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Η πρώτη βδοµάδα του Νοέµβρη ήταν ενδιαφέρουσα όχι µόνο λόγω των Προεδρικών 
εκλογών στις ΗΠΑ (4/11/08). Πιο κοντά σε µας, στις 7/11/08 είχε προγραµµατιστεί 
να εξεταστεί στο Συµβούλιο Επικρατείας η προσφυγή της ΟΜΥΛΕ για την 
παραχώρηση µέρους του ΣΕΜΠΟ του ΟΛΠ στην COSCO. Τη στιγµή που γράφονταν 
οι γραµµές αυτές (µια βδοµάδα πριν), η έκβαση της προσφυγής αυτής δεν ήταν 
γνωστή. Χάριν του άρθρου όµως, ας υποθέσουµε την καλύτερη για τον ΟΛΠ 
περίπτωση: ότι η προσφυγή απορρίφθηκε ως νοµικά και ουσιαστικά αβάσιµη. Το 
σενάριο να έγινε δεκτή η προσφυγή δεν µας πέρασε καθόλου από το µυαλό, γιατί 
αυτό θα σήµαινε τον πλήρη εκτροχιασµό του Κυβερνητικού στρατηγικού σχεδιασµού 
στον τοµέα των λιµανιών στην Ελλάδα, µε εντελώς άγνωστο πότε και πως θα 
µπορέσει το τραίνο να ξαναµπεί ξανά στις ράγες. Εάν λοιπόν συνέβη κάτι τέτοιο, 
περιττό να διαβάσετε το υπόλοιπο του άρθρου! (εάν η συζήτηση στο ΣτΕ 
αναβλήθηκε,  το θέµα θα το ξαναβρούµε µπροστά µας, αργά η γρήγορα). 
 
Υποθέτοντας λοιπόν ότι η προσφυγή της ΟΜΥΛΕ απορρίφθηκε, τι άραγε θα κάνει η 
τελευταία; Θα υποδεχθεί την COSCO µετά Βαΐων και κλάδων, η θα συνεχίσει τις 
κινητοποιήσεις της, πιθανώς κλιµακώνοντάς τις ακόµη περισσότερο; Και τι 
επιπτώσεις θα έχει αυτό στο πλάνο της παραχώρησης; Ένα λοιπόν το κρατούµενο, η 
έκβαση του οποίου δεν είναι ακόµη γνωστή. 
 
Ακόµη άγνωστη επίσης παραµένει η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού για την 
προσφυγή των εταιριών Σαρλή κατά του ΟΛΠ για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης 
και κάθετη σύµπραξη µε την MSC. Η προσφυγή αυτή έγινε το 2004, και η δίκη 
τελείωσε πριν από ένα έτος περίπου, αλλά ακόµη τίποτε. Σε κάποια φάση βγήκαν 
διάφορες αντικρουόµενες φήµες για την απόφαση, αλλά οι φήµες δεν υποκαθιστούν 
την απόφαση, η οποία ακόµη εκκρεµεί. Η όποια απόφαση εικάζεται να έχει 
σηµαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία του ΟΛΠ υπό καθεστώς παραχώρησης. Άρα, 
µέχρι στιγµής, δυο τα κρατούµενα. 
 
Κάποιος θα µπορούσε επίσης να αναρωτηθεί, µε ποιο τρόπο ο ΟΛΠ, που θα έχει τη 
λειτουργία του Προβλήτα Ι, θα µπορέσει να ανταγωνιστεί την COSCO, που θα 
λειτουργεί τον Προβλήτα ΙΙ λίγα µέτρα πιο πέρα, και τον Προβλήτα ΙΙΙ που θα 
κατασκευάσει (εάν βέβαια ξεπεράσει τα προβλήµατα µε το ∆ήµο Περάµατος, που 
έχει δηλώσει την κάθετη αντίθεσή του στο έργο αυτό); Λογικά ο ΟΛΠ θα πρέπει να 
έχει κάνει κάποια ανάλυση που θα προσδιορίζει αυτό το ζητούµενο, και να τη θέσει 
υπόψη των µετόχων του. Επειδή µια τέτοια ανάλυση δεν έχει βγει στη δηµοσιότητα, 
τρία τα κρατούµενα. 
 
Κυκλοφορεί επίσης έντονα η φήµη ότι η συµφωνία µε την  COSCO περιλαµβάνει την 
εγγύηση της Κυβέρνησης ότι δεν θα υπάρχει ανταγωνιστής της COSCO τουλάχιστο 
µέσα στη Αττική (πλην φυσικά του ίδιου του ΟΛΠ στον Προβλήτα Ι, αν βέβαια η 
COSCO θεωρεί σοβαρό ένα τέτοιο ανταγωνισµό). Προφανώς η COSCO δεν θα ήθελε 
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να φέρει τα ωραία της λεφτά για να δει τα φορτία να προτιµούν ένα άλλο τέρµιναλ 
(πχ) στο Σκαραµαγκά η στο Λαύριο. Το ερώτηµα είναι, υπάρχει η δεν υπάρχει µια 
τέτοια συµφωνία, η οποία δεν θα είναι µεταξύ ΟΛΠ και COSCO, αλλά µεταξύ 
Ελληνικής Κυβέρνησης και COSCO; Αν ναι, δεν θα έπρεπε η σχετική απόφαση να 
ήταν γνωστή από τη διακήρυξη; ∆ιότι άλλο ενδιαφέρον θα έδειχνε η Α.P. Moeller 
Terminals (τυχαίο όνοµα) αν ήξερε ότι σε ακτίνα 200 χιλιοµέτρων δεν θα υπήρχε 
άλλος ανταγωνιστής, και άλλο αν κάτι τέτοιο δεν ήταν γνωστό από πριν (όπως δεν 
ήταν) και συµφωνείται τώρα. Σηµειώνεται ότι παρόµοιος όρος ισχύει για το νέο 
αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», αλλά αυτός ήταν γνωστός από πριν. Τέσσερα 
λοιπόν τα κρατούµενα. 
 
Υπάρχουν και κάποια άλλα κρατούµενα. Η φηµολογούµενη συνένωση των λιµανιών 
της Αττικής θα έχει άγνωστες επιπτώσεις στο πως θα λειτουργεί ο ΟΛΠ στο µέλλον, 
εάν υλοποιηθεί. Επίσης, η παγκόσµια οικονοµική κρίση έχει κτυπήσει σοβαρά τον 
τοµέα των εµπορευµατοκιβωτίων, µε άγνωστες επιπτώσεις στις επενδύσεις που οι 
µεγάλες εταιρίες είναι διατεθειµένες να κάνουν τα επόµενα χρόνια.  
 
Που οδηγούν όλα αυτά; Σίγουρα το τοπίο είναι πολύ πιο αβέβαιο από όσο θα θέλαµε. 
Ψάχνοντας για κάποια παροµοίωση, η λέξη ‘Καζίνο’ µου έρχεται στο νου. Εκεί που 
µπορεί µεν κάποιος να κερδίσει πολλά αν είναι τυχερός, µπορεί όµως να συµβεί το 
αντίθετο αν είναι άτυχος. Εκτός και εάν έρθει στα ίσια. Έτσι όπως είναι τα πράγµατα, 
ποιο από όλα αυτά θα συµβεί στον ΟΛΠ, µόνο ένας µάντης το ξέρει. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


