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ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕΜΠΟ: ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΚΟΡΠΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ1 
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Τα 2-3 τελευταία χρόνια έχω αρθρογραφήσει για το ρόλο ιδιωτικών κεφαλαίων στην 
ανάπτυξη του ΟΛΠ, και όχι µόνο του Σταθµού Εµπορευµατοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ). 
Πάγια άποψή µου ήταν και είναι, ναι, τα ιδιωτικά κεφάλαια µπορούν να βοηθήσουν, 
αλλά εάν είναι να γίνει αυτό, ας γίνει τουλάχιστο σωστά, µια και ενδεχόµενα λάθη 
µπορεί να έχουν πολύ κακές επιπτώσεις. 
 
Είναι γεγονός ότι ο ΣΕΜΠΟ έχει αυτή τη στιγµή επαρκή υποδοµή για να 
εξυπηρετήσει κίνηση γύρω στα 1,5 εκ. TEU το χρόνο.  Η υποδοµή αυτή προφανώς 
δηµιουργήθηκε  από τα επενδυτικά προγράµµατα του µέχρι τούδε θεσµικού 
µοντέλου, χωρίς καθόλου κεφάλαια από ιδιώτες. Είναι προς τιµήν του µοντέλου 
αυτού που µπόρεσε να αναπτύξει κερδοφόρα τον τοµέα εµπορευµατοκιβωτίων του 
ΟΛΠ µέχρι σήµερα. Αλλά εάν ο ΟΛΠ θέλει να κινηθεί µε πιο γρήγορους ρυθµούς, το 
µοντέλο αυτό έχει µάλλον φτάσει τα όριά του, ιδίως αν κρίνει κανείς από την πτώση 
της θέσης του Πειραιά σε σχέση µε τους ανταγωνιστές του στη Μεσόγειο. Είναι 
σαφές, οι άλλοι τρέχουν πιο γρήγορα από εµάς. 
 
Το µεγάλο ερώτηµα είναι εάν και κατά πόσο το πρόσφατα προκηρυχθέν µοντέλο 
παραχώρησης του ΣΕΜΠΟ θα βελτιώσει την κατάσταση. Σε τελευταία ανάλυση, 
αυτό θα φανεί εκ του αποτελέσµατος. Μέχρι τότε, και από µια πρόχειρη µατιά στο 
σχέδιο διακήρυξης, άποψή µου είναι ότι περιέχει σηµεία τα οποία ενδέχεται να 
προκαλέσουν προβλήµατα, νοµικά και ουσιαστικά. 
 
Αναφέρω εδώ ένα µόνο παράδειγµα. Υπάρχει (και ακόµη ισχύει) η από 13/2/2002  
Σύµβαση Παραχώρησης µεταξύ ΟΛΠ και Ελληνικού ∆ηµοσίου, της οποίας ήµουν 
ένας από τους συνυπογράψαντες (ναι, σχεδόν 6 χρόνια πριν!). Η Σύµβαση 
Παραχώρησης ρητά παρέχει στον ΟΛΠ το αποκλειστικό δικαίωµα χρήσης και 
εκµετάλλευσης των εγκαταστάσεων που παραχωρήθηκαν σ’ αυτόν από το Ελληνικό 
∆ηµόσιο, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται και ο ΣΕΜΠΟ. Εάν η φράση 
«αποκλειστικό δικαίωµα» ερµηνευθεί στενά, δηλαδή ότι µόνο ο ΟΛΠ µπορεί να 
εκµεταλλεύεται τον ΣΕΜΠΟ και κανένας άλλος, τότε υπάρχει νοµικό πρόβληµα. 
 
Προβλέπει επίσης η Σύµβαση Παραχώρησης ότι ο ΟΛΠ «έχει το δικαίωµα χρήσης 
και εκµετάλλευσης του Προβλήτα ΙΙΙ που θα κατασκευάσει στο Νέο Ικόνιο», και 
µάλιστα «µε τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις». 
Αν και η χρήση και εκµετάλλευση του µελλοντικού Προβλήτα ΙΙΙ δεν προβλέπεται 
στη Σύµβαση Παραχώρησης να είναι αποκλειστική από τον ΟΛΠ, η Σύµβαση 
Παραχώρησης είναι σαφής  για το ποιος θα κατασκευάσει τον Προβλήτα ΙΙΙ (ο ΟΛΠ) 
και ότι ο τελευταίος θα τον εκµεταλλευτεί µε τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις 
υπόλοιπες εγκαταστάσεις. Οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις περιλαµβάνουν τον 
Προβλήτα Ι, τον οποίο ο ΟΛΠ θα λειτουργεί µε το δικό του προσωπικό. Άρα γνώµη 
µου είναι ότι και εδώ υπάρχει νοµικό πρόβληµα. 
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Νοµίζω επίσης ότι υπάρχουν και άλλα σηµεία που ενέχουν τον κίνδυνο να 
προκαλέσουν νοµική η άλλου είδους εµπλοκή, η ακόµη και άκαρπο αποτέλεσµα στο 
διαγωνισµό.  ∆εν είναι σκοπός του άρθρου να αναλύσει τα σηµεία αυτά. 
 
