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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) είναι το 

μεγαλύτερο ερευνητικό ίδρυμα για την οικονομική επιστήμη στη χώρα μας. 

Ιδρύθηκε το 1959 ως μία μικρή ερευνητική μονάδα με την επωνυμία «Κέντρον 

Οικονομικών Ερευνών», με βασικό σκοπό την επιστημονική μελέτη των οικονο

μικών προβλημάτων της Ελλάδας, την ενθάρρυνση των οικονομικών ερευνών 

και τη συνεργασία με άλλα επιστημονικά ιδρύματα. 

Το 1964 το ΚΕΠΕ πήρε τη σημερινή του ονομασία. Τότε του ανατέθηκαν 

οι εξής πρόσθετες αρμοδιότητες: πρώτον, η κατάρτιση σχεδίων βραχυχρόνιων, 

μεσοχρόνιων και μακροχρόνιων προγραμμάτων ανάπτυξης, η εκπόνηση σχε

δίων προγραμμάτων περιφερειακής και χωροταξικής ανάπτυξης, καθώς και 

προγραμμάτων δημόσιων επενδύσεων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμ

μές που καθορίζει η κυβέρνηση, δεύτερον, η παρακολούθηση και ανάλυση της 

βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης εξέλιξης της ελληνικής οικονομίας, 

καθώς και η κατάρτιση προτάσεων για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων, και, 

τρίτον, η επιμόρφωση νέων οικονομολόγων, ιδιαίτερα σε θέματα προγραμμα

τισμού και οικονομικής ανάπτυξης. 

Σήμερα το ΚΕΠΕ επικεντρώνεται στη διεξαγωγή εφαρμοσμένων οικο

νομικών ερευνών που ενδιαφέρουν την ελληνική οικονομία και με την ιδιότητα 

του συμβουλευτικού οργάνου του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, από 

τον οποίο εποπτεύεται, παρέχει στην κυβέρνηση τεχνικές υπηρεσίες σε θέματα 

οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. 

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αυτών εντάσσεται και η δημοσίευση 

των σειρών Μελέτες, που είναι επιστημονικές μονογραφίες, Εκθέσεις, που είναι 

κείμενα εφαρμοσμένης ανάλυσης με προτάσεις πολιτικής σε επίπεδο κλάδων, 

περιφερειών και άλλων οικονομικών θεμάτων, καθώς και Στατιστικές Σειρές, 

που παρουσιάζουν με επεξεργασμένη μορφή πρωτογενή στατιστικά δεδομένα. 

Επίσης, δημοσιεύεται και η σειρά Εργασίες για Συζήτηση, που είναι σχέδια 

εργασιών σε προχωρημένο στάδιο προσκεκλημένων επιστημόνων ή μελών του 

ερευνητικού προσωπικού του Ιδρύματος. 

Από τον Δεκέμβριο του 2002 το ΚΕΠΕ εκδίδει την τετραμηνιαία πε

ριοδική έκδοση Οικονομικές εξελίξεις, με σκοπό να συμβάλλει στη συστηματική 

παρακολούθηση και ανάλυση της ελληνικής οικονομικής συγκυρίας, καθώς και 
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στο πεδίο διαμόρφωσης της οικονομικής πολιτικής, αναλύοντας τις συνέπειες 

εναλλακτικών προσεγγίσεων σε επίκαιρα θέματα. 

Το ΚΕΠΕ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με αντίστοιχα επιστημονικά 

ιδρύματα του εξωτερικού και ανταλλάσσει εκδόσεις, όπως και απόψεις και πλη

ροφορίες πάνω σε θέματα τρεχουσών οικονομικών εξελίξεων και μεθόδων 

οικονομικής έρευνας, συμβάλλοντας και με αυτόν τον τρόπο στην προαγωγή 

της οικονομικής επιστήμης στη χώρα. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η ανάγκη για την παρουσία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στις δραστηριό

τητες των μεταφορικών φορέων γίνεται ολοένα και περισσότερο αισθητή τα τε

λευταία χρόνια, κατά τα οποία έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο πα

ραγωγής και διακίνησης των προϊόντων, ως συνέπεια της παγκοσμιοποίησης της 

οικονομίας και της ενοποίησης των αγορών. Οι αλλαγές αυτές έχουν οδηγήσει 

στην καθετοποίηση της εξειδίκευσης του διεθνούς εμπορίου και έχουν κατα

στήσει τις μεταφορές ένα αναπόσπαστο μέρος της παραγωγικής διαδικασίας, 

εισάγοντας νέες μεθόδους που εξασφαλίζουν την έγκαιρη διακίνηση των προϊό

ντων, χαμηλό κόστος και ασφάλεια. Οι φορείς των μεταφορών, προκειμένου να 

αντεπεξέλθουν στα σύγχρονα αυτά πρότυπα διακίνησης των προϊόντων, είναι 

απαραίτητο να αναπτύξουν υπηρεσίες επιμελητείας για να μεριμνούν, ελέγχουν 

και παρακολουθούν τη ροή των αγαθών με κατάλληλους χειρισμούς. Ως εκ τού

του είναι σκόπιμο να αναπροσαρμόσουν την υποδομή τους με μεγάλα επενδυ

τικά έργα για την ανάπτυξη των αναγκαίων προδιαγραφών πρόσβασης έως και 

σύνδεσης με τα διεθνή δίκτυα διακίνησης, ώστε να συμβάλλουν στην ανάπτυξη 

της διαλειτουργικότητας των δικτύων και των συνδυασμένων μεταφορών. Οι ανα

προσαρμογές αυτές απαιτούν σημαντικά κεφάλαια τα οποία μόνο ο ιδιωτικός 

τομέας, ο οποίος είναι καταλληλότερος από το κράτος για τέτοιου είδους δρα

στηριότητες, μπορεί να διαθέσει. 

Ο συγγραφέας, έχοντας λάβει υπόψη σύγχρονες διεθνείς πρακτικές, προ

σπαθεί να μεθοδεύσει τις κατάλληλες στρατηγικές αναδιάρθρωσης και ιδιω

τικοποίησης και να τις εφαρμόσει στους ελληνικούς φορείς των μεταφορών, 

όπως είναι ο σιδηρόδρομος και οι δύο μεγάλοι λιμένες του Πειραιώς και της 

θεσσαλονίκης, οι λειτουργίες των οποίων, λόγω της μεγάλης υποδομής τους, 

συμβάλλουν σημαντικά στη διαμόρφωση του εθνικού προϊόντος. 

Η παρούσα εργασία επιδιώκει να υποβοηθήσει τις ανωτέρω επιχειρήσεις 

να εξέλθουν από την κλασική γραμμή της ενιαίας δημόσιας επιχείρησης με την 

καθετοποίηση των λειτουργιών τους, προκειμένου να προσαρμοστούν στις νέες 

εξελίξεις των τρόπων μεταφορών, που προήλθαν από την παγκοσμιοποίηση της 

οικονομίας και την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας και της πληροφορικής. 

Καθηγητής ΚΥΠΡΙΑΝΟ! Π. ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ 

Πρόεδρος του ΑΣ. και Επιστημονικός Διευθυντής 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Δεκέμβριος 2006 
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Η εργασία έχει ως θέμα την αναδιάρθρωση και ιδιωτικοποίηση των 
φορέων των ελληνικών μεταφορών, με ιδιαίτερη έμφαση στον ελληνικό σιδηρό
δρομο και τους δύο μεγάλους λιμένες της χώρας, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης. 
Η βιβλιογραφία είναι πενιχρή στον τομέα αυτής της έρευνας και ως εκ τούτου 
η παρούσα εργασία θα φανεί αρκετά χρήσιμη στην επίλυση των προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν οι φορείς των ελληνικών μεταφορών εξαιτίας των αυξη
μένων αναγκών που υποκινούν οι νέες τεχνολογίες και τα νέα συστήματα διακί
νησης φορτίου, ως συνέπεια της παγκοσμιοποίησης. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στους υπευθύνους των Υπηρεσιών του 
ΟΣΕ, καθώς και στους υπευθύνους των Οργανισμών Λιμένων Πειραιώς και Θεσ
σαλονίκης (ΟΛΠ ΑΕ, ΟΛΘ ΑΕ), για το μεγάλο ενδιαφέρον τους και την προθυμία 
που έδειξαν στο διάστημα εκπόνησης της μελέτης. Θερμά ευχαριστώ την κ. Κ. 
Βίτου, υπεύθυνη της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων του ΟΣΕ για την αμέριστη 
βοήθεια της στη συγκέντρωση στοιχείων σχετικών με τη διεθνή επισκόπηση 
των σιδηροδρόμων, καθώς επίσης και τους κ.κ. Ι. Δημητρούλη, προϊσταμένη της 
Διεύθυνσης Φορτοεκφορτώσεων του ΟΛΠ ΑΕ και Α. Μπρόζο, υπεύθυνο του 
Τμήματος Συντονισμού Λιμενικών Εργασιών του ΟΛΘ ΑΕ για την βοήθεια τους 
στην παροχή στοιχείων κίνησης των λιμένων αυτών. Ευχαριστίες οφείλω επίσης 
στην κ. Ε. Σουλτανάκη για τη γλωσσική και τυπογραφική επιμέλεια του κειμέ
νου, καθώς και στη συνάδελφο Βικτωρία Δεδεγιάν για τις προσπάθειες της να 
φέρει εις πέρας την έκδοση αυτού του βιβλίου. Τέλος, αξίζει να μνημονευθεί η 
ουσιαστική συμβολή των τεσσάρων κριτών της μελέτης, οι οποίοι με τα εποι
κοδομητικά τους σχόλια συνέβαλαν στη βελτίωση του περιεχομένου και την κα
λύτερη παρουσίαση του κειμένου. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Νοέμβριος 2006 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΕΠΙΔΙΩΞΕΙ! ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1. Ο σκοπός της μελέτης 

Τα τελευταία είκοσι χρόνια, η εξέλιξη του βιοτικού επιπέδου, η οποία 
αποδίδεται κυρίως στην εξέλιξη της τεχνολογίας, έχει πολλαπλασιάσει τις 
ανάγκες των καταναλωτών, έτσι ώστε να προκύψουν σημαντικές διαρθρω
τικές αλλαγές στα διεθνή οικονομικά πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης. 
Η θεαματική αύξηση της παγκόσμιας παραγωγής αγαθών και ο οξύς ανταγω
νισμός κατά την περίοδο αυτή οδήγησαν στην καθετοποίηση της εξειδίκευσης 
του διεθνούς εμπορίου, όπου ένα προϊόν δεν παράγεται πλέον εξ ολοκλήρου 
μέσα στην ίδια χώρα αλλά με συνδυασμό ενδιάμεσων προϊόντων που εισά
γονται από λίγες πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες έχουν εγκατασταθεί σε ορι
σμένες περιοχές της γης και παράγουν σε μεγάλη κλίμακα, προκειμένου να 
εξασφαλίζουν χαμηλό κόστος και ανταγωνιστικές τιμές. Κατ' αυτόν τον τρόπο 
οδηγούμαστε στην παγκοσμιοποίηση της παραγωγής που έχει ως συνέπεια 
την ενοποίηση των αγορών και των εθνικών οικονομιών. 

Οι ανωτέρω σημαντικές μεταβολές απαιτούν πλέον νέες διαδικασίες 
εξειδικευμένων μεταφορών που θα εξασφαλίζουν την έγκαιρη διακίνηση των 
προϊόντων, το χαμηλό κόστος και την ασφάλεια. Κατά τις διαδικασίες αυτές 
τα προϊόντα διακινούνται με περισσότερο προγραμματισμένο τρόπο και σε 
μεγάλες αποστάσεις διαμέσου ολοκληρωμένων δικτύων μεταφορών, στα 
οποία συμμετέχουν πολλά μεταφορικά μέσα, έτσι ώστε να μεταφέρονται την 
κατάλληλη ώρα που χρειάζονται στην αλυσίδα της παραγωγής, πράγμα το 
οποίο αυξάνει τον όγκο του μεταφορικού έργου και κάνει τη μεταφορά ανα
πόσπαστο τμήμα της παραγωγικής διαδικασίας. Οι φορείς των μεταφορών για 
να αντεπεξέλθουν στα νέα αυτά πρότυπα διακίνησης των προϊόντων χρησιμο
ποιούν τις υπηρεσίες "logistics", οι οποίες ελέγχουν και συνοδεύουν τη ροή των 
αγαθών από την παραγωγή στην κατανάλωση μέσω της πληροφορικής. Αυτό 
τους καθιστά περισσότερο εντάσεως κεφαλαίου, εφόσον είναι υποχρεωμένοι 
προς τον σκοπό αυτό να επενδύσουν σημαντικά κεφάλαια για την ανάπτυξη 
των κατάλληλων υποδομών και την αναγκαία πληροφορική νέας γενεάς. Επο
μένως καθίσταται φανερό ότι οι φορείς των μεταφορών, υπό τη μορφή του 
δημόσιου συγκεντρωτικού χαρακτήρα τους που είχαν στο παρελθόν, τη μη 
ικανοποιητική σύνδεση των δικτύων, τη μη ανταγωνιστική αγορά τους και την 
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κατά συνέπεια ελλειμματικότητα τους, δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν εάν 

δεν προχωρήσουν στην αναδιάρθρωση και παραχωρήσουν σημαντικές λει

τουργίες τους στον ιδιωτικό τομέα. Από την άλλη πλευρά όμως, μια πλήρης 

ιδιωτικοποίηση δεν θα ήταν αποτελεσματική, εφόσον θα υπήρχε κίνδυνος οι 

ιδιωτικοί φορείς των μεταφορών να μην εκτελούν ικανοποιητικά τους κοινωνι

κούς τους προορισμούς, που μεταφράζονται σε παροχή υπηρεσιών μεταφο

ρών σε όλους τους καταναλωτές, σε χαμηλές τιμές, προς όφελος της εθνικής 

οικονομίας. Επομένως, σε ένα διαρθρωτικό πρόγραμμα των λειτουργιών του 

κάθε φορέα των μεταφορών είναι απαραίτητη η συνύπαρξη του ιδιωτικού και 

δημόσιου τομέα, κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο ιδιωτικός τομέας να λειτουργεί 

κάτω από την ομπρέλα του δημόσιου. 

Η αναδιάρθρωση και ιδιωτικοποίηση των λειτουργιών των φορέων των 

μεταφορών έχει ήδη προχωρήσει με επιτυχία στις περισσότερες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Ιαπωνία. Η στρατηγική αυ

τή συνίσταται στην αξιολόγηση των λειτουργιών των μεταφορικών φορέων 

από άποψη αποδοτικότητας κεφαλαίου και ανταγωνιστικότητας, έτσι ώστε 

εκείνες οι λειτουργίες που θα μπορούσαν να αποβούν αποτελεσματικότερες 

στον ιδιωτικό τομέα να παραχωρηθούν στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Πριν όμως 

παραχωρηθούν στον ιδιωτικό τομέα οι εν λόγω δραστηριότητες θα πρέπει να 

γίνουν αποτελεσματικές, γιατί η άμεση ιδιωτικοποίηση ολόκληρης της επιχεί

ρησης, χωρίς προηγουμένως να γίνει μια αποτελεσματική αναδιάρθρωση των 

λειτουργιών της, δεν θα μπορούσε να ικανοποιήσει τις προσδοκίες ενός ιδιώ

τη επενδυτή αφού θα προϋπάρχουν σε αυτή μη αποτελεσματικά λειτουργικά 

στοιχεία. Με την αναδιάρθρωση και ιδιωτικοποίηση των λειτουργιών μιας 

μεταφορικής επιχείρησης αναλαμβάνονται από τον ιδιωτικό τομέα μεγάλα 

επενδυτικά προγράμματα για τη βελτίωση των δικτύων και πολυδάπανα προ

γράμματα ανάπτυξης συστημάτων διακίνησης φορτίου, τα οποία βελτιώνουν 

σημαντικά την ποιότητα του μεταφορικού έργου, έτσι ώστε να αυξηθεί η ζή

τηση για μεταφορές και να μειωθεί το κόστος, πράγμα το οποίο επιτρέπει στις 

επιχειρήσεις των μεταφορών να προσφέρουν υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές 

τιμές και παράλληλα να καλύπτουν το κόστος και να εξαλείφουν τα ελλείμ

ματα τους. Επιπλέον, με την απελευθέρωση των μεταφορών και την ελεύθερη 

πρόσβαση στα δίκτυα, ανοίγονται οι ορίζοντες δραστηριότητας των μεταφο

ρικών μέσων με αποτέλεσμα την αύξηση του ανταγωνισμού, ενώ παράλληλα 

υποβοηθείται η διαλειτουργικότητα των μεταφορικών μέσων και η ανάπτυξη 

των συνδυασμένων μεταφορών με αποτέλεσμα την αύξηση του όγκου του με

ταφορικού έργου. 
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Η παρούσα μελέτη έχει ως σκοπό τη συστηματικότερη παρουσίαση 

και ανάλυση του θέματος και προσπαθεί να εμπεδώσει τα διεθνή πρότυπα 

ανάπτυξης όπως και ένα μεγάλο αριθμό περιπτωσιακών μελετών στην ελλη

νική πραγματικότητα, προκειμένου να συναχθούν χρήσιμα συμπεράσματα που 

θα βοηθήσουν στη χάραξη των κατευθυντήριων γραμμών της πολιτικής ανα

διάρθρωσης των δραστηριοτήτων των φορέων των ελληνικών μεταφορών. Ενώ 

επί του θέματος αυτού υπάρχει άφθονη διεθνής βιβλιογραφία, στην Ελλάδα, 

η οποία έχει καθυστερήσει πολύ στον τομέα αυτόν, η βιβλιογραφία είναι πε

νιχρή. Μπορούμε μόνο να αναφέρου'με μερικές μόνο μελέτες που αναλύουν 

ορισμένους επιμέρους φορείς των μεταφορών, όπως είναι η μελέτη του Γου

λιέλμου A.M. (Goulielmos, 1999), που αναλύει την απελευθέρωση και ιδιωτι

κοποίηση των λιμένων Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, ξεκινώντας από την ανά

λυση της υφισταμένης κατάστασης των Οργανισμών των λιμένων αυτών, κα

θώς επίσης και της Πάρδαλη Α. (2001), που αναφέρεται στο φαινόμενο της 

παγκοσμιοποίησης και τις επιδράσεις της στη λιμενική βιομηχανία. 

2. Η συγκρότηση της μελέτης 

Ενώ θα ήταν αρκετά χρήσιμο να καλύψει η έρευνα το σύνολο των ελ

ληνικών δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων μεταφορών, η αξιολόγηση επι

κεντρώνεται σε δύο μόνο σημαντικούς φορείς - τον Σιδηρόδρομο και τους Ορ

γανισμούς των λιμένων Πειραιώς και Θεσσαλονίκης - η παραγωγικότητα των 

οποίων, λόγω της μεγάλης υποδομής τους, επηρεάζει σημαντικά την εθνική 

οικονομία της χώρας. 

Η μελέτη χωρίζεται σε τρία μέρη. Το Α' μέρος είναι γενικό και περι

λαμβάνει το πρώτο κεφάλαιο, όπου περιγράφονται οι ιδιαιτερότητες των 

υπηρεσιών των μεταφορών, και το δεύτερο κεφάλαιο όπου αναλύονται η έν

νοια και οι βασικοί σκοποί της αναδιάρθρωσης, καθώς και οι στρατηγικές και 

τα βασικά μέτρα αναδιάρθρωσης που προβλέπονται από τους κανονισμούς 

και τις οδηγίες της Ε.Ε. και έχουν εφαρμοστεί ευρύτατα σε πολλές ευρωπαϊ

κές χώρες. Στο Β' μέρος αναλύονται οι μέθοδοι και οι στρατηγικές αναδιάρ

θρωσης και ιδιωτικοποίησης του ελληνικού σιδηρόδρομου, αφού στην αρχή 

εντοπιστούν οι αδυναμίες που παρουσιάζονται στη λειτουργικότητα του. Περι

λαμβάνει το τρίτο, το τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο, όπου: στο τρίτο κεφάλαιο 

αναλύονται οι εξελίξεις και διαρθρωτικές μεταβολές του σιδηρόδρομου με 

ορισμένα παραδείγματα από επιλεγμένες χώρες, στο τέταρτο κεφάλαιο περι

γράφεται η υφισταμένη κατάσταση του ελληνικού σιδηρόδρομου και εκτιμάται 
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η παραγωγικότητα του με βάση τους δείκτες σε σύγκριση με τους σιδηροδρό
μους ορισμένων επιλεγμένων χωρών καθώς επίσης και με βάση την οικονο
μετρική μέθοδο και στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφεται το σχέδιο αναδιάρ
θρωσης και ιδιωτικοποίησης του ελληνικού σιδηρόδρομου. Τέλος, στο τρίτο 
μέρος αναλύεται η μεθοδολογία αναδιάρθρωσης και ιδιωτικοποίησης των με
γάλων λιμένων της χώρας Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, αφού αρχικά εντοπι
στούν οι αδυναμίες και τα προβλήματα που εμποδίζουν την αποτελεσματική 
λειτουργία τους. Περιλαμβάνει το έκτο, έβδομο, όγδοο και ένατο κεφάλαιο, 
όπου: στο έκτο κεφάλαιο περιγράφονται οι διεθνείς εξελίξεις των θαλασσίων 
εμπορικών μεταφορών, στο έβδομο κεφάλαιο περιγράφεται η οργάνωση των 
λιμενικών λειτουργιών και η ιδιωτικοποίηση, στο όγδοο κεφάλαιο περιγράφε
ται η υποδομή και η υφισταμένη κατάσταση των λιμένων Πειραιώς και Θεσσα
λονίκης και στο ένατο κεφάλαιο περιγράφεται το σχέδιο αναδιάρθρωσης των 
λιμένων Πειραιώς και Θεσσαλονίκης. 
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ΜΕΡΟΣ A' 

ΟΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, Η ΕΝΝΟΙΑ, 

ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 





ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΟΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

1.1. Γενικά 

Οι υπηρεσίες των μεταφορών παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες τις οποίες 

δεν έχουν οι άλλες υπηρεσίες. Οι ιδιαιτερότητες αυτές που είναι θεμελιώδεις, 

και ως εκ τούτου θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη στην ανάπτυξη της 

μελέτης, είναι οι εξής: 

α) Οι υπηρεσίες των μεταφορών χρησιμοποιούνται ως συντελεστές πα

ραγωγής από όλες σχεδόν τις άλλες κοινωνικοοικονομικές δραστη

ριότητες. 

β) Οι φορείς των μεταφορών είναι επιχειρήσεις εντάσεως κεφαλαίου και 

εργασίας. 

γ) Εξαιτίας της ιδιότητας τους ως εισροές σε κάθε δραστηριότητα παρα

γωγής, οι υπηρεσίες των μεταφορών παρουσιάζουν μεγάλη ευαισθη

σία στις μεταβολές που προέρχονται από τη βελτίωση των κοινωνικο

οικονομικών προτύπων της κάθε χώρας. 

δ) Εντός των χώρων που διεξάγονται οι μεταφορές δημιουργούνται άρι

στες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων. 

1.2. Οι υπηρεσίες των μεταφορών αποτελούν εισροές στην παραγωγική 

διαδικασία 

Οι υπηρεσίες των μεταφορών αποτελούν εισροές στην παραγωγική 

διαδικασία, επηρεάζοντας το κόστος κάθε οικονομικής δραστηριότητας. Δηλα

δή οι μεταφορές δεν αποτελούν αυτοσκοπό, αλλά διεξάγονται προς εκπλή

ρωση άλλου κοινωνικού σκοπού. Επομένως, κάθε κυβερνητική πολιτική στον 

τομέα των μεταφορών επιδιώκει όχι μόνο την εξασφάλιση της βιωσιμότητας 

των μεταφορικών επιχειρήσεων, αλλά κυρίως και την εξασφάλιση φθηνότερων 

μεταφορικών υπηρεσιών για την επίτευξη χαμηλού κόστους σε όλους τους 

τομείς της οικονομίας. Για τον λόγο αυτό οι Κυβερνήσεις των κρατών για μια 

σειρά ετών ασκούσαν παρεμβατικές πολιτικές στις μεταφορικές επιχειρήσεις 

με σκοπό τη ρύθμιση των κομίστρων και του μεταφορικού έργου. Η κυβερνη

τική παρέμβαση όμως έφερε δυσμενή αποτελέσματα στη βιωσιμότητα των με

ταφορικών φορέων. Έτσι επικράτησε η άποψη ότι για να επιβιώσουν αυτοί θα 
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πρέπει να λειτουργήσουν με καθαρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και να μην 

χρησιμοποιούνται από την Κυβέρνηση ως μέσα επιχορήγησης των κατανα

λωτών, αλλά οι επιχορηγήσεις αυτές θα πρέπει να δίδονται απευθείας ως με

ταβιβαστικές πληρωμές (transfers) στους χρήστες των μεταφορικών υπηρε

σιών1. Παρατηρήθηκε όμως τελευταία ότι μια πλήρης ιδιωτικοποίηση των 

φορέων των μεταφορών δεν θα επιφέρει αποτελεσματικότητα στην οικονομία, 

δεδομένου ότι μέσα στη σφαίρα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας είναι πιθανόν οι 

φορείς των μεταφορών να μην εκτελούν ικανοποιητικά τους κοινωνικούς τους 

προορισμούς. Για τους λόγους αυτούς καθίσταται αναγκαία η συνύπαρξη της 

ιδιωτικοποίησης και της παρεμβατικής πολιτικής στις μεταφορές, έτσι ώστε η 

ιδιωτική πρωτοβουλία να δρα υπό τον έλεγχο της παρεμβατικής πολιτικής. 

1.3. Οι μεταφορές απασχολούν ένα μεγάλο μέρος του κεφαλαίου και του 

εργατικού δυναμικού κάθε χώρας 

Οι φορείς των μεταφορών σε κάθε χώρα απασχολούν ένα μεγάλο πο

σοστό του κεφαλαίου και του εργατικού δυναμικού της. Επομένως, η αποδο

τική λειτουργία του κεφαλαίου και του εργατικού δυναμικού των επιχειρήσεων 

αυτών συμβάλλει σε μεγάλο ποσοστό στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 

Λόγω της μεγάλης τεχνικής υποδομής που διαθέτουν οι περισσότεροι 

από τους φορείς αυτούς (ιδίως οι σιδηρόδρομοι), έχουν σημαντικές δαπάνες 

συντήρησης. Ως εκ τούτου απαιτούνται μεγάλα ποσά μεταβλητών συντελε

στών προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι άριστοι συνδυασμοί σταθερών και 

μεταβλητών συντελεστών και να έχουμε αποδοτικότητα στη λειτουργία τους. 

Τούτο προϋποθέτει μια σημαντική αύξηση της προσφοράς του προϊόντος η 

οποία δεν θα είναι δυνατό να απορροφηθεί από ανάλογη ζήτηση, εάν δεν θα 

υπάρχει σημαντική ποιοτική βελτίωση των προσφερόμενων μεταφορικών 

υπηρεσιών για να προσελκυσθεί ένας μεγάλος αριθμός καταναλωτών. Επο

μένως, καθίσταται αναγκαία η αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων αυτών, προ

κειμένου ορισμένες από τις λειτουργίες τους να μεταφερθούν στον ιδιωτικό 

τομέα και να καταστούν αποδοτικότερες. Με την αναδιάρθρωση, το κόστος 

μειώνεται και η αποδοτικότητα αυξάνει, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται 

αποδοτικότερες λειτουργίες με τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από 

τους ιδιώτες επενδυτές. 

1. Βλέπε Friedlander, Α.F. and Spady, R.H. (1980). 
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1.4. Οι μεταφορές επηρεάζονται σημαντικά από τις μεταβολές των διεθνών 

κοινωνικοοικονομικών προτύπων 

Κατά την τελευταία εικοσαετία έχουν συμβεί σημαντικές διαρθρωτικές 

αλλαγές στην κοινωνία, οι οποίες έχουν συντελέσει σε μια άνευ προηγου

μένου ανάπτυξη της ζήτησης για μεταφορές όλων των κατηγοριών. Οι εθνικές 

στατιστικές έχουν δείξει σημαντική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, άνοδο 

στο ποσοστό των IX αυτοκινήτων κατά κεφαλήν, αύξηση του χρόνου ανάπαυ

σης και ένα σωρό άλλους παράγοντες που έχουν αυξήσει τα τελευταία χρό

νια σημαντικά τη ζήτηση για μεταφορές επιβατών και για ταξίδια αναψυχής. 

Η ανάπτυξη αυτή της ζήτησης των επιβατικών μεταφορών δεν είναι μόνο 

ποσοτική αλλά και ποιοτική. Οι επιβάτες των σύγχρονων κοινωνιών ζητούν 

περισσότερη άνεση για τη μετακίνηση τους, μείωση του χρόνου του ταξιδιού 

και καλύτερες εξυπηρετήσεις στην έκδοση των εισιτηρίων. Λόγω των ανωτέ

ρω παραγόντων, οι επιχειρήσεις μεταφορών για να αυξήσουν το μεταφορικό 

έργο είναι υποχρεωμένες να αναπτύξουν νέα τεχνολογία και κυρίως την τε

χνολογία της πληροφορικής, προκειμένου να παρέχουν ασφαλείς και γρήγο

ρες μεταφορές. 

Οι αλλαγές των κοινωνικοοικονομικών προτύπων έχουν επηρεάσει α

κόμη περισσότερο τις εμπορευματικές μεταφορές και κυρίως τις θαλάσσιες, οι 

οποίες αποτελούν το 80% του συνόλου των εμπορευματικών μεταφορών. Η 

καθετοποίηση της εξειδίκευσης (vertical specialization)2 του διεθνούς εμπο

ρίου έχει συντελέσει στην παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, γεγονός το οποίο 

απαιτεί ασφαλείς και έγκαιρες (in time) μεταφορές, έτσι ώστε οι αναγκαίες για 

την παραγωγή των τελικών προϊόντων πρώτες ύλες να φθάνουν στον τόπο 

παραγωγής την ώρα που χρειάζονται. Επιπλέον, στις εμπορευματικές μεταφο

ρές κυριαρχούν όλο και περισσότερο τα εξειδικευμένα φορτία, όπως είναι τα 

ηλεκτρονικά και τα αναλώσιμα των μεγάλων εταιρειών παραγωγής ηλεκτρονι

κών, όπως π.χ. η Hewlett-Packard. Αυτή η διεθνοποίηση της παραγωγής έφε

ρε οξύτατο ανταγωνισμό μεταξύ των σταθμών των εμπορευματικών μεταφο

ρών, κυρίως μεταξύ των λιμένων που διακινούν τη μερίδα του λέοντος των 

2. Καθετοποίηση της εξειδίκευσης του διεθνούς εμπορίου υπάρχει όταν μια χώ
ρα χρησιμοποιεί εισαγόμενα ενδιάμεσα προϊόντα για να παράγει τελικά προϊόντα, τα οποία 
κατόπιν εξάγει. Μια αξιόλογη ανάλυση στην οποία τονίζεται η μεγάλη σημασία της κα
θετοποίησης της εξειδίκευσης στην ανάπτυξη του εξωτερικού εμπορίου της κάθε χώρας 
παρέχεται από το: D. Hummels, D. Raportor and Κ. Yi, "Vertical Specialization and the 
Changing Nature of World Trade", FRBNY, Economic Policy Review, June 1998, σελ. 80. 
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εμπορευμάτων και οδήγησε στη δημιουργία μεταφορών τυποποιημένου φορ

τίου (εμπορευματοκιβώτια), το οποίο αντικαθιστά συνεχώς το συμβατικό φορ

τίο. Επομένως, για να μπορέσουν οι φορείς των μεταφορών να αντεπεξέλθουν 

στις νέες αυτές απαιτήσεις, είναι υποχρεωμένοι να αναπτύξουν σταθμούς τυ

ποποιημένων φορτίων που θα λειτουργούν με τη βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων 

διακίνησης, όπως π.χ. είναι, στην περίπτωση των λιμένων, η υιοθέτηση του 

συστήματος Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δεδομένων (Electronic Data Inter

change, EDI). 

1.5. Οι μεταφορές δημιουργούν αγορές ποικίλων δραστηριοτήτων 

Στους χώρους των μεταφορών (σταθμούς, λιμένες, αεροδρόμια) υπάρ

χει μεγάλη διακίνηση ατόμων, εμπορευμάτων και πρώτων υλών. Άρα υπάρχουν 

σημαντικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία στους χώρους αυτούς βιο

μηχανικών και εμπορικών δραστηριοτήτων πάσης φύσεως, με πολύ μεγάλες 

προσδοκίες κερδών. Πολλές επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας παραγωγής 

συγκεντρώνονται κατά προτίμηση στα μεγάλα μεταφορικά κέντρα, προκειμένου 

να απολαμβάνουν χαμηλό κόστος στη μεταφορά των τελικών προϊόντων και 

των πρώτων υλών. Κατ' αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πούμε ότι οι μεταφορές 

δημιουργούν επιδράσεις οικονομικών πολλαπλασιαστών στους χώρους της 

διεξαγωγής τους. Τέτοιες πολλαπλασιαστικές επιδράσεις προέρχονται π.χ. από 

τη δημιουργία ναυπηγικών κατασκευαστικών μονάδων ή βιομηχανιών αυτοκινή

των μέσα στους λιμένες, οι οποίες επιφέρουν σημαντικά οικονομικά οφέλη στην 

εθνική οικονομία. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πολλαπλασιαστικών επιδρά

σεων είναι η εγκατάσταση των μεγαλύτερων ιαπωνικών βιομηχανικών μονάδων, 

όπως είναι οι εταιρείες Mitsubishi, Hitachi, Toshiba, Mazda, κ.ά., στον λιμένα 

του Τόκιο, προκειμένου να βρίσκονται κοντά στον τόπο εμπορίου των πρώτων 

υλών και των τελικών προϊόντων, βελτιώνοντας έτσι σημαντικά το κόστος 

παραγωγής, αλλά και παρέχοντας ταχύτερες διακινήσεις των προϊόντων τους 

στη διεθνή αγορά. Στην Ευρώπη αξιοσημείωτο παράδειγμα πολλαπλασιαστικών 

επιδράσεων είναι το Ευρωπαϊκό Εμπορικό Πάρκο του Ρότερνταμ (Rotterdam's 

Euro Trade Park), στο οποίο έχουν δημιουργηθεί τα Κέντρα Εμπορίου, Διανο

μής και Αγοράς (Trade, Distribution and Marketing Centers, TDMCs), όπου οι 

έμποροι και βιομήχανοι των μη ευρωπαϊκών χωρών συγκεντρώνονται και δια

πραγματεύονται με τους εμπόρους της Ευρώπης. Κάθε ένα από τα κέντρα αυ

τά εξειδικεύεται σε διάφορους κλάδους της βιομηχανίας και του εμπορίου και 

αποτελεί σημαντική πηγή τεχνογνωσίας (know-how), αγορών, επαγγελματικών 

δυνατοτήτων, χρηματοδοτικών πηγών και τεχνολογίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Η ΕΝΝΟΙΑ, ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

2.1. Η έννοια και οι βασικοί λόγοι αναδιάρθρωσης και ιδιωτικοποίησης των 

φορέων των μεταφορών 

Με τον όρο αναδιάρθρωση και ιδιωτικοποίηση των φορέων των μετα
φορών νοούμε τη ριζική αναδιοργάνωση των λειτουργιών τους με σκοπό την 
παραχώρηση ορισμένων εξ αυτών στον ιδιωτικό τομέα, έτσι ώστε να αυξηθεί 
η παραγωγικότητα τους και να προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας 
προς κάλυψη των διεθνών αναγκών για εξειδικευμένες μεταφορές, που επι
βάλλει η τεχνολογική εξέλιξη και η παγκοσμιοποίηση της παραγωγής. Επι
πλέον, με την ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας σε ορισμένους τομείς 
δραστηριότητας των δημοσίων φορέων μεταφορών επιτυγχάνεται η αυτόνομη 
λειτουργία τους χωρίς ελλείμματα και διευρύνεται η αξία τους με την ανάπτυ
ξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, όπως, π.χ., η ανάπτυξη ναυπηγοεπισκευα-
στικών μονάδων στους λιμένες. Σε εκείνους τους φορείς των μεταφορών που 
διαθέτουν μεγάλη τεχνική υποδομή και απασχολούν πολύ προσωπικό, όπως 
είναι ο σιδηρόδρομος και οι μεγάλοι λιμένες, η αναδιάρθρωση με σκοπό τη 
βελτίωση τόσο της παραγωγικότητας όσο και της ανταγωνιστικότητας τους 
συντελεί αποτελεσματικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 

Αναλυτικότερα, οι βασικοί λόγοι αναδιάρθρωσης και ιδιωτικοποίησης 
των δημοσίων φορέων των μεταφορών είναι: 
α) Η αποδοτικότερη λειτουργία τους. Η ανάθεση ορισμένων δραστηριο

τήτων των επιχειρήσεων μεταφορών στον ιδιωτικό τομέα έχει ως 
αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μεταφοράς, τη 
μείωση του κόστους και των τιμών και κατά συνέπεια την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας. Ειδικότερα στη σημερινή εποχή της παγκοσμιο
ποίησης της παραγωγής και του εμπορίου η εμπλοκή του ιδιωτικού 
τομέα στις βασικές λειτουργίες των φορέων των μεταφορών καθί
σταται περισσότερο αναγκαία, εφόσον απαιτούνται μεγάλες επενδύ
σεις για τη βελτίωση των υποδομών και την ανάπτυξη των υπηρεσιών 
logistics, απαραίτητων για τον χειρισμό των συνεχώς αυξανόμενων τυ
ποποιημένων φορτίων, εξασφαλίζοντας φθηνότερη μεταφορά, περισ
σότερη ασφάλεια και έγκαιρη παράδοση, προκειμένου να υπάρχει 
συγχρονισμός της μεταφοράς με την παραγωγική διαδικασία. Τα με-
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γάλα αυτά επενδυτικά κονδύλια θα μπορούσαν να εξευρεθούν μόνο 

στην ιδιωτική αγορά, εφόσον το κράτος δεν μπορεί να αναλάβει τέτοια 

μεγάλη διακινδύνευση. 

β) Η αποτελεσματικότερη διοίκηση. Από τον ιδιωτικό τομέα προσλαμβά

νονται ικανότεροι διοικητές που αναπτύσσουν σύγχρονες στρατηγικές, 

μειώνεται η γραφειοκρατία και αποβάλλονται οι συνήθειες των κρα

τικών μονοπωλίων. 

γ) Η διεύρυνση της αξίας των φορέων των μεταφορών. Με την αναδιάρ

θρωση και ιδιωτικοποίηση αυξάνουν, όπως είδαμε στο προηγούμενο κε

φάλαιο, οι δραστηριότητες των φορέων των μεταφορών με την ανάπτυ

ξη πολλών εμπορικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Όπως, π.χ., εί

ναι η ανάπτυξη ναυπηγοεπισκευαστικών μονάδων και βιομηχανιών αυτο

κινήτων στους λιμένες καθώς και εμπορικών πάρκων στους σταθμούς. 

δ) Οι χρηματοδοτικές βελτιώσεις. Όπως είναι η μείωση των δημοσίων 

δαπανών, η προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και η μείωση της διακιν

δύνευσης από τις δημόσιες επενδύσεις. 

ε) Η βελτίωση των προτύπων απασχόλησης. Όπως η αναδιάρθρωση και 

επανειδίκευση του εργατικού δυναμικού και η αύξηση της ιδιωτικής 

απασχόλησης. 

Από τα ανωτέρω γεννάται το ερώτημα: χρειάζεται η ύπαρξη του δη

μόσιου τομέα στις δραστηριότητες των φορέων των μεταφορών; Όπως προκύ

πτει από την ανάλυση του προηγουμένου κεφαλαίου, ο ρόλος του δημόσιου 

τομέα στην ανάπτυξη της ελεύθερης αγοράς των υπηρεσιών των μεταφορών 

θα πρέπει να εξακολουθεί να υπάρχει τουλάχιστον ως προς την παροχή των 

«δημοσίων αγαθών», τα οποία έχουν κοινωνική χρησιμότητα και δεν μπορούν 

να παρέχονται από τον ιδιωτικό τομέα λόγω της χαμηλής κερδοφορίας. Επίσης, 

άλλοι λόγοι για την απαραίτητη ύπαρξη της δημόσιας αρχής στον φορέα των 

μεταφορών είναι ο διακανονισμός παροχής χρήσης γης, η προστασία του 

περιβάλλοντος και η οικονομική υποστήριξη των υποβαθμισμένων περιοχών. 

2.2. Μέτρα και πολιτικές αναδιάρθρωσης και ιδιωτικοποίησης των φορέων 

των μεταφορών 

2.2.1. Γενικά 

Ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε δημόσιας επιχείρη

σης μεταφορών η κατεύθυνση εφαρμογής των μέτρων αναδιάρθρωσης είναι 
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διαφορετική. Έτσι, στην περίπτωση του σιδηρόδρομου, ο οποίος έχει σημα

ντικά έξοδα συντήρησης της υποδομής του στο κόστος, τα οποία δεν μπορεί 

να καλύψει με την αύξηση των τιμών, λόγω των κοινωνικών υπηρεσιών που 

προσφέρει, παρά μόνο με μια σημαντική αύξηση του προϊόντος, τα μέτρα 

προσανατολίζονται περισσότερο στην κατεύθυνση της προσφοράς. Στην 

περίπτωση αυτή είναι χρήσιμο να γίνει μια εκτενής ανάλυση του κόστους^ λει

τουργίας του, προκειμένου να αιτιολογηθεί η ανάγκη εφαρμογής των μέτρων 

διαχωρισμού της υποδομής του από την εκμετάλλευση, της παραχώρησης 

των λειτουργιών του στον ιδιωτικό τομέα κατόπιν μισθώματος και της ελεύ

θερης πρόσβασης στην υποδομή του. 

Στην περίπτωση των λιμένων που λειτουργούν ως δημόσιοι οργανι

σμοί, οι υπηρεσίες τους ευρίσκονται άμεσα κάτω υπό την ισχυρή επίδραση 

του εσωτερικού και εξωτερικού ανταγωνισμού. Παρ' όλα αυτά, λόγω της με-

γάλης εσωτερικής και εξωτερικής ζήτησης για θαλάσσιες μεταφορές, οι λι

μένες έχουν σχετικά μεγαλύτερη ευχέρεια από ό,τι ο σιδηρόδρομος να αυξή

σουν τις τιμές για να καλύψουν το κόστος. Στην περίπτωση όμως αυτή δεν 

επιτυγχάνουν ανταγωνιστικές τιμές. Τότε τα μέτρα αναδιάρθρωσης που θα 

πρέπει να εφαρμοστούν θα έχουν μεν τους ίδιους στόχους της ιδιωτικοποίη

σης των λειτουργιών τους και της ελεύθερης πρόσβασης, όπως και με τον 

σιδηρόδρομο, αλλά η ανάλυση για την αιτιολογική στήριξη των μέτρων αυτών 

προσανατολίζεται μάλλον στην ανάλυση της εσωτερικής και εξωτερικής αγο

ράς των λιμενικών υπηρεσιών και στις στρατηγικές διεύρυνσης των διαφόρων 

μορφών ανταγωνιστικότητας τους. Για τους λόγους αυτούς, στην έρευνα των 

επιμέρους ελληνικών δημοσίων φορέων μεταφορών της παρούσας μελέτης, 

στον μεν σιδηρόδρομο γίνεται μια εκτενής ανάλυση και εκτίμηση, από πλευ

ράς προσφοράς, του κόστους καθώς και συγκρίσεις, με βάση χαρακτηριστι

κούς δείκτες, της παραγωγικότητας αυτού σε σχέση με άλλες χώρες της 

Ε.Ε., στη δε περίπτωση των λιμένων Πειραιώς και Θεσσαλονίκης γίνεται μια 

εκτενής ανάλυση της αγοράς και καταστρώνονται με βάση τα διεθνή πρότυπα 

οι αναγκαίες στρατηγικές διεύρυνσης του ανταγωνισμού των υπηρεσιών τους. 

Το σύνολο των μέτρων αναδιάρθρωσης και ιδιωτικοποίησης των φο

ρέων των μεταφορών της Ευρώπης, που επηρεάζουν άμεσα και τους ελλη

νικούς φορείς μεταφορών, έχει υιοθετήσει η Ε.Ε. με μια σειρά οδηγιών και 

κανονισμών, οι οποίοι αντανακλούν όλες τις βασικές οικονομικές αρχές εξυ

γίανσης και ανταγωνιστικότητας τους. Στις παρακάτω υποπαραγράφους γί

νεται μια συνοπτική παρουσίαση του περιεχομένου των οδηγιών αυτών. 
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2.2.2. Μέτρα και πολιτικές της Ε.Ε. για τον σιδηρόδρομο 

Τα μέτρα και οι πολιτικές για την εξυγίανση του σιδηρόδρομου στηρί

ζονται στη βασική Οδηγία 1991/440/EEC, η οποία εκδόθηκε την 29^ Ιουλίου 

1991 και αναφέρεται στην ανάπτυξη των σιδηροδρόμων της Κοινότητας. Η 

Οδηγία αυτή υιοθετεί τους παρακάτω κανονισμούς: 

α) Εξασφάλιση της διαχειριστικής ανεξαρτησίας των σιδηροδρομικών 

επιχειρήσεων. Για να γίνουν οι σιδηροδρομικές μεταφορές αποτελε

σματικές και ανταγωνιστικές, σε σύγκριση με τα άλλα μεταφορικά μέ

σα, θα πρέπει οι επιχειρήσεις τους να έχουν καθεστώς ανεξάρτητου επι

χειρηματικού φορέα, που να επιτρέπει να συμπεριφέρονται σαν εμπο

ρικές επιχειρήσεις και να προσαρμόζονται στις ανάγκες της αγοράς. 

β) Διάκριση μεταξύ εκμετάλλευσης και διαχείρισης της υποδομής. Για 

την ανάπτυξη και την αποτελεσματική εκμετάλλευση του σιδηροδρο

μικού δικτύου είναι απαραίτητο να καθιερωθεί η διάκριση μεταξύ της 

εκμετάλλευσης των υπηρεσιών μεταφοράς και της διαχείρισης της 

υποδομής. Για να τονωθεί όμως ο ανταγωνισμός στον τομέα της 

εκμετάλλευσης, με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται 

στους χρήστες, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να εξακολουθούν να έχουν 

τη γενική ευθύνη για την ανάπτυξη και τη συντήρηση μιας κατάλληλης 

σιδηροδρομικής υποδομής. 

γ) Εξασφάλιση του δικαιώματος πρόσβασης. Με βάση το άρθρο 10 της 

οδηγίας παραχωρούνται στις διεθνείς σιδηροδρομικές ενώσεις δι

καιώματα πρόσβασης και διέλευσης στα κράτη-μέλη στα οποία είναι 

εγκατεστημένες οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που τις απαρτίζουν, 

καθώς και δικαιώματα διέλευσης στα άλλα κράτη-μέλη για τις παρο

χές διεθνών υπηρεσιών μεταφορών μεταξύ των κρατών-μελών. Στο 

άρθρο 8 της παρούσας Οδηγίας καθώς και στις Οδηγίες 1995/18/EC 

και 1995/19/EC του Συμβουλίου της 19η ς Ιουνίου 1995 καθορίζονται οι 

αρχές, οι διαδικασίες και οι άδειες για τη χορήγηση δικαιώματος χρή

σης της σιδηροδρομικής υποδομής και τη χρέωση τελών υποδομής. 

δ) Οικονομική εξυγίανση. Το άρθρο 9 της Οδηγίας 1991/440/EEC, ανα

φέρεται στην οικονομική εξυγίανση. Βάσει αυτού τα κράτη-μέλη θε

σπίζουν από κοινού με τις υφιστάμενες δημόσιες σιδηροδρομικές επι

χειρήσεις κατάλληλους μηχανισμούς, οι οποίοι θα συμβάλλουν στη 

μείωση των χρεών αυτών των επιχειρήσεων σε επίπεδο που να μην 

εμποδίζει μια οικονομική διαχείριση, καθώς και την εξυγίανση τις οικο

νομικής κατάστασης τους. 
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Η Οδηγία 1991/440/EEC τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2001/12/EC, 

2001/13/EC, 2001/14/EC στη Σύνοδο της Κομισιόν της 26ης Φεβρουαρίου 2001, 

με σκοπό να εισαχθούν στον διεθνή ανταγωνισμό οι σιδηροδρομικές υπηρε

σίες μεταφοράς, η κατανομή της χωρητικότητας της υποδομής, οι άδειες και 

οι προδιαγραφές ασφαλείας, καθώς και με την Οδηγία 2001/16/EC που ανα

φέρεται στη διαλειτουργικότητα των τρένων και στις τεχνικές προδιαγραφές. 

