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Είναι σύνηθες οι απαντήσεις να δίνονται αφού πρώτα γίνουν συγκεκριµένες 
ερωτήσεις. Μια και στο θέµα των λιµανιών είναι πιθανό να έρθουν τα πάνω 
κάτω, εγώ θα κάνω ακριβώς το αντίστροφο. Αφορµή είναι η από εδώ και ένα 
έτος πρόθεση της Κυβέρνησης να παραχωρήσει τους Σταθµούς 
Εµπορευµατοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) του ΟΛΠ και του ΟΛΘ σε ιδιώτες. Κάτι που 
ως φαίνεται η νέα Κυβέρνηση θέλει τώρα να ξαναδροµολογήσει, µετά από το 
πάγωµα της διαδικασίας επί ένα έτος. 
 
(1) Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ (2) Η ΕΡΩΤΗΣΗ 
Ξεπούληµα. Πως χαρακτήρισαν οι συνδικαλιστές το σχέδιο 

της Κυβέρνησης να παραχωρήσει τα δυο 
ΣΕΜΠΟ του ΟΛΠ και του ΟΛΘ σε ιδιώτες; 

Το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Ποιος έχει το βασικό λόγο στο τι πρέπει να  
γίνει στο θέµα αυτό; 

Έχουν, αλλά τα λιµάνια δεν 
τους ανήκουν.  

Οι εργαζόµενοι στα λιµάνια, έχουν και αυτοί 
κάποιο λόγο; 

Κάτι περισσότερο από 
απαραίτητες. 

Είναι απαραίτητες οι επενδύσεις από ιδιωτικά 
κεφάλαια για να τρέξουν πιο γρήγορα τα 
λιµάνια στο στίβο του διεθνούς λιµενικού 
ανταγωνισµού; 

Είναι από χρήσιµο έως 
απαραίτητο. 

Χρήζουν διευκρίνισης οι κανόνες του 
παιχνιδιού στους διαγωνισµούς παραχώρησης 
των ΣΕΜΠΟ;  

Οπωσδήποτε ναι. Θα απαιτηθούν νοµοθετικές η άλλες ρυθµίσεις 
για να προχωρήσουν χωρίς προβλήµατα οι 
διαγωνισµοί; 

∆εν χρειάζεται να 
ξαναεφεύρουµε τον τροχό. 

Μοντέλα τέτοιων διαγωνισµών παραχώρησης 
δεν υπάρχουν από άλλες χώρες; 

Όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Πως χαρακτηρίζετε τη µεγάλη σπουδή για την 
παραχώρηση των ΣΕΜΠΟ και το µετέπειτα 
πάγωµα της διαδικασίας κατόπιν 
συνδικαλιστικών αντιδράσεων; 

Μόλις 464.000 TEU, επί 
συνόλου 1.403.000 TEU. 

Πόσο ήταν το εγχώριο φορτίο του ΟΛΠ το 
2006; (έµφορτα εισαγωγής-εξαγωγής) 

Εν πολλοίς άγνωστο. Από που θα προέλθουν και που θα χωρέσουν 
τα 4.500.000 TEU που θα τριπλασιάσουν την 
κίνηση του ΟΛΠ και που οραµατιζόταν ο κ. 
Κεφαλογιάννης; 
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Ισχύει ακριβώς το 
αντίστροφο. 

Είναι το φορτίο µεταφόρτωσης πιο κερδοφόρο 
για τα λιµάνια από το εγχώριο φορτίο;  

Ρότερνταµ, Αµβούργο, 
Αµβέρσα, Γένοβα, 
Βαρκελώνη, Νέα Υόρκη. 

Ποια είναι µερικά δηµόσια λιµάνια τα οποία 
λειτουργούν σύµφωνα µε το µοντέλο 
παραχώρησης; (landlord port)  

Αν έτσι το µεθοδεύει, κάτι 
άλλο µπορεί να της βγει. 

Ένα τέτοιο µοντέλο θέλει η Κυβέρνηση και για 
στον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη; 

Θα έχει το µονοπώλιο.  Ποιο είναι ένα πιθανό πρόβληµα µε το σχέδιο, 
εάν  επιλεγεί ένας ιδιώτης ως πάροχος 
λιµενικών υπηρεσιών; 

Μπορεί να είναι πολύ 
χειρότερο. 

Είναι ένα ιδιωτικό µονοπώλιο καλύτερο από το 
δηµόσιο; 

Πρώτα λέγανε ναι, µετά όχι, 
και τώρα πάλι ναι, άρα ποιος 
ξέρει. 

Θα είναι και ο ΟΛΠ ένας από τους παρόχους 
στο ΣΕΜΠΟ του Πειραιά; 

Ο ανταγωνισµός στο εγχώριο 
φορτίο. 

Ποιο θα είναι το κύριο πρόβληµα του ΟΛΠ αν 
είναι και αυτός πάροχος στο ΣΕΜΠΟ; 

Η ίση µεταχείριση των 
χρηστών. 

Τι άλλο βασικό διακυβεύεται µε το σχέδιο 
παραχώρησης; 

Ποτέ δεν ξέρει κανείς. Η έκβαση της υπόθεσης του ΟΛΠ µε την 
Επιτροπή Ανταγωνισµού (καταγγελία Σαρλή) 
θα έχει κάποια επίπτωση στο θέµα αυτό; 

Εν πολλοίς άγνωστο, αλλά 
θέλει µεγάλη προσοχή. 

Πως θα εξελιχθούν τα πράγµατα από εδώ και 
εµπρός; 
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