Υπάρχει όµως ένα σοβαρό θέµα ουσίας, για το οποίο δεν έχω ακούσει και πολλά.  Η 
µέχρι τώρα βιώσιµη λειτουργία όλου του ΟΛΠ έχει ιστορικά βασιστεί στα έσοδα του 
ΣΕΜΠΟ, µέρος των οποίων χρηµατοδοτεί και τις µη κερδοφόρες δραστηριότητες του 
λιµανιού, µε κύριο παράδειγµα το επιβατικό λιµάνι. Πολλά κονδύλια έχουν δοθεί 
εκεί, για την ακτοπλοΐα, για την κρουαζιέρα, για τα έργα Ολυµπιακής φιλοξενίας, 
κλπ, µε ελάχιστη οικονοµική ανταποδοτικότητα. Η σταυρωτή αυτή επιδότηση έχει ως 
κυριότερη παρενέργεια την µη πλήρη διάθεση των εσόδων του ΣΕΜΠΟ για την 
ανάπτυξη του τέρµιναλ. Για την κατάσταση αυτή ουδόλως φταιει ο ΟΛΠ, αλλά το 
Ελληνικό ∆ηµόσιο, το οποίο, για λόγους που το ίδιο ξέρει καλύτερα (βλέπε, «ο ΟΛΠ 
έχει λεφτά») εµποδίζει τον ΟΛΠ να χρεώσει όσο πρέπει τις µη κερδοφόρες 
δραστηριότητές του (τα λιµενικά τέλη της ακτοπλοΐας είναι εξευτελιστικά χαµηλά), 
αλλά τον αναγκάζει να κάνει σηµαντικές επενδύσεις για αυτές, µέσω της αφαίµαξης 
των εσόδων του ΣΕΜΠΟ και χωρίς φυσικά αποζηµίωση από τον Κρατικό 
Προϋπολογισµό. 
 
Όταν ένα µεγάλο κοµµάτι του ΣΕΜΠΟ, το πιο κερδοφόρο, αποσχισθεί από τον ΟΛΠ, 
πως θα συνεχιστεί η χρηµατοδότηση αυτή; Θα είναι το ενοίκιο που θα εισπράξει ο 
ΟΛΠ από την παραχώρηση αρκετό, η ο ΟΛΠ θα λάβει κάποια Κρατική ενίσχυση για 
να την καλύψει; Έχει γίνει κάποιο business plan που να εξετάζει τις δραστικά 
διαφορετικές χρηµατορροές και τις διαρθρωτικές αλλαγές που θα χρειαστεί να κάνει 
ο ΟΛΠ για να λειτουργήσει στο νέο καθεστώς; Λογικά θα πρέπει να έχει γίνει, και 
µάλιστα να τεθεί υπόψη των µετόχων της εταιρίας, αλλά προσωπικά δεν το έχω δει. 
 
Τι εννοώ όταν λεω διαρθρωτικές αλλαγές: Ως πάροχος στον Προβλήτα Ι, ο ΟΛΠ θα 
κληθεί να ανταγωνιστεί τον ιδιώτη πάροχο των Προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ ακριβώς δίπλα 
του, όχι µόνο στα φορτία τράνζιτ, αλλά και στα εγχώρια φορτία, που είναι και τα πιο 
προσοδοφόρα. Ο ιδιώτης πάροχος, µη έχοντας να επιδοτήσει επιβατικό λιµάνι και 
άλλες ζηµιογόνες δραστηριότητες, και προφανώς µη έχοντας αναχρονιστικούς 
κανονισµούς σύνθεσης εργατικών οµάδων, πόστας, κλπ, θα µπορέσει να αποσπάσει 
µεγάλο κοµµάτι της κίνησης, χρεώνοντας τιµολόγια πιο κάτω από εκείνα του ΟΛΠ. 
Ο ΟΛΠ οπωσδήποτε θα αναγκαστεί να τα ρίξει και αυτός ώστε να µη χάσει εντελώς 
την κίνηση αυτή. Όµως, θα είναι αδύνατο να το κάνει χωρίς να αλλάξει τους 
κανονισµούς εργασίας του, κανονισµούς που αυξάνουν το κόστος και επιτρέπουν 
εξωφρενικές αµοιβές.  
 
Εάν ο διαγωνισµός προχωρήσει και ο ΣΕΜΠΟ τελικά παραχωρηθεί, διαρθρωτικές 
αλλαγές σαν και αυτές που περιέγραψα είναι επιτακτικές. Αν αυτές δεν γίνουν, αντί 
για τέλος εποχής για τον ΟΛΠ, ίσως σε λίγο θα µιλάµε για το τέλος του ΟΛΠ.   