Αναλυτικότερα, κατόπιν των τροποποιήσεων αυτών τα τελευταία μέτρα που 

υιοθετούνται από την Ε.Ε. για τις σιδηροδρομικές μεταφορές είναι: 

α) Ίδρυση εσωτερικής αγοράς σιδηροδρομικών υπηρεσιών στην Κοι

νότητα. Με βάση το ήδη υπάρχον σχέδιο ανοίγματος της αγοράς των 

εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών, το νέο σχέδιο επεκτεί

νεται και στο άνοιγμα της αγοράς των διεθνών επιβατικών μεταφορών 

μέχρι το 2010. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει και ακριβείς κανόνες ά

δειας πρόσβασης των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, διαφάνεια και 

έλλειψη διάκρισης στη χρήση της υποδομής και τα μισθώματα χρή

σης. Επίσης η Οδηγία 2004/0047 (COD) προσδιορίζει και τους κανόνες 

προδιαγραφών ασφαλείας των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων καθώς 

επίσης και κανόνες προστασίας των δικαιωμάτων των επιβατών. 

β) Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο Υψηλών Ταχυτήτων (ΕΣΔΥΤ). Με 

βάση τις Οδηγίες 1996/48/EC και 2001/16/EC προβλέπεται η συγκρό

τηση του Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Δικτύου Υψηλών Ταχυτήτων. Ο 

σκοπός της οδηγίας αυτής είναι να επιτύχει διαλειτουργικότητα και 

συντονισμό του ΕΣΔΥΤ στα διάφορα στάδια σχεδιασμού, κατασκευής 

και βαθμιαίας παράδοσης στη λειτουργία. Με την οδηγία καθορίζονται 

τα τεχνικά χαρακτηριστικά της διαλειτουργικότητας (Technical Specifi

cations for Interoperability, TSI). Αυτά τα χαρακτηριστικά αποτελούν τα 

απαραίτητα προαπαιτούμενα για κάθε υποσύστημα για να επιτευχθεί η 

διαλειτουργικότητα του ΕΣΔΥΤ. Προς την κατεύθυνση αυτή μεγάλες 

προσπάθειες έχουν γίνει ώστε πάνω από 2.000 νέες υψηλών ταχυτή

των σιδηροδρομικές γραμμές έχουν κατασκευαστεί με τις προδιαγρα

φές της TSI. 

γ) Άνοιγμα στον ανταγωνισμό όλων των σιδηροδρομικών επιβατικών 

μεταφορών. Τον Οκτώβριο του 2003 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απο

φάσισε το άνοιγμα στον ανταγωνισμό όλων των εθνικών και διεθνών 

υπηρεσιών επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών την 1η Ιανουαρίου 

2008. Δεν είναι δυνατό να ανοιχτεί η αγορά των διεθνών επιβατικών 

μεταφορών χωρίς την πλήρη πρόβλεψη της πρόσβασης της υποδο-
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μής, την ουσιώδη εξέλιξη της διαλειτουργικότητας και της ασφάλειας 

των τρένων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Όλα αυτά εφαρμόζονται 

με βάση την Οδηγία 2001/12/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που 

τροποποιεί την Οδηγία 1991/440/EEC που αναφέρεται στην ανάπτυξη 

του σιδηρόδρομου, την Οδηγία 2001/13/EC που τροποποιεί την Οδη

γία 1995/18/EC σχετικά την απελευθέρωση του σιδηρόδρομου, την 

Οδηγία 2001/14/EC που αναφέρεται στην κατανομή της μεταφορικής 

ικανότητας των σιδηροδρομικών υποδομών, τον καθορισμό του μισθώ

ματος για τη χρήση της και τα πιστοποιητικά ασφάλειας και την Οδη

γία 2004/0047 (COD) που αναφέρεται σε κανόνες ασφάλειας στον σι

δηρόδρομο. Οι διεθνείς σιδηροδρομικές υπηρεσίες έχουν μια μορφή 

με πολλές αντιθέσεις. Έτσι οι υπηρεσίες μεγάλων αποστάσεων (όπως 

αυτές των νυκτερινών τρένων) παρουσιάζουν μεγάλες δυσκολίες και 

πολλές από αυτές έχουν αποσυρθεί από τις σιδηροδρομικές επιχειρή

σεις ως ζημιογόνοι. Από την άλλη πλευρά, οι διεθνείς υπηρεσίες υψη

λών ταχυτήτων έχουν παρουσιάσει αύξηση της κυκλοφορίας και θα 

συνεχίσουν την αλματώδη ανάπτυξη τους με τη σύνδεση τους με το 

Διευρωπαϊκό Δίκτυο Υψηλών Ταχυτήτων το έτος 2010. 

δ) Προσαρμογή των συμβολαίων δημοσίων υπηρεσιών με τη νομοθε

σία της Κοινότητας. Τα κράτη-μέλη και οι τοπικές αρχές πρέπει να 

συνάψουν συμβόλαια παροχής σιδηροδρομικών επιβατικών υπηρεσιών. 

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να εφαρμόσουν τις προβλέψεις του 

Κανονισμού 1969/1191 της Ε.Ε., σύμφωνα με τις οποίες τα συμβόλαια 

παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να περιέχουν τα αποκλειστικά δικαιώ

ματα στην παροχή ορισμένων υπηρεσιών. Ο Κανονισμός 1969/1191 

έχει επεκταθεί και στις διεθνείς υπηρεσίες σιδηροδρομικών επιβατικών 

μεταφορών. Στις 21 Φεβρουαρίου 2002 όμως, έγινε πρόταση από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αντικατασταθεί ο Κανονισμός αυτός, για να 

μπορεί να εισαχθεί ένα σύστημα ελεγχόμενου ανταγωνισμού. Το σύ

στημα αυτό θα κατοχυρώνει να υποστηρίζονται οι παροχές των συμβο

λαίων υπηρεσιών σε ανταγωνιστικό επίπεδο από κανόνες που προστα

τεύουν το γενικό συμφέρον, εξασφαλίζοντας την παροχή, σε όλες τις 

περιοχές της Κοινότητας, υψηλής ποιότητας δημόσιων υπηρεσιών με

ταφορών σε προσιτές τιμές, που θα πληρούν όλους τους κοινωνικούς 

προορισμούς. Οι ανάγκες για μεταφορές διαφέρουν κατά τμήματα 

αγοράς (τοπικές διασυνοριακές γραμμές, διεθνείς γραμμές μεγάλης 

απόστασης, γραμμές υψηλών ταχυτήτων, κλπ.) και κατά κερδοφορία. 
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Αυτό υποχρεώνει την εισαγωγή ελαστικής προσέγγισης που θα επι

τρέπει όχι μόνο τον ανταγωνισμό με βάση την ελεύθερη πρόσβαση 

αλλά και την ύπαρξη συμβολαίων παροχής υπηρεσιών που θα περι

λαμβάνουν αποκλειστικά δικαιώματα για ορισμένες από τις υπηρεσίες. 

2.2.3. Μέτρα και πολιτικές της Ε.Ε. για τους λιμένες 

Τα βασικά μέτρα και οι πολιτικές που υιοθετούνται από την Ε.Ε. για 

τους λιμένες αφορούν τις λιμενικές υποδομές, τη ναυπηγική βιομηχανία και 

την πρόσβαση στην αγορά των λιμενικών υπηρεσιών. 

2.2.3.1. Λιμενικές υποδομές 

Με βάση την Απόφαση No 1692/1996/EC του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

κατά τη Σύγκλητο της 23 Ιουλίου 1996 καθορίστηκαν οι κατευθυντήριες γραμ

μές για την ανάπτυξη του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (Trans-Euro

pean Transport Network, ΤΕΝ-Τ), το οποίο θα αποτελέσει το πλαίσιο για την 

εγκαθίδρυση ενός ολοκληρωμένου δικτύου μεταφορών που θα συμβάλλει 

στην ομαλή λειτουργία της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Οι λιμένες θα δια

δραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση του δικτύου αυτού και 

για αυτό το λόγο η Κομισιόν έχει προτείνει σημαντικές επενδύσεις που αφο

ρούν είτε τις λιμενικές υποδομές αυτές καθ' αυτές είτε τις συνδέσεις των 

λιμανιών με το ΤΕΝ-Τ. Με βάση τις επενδύσεις αυτές μεταβάλλεται η οικονο

μική ενδοχώρα των λιμανιών της Κοινότητας και αλλάζουν τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα τους. Η Κομισιόν καθορίζει επίσης και τον τρόπο χρηματοδό

τησης των λιμενικών έργων καθώς και τις περιπτώσεις αθέμιτης κρατικής 

βοήθειας στις λιμενικές υποδομές ως κατωτέρω: 

α) Η χρηματοδότηση των λιμενικών έργων 

Στην περίπτωση του τρόπου χρηματοδότησης των λιμενικών έργων, 

για να υπάρχει θεμιτός ανταγωνισμός, θα πρέπει να γίνει διάκριση των χρη

ματοδοτικών ροών μεταξύ των δημοσίων αρχών, των λειτουργών των λιμανιών 

και των χρηστών των λιμενικών υπηρεσιών. Ενώ στο παρελθόν οι κατασκευές 

των λιμανιών πληρώνονταν τελικά από τους φορολογουμένους, έχει παρατη

ρηθεί τώρα μια αξιοσημείωτη τάση συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στη χρη

ματοδότηση τους. Η Κομισιόν με τη βοήθεια των κρατών-μελών έχει συγκεν

τρώσει πληροφορίες υπό μορφή απογραφής σχετικά με τη δημόσια χρηματο-
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δότηση των λιμανιών της Κοινότητας. Από την απογραφή αυτή έχουν προκύ

ψει τα εξής συμπεράσματα: 

• Το 90% των θαλασσίων εμπορικών μεταφορών της Κοινότητας εξυπη

ρετείται από λιμένες στους οποίους οι επενδύσεις και άλλες πολιτικές, 

π.χ. πολιτική τιμών, εξαρτώνται ή τουλάχιστον επηρεάζονται από τον 

Δημόσιο Τομέα. 

• Οι δημόσιες επενδύσεις στους λιμένες αντιπροσωπεύουν το 5 έως 

10% των συνολικών επενδύσεων της Κοινότητας. 

• Οι λειτουργίες της δημόσιας χρηματοδότησης στους λιμένες δεν είναι 

αρκούντως διαφανείς. 

• Οι πολιτικές κόστους και τιμών ποικίλλουν πολύ από λιμένα σε λιμένα. 

• Η αγορά των λιμενικών υπηρεσιών παρουσιάζει ανάπτυξη και οι πιθα

νότητες επιτυχίας πρόσβασης στους λιμένες αυξάνουν, παρά το γεγο

νός ότι οι κανόνες διαδικασίας είναι ασαφείς και μη ικανοποιητικοί. 

β) Η κρατική βοήθεια 

Η δημόσια υποδομή είναι ανοικτή σε όλους τους χρήστες και επομέ

νως η Κομισιόν θεωρεί ότι οι επενδύσεις σε αυτό το είδος της υποδομής είναι 

γενικά μέτρα που αφορούν όλους τους χρήστες. Όσον αφορά τις υποδομές 

ειδικών χρήσεων, εάν η δημόσια αρχή διαθέτει τη γη που είναι στην κατοχή 

της για ανάπτυξη και πωλεί ή μισθώνει αυτή σε τιμές αγοράς, η Κομισιόν δεν 

θεωρεί αυτού του είδους την επένδυση στην υποδομή ως κρατική βοήθεια. 

Στην περίπτωση όμως των δημοσίων επενδύσεων των επιδομών που περιλαμ

βάνουν όλους τους τύπους των κτιρίων (αποθήκες, χώροι εργασίας, γραφεία) 

και όλους τους τύπους των σταθερών ή κινητών εγκαταστάσεων, επειδή αυ

τές ενισχύουν τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης του λιμανιού, αποτε

λούν κρατική βοήθεια. 

2.2.3.2. Η ναυπηγική βιομηχανία 

Από το 1970 οι ενισχύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία υπόκεινται σε μια 

σειρά κανονισμών της Κομισιόν. Το πλαίσιο αυτό των κανονισμών (Official 

Journal C 317 της 30-12-2003) έχει σχεδιαστεί για να εξαλείψει τις διαφορές 

των κανονισμών που εφαρμόζονται στη ναυπηγική βιομηχανία από εκείνους 

που εφαρμόζονται στους άλλους βιομηχανικούς τομείς. Εντούτοις, λαμβάνο

νται υπόψη ειδικοί παράγοντες που επηρεάζουν τον τομέα της ναυπηγικής 

βιομηχανίας, όπως: 

38 



• Η φύση της παγκόσμιας ναυπηγικής βιομηχανίας (υπερεπένδυση, ελεγ

χόμενες τιμές, κλπ.). 

• Η φύση των πλοίων ως πολύ μεγάλων κεφαλαιϊκών αγαθών σε σχέση 

με τις πιστωτικές διευκολύνσεις. 

• Η δυσκολία εφαρμογής των αρχών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπο

ρίου (World Trade Organization) στις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές 

στον τομέα της ναυπηγικής βιομηχανίας. 

• Η ύπαρξη συμφωνίας με τον OECD στον τομέα της ναυπηγικής βιομη

χανίας για κανονικές ανταγωνιστικές συνθήκες στη ναυπηγοεπισκευα-

στική δραστηριότητα. 

Η κρατική βοήθεια (State aid) για ειδικές περιπτώσεις επενδύσεων στη 

ναυπηγική βιομηχανία προβλέπεται από τον κανονισμό αυτό, όταν οι επενδύ

σεις αυτές έχουν ως σκοπό την καινοτομία, τη βελτίωση των εξαγωγών και 

την περιφερειακή ανάπτυξη. Επίσης η κρατική βοήθεια για την κάλυψη του 

κόστους σε περίπτωση κλεισίματος της ναυπηγικής βιομηχανίας είναι επιτρε

πτή. Τέλος, είναι επιτρεπτή και η κρατική βοήθεια για την κάλυψη του πρό

σθετου κόστους απασχόλησης στην περίπτωση που η ναυπηγοεπισκευαστική 

βιομηχανία προσλαμβάνει εργάτες με ειδικές ανάγκες. 

2.2.3.3. Η πρόσβαση στην αγορά των λιμενικών υπηρεσιών 

Είναι το λεγόμενο «λιμενικό πακέτο» (port package). Η σχετική νομο

θεσία έχει σχεδιαστεί με σκοπό την εισαγωγή περισσότερο περιεκτικών κανό

νων οι οποίοι αφορούν την πρόσβαση στην αγορά των λιμενικών υπηρεσιών 

σε λιμένες με διεθνή κίνηση που διακινούν πάνω από 3 εκατομμύρια τόνους 

ετησίως. Η πρόταση αυτή έτυχε σφοδρής αντίδρασης εκ μέρους όλων των 

συνδικάτων των λιμενεργατών της Ευρώπης, δεδομένου ότι θίγει άμεσα πολ

λά πάγια εργασιακά δικαιώματα. Η οδηγία αυτή περιλαμβάνει όλες τις λιμενι

κές υπηρεσίες. Όχι μόνο τον χειρισμό φορτίου (cargo), αλλά και την προσόρ-

μηση, τη ρυμούλκηση και την πλοήγηση. 

2.3. Βασικές στρατηγικές βελτίωσης της παραγωγικότητας των φορέων 

των μεταφορών μέσω των διαφόρων μορφών ιδιωτικοποίησης 

Η βελτίωση της παραγωγικότητας των φορέων των μεταφορών μπορεί 

να επιτευχθεί με μια σειρά στρατηγικών, οι περισσότερες των οποίων εφαρ-
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μόζουν διάφορες μορφές ιδιωτικοποίησης. Οι στρατηγικές αυτές είναι1: (1) ο 

εκσυγχρονισμός της διοίκησης, (2) η αποκρατικοποίηση και (3) η εμπορευμα

τοποίηση. Κάθε μια από τις στρατηγικές αυτές ανάλογα με την περίπτωση που 

εφαρμόζεται φέρνει τα ίδια επιτυχή αποτελέσματα όσον αφορά την αναδιάρ

θρωση. Ο εκσυγχρονισμός της διοίκησης συμβάλλει στη βελτίωση της λει

τουργικότητας με την εισαγωγή κατάλληλων συστημάτων οργάνωσης, νέων 

σύγχρονων πρακτικών και εφοδίων μέσα στο υπάρχον σύστημα. Η αποκρατι

κοποίηση ενεργεί στην κατάργηση της κυβερνητικής παρέμβασης και επιτρέ

πει στις ιδιωτικές επιχειρήσεις να λειτουργούν εκεί που προηγουμένως μόνο 

ο δημόσιος τομέας λειτουργούσε. Στην εμπορευματοποίηση, αν και η δημόσια 

επιχείρηση δεν μεταβιβάζεται στον ιδιωτικό τομέα, αποκτά μεγαλύτερη αυτο

νομία, έτσι ώστε να παίρνει μόνη της αποφάσεις και να ρυθμίζει μόνη της τη 

λειτουργία της. Αυτό σημαίνει ότι η ίδια η διοίκηση λειτουργεί με βάση τα 

ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και κατ' αυτό τον τρόπο προσαρμόζεται περισσό

τερο στις απαιτήσεις των καταναλωτών και επιτυγχάνει μεγαλύτερη απόδοση. 

2.3.1. Ο εκσυγχρονισμός της διοίκησης 

Το βασικό προτέρημα αυτής της στρατηγικής είναι ότι μπορεί να αυ

ξηθεί η παραγωγικότητα της επιχείρησης χωρίς να γίνουν σημαντικές αλλα

γές στη νομική μορφή της διοίκησης. Αυτό γίνεται με πολλούς τρόπους, όπως: 

με την υιοθέτηση σύγχρονου σχεδίου οργάνωσης, το οποίο βασίζεται 

στη διαίρεση της διοίκησης σε τομείς λήψεως αποφάσεων 

με την εφαρμογή στρατηγικών ανάπτυξης του εργατικού δυναμικού, οι 

οποίες παρέχουν στο προσωπικό κίνητρα ανάπτυξης σταδιοδρομίας-

με τη βελτίωση της λειτουργικότητας της διοίκησης με βάση την ορθο

λογική χρήση των υπολογιστών και την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολο

γιών πληροφορικής. Επίσης το σύστημα Electronic Data Interchange 

(EDI) είναι ένα από τα πιο σύγχρονα εφόδια για τη βελτίωση της πα

ραγωγικότητας της διοίκησης. 

2.3.2. Η αποκρατικοποίηση 

Κατά την αποκρατικοποίηση ορισμένες λειτουργίες της επιχείρησης, οι 

οποίες προηγουμένως διεξάγονταν από τον δημόσιο τομέα, μεταβιβάζονται 

σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, έτσι ώστε να περιοριστεί η ζήτηση του ευρύτερου 

1. Βλέπε επίσης World Bank (2002), Port Reform Tool Kit: Module 1. 
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δημόσιου τομέα και παράλληλα να ενισχυθούν οι ανταγωνιστικές συνθήκες 

στην οικονομία. Το πιο σημαντικό προτέρημα της στρατηγικής αυτής, που την 

διακρίνει από τις άλλες στρατηγικές, είναι ότι ο δημόσιος λειτουργός της με

ταφορικής επιχείρησης, ακόμη και εάν είναι μη αποτελεσματικός, θα συνεχί

σει να λειτουργεί για να εξασφαλίζει τους κοινωνικούς προορισμούς της 

επιχείρησης. Για τους λόγους αυτούς η "εφ' όλης της ύλης" αποκρατικοποίηση 

σπάνια εφαρμόζεται στην πράξη. 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που υποχρεώνουν την Κυβέρνηση να εισέλθει 

στη διαδικασία της αποκρατικοποίησης. Οι σπουδαιότεροι από τους λόγους 

αυτούς είναι: 

Απαρχαιωμένες εργασιακές πρακτικές, μικρή παραγωγικότητα και 

υψηλές τιμές. Οι παράγοντες αυτοί επιδρούν στον πολίτη φορολογού

μενο και αντανακλώνται στο γενικό επίπεδο των τιμών. 

Η αύξουσα εξειδίκευση στις λειτουργίες των επιχειρήσεων μεταφορών 

απαιτούν ανεπτυγμένα συστήματα και τεχνικές εξυπηρέτησης των κα

ταναλωτών. Πρακτικές τις οποίες η δημόσια υπηρεσία δεν μπορεί να 

εφαρμόσει, με την υπάρχουσα χαμηλή παραγωγικότητα στην εργασία, 

τα απαρχαιωμένα εφόδια και τα πάγια οπισθοδρομικά συστήματα δι

οίκησης και νομοθεσίας. 

Η ανάγκη για την πρόσληψη ικανότατων διοικητών των επιχειρήσεων 

μεταφορών με μεγάλη αντίληψη και προσήλωση στην αγορά. 

Η ανάγκη για την ανάπτυξη εξισορροπημένου συστήματος δημόσιας 

και ιδιωτικής χρηματοδότησης. 

Η μερική αποκρατικοποίηση δεν έχει την έννοια μιας ολικής απο

χώρησης της Κυβέρνησης ή των δημοσίων αρχών από τις επενδύσεις υπο

δομής στην επιχείρηση, αλλά θα πρέπει ένα μεγάλο μέρος των επενδύσεων 

αυτών να γίνεται από τον ιδιωτικό τομέα. Το γεγονός αυτό μειώνει στο ελά

χιστο την εξάρτηση της επιχείρησης από τον προϋπολογισμό του Κράτους, 

καθώς και τα δημόσια έξοδα για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων. 

Η αποκρατικοποίηση ευρίσκεται σε αντίθεση με τις πολιτικές σταυροει

δούς επιχορήγησης από τις δημόσιες κερδοφόρες μονοπωλιακές υπηρεσίες 

της επιχείρησης στις ιδιωτικές λειτουργίες, οι οποίες δεν πραγματοποιούν 

κέρδη λόγω του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος που ευρίσκονται2. Κατά την 

2. Τέτοιες περιπτώσεις, π.χ., υπάρχουν σε πολλούς λιμένες, όπου η πιο επικερ
δής δραστηριότητα είναι οι λειτουργίες των σταθμών των εμπορευματοκιβωτίων, το ει
σόδημα των οποίων συχνά χρησιμοποιείται για να επιχορηγήσει λειτουργίες εξυπηρέ
τησης γενικού φορτίου. 
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απελευθέρωση όμως, οι δημόσιοι λειτουργοί δεν θα έχουν τη δύναμη να επι

χορηγήσουν τις μη κερδοφόρες δραστηριότητες της επιχείρησης που ευρί

σκονται κάτω από τη διαχείριση του ιδιωτικού τομέα, εφόσον οι τιμές των 

υπηρεσιών τους μειώνονται ως συνέπεια μείωσης της μονοπωλιακής δύναμης 

που προέρχεται από τον ανταγωνισμό τους με τις άλλες ιδιωτικές επιχειρή

σεις. Παρ' όλα αυτά όμως, στην πράξη ο δημόσιος τομέας συνεχίζει να ακο

λουθεί την πολιτική των σταυροειδών επιχορηγήσεων μεταξύ των δημοσίων 

και ιδιωτικών λειτουργιών της επιχείρησης σε βάρος τις ανταγωνιστικότητας. 

Αυτό οδηγεί σε καθαρό διαχωρισμό του κανονιστικού και εμπορικού ρόλου 

μιας επιχείρησης μεταφορών, με τη δημόσια αρχή να λαμβάνει τον πρώτο και 

την ιδιωτική τον δεύτερο ρόλο. Ένα άλλο πρόβλημα στην εφαρμογή της απο

κρατικοποίησης των λειτουργιών της επιχείρησης είναι ότι υπάρχει η δυνατό

τητα η δημόσια επιχείρηση μεταφορών να χρησιμοποιεί άλλες μη θεμιτές 

πρακτικές για να ανταγωνιστεί τους ιδιωτικούς λειτουργούς. Μπορεί π.χ. αυτή 

να προβαίνει σε έργα που βοηθούν τις λειτουργίες των δημοσίων σταθμών 

και να μην επενδύει προς υποβοήθηση των λειτουργιών των ιδιωτικών σταθ

μών. Ως παράδειγμα αναφέρουμε τα έργα εκβάθυνσης των λιμανιών της 

Ασίας, όπου η Κυβέρνηση εκτελεί σημαντικά έργα εκβάθυνσης των δημοσίων 

σταθμών και αδιαφορεί τελείως για παρόμοια έργα στους ιδιωτικούς σταθ

μούς, θέτοντας αυτούς σε μειονεκτική ανταγωνιστική θέση έναντι των πρώ

των. Επίσης είναι δυνατό η Κυβέρνηση να θέτει υψηλότερες τιμές στις υπηρε

σίες που παρέχονται στους ιδιωτικούς λειτουργούς από εκείνες που παρέχο

νται στους δημόσιους λειτουργούς. 

2.3.3. Η εμπορευματοποίηση 

Η εμπορευματοποίηση είναι η εισαγωγή εμπορικών αρχών και πρακτι

κών στη διοίκηση της επιχείρησης μεταφορών ή τμημάτων αυτής, οι οποίες 

απαιτούν να λειτουργούν αυτά με βάση τις αρχές της αγοράς. Η εμπορευμα

τοποίηση απαιτεί την αποκέντρωση της διαδικασίας λήψεως αποφάσεως κα

θώς επίσης και τη χαλάρωση της αυστηρής ιεραρχίας οργάνωσης της επιχεί

ρησης, έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στη διοίκηση να ασκεί μεγαλύ

τερο έλεγχο στον προϋπολογισμό, τις αγορές, τις στρατηγικές συντήρησης, 

τους μισθούς, κλπ. 

Κατά την εμπορευματοποίηση η διοίκηση της επιχείρησης έχει τη δι

καιοδοσία λήψεως απόφασης και την υπευθυνότητα, η οποία είναι όμοια με 

εκείνη του ιδιωτικού τομέα. Εντούτοις, επειδή σε πολλές περιπτώσεις η εμπο-
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ρευματοποιημένη επιχείρηση ακόμη διατηρεί τη μονοπωλιακή της δύναμη, δεν 

εφαρμόζει ικανοποιητικά τις εξουσίες που παρέχονται στη διοίκηση από τη 

στρατηγική αυτή. Επομένως μια διοίκηση της επιχείρησης που ακολουθεί την 

εμπορευματοποίηση δεν θα είναι τόσο αποτελεσματική όσο μια διοίκηση μιας 

ιδιωτικής επιχείρησης. Θεωρητικά, η εμπορευματοποίηση έχει την ίδια ελευθε

ρία στον διαχειριστή όπως και η αποκρατικοποίηση, με μόνη τη διαφορά ότι 

στην περίπτωση της εμπορευματοποίησης μια αποτυχία της επιχείρησης κα

λύπτεται από την Κυβέρνηση με επιχορήγηση, ενώ στην περίπτωση της απο

κρατικοποίησης η αποτυχία οδηγεί στο κλείσιμο της ιδιωτικής επιχείρησης. 

Οι επιχειρήσεις μεταφορών που ακολουθούν την εμπορευματοποίηση 

ως βασική στρατηγική της λειτουργίας τους έχουν τα κάτωθι πλεονεκτήματα: 

Είναι χρηματοδοτικά ανεξάρτητες (έχουν τα δικά τους κεφάλαια, τον 

δικό τους προϋπολογισμό και τις δικές τους αποφάσεις για επένδυση). 

Έχουν τη δική τους διαρθρωτική δομή του εργατικού δυναμικού που 

ξεχωρίζει από εκείνη των δημοσίων υπαλλήλων και παρομοιάζει περισ

σότερο με εκείνη των ιδιωτικών επιχειρήσεων. 

Έχουν ξεχωριστή διοίκηση υπεύθυνη για τη λειτουργία όλων των το

μέων της επιχείρησης. 

Μια αδυναμία της εμπορευματοποίησης είναι ότι δεν ξεχωρίζεται ικα

νοποιητικά ο ρόλος του ιδιωτικού από εκείνον του δημόσιου φορέα. Κατά τη 

διάρκεια της εισαγωγής της στρατηγικής αυτής, ο γενικός διευθυντής, ο οποίος 

είναι υπεύθυνος για την προώθηση της αλλαγής του καθεστώτος της επιχεί

ρησης, προέρχεται από τον δημόσιο τομέα και, συνηθισμένος από τον πρώην 

δημόσιο χαρακτήρα της επιχείρησης, εκτελεί λειτουργίες που επηρεάζουν 

σημαντικά τις αποφάσεις που προέρχονται από την ιδιωτική πρωτοβουλία. 

2.4. Μορφές παραχώρησης των λειτουργιών των δημοσίων επιχειρήσεων 

μεταφορών στον ιδιωτικό τομέα 

Οι δημόσιες επιχειρήσεις μεταφορών θα πρέπει να καθορίσουν τους 

τρόπους που θα παραχωρηθούν οι λειτουργίες τους στον ιδιωτικό τομέα, πριν 

αρχίσει η αναδιάρθρωση τους, έτσι ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα τους 

και να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις νέες παγκόσμιες συνθήκες διεξαγω

γής του μεταφορικού έργου. Μεταξύ των διαφόρων μορφών παραχωρήσεων 

των λειτουργιών των επιχειρήσεων αυτών μπορούμε να διακρίνουμε: (1) τη 

μετοχοποίηση, (2) την παραχώρηση βάσει συμβολαίου της διοίκησης σε ιδιώτη 
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διοικητή και (3) την παραχώρηση βάσει συμβολαίου των λειτουργιών σε ιδιω

τικές επιχειρήσεις3. 

2.4.1. Η μετοχοποίηση 

Κατά τη διαδικασία αυτή τα περιουσιακά στοιχεία του δημόσιου τομέα 

μεταφέρονται σε εταιρεία που λειτουργεί με βάση τους εμπορικούς κανονι

σμούς. Αυτό επιτυγχάνεται με την πώληση μετοχών στην νέα εταιρεία η οποία 

εκτελεί τις λειτουργίες του τομέα και διαχειρίζεται τα κεφάλαια του, παρ' όλο 

που οι μετοχές εκδίδονται και μπορεί και να κατέχονται αποκλειστικά από την 

Κυβέρνηση. Η κύρια επιδίωξη αυτής της στρατηγικής είναι η μείωση του κυ

βερνητικού ελέγχου στην εταιρεία και η παράλληλη προσέγγιση αυτής προς 

τις συνθήκες της αγοράς. Όπως και στην ιδιωτικοποίηση, η μετοχοποίηση πε

ριλαμβάνει χρηματοδοτική αναδιάρθρωση και εισάγει εμπορικές αρχές. Δηλα

δή η μετοχοποίηση είναι ιδιωτικοποίηση χωρίς να γίνεται απο-επένδυση. Για 

λόγους πολιτικούς ή θεσμικούς μια ολική ή μερική ιδιωτικοποίηση μπορεί να 

μην είναι εφικτή. Σε τέτοιες περιπτώσεις η μετοχοποίηση προσφέρει μια απο

τελεσματική λύση προς επίτευξη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας και καλύ

τερου προσανατολισμού στις συνθήκες της αγοράς. 

Τα συνήθη χαρακτηριστικά μιας μετοχοποίησης είναι: 

Ο πλήρης διαχωρισμός της δημόσιας διοίκησης και των κανονιστικών 

λειτουργιών από τις δραστηριότητες που έχουν μετοχοποιηθεί. 

Η Κυβέρνηση θέτει σαφείς προδιαγραφές και σκοπούς στην νέα μετο-

χοποιημένη επιχείρηση. 

Ο διοικητής της μετοχοποιημένης επιχείρησης έχει μεγαλύτερη αυτο

νομία και υπευθυνότητα για αποφάσεις που αφορούν τις λειτουργίες, τα 

έσοδα, τις δαπάνες και την κατάστρωση της εμπορικής στρατηγικής. 

Η Κυβέρνηση εξασφαλίζει ότι η μετοχοποιημένη επιχείρηση δεν έχει κάποιο 

συγκριτικό πλεονέκτημα ή μειονέκτημα σε σχέση με άλλες ιδιωτικές επι

χειρήσεις που λειτουργούν κάτω από τις ίδιες συνθήκες διακινδύνευσης. 

Κατά τη διάρκεια της αρχικής φάσης της διαδικασίας της μετοχοποίη

σης απαιτούνται οι παρακάτω απαραίτητες ενέργειες: 

Η θέσπιση και εφαρμογή της αναγκαίας νομοθεσίας, η οποία συχνά βοη

θάει στην εξάλειψη της μονοπωλιακής κατάστασης του τομέα. 

3. Για μια πληρέστερη περιγραφή των μορφών παραχώρησης των λειτουργιών 
των δημοσίων επιχειρήσεων μεταφορών στον ιδιωτικό τομέα βλέπε: Marc Lloyd Wi
lliams, Bill Jamieson and Norton Rose (1999). 

44 



Η ανάπτυξη του εταιρικού χάρτη της μετοχοποιημένης επιχείρησης, 

και του σωματειακού στρατηγικού σχεδίου, που περιλαμβάνει το επι

χειρησιακό σχέδιο (business plan) και τα πρότυπα εισοδηματικών κα

ταστάσεων και ισολογισμών. 

Η κεφαλαιοποίηση μέρους των κεφαλαίων και παθητικών της αρχικής 

δημόσιας επιχείρησης στη νέα μετοχοποιημένη επιχείρηση. 

Η δημιουργία μιας νέας εργατικής νομοθεσίας παροχής χρηματοδο

τικής και κοινωνικής υποστήριξης προς αντιμετώπιση του πλεονάζοντος 

εργατικού δυναμικού (τέτοιας όπως η εθελουσία έξοδος, τα κίνητρα 

εγκατάλειψης εργασίας, κλπ.) και, εάν χρειαστεί, η μεταφορά του προ

σωπικού από την αρχική δημόσια επιχείρηση στη νέα. 

Η επανεκπαίδευση της διοίκησης και των υπαλλήλων με σκοπό την 

αύξηση των διοικητικών και εμπορικών τους ικανοτήτων. 

Η βασική διαφορά της μετοχοποίησης σε σχέση με τις άλλες στρατη

γικές είναι ότι η νέα επιχείρηση είναι ενιαία και αυτόνομη οντότητα. Ο διοικη

τής της μετοχοποιημένης επιχείρησης μπορεί να παίρνει ελεύθερα αποφάσεις 

χωρίς τη μεσολάβηση της Κυβέρνησης και να τις εκτελεί με βάση τα καθαρά 

εμπορικά κριτήρια. Παράλληλα όμως ο διοικητής θα πρέπει να λογοδοτεί για 

τις πράξεις του στην Κυβέρνηση ή στη δημόσια αρχή της επιχείρησης4. 

Ένα από τα βασικά προτερήματα της μετοχοποίησης είναι η χρηματο

δοτική αυτονομία. Οι τιμές δεν ελέγχονται πλέον από την Κυβέρνηση και η 

επιχείρηση αφήνεται ελεύθερη να εφαρμόσει τις δικές της πρακτικές όσον 

αφορά τις προμήθειες της. Επίσης οι επιχειρήσεις αυτές δεν στηρίζονται στις 

αποφάσεις της Κυβέρνησης για τις επενδύσεις και μπορούν να διαπραγματευ

θούν δάνεια απευθείας από τις εμπορικές τράπεζες. 

Μερικοί από τους λόγους εφαρμογής της μετοχοποίησης των επιχει

ρήσεων μεταφορών είναι: 

Να μεσολαβήσει κάποιος χρόνος στη διοίκηση της επιχείρησης για να 

προσαρμοστεί η επιχείρηση στις νέες συνθήκες πριν γίνει η ιδιωτικο

ποίηση. 

Να γίνει καλύτερη προσαρμογή και ενημέρωση των προμηθευτών κε

φαλαίων προς επένδυση στην εταιρεία, έτσι ώστε να αμβλυνθεί η απρο-

4. Δηλαδή παρατηρούμε ότι στην πράξη σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις των 
επιχειρήσεων αυτών το στοιχείο της δημόσιας παρέμβασης πάντοτε υπάρχει, πράγμα 
το οποίο είναι αναγκαίο για τη συνεχή λειτουργία της επιχείρησης μεταφορών, ακόμα 
και στην περίπτωση που αυτή λειτουργεί μη αποτελεσματικά, εξυπηρετώντας πάντοτε 
τους βασικούς της κοινωνικούς προορισμούς. 
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θυμία τους που πιθανόν θα υπάρχει εάν δεν μεσολαβήσει κάποιο με

ταβατικό στάδιο. 

Να προστατευθεί το δημόσιο συμφέρον. 

Η μετοχοποίηση όμως έχει πολλά μειονεκτήματα, τα σπουδαιότερα 

των οποίων είναι: 

Στις περισσότερες περιπτώσεις η μετοχοποιημένη επιχείρηση δεν 

απαρνείται εύκολα τις παλαιές μονοπωλιακές της συνήθειες. 

Χωρίς την ύπαρξη ανταγωνισμού η μετοχοποιημένη επιχείρηση δεν εί

ναι τόσο αποτελεσματική όσο θα αναμενόταν. 

Η Κυβέρνηση εξακολουθεί να ελέγχει τη μετοχοποιημένη επιχείρηση 

όσον αφορά την επιλογή της διοίκησης και του προσωπικού. 

2.4.2. Η παραχώρηση της λειτουργίας της διοίκησης στον ιδιωτικό τομέα 

Πολλές φορές μια δημόσια επιχείρηση μεταφορών επιδιώκει την πρό

σληψη διοικητή από τον ιδιωτικό τομέα κατόπιν σύναψης συμβολαίου. Στην 

περίπτωση αυτή μπορεί να επιτύχει χαμηλότερους μισθούς από αυτούς των 

εσωτερικών διοικητών, αύξηση του ανταγωνισμού στην αγορά διοικητικής ερ

γασίας και μεταφορά των μη θεμελιωδών κεφαλαίων στον ιδιωτικό τομέα. 

Αλλά η πρόσληψη διοικητικής εργασίας από τον ιδιωτικό τομέα πρέπει να γί

νει με μεγάλη προσοχή γιατί περικλείει σημαντικούς κινδύνους, όπως, π.χ., 

στην περίπτωση που δεν υπάρχουν στην αγορά διοικητές με σημαντικά προ

σόντα ή στην περίπτωση όπου η λειτουργία του διοικητή από τον ιδιωτικό το

μέα ίσως να μην ικανοποιεί τον κοινωνικό προορισμό της δημόσιας επιχείρη

σης. Πάντως η πρόσληψη του διοικητή από τον ιδιωτικό τομέα είναι απαραί

τητη στην περίπτωση που η δημόσια επιχείρηση δεν διαθέτει ικανό διοικητή. 

Βασικές προϋποθέσεις για την πρόσληψη ιδιωτικού διοικητή είναι η σύμφωνη 

γνώμη της Κυβέρνησης, και ο ιδιώτης διοικητής να συμφωνεί να κρατήσει το 

υπάρχον προσωπικό λειτουργίας της επιχείρησης και να παρέχει ικανοποιητι

κές και αποτελεσματικές λειτουργίες σε όλους τους καταναλωτές. Το συμβό

λαιο πρόσληψης του διοικητή διαρκεί συνήθως μια ορισμένη χρονική περίοδο, 

μεταξύ τριών ή τεσσάρων ετών. 

2.4.3. Τα συμβόλαια παραχώρησης των λειτουργιών των δημοσίων 

επιχειρήσεων μεταφορών στον ιδιωτικό τομέα 

Τα συμβόλαια παραχώρησης των λειτουργιών των δημοσίων επιχειρή

σεων μεταφορών στον ιδιωτικό τομέα είναι ποικίλων μορφών και μπορεί να 
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περιέχουν και όρους αναβάθμισης ή κατασκευής έργων υποδομής. Υπάρχουν 

δύο κύριες μορφές παραχωρήσεων που χρησιμοποιούνται ευρύτατα σήμερα 

από τις δημόσιες επιχειρήσεις μεταφορών: (1) τα συμβόλαια μίσθωσης, όπου 

ο λειτουργός εισέρχεται σε μακροχρόνια μίσθωση της γης και συνήθως είναι 

υπεύθυνος για την επιδομή και τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης και (2) τα 

συμβόλαια παραχώρησης, όπου ο λειτουργός αναλαμβάνει το κόστος επένδυ

σης και όλη την εμπορική διακινδύνευση. Τόσο τα συμβόλαια μίσθωσης όσο 

και τα συμβόλαια παραχώρησης έχουν τα ίδια κύρια χαρακτηριστικά: 

όσον αφορά τα ειδικά δικαιώματα στην ιδιωτική εταιρεία που παραχω

ρούνται από τη δημόσια αρχή, 

έχουν ορισμένη διάρκεια, συνήθως 10 έως 50 έτη, 

περιλαμβάνουν τη χρηματοδοτική και λειτουργική διακινδύνευση. 

α) Τα συμβόλαια μίσθωσης 

Υπάρχουν τρεις μορφές μίσθωσης σήμερα: η μίσθωση σταθερού μι

σθώματος, η "mini-max" μίσθωση και η μίσθωση μεταβαλλόμενου μισθώματος. 

Στη μίσθωση σταθερού μισθώματος παρέχεται το δικαίωμα χρήσης 

στον μισθωτή ενός μέρους της υποδομής της δημόσιας επιχείρησης για μια 

ορισμένη χρονική περίοδο κατόπιν περιοδικών σταθερών πληρωμών. Στην 

περίπτωση της μίσθωσης γης, ένα σταθερό ποσό πληρώνεται κατ' έτος και 

τετραγωνικό μέτρο γης. Το κυριότερο πλεονέκτημα αυτού του είδους της μί

σθωσης είναι ότι το ποσό μίσθωσης είναι γνωστό και στους δύο συμβαλλόμε

νους. Το είδος αυτής της μίσθωσης προτιμάται σε λιμένες που επιδιώκουν την 

ανάπτυξη της κίνησης τους. 

Στη "mini-max" μίσθωση παρέχεται στον μισθωτή το δικαίωμα χρήσης 

τμήματος της υποδομής της δημόσιας επιχείρησης για μια ορισμένη χρονική 

περίοδο με αντάλλαγμα μεταβαλλόμενου μισθώματος που καθορίζεται μεταξύ 

ανώτατου και κατώτατου ορίου πληρωμής, ανάλογα με την αύξηση του μετα

φορικού έργου στη σιδηροδρομική επιχείρηση ή την κίνηση στην περίπτωση 

του λιμένος. Στον διακανονισμό αυτό ο μισθωτής συμμετέχει στον κίνδυνο και 

στις ωφέλειες που προέρχονται από τις επενδύσεις και τις λειτουργίες της 

δημόσιας επιχείρησης μεταφορών. Ο μισθωτής εδώ έχει κίνητρο να λειτουρ

γεί αποδοτικά, έτσι ώστε να αυξήσει το μεταφορικό έργο του σιδηρόδρομου 

ή την κίνηση στον λιμένα πέραν από το επίπεδο εκείνο που πληρώνεται το 

μέγιστο μίσθωμα, προκειμένου να αποκομίσει μεγαλύτερα έσοδα. 

Στη μίσθωση μεταβαλλόμενου ποσοστού παρέχεται το δικαίωμα χρή

σης της υποδομής στον μισθωτή για μια ορισμένη περίοδο, έναντι μεταβαλλό-
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μενού χρηματικού ποσού. Η μίσθωση αυτή διαφέρει από τη "mini-max" μίσθω

ση στο ότι καθορίζεται σε αυτή μόνο το ελάχιστο ποσό πληρωμής ανεξαρτή

τως του μεταφορικού έργου του σιδηρόδρομου ή της κίνησης του λιμανιού. 

β) Οι συμφωνίες παραχώρησης 

Ο βασικός σκοπός των συμφωνιών παραχώρησης είναι να μεταφερθεί 

το κόστος επενδύσεων από την Κυβέρνηση στον ιδιωτικό τομέα. Οι συμβαλ

λόμενοι ιδιώτες είναι υποχρεωμένοι να κατασκευάσουν ή να αναβαθμίσουν 

την υποδομή της δημόσιας επιχείρησης μεταφορών και να παρέχουν λειτουρ

γίες για ένα καθορισμένο αριθμό ετών. Οι παραχωρήσεις μπορούν να χαρα

κτηριστούν ως "θετικές", εάν ο ιδιώτης συμβαλλόμενος πληρώνει στην Κυβέρ

νηση για την παραχώρηση των δικαιωμάτων, ή "αρνητικές" εάν η Κυβέρνηση 

πληρώνει στον ιδιώτη συμβαλλόμενο για υπηρεσίες που παρέχονται κατόπιν 

συμφωνίας. 

Τα πλεονεκτήματα των παραχωρήσεων είναι: 

Η καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία των δημοσίων επιχειρήσεων 

μεταφορών. 

Η απαλλαγή από τις μονοπωλιακές καταστάσεις. 

Η προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων στις δημόσιες επιχειρήσεις μετα

φορών με συνέπεια την ελευθέρωση των κεφαλαίων του Δημοσίου, τα 

οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλες προτεραιότητες. 

Η μεταφορά της διακινδύνευσης από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα. 

Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων και υψηλής τεχνολογίας. 

Τα μειονεκτήματα όμως είναι: 

Η ανάγκη συνέχισης της κυβερνητικής παρέμβασης προς εξασφάλιση 

συνεχούς λειτουργίας στη δημόσια επιχείρηση, πράγμα το οποίο μειώ

νει την αυτονομία και την ανταγωνιστικότητα της. 

Το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει μόνο όταν υπάρχει η αναγκαία νο

μοθεσία που να επιτρέπει τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων χρήσεως 

γης στον ιδιωτικό τομέα. 

Ο κίνδυνος στην περίπτωση όπου ο ιδιώτης συμβαλλόμενος δεν εφαρ

μόζει κατά τη λειτουργία του ικανοποιητικά τους όρους της σύμβασης 

να παραδώσει το έργο στην Κυβέρνηση σε χειρότερη κατάσταση, ή ο 

κίνδυνος κατά τον οποίο ο συμβαλλόμενος ιδιώτης και η Κυβέρνηση 

διαφωνούν για ορισμένες ριζικές αλλαγές στην υποδομή της δημόσιας 

επιχείρησης μεταφορών που θα επιφέρουν αύξηση της παραγωγικό

τητας της. 
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Οι παραχωρήσεις συχνά αναπτύσσονται ως ένα μέρος του σχήματος 

BOT (Build-Own-Transfer) και αποτελούν ειδικές συμφωνίες μεταξύ της Κυ

βέρνησης και της Εταιρείας Ειδικών Σκοπών (Special Purpose Company, 

SPC), η οποία ιδρύεται από τον συμβαλλόμενο με μοναδικό σκοπό την κατά

στρωση σχεδίου ανάπτυξης της δημόσιας επιχείρησης μεταφορών. Υπάρχουν 

περιπτώσεις όπου η δημόσια επιχείρηση μεταφορών συμμετέχει στην εταιρεία 

SPC ως μέτοχος. Τότε ο ρόλος της δημοσίας αρχής είναι αντίθετος προς την 

αναδιάρθρωση της δημόσιας επιχείρησης, εφόσον η Κυβέρνηση εμπλέκεται 

άμεσα στις λειτουργίες της. 

Γενικά, μια τυπική μορφή συμφωνίας παραχώρησης περιλαμβάνει όρους 

που έχουν σχέση: 

με τη γη, τις διευκολύνσεις και τα εφόδια, 

με τις λειτουργικές προδιαγραφές της δημόσιας επιχείρησης μεταφο

ρών και το πρόγραμμα κατασκευών, 

με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων ιδιωτών και 

της δημόσιας επιχείρησης μεταφορών σε σχέση με την εκτέλεση των 

έργων του κατασκευαστικού προγράμματος, 

με τη λήξη της παραχώρησης και την απόδοση της γης και των εφο

δίων στην Κυβέρνηση. 

Τα σχήματα BOT είναι ειδικές μορφές παραχώρησης σχεδιασμένες να 

αυξήσουν την ιδιωτική χρηματοδοτική συμμετοχή στη δημιουργία υποδομής 

και επιδομής, χωρίς να αλλάξει η διάρθρωση της υποδομής της δημόσιας επι

χείρησης μεταφορών. Κατά την προσέγγιση BOT, η Κυβέρνηση παρέχει μια 

αποκλειστική παραχώρηση στον ιδιωτικό τομέα να κατασκευάσει και να λει

τουργήσει ένα έργο στην επιχείρηση. Στην περίπτωση αυτή ο ιδιωτικός φο

ρέας (μια ένωση τραπεζών, ένας εργολάβος, ένας διεθνής λειτουργός, κλπ.) 

αναλαμβάνει την υποχρέωση περάτωσης και αποδοτικής λειτουργίας του προ

γράμματος. Η παραχώρηση αυτή διαρκεί για ορισμένα χρόνια, μετά τα οποία 

το όλο έργο επιστρέφει στην Κυβέρνηση. 

Υπάρχουν πολλές μορφές σχημάτων BOT οι σπουδαιότερες των οποίων 

είναι: 

Build-Own-Operate (BOO) που σημαίνει πλήρη ιδιωτικοποίηση της υπο

δομής, επειδή η γη και οι νέες υπηρεσίες της δημόσιας επιχείρησης 

μεταφορών δεν επιστρέφουν σε αυτή, 

Build-Transfer-Operate (ΒΤΟ), όπου οι νέες υπηρεσίες της δημόσιας 

επιχείρησης επιστρέφονται σε αυτή, μετά το τέλος της παραχώρησης, 

και 
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Build-Own-Operate-Transfer (BOOT), όπου η κατοχή της γης και οι 

υπηρεσίες της δημόσιας επιχείρησης μεταφορών μεταβιβάζονται στον 

ιδιώτη συμβαλλόμενο, αλλά μεταφέρονται πάλι σε αυτή κατά το τέλος 

της περιόδου της παραχώρησης, κατόπιν όμως κάποιας συμφωνηθεί

σης τιμής. 

