια και τη διανομή της. Σημείωσε ότι η κατασκευή των
έργων θα επηρεάσει σημαντικά την οικονομία των χωρών της
περιοχής και επισήμανε ότι εάν δει κανείς τον χάρτη του έργου,
θα αντιληφθεί ότι αλλάξανε οι ροές του φυσικού αερίου, κάτι
που συνέβη μέσα από αντιδράσεις αφού αντιμετωπίστηκαν αντιπαραθέσεις με δυνάμεις και οικονομικούς φορείς, «και
φτάσαμε σε λύση που ικανοποιεί όλες τις πλευρές, και τους
επενδυτές και τους εταίρους. Έτσι θα προμηθευόμαστε φυσικό
αέριο απ' όλα τα μέρη του κόσμου. Όλες αυτές οι ροές θα είναι
εφικτές με αυτή την επένδυση σε αυτό το έργο» είπε ο Μπόικο
Μπορίσοφ που έκλεισε τον χαιρετισμό του ευχαριστώντας τους
εργαζόμενους «που δεν το έβαλαν κάτω με την πανδημία του
κορονοϊού και έφεραν τα πράγματα εδώ που τα έφεραν».
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Εφοδιαστική:
Απορροφά την Safmarine
η MAESK- Κινητικότητα
στις συνδυασμένες μεταφορές
Η SAFMARINE, με έδρα τη Νότια Αφρική που διαχειρίζεται η, MAERSK πρόκειται να παύσει να λειτουργεί
μέχρι το τέλος του έτους, καθώς η μεγαλύτερη ναυτιλιακή
εταιρία εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο ενσωματώνει
τη γραμμή στις δικές της υπηρεσίες. Πρόκειται για ένα
ακόμη βήμα της MAERSK στην εφοδιαστική με την Less
Container Load, της Damco να καλύπτει τις end-to-end
«κινήσεις» της MAERSK και με την οργανωτική δομή
της Hamburg Süd να αναδιαμορφώνεται. Καλά πληροφορημένες πηγές σχολίαζαν ότι οι αλλαγές υπαγορεύονται
και από τις εξελίξεις στο e-εμπόριο το οποίο είδε «άνθηση» εξ αιτίας της πανδημίας.
Κινητικότητα στις συνδυασμένες μεταφορέςΟ ρόλος των ΟΛΠ και ΟΛΘ
Στο μεταξύ στη πλειοψηφία τους οι ναυτιλιακές εταιρίες
διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων φαίνεται να εξετάζουν
όλα τα σενάρια που αφορούν στην ανάπτυξη των συν-
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δυασμένων μεταφορών και ειδικότερα εκείνων που
αφορούν στο συνδυασμό τραίνου- πλοίου. Και τούτο
γιατί οι ενδείξεις που έρχονται από το σιδηροδρομικό
δρόμο του μεταξιού έχουν αποτελέσει αιτία συναγερμού.
Εμπειρογνώμονες σε θέματα συνδυασμένων μεταφορών συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι πολύ σύντομα οι σιδηροδρομικές εξελίξεις , που έχει «δρομολογήσει» η
Κίνα θα αναδιαμορφώσει το τοπίο των κομβικών λιμένων
αλλά και των in-land λιμένων κυρίως στην Βαλκανική
με τα in-land λιμάνια σε Γερμανία και Ολλανδία ήδη να
διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Με βάση τα στοιχεία ΟΛΠ και ΟΛΘ με τις σιδηροδρομικές καλύψεις τους
ήδη εμφανίζονται στο σκηνικό που δημιουργείται με τις
εταιρίες σιδηροδρομικών μεταφορών που θα δραστηριοποιηθούν εντός και εκτός Ελλάδος να αναμένουν το
«πράσινο φώς» που υπό άλλες συνθήκες και προ πανδημίας θα είχε «ανάψει».
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