2.5. Η αναδιάρθρωση της εργασίας 

Ως επί το πλείστον οι επιχειρήσεις των μεταφορών είναι εντάσεως 

εργασίας και το εργατικό κόστος αποτελεί ένα μεγάλο ποσοστό του λειτουρ

γικού κόστους. Ο σκοπός της αναδιάρθρωσης της εργασίας είναι η βελτίωση 

της παραγωγικότητας και επομένως και της ανταγωνιστικότητας της αναδιαρ

θρωμένης επιχείρησης. Η αναδιάρθρωση της εργασίας έχει τόσο μια τακτική 

και βραχυχρόνια άποψη όσο και μια στρατηγική και μακροχρόνια άποψη. Στην 

πρώτη περίπτωση η διοίκηση ελέγχει το σύστημα μισθών. Ο σχεδιασμός του 

εργατικού δυναμικού επηρεάζει όχι μόνο την παραγωγικότητα αλλά και την 

ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών εργασίας. Όταν οι υπάλληλοι υπερ

τερούν των εργατών, τότε δημιουργείται εσωτερική εργασία η οποία δεν μπο

ρεί να ανταποκριθεί στις εξωτερικές λειτουργίες. Με την αναδιάρθρωση της 

εργασίας η προστιθέμενη αξία της δημιουργικής εργασίας αυξάνει και η 

εσωτερική εργασία μειώνεται. Επίσης, η σύγχρονη τεχνολογία της πληροφο

ρικής μπορεί να αυξήσει την προστιθέμενη αξία της εργασίας. Στην περίπτω

ση αυτή θα πρέπει να αλλάξει η σύνθεση της εργασίας και των κεφαλαιου

χικών εισροών, έτσι ώστε τα προτερήματα της νέας τεχνολογίας να μπορούν 

να υλοποιηθούν και η προστιθεμένη αξία της εργασίας να αυξηθεί. 

Μακροχρόνια, η διοίκηση της επιχείρησης μεταφορών μπορεί να 

εφαρμόσει τις στρατηγικές αναδιάρθρωσης εργασίας οι σπουδαιότερες των 

οποίων είναι: 

α) Τα προαπαιτούμενα εργασίας 

Οι περισσότερες επιχειρήσεις μεταφορών απασχολούν πολύ εργατικό 

δυναμικό με ποικιλία ειδικοτήτων, κατάρτιση και ηλικία. Έχοντας γνώση της 

σύνθεσης του εργατικού δυναμικού οι διοικητές των επιχειρήσεων μεταφορών 

μπορούν να καταστρώσουν προγράμματα εθελοντικά, τα οποία έχουν σχεδια

στεί για να διατηρήσουν την ειδικευμένη εργασία και να παρακινήσουν τους 

ολιγότερο ειδικευμένους να φύγουν. Η γνώση των μελλοντικών προαπαιτού

μενων είναι επίσης σπουδαία. 
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β) Οι θεσμικές υποχρεώσεις 

Η αναδιάρθρωση του εργατικού δυναμικού συνήθως γίνεται μέσα στα 

νομικά πλαίσια, τα οποία θέτουν παραμέτρους για το μέγεθος της μείωσης 

του εργατικού δυναμικού, καθορίζουν τις διαδικασίες μέσω των οποίων πρέ

πει να γίνουν οι μειώσεις και συμφωνούν υπό την επιρροή των εργατικών ενώ

σεων στον καθορισμό των παθητικών που προκύπτουν από το πλεόνασμα της 

εργασίας. Τα δικαιώματα των εργατών και οι υποχρεώσεις των εργοδοτών 

που καθορίζονται από προϋπάρχοντα συμβόλαια δεν θα πρέπει να μεταφερ

θούν στους νέους εργοδότες 

γ) Τα συμβόλαια διαπραγμάτευσης εργασίας υπό τους νέους εργοδότες 

Η διαδικασία της αναδιάρθρωσης της εργασίας σχεδόν πάντοτε περι

λαμβάνει διαπραγματεύσεις των νέων συμβολαίων με τις ενώσεις των εργατών. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις ο εργοδότης έχει την ευκαιρία να προβάλλει την πα

ραγωγικότητα για να αναθεωρήσει τους νόμους εργασίας, έτσι ώστε να ακο

λουθήσει τις καλύτερες πρακτικές και να υιοθετήσει σύγχρονη τεχνολογία. 

Οι βασικότεροι μηχανισμοί αναδιάρθρωσης του εργατικού δυναμικού 

που έχουν εφαρμοστεί σε διάφορες περιπτωσιακές μελέτες είναι: 

• Η μείωση των θέσεων εργασίας 

Το εργατικό δυναμικό μπορεί να μειωθεί φυσιολογικά με την μη αντι

κατάσταση των εργαζομένων που έχουν αποχωρήσει λόγω σύνταξης, ανικανό

τητας ή αναζήτησης άλλης εργασίας. 

• Η εθελουσία έξοδος 

Η φυσιολογική έξοδος από την εργασία μπορεί να επιταχυνθεί με την 

παροχή διαφόρων ευεργετημάτων για εκείνους τους εργαζόμενους που θα 

προτιμήσουν να φύγουν νωρίτερα από τον προκαθορισμένο χρόνο σύνταξης. 

Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις, όπου το μέτρο αυτό ασκείται ανεξαρτήτως 

των προσόντων των εργαζομένων, υπάρχει κίνδυνος να χάσει η επιχείρηση 

τους πλέον ειδικευμένους εργάτες. 

• Η μετάταξη 

Ορισμένοι υπάλληλοι μπορούν να μεταταγούν από την κύρια μεταφο

ρική επιχείρηση σε άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί κατά 

την αναδιάρθρωση. 
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ΜΕΡΟΣ Β' 

Η ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ Η ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ 





ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ -

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ 

3.1. Γενικά 

Οι κυριότεροι λόγοι που οδήγησαν στην αναδιάρθρωση του σιδηρό

δρομου και κατ' επέκταση στην ιδιωτικοποίηση του ήταν η έλλειψη υψηλής 

τεχνολογίας που θα συντελούσε στη βελτίωση της ποιότητας των προσφερό

μενων υπηρεσιών του, και η κατά συνέπεια μειωμένη παραγωγικότητα και ελ

λειμματικότητα του. Τα μειονεκτήματα αυτά απαντούσαν λιγότερο ή περισσό

τερο σε όλες τις χώρες πριν την αναδιάρθρωση, εφόσον ο δημόσιος χαρα

κτήρας των σιδηροδρομικών εταιρειών δεν επέτρεπε τη δημιουργία αποτελε

σματικών μεταφορών που θα προσφέρονταν στους χρήστες με χαμηλές τι

μές. Παράλληλα με την ανάγκη εξάλειψης των ανωτέρω μειονεκτημάτων, προς 

αποφυγήν των υπέρογκων μη παραγωγικών δαπανών του Κράτους για τη συ

ντήρηση του σιδηρόδρομου, υπάρχει και η ανάγκη ανάπτυξης αυτού ως μετα

φορικού μέσου του μέλλοντος, εφόσον προσφέρει μαζικές και φιλικές προς 

το περιβάλλον μεταφορές. 

Η τάση για αναδιάρθρωση και ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρομικών 

μεταφορών παρατηρήθηκε αρχικά στις ΗΠΑ το 1980 και επεκτάθηκε γρήγορα 

και σε άλλες περιοχές του κόσμου. 

Στην Ιαπωνία το 1981 συστήθηκε η Επιτροπή Ανασυγκρότησης Διοίκη

σης (Committee on Administrative Reform) από τον τότε πρωθυπουργό Suzuki, 

η οποία εισήγαγε το επόμενο έτος την αναδιάρθρωση της εταιρείας JNR. Κα

τόπιν ιδρύθηκε και μια δεύτερη επιτροπή το 1983, με σκοπό την επίβλεψη της 

αναδιάρθρωσης της εταιρείας αυτής. Το έργο της αναδιάρθρωσης της JNR 

ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 1987, όταν η εταιρεία αυτή αντικαταστάθηκε 

με επτά ιδιωτικές επιχειρήσεις, τις JRs, που εξυπηρετούν τις τοπικές και υπε

ραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές της χώρας1. 

Στον Καναδά, ο οποίος έχει μακράν ιστορία στην εξέλιξη του σιδηρό

δρομου, έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Lambert, το Κοινοβούλιο εξέδω

σε την νομοθετική πράξη C24, η οποία καθορίζει ένα σύνολο αρχών και 

υποχρεώσεων με σκοπό την αναδιάρθρωση της εταιρείας CN. 

1. Πα περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε: Mizutani, F., Κ. Nakamura (1997). 
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Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αναδιάρθρωση άρχισε βασικά το 1991 όταν 
το Συμβούλιο της 29ης Ιουλίου 1991, εκτιμώντας τη ζωτική σημασία των σιδη
ροδρόμων στις μεταφορές της Κοινότητας, εξέδωσε την Οδηγία 1991/440/ 
EEC, η οποία έχει ως σκοπό τη διευκόλυνση της προσαρμογής των Κοινοτι
κών Σιδηροδρόμων στις απαιτήσεις της ενιαίας αγοράς και την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας τους. Η οδηγία αυτή τροποποιήθηκε αργότερα, στις 26 Φε
βρουαρίου 2001, και με τις Οδηγίες 2001/12/EC, 2001/13/EC και 2001/14/EC 
που αναφέρονται στην ανάπτυξη των Κοινοτικών σιδηροδρόμων, τις άδειες σε 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηρο
δρομικών υποδομών, τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής 
και την πιστοποίηση ασφαλείας. 

3.2. Η αναδιάρθρωση και ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόμων της Ε.Ε. 

3.2.1. Γενικά 

Οι βασικοί κανονισμοί και οδηγίες της Ε.Ε. για την αναδιάρθρωση και 
ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόμων είναι: 

α) Η Οδηγία 1991/440/EEC 

Η οδηγία αυτή προβλέπει, όπως είδαμε στο Κεφάλαιο 2, τη διάκριση 
μεταξύ εκμετάλλευσης και διαχείρισης της υποδομής, τη διαχειριστική ανε
ξαρτησία των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, την εξασφάλιση του δικαιώ
ματος πρόσβασης και την οικονομική εξυγίανση του σιδηρόδρομου. Επίσης 
παρέχει πολλές ελευθερίες στα κράτη-μέλη, ώστε να μπορούν να αποφασί
σουν τη διαίρεση των δικτύων σε διάφορα τμήματα μέχρι και την ιδιωτικο
ποίηση τους. Τέλος, με βάση την οδηγία αυτή, οι σιδηρόδρομοι έχουν κάθε 
ελευθερία να καθορίσουν το ανώτατο επίπεδο του τέλους που θα λαμβάνουν 
από τους φορείς εκμετάλλευσης, υπό τον όρο της διατήρησης των δικαιωμά
των πρόσβασης στην υποδομή, και να διαφοροποιούν τις δραστηριότητες 
τους με την πώληση νέων υπηρεσιών (εμπορία έργων υποδομής, περιου
σιακών στοιχείων, κλπ.), είτε άμεσα είτε μέσω θυγατρικών επιχειρήσεων. 

Εδώ και πολλά χρόνια οι σιδηρόδρομοι όλων των χωρών ακολου
θούσαν πολιτικές κάθετης ολοκλήρωσης (vertical integration) στην προσφορά 
των σιδηροδρομικών υπηρεσιών με βάση τις οποίες η υποδομή και εκμετάλ
λευση ανήκαν στη διαχείριση ενός μόνο δημόσιου φορέα. Όμως οι οικονομίες 
μεγέθους των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων συνδέονται μόνο με την υπο
δομή και όχι με την εκμετάλλευση της υποδομής. Επομένως, προκύπτει το 

56 



συμπέρασμα ότι μια τεχνολογική ανάπτυξη του σιδηρόδρομου θα πρέπει να 

καλυφθεί από τις αποτελεσματικές του λειτουργίες που πραγματοποιούνται 

μέσα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Κατ' αυτό τον τρόπο καταρρίπτεται 

η κλασική θεωρία της κάθετης ολοκλήρωσης του σιδηρόδρομου2. Για τη διά

σταση της σιδηροδρομικής υποδομής από την εκμετάλλευση έχουν αναπτυχθεί 

πολλές μέθοδοι σε διάφορες χώρες. Ενώ οι περισσότερες πρακτικές επικεν

τρώνονται στην ιδέα της μονοπωλιακής προσφοράς της υποδομής (συνήθως 

από δημόσιο φορέα) με ανταγωνισμό στην πρόσβαση της υποδομής αυτής, 

υπάρχουν πολλές αποκλίσεις από την κύρια αυτή μεθοδολογία, όπως: 

(i) ιδιωτική υποδομή με δημόσια εκμετάλλευση (Amtrak, Η ΠΑ), 

(ii) δημόσια υποδομή με ιδιωτική μονοπωλιακή εκμετάλλευση (Νέα Ζηλανδία), 

(iii) δημόσια υποδομή με ιδιωτική ανταγωνιστική εκμετάλλευση (Αγγλία), 

(iv) δημόσια μονοπωλιακή υποδομή με δημόσια εκμετάλλευση (Σουηδία), 

(ν) ιδιωτική συμμετοχή στην υποδομή με ιδιωτική ανταγωνιστική εκμετάλ

λευση (Καναδάς). 

β) Η Οδηγία 2001/12/EC 

Η οδηγία αυτή επεκτείνει τα δικαιώματα πρόσβασης που αρχικά καθο

ρίζονται από την Οδηγία 1991/440 - σχετικά με την υποχρέωση των σιδηρο

δρομικών επιχειρήσεων να εκτελούν διεθνείς συνδυασμένες μεταφορές - για 

την εκτέλεση διεθνών εμπορευματικών υπηρεσιών από το έτος 2008 σε όλο 

το Διευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο. Επίσης, υποχρεώνει όλες τις σιδηρο

δρομικές επιχειρήσεις να προσαρμοστούν ανάλογα για το άνοιγμα των διε

θνών υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών μέχρι το 2010. Ο σκοπός της οδηγίας 

αυτής είναι ο διαχωρισμός των κερδών και ζημιών καθώς και των ισολογισμών 

των διαχειριστών των σιδηροδρομικών υποδομών από εκείνα των λειτουργών 

των υπηρεσιών, απαιτώντας διαφάνεια κατά τη διαχείριση των κεφαλαίων, 

ιδιαίτερα τη διάκριση των λογαριασμών μεταξύ των υπηρεσιών των εμπορευ

ματικών και επιβατικών μεταφορών. Επίσης η οδηγία προβλέπει να δοθεί 

υπευθυνότητα για βασικές λειτουργίες σε έναν ανεξάρτητο φορέα για την εγ

γύηση καθαρών και αμερόληπτων προσβάσεων στην υποδομή. 

γ) Η Οδηγία 2001/13/ EC 

Η οδηγία αυτή, η οποία τροποποιεί την Οδηγία 1995/18/EC -που κα

θορίζει τις άδειες των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων-, θέτει ευρύτερες αρχές 

2. Για μια εκτενή ανάλυση του θέματος αυτού, βλέπε Brooks Μ., Κ. Button (1995). 
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για τις άδειες των επιχειρήσεων αυτών και την αμοιβαία αναγνώριση των α

δειών αυτών σε όλη την Κοινότητα. Σύμφωνα με την οδηγία αυτή, οι σιδηρο

δρομικές επιχειρήσεις θα πρέπει να ανταποκρίνονται αμερόληπτα στη συμβα

τότητα των υποχρεώσεων της εθνικής τους νομοθεσίας προς τη νομοθεσία 

της Κοινότητας. 

δ) Η Οδηγία 2001/14/EC 

Η οδηγία αυτή αναφέρεται στην κατανομή της χωρητικότητας των σι

δηροδρομικών υποδομών, τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδο

μής και την πιστοποίηση ασφάλειας. Η οδηγία εφαρμόζεται στη σιδηροδρο

μική υποδομή που χρησιμοποιείται για εγχώριες ή διεθνείς σιδηροδρομικές 

υπηρεσίες. Δεν εφαρμόζεται όμως σε περιφερειακά μεμονωμένα δίκτυα και 

σε ιδιωτικά δίκτυα που χρησιμοποιούνται από τους κατόχους για δικές τους 

υπηρεσίες. Σύμφωνα με την οδηγία αυτή, οι διευθύνοντες τη σιδηροδρομική 

υποδομή θα πρέπει να εκδώσουν μια κατάσταση δικτύου που θα περιέχει 

πληροφορίες σχετικές με τη φύση της υποδομής που θα παρέχεται στους 

χρήστες, τις συνθήκες πρόσβασης σε αυτή, τις αρχές μίσθωσης, καθώς και 

κριτήρια κατανομής της χωρητικότητας σε αυτή. 

• Χρεώσεις για τη χρήση υποδομής. Αυτές καθορίζονται και εισπράτ

τονται από ένα ανεξάρτητο σώμα που δεν έχει σχέση με τη σιδηρο

δρομική επιχείρηση. Η οδηγία καθορίζει το ελάχιστο πακέτο πρόσβα

σης σε υπηρεσίες που η σιδηροδρομική επιχείρηση είναι εντεταλμένη 

να εκτελέσει. Επίσης καθορίζει και τις αρχές της χρέωσης της χρήσης 

της υποδομής (όπως ότι το μίσθωμα θα πρέπει να πληρώνεται στους 

διαχειριστές της υποδομής, να περιλαμβάνει και ένα ποσό που αντα

νακλά τη σπανιότητα της υποδομής και να προσαρμόζεται κατάλληλα 

ώστε να περιλαμβάνει και το κόστος της επίδρασης του περιβάλλο

ντος από τη λειτουργία των τρένων). 

• Κατανομή στη χωρητικότητα της υποδομής. Η κατανομή της χωρητι

κότητας της σιδηροδρομικής υποδομής γίνεται από έναν ανεξάρτητο 

φορέα που είναι ο διαχειριστής και είναι ανεξάρτητος από τις σιδη

ροδρομικές επιχειρήσεις. Τα δικαιώματα χρήσης της σιδηροδρομικής 

υποδομής παρέχονται κατόπιν συμβολαίου από τον διαχειριστή της 

υποδομής που κατανέμει τη διαθέσιμη χωρητικότητα, η οποία άπαξ και 

έχει κατανεμηθεί δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστεί σε μια άλλη σιδη

ροδρομική επιχείρηση. 

58 



• Γενικά μέτρα ασφαλείας. Τα κράτη-μέλη πρέπει να ιδρύσουν ένα κα

νονιστικό φορέα ανεξάρτητο από τον διαχειριστή της υποδομής. Ο φο

ρέας αυτός θα ελέγχει τις λειτουργίες των σιδηροδρομικών επιχει

ρήσεων από άποψη αντικειμενικότητας. Οι σιδηροδρομικές επιχειρή

σεις είναι υποχρεωμένες να παρουσιάζουν πιστοποιητικά ασφαλείας 

που θα επιβεβαιώνουν ότι πληρούνται οι εθνικοί και κοινοτικοί κανονι

σμοί ασφαλείας. 

ε) Η Οδηγία 2001/16/EC 

Η οδηγία αυτή αναφέρεται στη διαλειτουργικότητα του Διευρωπαϊκού 

συμβατικού σιδηροδρομικού συστήματος.Έχει σχεδιαστεί με βάση την Οδηγία 

1996/48/EC -που καθορίζει τις προδιαγραφές των τρένων υψηλών ταχυτή

των- με διάφορες αλλαγές που έχουν γίνει από άποψη γεωγραφική και τεχνι

κή. Σε σχέση με τον τομέα των τρένων υψηλών ταχυτήτων, η οδηγία αυτή θέ

τει τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές για τη διαλειτουργικότητα (Te

chnical Specifications for Interoperability, TSI), καθώς επίσης και όλες γενικώς 

τις προδιαγραφές, περιλαμβανομένων και αυτών των φορέων: CEN, Cenelet 

και ETSI. Η οδηγία αυτή, που λαμβάνει υπόψη όλες τις πολυπλοκότητες του 

Διευρωπαϊκού συμβατικού σιδηροδρομικού δικτύου, εφαρμόζεται στην υποδο

μή, τις μόνιμες εγκαταστάσεις και το τροχαίο υλικό καθώς και σε όλα τα 

στοιχεία που παίζουν βασικό ρόλο στη διαλειτουργικότητα. Για λειτουργικούς 

λόγους το όλο σύστημα έχει διαιρεθεί σε υποσυστήματα που αφορούν την 

υποδομή, την ενέργεια, τη συντήρηση, τον έλεγχο της τηλεπικοινωνίας και 

σηματοδότησης, το τροχαίο υλικό, κλπ. 

Τέλος, η Οδηγία 2004/50/EC που εκδόθηκε πρόσφατα έχει σκοπό να 

εξασφαλίσει αλληλουχία μεταξύ του ελεύθερου προς πρόσβαση σιδηροδρο

μικού δικτύου και του δικτύου που υπόκειται στους κανόνες της διαλειτουργι-

κότητας, με βαθμιαία επέκταση του σκοπού αυτού σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό 

σιδηροδρομικό δίκτυο. Επίσης προσδιορίζει και τις συνθήκες που πρέπει να 

δημιουργηθούν για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας του Διευρωπαϊκού 

Δικτύου Υψηλών Ταχυτήτων. 

3.2.2. Έκταση εφαρμογής των οδηγιών της Ε.Ε. σε ορισμένες επιλεγμένες 

χώρες-μέλη 

Τα διάφορα κράτη-μέλη, κυρίως για ιστορικούς λόγους, έχουν διαφο

ρετικές απόψεις όσον αφορά τον τρόπο εφαρμογής των οδηγιών της Κοι-

59 



νότητας. Αναλυτικότερα οι λύσεις που έχουν δοθεί από ορισμένες επιλεγμέ

νες χώρες της Ε.Ε. είναι οι εξής3: 

Αγγλία 

Η Αγγλία έχει προχωρήσει σημαντικά στην ιδιωτικοποίηση του σιδηρό

δρομου και θεωρείται ότι έχει το πλέον απελευθερωμένο σιδηροδρομικό σύ

στημα στην Ευρώπη. Η ιδιωτικοποίηση του σιδηρόδρομου στην Αγγλία έγινε 

με βάση τον «Σιδηροδρομικό Κανονισμό 1992», τη «Σιδηροδρομική Πράξη 

1993» και την τροποποίηση του «Σιδηροδρομικού Κανονισμού» το 1994. Με 

βάση τους κανονισμούς αυτούς η Οδηγία 1991/440/EEC ενσωματώθηκε στην 

αγγλική νομοθεσία. Έτσι στις αρχές του 1994 δημιουργήθηκε ένας νομικά χω

ριστός οργανισμός σε σχέση με την εκμετάλλευση, με την ονομασία Railtrack, 

ο οποίος είχε τη μορφή της ιδιωτικής επιχείρησης, με βασική αποστολή τη 

διαχείριση του σιδηροδρομικού υλικού. Ο Railtrack ήταν τότε ιδιοκτήτης και 

υπεύθυνος όλης της σιδηροδρομικής υποδομής περιλαμβανομένων των γραμ

μών, των γεφυρών και των σηράγγων, της σηματοδότησης, των θέσεων χειρι

σμού, των σταθμών και μηχανοστασίων, της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας 

και του καθορισμού των ωραρίων. Έλεγχε επίσης την πρόσβαση στην υπο

δομή με την παροχή δικαιωμάτων (franchising) και την είσπραξη των τελών 

χρήσης των μόνιμων εγκαταστάσεων. Το 1996 ο Railtrack διαχωρίστηκε πλή

ρως από τις λειτουργίες των σιδηροδρομικών μεταφορών, ενώ στις 2 Οκτω

βρίου 2002 αγοράστηκε από την εταιρεία Network Rail, η οποία είναι σήμερα 

ένας δημόσιος οργανισμός που λειτουργεί ως εμπορική επιχείρηση χωρίς όμως 

μετοχικό κεφάλαιο. Η εταιρεία αυτή κατέχει, διαχειρίζεται και αναβαθμίζει την 

υποδομή του αγγλικού σιδηρόδρομου. 

Το Γραφείο Ρυθμιστής του Σιδηρόδρομου (Office of the Rail Regulator, 

ORR) έχει την υπευθυνότητα της ρύθμισης της κατανομής χωρητικότητας 

στην υποδομή, η οποία ασκείται κατόπιν έγκρισης των συμφωνιών πρόσβασης 

μεταξύ των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και της Network Rail. 

Σήμερα υπάρχουν 25 εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες μεταφο

ράς επιβατών με τους αγγλικούς σιδηροδρόμους, ενώ οι εμπορευματικές με

ταφορές διεξάγονται από 5 ιδιωτικές εταιρείες. Από τις υπηρεσίες επιβατών 

10 σιδηροδρομικές εταιρείες παρέχουν ταξίδια μεγάλων αποστάσεων και άλ

λες 10 παρέχουν τοπικές μεταφορές επιβατών. Όλες οι ανωτέρω εταιρείες 

3. Βλέπε επίσης και Kopicki R., L.S. Thompson (2002). 
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δημιουργήθηκαν μετά την ιδιωτικοποίηση του 1996, οι σπουδαιότερες των ο

ποίων είναι οι: Great North Eastern Railways, First Great Eastern, First Great 

Western, First Northwest Train, Virgin Train, κ.ά. Όσον αφορά την αγορά πα

ροχής υπηρεσιών εμπορικών αμαξοστοιχιών η πρόσβαση είναι ελεύθερη αλλά 

υπάρχουν στην πράξη σχετικά λίγοι λειτουργοί, οι οποίοι προέρχονται μόνο 

από την Αγγλία. 

Όσον αφορά την εφαρμογή του λεγόμενου «πακέτου υποδομής», που 

περιλαμβάνει τις Οδηγίες 2001/12, 2001/13 και 2001/14, ενώ η Αγγλία με τη 

«Σιδηροδρομική Πράξη 2003» έχει ανοίξει την αγορά για διεθνείς σιδηροδρο

μικές εμπορευματικές υπηρεσίες, και μάλιστα περισσότερο από κάθε άλλη 

χώρα της Κοινότητας, η Κομισιόν έχει δηλώσει ότι αυτή δεν καλύπτει όλες τις 

προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο πακέτο αυτό. 

Όσον αφορά την Οδηγία 2001/16 που αναφέρεται στη διαλειτουργικό-

τητα του Διευρωπαϊκού Συμβατικού Σιδηροδρομικού Συστήματος, η εφαρμο

γή της στην Αγγλία έχει γίνει με βάση την «Πράξη Μεταφορών 2000». 

Ιταλία 

Το 1985 το καθεστώς των Ιταλικών Σιδηροδρόμων, Ferrovie dello Stato 

(FS), άλλαξε και έπαυσαν να υπάγονται στο Υπουργείο Μεταφορών. Έγιναν 

δημόσια επιχείρηση υπεύθυνη για την ισοσκέλιση των ισολογισμών της. Το 

1992 το κράτος αποφάσισε να παραχωρήσει στον Οργανισμό αυτόν ορισμένη 

αυτονομία όσον αφορά τη διαχείριση, με τη μεταβολή του σε Α.Ε. Ένας νό

μος του 1991 έδωσε στους FS το δικαίωμα να εκχωρούν σε ιδιωτικές εται

ρείες την κατασκευή και τη διαχείριση σιδηροδρομικών υποδομών μεγάλης 

ταχύτητας. Έτσι δημιουργήθηκαν τρεις εταιρείες: η TAV (Treno Alta Velocita), 

στην οποία οι FS συμμετέχουν με ποσοστό 45,51% (το υπόλοιπο ποσοστό 

κατέχουν διάφορες τράπεζες), για τη συγκέντρωση των πόρων που προορί

ζονταν για τη χρηματοδότηση της υποδομής του δικτύου υψηλής ταχύτητας, 

η εταιρεία Italferr-SIS-TAV, για την εκπόνηση μελετών, τον έλεγχο της εκτέλε

σης και την προώθηση σιδηροδρομικών συστημάτων υψηλής ταχύτητας και η 

εταιρεία Metropolis για την αξιοποίηση και διαφοροποίηση της ακίνητης πε

ριουσίας. Η οργάνωση των FS διαχωρίζεται γεωγραφικώς σε 7 περιφέρειες, 

ενώ άμεσα υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση οι δύο εταιρείες που διαχειρί

ζονται την υποδομή 16.000 χλμ. γραμμών και την εκμετάλλευση. Το έτος 1998 

η Ιταλική Κυβέρνηση ενσωμάτωσε την Οδηγία 1991/440 στην εσωτερική νο

μοθεσία με το Προεδρικό Διάταγμα 277/1998 και από το 2000 οι FS έχουν δια

χωριστεί σε δύο εταιρείες, την RFI και την Trenitalia. Η RFI, που δημιουργή-
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θηκε την 1η Ιουλίου 2001, διαχειρίζεται την υποδομή σε όλο το εθνικό ιταλικό 

δίκτυο κατόπιν εξουσιοδότησης με βάση τον Νόμο 138Τ/2000 του Υπουργείου 

Υποδομής και Μεταφορών. Η Trenitalia εκτελεί τις επιβατικές και εμπορευ

ματικές υπηρεσίες των σιδηροδρομικών μεταφορών. Δημιουργήθηκε το 2000 

και είναι η μεγαλύτερη σιδηροδρομική επιχείρηση. Τόσο η RFI όσο και η Tre

nitalia διαμέσου της FS υπάγονται στο κράτος, το οποίο κατέχει το 100% των 

μετοχών τους. Επίσης υπάρχουν και άλλες οκτώ μικρότερες επιχειρήσεις που 

εκτελούν εμπορευματικές και επιβατικές λειτουργίες όπως η Ferrovie Nord-Mi

lano Esercizio (FNME), η οποία είναι μια μετοχική εταιρεία που ανήκει στην πε

ριοχή Lubardy της Ιταλίας. 

Μέσα στον όμιλο FN Μ Ε υπάρχει μια εταιρεία που διαχειρίζεται την 

υποδομή. Αυτή είναι η Rail Traction Company (RTC) που εκτελεί εμπορευμα

τικές μεταφορές, η οποία συμμετέχει κατά 5% στην αγορά των σιδηροδρο

μικών μεταφορών της χώρας. Επιπλέον υπάρχει και μια πληθώρα μικρών 

επιχειρήσεων στην ιταλική αγορά των σιδηροδρομικών μεταφορών, εκ των ο

ποίων οι 12 έχουν πιστοποιητικό ασφάλειας και οι 9 έχουν συνάψει συμβόλαια 

πρόσβασης με τον διαχειριστή υποδομής. 

Όσον αφορά την εφαρμογή του «πακέτου υποδομής» που ερμηνεύε

ται από τις Οδηγίες 2001/12, 2001/13 και 2001/14, το Νομοθετικό Διάταγμα 

188/2003 ευρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τις αποφάσεις της Ε.Ε. Με βάση 

το Διάταγμα αυτό η RFI έχει την υπευθυνότητα για την κατανομή της χωρητι

κότητας στην υποδομή σε όλο το ιταλικό σιδηροδρομικό δίκτυο, εκδίδει τις 

άδειες των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, παρέχει τις προδιαγραφές ασφά

λειας και καθορίζει τις χρεώσεις για τη χρήση της υποδομής. 

Όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα, το Ν.Δ. 299/2001 ευρίσκεται σε 

πλήρη συμφωνία με την Οδηγία 1996/48 και η RFI εξασφαλίζει ότι δεν θα 

υπάρχει καμία σιδηροδρομική επιχείρηση στη χώρα που δεν θα ακολουθεί τις 

καθοριζόμενες από την οδηγία προδιαγραφές. Αναφορικά με τις απαιτού

μενες τεχνικές προδιαγραφές για τις διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές που 

καθορίζονται από την Οδηγία 2001/16, από το 2001 έχουν ιδρυθεί δύο φορείς 

(Registo Navale Italiano και Sciro TUV), οι οποίοι έχουν αναλάβει την πραγμα

τοποίηση όλων αυτών των προδιαγραφών. 

Γαλλία 

Η Réseau Ferré de France (RFF) ιδρύθηκε την 1η Ιανουαρίου 1997 ως 

μια ενιαία κρατική επιχείρηση υπεύθυνη για την κατασκευή, λειτουργία και 

συντήρηση της υποδομής του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας. 
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Κατόπιν όλες αυτές οι λειτουργίες μεταφέρθηκαν στην εταιρεία SNCF και η 

RFF ανέλαβε την εργολαβία της υποδομής. Η SNCF και η RFF θεωρούνται 

νομικώς χωριστοί φορείς και παρέχουν χωριστούς λογαριασμούς σύμφωνα με 

το πνεύμα της Οδηγίας 1991/440. Εντούτοις η κατασκευή, λειτουργία και η 

συντήρηση της υποδομής του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου γίνονται από 

την SNCF κατόπιν συμβολαίου με την RFF. 

Στην ουσία η SNCF και η RFF λαμβάνουν σημαντική βοήθεια από την 

Κυβέρνηση για την κάλυψη των λειτουργιών τους. Επίσης λαμβάνουν και επι

χορηγήσεις από τοπικές αρχές για επενδύσεις στην υποδομή. Τέλος, η RFF 

είναι υπεύθυνη για την κατανομή της χωρητικότητας στην υποδομή και καθο

ρίζει τις χρεώσεις για τη χρήση της υποδομής, λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο 

και την ποιότητα της γραμμής καθώς και τα δρομολόγια που ακολουθούν οι 

σιδηροδρομικές εταιρείες. 

Η SNCF είναι η μόνη σιδηροδρομική εταιρεία που πραγματοποιεί 

εμπορευματικές και επιβατικές μεταφορές στη Γαλλία και επιπλέον διενεργεί 

τη μεγαλύτερη διαχείριση της υποδομής προς το συμφέρον της RFF. Λαμβά

νει επίσης και επιχορηγήσεις από την Κυβέρνηση για την παροχή κοινωνικών 

υπηρεσιών. Οι θυγατρικές εταιρείες και οι εταιρείες με τις οποίες υπάρχει διε

θνής συμφωνία πρόσβασης στο δίκτυο της Γαλλίας είναι η Eurostar, η SNCF-

SNCB και η Thalys. 

Όσον αφορά την εφαρμογή του «πακέτου υποδομής» που ερμηνεύεται 

από τις Οδηγίες 2001/12, 2001/13 και 2001/14, τα πιστοποιητικά ασφαλείας 

που καθορίζουν τις υπηρεσίες και τη γεωγραφική περιοχή του δικτύου εκδί

δονται από το Υπουργείο Μεταφορών με βάση τα νομοθετικά διατάγματα 

194/2003, 286/2000 και το άρθρο 9 LOTI4. Η SNCF προς το συμφέρον της 

RFF αναλαμβάνει να καθορίσει τις προδιαγραφές ασφαλείας του γαλλικού 

σιδηροδρομικού δικτύου. Η κατανομή της χωρητικότητας στην υποδομή ανή

κει, όπως είδαμε, στις αρμοδιότητες της RFF, η οποία συντάσσει μια κατά

σταση που περιγράφει τη συνέπεια και τα χαρακτηριστικά της υποδομής κα

θώς και τους κανόνες κατανομής της χωρητικότητας της υποδομής. Το Υπουρ

γείο Μεταφορών είναι επίσης αρμόδιο για την έκδοση των αδειών στις σιδη

ροδρομικές επιχειρήσεις με βάση τους κανονισμούς της 6ης Μαΐου και 2ας 

Μαΐου 2003 και τα διατάγματα 194/2003 και 286/2000. 

Όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα η Οδηγία 1996/48 έχει μεταφερθεί 

απευθείας στο γαλλικό Δίκαιο με το Ν.Δ. 129/2001 της 8ης Φεβρουαρίου 2001, 

4. Νόμος ρύθμισης των εσωτερικών μεταφορών της Γαλλίας. 
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ενώ η νομοθεσία για την εφαρμογή της Οδηγίας 2001/16 έχει ψηφιστεί το 

2004. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι η Γαλλική Κυβέρνηση, παρά την προ

σαρμογή της στην Κοινοτική νομοθεσία για την ελεύθερη πρόσβαση στις διε

θνείς μεταφορές, παρουσιάζει κάποια δυσκαμψία ως προς την ενθάρρυνση 

των νέων επιχειρήσεων που ζητούν να εισέλθουν στη αγορά των γαλλικών σι

δηροδρομικών μεταφορών. Έτσι ο αριθμός των επιχειρήσεων που αναλαμβά

νουν διεθνείς υπηρεσίες εμπορευματικών και επιβατικών σιδηροδρομικών με

ταφορών στη Γαλλία είναι περιορισμένος και η δυνατότητα ανοίγματος της α

γοράς είναι απίθανο να γίνει. Επομένως μπορούμε να πούμε ότι, ενώ η πολι

τική των χωριστών λειτουργιών των SNCF και RFF είναι σύμφωνη με τις προ

διαγραφές της Ε.Ε., στην πράξη δεν συνάδει με το πνεύμα της αναδιάρθρω

σης και με την ενθάρρυνση για νέες εισόδους στην γαλλική αγορά των υπη

ρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών. 

Τέλος, είναι χρήσιμο να αναφέρουμε τη συνεργασία της Γαλλίας με 

άλλες γειτονικές της χώρες για διεθνείς συνδυασμένες μεταφορές, όπως εί

ναι η συμφωνία της με την Αγγλία για την κατασκευή της σήραγγας της Μάγ

χης, καθώς και οι συνεργασίες της με τις ευρωπαϊκές γειτονικές χώρες για 

τη λειτουργία των σιδηροδρόμων SNCB και Thalys. 

Γερμανία 

Η Deutsche Bahn AG (DB) είναι η κύρια σιδηροδρομική επιχείρηση στη 

Γερμανία με συμμετοχή στην αγορά 90% στις περιφερειακές δημόσιες σιδηρο

δρομικές υπηρεσίες και σχεδόν 100% στις μεταφορές μεγάλων αποστάσεων. Η 

DB ανήκει 100% στη Κυβέρνηση και έχει διαιρεθεί σε πέντε ανεξάρτητες εται

ρείες, μεταξύ των οποίων η DB Reise & Touristik, υπεύθυνη για τις επιβατικές 

μεταφορές μεγάλων αποστάσεων και η DB Regio που παρέχει περιφερειακές 

υπηρεσίες. Επίσης, ένας αριθμός άλλων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένης και 

της Connex, η οποία εκτελεί υπηρεσίες ελεύθερης πρόσβασης, παρέχουν τοπι

κές και περιφερειακές υπηρεσίες. Επιπλέον διεθνείς επιχειρήσεις, όπως η επι

χείρηση Thalys, και ένα διεθνές νυκτερινό τρένο που εξυπηρετεί τη γραμμή 

Μάλμο - Βερολίνο παρέχουν υπηρεσίες μέσα στη Γερμανία σε συλλειτουργία 

με την DB. Στη Γερμανία υπάρχουν επίσης 250 μικρές εταιρείες που παρέχουν 

σιδηροδρομικές υπηρεσίες, οι περισσότερες των οποίων είναι εμπορευματικές. 

Εντούτοις οι συμμετοχή τους στην αγορά είναι μικρή. Η Γερμανία έχει περισσό

τερες διεθνείς σιδηροδρομικές υπηρεσίες λόγω της κεντρικής γεωγραφικής της 

θέσης. Τέλος, ένας μεγάλος αριθμός των διασυνοριακών επιχειρήσεων προσφέ

ρουν υπηρεσίες σε μικρές περιφερειακές αποστάσεις. Την υποδομή διαχειρίζε-
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ται η εταιρεία DB Netz στην οποία όλες οι επιχειρήσεις που εκτελούν σιδη

ροδρομικές υπηρεσίες πληρώνουν μίσθωμα για την πρόσβαση. Στη Γερμανία 

μπορούμε να διακρίνουμε τις υπηρεσίες μεγάλων αποστάσεων και τις περιφε

ρειακές υπηρεσίες. Οι πρώτες είναι αυτοχρηματοδοτούμενες, ενώ οι δεύτερες 

έχουν ως βασική πηγή χρηματοδότησης το νόμο χρηματοδότησης δημόσιας 

κυκλοφορίας «Municipal Traffic Financing Law». 

Αν και η Γερμανία δεν έχει συμπληρώσει την εφαρμογή του δεύτερου 

πακέτου της Κοινοτικής νομοθεσίας για τον σιδηρόδρομο, έχει ήδη εφαρμό

σει τις κυριότερες ενέργειες, όπως τον διαχωρισμό των λειτουργιών από την 

υποδομή (1991/440/EEC), τις άδειες των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων (2001/ 

13) και την κατανομή της χωρητικότητας στην υποδομή (2001/14). Όσον αφο

ρά τη διαλειτουργικότητα, η Γερμανία δεν έχει περιλάβει στο εσωτερικό της 

δίκαιο την Οδηγία 2001/16. Εντούτοις, λόγω της κεντρικής γεωγραφικής της 

θέσης στην Ευρώπη και της μεγάλης διασυνοριακής κυκλοφορίας με ορισμέ

νες χώρες (ιδιαίτερα την Ελβετία και την Αυστρία), η διαλειτουργικότητα θεω

ρείται στη χώρα αυτή θέμα μεγάλης προτεραιότητας. 

Σουηδία 

Πριν απο το 1988, ο σουηδικός σιδηρόδρομος λειτουργούσε ως δημό

σια υπηρεσία υποκείμενη σε άμεσο κυβερνητικό έλεγχο. Η υπηρεσία αυτή 

εκτός από τους εμπορικούς σκοπούς είχε και κοινωνικούς, οι οποίοι πολλές φο

ρές υπερίσχυαν των εμπορικών. Το 1988 οι Σουηδικοί Κρατικοί Σιδηρόδρομοι 

χωρίστηκαν σε δύο μεγάλους Οργανισμούς. Ο ένας Οργανισμός αποτελούσε 

την κρατική εταιρεία Statens Järnvägar (SJ), η οποία λειτουργούσε ως κρα

τικό μονοπώλιο για τις εμπορευματικές μεταφορές σε όλο το δίκτυο και για 

τις επιβατικές μεταφορές στα κυριότερα μέρη του δικτύου. Εντούτοις το έτος 

1994 πέρασε μια νομοθεσία, η οποία με την εφαρμογή της το επόμενο έτος 

έδωσε πρόσβαση στην υποδομή των σουηδικών σιδηροδρόμων στον ιδιωτικό 

τομέα. Έτσι, παρά τον δημόσιο της χαρακτήρα, η SJ απολαμβάνει σήμερα 

μια πλήρη ελευθερία ως ιδιωτική επιχείρηση. Ο δεύτερος Οργανισμός είναι η 

κρατική επιχείρηση Banverker (BV), η οποία είναι υπεύθυνη για την παροχή 

και συντήρηση της σιδηροδρομικής υποδομής της χώρας. Ο Οργανισμός 

αυτός υποστηρίζεται χρηματικά από την Κυβέρνηση, αλλά κατανέμει τα κε

φάλαια του με βάση τις αρχές κόστους-οφέλους (cost-benefit). Η BV παραχω

ρεί τη σιδηροδρομική υποδομή έναντι αμοιβής τόσο στην SJ όσο και σε άλ

λες λειτουργικές ανταγωνιστικές της SJ επιχειρήσεις, εφόσον η αγορά των σι

δηροδρομικών μεταφορών στη χώρα είναι ανοικτή από το 1995. 
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To 2001, 25 σιδηροδρομικές επιχειρήσεις (εμπορευματικές και επι

βατικές) βρίσκονται σε λειτουργία στο Σουηδικό Σιδηροδρομικό Δίκτυο. Ενώ 

η SJ από το 1998 έχει χάσει σημαντικό μερίδιο συμμετοχής στη αγορά των 

σιδηροδρομικών μεταφορών με τη μείωση των εσόδων από τις εθνικές επιβα

τικές μεταφορές (από 97% το 1998 σε 73% το 2000) ως συνέπεια της αύξη

σης του ανταγωνισμού από την είσοδο στην αγορά νέων επιχειρήσεων. Από 

το 2000 η SJ έχει έξι ισχυρούς ανταγωνιστές στην τοπική και περιφερειακή 

αγορά και τέσσερις στην αγορά διεθνών σιδηροδρομικών μεταφορών. Οι 

ανεξάρτητες ιδιωτικές σιδηροδρομικές επιχειρήσεις στη Σουηδία κάλυπταν το 

40,1% των επιβατικών μεταφορών το έτος 1998 και το ποσοστό αυτό αυξή

θηκε σε 45,8% το 2002. Η Σουηδία έχει εφαρμόσει το «πακέτο υποδομής» το 

2004 επ' ευκαιρία της αναθεώρησης της νομοθεσίας της. Η κατανομή της 

χωρητικότητας στην υποδομή παρέχεται από την Banverket Trafik, ενώ οι κα

νόνες και προδιαγραφές ασφαλείας εκδίδονται από την Railway Inspectorate, 

η οποία είναι υπεύθυνη και για την έρευνα των ατυχημάτων. Δικαιώματα πρό

σβασης παρέχονται σε διεθνείς υπηρεσίες (π.χ δίκτυο IKEA) καθώς και στο 

Διευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο για διεθνείς εμπορευματικές υπηρεσίες. 

Η Σουηδία έχει εφαρμόσει την Οδηγία 1995/18 και σύμφωνα με την Πράξη 

Σιδηροδρομικής Ασφάλειας 1990/1157 οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που 

ζητούν άδεια για την εκτέλεση υπηρεσιών είναι υποχρεωμένες να έλθουν σε 

επαφή τόσο με την Railway Inspectorate5 όσο και με την Banverket Trafik. 

Επίσης, η χώρα έχει λάβει μέτρα και πολιτικές για να εξασφαλίσει αντικειμενι

κότητα στον ανταγωνισμό εμπορευματικών μεταφορών μεταξύ σιδηρόδρομου 

και οδικών μέσων σύμφωνα με την Οδηγία 2001/14. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

διαλειτουργικότητας, σύμφωνα με την Οδηγία 2001/16, έχουν αρκούντως ανα

πτυχθεί από την AEIF, έναν φορέα που έρχεται σε στενή επαφή με τη Σουη

δική Κυβέρνηση και τα ερευνητικά της κέντρα. 

Ισπανία 

Στην Ισπανία, αν και η διαχείριση της υποδομής και οι λειτουργίες των 

σιδηροδρομικών υπηρεσιών ανήκουν στην ίδια εταιρεία, τη δημόσια επιχείρη

ση Renfe, με βάση την Οδηγία 1991/440, η οποία έχει ενσωματωθεί στο εσω

τερικό δίκαιο της χώρας, αυτές έχουν διαχωριστεί σε μονάδες που λειτουρ-

5. Η Railway Inspectorate εκδίδει λειτουργικές άδειες και πιστοποιητικά ασφα
λείας για τα άλλα μέλη της Ε.Ε., Νορβηγία και Σουηδία. 
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γούν ως εμπορικές επιχειρήσεις, με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικό

τητας. Στη χώρα δεν υπάρχουν νέες είσοδοι επιχειρήσεων στην αγορά των 

σιδηροδρομικών μεταφορών και ως εκ τούτου δεν υπάρχει και καμία εξέλιξη 

στον καθορισμό και την κατανομή της χωρητικότητας στην υποδομή. Οι θυ

γατρικές της Rente είναι, εκτός από την AVE η οποία παρέχει υπηρεσίες υψη

λών ταχυτήτων στις επιβατικές μεταφορές, οι Long Distance Passenger, Re

gional Passenger, Combined Transport and Freight, και Tranction and Mainte

nance. H GIF (Gestor de Infrastructuras Ferroviarias) ιδρύθηκε το 1977 ως 

δημόσια υπηρεσία με διαχειριστική αυτονομία, υπεύθυνη για τις κατασκευές 

KOL λειτουργίες νέων σιδηροδρομικών υποδομών και νέων γραμμών υψηλών 

ταχυτήτων. Σήμερα όλες οι συμβατικές γραμμές και η γραμμή υψηλών ταχυ

τήτων λειτουργούν από την Rente, ενώ η γραμμή υψηλών ταχυτήτων Μαδρί-

της-Λέιντα διαχειρίζεται από την GIF. Τόσο η Rente όσο και η GIF χρηματοδο

τούνται από την Κυβέρνηση. 

Ο νόμος για τις σιδηροδρομικές μεταφορές στην Ισπανία παρέχει ένα 

σχέδιο ενέργειας για αναδιοργάνωση του σιδηρόδρομου σύμφωνα με τις 

οδηγίες της Κοινότητας. Με βάση το σχέδιο αυτό θα δημιουργηθεί ένας νέος 

οργανισμός διαχείρισης υποδομής, η ADIF, στον οποίο θα μεταφερθούν όλες 

τις αρμοδιότητες και τα κεφάλαια της GIF και θα είναι υπεύθυνος για τη 

διαχείριση της υποδομής, για την επέκταση και αναβάθμιση της καθώς και για 

την κατανομή της χωρητικότητας σε αυτή και τα δικαιώματα πρόσβασης. Ο 

νόμος αυτός περιλαμβάνει περιγραφές της διάρθρωσης μισθώματος και των 

συνθηκών πρόσβασης στην αγορά των εμπορευματικών μεταφορών. Εντού

τοις ο νόμος αυτός δεν έχει επαληθεύσει την αξιοπιστία του, εφόσον δεν έχει 

γίνει καμία είσοδος στην αγορά της Ισπανίας. 

Σε σχέση με το «πακέτο υποδομής», οι Οδηγίες 2001/12, 2001/13 και 

2001/14 έχουν ενσωματωθεί στο ισπανικό Δίκαιο μέ βάση το Νόμο 39/2003 

της 17ης Νοεμβρίου 2003. Η ADIF είναι αρμόδια για την κατανομή της χωρη

τικότητας στην υποδομή, τις προδιαγραφές ασφαλείας, τις άδειες των σιδη

ροδρομικών επιχειρήσεων και τις χρεώσεις για τη χρήση υποδομής. Στην Ισπα

νία όμως μόνο η Rente λειτουργεί στο ισπανικό σιδηροδρομικό δίκτυο και κα

τά συνέπεια η σκοπιμότητα εφαρμογής των μέτρων της Ε.Ε. δεν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί όταν η αγορά είναι κλειστή στον ανταγωνισμό. 

Σε σχέση με τη διαλειτουργικότητα, το περιεχόμενο της Οδηγίας 1996/ 

48 έχει εισαχθεί στο ισπανικό Δίκαιο με βάση το Νόμο 1191/2000, ενώ το πε

ριεχόμενο της Οδηγίας 2001/16 έχει εισαχθεί στην ισπανική νομοθεσία το 

2003 με βάση το Νόμο 646/2003. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι ένα πρό-

67 



σθετο εμπόδιο στην είσοδο της ισπανικής αγοράς των υπηρεσιών των σιδηρο

δρομικών μεταφορών είναι το διαφορετικό πλάτος δικτύου των ισπανικών 

γραμμών σε σχέση με το υπόλοιπο ευρωπαϊκό δίκτυο. Το εμπόδιο αυτό είναι 

δύσκολο να αντιμετωπιστεί χωρίς την ύπαρξη μεγάλων επενδύσεων. 

Τσεχία 

Η υποδομή των σιδηροδρόμων της Τσεχίας (Czech Railways, CR) είναι 

αρκετά ανεπτυγμένη και σε ορισμένα τμήματα μπορεί να συγκριθεί με εκείνη 

των σιδηροδρόμων της Γερμανίας. Το 1996 το συνολικό λειτουργικό κόστος 

των τσεχικών σιδηροδρόμων ήταν 30,7 δισ. κορώνες, ενώ τα αντίστοιχα έσο

δα από την πώληση των μεταφορικών υπηρεσιών ήταν 28,5 δισ. κορώνες. Επί

σης, ο δείκτης παραγωγικότητας των τσεχικών σιδηροδρόμων είναι από τους 

υψηλότερους της Ευρώπης. Το 1995, οι CR εισήγαγαν τρένα υψηλών ταχυτή

των Pendolino στις γραμμές μεταξύ Μονάχου, Πράγας και Βιέννης (τα πρώτα 

τρένα Pendolino που εισήχθησαν στην Κεντρική Ευρώπη). Επίσης το ίδιο έτος 

η τσεχική Κυβέρνηση εισήγαγε σχέδιο αναδιάρθρωσης των CR, στο οποίο 

προβλέπεται η κατάργηση ή η πώληση του 25% του σιδηροδρομικού δικτύου 

το οποίο είναι μη παραγωγικό, ενώ 22 ιδιωτικές επιχειρήσεις σε διάφορες πε

ριοχές της χώρας σχημάτισαν την Ένωση των Σιδηροδρομικών Επιχειρήσεων 

(Sdruzeni Zelernicnich Spolecosti) για την κάλυψη των περιφερειακών δικτύων. 

Στη χώρα υπάρχουν 13 επιχειρήσεις που εκτελούν εμπορευματικές υπηρεσίες 

σιδηροδρομικών μεταφορών καθώς και 5 επιχειρήσεις που εκτελούν επιβατι

κές. Όλες αυτές οι επιχειρήσεις έχουν άδειες πρόσβασης και πιστοποιητικά 

ασφάλειας. 

Με βάση την «Πράξη Μετασχηματισμού των Τσεχικών Σιδηροδρόμων» 

(Πράξη No 77/2002) οι Τσεχικοί Σιδηρόδρομοι διασπάσθηκαν από την 1η Ια

νουαρίου 2003 σε δύο Οργανισμούς: τη μετοχική εταιρεία «Τσεχικοί Σιδηρό

δρομοι» που παρέχει σιδηροδρομικές υπηρεσίες και τον δημόσιο Οργανισμό 

«Διαχείριση της Σιδηροδρομικής Υποδομής (Railway Infrastructure Administra

tion, RIA), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την υποδομή. 

Όσον αφορά το «πακέτο υποδομής» οι Οδηγίες 2001/12, 2001/13 και 

2001/14 της Ε.Ε. έχουν εισαχθεί στη νομοθεσία της Τσεχίας. Έτσι μια άδεια 

λειτουργίας που έχει παραχωρηθεί από ένα κράτος-μέλος της Ε.Ε. θα ισχύει 

και στην περιοχή της Τσεχικής Δημοκρατίας. Η RIA είναι υπεύθυνη για την 

κατανομή της χωρητικότητας στην υποδομή και για τις χρεώσεις στις σιδηρο

δρομικές επιχειρήσεις για τη χρήση της υποδομής. 
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Όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα οι Οδηγίες 1996/48 και 2001/16 

έχουν εισαχθεί στη νομοθεσία της Τσεχίας με βάση το Νόμο 352/2004. Για 

την προπαρασκευή, μετάφραση και εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών 

TSI λαμβάνει μέριμνα το Υπουργείο μεταφορών της χώρας. Στην ανάπτυξη 

των διεθνών εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών η χώρα προσαρμό

ζεται εύκολα λόγω της γεωγραφικής της θέσης στην Κεντρική Ευρώπη και τη 

γειτνίαση με τα πιο ανεπτυγμένα δίκτυα της Ε.Ε. 

3.3. Η αναδιάρθρωση και ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόμων σε ορισμένες 

επιλεγμένες χώρες εκτός Ε.Ε.6 

Στις χώρες εκτός Ε.Ε. η αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων των σιδηρο

δρομικών μεταφορών έχει προχωρήσει παράλληλα ή και πριν από την Ευρώ

πη. Οι σπουδαιότερες από τις χώρες αυτές που έχουν προβεί σε ικανοποιη

τικό βαθμό αναδιάρθρωσης και έχουν αποκομίσει σημαντικά οφέλη στην πα

ραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών των σι

δηροδρομικών των επιχειρήσεων είναι οι: 

Ιαπωνία 

Στην Ιαπωνία η αναδιάρθρωση και ιδιωτικοποίηση της κρατικής εται

ρείας JNR έγινε το 1983. Της ιδιωτικοποίησης αυτής προηγήθηκε η διαίρεση 

της JNR σε επτά χωριστές εταιρείες - έξι τοπικούς επιβατικούς σιδηρόδρο

μους και ένα εθνικό εμπορευματικό σιδηρόδρομο. Η αναδιάρθρωση αυτή κρά

τησε δέκα ολόκληρα χρόνια και είχε τέσσερις διαδοχικές αποτυχίες, πράγμα 

το οποίο μαρτυρεί την επιμονή και την επιτακτική ανάγκη των ιαπωνικών αρ

χών για να προβούν στην αναδιάρθρωση και ιδιωτικοποίηση του σιδηρόδρο

μου. Πράγματι την εποχή εκείνη η JNR είχε χρέος που υπερέβαινε τα 300 δισ. 

δολάρια και ήταν αδύνατο να καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό της 

χώρας. Η περίπτωση της JNR αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι 

μια μεγάλη κρατική σιδηροδρομική επιχείρηση μπορεί πλήρως να μεταφερθεί 

από τη δημόσια στην ιδιωτική πρωτοβουλία και να ανταγωνιστεί επιτυχώς 

στην αγορά των μεταφορών. 

ΗΠΑ 

Η αναδιάρθρωση των αμερικανικών σιδηροδρόμων έγινε αμέσως μετά 

την απελευθέρωση της οικονομίας από την κρατική παρέμβαση το 1980. Κατά 

6. Βλέπε Kopicki R., L.S. Thompson (1995). 
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την αναδιάρθρωση αυτή προέκυψαν δύο κατηγορίες ιδιωτικών μεταφορέων: (1) 

οι μεγάλοι υπεραστικοί μεταφορείς και (2) οι μικροί τοπικοί μεταφορείς. Οι 

διαρθρωτικές αλλαγές του κλάδου ξεκίνησαν με την εισαγωγή ιδιωτικών επι

χειρήσεων κάτω από μια πολιτική κρατικής παρέμβασης που υποστήριζε την 

αναδιοργάνωση του σιδηρόδρομου. Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της ανα

διάρθρωσης των αμερικανικών σιδηροδρόμων είναι η πληθώρα των μικρών επι

χειρήσεων μέσα στον κλάδο. Εκατοντάδες μικροί σιδηρόδρομοι δημιουργήθη

καν προκαλώντας τη λεγόμενη «επανάσταση της μικρής γραμμής» (Short line 

revolution), η οποία έφερε σημαντικά οφέλη στους φορτοεκφορτωτές, τους κοι

νοτικούς φορείς και στους ίδιους τους σιδηροδρόμους. Οι εμπειρίες που προκύ

πτουν από την αναδιάρθρωση των αμερικανικών σιδηροδρόμων είναι: (1) η βιο

μηχανία των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων δεν διαφέρει σημαντικά στη διάρ

θρωση από τις άλλες βιομηχανίες, (2) οι ανοικτές και ανταγωνιστικές αγορές των 

σιδηροδρομικών μεταφορών παρέχουν ευκαιρίες υποδιαίρεσης των λειτουργιών 

σε μια ποικιλία μορφών σιδηροδρομικών εταιρειών, περιλαμβάνουσα μεταφο

ρείς διαφόρων μεγεθών και μεταφορείς οι οποίοι στηρίζουν την εμπορική τους 

δραστηριότητα στη διαποίκιλση της υποκείμενης διοργανωτικής στρατηγικής. 

Καναδάς 

Στον Καναδά η αναδιάρθρωση του σιδηρόδρομου εμποδίζεται σε κά

ποιο βαθμό από τη συνύπαρξη της δημόσιας και ιδιωτικής κατοχής. Η εμπει

ρία από τους καναδικούς σιδηρόδρομους είναι η ίδια με εκείνη των αμερικα

νικών όσον αφορά τα προνόμια που δίνονται στους διαχειριστές των επιμέ

ρους σιδηροδρόμων για να αναδιαρθρώσουν τις λειτουργίες των δικτύων, τα 

κεφάλαια, τα παθητικά και το εργατικό δυναμικό. Διαφέρει όμως από τους 

αμερικανικούς σιδηρόδρομους στη σχετικά αργή διαδικασία αναδιάρθρωσης 

προς αντιμετώπιση του εσωτερικού και εξωτερικού ανταγωνισμού. Ενώ στον 

Καναδά ο ανταγωνιστικός παράγων που υποχρεώνει στην αναδιάρθρωση εί

ναι πολύ ισχυρός, το κανονιστικό περιβάλλον δεν υποστηρίζει ριζική αναδιάρ

θρωση, ικανοποιητική για την αντιμετώπιση του οξέος αυτού ανταγωνισμού. 

Αργεντινή 

Η αναδιάρθρωση των σιδηροδρόμων της Αργεντινής πραγματοποιή

θηκε σε εντυπωσιακά μικρό χρονικό διάστημα - περίπου πέντε χρόνια. Αυτή 

η απότομη ιδιωτικοποίηση προκλήθηκε από την μεγάλη ανάγκη για κάλυψη 

των ελλειμμάτων και του υπερπληθωρισμού. Η κρατική σιδηροδρομική επιχεί

ρηση Ferrocarriles Argentinos (FA) αναδιαρθρώθηκε στη διάρκεια των πέντε 
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ετών σε 14 ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η εμπειρία που απορρέει από τους σιδηρο
δρόμους της Αργεντινής είναι μοναδική στο ότι μια μικρή ομάδα ιδιωτικών 
επιχειρήσεων έλυσε τα πολύπλοκα προβλήματα σε ένα αφάνταστα μικρό χρο
νικό διάστημα και πραγματοποίησε βαθιές αλλαγές στην οργάνωση, την ιδιο
κτησία και το πολιτιστικό περιβάλλον, οι οποίες για πρώτη φορά παρουσιά
ζονται στη σύγχρονη έρευνα της οικονομίας της αγοράς. 

Νέα Ζηλανδία 

Στη Νέα Ζηλανδία η αναδιάρθρωση των σιδηροδρόμων αρχικά ωθή
θηκε από την απελευθέρωση των μεταφορών αλλά κατόπιν εκπληρώθηκε με 
βάση ένα ευρύτατο πρόγραμμα ιδιωτικοποίησης. Η συνολική διαδικασία της 
αναδιοργάνωσης αυτής κράτησε 10 χρόνια, αρχίζοντας το 1982 με τη μετα
τροπή της πρώην δημόσιας υπηρεσίας σιδηροδρομικών μεταφορών σε ανώ
νυμη εταιρεία. Το 1990 η εταιρεία αυτή αναδιαρθρώθηκε περαιτέρω και το 
1993 ιδιωτικοποιήθηκε. Τέλος, τον Ιούλιο του 1993, η εταιρεία αυτή πωλήθηκε 
σε μια ομάδα εγχώριων και ξένων επενδυτών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ 

4.1. Ο φορέας των ελληνικών σιδηροδρομικών μεταφορών 

Στην Ελλάδα η διαχείριση και εκμετάλλευση των σιδηροδρομικών με

ταφορών γίνεται από μια μόνο επιχείρηση, τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελ

λάδος (ΟΣΕ), η οποία συγκεντρώνει όλες τις λειτουργικές, εμπορικές και τε

χνολογικές δραστηριότητες μέσα σε ένα ενιαίο πλαίσιο που υπόκειται σε αυ

στηρό κυβερνητικό έλεγχο. Αναλυτικότερα, βασικές λειτουργίες του ΟΣΕ εί

ναι η ανάπτυξη, οργάνωση και λειτουργία των επιβατικών και εμπορευματικών 

μεταφορών και η πρόβλεψη για αστικές, προαστιακές, intercity και διεθνείς σι

δηροδρομικές μεταφορές. Επίσης, ο ΟΣΕ αναλαμβάνει την ανάπτυξη, οργά

νωση και συντήρηση του τροχαίου υλικού και τη διαχείριση της σιδηροδρο

μικής υποδομής που περιλαμβάνει: την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία 

της σιδηροδρομικής υποδομής, τη λειτουργία των κανόνων και συστημάτων 

ασφαλείας, τον καθορισμό μισθωμάτων σε σχέση με τη χρήση της υποδομής 

και τους κανονισμούς πρόσβασης και την παροχή δικαιωμάτων σε σχέση με 

αυτή. Ο ΟΣΕ είναι μια καθαρά (100%) κρατική επιχείρηση, η διοίκηση του 

εκτελείται από 9 διαχειριστές εκ των οποίων οι 7 προσλαμβάνονται από το 

Κράτος. Ο ΟΣΕ έχει τη νομική κατοχή της υποδομής του, αλλά δεν μπορεί να 

εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία σε αυτή χωρίς την έγκριση των Υπουργείων 

Μεταφορών και Οικονομίας. Επίσης, δεν μπορεί να απασχολήσει εργάτες και 

υπαλλήλους χωρίς την έγκριση των υπουργείων Οικονομίας και Εργασίας. 

Ακόμα και στην περίπτωση του διακανονισμού των κομίστρων και εισιτηρίων ο 

ΟΣΕ χρειάζεται την έγκριση των Υπουργείων Μεταφορών και Εμπορίου. 

Οι χρηματοδοτικές σχέσεις του ΟΣΕ με το Κράτος ρυθμίζονται βασικά 

από την Υπουργική Απόφαση 15429/1650/1997 καθώς και το Νόμο 2671/1998, 

βάσει του οποίου παραχωρείται στον ΟΣΕ η κυριότητα της ελληνικής σιδη

ροδρομικής υποδομής. Οι κατασκευές νέων γραμμών στο δίκτυο καθώς και η 

αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των ήδη υπαρχουσών εγκρίνονται με σύμ

φωνη απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοι

νωνιών κατόπιν εισήγησης του ΟΣΕ. Η σύμφωνη αυτή υπουργική απόφαση 

καθορίζει επίσης και τα μέσα χρηματοδότησης αυτών των επενδυτικών προ

γραμμάτων, τα οποία είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και άλλες 

εθνικές και Κοινοτικές πηγές. 
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Ο ΟΣΕ είναι επίσης υποχρεωμένος να υποβάλλει προς την Κυβέρνηση 

το Πενταετές Πρόγραμμα Επενδύσεως Υποδομής (Business Plan), βάσει του 

άρθρου 3 του Νόμου 2414/1996 (που αναφέρεται στον «Εκσυγχρονισμό των 

Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών»), το οποίο ελέγχεται σε ετήσια βά

ση. Επιπλέον ο ΟΣΕ είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει κάθε έτος προς τους 

υπουργούς Οικονομίας και Μεταφορών έκθεση για τις επενδύσεις στην υπο

δομή που έχουν γίνει το προηγούμενο έτος καθώς και προϋπολογισμό διαχεί

ρισης της υποδομής του επόμενου έτους. 

Τα ελλείμματα από τις λειτουργίες του ΟΣΕ, όπως αυτά καθορίζονται 

από το Business Plan και όπως παρουσιάζονται στους ετήσιους ισολογισμούς 

του, καλύπτονται από τον Προϋπολογισμό του Κράτους ή από τη χορήγηση 

δανείων με εγγυητή το Δημόσιο. 

Ο ΟΣΕ έχει τις παρακάτω θυγατρικές: 

• ΕΡΓΑ ΟΣΕ (ΕΡΓΟΣΕ) ΑΕ. Ο ΟΣΕ συμμετέχει κατά 99,99% στο μετοχικό 

κεφάλαιο της ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, η οποία ιδρύθηκε τον Μάιο 1996 με σκοπό 

την εξασφάλιση της αποτελεσματικής υλοποίησης των επενδυτικών 

προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

Εκσυγχρονισμού του Ελληνικού Σιδηροδρομικού Δικτύου. Το ύψος των 

κονδυλίων των έργων που έχουν ήδη κατασκευαστεί από την ΕΡΓΟΣΕ 

κατά την περίοδο εφαρμογής του δεύτερου πακέτου, μαζί με εκείνα 

που έχουν σχεδιαστεί για να γίνουν την περίοδο του τρίτου πακέτου, 

φθάνει περίπου τα 4,7 δις ευρώ. 

Οι βασικοί στόχοι της ΕΡΓΟΣΕ είναι: 

Η μεγιστοποίηση της εκμετάλλευσης των ελληνικών και κοινοτικών κε

φαλαίων που παραχωρούνται στη διάθεση του ΟΣΕ με σκοπό την κα

τασκευή ειδικών σιδηροδρομικών δικτύων και βελτιώσεις των εγκατα

στάσεων προς όφελος των εθνικών σιδηροδρόμων και της εθνικής οι

κονομίας. 

Η εξασφάλιση ότι κάθε ένα από τα τμήματα των επενδυτικών προ

γραμμάτων θα παραδίδονται στον ΟΣΕ εγκαίρως με το κατάλληλο κό

στος και ποιότητα. 

Η ενημέρωση του ΟΣΕ και των άλλων σωματειακών φορέων για τη φυ

σική και οικονομική πρόοδο του επενδυτικού προγράμματος σε προκα

θορισμένο επίπεδο. 

Για την επίτευξη αυτών των στόχων ο ΕΡΓΟΣΕ χρησιμοποιεί σύγχρο

νες μεθόδους διαχείρισης των προγραμμάτων και, βασιζόμενος στο ανθρώπι

νο δυναμικό του από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αναπτύσσει την αναγκαία 
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τεχνογνωσία στον τομέα των σιδηροδρομικών κατασκευών και κυρίως σε 

τομείς οι οποίοι είναι πρακτικά άγνωστοι στην Ελλάδα, όπως είναι η ηλεκτρο

κίνηση, η αυτόματη σηματοδότηση, η κατασκευή μεγάλων τούνελ, η πραγμα

τοποίηση εμπορευματικών σταθμών υψηλής τεχνολογίας, κ.ά. 

• ΘΡΙΑΣΙΟ ΑΕ. Η κύρια αρμοδιότητα της εταιρείας αυτής είναι η λει

τουργία του εμπορευματικού κέντρου στο Θριάσιο. Πιο συγκεκριμένα, 

έχει ως αρμοδιότητες τη λειτουργία, τον χειρισμό και την εκμετάλλευ

ση των εμπορευματικών και συνδυασμένων σιδηροδρομικών μεταφο

ρών και την ανάπτυξη νέων ή την αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων 

τμημάτων του δικτύου προς εξυπηρέτηση των μεταφορών αυτών, πα

ρέχοντας προς τον σκοπό αυτό ειδικευμένες υπηρεσίες εκμετάλλευ

σης. Ο ΟΣΕ εξέλεξε την περιοχή του Θριάσιου Πεδίου για την ανάπτυ

ξη του εμπορευματικού κέντρου, γιατί ευρίσκεται πλησίον των Αθηνών, 

έχει ικανοποιητική σύνδεση με όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο καθώς και 

με τον σταθμό εμπορευματοκιβωτίων Ν. Ικόνιο του λιμένος Πειραιώς 

διαμέσου των διευκολύνσεων που προσφέρει ο νέος σιδηροδρομικός 

κόμβος των Αχαρνών. 

• ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ. Ο ΟΣΕ κατέχει το 99,99% του μετοχικού κεφαλαίου της 

εταιρείας αυτής που ιδρύθηκε το 2001 με βασικούς σκοπούς την ανά

πτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων του 

ΟΣΕ, τις κατασκευές και την ανάπτυξη και εκμετάλλευση ποικίλων τύ

πων εγκαταστάσεων. Επιπλέον, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες 

εμπειρογνώμονος και εκπονεί χρηματοδοτικές και τεχνικές μελέτες. 

• ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΑΕ. Ο ΟΣΕ ίδρυσε τον Απρίλιο 2003 μια θυγατρική για 

την παροχή επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών στο δίκτυο της 

Αττικής με το όνομα «Προαστιακοί Σιδηρόδρομοι Αττικής-Αστικές, Προ

αστιακές και Περιφερειακές Σιδηροδρομικές Λειτουργίες και Διοίκησης 

ΑΕ». Ο σιδηρόδρομος αυτός κάλυψε αρχικά τις ανάγκες των Ολυμπια

κών Αγώνων της Αθήνας το 2004. Η υποδομή του όλου πλέγματος του 

δικτύου του Προαστιακού ο οποίος θα συνδέσει το Κιάτο και την Κό

ρινθο στην Πελοπόννησο καθώς και τη Χαλκίδα και Θήβα στα βόρεια, 

θα ολοκληρωθεί το 2006. Ο ΟΣΕ καλύπτει το 100% του μετοχικού κε

φαλαίου της εταιρείας. Οι κυριότερες αρμοδιότητες του Προαστιακού 

είναι η συνεργασία του με τις εταιρείες του ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ για την 

εκτέλεση του κύριου σιδηροδρομικού προγράμματος κατασκευής πε

ριόδου 2000-2008, η παροχή σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών 

κατά αξιόπιστο, συνεπή και ασφαλή τρόπο και η συνεργασία με όλα 
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τα μέσα μεταφοράς επιβατών για την παροχή ολοκληρωμένων υπη

ρεσιών μεταφορών στην περιοχή της μείζονος Αθήνας. 

Όπως φαίνεται παραπάνω, από τις θυγατρικές εταιρείες του ΟΣΕ μόνο 

ο Προαστιακός εκτελεί μεταφορικές υπηρεσίες. 

4.2. Χαρακτηριστικά μεγέθη του ελληνικού σιδηρόδρομου 

4.2.1. Το δίκτυο 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Έκθεσης Πεπραγμένων του ΟΣΕ για το 

έτος 20041, το ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο έχει συνολικό μήκος 2.562 

χλμ., από τα οποία: 

83 χλμ. αποτελούν γραμμή κανονικού πλάτους ηλεκτροδοτούμενη, 

1.6032 χλμ. γραμμή κανονικού πλάτους μη ηλεκτροδοτούμενη (εκ των 

οποίων τα 408 χλμ. αποτελούν διπλή γραμμή), 

797 χλμ. γραμμή μετρικού πλάτους, 

29 χλμ. γραμμή συνδυασμένου πλάτους, 

22 χλμ. γραμμή πλάτους 0,75 μ., και 

28 χλμ. γραμμή πλάτους 0,60 μ. 

Η πυκνότητα του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου ανέρχεται μόλις 

σε 1,90 χλμ. σιδηροδρομικής γραμμής ανά 100 τετραγωνικά χλμ., ενώ υπο

λογίζεται ότι 25,3 χλμ. γραμμής αναλογούν σε κάθε 100.000 κατοίκους. Οι 

τιμές των ανωτέρω δεικτών είναι ιδιαίτερα χαμηλές, αν συγκριθούν με τον 

μέσον όρο των υπόλοιπων χωρών της Ε.Ε., ο οποίος κυμαίνεται σε 6,65 χλμ. 

σιδηροδρομικής γραμμής ανά 100 τετραγωνικά χλμ. και 42 χλμ. σιδηροδρομι

κής γραμμής ανά 100.000 κατοίκους. 

4.2.2. Το μεταφορικό έργο 

Στο Πίνακα 4.1 τα στατιστικά στοιχεία του μεταφορικού έργου ως προς 

τον αριθμό επιβατών, χιλιομετρικών επιβατών και μέσης διάνυσης, δεν είναι 

μεταξύ τους συγκρίσιμα δεδομένου ότι παρουσιάζουν διαφορετικούς βαθ

μούς προσέγγισης αναλόγως του βαθμού μηχανογράφησης των διαδικασιών. 

Συγκεκριμένα, τα στατιστικά στοιχεία επιβατικών μεταφορών μετά το έτος 

1. Βλέπε ΟΣΕ, Έκθεση Πεπραγμένων 2004. 
2. Περιλαμβάνουσα 30 χλμ. γραμμής κανονικού πλάτους του Προαστιακού. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1 

Μεταφορικό έργο ΟΣΕ 

Έργο 

1. Επιβατική κίνηση 

Επιβάτες (Σύνολο, χιλιάδες) 

- Εσωτερικού 

- Εξωτερικού 

Χιλιομετρικοί επιβάτες (Σύνολο, χιλ.) 

- Εσωτερικού 

- Εξωτερικού 

Μέση διάνυση επιβάτη (χλμ.) 

Έσοδα (εκατ. ευρώ)* 

2. Εμπορευματική κίνηση 

Τόνοι (Σύνολο, χιλ.) 

- Εσωτερικού 

- Εξωτερικού 

Χιλιομετρικοί τόνοι (Σύνολο, χιλ.) 

- Εσωτερικού 

- Εξωτερικού 

Μέση διάνυση τόνου (χλμ.) 

Έσοδα (εκατ. ευρώ)* 

2000 

12.580 

12.549 

121 

1.628.955 

1.608.343 

20.612 

129 

35,64 

3.192 

405 

2.787 

426.002 

115.825 

310.177 

133 

20,56 

2001 

14.035 

13.911 

124 

1.747.407 

1.726.403 

21.004 

124 

39,96 

2.783 

354 

2.429 

379.489 

111.602 

267.887 

136 

19,25 

2002 

9.159 

9.004 

155 

2.028.353 

2.002.129 

26.225 

221 

48,20 

2.027 

321 

1.706 

326.636 

98.708 

227.928 

161 

16,9 

2003 

8.885 

8.713 

172 

1.573.779 

1.538.734 

35.045 

177 

55,97 

2.593 

763 

1.830 

456.171 

194.095 

262.076 

176 

18,50 

2004 

9.483 

9.322 

161 

1.668.274 

1.635.656 

32.618 

176 

59,81 

2.968 

997 

1.971 

591.835 

254.622 

337.213 

199 

21,0 

Πηγή: Εκθέσεις Πεπραγμένων ΟΣΕ ετών 2000-2004. 

* = Σε σταθερές τιμές 1997. 

2002 αναφέρονται στον αριθμό των καταμετρημένων επιβατών, όπως αυτός 

προέκυψε από το on line σύστημα κράτησης θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων 

του ΟΣΕ, τα οποία έχουν πρόσφατα επεκταθεί και συνεχώς επεκτείνονται, με 

αποτέλεσμα την προοδευτική ακριβέστερη καταμέτρηση των επιβατών. Σύμ

φωνα με τα απολύτως συγκρίσιμα στοιχεία μεταφορικού έργου των αμαξο

στοιχιών ποιότητας (IC και ICE) που μας παρέχει ο ΟΣΕ3, τα οποία προκύ

πτουν από το on line πληροφορικό σύστημα, οι μεταφερόμενοι επιβάτες αυ

ξήθηκαν από 1.367.705 το 2002 σε 1.575.965 το 2003, δηλαδή κατά 15,2%, και 

οι χιλιομετρικοί επιβάτες από 440.816 χιλιάδες το 2002 σε 550.439 χιλιάδες 

το 2003, δηλαδή κατά 24,9%. Στον Πίνακα 4.1 παρατηρούμε ότι οι διεθνείς 

3. Βλέπε ΟΣΕ, Εκθέσεις Πεπραγμένων ετών 2002-2004. 
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μεταφορές επιβατών, οι οποίες αποτελούν ένα μικρό ποσοστό των συνολικών 

επιβατικών μεταφορών, βαίνουν αυξανόμενες και από 121.000 επιβάτες το 

2000 αυξήθηκαν σε 161.000 το 2004. Δηλαδή αυξήθηκαν κατά 33%. Από τον 

πίνακα αυτόν παρατηρούμε ότι τα έσοδα από τις επιβατικές μεταφορές πα

ρουσίασαν αύξηση από έτος σε έτος, σε σταθερές τιμές. Η αύξηση αυτή θα 

ήταν ακόμη μεγαλύτερη εάν κατά την περίοδο 2000-2004 δεν είχαν σημειωθεί 

αποκοπές κατά διαστήματα τμημάτων της γραμμής και αναστολή κυκλοφο

ρίας τακτικών αμαξοστοιχιών, λόγω των εκτελούμενων έργων συντήρησης και 

ανακαίνισης υποδομής, κυρίως, στο σιδηροδρομικό δίκτυο Πελοποννήσου, κα-

σθώς και σε αρκετά τμήματα του υπόλοιπου δικτύου. 

Στις εμπορευματικές μεταφορές εσωτερικού σημειώθηκε αύξηση του 

μεταφορικού έργου από το 2002 έως το 2004. Ιδιαίτερα κατά την περίοδο 

αυτή σημειώθηκε αύξηση κατά 676 χιλ. τόνους (ποσοστό αύξησης 210,1%) ή 

κατά 155.914 εκατ. χιλιομετρικούς τόνους (ποσοστό αύξησης 157,9%). Η αύ

ξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην ανάληψη από τον ΟΣΕ, από το έτος 2002, 

νέων μεταφορών εμπορευμάτων εσωτερικού, κυρίως αδρανών υλικών και 

προϊόντων ελασματοποίησης σιδήρου που πραγματοποιήθηκαν, στο μεγαλύ

τερο μέρος τους, από την Εταιρεία Hellenic Steel. 

Οι διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές παρουσίασαν μια κάμψη μέχρι 

το 2002 λόγω των πολιτικών γεγονότων που διαδραματίστηκαν στα Βαλκάνια 

και των εσωτερικών προβλημάτων του ΟΣΕ (κλείσιμο ή αποκοπή γραμμών, 

καθυστερήσεις λόγω των έργων επί της γραμμής). Μετά όμως το έτος αυτό 

σημειώθηκε προοδευτική αύξηση. Έτσι το 2004, σε σύγκριση με το 2002, 

παρατηρήθηκε αύξηση κατά 265 χιλ. τόνους (ποσοστό 15,5%) ή κατά 109.285 

χιλ. χιλιομετρικούς τόνους (ποσοστό 47,95%). Η αύξηση στις διεθνείς εμπο

ρευματικές μεταφορές κατά την περίοδο αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση 

των εξαγωγών εμπορευματοκιβωτίων προς Βουλγαρία, ΠΓΔΜ και Γιουγκοσλα

βία, των προϊόντων σιδήρου και καυσίμων ντίζελ προς Βουλγαρία, των εισα

γωγών χάλυβα και αμμωνίας από Βουλγαρία, χαρτικών από Αυστρία και Γερ

μανία και εμπορευματοκιβωτίων από Κεντρική Ευρώπη προς Ελλάδα. Επίσης 

οι μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων με καθεστώς συνδυασμένων μεταφορών 

container (intercontainer), κατά το έτος 2003 παρουσίασαν αύξηση 423,5% σε 

σχέση με τις μεταφορές του έτους 2002 (179.759 τόνοι έναντι 34.340). Η 

αύξηση του εμπορευματικού έργου θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερη, αν δεν 

είχε επηρεαστεί από τα συνεχιζόμενα έργα εκσυγχρονισμού της γραμμής, την 

έλλειψη επαρκούς αριθμού μονάδων τροχαίου υλικού και την έλλειψη επαρ

κούς αριθμού διαδρομών μεταφοράς εμπορευμάτων προς Αττική. 
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Η συμμετοχή του ελληνικού σιδηρόδρομου στο μεταφορικό έργο της 

χώρας είναι πολύ μικρή σε σχέση με τα άλλα μεταφορικά μέσα. Στις επιβα

τικές μεταφορές ο σιδηρόδρομος συμμετέχει περίπου κατά 5% και στις 

εμπορευματικές μεταφορές περίπου κατά 2%. 

4.2.3. Το κεφάλαιο υποδομής 

Ο ΟΣΕ υποχρεώνεται από την Ε.Ε. (Οδηγία 440/29-7-1991) να εξασφα

λίζει τον πλήρη λογιστικό διαχωρισμό μεταξύ των λογαριασμών της υποδομής 

και των υπόλοιπων λογαριασμών που αφορούν την εκμετάλλευση των υπηρε

σιών μεταφορών. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του Π.Δ. 324/ 1996, το Δημό

σιο έχει αναθέσει στον ΟΣΕ την ευθύνη της διαχείρισης της σιδηροδρομικής 

υποδομής και αναλαμβάνει τη δαπάνη ανάπτυξης της, χρηματοδοτώντας τα 

Επενδυτικά Προγράμματα του ΟΣΕ για τον εκσυγχρονισμό της και την κατα

σκευή νέων γραμμών. Με βάση τον Κανονισμό της Ε.Ε. αριθ. 2598/ 1970 της 

Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 1970, στον οποίο παραπέμπουν το Π.Δ. 324/ 

1996 και η Οδηγία 440/29-7-1991, ως υποδομή νοείται το σύνολο των γραμμών 

και μονίμων εγκαταστάσεων των σιδηροδρόμων κατά το μέτρο που είναι 

αναγκαίες για την εξυπηρέτηση και την ασφάλεια της κυκλοφορίας. Ειδικότερα, 

σύμφωνα με το παράρτημα ΙΑ του εν λόγω κανονισμού, η υποδομή αποτελείται 

από τα ακόλουθα στοιχεία: (α) τα γήπεδα, (β) τα χωματουργικά, (γ) τα τεχνικά 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2 

Μεταβολές του πάγιου κεφαλαίου ΟΣΕ, 2002-2004 (εκατ. ευρώ) 

Πάγια στοιχεία 

Υποδομή 

Γήπεδα - οικόπεδα 

Κτίρια - γραμμή 

Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις 
και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 

Τροχαίο υλικό 

Σύνολο πάγιου ενεργητικού 

2002 

3.370,56 

760,30 

1.285,87 

24,29 

8,88 

1.291,22 

419,27 

3.789,83 

2003 

3.679,38 

837,37 

1.529,26 

22,25 

9,58 

1.280,92 

363.32 

4.042,70 

2004 

4.439,73 

1.234,25 

1.797,34 

36,92 

11,31 

1.359,91 

626,37 

5.066,10 

Πηγή: Εκθέσεις Πεπραγμένων ΟΣΕ ετών 2002-2004. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3 

Σύγκριση εξόδων υποδομής-εκμετάλλευσης, 2002-2004 (εκατ. ευρώ)* 

Έξοδα 

Εκμετάλλευσης 

Δαπάνες προσωπικού 

Αναλώσεως υλικών 

Χρηματοοικονομικές δαπάνες 

Λοιπές δαπάνες** 

Αποσβέσεις 

Υποδομής 

Δαπάνες προσωπικού 

Αναλώσεως υλικών 

Χρηματοοικονομικές δαπάνες 

Λοιπές δαπάνες 

Αποσβέσεις 

Σύνολο 

2002 

278,79 

145,09 

32,88 

63,75 

20,03 

17,04 

256,05 

121,74 

11,03 

71,89 

5,97 

45,42 

534,84 

% 

52,13 

47,87 

100,00 

2003 

235,81 

143,89 

39,45 

16,33 

19,38 

16,76 

381,44 

149,65 

15,31 

146,94 

8,53 

61,01 

617,25 

% 

38,20 

61,79 

100,00 

2004 

231,17 

139,13 

38,56 

16,13 

18,10 

17,25 

439,59 

157,25 

18,45 

178,13 

7,63 

78,13 

670,76 

% 

34,46 

65,54 

100,00 

Πηγή: Εκθέσεις Πεπραγμένων ΟΣΕ ετών 2002-2004. 
* Σταθερές τιμές 1997. 
** Αμοιβές και έξοδα τρίτων, φόροι κλπ. 

έργα, (δ) τις ισόπεδες διαβάσεις, (ε) την επιδομή γραμμής, (στ) τις διαβάσεις 

για ταξιδιώτες και εμπορεύματα, τις εγκαταστάσεις ασφαλείας, σηματοδότησης 

και τηλεπικοινωνιών και (ζ) τις εγκαταστάσεις φωτισμού. Στον Πίνακα 4.2 εμφα

νίζονται οι μεταβολές των παγίων στοιχείων κατά τα έτη 2002-2004, ενώ στον 

Πίνακα 4.3 εμφανίζονται οι δαπάνες εκμετάλλευσης στον Ελληνικό Σιδηρόδρο

μο σε σχέση με τις δαπάνες υποδομής του κατά την ίδια περίοδο. Όπως παρα

τηρούμε από τον Πίνακα 4.3, οι δαπάνες εκμετάλλευσης βαίνουν φθίνουσες, 

ενώ οι δαπάνες υποδομής βαίνουν αύξουσες. 

4.2.4. Το προσωπικό 

Με το Επιχειρησιακό Σχέδιο ΟΣΕ τέθηκε από το 1996 ως στόχος προ

σέγγισης της δύναμης προσωπικού, κατά το έτος 2002, τα 9.108 άτομα και 

το 2004 τα 8.300 άτομα περίπου. Πράγματι, όπως φαίνεται από τον Πίνακα 

4.4, ο στόχος αυτός πραγματοποιήθηκε ακριβώς. Η επίτευξη του ως άνω τε

θέντος στόχου τείνει να πραγματοποιηθεί και με την εφαρμογή των διατάξεων 

του άρθρου 12 του Ν. 2671/1998 «περί μεταφοράς πλεονάζοντος προσωπι

κού» καθώς και του άρθρου 29 του Ν. 2676/5-1-1999 σύμφωνα με το οποίο 
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από 1-3-1999 το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού ΟΣΕ συγχωνεύτηκε 

στον Κλάδο Ασθενείας του ΤΑΠΟΤΕ. Αναλυτικότερα σχετικά με τη διαχείριση 

προσωπικού έχουν γίνει κατά το 2004 οι παρακάτω ενέργειες: 

• Μετατάξεις πλεονάζοντος προσωπικού. Εκδόθηκαν ανακοινώσεις σε 

εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού (ΓΕΚΑΠ) 

(Ν. 2671/1998), για τη μετάταξη προσωπικού στους Κλάδους Σταθμαρ-

χών, Τεχνιτών Μηχανοστασίων-Εργασιών (ειδικότητας ψυκτικού), και 

προσωπικού έλξης. 

• Πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού. Υλοποιήθηκε η πρόσληψη 47 

ατόμων προσωπικού από τις προκηρύξεις αριθ. 1/2002, 3/2002 και 

4/2002 κατηγορίας Π Ε στους κλάδους Διπλωματούχων Μηχανικών (37 

άτομα), Διοικητών Οικονομικών (10 άτομα) και τεσσάρων ατόμων από 

την προκήρυξη 2/2002 κατηγορίας TE στον κλάδο Πτυχιούχων Μηχα

νικών TE. 

• Βελτίωση εξέλιξης προσωπικού. Εξετάσθηκαν θέματα συνταξιοδο

τικής νομοθεσίας και εκδόθηκαν διευκρινιστικές εγκύκλιοι σχετικά με 

τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και προωθήθηκε η διαδικασία κα

θορισμού προσωπικού ασφαλείας έτους 2004, σύμφωνα με το άρθρο 

21 του Ν. 1264/1982. 

• Αποχωρήσεις-Μετατάξεις προσωπικού. Το έτος 2004 αποχώρησαν ή 

μετετάχθηκαν 445 άτομα (εκ των οποίων 78 με όριο ηλικίας, 235 με 

παραίτηση, 33 με μετάταξη, 29 με σωματική ανικανότητα). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4 

Το προσωπικό ΟΣΕ, 1996-2004 

Μόνιμοι 

Εσωτερικής υπηρεσίας 

Εξωτερικής υπηρεσίας 

Εκμετάλλευσης 

Έλξης 

Γραμμής 

Διαφόρων υπηρεσιών 

Έκτακτο/εποχικό 

Γενικό Σύνολο 

1996 

11.384 

1.524 

9.860 

3.176 

3.725 

2.574 

385 

337 

11.721 

2000 

9.973 

1.270 

8.707 

2.924 

3.287 

2.153 

339 

128 

10.101 

2001 

9.560 

1.197 

8.363 

2.792 

3.205 

2.039 

327 

41 

9.601 

2002 

9.069 

1.129 

7.940 

2.668 

3.010 

1.953 

309 

39 

9.108 

2003 

8.754 

1.188 

7.566 

2.587 

2.958 

1.788 

233 

43 

8.797 

2004 

8.392 

1.177 

7.215 

2.475 

2.801 

1.684 

255 

32 

8.424 

Πηγή: Εκθέσεις Πεπραγμένων ΟΣΕ ετών 1996 και 2000-2004. 
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• Θέματα εκπαίδευσης. Υλοποιήθηκαν μετά από έγκριση των σχετικών 

προτάσεων των Υπηρεσιών του Δικαίου 101 εκπαιδευτικά προγράμματα 

με αντίστοιχη συνολική δαπάνη 579.415,14 ευρώ. 

• Θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Υλοποιήθηκαν 8 εκπαι

δευτικά προγράμματα για θέματα ασφαλείας κατά την εργασία σε 

ηλεκτροδοτούμενο δίκτυο καθώς και για άλλα θέματα υγιεινής ασφα

λείας της εργασίας. 

4.2.5. Επενδύσεις 

Οι βασικές δράσεις του Αναπτυξιακού Επενδυτικού Προγράμματος 

περιόδου 2000-2006 του ΟΣΕ είναι: (α) το Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, (β) 

το Β' Ταμείο Συνοχής και (γ) οι δράσεις των περιφερειακών προγραμμάτων. 

- Το Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 

Με την υπ' αριθμ. 814/2001 /Ε Απόφαση της Επιτροπής των Ευρω

παϊκών Κοινοτήτων, εγκρίθηκε στα πλαίσια του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στή

ριξης το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια και Αστικές 

Συγκοινωνίες». Ο προϋπολογισμός των έργων του ΟΣΕ για τη χρηματοδότηση 

από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Προ

γράμματος αυτού ανέρχεται σε 2.000,11 εκατ. ευρώ. Οι δράσεις του προ

γράμματος αυτού, όσον αφορά τα σιδηροδρομικά έργα, είναι οι εξής: 

Άξονας 1: Εκσυγχρονισμός του ΟΣΕ και μετεξέλιξη του σε μια σύγχρο

νη και βιώσιμη επιχείρηση ικανή να ανταποκριθεί στον ανταγωνισμό της 

αγοράς των μεταφορών. 

Άξονας 2: Ολοκλήρωση του άξονα Πειραιάς-Αθήνα-Θεσσαλονίκη, έτσι 

ώστε να είναι δυνατή η επίτευξη χρόνου διαδρομής μεταξύ Αθηνών και Θεσ

σαλονίκης σε 3:50 ώρες. 

Άξονας 3: Προαστιακός σιδηρόδρομος, που αφορά την κατασκευή 

γραμμής Συγκοινωνιακού Κέντρου Αχαρνών (ΣΚΑ)-Αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέ

λος» και η αναβάθμιση της γραμμής Οινόης-Χαλκίδας. 

- Το Β' Ταμείο Συνοχής 

Για τις δράσεις του Β' Ταμείου Συνοχής έχει εκδοθεί απόφαση χρημα

τοδότησης συνολικού προϋπολογισμού 678,60 εκατ. ευρώ. Στις δράσεις αυτές 

περιλαμβάνονται η κατασκευή της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Κόρινθος-
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Κιάτο, μελέτες για το τμήμα Κορίνθου-Πάτρας, η κατασκευή διπλής σιδηρο

δρομικής γραμμής Ευαγγελισμός-Λεπτοκαρυά, η κατασκευή νέας σιδηροδρο

μικής γραμμής Θριάσιο Πεδίο-Ελευσίνα-Κόρινθος (Β' Φάση), η κατασκευή 

συγκροτήματος εγκαταστάσεων στο Θριάσιο Πεδίο με γραμμή σύνδεσης (Β' 

Φάση) και η κατασκευή νέας σιδηροδρομικής σύνδεσης λιμένα Ικονίου με 

συγκρότημα Θριάσιου Πεδίου. 

- Δράσεις Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

Οι δράσεις αυτές, συνολικού προϋπολογισμού 367,86 εκατ. ευρώ, πε

ριλαμβάνουν ορισμένες εργασίες αναβάθμισης του τμήματος Πειραιά-Αθήνας-

ΣΚΑ, διάφορα υπολειπόμενα έργα εκσυγχρονισμού στην Περιφέρεια Θεσσα

λίας και Στερεάς Ελλάδος, βελτίωση του δικτύου στη Δυτική Μακεδονία και 

Πελοπόννησο, βελτίωση της χάραξης στα τμήματα Θεσσαλονίκης-Ειδομένης 

και Μέστης-Αλεξανδρούπολης, αναβάθμιση της γραμμής στο τμήμα Αλεξαν-

δρούπολης-Ορμενίου, κ.ά. 

Στον Πίνακα 4.5, παρουσιάζεται η εξέλιξη των επενδύσεων του ΟΣΕ 

και των θυγατρικών του κατά την περίοδο 2000-2004. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.5 

Η εξέλιξη των επενδύσεων του ΟΣΕ, 2000-2004 (εκατ. ευρώ) 

Επενδύσεις ΟΣΕ 

ΕΡΓΟΣΕ 

ΓΑΙΑΟΣΕ 

ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΌς 

Σύνολο 

2000 

99,16 

264,03 

363,19 

2001 

117,83 

292,96 

410,79 

2002 

195,60 

310,20 

505,80 

2003 

255,09 

348,30 

6,50 

8,00 

617,89 

2004 

401,50 

249,60 

8,10 

12,00 

671,2 

Πηγή: Εκθέσεις Πεπραγμένων ΟΣΕ ετών 2000-2004. 

4.3. Δείκτες λειτουργικότητας του ελληνικού σιδηρόδρομου - Σύγκριση με 

άλλες χώρες 

Οι δείκτες λειτουργικότητας των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων χρησι

μοποιούνται όταν γίνεται σύγκριση μεταξύ διαφόρων επιχειρήσεων ή της ίδιας 

επιχείρησης σε διάφορες χρονικές περιόδους. Ένα μειονέκτημα των δεικτών 
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αυτών είναι ότι προϋποθέτουν κοινή βάση εκτίμησης των δεδομένων. Για τον 
λόγο αυτό κατά την εκτίμηση των εν λόγω δεικτών χρειάζεται μεγάλη προ
σοχή και ακρίβεια. Παρά τις ανωτέρω δυσκολίες, μπορούμε κατά προσέγγιση 
να κατασκευάσουμε από τα στοιχεία των Πινάκων 4.1-4.4 τους βασικούς δεί
κτες που χρησιμοποιούνται για σύγκριση από όλες τις σιδηροδρομικές επιχει
ρήσεις. Οι δείκτες αυτοί είναι: (i) οι δείκτες εσόδων-τιμών, (ϋ) οι δείκτες απο
δοτικής χρήσεως του κεφαλαίου, (iii) οι δείκτες παραγωγικότητας της εργα
σίας και (iv) οι δείκτες κάλυψης κόστους με τα έσοδα. 

4.3.1. Δείκτες εσόδων-τιμών 

Οι δείκτες εσόδων-τιμών είναι: 

ti: έσοδα από τη διακίνηση των επιβατών ανά χιλιομετρικό επιβάτη και 
t2: έσοδα από τη μεταφορά εμπορευμάτων ανά χιλιομετρικό τόνο. 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 4.6, ο δείκτης ti για την Ελλάδα είναι 
σημαντικά μικρότερος από εκείνον των σιδηροδρόμων των ανεπτυγμένων 
χωρών. Τούτο οφείλεται στις χαμηλές τιμές και τις κοινωνικές διευκολύνσεις 
που προσφέρει ο ελληνικός σιδηρόδρομος στους επιβάτες. Από την άλλη 
πλευρά, ο δείκτης t2 δεν διαφέρει σημαντικά από εκείνον των άλλων χωρών. 
Τούτο σημαίνει ότι στη μεταφορά των εμπορευμάτων τα κόμιστρα δεν επη
ρεάζονται πολύ από κάποια κοινωνική πολιτική του σιδηρόδρομου παρά μόνο 
από τον ανταγωνισμό. Η μόνη εξαίρεση στην περίπτωση αυτή είναι οι Η ΠΑ, 
όπου οι τιμές είναι χαμηλές λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού τόσο στην εσω
τερική αγορά των σιδηροδρόμων όσο και στην αγορά των φορτηγών και των 
άλλων μεταφορικών μέσων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.6 

Δείκτες εσόδων-τιμών το 2001 (ευρώ) 

ti = Έσοδα από 
επιβάτες/επιβατο-
χιλιόμετρα 

t2 = Έσοδα από 
εμπορεύματα/τονο-
χιλιόμετρα 

Ελλάδα 

0,023 

0,051 

Ιταλία 

0,046 

0,050 

Γαλλία 

0,075 

0,049 

Αγγλία 

0,136 

0,085 

Ολλανδία 

0,096 

0,060 

Ιαπωνία 

0,102 

0,047 

ΗΠΑ 

0,184 

0,015 

Πηγές: ΟΣΕ, Έκθεση Πεπραγμένων 2001, World Bank, Railway Database (WBRD). 
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4.3.2. Δείκτες παραγωγικότητας του κεφαλαίου 

Οι δείκτες παραγωγικότητας του κεφαλαίου είναι: 

ci = ο δείκτης διαθεσιμότητας, 

c2 = ο δείκτης χρησιμοποίησης του κεφαλαίου (τονοχιλιόμετρα + επιβα-

τοχιλιόμετρα ανά χλμ. γραμμής). 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 4.7, ο δείκτης d παρουσίασε το 2000 

πολύ χαμηλό ποσοστό σε σχέση με τους σιδηροδρόμους των άλλων ανε

πτυγμένων χωρών. Τούτο οφείλεται στο μεγάλο ποσοστό ακινησίας των ντι-

ζελομηχανών, είτε λόγω των έργων που διεξάγονται σε ορισμένα τμήματα της 

γραμμής, είτε λόγω κυρίως του χαμηλού επιπέδου τεχνολογίας συντήρησης, 

λόγω έλλειψης αυτομάτων συστημάτων ελέγχου και επισκευής βλαβών, τα 

οποία συμβάλλουν στην έγκαιρη διόρθωση των βλαβών και κατ' επέκταση στη 

μείωση των δαπανών συντήρησης του τροχαίου υλικού. Επίσης, πράγμα το 

οποίο είναι πολύ σημαντικό, ο δείκτης παραγωγικής χρήσεως του κεφαλαίου 

υποδομής ήταν το 2000 σχεδόν ασήμαντος σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη 

των ανεπτυγμένων χωρών. Τούτο αποδίδεται στο γεγονός ότι ο ελληνικός σι

δηρόδρομος δεν εκτελεί ικανοποιητικό έργο για να εκμεταλλευθεί αποδοτικά 

το κεφάλαιο υποδομής του. Στις ανεπτυγμένες χώρες ο πολύ ικανοποιητικός 

βαθμός εκμετάλλευσης του κεφαλαίου υποδομής αποδίδεται στη μεγάλη κλί

μακα παραγωγής έργου, η οποία έχει επεκταθεί ακόμα περισσότερο με την 

αναδιάρθρωση των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και την ιδιωτικοποίηση. 

Π.χ. στην Αγγλία πριν την αναδιάρθρωση ο δείκτης c2 ήταν 2.400 και μετά 

την αναδιάρθρωση αυξήθηκε σε 2.476. Στην Ιαπωνία πριν την αναδιάρθρωση 

ήταν 9.600 και μετά την αναδιάρθρωση 13.780 και στις ΗΠΑ πριν την ανα-

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.7 

Δείκτες παραγωγικότητας κεφαλαίου, 2000 

c1= ποσοστό (%) 
διαθεσιμότητας 
ατμαμαξών Diesel 

c2 = δείκτης 
παραγωγικής χρήσης 
κεφαλαίου (000) 

Ελλάδα 

48 

791 

Ιταλία 

79 

3.881 

Γαλλία 

93 

3.817 

Αγγλία 

75 

2.476 

Ολλανδία 

88 

6.367 

Ιαπωνία 

88 

13.780 

ΗΠΑ 

90 

8.646 

Πηγές: ΟΣΕ, Έκθεση Πεπραγμένων 2000, World Bank, Railway Database (WBRD). 
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διάρθρωση ο δείκτης αυτός ήταν 5.200 και μετά την αναδιάρθρωση αυξή

θηκε σε 8.600. 

4.3.3. Δείκτες παραγωγικότητας της εργασίας 

Για τη μέτρηση της παραγωγικότητας της εργασίας εκτιμώνται στην 

παρούσα έρευνα οι εξής χαρακτηριστικοί δείκτες: 

w1 = επιβατοχιλιόμετρα ανά απασχολούμενο, 

w2 = τονοχιλιόμετρα ανά απασχολούμενο, 

w3 = απασχολούμενοι ανά χιλιόμετρο γραμμής, 

w4 = συνολικοί μισθοί/συνολικά έσοδα. 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 4.8, η παραγωγικότητα εργασίας τόσο 

στη μεταφορά των επιβατών όσο και στη μεταφορά των εμπορευμάτων είναι 

σημαντικά χαμηλότερη από εκείνη των ανεπτυγμένων χωρών. Τούτο αποδίδε

ται στο γεγονός ότι οι ανεπτυγμένες χώρες έχουν βελτιώσει την παραγωγικό

τητα της εργασίας στον σιδηρόδρομο με την αναδιάρθρωση, την απασχόληση 

υψηλά εξειδικευμένου προσωπικού, τον αυτοματισμό στο σύστημα ελέγχου 

των τρένων και την ανάπτυξη της τεχνολογίας πληροφορικής. Επίσης ο αριθ

μός των απασχολουμένων ανά χλμ. γραμμής είναι μικρότερος από εκείνον 

των σιδηροδρόμων των ανεπτυγμένων χωρών. Τούτο εξηγείται από το γεγο

νός ότι ο ελληνικός σιδηρόδρομος δεν έχει αναπτύξει ικανοποιητικές υπηρε

σίες σταθμών και διακίνησης του προϊόντος που μπορούν να αιτιολογήσουν 

μια μεγαλύτερη αναλογία προσωπικού ανά χιλιόμετρο. Τέλος, ο δείκτης w4 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.8 

Δείκτες παραγωγικότητας εργασίας, 2000 

w1 = επιβατοχιλιόμετρα 
ανά απασχολούμενο (000) 

w2 = τονοχιλιόμετρα 
ανά απασχολούμενο (000) 

w3 = απασχολούμενοι 
ανά χλμ. γραμμής 

w4 = συνολικοί μισθοί/ 
συνολικά έσοδα 

Ελλάδα 

161 

42 

3,08 

4,61 

Ιταλία 

359 

189 

7,09 

1,30 

Γαλλία 

381 

306 

5,55 

1,11 

Αγγλία 

268 

115 

6,33 

0,94 

Ολλανδία 

552 

136 

8,83 

0,79 

Ιαπωνία 

1.339 

124 

7,28 

0,38 

ΗΠΑ 

237 

11.797 

11,1 

0,34 

Πηγές: ΟΣΕ, Έκθεση Πεπραγμένων 2000, World Bank, Railway Database (WBRD). 
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δείχνει ότι εκείνες οι χώρες που έχουν προχωρήσει στην αναδιάρθρωση και 

ιδιωτικοποίηση καλύπτουν τους μισθούς επαρκώς με τα έσοδα. 

4.4. Η παραγωγικότητα του κεφαλαίου υποδομής του ελληνικού 

σιδηρόδρομου (μια οικονομετρική προσέγγιση) 

4.4.1. Ο υπολογισμός της ελαστικότητας κόστους των σιδηροδρομικών 

μεταφορών σε σχέση με το κεφάλαιο υποδομής και τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του 

Εάν συμβολίσουμε το κεφάλαιο υποδομής με τη μεταβλητή Κ, και τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά της υποδομής με τη μεταβλητή t, την ευαισθησία του 

κόστους των σιδηροδρομικών μεταφορών στις μεταβολές των μεταβλητών Κ 

και t, μπορούμε να υπολογίσουμε από τις εκτιμήσεις της συνάρτησης 

βραχυχρόνιου μεταβλητού κόστους η οποία έχει τη μορφή4: 

4 2 3 
InC (Υ, Ρ, Κ, t) = Α0 + ^ AjInPi + J BjInYj + £ Gklntk +D0lnK + 

i = 1 j = 1 k = 1 

4. Η εκτίμηση του κόστους των σιδηροδρομικών μεταφορών είχε μια ιστορική 
εξέλιξη. Η πρώτη έρευνα έγινε από τον Klein (1953), ο οποίος χρησιμοποίησε cross-
section στοιχεία στην ερευνά του για τους σιδηρόδρομους των ΗΠΑ, μεταξύ των ετών 
1928-1936. Κατόπιν ακολούθησαν ο Boris (1960) και ο Hansenkamp (1976). Ένα όμως 
από τα κυριότερα μειονεκτήματα των ανωτέρω μελετών ήταν ο διαχωρισμός των 
προϊόντων από τις εισροές. Οι Brown, Caves και Christensen (1979) διόρθωσαν αυτή 
την ατέλεια με την εκτίμηση του συστήματος της υπερβατικής λογαριθμικής συνάρτη
σης κόστους, και των αντιστοίχων εξισώσεων συμμετοχής στο κόστος. Τη γενικευμένη 
μορφή της υπερβατικής λογαριθμικής συνάρτησης βραχυχρόνιου κόστους εκτίμησαν 
το 1980 οι Caves, Christensen και Swanson με times series και cross-section στοιχεία. 
Επίσης αξιόλογη ήταν και η μεταγενέστερη έρευνα από τον Keeler (1974), ο οποίος 
διαχώρισε τη γραμμή ανάλογα με την πυκνότητα κυκλοφορίας. Και οι δύο όμως με
λέτες (Caves, Keeler) καταλήγουν στο ανακριβές συμπέρασμα ότι το μεταβλητό κό
στος των σιδηροδρόμων αυξάνει, όταν αυξάνει το κεφάλαιο υποδομής. Η Α. Friedlan
der το 1980, σε μια έρευνα της για τους σιδηροδρόμους των ΗΠΑ, απέδωσε την ανα
κρίβεια αυτή στο γεγονός ότι οι ανωτέρω μελέτες δεν ερμήνευαν με επιτυχία τον ρόλο 
του κεφαλαίου υποδομής στη λειτουργία του σιδηρόδρομου. Δηλαδή, ενώ το κεφά
λαιο υποδομής είναι ένας σταθερός συντελεστής παραγωγής, εντούτοις δεν διαχω
ρίζεται κατάλληλα από τη σιδηροδρομική γραμμή. Τέλος, οι Braeutigan, Daughety και 
Turnquist το 1982 εκτίμησαν ένα μοντέλο με μια μόνο σιδηροδρομική επιχείρηση με 
τη χρήση times series, το οποίο είναι κατάλληλο για να εφαρμοστεί στα σιδηροδρο
μικά δίκτυα με πτωχή υποδομή. Το μοντέλο αυτών εφαρμόζεται στην παρούσα μελέτη. 
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4 4 4 3 

+ - Σ Σ ΑίλΙηΡίΙηΡλ + Σ Σ 'iklnPjlntk + 
2 i = 1 λ = 1 i = 1 k = 1 

4 2 

+ Σ Σ Hü lnPi |nYj + Eoi InKInYì + 

1=1 j=1 

3 4 

+ Σ EJ1 lntJ | η γ ι + Σ lïolnPjInK + 
j = 1 1-1 

+ E02lnKlnY2 + — Σ Σ FjvlnYjlnYv

5 (4.1) 
2 j = 1 v=1 

όπου: 
C = το συνολικό μεταβλητό κόστος των σιδηροδρομικών μεταφορών, 
Pi = η τιμή των καυσίμων και υλικών (δείκτης), 
Ρ2 = η τιμή της διοικητικής εργασίας (δείκτης), 
Ρ3 = η τιμή της εργασίας πληρώματος (δείκτης), 
?4 = η τιμή της εργασίας συντήρησης (δείκτης), 
Ρδ = η τιμή των εφοδίων6, 

5. Η εξίσωση αυτή είναι η υπερβατική λογαριθμική (translog) ανάπτυξη της 
εξίσωσης: 

C = C(Yi, Υ2, Ρ, Κ, t ) 

η οποία είναι η πιο κατάλληλη μορφή συνάρτησης που καλύπτει με επιτυχία τα προ
βλήματα που αναφύονται κατά τις εκτιμήσεις των μεταφορών αφού: 
(α) Επιτρέπει την ενσωμάτωση του πολλαπλού προϊόντος και των ποιοτικών χαρακτη

ριστικών, 
(β) Έχει αρκετά εύκαμπτη μορφή, ώστε να επιτρέπει τον έλεγχο των υποθέσεων σχε

τικά με την υποκείμενη διάρθρωση της παραγωγής, 
(γ) Μπορεί να ενσωματώσει και τους τεχνολογικούς παράγοντες, 
(δ) Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε βραχυχρόνια όσο και σε μακροχρόνια μορφή. 

6. Για τον υπολογισμό της τιμής των εφοδίων χρησιμοποιείται η παρακάτω σχέση: 

Pe = (r - d) Ρπ 

όπου: 
d = το ποσοστό απόσβεσης των εφοδίων. Ως ποσοστό απόσβεσης για τον σιδηρό

δρομο χρησιμοποιήθηκε το 6%. 
r = το οριακό επιτόκιο της αγοράς κατά το οποίο τα κεφάλαια δανείζονται μόνο 

στην περίπτωση που εξασφαλίζεται η αξία των εφοδίων. Ως οριακό επιτόκιο της 
αγοράς χρησιμοποιήθηκε το 4%. 

Ρπ = ο αποπληθωριστής δείκτης ΑΕΠ για τις τιμές των σιδηροδρομικών εφοδίων. 
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Υι = η υπηρεσία μεταφοράς εμπορευμάτων (τονοχιλιόμέτρα), 

Υ2 = η υπηρεσία μεταφοράς επιβατών (επιβατοχιλιόμετρα)7, 

Κ = το κεφάλαιο υποδομής το οποίο σε βραχυχρόνια βάση είναι το 

κόστος αναπαραγωγής8, 

ti = η αναλογία του μήκους δικτύου χαμηλής πυκνότητας κυκλοφορίας 

στο συνολικό δίκτυο 

Ϊ2 = η μέση διάνυση εμπορεύματος με τον σιδηρόδρομο. 

t3 = η αναλογία των τονοχιλιομέτρων των βιομηχανικών προϊόντων προς 

τα τονοχιλιόμετρα των αγροτικών προϊόντων. 

Την εξίσωση (4.1) εκτιμούμε μαζί με τις παράγωγες εξισώσεις συμμε

τοχής των συντελεστών παραγωγής: 

3lnC 4 3 2 

— — = Λ + Σ Α-λ|ηΡλ + Σ l i k l n tk + Σ HülnYi + l lo |nK <4·2) 
" l n P i λ=ΐ k = l J=1 

υπό τους περιορισμούς της συμμετρίας: 

Αίλ = Αλί, lik = IM. Hjj = Hjj (4.3) 

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι όλες οι ανεξάρτητες μεταβλητές στο 

σύστημα των ανωτέρω εξισώσεων έχουν σταθμιστεί με τους δειγματικούς 

τους μέσους, πράγμα το οποίο απαιτεί η translog ανάπτυξη της συνάρτη-

7. Η μεταβλητή του προϊόντος μεταφοράς επιβατών, η οποία εκφράζεται σε 
χιλιομετρικούς επιβάτες, θα πρέπει να εξειδικευθεί βάσει δύο ποιοτικών μεταβλητών: 
της μέσης διάνυσης επιβάτη (ΜΔΕ) και του λόγου των χιλιομετρικών επιβατών, προς 
το μήκος διάνυσης των επιβατών (πυκνότητα επιβατών, ΕΠΥΚ) σύμφωνα με τη σχέση: 

ΥΕ = ΨΕ · f ( ΜΔΕ, ΕΠΥΚ). 

8. Το κεφάλαιο υποδομής στη βραχυχρόνια περίοδο, που εκτιμάται το κόστος 
των σιδηροδρομικών μεταφορών, είναι το κόστος αναπαραγωγής των παγίων εγκατα
στάσεων και της γραμμής του σιδηρόδρομου κατά την υπό εξέταση περίοδο. Αυτό μπο
ρεί να υπολογιστεί για τις ελληνικές σιδηροδρομικές μεταφορές, εφόσον ο ΟΣΕ πα
ρέχει στοιχεία τόσο για την καθαρή αξία των περιουσιακών του στοιχείων, όσο και για 
τις καθαρές επενδύσεις που γίνονται κάθε έτος. Την εκτιμώμενη αξία του κόστους 
αναπαραγωγής για τις ελληνικές σιδηροδρομικές μεταφορές, η οποία είναι σε τρέχου
σες τιμές, ανάγουμε σε τιμές 1997, αφού τη διαιρέσουμε με τον αποπληθωριστή 
δείκτη του ΑΕΠ για τις σιδηροδρομικές μεταφορές, με βάση το έτος 1978, ο οποίος 
παρέχεται από την ΕΣΥΕ. 

88 



ΠΙΝΑΚΑΣ 4.9 

Οι τιμές των μεταβλητών του μοντέλου οριακού κόστους των ελληνικών 

σιδηροδρομικών μεταφορών 

Μεταβλητή 

Pi * Καύσιμα και υλικά 

Ρ2 * Διοικητική εργασία 

Ρ3 * Εργασία πληρώματος 

Ρ4 * Εργασία συντήρησης 

Ρδ Τιμή εφοδίων 

Κ Κεφάλαιο υποδομής 

ti Αναλογία δικτύου χαμηλής 
πυκνότητας κυκλοφορίας 

ΐ2 Μέση διάνυση τόνου 

Î3 Αναλογία σύνθεσης προϊόντος 

ΜΔΕ Μέση διάνυση επιβάτη 

Υι Χιλιομετρικοί τόνοι 

Ϊ2 Χιλιομετρικοί επιβάτες 

Μονάδα μέτρησης 

Δείκτης 

» 

» 

» 

» 

εκατ. ευρώ (1997) 

% 

χιλιόμετρα 

% 

χιλιόμετρα 

εκατομμύρια 

εκατομμύρια 

Μέσος 
σταθμικός 

0,985 

1,081 

0,938 

0,928 

121,432 

3.780 

0,332 

185 

0,345 

690 
432,7 

330,9 

Δειγματικός 
μέσος 

0,917 

1,050 

0,846 

0,890 

112,543 

4.200 

0,314 

175 

0,369 

685 

560,8 

365,7 

Πηγή: ΟΣΕ, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. 
*: Έχουν σταθμιστεί με την τιμή Ρ5. 

σης9. Τόσο οι δειγματικοί μέσοι όσο και οι μέσοι των μεταβλητών παρέχονται 

από τον Πίνακα 4.9. 

Για την εκτίμηση του συστήματος των εξισώσεων (4.1) και (4.2) χρη

σιμοποιήθηκαν μηνιαία στοιχεία του ελληνικού σιδηρόδρομου κατά την περίο

δο 1997-200410. Στα στοιχεία αυτά έχει γίνει και η κατάλληλη διευθέτηση για 

την απαλλαγή από τις επιδράσεις των εποχικών διακυμάνσεων με τη μέθοδο 

των κινητών μέσων. 

9. Αυτό είναι φανερό, εφόσον η ανάπτυξη μιας συνάρτησης σε υπερβατική 
λογαριθμική μορφή (translog) αποτελεί μια προσέγγιση δευτεροβάθμιας σειράς Taylor, 
η οποία αντικαθιστά τα InP, με τα InPj - In Ρ,, τα Intj με τα Intj - InTj, και τα InYk με τα 
InYk - InYk. Επομένως το σημείο (Ρ,, Tj, Ϋ|<) είναι το σημείο προσέγγισης. Στην παρούσα 
ανάλυση το σημείο αυτό είναι ο αριθμητικός μέσος του διανύσματος (Ρ, t, Υ). 

10. Για μια πλήρη ανάλυση της τεχνικής εκτίμησης του συστήματος των εξι
σώσεων (4.1) και (4.2) υπό τους περιορισμούς της (4.3), βλέπε Δ.Θ. Αθανασακόπουλος 
(1994), Τιμολογιακή και επενδυτική πολιτική των μεταφορών: η περίπτωση των ελληνικών 
χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών, ΚΕΠΕ, Μελέτες, αριθ. 42. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.10 

Παράμετροι εξίσωσης συνάρτησης κόστους ΟΣΕ 

Παράμετρος 

Α 

Αι 

Α2 

A3 

A4 

Α5 

Βι 

Β2 

Gì 

G2 

G3 

Do 

W 

Doo 

E01 

E02 

En 

E21 

E31 

D01 

F11 

F22 

F12 

R2 = 0,9566 

RMSE = 0,0401 

LLF = 141,09 

Μεταβλητή* 

Σταθερά 

Pi (καύσιμα και υλικά) 

Ρ2 (διοικητική εργασία) 

Ρ3 (εργασία πληρώματος) 

Ρ4 (εργασία συντήρησης) 

Ρδ (εφόδια) 

Υι (χιλιομετρικοί τόνοι) 

Υ2 (χιλιομετρικοί επιβάτες) 

t i (αναλογία μήκους δικτύου 

με χαμηλή πυκνότητα κυκλοφορίας) 

t 2 (μέση διάνυση) 

t3 (αναλογία σύνθεσης του προϊόντος 

σε βιομηχανικά και αγροτικά) 

Κ (κεφάλαιο υποδομής) 

ΜΔΕ (μέση διάνυση επιβάτη) 

1/2 (Κ)2 

ΚΎι 

ΚΥ2 

tiYi 

t2Yi 

t3Yi 

Kti 

1/2(Υι)2 

1/2(Y2)
2 

ΥιΥ2 

Αξία 

0,3741 

0,1540 

0,1845 

0,2440 

0,3580 

0,0795 

0,0925 

0,0580 

0,2148 

-0,0187 

0,1019 

-0,1020 

0,0250 

-0,0408 

0,1038 

0,0140 

-0,1870 

0,0900 

0,1180 

-0,0645 

-0,2156 

-0,5612 

0,0384 

Μέση απόκλιση 

(Standard error) 

0,0066 

0,0043 

0,0097 

0,0023 

0,0098 

0,0042 

0,0380 

0,0401 

0,0860 

0,0510 

0,0480 

0,0108 

0,0397 

0,0260 

0,0199 

0,0207 

0,1190 

0,1840 

0,2565 

0,0915 

0,3280 

0,2314 

0,4231 

* Χάριν απλουστεύσεως παραλείπεται το σύμβολο In. 
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Τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων του συνολικού μεταβλητού κόστους 

των ελληνικών σιδηροδρομικών μεταφορών παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.10. 

Ο πίνακας αυτός δείχνει ότι το συνολικό μεταβλητό κόστος των ελληνικών 

σιδηροδρομικών μεταφορών επιβαρύνεται με καύσιμα και υλικά κατά 15,40%, 

με διοικητική εργασία κατά 18,45%, με εργασία πληρώματος κατά 24,40%, με 

εργασία συντήρησης κατά 35,80% και με εφόδια κατά 7,95%. Η ελαστικότητα 

του κόστους σε σχέση με τους χιλιομετρικούς τόνους είναι 0,0925 και σε σχέ

ση με τους χιλιομετρικούς επιβάτες 0,0580. Τούτο σημαίνει ότι μια αύξηση του 

εμπορευματικού έργου κατά 10% θα αυξήσει το μεταβλητό κόστος κατά 0,93%, 

και μια αύξηση του επιβατικού μεταφορικού έργου κατά 10% θα αυξήσει το 

μεταβλητό κόστος κατά 0,58%. Οι πολύ μικρές επιδράσεις των αυξήσεων του 

μεταφορικού έργου στο μεταβλητό κόστος εξηγούνται από το γεγονός ότι η 

πληρότητα του ελληνικού σιδηρόδρομου είναι πολύ μικρή και με την αύξηση 

του μεταφορικού έργου γίνεται αποτελεσματικότερη η χρήση των εφοδίων. 

Οι αυξήσεις των τεχνολογικών μεταβλητών επενεργούν αυξητικά στο κό

στος, εκτός από τη μέση διάνυση, της οποίας η επενέργεια στο κόστος είναι 

πολύ μικρή και στατιστικά ασήμαντη. Τη μεγαλύτερη επίδραση στο κόστος 

έχει το τμήμα του δικτύου που έχει χαμηλή πυκνότητα κυκλοφορίας. Η αύξηση 

του ποσοστού σύνθεσης του προϊόντος (βιομηχανικά/αγροτικά) αυξάνει το κό

στος, ενώ η αύξηση του κεφαλαίου υποδομής προκαλεί μείωση του κόστους. 

Την ευαισθησία του κόστους των σιδηροδρομικών μεταφορών στις 

μεταβολές των μεταβλητών Κ και t , οι οποίες προσδιορίζουν αντίστοιχα το 

ποσοτικό και ποιοτικό επίπεδο υποδομής του ελληνικού σιδηρόδρομου, 

μπορούμε να υπολογίσουμε από τις εκτιμήσεις του Πίνακα 4.10 με βάση τις 

παρακάτω σχέσεις: 

3C = ainC e C_ ( 4 4 α ) 

ΘΚ ainK κ 

και: 

ac_ = aine e _c ( 4 4 β ) 

ati aint ti 
Λ 

όπου: C η εκτιμώμενη άξια του συνολικού κόστους C, η οποία προκύπτει από 

τη σχέση: 
C = exp(0,3741) · Ρ5 

όπου Ρδ, η τιμή των εφοδίων, η οποία χρησιμοποιήθηκε για τη στάθμιση των 

υπόλοιπων συντελεστών παραγωγής. 
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Οι οριακές επιδράσεις του κεφαλαίου υποδομής Κ και της τεχνολογι

κής μεταβλητής t i στο κόστος της επιχείρησης του ΟΣΕ παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 4.11. Από τον πίνακα αυτόν παρατηρούμε ότι μια αύξηση του κεφα

λαίου υποδομής του ελληνικού σιδηρόδρομου κατά 10 ευρώ (τιμές 1997) θα 

προκαλέσει μείωση στο μεταβλητό κόστος κατά 3,9 ευρώ. Επίσης, μια μείωση 

του δικτύου με χαμηλή πυκνότητα κυκλοφορίας κατά ένα χιλιόμετρο θα εξοι

κονομήσει κόστος 5.210,25 ευρώ (1997). Τέλος, το ακαθάριστο ποσοστό από

δοσης του κεφαλαίου υποδομής του ελληνικού σιδηρόδρομου εκτιμάται σε 

39,73%11. Το ποσοστό αυτό είναι πολύ υψηλότερο σε σχέση με το κόστος ευ

καιρίας του κεφαλαίου το οποίο στην ελληνική αγορά δεν ξεπερνά το 12%12. 

Επειδή επιπλέον στον ελληνικό σιδηρόδρομο ισχύει ο νόμος των φθινουσών 

αποδόσεων του κεφαλαίου13, η επιχείρηση ΟΣΕ θεωρείται υπο-επενδεδυμένη. 

Δηλαδή το κεφάλαιο το οποίο έχει επενδύσει στην υποδομή είναι μικρότερο 

από εκείνο που απαιτείται για την ελαχιστοποίηση του κόστους, με δεδομένες 

τις τεχνολογικές συνθήκες και το επίπεδο του προϊόντος. 

4.4.2. To optimum απόθεμα του κεφαλαίου και ο υπολογισμός των 

μακροχρόνιων οικονομιών μεγέθους 

Στις χερσαίες μεταφορές, η επενδυτική πολιτική προσδιορίζεται από το 

ανταγωνιστικό μοντέλο των σιδηροδρομικών μεταφορών, των εμπορευματικών 

μεταφορών με φορτηγά και των υπεραστικών μεταφορών με λεωφορεία. Επει

δή όμως το κεφάλαιο υποδομής των σιδηροδρομικών μεταφορών μεταβάλλεται 

πολύ αργά και βρίσκεται, ιδιαίτερα για τις ελληνικές σιδηροδρομικές μετα

φορές, σε μεγάλη απόκλιση από το επίπεδο εκείνο που απαιτείται για να έχου

με μακροχρόνια ανταγωνιστική ισορροπία, απαιτείται πρώτιστα να γίνει η διευ

θέτηση του στο optimum επίπεδο. Επομένως, θα πρέπει για τον σκοπό αυτό να 

γνωρίζουμε τις μακροχρόνιες οικονομίες μεγέθους των σιδηροδρομικών με-

11. Αυτό υπολογίζεται εάν αντικατασταθεί η αξία του κεφαλαίου με τον μέσο 
σταθμικό των τιμών κεφαλαίου του δείγματος μεταξύ των ετών 1997-2004, στη σχέση 
a c/a κ = (a in c/a in κ ) . (c/κ). 

12. Σε παραδείγματα άλλων χωρών, το κεφάλαιο του σιδηρόδρομου αξιολο
γείται με βάση το επιτόκιο της αγοράς, το οποίο θεωρείται ως κοινωνικό κόστος ευ
καιρίας του κεφαλαίου. 

13. Πράγματι, έχουμε d Cid Κ = -0,1020 · C/Κ και τότε a2C/3K2 = -0,1020 
• C(-1/K2) > 0. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.11 

Οι επιδράσεις του κεφαλαίου υποδομής και της ποιότητας 

του δικτύου στο οριακό κόστος* 

Μεταβλητή 

Κ (Κεφάλαιο υποδομής) 

ti (Μήκος δικτύου χαμηλής πυκνότητας κυκλοφορίας) 

a C/3 ζ 
(ευρώ 1997) ζ = k,t1 

-0,3895 

5.210,25 

* Οι εκτιμήσεις έχουν γίνει στο επίπεδο προσέγγισης των μέσων. 

ταφορών. Για να προσδιορίσουμε τις μακροχρόνιες οικονομίες μεγέθους από 

τις βραχυχρόνιες εφαρμόζουμε την παρακάτω σχέση14: 

(4.5) ^ . aincM 1 ^- aincB 

^ ΘΙηΨί 1 - 3lnCB/ainK* " *. ΘΙηΨί 

όπου: 

CB = το βραχυχρόνιο κόστος, 

CM = το μακροχρόνιο κόστος, 

Κ* = το optimum επίπεδο του κεφαλαίου υποδομής. 

Από την ανωτέρω σχέση προκύπτει ότι οι μακροχρόνιες οικονομίες 

μεγέθους είναι μικρότερες των βραχυχρόνιων οικονομιών μεγέθους, εφόσον 

3 InC/a InK < 0. Στους υπολογισμούς της σχέσης αυτής είναι αναγκαίο να δο

θεί ένα σημείο αναφοράς στη μακροχρόνια ισορροπία, κατά το οποίο η μετα

βολή του βραχυχρόνιου κόστους, σε σχέση με το κεφάλαιο υποδομής, θα πρέ

πει να ισούται με την απόδοση του κεφαλαίου αυτού σύμφωνα με τη σχέση: 

acB aincB cB ,Α~ 
= -ιν (4-b) a κ* a in κ* κ* 

όπου rK η απόδοση του κεφαλαίου υποδομής. Όπως έχει αναφερθεί προη

γουμένως, η ακαθάριστη απόδοση του κεφαλαίου του ελληνικού σιδηρόδρο

μου είναι 39,73%. Εάν από αυτή αφαιρεθούν ένα ποσοστό 4,5% για φόρους 

και ένα ποσοστό 5% για αποσβέσεις, προκύπτει η καθαρή απόδοση του 

14. Βλέπε Panzar J. and Willig, R. (1977), "Economies of scale in multi-output 
production", Quarterly Journal of Economics, 91, σελ. 481-493. 
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κεφαλαίου, η οποία υπολογίζεται σε 35,96%. Ο ελληνικός σιδηρόδρομος θα 

βρίσκεται σε σημείο μακροχρόνιας ισορροπίας σε ένα κόστος ευκαιρίας ίσο 

με την καθαρή απόδοση του κεφαλαίου του. Επειδή όσο μικρότερο είναι το 

κόστος ευκαιρίας, τόσο περισσότερο είναι αύξουσες οι αποδόσεις μεγέθους, 

ένα πρόγραμμα δανειοδότησης της Κυβέρνησης για τη βελτίωση της υποδο

μής του ελληνικού σιδηρόδρομου θα τον απομακρύνει από εκείνη την κατά

σταση κατά την οποία η πολιτική τιμολόγησης σε οριακό κόστος μπορεί να 

εφαρμοστεί χωρίς επιχορήγηση. Επομένως, εάν η Κυβέρνηση επενδύσει στον 

ελληνικό σιδηρόδρομο για να βελτιωθεί η υποδομή του, θα πρέπει επιπρό

σθετα να τον επιχορηγήσει για την εφαρμογή της πολιτικής τιμολόγησης σε 

οριακό κόστος. Τούτο εξηγείται από το γεγονός ότι με την ποιοτική βελτίωση 

του κεφαλαίου υποδομής, το βραχυχρόνιο (μεταβλητό) κόστος μειώνεται και, 

εφόσον το προϊόν και το κόστος ευκαιρίας παραμένουν σταθερά, η ελαστικό

τητα του προϊόντος θα μειωθεί. Το συνολικό κόστος του ελληνικού σιδηρόδρο

μου το έτος 2004, σε σχέση με το πραγματικό και optimum απόθεμα του κε

φαλαίου και με το κόστος ευκαιρίας 12% (που έχει υπολογιστεί για την Ελλά

δα) εκτιμάται σε τιμές 1997 σε 827,5 εκατ. ευρώ και 1.390 εκατ. ευρώ, αντί

στοιχα. Επομένως η απώλεια της αποτελεσματικότητας, που οφείλεται στη 

διατήρηση του μη optimum επιπέδου του κεφαλαίου υποδομής, είναι 562,5 

εκατομ. ευρώ. Η απώλεια αυτή είναι σημαντική και δεν μπορεί να αντιμετωπι

στεί με βραχυχρόνιες ρυθμίσεις του μεταφορικού έργου, παρά μόνο μακρο

χρόνια με μεγάλα επενδυτικά έργα και με την αναδιάρθρωση του κεφαλαίου. 

Από την άλλη πλευρά το μέγεθος της επιχορήγησης, το οποίο απαιτείται για 

τη στήριξη της πολιτικής τιμολόγησης σε οριακό κόστος, στην περίπτωση της 

προσαρμογής της λειτουργίας της επιχείρησης στη μακροχρόνια ισορροπία, 

με δεδομένα το κόστος ευκαιρίας και το ύψος του μεταφορικού έργου, καθο

ρίζεται από τη διαφορά μεταξύ του μακροχρόνιου συνολικού κόστους, στο πιο 

πάνω επίπεδο κόστους ευκαιρίας, και των εσόδων της επιχείρησης, τα οποία θα 

πραγματοποιούσε, όταν εφάρμοζε την πολιτική τιμολόγησης σε οριακό κό

στος. Δηλαδή, για την περίπτωση του ελληνικού σιδηρόδρομου, θα έχουμε: 

Εκατ. ευρώ, 2001 

Συνολικό μακροχρόνιο κόστος σε επίπεδο κόστους ευκαιρίας 12% 466,70 

Έσοδα σε τιμολόγηση οριακού κόστους 97,43 

Επιχορήγηση 369,27 

Από τους παραπάνω υπολογισμούς παρατηρούμε ότι η θυσία κόστους, 

που πραγματοποιείται στον ελληνικό σιδηρόδρομο για τη διατήρηση της υπο-
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δομής του στο μη optimum επίπεδο, είναι μεγαλύτερη από την αξία της επι

χορήγησης, η οποία θα επιβαλλόταν όταν η λειτουργικότητα του προσαρμο

στεί στο optimum επίπεδο του κεφαλαίου με σταθερό επίπεδο μεταφορικού 

έργου. Επομένως, το πρόβλημα της ceteris paribus επίτευξης της μακροχρό

νιας ισορροπίας του ελληνικού σιδηρόδρομου δεν είναι κατά κύριο λόγο η 

χειροτέρευση των οικονομιών μεγέθους, όπως συμβαίνει στις ανεπτυγμένες 

χώρες, αλλά περισσότερο η κακή κατανομή του κεφαλαίου του 1 5 . 

4.5. Γενικά συμπεράσματα 

Από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του ελληνικού σιδηρό

δρομου αποδεικνύεται τόσο από τους επιμέρους δείκτες λειτουργικότητας 

του, όσο και από την οικονομετρική ανάλυση της συναρτήσεως του κόστους 

του, ότι η τόσο πολύ χαμηλή παραγωγικότητα του καθιστά τελείως ασύμφορη 

τη λειτουργία του κάτω από τις παρούσες θεσμικές, οργανωτικές και τεχνο

λογικές συνθήκες. Κατ' αυτό τον τρόπο, η όποια χρηματοδότηση τού παρέχε

ται δεν θα επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα αύξησης της αποτελεσματι

κότητας του. Βέβαια, όπως είδαμε, η πρόσθετη επένδυση στην υποδομή του 

για την επίτευξη αποδοτικότερων αποδόσεων του κεφαλαίου έχει συγκριτικά 

μικρότερο κόστος από ό,τι αν αφήναμε τον σιδηρόδρομο να λειτουργήσει με 

κεφάλαιο υποδομής κάτω του optimum, αλλά και η δαπάνη αυτή της επένδυ

σης είναι σημαντικά μεγάλη και, εάν δεν καλυφθεί με την ανάλογη επιχορή

γηση, θα απαιτηθεί μια σημαντική αύξηση του προϊόντος την οποία ο σιδηρό

δρομος είναι αδύνατο να επιτύχει με τη μικρή πυκνότητα, την τμηματική ανο

μοιογένεια της γραμμής που διαθέτει, τη μη ικανοποιητική σύνδεση του με 

σημαντικές εσωτερικές αγορές (λιμένες, αεροδρόμια, βιομηχανικές περιοχές), 

τη διατήρηση των άγονων τμημάτων γραμμής και την κοινωνική πολιτική που 

ακολουθεί χωρίς ικανοποιητική αντισταθμιστική επιχορήγηση. Κατ' αυτό τον 

τρόπο μπορούμε να πούμε ότι ο ελληνικός σιδηρόδρομος λειτουργεί μόνο για 

να καλύψει τις ανάγκες κοινωνικής πολιτικής και να εξασφαλίσει στον τομέα 

των μεταφορών την παροχή των συγκριτικών του πλεονεκτημάτων, όπως είναι 

η μαζική μεταφορά και η προστασία του περιβάλλοντος. Αλλά το τίμημα των 

προσφορών αυτών φρονούμε ότι είναι σημαντικά μεγάλο, και δεν θα πρέπει 

να είναι ανεξάρτητες από την αποτελεσματικότητα του σιδηρόδρομου. Εφό

σον όμως, από την άλλη πλευρά, οι κοινωνικές προσφορές του σιδηρόδρομου 

15. Βλέπε επίσης Friedlander, A.F. and R.H. Spady (1978). 
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είναι στοιχειώδεις και ως εκ τούτου αναγκαίες, δεν υπάρχει άλλη λύση παρά 

να εξακολουθήσει αυτός να λειτουργεί, με τη βασική προϋπόθεση όμως να 

καταστρώσει το κατάλληλο διαρθρωτικό σχέδιο, με βάση το οποίο θα μπο

ρέσει να αυξήσει το προϊόν του προκειμένου να επιτύχει αποδοτικότερη χρή

ση του κεφαλαίου του για να λειτουργήσει αποδοτικά χωρίς επιχορηγήσεις. 

Κάθε καθυστέρηση θα είναι επιζήμια για την πολιτεία και θα έχει ως αποτέλε

σμα τη συνεχή διόγκωση των επιχορηγήσεων προκειμένου να καλυφθούν τα 

μεγάλα ελλείμματα. 

Επιπλέον θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο παρόν κεφάλαιο η σύγκριση 

των λειτουργικών δεικτών του ελληνικού σιδηρόδρομου έγινε με τους αντί

στοιχους δείκτες των χωρών που έχουν προβεί στην αναδιάρθρωση και ως εκ 

τούτου οι διαφορές είναι μεγάλες. Εάν συγκρίνονταν όμως σε εποχή πριν την 

αναδιάρθρωση ίσως να μην διέφεραν σημαντικά. Αυτό μαρτυρεί ότι το πρό

βλημα ανάπτυξης του ελληνικού σιδηρόδρομου δεν είναι τόσο η χρηματοδό

τηση του αλλά ο τρόπος κατά τον οποίο θα διαμορφωθεί το σχέδιο αναδιάρ

θρωσης και ιδιωτικοποίησης του. 

Η διαδικασία της αναδιάρθρωσης του ελληνικού σιδηρόδρομου θα 

διαρκέσει πολύ χρόνο. Π.χ. ακόμα και στην Ιαπωνία όπου, όπως είδαμε, οι σι

δηρόδρομοι ήταν πολύ ανεπτυγμένοι τεχνολογικά, η αναδιάρθρωση υλοποιή

θηκε με μεγάλες προσπάθειες και θυσίες σε δέκα χρόνια. Εντούτοις όμως η 

αρχή θα πρέπει κάποτε να γίνει. 

Στο επόμενο κεφάλαιο με βάση την εμπειρία και τις πρακτικές των άλ

λων χωρών γίνεται η ανάπτυξη ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης για τον ελληνικό 

σιδηρόδρομο, το οποίο έχει προσαρμοστεί στις ιδιαιτερότητες των σιδηρο

δρομικών μεταφορών της χώρας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ 

5.1. Γενικά 

Η αναδιάρθρωση του ελληνικού σιδηρόδρομου περιλαμβάνει την ανα

διοργάνωση και τον επαναπροσδιορισμό των βασικών εμπορικών του προσανα

τολισμών, των κεφαλαίων και λειτουργιών, του εργατικού δυναμικού, των πα

θητικών και τον εμπορικό προσανατολισμό των προκυπτουσών νέων επιχει

ρήσεων. Με τις συνθήκες όμως στις οποίες βρίσκεται τώρα ο ελληνικός σιδη

ρόδρομος θα πρέπει, παράλληλα με την εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης 

και ιδιωτικοποίησης του, να γίνει η τεχνολογική βελτίωση του δικτύου του. Συ

γκεκριμένα, θα πρέπει να αναπτυχθεί η ηλεκτροκίνηση σε όλο το δίκτυο, να γί

νουν οι απαραίτητες βελτιώσεις σε ορισμένα τμήματα του, η κατάλληλη σύνδε

ση με τους λιμένες, τις βιομηχανικές και αγροτικές περιοχές και να βελτιωθούν 

ή να παύσουν να λειτουργούν τα τμήματα εκείνα του δικτύου που παρουσιά

ζουν χαμηλή πυκνότητα κυκλοφορίας. Ο ΟΣΕ θα πρέπει να καταστρώσει το 

σχέδιο αναδιάρθρωσης ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς και να χωρίσει 

έστω θεωρητικά και μέσα στον ισολογισμό του εκείνες τις δραστηριότητες που 

θα πρέπει να λειτουργήσουν αυτόνομα, με σκοπό την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση 

τους. Όπως και σε όλες τις επιχειρήσεις, το σχέδιο ανάπτυξης του ΟΣΕ είναι 

λογικό να καταστρωθεί με βάση τις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς. Τούτο κα

θίσταται περισσότερο επιτακτικό για την περίπτωση της χώρας μας που είναι 

γεωγραφικά αποκομμένη από τους ανεπτυγμένους σιδηρόδρομους της Ε.Ε. 

Η διαδικασία της αναδιάρθρωσης και της ιδιωτικοποίησης, σύμφωνα 

με τις καθιερωμένες πρακτικές, διαρκεί πολλά χρόνια και χωρίζεται σε δύο 

στάδια. Στο πρώτο στάδιο χωρίζονται οι δραστηριότητες εκείνες που θα πρέ

πει να παραχωρηθούν στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Οι δραστηριότητες αυτές 

παραμένουν υπό την εποπτεία και διαχείριση της κυρίως σιδηροδρομικής 

επιχείρησης έως ότου αναπτυχθούν και γίνουν κερδοφόρες. Κατόπιν ακολου

θεί το δεύτερο στάδιο της παραχώρησης των δραστηριοτήτων αυτών στον 

ιδιωτικό τομέα1. 

1. Στο σχέδιο αναδιάρθρωσης των σιδηροδρόμων της η Ιαπωνία έχει εγκαθι
δρύσει δύο μεγάλους Οργανισμούς. Ο ένας έχει ως αντικείμενο την εποπτεία και δια-
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Ιδιαίτερα στην περίπτωση του ελληνικού σιδηρόδρομου, ο οποίος στε

ρείται της κατάλληλης υποδομής που θα επιτρέψει να εφαρμοστούν αποτελε

σματικά οι οδηγίες της Ε.Ε., στο πρώτο στάδιο της αναδιάρθρωσης του είναι 

απαραίτητο να γίνουν, εκτός από τον προσδιορισμό των δραστηριοτήτων που 

θα παραχωρηθούν στην ιδιωτική πρωτοβουλία με βάση την εισαγωγή στην 

ελληνική νομοθεσία των οδηγιών της Ε.Ε., και οι απαραίτητες ενέργειες για την 

τεχνολογική εξέλιξη του, έτσι ώστε κατά το δεύτερο στάδιο να μπορούν να ε

φαρμοστούν οι οδηγίες της Ε.Ε. και να γίνει η παραχώρηση δραστηριοτήτων 

του στον ιδιωτικό τομέα. Αναλυτικότερα, το Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του 

ελληνικού σιδηρόδρομου θα πρέπει να καλύψει χρονολογικά δύο στάδια. Στο 

πρώτο θα εισαχθούν οι οδηγίες της Ε.Ε. στην ελληνική νομοθεσία, θα προσδιο

ριστούν οι δραστηριότητες του που θα πρέπει να παραχωρηθούν στον ιδιωτικό 

τομέα και θα εφαρμοστεί το κατάλληλο επενδυτικό πρόγραμμα για την τεχνο

λογική αναβάθμιση του. Στο δεύτερο στάδιο θα παραχωρηθούν οι προσδιο

ρισθείσες από το πρώτο στάδιο δραστηριότητες του στον ιδιωτικό τομέα. 

5.2. Το πρόγραμμα δράσης του ΟΣΕ κατά την πρώτη φάση 

της αναδιάρθρωσης 

5.2.1. Η εισαγωγή των οδηγιών και των κανονισμών αναδιάρθρωσης της 

Κοινότητας στην ελληνική νομοθεσία 

Σχετικά με τον διαχωρισμό της υποδομής από την εκμετάλλευση, τις 

άδειες και τις χρεώσεις των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, οι Οδηγίες: 1991/ 

440/EEC, 1995/18/EC, 1995/19/EC και 1996/48/EC έχουν περιληφθεί στην ελ

ληνική νομοθεσία με τα αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγματα: 324/1996, 76/1998, 

108/1998 και 345/2001. Σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές ο ΟΣΕ διατηρεί χωρι

στούς λογαριασμούς για την υποδομή και την εκμετάλλευση. Προς το παρόν 

όμως ο ΟΣΕ έχει στην κατοχή του τη σιδηροδρομική υποδομή και τη διαχεί

ριση της και είναι η μοναδική επιχείρηση που εκτελεί σιδηροδρομικές υπηρε

σίες στην Ελλάδα. 

χείριση των νέων μονάδων λειτουργίας που προορίζονται να παραχωρηθούν στον ιδιω
τικό τομέα και θα φροντίζει για την ανάπτυξη τους μέχρις ότου γίνουν οι δραστηριό
τητες αυτές κερδοφόρες και παραχωρηθούν στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ο δεύτερος 
Οργανισμός έχει ως αντικείμενο τη διαδικασία παραχώρησης των δραστηριοτήτων αυ
τών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για εκτενέστερη ανάλυση βλέπε: Mizutani F., Κ. Naka-
mura (1997). 
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Οι Οδηγίες 2001/12, 2001/13 και 2001/14 που αποτελούν το πρώτο «Σι

δηροδρομικό Πακέτο» της Ε.Ε. έχουν περιληφθεί στην ελληνική νομοθεσία με 

το Προεδρικό Διάταγμα 41/2005 που υπογράφηκε το Μάρτιο 2005. Οι αρμο

διότητες του ΟΣΕ που απορρέουν από τις οδηγίες αυτές είναι: 

Οδηγία 2001/12 

Ο ΟΣΕ έχει την αρμοδιότητα να εκδίδει όλα τα απαραίτητα πιστοποιη

τικά ασφάλειας για όλους τους τύπους του τροχαίου υλικού (είτε ανήκει αυτό 

στην περιουσία του είτε στην περιουσία άλλης επιχείρισης), το οποίο εισέρ

χεται στην ελληνική περιοχή και διατρέχει το σιδηροδρομικό δίκτυο του ΟΣΕ. 

Προς τον σκοπό αυτό ο ΟΣΕ κρατάει σημειώσεις για όλο το τροχαίο υλικό 

που κυκλοφορεί στην Ελλάδα, ενώ οι εμπειρογνώμονες του το επιθεωρούν 

πριν εισέλθει στη χώρα. 

Όσον αφορά τα δικαιώματα πρόσβασης που καθορίζονται τόσο από 

την Οδηγία 1991/440 όσο και από την παρούσα οδηγία, αυτά παρέχονται από 

τον ΟΣΕ σε κάθε επιχείρηση που δικαιούται πρόσβαση στο σιδηροδρομικό 

του δίκτυο. Βέβαια μέχρι σήμερα ο ΟΣΕ δεν παρέχει τέτοια δικαιώματα στην 

πράξη, αφού είναι η μόνη σιδηροδρομική επιχείρηση που λειτουργεί στο δί

κτυο. Ο ΟΣΕ δύναται να παρέχει δικαιώματα πρόσβασης στις εξής περιπτώ

σεις: (1) σε διεθνείς ενώσεις σιδηροδρομικών επιχειρήσεων που εκτελούν 

transit μεταφορές, εάν ο ΟΣΕ είναι μέλος των ενώσεων αυτών, (2) σε διεθνείς 

επιχειρήσεις που εκτελούν διεθνείς συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές. 

Οδηγία 2001/13 

Ο ΟΣΕ είναι η μόνη υπεύθυνη αρχή που εκδίδει άδειες σε σιδηροδρο

μικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα. 

Οδηγία 2001/14 

Ο ΟΣΕ έχει την αρμοδιότητα να αναπτύσσει σχέδιο κατανομής της χω

ρητικότητας στην υποδομή. Προς το παρόν, επειδή είναι η μόνη επιχείρηση 

που λειτουργεί στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, το σχέδιο κατανομής της 

χωρητικότητας καλύπτει μόνο τις ανάγκες του για την επιβατική και εμπορευ

ματική κίνηση. Κατ' εξαίρεση έχει εκπονηθεί μελέτη προσδιορισμού χωρητικό

τητας στον άξονα «Προαστιακού» μεταξύ Πειραιά και Αεροδρομίου Σπάτων. 

Ο ΟΣΕ υπολογίζει τη χωρητικότητα για όλα τα τμήματα του δικτύου και ανά

λογα με την παρεχομένη χωρητικότητα και τη ζήτηση για σιδηροδρομική 
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κίνηση εκδίδει και τους πίνακες δρομολογίων, οι οποίοι σύμφωνα με τα διεθνή 

πρότυπα διαρκούν για τα επιβατικά τρένα από Δεκέμβριο προς Δεκέμβριο. 

Στους πίνακες δρομολογίων δύναται να προκύψουν και μεταβολές ανάλογα 

με την εποχική κίνηση. Επίσης οι πίνακες δρομολογίων στέλνονται προς τον 

UIC (Union Internationale des Chemins de Fer) και σε άλλους διεθνείς οργα

νισμούς και δημοσιεύονται σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. 

Ο ΟΣΕ είναι επίσης αρμόδιος βάσει της οδηγίας αυτής να καθορίζει 

τις χρεώσεις για τη χρήση της υποδομής. Οι χρεώσεις αυτές θα πρέπει να 

υπολογίζονται με αντικειμενικά κριτήρια και να αντανακλούν κατά κάποιο 

τρόπο το κόστος της υποδομής. Αρμόδια επιχείρηση για τον καθορισμό των 

χρεώσεων χρήσης σιδηροδρομικής υποδομής θα είναι η εταιρεία ΟΣΕ-ΥΠΟ-

ΔΟΜΗ, η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση της υποδομής και θα συγκροτηθεί 

όπως ορίζει η εσωτερική νομοθεσία που στηρίζεται στο πρώτο «σιδηροδρομικό 

πακέτο». Ο ΟΣΕ έχει υπολογίσει χρεώσεις για τη χρήση του τμήματος της 

γραμμής προς το Αεροδρόμιο των Σπάτων. Αυτό το τμήμα του δικτύου (Προ

αστιακός Σιδηρόδρομος) είναι το μόνο τμήμα του ελληνικού σιδηροδρομικού 

δικτύου όπου η χρήση γίνεται από περισσότερες από μια επιχειρήσεις (ΟΣΕ, 

Προαστιακός και Μετρό). Οι χρεώσεις αυτές είναι προσωρινές εκτιμήσεις και 

δεν έχουν ακόμα εγκριθεί από την Ε.Ε. 

Οδηγίες 1996/48 και 2001/16 

Οι οδηγίες αυτές καθορίζουν τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές προ

διαγραφές διαλειτουργικότητας των τρένων της Κοινότητας. Η ελληνική νομο

θεσία έχει περιλάβει την Οδηγία 1996/48 με το Προεδρικό Διάταγμα 345/ 

2001, ενώ η Οδηγία 2001/16 δεν έχει περιληφθεί ακόμα. Ο ΟΣΕ και το Υπουρ

γείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ακολουθεί τις τεχνικές προδιαγραφές δια-

λειτουργικότητας (Technical Specifications for Interoperability, TSIs)2 που κα

θορίζονται από τον AIEF, ο οποίος υποστηρίζεται από την Κομισιόν και αντι

προσωπεύεται από τους διαχειριστές των σιδηροδρομικών υποδομών, από τις 

σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και τη βιομηχανία. Ο ΟΣΕ συμμετέχει και σε επι

τροπές εργασίας του AIEF. Επίσης ο ΟΣΕ συμμετέχει στη Συμβουλευτική Επι-

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας (TSIs) για διάφορα υποσυ
στήματα του Διευρωπαϊκού Δικτύου Υψηλών Ταχυτήτων ευρίσκονται δημοσιευμένες στην 
Επίσημη Έκδοση της Ευρωπαϊκής Ένωσης L245, Volume 45, 12 Σεπτεμβρίου 2003, 
σελ. 1-506. 
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τροπή (Advisory Committee), η οποία υποβοηθάει την Κομισιόν όσον αφορά 

την εφαρμογή των δύο οδηγιών για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας των 

σιδηροδρομικών δικτύων. Στην περίπτωση που τίθεται σε λειτουργία ένα 

τμήμα του δικτύου απαιτείται εξουσιοδότηση από τον ΟΣΕ. Για το ελληνικό 

τμήμα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υψηλών Ταχυτήτων (Γραμμές Αθηνών-Θεσσα-

λονίκης-Ειδομένης, Πάτρας-Αθηνών και Θεσσαλονίκης-Προμαχώνος), υπάρχει 

η πρόβλεψη του Προεδρικού Διατάγματος 345/2001. Για την εξασφάλιση της 

κανονικής λειτουργίας του σιδηρόδρομου και την εγγύηση του κατάλληλου 

προς τις ανάγκες σχεδίου κατασκευής, μεταποίησης, αγοράς ή συντήρησης 

των συστατικών διαλειτουργικότητας, υπάρχει ένα σώμα επιτήρησης. Ο Ελ

ληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) είναι ο Οργανισμός που έχει συστα

θεί από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών με βάση το Π.Δ. 345/2001 

προς τον σκοπό αυτό. 

Οδηγίες 1968/1017 και 2003/01 

Οι οδηγίες αυτές αποσκοπούν στην προστασία του ανταγωνισμού. 

Υπεύθυνη για την προστασία του ανταγωνισμού είναι η Υπηρεσία Ελληνικού 

Ανταγωνισμού του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Σήμερα αντα

γωνισμός μεταξύ των σιδηροδρόμων δεν υπάρχει στην Ελλάδα, αφού ο ΟΣΕ 

είναι η μόνη σιδηροδρομική επιχείρηση. Εντούτοις, υπάρχει ισχυρός ανταγω

νισμός μεταξύ των μέσων μεταφοράς, ιδιαίτερα μεταξύ του σιδηρόδρομου και 

των λεωφορείων. 

5.2.2. Ο επαναπροσδιορισμός των εμπορικών δραστηριοτήτων του ΟΣΕ 

Ο ΟΣΕ θα πρέπει να εφαρμόσει τις κατάλληλες στρατηγικές επανα

προσδιορισμού των εμπορικών του δραστηριοτήτων. Οι νέες επιχειρήσεις που 

θα δημιουργηθούν βάσει των στρατηγικών αυτών θα βρίσκονται πλησιέστερα 

προς την αγορά και τον ανταγωνισμό. Τη διαχείριση των επιχειρήσεων αυτών 

θα αναλάβει ο ίδιος ο Οργανισμός έως ότου πραγματοποιηθούν τα έργα ανα

βάθμισης του σιδηρόδρομου και αυξηθεί, κατά συνέπεια, η ζήτηση για σιδη

ροδρομικές μεταφορές στη χώρα, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις αυτές γίνουν 

κερδοφόρες και να παραδοθούν στην ιδιωτική πρωτοβουλία Οι βασικότερες 

από τις δραστηριότητες αυτές είναι: 

• Η επιχείρηση διαχείρισης της υποδομής του ελληνικού σιδηρόδρο

μου. Ο ΟΣΕ σκοπεύει να διαχωρίσει την υποδομή του από την εκμε

τάλλευση μετά την ψήφιση του Προεδρικού Διατάγματος τον Μάρτιο 
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2005 που αφορά την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία του «πρώ

του σιδηροδρομικού πακέτου» της Ε.Ε. Η νέα εταιρεία που θα δη

μιουργηθεί θα ονομάζεται ΟΣΕ-ΥΠΟΔΟΜΗ και θα είναι υπεύθυνη για 

τη διαχείριση ολόκληρης της ελληνικής σιδηροδρομικής υποδομής. Η 

εταιρεία αυτή θα υπάγεται στη διαχείριση του Οργανισμού έως ότου 

γίνει κερδοφόρα και παρέχει υπηρεσίες σε ανταγωνιστικό επίπεδο 

σύμφωνες με τις προδιαγραφές που ερμηνεύονται από τις οδηγίες της 

Κομισιόν. 

Οι περιφερειακές σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές 

θα αναλαμβάνουν λειτουργίες σε μικρά τμήματα της υποδομής της 

σιδηροδρομικής γραμμής. Η διαίρεση των σιδηροδρομικών λειτουρ

γιών σε περιφερειακό επίπεδο έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε πολλές 

χώρες. Έχει αποδειχθεί τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη ότι στην 

περίπτωση των σιδηροδρομικών μεταφορών η περιφερειακή διαίρεση 

των λειτουργιών τους συντελεί στην αύξηση της αποτελεσματικότητας 

τους. Οι μικρής κλίμακας σιδηροδρομικές εκμεταλλεύσεις προσαρμό

ζονται καλύτερα στην εξυπηρέτηση των αναγκών των τοπικών φορτο

εκφορτωτών. Επιπλέον, με τη διαίρεση της υποδομής δημιουργείται 

διαποίκιλση του κινδύνου των νέων επενδυτών και περισσότερος αντα

γωνισμός στα λειτουργικά δικαιώματα και τις παραχωρήσεις από ό,τι 

στην ενιαία γραμμή. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι αυτός ο διακα

νονισμός επιτρέπει σε μικρότερες επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε 

ανταγωνιστικές πωλήσεις των τοπικών λειτουργικών συμφερόντων. Τέ

λος, στην περιφερειακή διαίρεση των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων 

συνηγορεί και το γεγονός ότι οι σιδηρόδρομοι εξυπηρετούν μια μεγάλη 

ποικιλία αγορών προϊόντος, όπου κάθε μια από αυτές έχει διακριτικά 

λειτουργικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά και επομένως απαιτεί ιδιαί

τερες ανάγκες εξυπηρέτησης και ιδιαίτερα ανταγωνιστικά κίνητρα3. 

Ο ΟΣΕ θα πρέπει να καθορίσει τις περιφερειακές σιδηροδρομικές 

εκμεταλλεύσεις ανάλογα με κάποιο σχέδιο στο οποίο θα εντοπίζονται 

οι περιοχές εκείνες της χώρας όπου υπάρχει μεγάλη κίνηση σε αφίξεις 

και αναχωρήσεις. Ήδη ο ΟΣΕ έχει δημιουργήσει την πρώτη περι

φερειακή σιδηροδρομική επιχείρηση, τον Προαστιακό, που εκτελεί 

δρομολόγια στο δίκτυο της Αττικής. Ο ΟΣΕ θα είναι υπεύθυνος για τη 

λειτουργία της επιχείρησης αυτής -όπως και σε άλλες περιφερειακές 

3. Βλέπε Cowie J. (1999). 
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επιχειρήσεις που πιθανόν να δημιουργήσει σε πολλά τμήματα του δι
κτύου- έως ότου αυτή πραγματοποιεί κέρδη σε ανταγωνιστικό επίπε
δο. Τούτο θα πραγματοποιηθεί όταν θα υπάρξει πρόσβαση στα περι
φερειακά δίκτυα πολλών επιχειρήσεων και όταν θα βελτιωθεί η ποιό
τητα των προσφερόμενων υπηρεσιών με την τεχνολογική αναβάθμιση 
του σιδηρόδρομου. 

• Η αναδιάρθρωση των κεφαλαίων. Κατά την αναδιάρθρωση μέρος των 
κεφαλαίων της κύριας επιχείρησης θα παραχωρηθεί στις νέες σιδηρο
δρομικές επιχειρήσεις. Επειδή είναι επόμενο η λειτουργικότητα μεταξύ 
των νέων αυτών επιχειρήσεων να διαφέρει, θα πρέπει να ιδρυθεί μια 
υπηρεσία του Οργανισμού που θα διαχειρίζεται τα κεφάλαια τα οποία 
θα ανήκουν από κοινού στις νέες επιχειρήσεις, έτσι ώστε κάθε μια από 
τις επιχειρήσεις αυτές θα χρηματοδοτείται ανάλογα με τις ανάγκες 
της από το κοινό αυτό κεφάλαιο. Επιπλέον ένας κρατικός φορέας απο
κατάστασης (Settlement Corporation) θα καθορίσει ένα σταθεροποιη
μένο κεφάλαιο για κάθε μια από τις επιχειρήσεις αυτές, το οποίο θα 
χρησιμοποιείται σε περίπτωση κάλυψης των ελλειμματικών λειτουργιών 
που πιθανόν να προκύψουν σε ορισμένες από τις νέες επιχειρήσεις. 
Το κεφάλαιο αυτό θα προέρχεται από τα μη θεμελιώδη κεφάλαια της 
κύριας επιχείρησης και από την αναδιάρθρωση των παθητικών της. 

• Η αναδιάρθρωση του εργατικού δυναμικού. Από τους δείκτες λειτουρ
γικότητας του ελληνικού σιδηρόδρομου παρατηρούμε ότι ο αριθμός 
των απασχολουμένων είναι ανάλογος με τη δραστηριότητα του Οργα
νισμού. Τούτο όμως δεν σημαίνει ότι έχουμε υψηλή παραγωγικότητα 
εργασίας, εφόσον το έργο του σιδηρόδρομου κυμαίνεται σε χαμηλά 
επίπεδα. Με την αναδιάρθρωση του ελληνικού σιδηρόδρομου θα απαι
τηθεί περισσότερο εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, για να καλυφθούν 
οι ανάγκες της νέας τεχνολογίας που θα αναπτύξουν οι νέες ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, οι οποίες θα έχουν πρόσβαση στην υποδομή του σιδηρό
δρομου. Σε περίπτωση όμως που με την αναδιάρθρωση ένα μεγάλο 
ποσοστό του εργατικού δυναμικού έχει χάσει τη θέση εργασίας του, 
θα μπορέσει να μεταταχθεί και να απασχοληθεί σε νέες παραγωγικές 
θέσεις που θα προκύψουν από τις νέες επιχειρήσεις εκμετάλλευσης. 
Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι η αναδιάρθρωση του ελληνικού σι
δηρόδρομου, εάν γίνει με κάποια οργάνωση και κατάλληλη στρατηγι
κή, δεν θα επηρεάσει το υπάρχον εργατικό δυναμικό. Θα απαιτήσει 
όμως περισσότερο εξειδικευμένο προσωπικό. 
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5.2.3. Η τεχνολογική αναβάθμιση του ελληνικού σιδηρόδρομου 

Όπως είδαμε παραπάνω, ο σιδηρόδρομος για να είναι αποτελεσματικός 
και να δύναται να αποσπάσει ένα μεγάλο μερίδιο στην αγορά των χερσαίων 
μεταφορών, δεν αρκεί μόνο να εξασφαλίζει στην υποδομή του αποδόσεις με
γέθους και να συμβάλλει στην αποδοτική κατανομή των πόρων της οικονο
μίας, μέσα σε ένα παρεμβατικό περιβάλλον, αλλά πρέπει να επιτυγχάνει αυ
τές τις αποδόσεις προσαρμόζοντας τη λειτουργικότητα του σε μια ελεύθερη 
αγορά των μεταφορών όπου θα επιτύχει μια σημαντική αύξηση του μεταφο
ρικού του έργου. Αυτό μπορεί ο σιδηρόδρομος να το επιτύχει με την υιοθέτη
ση υψηλής τεχνολογίας και με μια παράλληλη υψηλά καταρτισμένη διοίκηση. 
Οι σπουδαιότερες ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν από τον ΟΣΕ για την 
αναβάθμιση του σιδηρόδρομου είναι: 

• Επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου. Οι επενδύσεις αυτές 
αφορούν την κατασκευή διπλής γραμμής σε όλο το μήκος του δικτύου 
με ηλεκτροκίνηση και σύγχρονη σηματοδότηση. Ο εκσυγχρονισμός 
αυτός του δικτύου θα πρέπει να τηρεί και τις τεχνικές προδιαγραφές 
που καθορίζονται από την Ε.Ε. για το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Υψηλών Τα
χυτήτων (ΔΔΥΤ). Ο ΟΣΕ έχει ήδη ξεκινήσει, όπως είδαμε, ένα ση
μαντικό επενδυτικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση των δικτύων: Αθη-
νών-θεσσαλονίκης-Ειδομένης, Αθηνών-Πατρών και Θεσσαλονίκης-Προ-
μαχώνος, τα οποία θα έχουν όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές ώστε 
να αποτελέσουν τμήματα του ΔΔΥΤ. Επίσης βασική προϋπόθεση για 
την αποτελεσματική λειτουργία του δικτύου είναι η κατασκευή μεγά
λων κόμβων σε ορισμένα στρατηγικά σημεία του, γεφυρών, τούνελ, 
ανισόπεδων διαβάσεων καθώς και διασυνδέσεων του με τους λιμένες 
και τις βιομηχανικές περιοχές. Αξίζει να αναφερθούν εδώ οι δραστη
ριότητες του ΟΣΕ που αφορούν τη δημιουργία των δύο εμπορευμα
τικών κέντρων του θριάσιου Πεδίου και της Θεσσαλονίκης που θα 
συνδεθούν με τους δύο μεγάλους λιμένες της χώρας και θα συμβάλ
λουν σημαντικά στην ανάπτυξη συνδυασμένων μεταφορών. 

• Επενδύσεις για την αναβάθμιση και εμπορική αξιοποίηση των σταθ
μών. Ο σκοπός του επενδυτικού προγράμματος είναι και η ανάπτυξη 
των σταθμών, ώστε αυτοί να αποτελέσουν πόλους εμπορικών δραστη
ριοτήτων. Επίσης αναγκαία είναι και η δημιουργία συστημάτων park and 
ride στους βασικούς σταθμούς του δικτύου. Η ανάπτυξη αυτών των συ
στημάτων θα συντελέσει πολύ στην προσέλκυση επιβατών στις αμαξο-
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στοιχίες. Στον τομέα αυτό ο ΟΣΕ υστερεί πολύ έναντι των άλλων ευ
ρωπαϊκών σιδηροδρόμων. 
Τελευταία έχει αναπτυχθεί μελέτη της ΓΑΙΑ ΟΣΕ με σκοπό την ανα
βάθμιση και εμπορική αξιοποίηση των σημαντικότερων σταθμών του 
δικτύου, όπως των σταθμών Χαλκίδος, Λάρισας, Αγ. Στεφάνου, Με
γάρων, Δεκέλειας, Αγίου Διονυσίου Πατρών και Αγίου Ανδρέα Πατρών. 
Επίσης η ΓΑΙΑ ΟΣΕ σε συνεργασία με τον ΟΣΕ διερεύνησαν τις δυνα
τότητες ανάπτυξης συστήματος park and ride στους νέους και υπάρ
χοντες σταθμούς του «Προαστιακού». Ήδη έχει μελετηθεί και η ανά
πτυξη σταθμών αυτοκινήτων σε άλλους σταθμούς όπως στον σταθμό 
του Αγ. Στεφάνου. Επίσης σημαντική είναι και η μελέτη ανάπτυξης του 
νέου ενιαίου κεντρικού επιβατικού σταθμού Αθηνών και Πειραιώς, που 
περιλαμβάνει τη μεγιστοποίηση της εμπορικής αξιοποίησης των υφι
σταμένων και υπό κατασκευή χώρων των σταθμών αυτών σε συνδυα
σμό με τις απαιτούμενες ανάγκες του ΟΣΕ. 

Ανάπτυξη συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής «νέας γενεάς». Η 
εισαγωγή των συστημάτων αυτών στον σιδηρόδρομο συμβάλλει στη 
θεαματική αύξηση του μεταφορικού του έργου, εφόσον αυτά συμβάλ
λουν στη διαλειτουργικότητα των τρένων και την ταχεία, ασφαλή και 
in time μεταφορά. Αυτό επιτυγχάνεται με την ενσωμάτωση στα αυτό
ματα συστήματα ελέγχου της κίνησης των τρένων της τεχνολογίας 
πληροφορικής (information technology). Κατ' αυτό τον τρόπο έχουμε 
μια πλήρη ανταπόκριση των προσφερόμενων υπηρεσιών μεταφοράς 
προς τις απαιτήσεις της ζήτησης, πράγμα το οποίο καθίσταται ανα
γκαίο στη σημερινή εποχή όπου οι ανάγκες για μεταφορές έχουν ση
μαντικά αυξηθεί και επιπλέον, λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού μεταξύ 
των βιομηχανικών επιχειρήσεων, καθίσταται αναγκαία η έγκαιρη (in time) 
μεταφορά τόσο των τελικών προϊόντων όσο και των πρώτων υλών. Επο
μένως, βασικό προαπαιτούμενο για να κερδίσει ο σιδηρόδρομος σημα
ντικό έργο είναι να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες της αγοράς, 
πράγμα το οποίο επιτυγχάνεται όχι μόνο με την ανάπτυξη και τον εκσυγ
χρονισμό της τεχνικής του υποδομής, αλλά και με την υιοθέτηση της τε
χνολογίας πληροφορικής. Το γεγονός αυτό καθιστά ακόμη περισσότερο 
αναγκαία την ιδιωτικοποίηση ορισμένων λειτουργιών του σιδηρόδρομου 
για να μπορέσει αυτός να εισαγάγει την νέα τεχνολογία. 
Επιπλέον, είναι βασικό να τονίσουμε ότι η εισαγωγή της νέας τεχνο
λογίας στον σιδηρόδρομο συμβάλλει όχι μόνο στις έγκαιρες (in time) 
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και ασφαλείς σιδηροδρομικές μεταφορές, αλλά και στην αυτόματη και 
έγκαιρη διάγνωση των βλαβών των σιδηροδρομικών εφοδίων, πράγμα 
το οποίο συντελεί σε θεαματική μείωση του κόστους συντήρησης και 
στη μείωση του ποσοστού ακινησίας των ντιζελομηχανών και των βα
γονιών. 
Τέλος, σημαντικά συμβάλλουν στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των 
επιβατών και τα συστήματα αυτόματης έκδοσης των εισιτηρίων. 
Στον τομέα αυτό ο ελληνικός σιδηρόδρομος έχει μείνει πίσω σε σχέση 
με τους σιδηροδρόμους των άλλων χωρών της Κοινότητας. Εκείνα τα 
οποία αξίζει να σημειωθούν είναι η συμμετοχή του ΟΣΕ στο ερευνη
τικό πρόγραμμα «Ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης μέσων/ 
φορτίων στις συνδυασμένες μεταφορές» (πρόγραμμα «MIRTO») και η 
εισαγωγή των συστημάτων της αυτόματης έκδοσης εισιτηρίων. 
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Η ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ Η ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 





ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

6.1. Η επίδραση των διεθνών εξελίξεων των θαλασσίων εμπορικών 

μεταφορών στη λειτουργικότητα των λιμένων 

Ο συνεχώς αυξανόμενος ανταγωνισμός προκάλεσε μεγάλες μεταβολές 

σε όλες τις φάσεις της διεθνούς διακίνησης των φορτίων. Η νέα τεχνολογία 

και τα νέα συστήματα έχουν ριζικά αλλάξει τις προδιαγραφές των υποδομών 

των λιμένων, έχουν συντελέσει κατά πολύ στην αύξηση της χρηματοδότησης 

για λιμενικά έργα και έχουν κάνει περισσότερο επιτακτική την ανάγκη για εξει

δίκευση του εργατικού δυναμικού. Επίσης, οι συνεχείς αλλαγές στα σχέδια 

διακίνησης των φορτίων και στη διάρθρωση της ναυτιλιακής γεωγραφίας κα

θιστούν αναγκαία πλέον την ιεράρχηση των λιμένων. Τέλος, θέματα περιβαλ

λοντικά και ασφαλείας υποχρεώνουν τους λιμένες να θέτουν κανονιστικές 

ρυθμίσεις και να παρέχουν διευκολύνσεις οι οποίες πιθανόν να μην φέρνουν 

εμπορικές αποδόσεις στη λειτουργία τους. 

Αναλυτικότερα, οι κυριότεροι παράγοντες που επέδρασαν στη λει

τουργικότητα των λιμανιών κατά τις τελευταίες δεκαετίες και κατέστησαν 

αναγκαία την αναδιάρθρωση τους, ήταν: (1) η παγκοσμιοποίηση της παραγω

γής και (2) η τεχνολογική εξέλιξη. 

6.1.1. Η παγκοσμιοποίηση της παραγωγής 

Κατά τα τελευταία χρόνια, στις περισσότερες χώρες το ποσοστό συμ

μετοχής των εξαγωγών στο ΑΕΠ έχει αυξηθεί. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε 

μια θεαματική αύξηση της διεθνούς διακίνησης των προϊόντων και υπηρεσιών, 

έτσι ώστε οι χώρες να εμπορεύονται όλο και περισσότερο μεταξύ τους. Επι

πλέον οι αγορές έχουν σημαντικά διευρυνθεί και είναι δυνατό παραγωγοί από 

διάφορες απομακρυσμένες περιοχές του πλανήτη να ανταγωνίζονται μεταξύ 

τους για την ίδια αγορά. Οι μεταβολές αυτές ήταν επόμενο να οδηγήσουν στην 

παγκοσμιοποίηση της παραγωγής, η οποία έφερε σημαντικές αλλαγές στον 

τρόπο παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων, τέτοιες όπως είναι: 

• Η κάθετη εξειδίκευση του διεθνούς εμπορίου. Αυτή έχει επιδράσει 

σημαντικά στο διεθνές σύστημα διακίνησης των προϊόντων των διαφό

ρων βιομηχανιών και έχει αυξήσει την εξάρτηση των μεταφορών από 
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την παραγωγική διαδικασία. Οι επιχειρήσεις έχουν τώρα συγκεντρωθεί 
περισσότερο στην παραγωγή αγαθών στα οποία έχουν το μεγαλύτερο 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και αφήνουν την παραγωγή των μη αντα
γωνιστικών γι' αυτές αγαθών σε άλλες χώρες. Κατ' αυτό τον τρόπο 
μπορεί μια χώρα να εισάγει ενδιάμεσα προϊόντα από άλλη χώρα, να 
τα επεξεργάζεται και να τα εξάγει κατόπιν σε μια τρίτη χώρα. Το σύ
στημα αυτό της παραγωγής και διακίνησης των προϊόντων απαιτεί μια 
πλήρη εξάρτηση της παραγωγής από τις μεταφορές και μια αυστηρή 
ιεράρχηση των συστημάτων τροφοδότησης, ώστε τα προϊόντα να φθά
νουν στον τόπο προορισμού τη στιγμή που χρειάζονται. 
Η μεγάλη συγκέντρωση της παγκόσμιας βιομηχανίας και η επέκταση 
της γεωγραφικής κλίμακας παραγωγής και τροφοδοσίας. Το σύ
νηθες σύστημα παραγωγής επί εθνικής βάσεως έχει εκτοπιστεί και οι 
μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής έχουν συγκεντρωθεί και παράγουν 
σε λίγες περιοχές του κόσμου, οι οποίες βρίσκονται πλησίον των μεγα
λυτέρων διεθνών λιμανιών. Αντί ένα εργοστάσιο να παράγει μια ευρύ
τατη κατηγορία προϊόντων για μια τοπική αγορά, η συνολική παραγω
γή ενός ιδιαίτερου προϊόντος που παράγεται για μια ευρύτατη αγορά 
(για μία ήπειρο ή για όλο τον κόσμο) συγκεντρώνεται σε μια μόνο με
γάλη μονάδα που τοποθετείται σε ένα στρατηγικό για τις μεταφορές 
μέρος του κόσμου1. Οι βασικοί λόγοι για τη μεγάλη αυτή συγκέντρωση 
της παγκόσμιας βιομηχανίας είναι: (α) η εξοικονόμηση μεταφορικού 
κόστους, (β) η αύξηση της κλίμακας παραγωγής έτσι ώστε τα προϊό
ντα να παρέχονται με χαμηλό κόστος και (γ) η παροχή μεγαλύτερης 
ασφάλειας μεταφοράς και αποθήκευσης των προϊόντων υψηλής αξίας 
που προέρχονται από τεχνολογίες νέας γενεάς (new generation), η 
παραγωγή των οποίων συνεχώς αυξάνει. 

Η αύξηση των εναλλακτικών πηγών προμηθειών. Τα παραδείγματα 
εναλλακτικών πηγών προμηθειών είναι πολλά και αφορούν τις προμή
θειες τόσο των ενδιάμεσων όσο και των τελικών προϊόντων. Π.χ., οι 
χονδρέμποροι των φρούτων και χυμών στην Ευρώπη προμηθεύονται 
φρούτα από τη Λατινική Αμερική, τη ΝΑ Ασία, την Αυστραλία, τη 

1. Π.χ. η εταιρεία Hewlett-Packard έχει εκτιμήσει ότι τα διάφορα μέρη των υπο
λογιστών που παράγονται στη Νέα Υόρκη κατά την εξαγωγή τους διανύουν συνολικά 
96.000 χλμ. από το σημείο παραγωγής τους σε τόσο απομακρυσμένα μέρη όπως η Σι
γκαπούρη, η Ιαπωνία, η Γαλλία και οι Δυτικές ΗΠΑ. 
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Μεσόγειο και την Αφρική. Οι βιομήχανοι της υφαντουργίας μπορούν 

να προμηθευτούν ίνες από την ΝΑ Ασία, την Ινδία και από ένα μεγάλο 

αριθμό περιοχών. 

6.1.2. Η τεχνολογική εξέλιξη 

Τα τελευταία χρόνια σημαντική τεχνολογική εξέλιξη υπήρξε στη ναυ

πηγική των ποντοπόρων πλοίων, η οποία είχε μεγάλη επίδραση τόσο στην 

υποδομή των λιμένων όλου του κόσμου όσο και στη συγκρότηση των υπηρε

σιών που προσφέρουν. Οι σημαντικότερες αλλαγές που προέκυψαν στη διεθ

νή εμπορική ναυτιλία από την τεχνολογική εξέλιξη είναι: 

• Η ανάπτυξη του εμπορίου με εμπορευματοκιβώτια. Η ανάπτυξη των 

εμπορευματοκιβωτίων (containers) στις θαλάσσιες μεταφορές άρχισε 

στα μέσα του 1950, όταν το πρώτο πλοίο μετέφερε 58 εμπορευματοκι

βώτια από τη Νέα Υόρκη στο Χιούστον. Από τότε έγινε μια θεαματική 

αύξηση του όγκου των εμπορευμάτων που διακινούνται με εμπορευμα

τοκιβώτια σε τέτοιο σημείο ώστε να φέρει απότομες αλλαγές στη 

λειτουργία των λιμένων τόσο στον χειρισμό του φορτίου όσο και την 

εξειδίκευση της εργασίας. Σήμερα περισσότερο από το 60% του 

γενικού παγκόσμιου όγκου των θαλασσίων εμπορευματικών μεταφο

ρών διεξάγεται με εμπορευματοκιβώτια, ενώ μεταξύ των βιομηχανικών 

χωρών το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το 80%. Επίσης υπάρχουν περί

που 130 πλοία μεταφοράς containers post-Panamax2. Αυτά τα πλοία 

μπορούν να μεταφέρουν στο κατάστρωμα τους πάνω από 4.000 TEU3. 

Η τάση για τη δημιουργία όλο και μεγαλυτέρων πλοίων μεταφοράς 

containers όλο και περισσότερο αυξάνει4 και πλοία τα οποία μπορούν 

να μεταφέρουν μεταξύ 10.000 και 12.000 TEU αναμένεται να κάνουν 

την εμφάνιση τους εντός τριών ετών. Τα πλοία αυτά αναμένεται να 

εξυπηρετήσουν τη γραμμή Ευρώπης-Άπω Ανατολής. Στην Ασία και 

στους λιμένες της Σιγκαπούρης, Χονγκ-Κονγκ, Σαγκάης και Γιοκοχάμα, 

υπάρχει περίπτωση να κατασκευαστούν πλοία του ίδιου μεγέθους. 

2. Τα πλοία αυτά λέγονται post-Panamax εφόσον με μήκος που υπερβαίνει τα 
295 μέτρα και εύρος πάνω από 32,3 μέτρα είναι πολύ μεγάλα για να διέλθουν το κα
νάλι του Παναμά. 

3. TEU (Twenty feet Equivalent Unit): Διεθνής μονάδα μέτρησης όγκου ισοδύ
ναμη με Ε/Κ διαστάσεων 20 χ 8 χ 8 ποδών. 

4. Βλέπε Cullinane Κ. and M. Khanna (1999). 
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Στην Ευρώπη ο λιμήν του Ρότερνταμ σχεδιάζει την επέκταση της προ
βλήτας Maasvlakte II προκειμένου να δεχτεί τα μεγάλα αυτά πλοία, 
ενώ ο μεγάλος λιμήν της Μεσογείου Αλχεθίρας (Algeciras) μπορεί τώ
ρα να τα δεχτεί. Στο απώτερο μέλλον, υπάρχει η πιθανότητα να κατα
σκευαστούν πλοία για μεταφορές κοντέινερ χωρητικότητας 15.000 TEU. 
Τότε στην περίπτωση πλοίων μεγαλύτερου μεγέθους θα προστεθεί ο 
όρος Μ al acca-Μ ax, τα οποία με μήκος πάνω από 400 μέτρα με εύρος 
πάνω από 60 μέτρα και βύθισμα 21 μέτρα δεν θα μπορούν να διέλ
θουν τα στενά της Μαλάκας. 
Οι μεταβολές στην υποδομή και τη λειτουργικότητα των λιμένων. Οι 
μεταφορές με εμπορευματοκιβώτια έχουν μεγάλη επίδραση στην υ
ποδομή και τη λειτουργικότητα των λιμένων. Έχουν μειώσει δραματικά 
το προσωπικό χειρισμού του φορτίου και έχουν ανεβάσει σημαντικά 
την παραγωγικότητα των ναυτιλιακών υπηρεσιών (ρυμούλκηση, παρα
βολή, πρόσδεση) και των αποθηκευτικών χώρων. Πριν από τη λειτουρ
γία των εμπορευματοκιβωτίων περίπου 200 εργάτες εργάζονταν πα
ράλληλα σε τέσσερις βάρδιες για να φορτώσουν και ξεφορτώσουν ένα 
μεγάλο πλοίο γενικού φορτίου. Μια διαδικασία η οποία έπαιρνε μια 
εβδομάδα μέχρι δέκα ημέρες. Σήμερα με τα εμπορευματοκιβώτια 
χρειάζονται μόνο 50 προς 60 εργάτες για να εκτελέσουν την ίδια ερ
γασία σε λίγες ώρες. Επίσης μια κλασική προβλήτα γενικού φορτίου 
μπορεί να εξυπηρετήσει φορτίο περίπου 130.000 έως 150.000 τόνους 
ετησίως, ενώ μια σύγχρονη προβλήτα εμπορευματοκιβωτίων εφοδιασμέ
νη με 4 γερανογέφυρες μπορεί να εξυπηρετήσει 400.000 εμπορευ
ματοκιβώτια (περίπου 600.000 εκατ. TEU)5 ετησίως. Θα πρέπει να ση
μειωθεί ότι με την αύξηση του μεγέθους των πλοίων που εκτελούν μετα
φορές με εμπορευματοκιβώτια απαιτείται και η ανάλογη προσαρμογή 
των σταθμών. Το βάθος των υδάτων των κρηπιδωμάτων των σταθμών 
αυτών θα πρέπει να είναι πάνω από 15 έως 16 μέτρα και γερανογέφυρες 
μεγαλύτερου ανοίγματος θα απαιτηθούν για την εξυπηρέτηση κατα
στρωμάτων με πάνω από 15 σειρές εμπορευματοκιβωτίων. 
Η ανάπτυξη των υπηρεσιών "logistics". Εφόσον η διακίνηση του φορ
τίου με εμπορευματοκιβώτια κερδίζει συνεχώς έδαφος στις παγκό-

5. Εάν υποτεθεί ότι τα 2/3 των εμπορευματοκιβωτίων είναι πλήρη και το μέσο 
πλήρες φορτίο είναι 10 τόνοι κατά TEU η απόδοση λειτουργίας της προβλήτας αυτής 
είναι 4 εκατ. τόνοι ετησίως. 
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σμιες εμπορευματικές μεταφορές, οι αγορές είναι μεγάλες και εκτε
ταμένες γεωγραφικά και, επιπλέον, οι κινήσεις των εμπορευματοκιβω
τίων απαιτούν σύντομο και ακριβή χρόνο φορτοεκφόρτωσης, είναι 
αναγκαία η ανάπτυξη στους λιμένες των υπηρεσιών "logistics", οι 
οποίες είναι τεχνικές διαχείρισης που προβλέπουν και παρακολουθούν 
τη ροή των προϊόντων από τον τόπο παραγωγής τους μέχρι τον τόπο 
της κατανάλωσης. Αυτό επιτυγχάνεται με βάση τα συστήματα πληρο
φορικής, τα οποία έχουν ευρύτατα εφαρμοστεί σε όλους τους μεγά
λους λιμένες του κόσμου. Με βάση αυτά τα συστήματα γίνεται η ηλε
κτρονική σύνδεση των αρχών του λιμένος, των λειτουργών των σταθ
μών, των τελωνείων, των αποστολέων και παραληπτών των εμπορευ
μάτων, των ναυτιλιακών πρακτόρων και όλων των άλλων μελών της 
κοινωνίας του λιμένος. Η τεχνολογία αυτή παρέχει πληροφόρηση για 
την κατάσταση του φορτίου και τις παρεχόμενες διευκολύνσεις στον 
λιμένα και δημιουργεί μια ολοκληρωμένη υποδομή πληροφορικής, η 
οποία περιλαμβάνει στοιχεία πλοίων και σταθμών. Με την εφαρμογή 
των υπηρεσιών "logistics" στους λιμένες μειώνεται ο χρόνος παρά
δοσης του φορτίου, παρέχονται ακριβείς καταγραφές και μεταφορές 
των πληροφοριών, μειώνεται η ανθρώπινη εργασία, ενώ βελτιώνεται ο 
σχεδιασμός λειτουργίας και συντονισμός των κρηπιδωμάτων, του 
χειρισμού των εφοδίων, των υπηρεσιών αποθήκευσης, κ.ά. 

6.2. Η αναπτυσσόμενη δύναμη διαπραγμάτευσης μεταξύ των προμηθευτών 

και χρηστών των λιμενικών υπηρεσιών 

Η μεγάλη ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου, που αποδίδεται στους 
παραπάνω λόγους που αναφέραμε, δημιούργησε μεγάλες απαιτήσεις και υπο
χρεώσεις στη διακίνηση του φορτίου των θαλασσίων μεταφορών, το οποίο, 
όπως είδαμε, όλο και περισσότερο αποτελείται από εμπορεύματα μεγάλης 
αξίας και διακινείται ως επί το πλείστον με εμπορευματοκιβώτια. Επομένως 
για πολλούς μικρούς και ανοργάνωτους λιμενικούς σταθμούς υπάρχει μεγάλη 
δυσκολία στον χειρισμό και διακίνηση ενός τέτοιου είδους εξειδικευμένου 
φορτίου. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε διαπραγματεύσεις μεταξύ των προμη
θευτών και των χρηστών των λιμενικών υπηρεσιών προκειμένου να ενισχυθεί 
η δυναμικότητα τους στη διακίνηση του διεθνούς θαλάσσιου φορτίου. Στην 
περίπτωση αυτή μπορούμε να διακρίνουμε δύο ενέργειες: 
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Τη συγκέντρωση των ποντοπόρων διαμεταφορεων (Global Carrier 

Alliance). Κατά την τελευταία δεκαετία έχει παρατηρηθεί σημαντική 

συγκέντρωση μεταξύ των ποντοπόρων διαμεταφορεων κυρίως στις 

μεταφορές των εμπορευματοκιβωτίων, όπου έχει εκτιμηθεί ότι 25 δια-

μεταφορείς ελέγχουν τώρα το 60% του στόλου διακίνησης κοντέινερ. 

Αυτή η συγκέντρωση στον τομέα διακίνησης κοντέινερ, άρχισε με 

διακανονισμούς διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slot) στους λιμένες κατά 

τους οποίους ορισμένοι διαμεταφορείς αγόραζαν χρόνους χρήσης 

από τα πλοία άλλων διαμεταφορεων με σκοπό την παροχή ελαστικό

τερων υπηρεσιών και την κάλυψη περισσότερο εκτεταμένης γεωγρα

φικής έκτασης. Οι διακανονισμοί αυτοί επεκτάθηκαν αργότερα σε συμ

μαχίες πολλαπλού εμπορίου μεταξύ των διαμεταφορεων με σκοπό την 

επίτευξη αποδοτικότητας και καλύτερες υπηρεσίες με τη συμμετοχή 

των πλοίων τους, τη χρήση κοινών σταθμών, κοινή υπηρεσία τροφο

δοσίας, κοινή αγορά εμπορευματοκιβωτίων, κλπ.6. Το σημερινό στάδιο 

συνεργασίας των ενωμένων διαμεταφορεων έχει τη μορφή της πλήρους 

κατοχής κάτω από την ομπρέλα ενός σωματειακού οργανισμού. Η 

μεγαλύτερη από τις ενώσεις διαμεταφορεων είναι η Mearsk/ SeaLand. 

Οι εταιρείες αυτές διέθεταν το 1999 περίπου 250 πλοία με συνολική 

χωρητικότητα 550.000 TEL). Μέχρι το 1990 και οι δύο αυτές εταιρείες 

λειτουργούσαν ως χωριστές επιχειρήσεις. Το 1991 συμμάχησαν με 

σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία και την ποιότητα των προσφε

ρόμενων υπηρεσιών. 

Η εταιρεία Evergreen που έχει έδρα την Ταϊβάν ιδρύθηκε το 1968 και 

αναπτύχθηκε δια της εσωτερικής επέκτασης της κυρίως παρά από την 

απόκτηση της εταιρείας Lloyd Triestino. Η Evergreen είναι σήμερα η 

δεύτερη σε μέγεθος παγκόσμια εταιρεία διακίνησης εμπορευματοκι

βωτίων με πλοία περισσότερα από 130 και συνολική χωρητικότητα 

310.000 TEU. Η τρίτη μεγάλη εταιρεία είναι η Ρ&Ο Nedlloyd, η οποία 

προέκυψε το 1996 από τη συνένωση της Ρ&Ο Containers και Nedlloyd. 

Η εταιρεία αυτή διαθέτει για τις ποντοπόρες μεταφορές περίπου 120 

πλοία με συνολική χωρητικότητα 270.000 TEU. 

Τη συγκρότηση των διεθνών λειτουργών σταθμών (international ter

minal operators). Την τελευταία δεκαετία παρατηρήθηκε επίσης και η 

συγκρότηση των λειτουργών σταθμών (terminal operators), τόσο σε πε-

6. Βλέπε Slack Β., C. Comtois, and R. McCalla (2002). 
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ριφερειακό όσο και παγκόσμιο επίπεδο. Αυτοί απολαμβάνουν εμπορικά 

κέρδη με την ιδιωτικοποίηση των λιμενικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία της World Bank, κατά το διάστημα 1990-1998 έγιναν 62 ιδιω

τικοποιήσεις σταθμών εμπορευματοκιβωτίων, από ένα σχετικά μικρό 

αριθμό ναυτιλιακών εταιρειών. Οι σπουδαιότεροι διεθνείς λειτουργοί 

σταθμών εμπορευματοκιβωτίων, οι οποίοι διακινούν ετήσια το 40% των 

εμπορευματοκιβωτίων, είναι οι εταιρείες: 

- Hutchison Port Holdings. Η εταιρεία αυτή επεκτάθηκε διεθνώς το 

1991, βασιζόμενη στην εμπειρία της που είχε από την ανάπτυξη 

σταθμών εμπορευματοκιβωτίων στο Χονγκ-Κονγκ. Τώρα έχει σταθ

μούς εμπορευματοκιβωτίων σε 17 λιμένες και διακινεί περισσότερα 

από 14 εκατ. TEU ετησίως. 

- Maersk/SeaLand. Η εταιρεία αυτή διευθύνει 32 σταθμούς σε όλο τον 

κόσμο και στη δικαιοδοσία της έχουν περιέλθει και άλλοι 36 σταθ

μοί που προήλθαν από τη συνένωση της με τη SeaLand. Ένα πρό

τυπο ανάπτυξης σύγχρονου σταθμού εμπορευματοκιβωτίων της εται

ρείας αυτής βρίσκεται στον λιμένα Αλχεθίρας (Algeciras) τον μεγα

λύτερο λιμένα της Μεσογείου που βρίσκεται απέναντι από το Γι

βραλτάρ και αποτελεί λιμένα κόμβο. Επιπλέον αξιόλογη επένδυση 

έχει κάνει η εταιρεία αυτή στον λιμένα Salalah του Ομάν με τη δη

μιουργία σταθμού διαμετακομιστικού εμπορίου σε συνεργασία με την 

Κυβέρνηση της χώρας αυτής. 

- Ρ&Ο Ports. Η εταιρεία αυτή με έδρα την Αυστραλία διευθύνει πε

ρισσότερα από 20 λιμένες σε όλο τον κόσμο και διακινεί περίπου 6 

εκατ. TEU ετησίως. Πρόσφατα έχει αποκτήσει την International 

Terminal Operating Company, δίνοντας σε αυτή τη διεύθυνση των 

σταθμών στους λιμένες των ΗΠΑ του Ατλαντικού και του Κόλπου. 

- SeaLand. Η εταιρεία αυτή, παρά την προσχώρηση της στη Maersk, 

συνεχίζει να λειτουργεί ως μεγάλος λειτουργός σταθμών εμπορευ

ματοκιβωτίων σε πολλά μέρη του κόσμου, όπως τις ΗΠΑ, το Χονγκ-

Κονγκ, την Κίνα, την Αυστραλία, τη Ρωσία, τη Φινλανδία και τη Δο

μινικανή Δημοκρατία. 

- ICTSI, η οποία έχει βάση τη Μανίλα και διευθύνει σταθμούς στις Φι

λιππίνες, το Πακιστάν, την Αργεντινή, τη Σαουδική Αραβία και το 

Μεξικό. Πρόσφατα διευθύνει και σταθμούς στην Ταϊλάνδη και στο 

Dar-es-Saìaam. Το 1999 διαχειριζόταν 2,2 εκατ. TEU. 
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- PSA Corporation. Η εταιρεία αυτή ξεκίνησε από το 1990 και έκανε 
αισθητή την παρουσία της στη λειτουργία των λιμένων, βασιζόμενη 
στην πείρα που είχε αποκομίσει από την διεύθυνση σταθμών του λι-
μένος της Σιγκαπούρης. Τώρα αυτή διευθύνει σταθμούς στη Σιγκα
πούρη, την Υεμένη, την Πορτογαλία, την Κίνα, την Ιταλία, την Ινδία 
και το Μπρούνεϊ. Το 1999 η εταιρεία αυτή διακινούσε 18 εκατ. TEU. 

- Dubai Ports Authority. Η εταιρεία αυτή τώρα διευθύνει σταθμούς 
στη Βηρυτό, την Τζέντα και το Τζιμπουτί, εκτός από τους σταθμούς 
έδρας της στο Jewel και Ali Port Rashid. 

- SSA. Η εταιρεία αυτή με βάση το Σηάτλ των ΗΠΑ διευθύνει πε
ρισσότερο από 50 χρόνια σημαντικούς λιμενικούς σταθμούς στους 
λιμένες της χώρας αυτής. Βασιζόμενη στις εμπειρίες της αυτές 
τώρα έχει επεκτείνει τις δραστηριότητες της σε λιμενικούς σταθ
μούς στον Παναμά, το Βιετνάμ, τη Νότιο Αφρική, την Ινδία, την Ινδο
νησία και το Μεξικό, ενώ σχεδιάζει να δημιουργήσει νέους σταθ
μούς στην Αίγυπτο και το Μπαγκλαντές. 

- BLG-Eurokai. Μια γερμανική εταιρεία η οποία διακινεί περίπου 3 
εκατ. TEU ετησίως και έχει αποκτήσει προσβάσεις σε σταθμούς 
των λιμένων της Πορτογαλίας και Ιταλίας, περιλαμβανομένου και 
του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων Medcenter στον σύγχρονο λιμέ
να Gioia Tauro της Καλαβρίας. Επίσης σχεδιάζει να βοηθήσει στη 
δημιουργία σύγχρονου μεγάλου σταθμού εμπορευματοκιβωτίων στον 
λιμένα Sepetiba της Βραζιλίας. 

- Επίσης και άλλες ναυτιλιακές εταιρείες έχουν αναπτύξει σταθμούς 
εμπορευματοκιβωτίων σε πολλούς λιμένες του κόσμου προκειμένου 
να υποστηρίξουν της ναυτιλιακές υπηρεσίες. Όπως π.χ., η Ever
green έχει εγκαθιδρύσει σταθμούς στην Ταϊβάν, τον Παναμά, τις 
ΗΠΑ, την Ιταλία και το Βιετνάμ, η Cosco διευθύνει σταθμούς στο 
Χονγκ-Κονγκ, την Κίνα και στην Ιταλία, η NOL/APL διευθύνει σταθ
μούς στις ΗΠΑ, το Πακιστάν, το Βιετνάμ και την Ιαπωνία, κ.ά. 

Υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι η τάση προς τη διεθνοποίηση των λει
τουργιών των σταθμών, όπως και η τάση προς τη συνένωση των ναυτιλιακών 
εταιρειών έχει να προσφέρει πολλά κέρδη στις μεγάλες μεταφορικές επιχει
ρήσεις που τις ακολουθούν. Το 1998 η Hutchison Port Holding πραγματοποίη
σε κέρδη κατά 41% των ακαθαρίστων εισπράξεων, και η Ports κατά 18% των 
ακαθαρίστων εισπράξεων. Το γεγονός αυτό ενθαρρύνει και άλλες εταιρείες 
να εισέλθουν σε αυτό τον κλάδο. Αλλά η αγορά αρχίζει να κορέννυται και κά-
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ποια προσοχή απαιτείται. Πολλοί σταθμοί που προσελκύουν το ενδιαφέρον 
έχουν ήδη ιδιωτικοποιηθεί και τελικά θα υπάρχουν πολλοί ανταγωνιστές για 
τη δημιουργία ιδιωτικών επενδύσεων, ενώ επιπλέον μαζί με τους διεθνείς λει
τουργούς θα υπάρχουν και τοπικοί λειτουργοί. 

6.3. Μεταβολές στα συστήματα διακίνησης φορτίου 

Καθώς η διακίνηση των εμπορευμάτων στις ποντοπόρες μεταφορές 
διεξάγεται όλο και περισσότερο με εμπορευματοκιβώτια, το διαμετακομιστικό 
εμπόριο αυξήθηκε σημαντικά και οι ποντοπόροι μεταφορείς χρησιμοποιούν 
περιφερειακούς κόμβους για τη φορτοεκφόρτωση των εμπορευματοκιβωτίων. 
Η παγκόσμια αυτή τάση έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία έτη καθώς το 
μέγεθος των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων αυξάνει συνέχεια και η 
ανάγκη για τη λειτουργία ακτινικών πολικών (hub and spoke) συστημάτων για 
τη διανομή των εμπορευματοκιβωτίων είναι επιτακτική. Η ιδέα υιοθέτησης τέ
τοιων συστημάτων είναι η μεγιστοποίηση της χρήσης των μεγάλων πλοίων με
ταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, τα οποία δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιη
θούν σε μικρές περιφερειακές αγορές, η κάλυψη της αγοράς με όσο το δυνα
τό περισσότερους λιμένες και η πραγματοποίηση οικονομικών αποδόσεων 
από την εντατική χρήση της υποδομής των λιμένων. Κατ' αυτό τον τρόπο τα 
μεγάλα πλοία, τα οποία υπερβαίνουν τη χωρητικότητα των 4.000 TEU, παρέ
χουν υπηρεσίες μεταξύ των περιφερειακών λιμένων-κόμβων (hubs), ενώ τα 
μικρότερα χρησιμοποιούνται για τη διανομή των εμπορευματοκιβωτίων μέσα 
στην περιφέρεια. 

6.3.1. Τα χαρακτηριστικά των λιμένων-κόμβων (hubs) 

Η τοποθεσία είναι το κύριο χαρακτηριστικό που καθορίζει για έναν 
λιμένα την καταλληλότητα του να γίνει λιμήν κόμβος. Άλλα χαρακτηριστικά 
που πρέπει να πληροί ο λιμένας αυτός είναι η ικανότητα να παρέχει ασφαλείς 
προσβάσεις σε μεγάλα πλοία, η έκταση των παρεχόμενων εξυπηρετήσεων 
στους σταθμούς, η αποδοτικότητα στον χειρισμό των εμπορευματοκιβωτίων 
και οι κατάλληλες τιμές για την προσέλκυση φορτίου. 

Θεωρείται ότι το βάθος 15 μέτρων στους λιμένες είναι ικανοποιητικό 
για τα μεγαλύτερα πλοία εμπορευματοκιβωτίων. Ο κόμβος διαμετακόμισης 
εμπορευματοκιβωτίων θα πρέπει να έχει διευκολύνσεις σταθμών που να επι
τρέπουν τη γρήγορη φορτοεκφόρτωση των πλοίων. Τέτοιες διευκολύνσεις 
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είναι ο κατάλληλος αριθμός γερανογεφυρών μεγάλου ανοίγματος7, η ικανο
ποιητική έκταση για τη φορτοεκφόρτωση και αποθήκευση και ικανοποιητικό 
σύστημα πληροφορικής. Η παραγωγικότητα χειρισμού των εμπορευματοκι
βωτίων έχει μεγάλη σπουδαιότητα στην εκλογή του καταλληλότερου κόμβου 
από τους μεταφορείς των εμπορευματοκιβωτίων, οι οποίοι μετρούν την παρα
γωγικότητα με το μήκος του χρόνου ενός turn around του πλοίου8. Όλα αυτά 
προϋποθέτουν την παροχή κατάλληλων διευκολύνσεων, το κατάλληλο σύστη
μα λειτουργίας και την απουσία διοικητικών περιορισμών στον λιμένα. Τέλος, 
η ικανότητα παροχής υπηρεσιών από εκπαιδευμένο προσωπικό που να εργά
ζεται με βάρδιες 7 ημέρες την εβδομάδα επί 24ώρου βάσεως έχει μεγάλη 
επίδραση στην παραγωγικότητα ενός σταθμού. 

6.3.2. Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ενός λιμένος-κόμβου 

Το βασικότερο όφελος είναι το εισόδημα το οποίο δημιουργείται από 
τον διπλό χειρισμό των εμπορευματοκιβωτίων στους διαμετακομιστικούς κόμ
βους. Αναλυτικότερα, ένας κόμβος διαμετακόμισης εμπορευματοκιβωτίων πα
ρέχει στους τοπικούς εισαγωγείς και εξαγωγείς άμεση προσέγγιση στη διεθνή 
γραμμή διακίνησης φορτίου και μειώνει τον χρόνο μεταφοράς από και προς 
τη διεθνή αγορά. Η μείωση αυτή του χρόνου επενεργεί άμεσα στην ανταγωνι
στικότητα των εξαγωγέων και στο κόστος των εισαγωγών. Πολλές αναπτυσ
σόμενες χώρες έχουν δημιουργήσει ελεύθερες εμπορικές ζώνες σε συνδυα
σμό με τον λιμένα-κόμβο με σκοπό την οικονομική τους ανάπτυξη. Ο λιμήν 
Jepel Ali αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς ένας λιμήν-κόμβος 
συνδεδεμένος με μια ελεύθερη εμπορική ζώνη μπορεί να δημιουργήσει αξιό
λογη οικονομική δραστηριότητα. Ο λιμένας αυτός που άρχισε να λειτουργεί 
από το 1979 έχει τώρα 67 κρηπιδώματα και εξυπηρετείται από 100 ναυτιλια
κές γραμμές. Περίπου 1.450 εταιρείες από 85 χώρες έχουν προσελκυσθεί για 
να λειτουργήσουν στην ελεύθερη ζώνη αυτού του λιμένος. 

Υπάρχουν όμως και σημαντικά μειονεκτήματα για τη διατήρηση ενός 
λιμένος-κόμβου. Τα σπουδαιότερα είναι το οξύ ανταγωνιστικό περιβάλλον που 

7. Έχει υπολογιστεί ότι γερανογέφυρες ανοίγματος για την εξυπηρέτηση 18 
γραμμών εμπορευματοκιβωτίων καθώς και 6 κρηπιδώματα απαιτούνται για την εξυ
πηρέτηση πλοίων πάνω από 8.000 TEU. 

8. Ο χρόνος αυτός περιλαμβάνει την είσοδο στον λιμένα, τον χρόνο αναμονής, 
τη φόρτωση και εκφόρτωση των εμπορευματοκιβωτίων και την αναχώρηση από τον 
λιμένα. 
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ευρίσκεται στον λιμένα αυτόν και το γεγονός ότι σε κάθε λιμένα υπάρχουν 

λίγες μόνο υπηρεσίες διαμετακομιστικού εμπορίου που ναυλώνονται σε σχέση 

με εκείνες των τοπικών μεταφορών. 

Στη διακίνηση των εμπορευματοκιβωτίων υπάρχει μεγάλος ανταγωνι

σμός στην προσφορά υπηρεσιών χειρισμού φορτίου και στις τιμές, έτσι ώστε 

οι επενδυτές των λιμένων αυτών διατρέχουν τον κίνδυνο, οι μεταφορείς που 

διακινούν ένα μεγάλο ποσοστό της κίνησης του λιμένος να ασκήσουν μεγάλες 

πιέσεις σε αυτούς για να αυξήσουν την παροχή των υπηρεσιών τους και να μειώ

σουν τις τιμές, απειλώντας να σταματήσουν τη συνεργασία και να προσελκυ

σθούν από άλλους λιμένες που προσφέρουν καλύτερους ανταγωνιστικούς 

όρους. Επιπλέον, λόγω των μικρών εσόδων που λαμβάνουν από τις χαμηλές 

ανταγωνιστικές τιμές των διαμετακομιστικών μεταφορών, οι λιμένες-κόμβοι 

δεν έχουν συμφέρον να πραγματοποιούν τέτοιες μεταφορές σε μεγάλο ποσο

στό στο σύνολο των μεταφορών τους. 

Οι λιμένες με μεικτή διακίνηση εμπορευμάτων - διαμετακομιστική και 

τοπική - συνήθως προσφέρουν χαμηλές διαμετακομιστικές τιμές προκειμένου 

να προσελκύσουν τα μεγάλα πλοία εμπορευματοκιβωτίων προς τον λιμένα, να 

πραγματοποιήσουν οικονομίες μεγέθους και να μειώσουν το κόστος χειρι

σμού των υπηρεσιών των σταθμών που προσφέρουν φορτίο. Στην περίπτωση 

αυτή μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι λιμένες αυτοί το εισόδημα που προέρ

χεται από τις υπηρεσίες τοπικής διακίνησης φορτίου για να επιχορηγήσουν 

τις υπηρεσίες διαμετακομιστικού φορτίου που παρέχονται λόγω του ανταγω

νισμού σε χαμηλές τιμές. Οι λιμένες όμως οι οποίοι εξειδικεύονται ως επί το 

πλείστον στο διαμετακομιστικό εμπόριο δεν έχουν την ευχέρεια αυτή σε με

γάλο βαθμό και ως εκ τούτου βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. 

6.3.3. Η συγκρότηση των λιμένων-κόμβων στην Ασία και Ευρώπη 

Περίπου 30 λιμένες-κόμβοι διαμετακομιστικού εμπορίου βρίσκονται 

κατά μήκος του μεγάλου εμπορικού διαδρόμου μεταξύ Ασίας και Ευρώπης. 

Οι μισοί από αυτούς βρίσκονται ανατολικά του Σουέζ, ενώ οι άλλοι μισοί 

δυτικά. Αναλυτικότερα οι λιμένες αυτοί κατά περιοχές είναι: 

Βόρεια Ευρώπη 

Μεγάλοι σταθμοί διαμετακομιστικού εμπορίου στη Βόρεια Ευρώπη βρί

σκονται στους λιμένες του Ρότερνταμ, του Αμβούργου, του Φέλικστοβ, της 
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Αμβέρσας και της Χάβρης. Και οι πέντε αυτοί λιμένες εξυπηρετούν τόσο τη 

διαμετακομιστική όσο και την τοπική κίνηση των εμπορευματοκιβωτίων. Το 

Ρότερνταμ είναι ο μεγαλύτερος λιμένας της Ευρώπης, εξυπηρετεί περίπου 6,4 

εκατ. TEU (1999) και συνδέεται με περισσότερους από 1.000 λιμένες σε όλο 

των κόσμο. Το Αμβούργο είναι ο δεύτερος μεγάλος λιμένας της Ευρώπης και 

εξυπηρετεί περίπου 2,5 εκατ. TEL) (1999), ενώ το Φέλικστοβ, η Αμβέρσα και 

η Χάβρη είναι μικρότεροι στη χωρητικότητα. 

Μεσόγειος 

Στη Μεσόγειο υπάρχει επίσης ένας αριθμός λιμένων διαμετακομιστικού 

εμπορίου και αρκετοί άλλοι βρίσκονται υπό κατασκευή. Ο μεγαλύτερος από 

αυτούς τους λιμένες-κόμβους είναι το Αλχεθίρας (Algeciras) στην Ισπανία, ο 

οποίος εξυπηρετεί τη διαμετακομιστική κίνηση στη Δ. Μεσόγειο, τη Δ. Αφρική 

και τη Β. Ευρώπη.Το 1998 ο λιμένας αυτός εξυπηρετούσε 1,8 εκατ. TEL). Οι 

λιμένες Gioia Tauro, Marsaxlokk (Μάλτα) και Κάλιαρι αποτελούν κόμβους 

διαμετακομιστικού εμπορίου στην Κεντρική Μεσόγειο και οι λιμένες Δαμιέτη, 

Λεμεσός, Πειραιεύς και Πορτ-Σάιντ εξυπηρετούν το διαμετακομιστικό εμπόριο 

στην Ανατολική Μεσόγειο. Επίσης άλλοι σταθμοί εμπορευματοκιβωτίων βρί

σκονται υπό κατασκευή στη Βηρυτό, το Άσντοντ και το ανατολικό Πορτ-Σάιντ. 

Αραβική θάλασσα και Περσικός Κόλπος 

Οι λιμένες Ντουμπάι, Fujairah και Khor Fakkan έχουν αναπτύξει αξιό

λογους σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων. Και οι τρεις αυτοί λιμένες, που βρί

σκονται ο ένας πλησίον του άλλου, εξυπηρετούσαν το διαμετακομιστικό εμπό

ριο 3,5 εκατ. TELI το 1999. Τα εμπορευματοκιβώτια που περνούν μέσω Khor 

Fakkan και Fujairah διακινούνταν, ως επί το πλείστον, από και προς το Πακι

στάν, τη Δ. Ινδία, τον Αραβικό Κόλπο και την Α. Αφρική. 

Ινδικός Ωκεανός και Ερυθρά Θάλασσα 

Η περιοχή αυτή βρίσκεται στο κέντρο μεταξύ Ανατολής και Δύσης και 

οι λιμένες της είναι σημαντικά κέντρα διαμετακομιστικού εμπορίου. Ο λιμένας 

του Κολόμπο είναι ο μεγαλύτερος διαμετακομιστικός κόμβος εμπορευματοκι

βωτίων της Νότιας Ινδίας και διακινεί 1,7 εκατ. TEU (1999). Η Τζέντα είναι ο 

κύριος λιμένας που εξυπηρετεί τη Σαουδική Αραβία. Οι λιμένες Salalah και 

Άντεν αποτελούν νέα κέντρα διαμετακομιστικού εμπορίου και άρχισαν να 

λειτουργούν πριν από 4 χρόνια. Και οι δύο αυτοί λιμένες διακινούν 1,2 εκατ. 
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TEL) (1999) και σχεδιάζουν μια σημαντική ανάπτυξη διαμετακομιστικού εμπο

ρίου, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου θα προσελκυσθεί από τους λιμένες 

των Ηνωμένων Εμιράτων, του Κολόμπο και της Τζέντα. 

Ασία 

Στην Άπω Ανατολή διακρίνουμε τους μεγάλους λιμένες της Σιγκαπού

ρης, του Χονγκ-Κονγκ, του Καοσιούνγκ, του Μπουσάν, της Κόμπε και της Γιο-

κοχάμα. Το Χονγκ-Κονγκ είναι ο μεγαλύτερος λιμένας διακίνησης εμπορευμα

τοκιβωτίων στον κόσμο με συνολική εξυπηρέτηση 16 εκατ. TEL) (1999), η 

πλειονότητα των οποίων προορίζεται ή προέρχεται από την Κίνα. Η Σιγκαπού

ρη αποτελεί τον δεύτερο λιμένα στον κόσμο στη διακίνηση των εμπορευματο

κιβωτίων και εξυπηρετούσε το 1999 15,9 εκατ. TEU. Αποτελείτο μεγαλύτερο 

κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου στη ΝΑ Ασία και τον Ινδικό Ωκεανό. Το 

Μπουσάν στη Νότιο Κορέα είναι λιμένας-κόμβος που εξυπηρετεί τη Βόρεια Κίνα 

και το Καοτσιούνγκ είναι κέντρο διαμετακομιστικό που εξυπηρετεί την Κεντρική 

Ασία. Οι ιαπωνικοί λιμένες Γιοκοχάμα, Κόμπε, Τόκιο και Ναγκόγια είναι μεγάλα 

κέντρα εξυπηρέτησης εμπορευματοκιβωτίων, αλλά η πλειονότητα των εμπορευ

ματοκιβωτίων διανέμεται στην ενδοχώρα σιδηροδρομικώς ή οδικώς. 

6.4. Οι περιορισμοί στη λειτουργία των σταθμών εμπορευματοκιβωτίων 

Στη λειτουργία των σταθμών των εμπορευματοκιβωτίων μπορούμε να 

διακρίνουμε περιορισμούς που προέρχονται από την προστασία του περιβάλ

λοντος καθώς και περιορισμούς που προέρχονται από κανονιστικές διατάξεις 

τις οποίες επιβάλλουν οι κρατικές αρχές του λιμένος προκειμένου οι λιμένες 

να επιτελούν τους κοινωνικούς τους προορισμούς ως φορείς των μεταφορών. 

Για τους κανονισμούς αυτούς γίνεται μια ανάλυση στο επόμενο κεφάλαιο. 

Όσον αφορά στους περιορισμούς που προέρχονται από την προστασία του 

περιβάλλοντος, θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι οι λιμένες είναι υποχρεωμέ

νοι, παράλληλα με την επέκταση των δραστηριοτήτων τους, να προβούν σε 

επενδύσεις που θα εξυπηρετούν το περιβάλλον. Οι σπουδαιότεροι κανονισμοί 

περιβάλλοντος που θα πρέπει να τηρούν οι αρχές των λιμένων είναι: 

• Η αποφυγή ρύπανσης της υδρολεκάνης και της ευρύτερης περιοχής 

του λιμένος με πετρελαιοκηλίδες που διαρρέουν από τα διερχόμενα 

πλοία. Αυτός ο κανονισμός υπαγορεύεται από τη συνθήκη της IMO 

MARPOL 1973/78 βάσει της οποίας υποχρεώνεται κάθε χώρα να εγ

γυηθεί ότι παρέχεται ικανοποιητική προστασία από τη μόλυνση των 
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υδάτων στους σταθμούς φορτοεκφόρτωσης πετρελαίου και στις επι
σκευάστηκες μονάδες των λιμένων. 
Η αποφυγή ρύπανσης και σε όλο το περιβάλλον του λιμένος. Δηλαδή 
όχι μόνο στη μόλυνση των υδάτων αλλά και στην επίδραση στον αέρα, 
την αισθητική, τον θόρυβο κλπ. 
Τα πλοία θα πρέπει να ελέγχονται από τη χώρα που διέρχονται ή 
αγκυροβολούν στους λιμένες της, όσον αφορά τα στάνταρ ασφάλειας, 
μόλυνσης περιβάλλοντος και συνθηκών ζωής και εργασίας στα κατα
στρώματα τους. Το Υπόμνημα που εκδόθηκε στο Παρίσι για την ανα
γνώριση της κατάστασης ελέγχου των λιμένων (MOU), το οποίο άρχι
σε να εφαρμόζεται το 1982, απαιτεί κάθε ναυτιλιακή αρχή να ελέγχει 
τα ξένα εμπορικά πλοία που εισέρχονται στους λιμένες της προκειμέ
νου να ελέγξει την τήρηση των κανονισμών ασφαλείας περιβάλλοντος 
από αυτά. Εάν τα πλοία δεν τηρούν τις κατάλληλες προδιαγραφές, οι 
αρχές του λιμένος μπορούν να κρατήσουν το πλοίο έως ότου ληφθούν 
τα κατάλληλα μέτρα από την πλοιοκτήτρια εταιρεία. Το MOU έχει υπο
χρεώσει να ελεγχθούν περισσότερα από 17.000 πλοία σε όλο τον κό
σμο. Ενώ οι πολιτικές εξάλειψης των χαμηλών προδιαγραφών ασφα
λείας περιβάλλοντος των πλοίων που εισέρχονται στους λιμένες έχουν 
επιτύχει στον σκοπό τους, ο αντίκτυπος στην ανταγωνιστική θέση του 
λιμένος είναι μεγάλος και επιπλέον αυτό δημιουργεί έναν αθέμιτο αντα
γωνισμό. Δηλαδή μπορεί μια χώρα που εφαρμόζει ικανοποιητικά τους 
κανονισμούς αυτούς να χάσει την εξυπηρέτηση αρκετών πλοίων τα 
οποία θα προτιμήσουν εκείνους τους λιμένες που παρουσιάζουν μεγα
λύτερη ελαστικότητα στην εφαρμογή τους. Προς αποφυγήν αυτού του 
αρνητικού ανταγωνισμού, υπάρχει η προσέγγιση της αμοιβής της «κα
λής συμπεριφοράς» μάλλον παρά η τιμωρία της «κακής συμπεριφο
ράς». Ένα διδακτικό παράδειγμα παρέχεται από τον λιμένα του Ρό
τερνταμ, ο οποίος παρέχει την πράσινη κάρτα, η έκδοση της οποίας 
έχει ως σκοπό να δώσει κίνητρα «καλής συμπεριφοράς» παρά να τιμω
ρήσει την «κακή συμπεριφορά», προσφέροντας εκπτώσεις στις τιμές 
για τις λιμενικές υπηρεσίες για πλοία και πληρώματα που διατηρούν 
υψηλές προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ Η ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

7.1. Γενικά 

Από την ανάλυση του προηγούμενου κεφαλαίου προκύπτει ότι ο με
γάλος ανταγωνισμός στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές που προέκυψε από 
την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, και η παράλληλη τεχνολογική εξέλιξη της 
ναυπηγικής, οδήγησαν στην αύξηση της παραγωγικότητας των διεθνών θα
λασσίων μεταφορών και τον ταχύτερο και τυποποιημένο χειρισμό των φορ
τίων, έτσι ώστε οι μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων να κερδίζουν συνέχεια 
έδαφος και να αντικαθιστούν τις μεταφορές συμβατικού φορτίου.Το γεγονός 
αυτό τείνει να αλλάξει το καθιερωμένο πρότυπο λειτουργιών των λιμένων προς 
ένα σύγχρονο πρότυπο, κατάλληλο να ανταποκριθεί στις δημιουργηθείσες 
νέες συνθήκες διακίνησης φορτίου. 

Πριν όμως αναλύσουμε τις μεθόδους και πρακτικές αναδιοργάνωσης 
των λιμενικών λειτουργιών, οι οποίες ποικίλλουν τόσο ως προς τη φύση του 
κάθε λιμένος και τη γεωγραφική του θέση, όσο και ως προς τις εφαρμοζό
μενες πολιτικές των λιμενικών αρχών, είναι χρήσιμο να αναφερθούμε σε δύο 
βασικές έννοιες που αφορούν τις λειτουργίες ενός σύγχρονου λιμένος. Αυτές 
είναι: (1) οι λιμενικές υπηρεσίες και (2) η οικονομική λειτουργία του λιμένος. 

7.2. Οι λιμενικές υπηρεσίες 

Γενικά κάθε σύγχρονος λιμένας προσφέρει τρεις μεγάλες κατηγορίες 
υπηρεσιών: τις κυρίως υπηρεσίες (core services), τις υπηρεσίες προστιθέμε
νης αξίας (value added services) και τις υπηρεσίες logistics. 

α. Οι κυρίως υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες αυτές που προσφέρονται από 
τους περισσότερους λιμένες είναι: 

Οι υπηρεσίες των σταθμών, όπως είναι το δέσιμο των πλοίων, ο χει
ρισμός και η διακίνηση των εμπορευμάτων (εμπορευματοκιβώτια, συμ
βατικό φορτίο, χύδην φορτίο), η συσκευασία και η αποθήκευση. 
Οι επισκευαστικές υπηρεσίες, όπως η συντήρηση και η επισκευή πλοίων, 
η επισκευή των εμπορευματοκιβωτίων, κ.ά. 
Οι ναυτιλιακές υπηρεσίες, όπως η πρόσβαση στον λιμένα, η πλοήγη
ση, η ρυμούλκηση, η πυρασφάλεια, κ.ά. 
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Οι υπηρεσίες διοίκησης. 
Ένα μέρος των υπηρεσιών αυτών μπορούν να παραχωρηθούν στον 

ιδιωτικό τομέα με διάφορες μεθόδους, η καταλληλότητα των οποίων καθο
ρίζεται από δύο βασικούς παράγοντες: (1) από τη φύση των υπηρεσιών αυτή 
καθ' αυτή και (2) από τη φύση των κεφαλαίων που απαιτούνται για την παρα
χώρηση της κάθε κατηγορίας υπηρεσιών. 

β. Οι υπηρεσίες προστιθεμένης αξίας. Οι υπηρεσίες αυτές προέρχο
νται από βιομηχανίες που συγκεντρώνονται γύρω από τους λιμένες για να 
έχουν χαμηλό μεταφορικό κόστος. Οι μεγάλοι λιμένες προσφέρουν τοποθε
σίες κατάλληλες να προσελκύσουν βιομηχανίες. Τέτοιοι λιμένες είναι π.χ. το 
Ρότερνταμ, η Γιοκοχάμα, η Αμβέρσα, το Αμβούργο, η Μασσαλία και το Χιού
στον. Από το 1970, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί λιμένες έχουν αναπτύξει διυλιστή
ρια και χημικές βιομηχανίες με σημαντικές επιτυχίες. Έτσι, π.χ., πέντε μεγάλα 
διυλιστήρια και πολλές άλλες χημικές βιομηχανίες έχουν ιδρυθεί πλησίον του 
λιμένος του Ρότερνταμ, ευνοούμενες από τις πολύ ικανοποιητικές εσωτερικές 
συνδέσεις του λιμένος και από τα αποθέματα αερίου και πετρελαίου της Βό
ρειας Θάλασσας. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο λιμήν του Κολόμπο στη Σρι-
Λάνκα, όπου έχουν αναπτυχθεί βιομηχανίες με κύριο σκοπό την προώθηση 
της ασφαλούς και γρήγορης διαμετακόμισης των εμπορευματοκιβωτίων, πα
ρέχοντας τοιουτοτρόπως just-in-time υπηρεσίες1. Οι υπηρεσίες αυτές είναι 
δημόσια αγαθά που δημιουργούνται και αναπτύσσονται διαμέσου της ιδιωτι
κής πρωτοβουλίας. Πολλές κυβερνήσεις έχουν επιδοθεί στην ανάπτυξη της 
υποδομής των λιμένων, πιστεύοντας ότι οι επενδύσεις κεφαλαίων στους λιμέ
νες έχουν μεγάλες άμεσες ή έμμεσες πολλαπλασιαστικές επιδράσεις σε όλη 
την εθνική οικονομία. Οι δημόσιες επενδύσεις στην υποδομή των λιμένων 
αποτελούν τη βάση για την προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων, οι οποίες δεν 
θα διεξάγονταν εάν δεν υπήρχαν οι πρώτες. 

γ. Οι υπηρεσίες "logistics". Οι υπηρεσίες αυτές είναι ένα δυνατό μέ
σο για την ανάπτυξη του ανταγωνισμού των λιμένων. Έχουν ως προορισμό να 
συντονίσουν τις διαδικασίες παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων, έτσι 
ώστε να εξασφαλιστεί η παράδοση του κατάλληλου προϊόντος στις κατάλλη
λες αγορές και στον κατάλληλο χρόνο. Σήμερα στους σύγχρονους λιμένες 
εφαρμόζονται πλήρως οι υπηρεσίες "logistics", οι οποίες βασίζονται σε έξυ
πνα συστήματα μεταφορών (Intelligent Transportation System, ITS) με βάση τα 
οποία ο έλεγχος της διακίνησης του φορτίου γίνεται μέσα στα πλαίσια διοί-

1. Βλέπε World Bank (2002), Port Reform Tool Kit: Module 3, σελ. 7. 
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κησης πληροφορικής (Management Information System, MIS). Ένα από τα τε

λειότερα και πιο σύγχρονα ITS, το οποίο είναι κατάλληλο για τη μεταφορική 

κίνηση στους λιμένες, είναι το σύστημα Electronic Data Interchanges (EDI), στο 

οποίο η πληροφορία μεταφέρεται ταχέως, με ασφάλεια και με χαμηλό κόστος. 

7.3. Η οικονομική λειτουργία των λιμένων 

Ένας λιμένας μπορεί να θεωρηθεί πύλη δια της οποίας τα εμπορεύματα 

και οι επιβάτες διαπεραιώνονται μεταξύ πλοίων και ακτής. Ορισμένοι λιμένες 

βέβαια μπορεί να έχουν άλλους προορισμούς. Όπως π.χ. εκείνοι που αποτε

λούν τερματικούς σταθμούς μεγάλων καναλιών, ή εκείνοι που έχουν ως κύρια 

δραστηριότητα την προσφορά υγρών καυσίμων. Αυτοί όμως αποτελούν 

εξαίρεση. Ενώ, όπως είδαμε στην περίπτωση του σιδηρόδρομου, η προσφορά 

υπηρεσιών βελτιωμένης ποιότητας προσελκύει το μεταφορικό έργο, στην 

περίπτωση του λιμένος μόνη η προσφορά δεν είναι αρκετή, και η παροχή των 

υπηρεσιών του αυξάνει μόνο όταν υπάρχει ζήτηση2. Στην περίπτωση που υ

πάρχει ζήτηση για τις υπηρεσίες ενός λιμένος αυτός μπορεί να καλύψει το 

κόστος του, ακόμα και εάν έχει σχετικά μικρή υποδομή, με την αύξηση των 

τιμών και την πραγματοποίηση μη ανταγωνιστικών κερδών. Αυτό αποδίδεται 

στο γεγονός ότι ο λιμένας αποτελεί φυσικό μονοπώλιο σε πολλές λειτουργίες 

του, όπως π.χ. στη σύνδεση με τα νησιά ή εάν βρίσκεται πλησίον σε πλουτο

παραγωγικές πηγές. Δεδομένου όμως ότι σε κάποιο βαθμό ανταγωνισμού ο 

λιμένας μπορεί να θεωρηθεί ως ένας κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα των με

ταφορών και του εμπορίου, μια βελτίωση της οικονομικής του αποτελεσματικό

τητας ερμηνεύεται σε αύξηση της οικονομικής ευημερίας, εφόσον αυτή 

συμβάλλει στην αύξηση του πλεονάσματος των παραγωγών των οποίων οι 

εξαγωγές διέρχονται από αυτόν και του πλεονάσματος των καταναλωτών, οι 

οποίοι καταναλώνουν τα προϊόντα εισαγωγής που διέρχονται από αυτόν3. Η 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας των λιμένων επιτυγχάνεται με την παροχή 

2. Βασικοί παράγοντες ανάπτυξης ζήτησης στους λιμένες είναι η γεωγραφική 
τους θέση και η ικανοποιητική σύνδεση τους με την ενδοχώρα. Π.χ. υπάρχουν πολλοί 
οργανωμένοι φυσικοί λιμένες, όπως εκείνοι στην περιοχή του Λαβραδόρ ή της Νέας 
Γης στον Καναδά, οι οποίοι παρουσιάζουν περιορισμένη κίνηση από το γεγονός ότι 
βρίσκονται σε αραιοκατοικημένες περιοχές και δεν υπάρχει ικανοποιητική σύνδεση με 
την ενδοχώρα. 

3. Βλέπε R.O. Goss (1990a). 
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των υπηρεσιών τους στο χαμηλότερο λιμενικό κόστος, το οποίο στους σύγχρο
νους λιμένες που ευρίσκονται κάτω από τον ανταγωνισμό θα πρέπει να θεω
ρείται ως γενικευμένο κόστος (generalized cost), που περιλαμβάνει το χρη
ματικό κόστος [περιλαμβάνον τα λιμενικά τέλη και οποιαδήποτε μεταβιβαστική 
πληρωμή (transfer), όπως είναι ο φόρος καυσίμων], τον χρόνο παραμονής του 
πλοίου στον λιμένα και τη διακινδύνευση4. Ο χρόνος επιβαρύνεται γιατί θα 
πρέπει να πληρωθεί ο χώρος αποθήκευσης και επιπλέον από το γεγονός ότι 
οι αγορές χάνονται ανεπανόρθωτα. Ομοίως, ο κίνδυνος για απώλεια, ζημιά, 
διάρρηξη και καθυστέρηση, σε σχέση με μια διακίνηση εμπορεύματος, επι
βαρύνεται γιατί δεν αντιπροσωπεύεται ικανοποιητικά με το κόστος ασφαλείας, 
από το γεγονός ότι τα ασφάλιστρα καλύπτουν τις συνηθισμένες και όχι τις ει
δικές περιπτώσεις ασφάλισης. 

Οι πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνολογία των θαλασσίων μεταφορών 
(κοντέινερ, μεγαλύτερα πλοία, εξαιρετικά σύντομη διακίνηση φορτίου) έχουν 
αυξήσει την αποδοτικότητα των λιμένων καθώς και την παραγωγικότητα της 
εργασίας σε αυτούς, έτσι ώστε μεγάλες ποσότητες φορτίου μπορούν να δια
κινηθούν σε ελάχιστο χρόνο5 χρησιμοποιώντας προς τον σκοπό αυτό λιγότερα 
κρηπιδώματα και αποθηκευτικούς χώρους. Οι αποστάσεις των λιμένων από τις 
μεγάλες πόλεις δεν παίζουν τώρα σημαντικό ρόλο όσο παίζουν οι λιμένες που 
έχουν βαθιά νερά για να εξυπηρετήσουν τα μεγάλα πλοία. Επίσης, πολλοί λίγοι 
λιμενεργάτες απαιτούνται για τη λειτουργία των σύγχρονων μηχανημάτων 
διακίνησης φορτίου, η εξειδίκευση των οποίων είναι τελείως διαφορετική από 
πριν, τόσο από την άποψη συντήρησης των μηχανημάτων, όσο και από άποψη 
λειτουργίας. Επομένως, με την εισαγωγή των σύγχρονων τεχνολογιών διακί
νησης φορτίου παρουσιάζεται βελτίωση και στα τρία στοιχεία του λιμενικού 
κόστους. Π.χ. με την αντικατάσταση της διακίνησης του συμβατικού φορτίου 
με κοντέινερ, εξασφαλίζονται φθηνότερες μεταφορές, ταχύτερες διακινήσεις 
και μικρή περίπτωση ζημιών. Τότε η αποτελεσματική λειτουργία του λιμένος 
πραγματοποιείται, αλλά με μείωση της απασχόλησης και των κερδών. 

Οι μεγάλες επενδύσεις που απαιτούνται συνήθως για την εισαγωγή 
στον λιμένα των σύγχρονων συστημάτων διακίνησης φορτίου μπορεί να θεω
ρηθούν ως βασικό επιχείρημα για την εισαγωγή της ιδιωτικής συμμετοχής σε 

4. Βλέπε R.O. Goss (1990a). 

5. Με τη χρήση των σύγχρονων ταχέων κινητών ιμάντων και των φορτωτών 
πλοίων μπορεί να διακινηθεί χύδην φορτίο, τέτοιο όπως κάρβουνο, σιτηρά και μετάλ
λευμα, με ρυθμό 10.000 τόνους την ώρα. 
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αυτόν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στους περισσότερους λιμένες όλου 

του κόσμου οι σταθμοί κοντέινερ είναι ιδιωτικοί, αν και χρησιμοποιούν δημό

σια γη για την εκτέλεση των λειτουργιών τους. Οι αρχές των εθνικών και περι

φερειακών λιμένων έχουν πλέον συνειδητοποιήσει ότι δεν θα μπορούν να 

ανταγωνιστούν αποτελεσματικά χωρίς την ύπαρξη ιδιωτικών λειτουργών και 

χωρίς την πρόσβαση σε κεφάλαια του ιδιωτικού τομέα. Πράγματι, τα τελευ

ταία χρόνια υπάρχει μια μεγάλη αύξηση συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στις 

λειτουργίες των λιμένων σε όλο τον κόσμο. Χώρες που έχουν πρόσφατα ιδιω

τικοποιήσει τους λιμένες τους είναι η Πολωνία, η Γερμανία, οι Βαλτικές χώ

ρες, η Ρωσία, η Ιαπωνία, η Μαλαισία, η Κίνα, η Ταϊλάνδη, οι Φιλιππίνες, η 

Ινδονησία, η Αργεντινή, η Χιλή, η Βραζιλία, το Μεξικό, η Κολομβία, ο Πανα

μάς, η Αγγλία και ο Καναδάς. Σύμφωνα με στοιχεία της World Bank, οι ιδιω

τικές επενδύσεις στους λιμένες διεθνώς κατά την περίοδο 1990-1999 είχαν 

αλματώδη ανάπτυξη. Πράγματι, όπως φαίνεται από το Διάγραμμα 7.1, οι ε

πενδύσεις του ιδιωτικού τομέα στους λιμένες αυξήθηκαν διεθνώς από 1 εκα

τομμύριο δολάρια το 1990 σε 2.526 εκατομμύρια δολάρια το 1999. Λόγω του 

ιδιωτικού προσανατολισμού των υπηρεσιών τους, οι εμπλεκόμενες επιχειρή

σεις είναι υποχρεωμένες να ακολουθήσουν τους διακανονισμούς των τιμών 

και των κερδών που θέτουν οι δημόσιες αρχές του λιμένος. Ο βαθμός ισχύος 

των κανονισμών αυτών εξαρτάται από την παρουσία του ανταγωνισμού μέσα 

στο λιμένα ή μεταξύ των λιμένων6. 

Τις πολιτικές οικονομικής λειτουργίας των λιμένων δεν ακολουθούν 

όλες οι χώρες. Έτσι οι χώρες που παράγουν αγαθά σε μεγάλη κλίμακα και 

ως εκ τούτου πραγματοποιούν μεγάλες εξαγωγές σε πολλούς προορισμούς, 

πραγματοποιούν κέρδη και δεν ενδιαφέρονται να θέσουν τις τιμές των 

λιμένων τους σε ανταγωνιστικά επίπεδα. Ακόμα, υπάρχει αντίθεση ως προς 

τις πολιτικές αυτές και από ορισμένες χώρες οι οποίες θεωρούν ότι οι λιμένες 

τους είναι τόσο σημαντικοί, ώστε πρέπει να παίρνουν σημαντική επιχορήγηση. 

Επιπλέον, πολλοί λιμένες οι οποίοι καταλαμβάνουν σημαντική γεωγραφική 

θέση, όπως το Χονγκ-Κονγκ, η Σιγκαπούρη, το Σίδνεϋ, κλπ., ή πολλοί που 

6. Όταν π.χ. η εμπορική κίνηση σε ένα λιμένα είναι αποτελεσματική με τη χρή
ση ενός σταθμού, ενώ υπάρχουν άλλοι λιμένες στην περιοχή που ασκούν πραγματικό 
ανταγωνισμό, οι διακανονισμοί των τελών δεν είναι αναγκαίοι, καθώς ο μηχανισμός της 
αγοράς κρατά το επίπεδο των τιμών μέσα σε λογικά όρια λόγω του φόβου απώλειας 
της ζήτησης προς όφελος άλλων λιμένων. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.1 

Ιδιωτικές επενδύσεις στους λιμένες 

1990 1991 1992 

Πηγή: ΡΡΙ Database, World Bank. 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

έχουν αναπτυχθεί από τα εργατικά σωματεία, όπως η Χάιφα, το Λος Άντζελες, 

η Νέα Ορλεάνη, κλπ., πραγματοποιούν λογιστικά κέρδη. Τα κέρδη αυτά είναι 

χρηματικά πλεονάσματα και περιέχουν όχι μόνο αμοιβές των εμπλεκόμενων 

επιχειρήσεων αλλά πολλές φορές και τη μίσθωση γης. Η μίσθωση γης είναι 

ένα θέμα που δεν έχει συζητηθεί ευρέως στον τομέα των λιμένων7. Είναι η 

διαφορά μεταξύ χρηματικού πλεονάσματος γης και αυτού που θα αναμένεται 

από τη γη που ακριβώς θα χρησιμοποιηθεί (οριακό μίσθωμα) για ορισμένους 

σκοπούς. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε οικονομικά κέρδη από τον λιμένα, 

ενώ στη δεύτερη θα είναι ένα έξοδο στον λιμένα και ένα κέρδος στον κάτοχο 

γης. Τέλος, όταν ο λιμένας κατέχει μια μορφή μονοπωλιακής θέσης σε σχέση 

με την ενδοχώρα που βρίσκεται πλησίον από κάθε άλλο λιμένα ή σε σχέση 

με τέτοια χαρακτηριστικά όπως το μέγεθος, το βάθος των υδάτων κλπ., τότε 

η τοποθεσία του καθίσταται αξιόλογη υπό την έννοια ότι αποδίδει οικονομικό 

μίσθωμα, το οποίο θα είναι τόσο μεγαλύτερο όσο η διάκριση του από τους 

άλλους λιμένες είναι μεγαλύτερη. Αυτό βέβαια θα έχει επίδραση στο πλεόνα-

7. Βλέπε R.O. Goss (1990). 
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σμα του καταναλωτή και του παραγωγού. Συνοπτικά, οι αποκλίσεις ορισμένων 
λιμένων από την οικονομική λειτουργία τους μπορεί να προέρχονται είτε από 
τον εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό έλεγχο τους είτε από την έκταση των 
δραστηριοτήτων τις οποίες η δημόσια αρχή του λιμένος ακολουθεί. 

Ως προς τον έλεγχο των λιμένων υπάρχουν μερικές χώρες, όπως π.χ. 
η Σιγκαπούρη, η Κένυα και η Σρι-Λάνκα, που έχουν μόνο έναν λιμένα ο οποίος 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις συναλλαγές τους. Στην περίπτωση αυτή 
υπερισχύει το συγκεντρωτικό έναντι του αποκεντρωτικού συστήματος και ο 
συντονισμός των λιμενικών λειτουργιών έναντι του ανταγωνισμού. Επίσης, 
στις Η ΠΑ, την Αυστραλία και τον Καναδά οι μορφές διοίκησης των λιμένων 
ποικίλλουν από πολιτεία σε πολιτεία και ελέγχονται από διάφορους φορείς, οι 
οποίοι δίνουν μεγάλη έμφαση στη σπουδαιότητα του λιμένος ως σημαντικής 
διεθνούς πύλης, όπως π.χ. το Σίδνεϋ, παρά εάν αυτό πραγματοποιεί μη αντα
γωνιστικά κέρδη ή επιχορηγείται. 

Ως προς τις δραστηριότητες τις οποίες μια δημόσια λιμενική αρχή 
λαμβάνει, θα πρέπει να διακρίνουμε δύο ακραίες περιπτώσεις: (1) την περί
πτωση της συγκεντρωτικής λιμενικής αρχής (comprehensive port authority) 
όπου η δημόσια αρχή εκτελεί όλες τις λειτουργίες του λιμένος, αναλαμβά-
νουσα τη φορτοεκφόρτωση και τις λοιπές λιμενικές υπηρεσίες του- (2) την 
περίπτωση της αποκεντρωτικής λιμενικής αρχής (landlord port authority), όπου 
η δημόσια αρχή σχεδιάζει και εφαρμόζει πλήρη έλεγχο όλων των δραστηριο
τήτων του λιμένος, αλλά παραχωρεί τις λειτουργίες του σε μικρότερη ή μεγα
λύτερη κλίμακα σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Και στις δύο αυτές μορφές δρα
στηριότητας της δημόσιας αρχής, υπάρχουν αποκλίσεις από την οικονομική 
λειτουργία του λιμένος από άποψη εθνικής ευημερίας. Στη μεν πρώτη περί
πτωση οι λιμένες επιχορηγούνται και ευρίσκονται έξω από τον ανταγωνισμό, 
ενώ στη δεύτερη περίπτωση οι ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν ενδιαφέρονται για 
τους κοινωνικούς προορισμούς των λιμένων και πραγματοποιούν μη ανταγωνι
στικά κέρδη, ωθούμενες από τις μεγάλες οικονομίες κλίμακας που πραγμα
τοποιούν λόγω τις υιοθέτησης υψηλής τεχνολογίας. 

Από τα ανωτέρω γεννάται επομένως το ερώτημα: πώς πρέπει να οργα
νωθούν οι λιμένες για να έχουν αποτελεσματική από άποψη εθνικής οικονο
μίας λειτουργία, εφόσον η πλειονότητα τους βρίσκεται ανάμεσα στις παραπά
νω ακραίες κατηγορίες; Τούτο επιτυγχάνεται, όπως θα δούμε στις παρακάτω 
υποπαραγράφους, με την εφαρμογή της κατάλληλης στρατηγικής ανταγω
νισμού. 
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7.4. Η συνύπαρξη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στις λιμενικές λειτουργίες 

7.4.1. Γενικά 

Όπως αναφέραμε προηγουμένως, οι νέες τεχνολογίες που εφαρμό
ζονται εδώ και μερικές δεκαετίες στη διακίνηση φορτίου καθώς και οι εξε
λίξεις της ναυπηγικής έχουν αυξήσει την παραγωγικότητα δια της μηχανο
ποίησης των λιμενικών λειτουργιών, με αποτέλεσμα τη μείωση της εργασίας 
και τη μείωση του χρόνου παραμονής των πλοίων στους λιμένες. Αυτές οι τε
χνολογίες συνετέλεσαν στη «μοναδοποίηση» του φορτίου. Δηλαδή διάφορα 
εμπορεύματα μικρού μεγέθους μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες μονά
δες σταθερού μεγέθους που διακινούνται με ειδικές σχεδιασμένες μηχανές 
και μεταφέρονται από ειδικά σχεδιασμένα πλοία που επισπεύδουν τις μεταφο
ρές. Έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές «μοναδοποίησης» φορτίου. Τέτοιες 
είναι οι παλέτες, οι οποίες μπορούν να διακινηθούν με περονοφόρα οχήματα, 
οι κινούμενες πλατφόρμες που «μανουβράρονται» με φορτηγά, φορτία που 
μπορούν να κυλίσουν στο πλοίο (rolled-on) ή να κυλίσουν από το πλοίο (rolled-
off) στον λιμένα φόρτωσης και τα κοντέινερ. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω 
τεχνολογιών έχουν πραγματοποιηθεί στους μεγάλους λιμένες σημαντικά υψη
λοί ρυθμοί διακίνησης φορτίου, που σημαίνει ότι τα περισσότερα πλοία μπο
ρούν να φορτωθούν σε λιγότερο από μια μέρα και ότι πολύ λίγοι λιμένες χρειά
ζονται περισσότερα από ένα κρηπιδώματα. Ομοίως ένας αποτελεσματικά λει
τουργών και καλώς εφοδιασμένος σταθμός κοντέινερ (π.χ. έχων 500 μέτρα 
μήκος προβλήτα, και 4 θέσεις εξυπηρέτησης πλοίων) μπορεί εύκολα να δια
κινήσει 2,5 εκατ. τόνους (250.000 TEU) γενικού φορτίου το έτος. Από τα ανω
τέρω βλέπουμε ότι ο ανταγωνισμός μέσα στον λιμένα έχει πολύ περιοριστεί. 
Παρ' όλα αυτά ο ανταγωνισμός αυτός εάν συνδυαστεί, όπως θα δούμε παρα
κάτω, με την κατάλληλη στρατηγική παρέμβασης της δημόσιας αρχής είναι η 
μόνη μορφή ανταγωνισμού που επηρεάζει ευνοϊκά την οικονομική λειτουργία 
του λιμένος. Επιπλέον με την τυποποίηση των λειτουργιών της διακίνησης 
φορτίου και τη συνεχή υποκατάσταση του συμβατικού φορτίου από κοντέινερ, 
ο διαχωρισμός των εργασιών φορτοεκφόρτωσης σε εργασίες επί του πλοίου 
και σε εργασίες επί του κρηπιδώματος τείνει να εκλείψει, λόγω του ότι στα 
εμπορευματοκιβώτια χρησιμοποιείται μόνο η εργασία επί του πλοίου, ενώ η 
εργασία επί του κρηπιδώματος, η οποία προσφερόταν από τη δημόσια λιμενι
κή αρχή, τείνει να εξαφανιστεί. Επομένως γεννάται το ερώτημα κατά πόσο εί
ναι χρήσιμη η ύπαρξη της λιμενικής αρχής. Σύμφωνα με την άποψη του 
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Richard Ο. Goss8, η ύπαρξη της δημόσιας αρχής στον λιμένα είναι απαραίτη
τη για τους εξής λόγους: (1) για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων κατοχής 
επί της υδρολεκάνης του λιμένος, τα οποία εκτός από πολύ λίγες εξαιρέσεις 
ανήκουν στο κράτος και δεν μεταβιβάζονται σε ιδιώτες, (2) για την ανάγκη 
σχεδιασμού των κατασκευών του λιμένος σύμφωνα με τις σκοπιμότητες του 
κράτους, (3) για την εξασφάλιση των λιμενικών υπηρεσιών ως δημοσίων 
αγαθών (public goods), όπως είναι τα έργα υποβοήθησης της θαλασσοπλοΐας, 
οι κυματοθραύστες, οι λιμενοβραχίονες, κλπ., (4) για τον έλεγχο προς εξάλει
ψη εξωτερικών οικονομιών (externalities), όπως είναι η μόλυνση του περιβάλ
λοντος, η συμφόρηση στον λιμένα κ.ά., και (5) για τη βελτίωση της αποτελε
σματικότητας του λιμένος με τη θέσπιση κανονισμών τους οποίους θα πρέπει 
να ακολουθήσουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που εκτελούν τις λιμενικές λει
τουργίες προς μείωση του λιμενικού κόστους. Από τα ανωτέρω φαίνεται κα
θαρά ότι η συνύπαρξη του δημόσιου kai ιδιωτικού τομέα στους λιμένες είναι 
αναγκαία, έτσι ώστε η ιδιωτική πρωτοβουλία να δρα κάτω από τους κανονι
σμούς που θέτει η δημόσια αρχή του λιμένος . 

Από την άποψη παρέμβασης των δημοσίων λιμενικών αρχών στις λει
τουργίες των λιμένων διακρίνουμε τις εξής στρατηγικές9: τη «μινιμαλιστική» 
στρατηγική, την «πραγματική» στρατηγική, τη στρατηγική της «δημόσιας υπη
ρεσίας» και την «ανταγωνιστική» στρατηγική. 

7.4.2. Η «μινιμαλιστική» («minimalist») στρατηγική 

Κατά τη στρατηγική αυτή, όπως δηλώνεται και από τη λέξη, εφαρμό
ζεται από τη δημόσια αρχή του λιμένος η ελάχιστη δραστηριότητα που έχει 
αυτή για την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων στον χώρο του λιμένος, 
την κατάστρωση προγραμμάτων έργων, τη δημιουργία «δημόσιων αγαθών» 
και την πρόληψη των εξωτερικών οικονομιών, ενώ παραχωρεί τις περισσότε
ρες λειτουργίες, όπως τη διακίνηση φορτίου, στον ιδιωτικό τομέα, υπό μορφή 
εργολαβίας φορτοεκφόρτωσης, λειτουργιών ρυμούλκησης, πρακτορείας πλοίων 
κλπ. Αυτή η στρατηγική υιοθετήθηκε από αρκετές λιμενικές αρχές, με το σκε
πτικό ότι οι εμπλεκόμενες ιδιωτικές επιχειρήσεις λειτουργούν κάτω από αντα-

8. Βλέπε R.O. Goss (1990c), "Economic Policies and seaports: 3, Are port autho
rities necessary?", Maritime Policy and Management, Vol. 17, No 4, σελ. 257-271. 

9. Βλέπε Goss R.O (1990d), "Economic Policies and seaports: 4, Strategies for 
port authorities", Maritime Policy and Management, Vol. 17, No 4, σελ. 273-87. 
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γωνισμό και παρέχουν αποτελεσματικότητα. Κατά τη στρατηγική αυτή η λιμε
νική αρχή χρηματοδοτεί με βάση τον δανεισμό την υποδομή του λιμένος, τις 
προβλήτες, τα κρηπιδώματα και τις οδούς πρόσβασης προς αυτόν με το 
επιχείρημα ότι, κατά την έκταση που μπορεί να εγγυηθεί αυτή δημόσιο δα
νεισμό, μπορεί να δανειστεί περισσότερο φθηνά και να μειώσει το κόστος δια
κίνησης φορτίου. Στην πράξη όμως ο δανεισμός που γίνεται κατ' αυτό τον 
τρόπο τείνει να κάνει τις επενδύσεις του λιμένος, οι οποίες είναι μεγάλες, 
περισσότερο διακινδυνευμένες από ό,τι εάν αυτές είχαν χρηματοδοτηθεί από 
την ανοικτή αγορά. Μια λιμενική αρχή που ακολουθεί τη «μινιμαλιστική» στρα
τηγική είναι ασυνήθιστο να χρηματοδοτεί τις εγκαταστάσεις και τα μηχανήμα
τα της επιδομής του λιμένος. Το βασικό πλεονέκτημα της στρατηγικής αυτής 
είναι ότι η μειωμένη δραστηριότητα στις λειτουργίες των λιμένων ελαχιστο
ποιεί τα βάρη των φορολογουμένων και ελαχιστοποιεί τη γραφειοκρατία του 
λιμανιού. Τα κυριότερα μειονεκτήματα όμως είναι η συσχέτιση της με τον 
ανταγωνισμό ως μέσο που εξασφαλίζει αποτελεσματικότητα. Οι ιδιωτικές 
επιχειρήσεις που εκτελούν τις λειτουργίες του λιμένος είναι πολύ εύκολο να 
περιορίσουν τον ανταγωνισμό του με πολλούς τρόπους. Όπως π.χ. με τον 
σχηματισμό καρτέλ, συγχωνεύσεις, κλπ. Η δημόσια αρχή του λιμένος κάτω 
από αυτή τη στρατηγική δεν εμπλέκεται καθόλου με εμπορικές ή βιομηχανι
κές σχέσεις. Ακόμα και με γεγονότα που αφορούν τη διακινδύνευση των εισο
δημάτων της, όπως απεργίες, lock-outs, κλπ. 

7.4.3. Η «πρακτική» («pragmatic») στρατηγική 

Κατά τη στρατηγική αυτή η λιμενική αρχή συγκαλεί συμβουλευτικές 
επιτροπές από διάφορους εμπειρογνώμονες για να εντοπίσει τα προβλήματα 
λειτουργίας του λιμένος και να βρει λύσεις. Επικεφαλής των επιτροπών αυτών 
είναι η ίδια η λιμενική αρχή. Διακρίνεται από την προηγούμενη στρατηγική 
στο ότι η λιμενική αρχή έχει έμμεσα υπευθυνότητα για την οικονομική απο
τελεσματικότητα του λιμένος. Η στρατηγική αυτή έχει ως πλεονεκτήματα ότι 
είναι μη δαπανηρή, απλή, άμεση και ελαστική σε σχέση με τους σκοπούς και 
τον χρόνο. Είναι επομένως ειδικά κατάλληλη να επιλύει μη αναμενόμενα προ
βλήματα. Τα μειονεκτήματα της είναι η απουσία δύναμης να επιβάλλει μια 
απόφαση, η οποία δεν είναι ομόφωνη. Επίσης, πολλές φορές η δημόσια αρχή 
συγκεντρώνεται τόσο πολύ στις προτεινόμενες πρακτικές λύσεις, ώστε ποτέ 
να μην εξετάζει τις αιτίες των προβλημάτων που έχουν προκύψει για πρώτη 
φορά και τα οποία θα συνεχιστούν. Τέλος, η απουσία μιας αρχής που να επι-
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βάλλει πειθαρχία σημαίνει ότι ένας σύμβουλος μπορεί να αμφισβητήσει τους 
άλλους, αρνούμενος όχι μόνο την ύπαρξη κάποιας ατέλειας αλλά και τα στοι
χεία που την αποδεικνύουν. 

7.4.4. Η στρατηγική «δημόσιας υπηρεσίας» 

Η στρατηγική αυτή αναπτύσσεται με σκοπό να ελέγξει εάν η δημόσια 
αρχή πραγματοποιεί τις αρμοδιότητες της σχετικά με την ανάγκη σχεδίων 
υποδομής στον λιμένα, την αποσόβηση των εξωτερικών οικονομιών - ρύ
πανση του περιβάλλοντος, συμφόρηση κλπ. - την παροχή «δημοσίων αγαθών» 
και γενικά έχει ως σκοπό να περιλάβει τον λιμένα στον δημόσιο τομέα. Αυτή 
η στρατηγική είναι παρωχημένη σήμερα, γιατί δημιουργεί μεγάλη γραφειο
κρατία και αναποτελεσματικότητα στον λιμένα. Τη στρατηγική αυτή όμως ακο
λουθεί η λιμενική αρχή της Σιγκαπούρης, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ένας 
από τους πιο αποτελεσματικούς λιμένες του κόσμου. Αυτό οφείλεται στο ότι 
ο λιμένας αυτός από ό,τι φαίνεται έχει μεγάλο ανταγωνισμό, ο οποίος θα 
ήταν ακόμη μεγαλύτερος εάν διαιρείτο σε διάφορους ανταγωνιστικούς λιμέ
νες. Τα προτερήματα της στρατηγικής αυτής είναι ότι ο λιμένας λειτουργεί προς 
το συμφέρον του Δημοσίου και όχι προς το συμφέρον ιδιωτικών επιχειρή
σεων, πολλές από τις οποίες μπορεί να μην υπόκεινται στις δυνάμεις του αντα
γωνισμού. Τα μειονεκτήματα είναι, όπως είδαμε, η μεγάλη γραφειοκρατία και 
οι δυσκολίες στην εξασφάλιση εφαρμόσιμων ορισμών και μεθόδων για το πώς 
τα δημόσια αγαθά πρέπει να αξιολογηθούν και οι εξωτερικές οικονομίες να 
εξαλειφθούν. 

7.4.5. Η «ανταγωνιστική» στρατηγική 

Κατά τη στρατηγική αυτή η λιμενική αρχή έχει πλήρη αρμοδιότητα για 
τη ρύθμιση της οικονομικής αποτελεσματικότητας του λιμένος και μπορεί να 
επέμβει για να διορθώσει την αναποτελεσματικότητα που προκύπτει από την 
τέλεια έλλειψη ανταγωνισμού η οποία προέρχεται από την εφαρμογή των 
σύγχρονων μεθόδων διακίνησης φορτίου. Προς τον σκοπό αυτό η λιμενική 
αρχή αντί της σύστασης επιτροπών ή της ανάληψης όλων των λειτουργιών 
στον λιμένα αναπτύσσει μια στρατηγική σκοπιμότητας για να προωθήσει τον 
ανταγωνισμό μέσα στον ιδιωτικό τομέα. Θα πρέπει να αναφέρουμε εδώ ότι, 
για να υπάρχει ανταγωνισμός, δεν αρκεί μόνο να υπάρχουν πολλές επιχειρή-
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σεις που ανταγωνίζονται συγχρόνως, γιατί υπάρχει πιθανότητα οι επιχειρήσεις 

αυτές να σχηματίσουν καρτέλ. Το βασικότερο στοιχείο ενός πραγματικού 

ανταγωνισμού είναι να υπάρχει δυνατότητα οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις να 

εισέλθουν ή να εξέλθουν από την αγορά με ευκολία. Τότε λέγουμε ότι η αγο

ρά αυτή είναι διαφιλονικούμενη (contestable), εφόσον διεκδικείται εξίσου τό

σο από τις επιχειρήσεις που ευρίσκονται μέσα σε αυτή όσο και από τις επιχει

ρήσεις που ευρίσκονται έξω από αυτή. Εάν υπάρχει τέτοια αγορά και μια μό

νο επιχείρηση που θέλει να παραμείνει σε αυτή είναι υποχρεωμένη να κρατάει 

τις τιμές σε ανταγωνιστικό επίπεδο. Εάν δεν το κάνει, θα προσελκύσει αντα

γωνιστές. Επομένως, η επιχείρηση αυτή θα πρέπει να περιοριστεί σε τέτοιες 

τιμές ώστε να πραγματοποιεί κέρδη χωρίς να είναι αυτά αρκετά για να προ

σελκύσουν ανταγωνιστές. Αυτό βέβαια συμβαίνει εάν οι απώλειες κατά την 

έξοδο της από την αγορά δεν είναι σημαντικές. Δηλαδή η επιχείρηση αυτή 

δεν θα πρέπει να έχει «sunk« κεφάλαια10. Παραδείγματα τέτοια έχουμε από 

επιχειρήσεις όπου τα κεφαλαιϊκά τους εφόδια και η εργασία μπορούν να ενοι

κιαστούν, έτσι ώστε ακόμη και εάν η επιχείρηση δεν επιτύχει στον ανταγωνι

σμό μπορεί να εξέλθει χωρίς μεγάλες απώλειες. Βέβαια τέλεια διαφιλονικού

μενη αγορά όπως και τέλειος ανταγωνισμός δεν υπάρχουν στην πράξη, αλλά 

αυτό είναι δυνατόν να συμβεί στην περίπτωση των λιμενικών αρχών. Π.χ. είναι 

δυνατόν οι λιμενικές αρχές να κατασκευάσουν και να κατέχουν δικούς τους 

σταθμούς και μετά να τους μισθώσουν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις επί ανταγωνι

στικής βάσης με ένα από τα συμβόλαια παραχώρησης BOT, BOO, BOOT που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.4 της παρούσας μελέτης, για μια μικρή 

περίοδο που διαρκεί συνήθως 5-10 έτη αντί της μακράς περιόδου των 21-25 

ετών. Στην πράξη αποδείχθηκε ότι η περίοδος αυτή είναι κατάλληλη, εφόσον 

είναι αρκετή για τον συμβαλλόμενο να μάθει να λειτουργεί τον σταθμό απο

τελεσματικά, αλλά όχι τόσο αρκετή για να τον κάνει να αγνοήσει την ανάγκη 

της εξασφάλισης ανανέωσης της μίσθωσης εισερχόμενος σε νέες διεκδική

σεις. Στην περίπτωση αυτή, ενώ ο υπάρχων ενοικιαστής του σταθμού έχει τη 

δυνατότητα να ανανεώσει τη μίσθωση, θα πρέπει να έλθει σε νέο ανταγωνισμό 

με άλλους των οποίων η προέλευση, ο αριθμός και ο πλειστηριασμός είναι 

αδύνατον να προβλεφθούν. 

10. Αυτά είναι τα κεφάλαια βαθέος κόστους. Δηλαδή κεφάλαια άυλα (intangi
ble) που δεν μπορούν να μεταφερθούν εύκολα σε άλλες αγορές. Όπως είναι οι ζημίες 
κατά την έναρξη της επιχείρησης, το κόστος τοπικής διαφήμισης, το κόστος οργάνω
σης των λειτουργιών, κλπ. 
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7.5. Ο ανταγωνισμός στους λιμένες 

7.5.1. Γενικά 

Ο ανταγωνισμός στους λιμένες μπορεί να διακριθεί σε τρεις μορφές: 
σε ανταγωνισμό μεταξύ των λιμένων, σε ανταγωνισμό μέσα στο ίδιο τον 
λιμένα και σε ανταγωνισμό μέσα στον ίδιο τον σταθμό. 

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των λιμένων προκύπτει όταν δύο ή περισσότε
ροι λιμένες ή οι σταθμοί τους ανταγωνίζονται για την ίδια εμπορική δραστη
ριότητα (π.χ. Νέα Υόρκη και Χάλιφαξ, Χονγκ-Κονγκ και Σιγκαπούρη, Λος 
Άντζελες και Λονγκ Μπητς). Ο ανταγωνισμός αυτός μπορεί να υπάρχει σε 
μεταφορές προέλευσης και προορισμού ή σε διαμετακομιστικές μεταφορές. 

Ο ανταγωνισμός μέσα στον λιμένα υπάρχει όταν δύο ή περισσότεροι 
λειτουργοί των σταθμών μέσα σε αυτόν ανταγωνίζονται για τις ίδιες αγορές 
(π.χ. υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης της America, Evergreen και Η.Ι.Τ. στον 
Παναμά). Στην περίπτωση αυτή ο λειτουργός ενός σταθμού, που έχει τη δι
καιοδοσία σε όλη την περιοχή του σταθμού του από το κρηπίδωμα μέχρι την 
πύλη του λιμένος, ανταγωνίζεται με τους άλλους λειτουργούς σταθμών. 

Ο ανταγωνισμός μέσα στον σταθμό υπάρχει μεταξύ των επιχειρήσεων 
όταν παρέχουν την ίδια υπηρεσία μέσα στον ίδιο τον σταθμό (π.χ. οι εταιρείες 
φορτοεκφόρτωσης Estibadora Caribe και Coopeunitrap στον λιμένα Port Li
mon της Κόστα Ρίκα). 

Όταν υπάρχει αποτελεσματικός ανταγωνισμός, η ιδιωτικοποίηση απο
δεικνύεται πολύ αποτελεσματική για τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση 
της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών. Χωρίς ανταγωνισμό η ιδιωτι
κοποίηση μπορεί βέβαια να επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις σε έναν λιμένα, 
αλλά τα κέρδη από τις λειτουργίες του θα είναι περιορισμένα. 

7.5.2. Παράγοντες οι οποίοι προσδιορίζουν την ανταγωνιστικότητα ενός 

λιμένος 

Βασική προϋπόθεση για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας ενός 
λιμένος είναι να γνωρίζουμε ακριβώς την έκταση της ανταγωνιστικότητας του. 
Οι παράγοντες οι οποίοι προσδιορίζουν την ανταγωνιστικότητα ενός λιμένος 
είναι: (1) η ύπαρξη εναλλακτικών λιμένων εξυπηρέτησης του ίδιου φορτίου, 
(2) τα φυσικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του, (3) οι συγκριτικές τιμές και 
(4) Π χρηματοδοτική λειτουργία του. 
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Οι εναλλακτικοί λιμένες εξυπηρέτησης των μεταφορέων. Ο βαθμός 
της δυνατότητας επιλογής εναλλακτικών λιμένων εκ μέρους των με
ταφορέων προς εξυπηρέτηση του ίδιου φορτίου αποτελεί βασικό δεί
κτη ανταγωνιστικότητας ενός λιμένος. Στην εξέταση των εναλλακτικών 
λύσεων αναφερόμαστε σε μια ιδιαίτερη ροή φορτίου καθοριζόμενη 
από τον τύπο του φορτίου, τα χαρακτηριστικά φορτοεκφόρτωσης, τον 
εσωτερικό προορισμό και την κατεύθυνση (εισαγωγή ή εξαγωγή) του 
φορτίου. Η καλύτερη επιλογή των εναλλακτικών λύσεων βασίζεται στο 
συνολικό κόστος του συστήματος των μεταφορών γης και λιμένος, 
όπου το κόστος του λιμένος περιλαμβάνει, όπως είδαμε, το χρήμα, τον 
χρόνο και το ρίσκο. Επομένως μια ροή φορτίου, που κινείται σε ένα 
σύστημα που προσφέρει πολλές εναλλακτικές λύσεις εξυπηρέτησης 
και κατευθύνεται στην επιλογή του χαμηλότερου γενικού κόστους, θα 
βρίσκεται σε μια αγορά ανταγωνιστική. Αντιστρόφως, εάν υπάρχουν 
λίγες εναλλακτικές λύσεις και οι διαφορές του κόστους μεταξύ τους 
είναι μεγάλες, τότε η αγορά είναι μη ανταγωνιστική. 
Τα φυσικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των λιμένων. Τα βασικά 
φυσικά χαρακτηριστικά των λιμένων που συμβάλλουν πολύ στην ανά
πτυξη της ανταγωνιστικότητας τους είναι το βάθος των υδάτων τους 
και η σύνδεση τους με την ενδοχώρα. Η ικανοποιητική σύνδεση του λι
μένος με την ενδοχώρα συμβάλλει στην ανάπτυξη των συνδυασμένων 
μεταφορών για την ταχεία διακίνηση φορτίων από τη θάλασσα προς την 
ξηρά, ενώ οι λιμένες με βαθιά νερά εξυπηρετούν τα σύγχρονα πλοία 
των οποίων η μεταφορική ικανότητα συνεχώς αυξάνει για να εξυπηρετή
σει την ανάπτυξη των μαζικών μεταφορών που αποδίδεται στην παγκο
σμιοποίηση της παραγωγής. Για τους λόγους αυτούς υπάρχει μια τάση 
σε όλους τους λιμένες του κόσμου να απομακρύνονται από τις μεγάλες 
πόλεις και να αναπτύσσονται σε περιοχές όπου υπάρχουν βαθιά νερά. 
Επιπλέον η παραγωγικότητα των λειτουργιών μέσα στον λιμένα είναι α
παραίτητο στοιχείο για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του. Οι 
δείκτες των λειτουργικών χαρακτηριστικών μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για τον προσδιορισμό της παραγωγικότητας του λιμένος. Οι δείκτες αυ
τοί είναι: ο χρόνος παραμονής του πλοίου στον λιμένα, η ποιότητα της 
διαχείρισης φορτίου, και η ποιότητα της παρεχομένης υπηρεσίας από 
τα χερσαία μεταφορικά μέσα. Ο χρόνος παραμονής του πλοίου στον λι
μένα έχει άμεση σχέση με το μέγεθος της δυνατότητας εξυπηρέτησης 
που προσφέρει το κρηπίδωμα και, στην περίπτωση των σταθμών των 
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εμπορευματοκιβωτίων, με τη χωρητικότητα αποθήκευσης. Για μια καλύ
τερη εικόνα της λειτουργικότητας του λιμένος στον χρόνο παραμονής 
στο κρηπίδωμα προστίθενται και οι δείκτες: (1) ο βαθμός χρήσης 
κρηπιδώματος, ο οποίος συσχετίζει τον χρόνο κατά τον οποίο το πλοίο 
απασχολείται στο κρηπίδωμα προς τον συνολικό χρόνο παραμονής του 
σε αυτό, και (2) ο ρυθμός παραγωγικότητας του κρηπιδώματος που 
συσχετίζει τον χρόνο παραμονής του πλοίου στον λιμένα με τη συνεχή 
λειτουργία του κρηπιδώματος. 
Οι συγκριτικές τιμές. Βασικός σκοπός εδώ είναι να εξετάσουμε εάν οι 
τιμές ευρίσκονται μέσα στα κανονικά πλαίσια. Ένα μη κανονικό ύψος 
των λιμενικών τιμών δείχνει μια τάση άσκησης μονοπωλιακής δυνά
μεως στην αγορά. Για να αποδείξουμε ότι οι τιμές ευρίσκονται στα 
λογικά πλαίσια συγκρίνουμε αυτές: (1) με τις ιστορικές τιμές του ίδιου 
λιμένος, (2) τις διαφορές των τιμών των άλλων λιμένων μέσα στην ίδια 
χώρα και (3) τα θεωρητικά πρότυπα εκτίμησης κόστους του λιμένος. 
Οι ιστορικές τιμές μετρούν τη διαφορά στις υπηρεσίες του λιμανιού 
μεταξύ του χρόνου της ανάλυσης και του παρελθόντος. Οι τιμές του 
λιμένος εξετάζονται σε σύγκριση με τον μέσο όρο των λιμένων της 
χώρας οι οποίοι εξυπηρετούν το ίδιο φορτίο. Το πρότυπο εκτίμησης 
κόστους του λιμένος μετράει τη διαφορά του πραγματικού και του 
θεωρητικού κόστους του με βάση ένα πρότυπο κόστους. 
Η χρηματοδοτική λειτουργία. Μια ποικιλία μέτρων χρηματοδοτικής 
λειτουργίας χρησιμοποιούνται προκειμένου να εξεταστεί εάν ένας λι
μένας κερδίζει μη κανονικά κέρδη και ακολουθεί μη ανταγωνιστική συ
μπεριφορά. Στην περίπτωση αυτή ο λιμένας προσφέρει τιμές που ευρί
σκονται πάνω από το οριακό και μέσο κόστος. Επομένως, μια ιδανική 
αξιολόγηση θα βασίζεται στη σύγκριση της τιμής και του οριακού 
κόστους. Εντούτοις η απευθείας σύγκριση μεταξύ της τιμής και του 
οριακού κόστους δεν είναι δυνατό να γίνει στην πράξη. Τότε στην πε
ρίπτωση αυτή τα χρηματοδοτικά κέρδη του λιμένος χρησιμοποιούνται 
κατά προσέγγιση για τη διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και του 
οριακού κόστους. Το επίπεδο των κερδών συνήθως συγκρίνεται με κά
ποιο μέγεθος των επενδύσεων. Δύο κοινοί δείκτες οι οποίοι συσχετί
ζουν τα κέρδη προς τις επενδύσεις είναι οι αποδόσεις της καθαρός 
αξίας και οι αποδόσεις του κεφαλαίου. Και οι δύο αυτοί δείκτες ευρί
σκονται στους χρηματοδοτικούς λογαριασμούς του κάθε λιμένος ή μπο
ρούν να υπολογιστούν από στοιχεία που παρέχονται από αυτόν. 

137 



7.5.3. Βασικές στρατηγικές διεύρυνσης του ανταγωνισμού στους λιμένες 

7.5.3.1. Γενικά 

Στην προηγούμενη παράγραφο έχουν αναλυθεί οι μέθοδοι εκείνες που 

μας επιτρέπουν να προσδιορίσουμε την ανταγωνιστικότητα ενός λιμένος. Η 

παρούσα παράγραφος παρέχει τις κατάλληλες στρατηγικές αναδιάρθρωσης, 

οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διευρυνθεί ο ανταγωνισμός 

στους λιμένες εάν δεν παρουσιάζεται ικανοποιητικός. Μια διαρθρωτική πο

λιτική στους λιμένες έχει να ακολουθήσει δύο γενικές στρατηγικές στην περί

πτωση που επιδιώκει να διευρύνει τον ανταγωνισμό σε αυτούς: τη «δομική» 

και την «κανονιστική»11. Στην περίπτωση αυτή τον πρώτο λόγο έχει η δομική 

στρατηγική διεύρυνσης του ανταγωνισμού, η οποία αυξάνει τον αριθμό των 

ανταγωνιστών πριν ακολουθηθεί η παρεμβατική κανονιστική στρατηγική, η 

οποία επιδιώκει τη διεύρυνση του ανταγωνισμού με την παρεμβατική πολιτική. 

Λόγω όμως της μεγάλης τάσης συγκέντρωσης της αγοράς, η οποία όπως 

είδαμε οφείλεται στην ανάπτυξη των τεχνολογιών διαχείρισης φορτίου και την 

ύπαρξη ως εκ τούτου ιδιωτικών επιχειρήσεων στις λιμενικές λειτουργίες, ορι

σμένη μορφή κανονιστικής στρατηγικής12 είναι συχνά αναγκαία, άσχετα εάν 

υπάρχει η δομική στρατηγική. Το Διάγραμμα 7.2 δείχνει τον τρόπο κατά το 

οποίο η δομική και κανονιστική στρατηγική διευρύνουν τον ανταγωνισμό στους 

λιμένες. 

Η εμπειρία έχει δείξει ότι τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα από την 

εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στη λειτουργία των λιμένων προέρχονται μάλλον 

από τις ανταγωνιστικές πιέσεις, παρά από την ύπαρξη της ιδιωτικής επιχεί

ρησης. Αυτές οι ανταγωνιστικές πιέσεις επιδρούν και ρυθμίζουν την έκταση 

κατά την οποία μια παρεμβατική πολιτική θα εφαρμοστεί στον τομέα. Πράγ

ματι, όσο μεγαλύτερες ανταγωνιστικές πιέσεις ασκούνται από τους ιδιωτικούς 

λειτουργούς των λιμένων, τόσο μικρότερη παρέμβαση απαιτείται. Επομένως 

οι κυβερνήσεις επιδιώκουν να αποκομίσουν οφέλη με την εισαγωγή τόσου 

ανταγωνισμού όσο η κίνηση και η υποδομή του λιμένος το επιτρέπει. Η ανά

πτυξη του ανταγωνισμού στις υπηρεσίες των λιμένων γίνεται σε τρία στάδια. 

Κατά το πρώτο στάδιο εξετάζεται προσεκτικά η διάρθρωση του τομέα, οι 

11. Βλέπε World Bank (2002), Port Reform Tool Kit: Module 1. 

12. Η σπουδαιότερη στρατηγική είναι, όπως είδαμε στην παράγραφο 7.4, η 
ανταγωνιστική στρατηγική. 
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παρεχόμενες συνθήκες της αγοράς και ο τρόπος με τον οποίο οι λιμενικές 

υπηρεσίες πρέπει να αναδιαρθρωθούν. Το επόμενο στάδιο είναι η εφαρμογή 

της αναδιάρθρωσης στον λιμένα και η δημιουργία ευκαιριών για ανταγωνισμό 

σε ένα η περισσότερα τμήματα του. Εάν είναι δυνατή η εφαρμογή απεριόρι

στου ανταγωνισμού, η διαδικασία τελειώνει. Εάν υπάρχουν δυνατότητες ε

φαρμογής περιορισμένου βαθμού ανταγωνισμού, τότε το τρίτο στάδιο περι

λαμβάνει ρυθμιζόμενες παρεμβατικές διαδικασίες για την εφαρμογή του αντα

γωνισμού και παράλληλα για την προστασία των χρηστών των υπηρεσιών του 

λιμένος. 

Οι λειτουργίες του λιμένος καθίστανται περισσότερο αποτελεσματικές 

εάν διεξάγονται συγκεντρωτικά από ένα μόνο λειτουργό, ο οποίος εκτελεί δύο 

ή περισσότερες υπηρεσίες μαζί, παρά από πολλούς λειτουργούς χωριστά. 

Στην περίπτωση αυτή αποκομίζονται οικονομίες σκοπού (scope economies) 

και καλύτερος συντονισμός και αποδοτικότητα στις φορτοεκφορτώσεις. Για 

τον λόγο αυτόν η «σταθμοποίηση» (terminalization) είναι συνήθως μια καλή 

προσέγγιση. Τούτο όμως έρχεται σε αντίθεση προς μια διαρθρωτική πολιτική 

στον λιμένα που παροτρύνει τον ανταγωνισμό και απαιτεί ως εκ τούτου την 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.2 

Η λειτουργία των στρατηγικών διεύρυνσης του ανταγωνισμού στους λιμένες 

Δομική 

Κανονιστική 

Διορθώσεις 

διεύρυνσης 

ανταγωνισμού 

S1 = αύξηση των κρηπιδωμάτων 
και των σταθμών 

S2= Διαίρεση του λιμανιού σε 
σταθμούς 

S3= Διαίρεση των λειτουργιών 
στον σταθμό 

S4= Βραχυχρόνια λειτουργική 
συμφωνία/μίσθωση/συμβόλαια 

R 1 = κατευθυνόμενες τιμές 

R 2 = περιοριστικά όρια κερδών 
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ύπαρξη πολλών λειτουργών. Ακόμη όμως και στην περίπτωση της διαρθρω
τικής πολιτικής, η απώλεια των ωφελημάτων που προέρχονται από τις οικονο
μίες σκοπού και τις οικονομίες κλίμακας αντισταθμίζεται από τα ωφελήματα 
της μείωσης του κόστους λόγω της ανταγωνιστικής πίεσης. 

Τυπικά είναι προτιμότερο ο ιδιωτικός τομέας να εμπλακεί σε ανταγωνι
σμό μεταξύ των λιμένων ή σε ανταγωνισμό μέσα στον λιμένα μάλλον παρά 
σε ανταγωνισμό μέσα στον σταθμό. Τούτο είναι κατανοητό εφόσον, με τις 
σύγχρονες τεχνικές χειρισμού του φορτίου, ο ανταγωνισμός μέσα στον σταθ
μό καθίσταται ανεδαφικός. 

7.5.3.2. Οι δομικές παρεμβάσεις 

Οι βασικότερες δομικές παρεμβάσεις για τη διεύρυνση του ανταγωνι
σμού στους λιμένες, τις οποίες η Κυβέρνηση ή/και οι αρχές των λιμένων 
μπορούν να εφαρμόσουν, είναι οι ακόλουθες: 

Η δημιουργία νέων κρηπιδωμάτων και σταθμών. Η λύση αυτή προϋ
ποθέτει την ύπαρξη κατάλληλου χώρου γύρω από τον λιμένα, πλούσιο 
χερσαίο δίκτυο και μεγάλο όγκο διακίνησης εμπορευμάτων που να 
δικαιώνει την επέκταση της χωρητικότητας. 

Η υποδιαίρεση του υπάρχοντος λιμένος σε ανταγωνιστικούς σταθ
μούς (terminalization). Η μέθοδος αυτή της «σταθμοποίησης» συνί
σταται στην υποδιαίρεση των υπαρχουσών λειτουργιών του λιμένος σε 
χωριστούς σταθμούς, κάθε ένας των οποίων να παραχωρείται σε ένα 
διαφορετικό λειτουργό (δηλαδή ένας σταθμός κατά προβλήτα). 
Αυτή η μέθοδος δεν μπορεί να εφαρμοστεί στο μήκος των κρηπιδωμά
των των παλαιών λιμανιών. Εντούτοις, θα εξαρτηθεί η εφαρμογή της 
και από τα χαρακτηριστικά των πλοίων που ναυλοχούν στον λιμένα. 
Η υποδιαίρεση των λειτουργιών του λιμένος μέσα στον ίδιο σταθμό. 
Αυτό ανταποκρίνεται στον ανταγωνισμό μέσα στον σταθμό (intra ter
minal). Γενικά υπάρχουν τρεις δυνατές προσεγγίσεις στη στρατηγική 
αυτή. Η πρώτη προσέγγιση συνίσταται στην ιδιωτικοποίηση της λει
τουργίας φορτοεκφόρτωσης, ενώ παράλληλα οι αρχές του λιμένος συ
νεχίζουν να λειτουργούν στους χώρους της αποθήκευσης. Στη δεύτε
ρη προσέγγιση η ιδιωτική εταιρεία αναλαμβάνει μια περιοχή για να 
εκτελεί τόσο τις λειτουργίες φορτοεκφόρτωσης όσο και της αποθή
κευσης. Αυτή η στρατηγική δίνει το πλεονέκτημα στην ιδιωτική εται
ρεία φορτοεκφόρτωσης να ελέγχει τη διακίνηση των εμπορευμάτων 
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από την είσοδο του λιμένος μέχρι την προβλήτα. Η τρίτη προσέγγιση 
επιτρέπει στην εταιρεία φορτοεκφόρτωσης να ελέγχει τη φορτοεκφόρ
τωση των εμπορευμάτων και την αποθήκευση χωρίς να της παραχω
ρείται κάποια περιοχή. 
Η βραχυχρόνια λειτουργική συμφωνία/η ενοικίαση/τα διαχειριστικά 
συμβόλαια. Αυτός ο διακανονισμός χρησιμοποιείται όταν ο μεταφερό
μενος όγκος των εμπορευμάτων δεν είναι αρκετός να απασχολήσει 
έναν από τους παραπάνω διακανονισμούς των σταθμών, όταν καμιά 
επένδυση δεν χρειάζεται από τους λειτουργούς ή όταν οι αρχές των 
λιμένων δεν επιθυμούν να συνάψουν μακροχρόνιες συμφωνίες. 

7.5.3.3. Οι κανονιστικές παρεμβάσεις για τη διεύρυνση του ανταγωνισμού 

στους λιμένες 

Όπως είδαμε προηγουμένως, ακόμη και εάν έχουν εφαρμοστεί δομι
κές μεταβολές για τη διεύρυνση του ανταγωνισμού στους λιμένες, λόγω του 
μεγάλου ανταγωνισμού στη διακίνηση των εμπορευμάτων χρειάζονται πα
ρεμβατικές κανονιστικές πολιτικές. Το σύνολο των μέτρων της παρεμβατικής 
πολιτικής που χρησιμοποιούνται στους λιμένες εμπίπτουν σε δύο μεγάλες κα
τηγορίες: (1) τα ρυθμιζόμενα τιμολόγια και (2) τα ελεγχόμενα όρια κερδών. 

Τα ρυθμιζόμενα τιμολόγια (R1 στον Πίνακα 7.1), απαιτούνται για την 
αντιμετώπιση καταστάσεων μη ανταγωνιστικών. 
Τα ελεγχόμενα όρια κερδών (R2 στον Πίνακα 7.1) απαιτούνται εάν 
υπάρχει υψηλός κίνδυνος μονοπωλιακής συμπεριφοράς. 

7.5.3.4. Επιλογή του κατάλληλου συνδυασμού δομικής και κανονιστικής 

στρατηγικής 

Η μεθοδολογία, που ακολουθούμε προκειμένου να καθορίσουμε το 
κατάλληλο σχήμα δομικής και παρεμβατικής στρατηγικής για τη διεύρυνση 
του ανταγωνισμού των λιμένων, περιλαμβάνει τρεις φάσεις: (1) τα δεδομένα, 
(2) τη διάγνωση και (3) την επιλογή της κατάλληλης λύσης. 

Τα δεδομένα. Ανάλυση της υφισταμένης κατάστασης. Δηλαδή, το πε
ριβάλλον στο οποίο ο εξεταζόμενος λιμένας λειτουργεί, ειδικότερα σε 
σχέση με το μέγεθος του, τον αριθμό των κρηπιδωμάτων και τον όγκο 
μεταφοράς που εξυπηρετεί. Σε σχέση με διεθνή πρότυπα13 οι λιμένες 

13. Βλέπε World Bank (2002), Port Reform Tool Kit: Module 1. 
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κατατάσσονται ανάλογα με τον αριθμό των κρηπιδωμάτων σε μικρούς 
όταν έχουν 1-3 κρηπιδώματα, σε μεσαίους όταν έχουν 12 κρηπιδώματα 
και σε μεγάλους όταν έχουν 22 κρηπιδώματα και πάνω. Επίσης ανά
λογα με τον μεταφορικό όγκο που εξυπηρετούν, εάν στους λιμένες η 
υποδομή υπολειτουργεί τότε ο όγκος των μεταφορών χαρακτηρίζεται 
«μικρός», ενώ εάν η υποδομή δεν είναι αρκετή για να καλύψει τις με
ταφορικές ανάγκες ο όγκος των μεταφορών χαρακτηρίζεται «μεγάλος». 
Η διάγνωση. Αυτή αποτελεί το πιο σπουδαίο κριτήριο για την αξιο
λόγηση της έκτασης κατά την οποία ο ανταγωνισμός θα πρέπει να 
υπάρχει. Η διάγνωση αναφέρεται σε δείκτες μέτρησης της ανταγωνι
στικότητας του λιμανιού, όπως είναι ο δείκτης εναλλακτικού λιμανιού, 
ο βαθμός χρήσης προβλήτας, ο βαθμός ανταγωνιστικότητας και ο δεί
κτης κερδοφορίας. 
Η επιλογή της κατάλληλης λύσης. Μετά τη διάγνωση του ανταγωνι
στικού περιβάλλοντος των λιμένων, η επιλογή της κατάλληλης λύσης 
προσδιορίζει τις δυνατές δομικές και κανονιστικές λύσεις για να επι
τευχθεί διεύρυνση του ανταγωνισμού στους λιμένες. 
Τέλος, ακολουθώντας την ανωτέρω μεθοδολογία και με βάση τον Πί

νακα 7.1,ο οποίος απεικονίζει τη διαδικασία της μεθοδολογίας αυτής και τα
ξινομεί τους λιμένες με βάση τα λειτουργικά τους χαρακτηριστικά, μπορούμε 
να προσδιορίσουμε για κάθε λιμένα τον κατάλληλο συνδυασμό δομικής και 
κανονιστικής στρατηγικής. Η ταξινόμηση των λιμένων σύμφωνα με τα χαρα
κτηριστικά τους στον Πίνακα 7.1 έγινε από την World Bank με βάση την εμπει
ρία ενός μεγάλου αριθμού λιμένων. 

7.6. Η επίδραση της ιδιωτικοποίησης στην απασχόληση 

Ένα πρόβλημα της ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών των λιμένων, με 
σκοπό την προσαρμογή τους στην παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, είναι η 
επίδραση της στην κοινωνική ασφάλιση. Όταν οι λιμένες κατέχονται από το 
Δημόσιο, το οποίο μονοπωλεί τη γη, την υποδομή τους και τις λειτουργίες 
τους, η απασχόληση του προσωπικού τους απολαμβάνει περισσότερη κοινω
νική ασφάλεια από ό,τι όταν βρίσκονται υπό την διαχείριση ιδιωτικών επιχει
ρήσεων. Ο περιορισμός των αρμοδιοτήτων των κρατικών αρχών μόνο στην κα
τοχή γης και στην υποδομή, και η υπαγωγή των λειτουργιών των λιμένων στα 
χέρια των διαμεταφορέων, μπορεί να απειλήσει την ασφάλεια των απασχολου
μένων στον λιμένα. Αυτός ο κίνδυνος είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντι-
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μετωπίζουν οι κρατικές αρχές κατά την εκτέλεση των σχεδίων τους αναδιάρ
θρωσης και ιδιωτικοποίησης των λιμένων. Η υπεραπασχόληση είναι ένα μεγά
λο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι οργανισμοί λιμανιών στις 
αναπτυσσόμενες και ανεπτυγμένες χώρες. Για να πραγματοποιηθούν περισσό
τερο αποδοτικές λειτουργίες των λιμένων απαιτείται μείωση του εργατικού δυ
ναμικού. Αυτός ο παράγοντας είναι βασικός και πρέπει να ληφθεί υπόψη σε κά
θε σχέδιο αναδιάρθρωσης. Ένα δεύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πάλι 
οι κρατικές αρχές κατά την αναδιάρθρωση είναι η ανάγκη λειτουργίας του λι-
μένος επί 24ώρου βάσεως, πράγμα το οποίο απαιτεί η παγκοσμιοποίηση που 
οδηγεί στην τυποποίηση των φορτίων (μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων). Το 
πρόβλημα όμως αυτό είναι μικρότερης σημασίας και αντιμετωπίζεται με την 
αύξηση των βαρδιών εργασίας. 

7.7. Η οργάνωση και η στρατηγική των λιμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Στην Ευρώπη ο στρατηγικός ρόλος των λιμένων έχει αναγνωριστεί από 
όλα τα κράτη-μέλη. Η οικονομική τους σπουδαιότητα δεν απορρέει μόνο από 
τον μεγάλο όγκο εμπορευμάτων που διακινούν (το 90% των εισαγωγών και 
εξαγωγών από και προς την Ε.Ε.), αλλά οι θαλάσσιες μεταφορές καλύπτουν 
το 35% του συνολικού εμπορίου μεταξύ των κρατών-μελών και διακινούν 200 
εκατομμύρια επιβάτες το έτος. Επίσης, πιστεύεται ότι η συμφόρηση στα οδι
κά δίκτυα στην Ευρώπη θα ωθήσει ένα μέρος των χερσαίων μεταφορών στις 
θαλάσσιες. 

Παρά το γεγονός ότι η ρύθμιση των θαλασσίων μεταφορών των χω
ρών της Κοινότητας προβλέπεται από τη Συνθήκη της Ρώμης και το 1974 το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποχρέωσε όλες οι χώρες της Κοινότητας να εφαρ
μόσουν τους κανονισμούς της συνθήκης αυτής, για πολύ χρόνο οι ευρωπαϊκοί 
λιμένες λειτουργούν σαν να μην υπάρχει η Συνθήκη αυτή. Υπήρξαν πολλές 
πρωτοβουλίες που είχαν σκοπό να εντάξουν τους λιμένες της Ευρώπης σε 
ένα πλαίσιο κοινής πολιτικής, αλλά απέτυχαν λόγω των διαφόρων απόψεων 
των μελών ως προς τον οικονομικό ρόλο των λιμένων. Το Ευρωπαϊκό Κοινο
βούλιο συνέστησε μια σειρά μελετών για τη διαλεύκανση του θέματος. Μια 
από αυτές είναι οι εκθέσεις των Kapteyn, Seif riz και Seefeld (Ευρωπαϊκό Κοι
νοβούλιο, 1961, 1967, 1972). Οι εκθέσεις αυτές προώθησαν δραστηριότητες 
σχετικά με τις δυνατότητες ανάπτυξης κοινής πολιτικής των λιμένων. Μέσα 
στις δραστηριότητες αυτές συνεστήθη ομάδα εργασίας από τους αντιπροσώ
πους των μελών της Κοινότητας και από αντιπροσώπους των κυριότερων 
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λιμένων της Ευρώπης. Η ομάδα αυτή συνέταξε την Έκθεση των Ευρωπαϊκών 
Λιμένων (EU Commission 1977,1985), η οποία εντοπίζει τις κυριότερες οργα
νωτικές και οικονομικές διαφορές και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν 
υπάρχουν σημαντικές διαφορές σε σχέση με τις υπηρεσίες και τα τεχνικά 
εφόδια των λιμένων της Κοινότητας. Με βάση την έκθεση αυτή και με μια σει
ρά από άλλες προηγούμενες εκθέσεις, η Κομισιόν το 1992 εξέδωσε έγγραφο 
που αναφέρει ότι το επιχείρημα της κοινής πολιτικής των θαλασσίων μεταφο
ρών είναι ταυτόσημο με την ανάγκη της θεώρησης ενός συστήματος μεταφο
ρών σε ευρωπαϊκό μέγεθος και την ίδρυση και την ανάπτυξη του λεγόμενου 
Διευρωπαϊκού Δικτύου. Η έκθεση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι θαλάσσιες 
μεταφορές φορτίου στην Ευρώπη θα πρέπει να προωθηθούν λόγω της μεγά
λης ανάγκης της αποσυμφόρησης των χερσαίων μεταφορών και της συμβο
λής τους στην ανάπτυξη στρατηγικών που συνδυάζουν κοινωνικοοικονομικά επι
τεύγματα και φροντίδα για το περιβάλλον. 

Μια άλλη έκθεση που έχει σχέση με τη σημασία της κοινής πολιτικής 
των λιμένων μέσα στην ενωμένη ευρωπαϊκή αγορά συντάχθηκε από το Κοι
νοβούλιο το 1993, με σκοπό την παροχή πληροφοριών για τα κριτήρια που 
οδηγούν στην κοινή λιμενική πολιτική. Η έκθεση αυτή δεν διαφέρει πολύ από 
τις άλλες, εκτός από την περίπτωση που αναφέρεται στη συλλογή και αξιολό
γηση μελετών που έχουν κοινό ενδιαφέρον και την εισαγωγή αναλυτικών 
προτάσεων που αποσκοπούν στην αλλαγή της εθνικής νομοθεσίας των χω-
ρών-μελών για να εξαλείψουν αυτές τις νομικές και λειτουργικές συνθήκες -
όπως η ύπαρξη αποκλειστικών δικαιωμάτων και οι διάφορες μορφές κατοχής 
- που οδηγούν σε μη ανταγωνιστικές πρακτικές ενάντια στα άρθρα 85 και 86 
της Συνθήκης της Ρώμης. Πάνω σε αυτό το θέμα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
εξέδωσε δύο βασικές αποφάσεις: (1) το 1991 θεώρησε παράνομη την παρα
χώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων οργάνωσης λιμενικής εργασίας σε εθνική 
εταιρεία μιας χώρας-μέλους, καθώς και την επιμονή της να απασχολεί εργά
τες που ανήκουν μόνο σε αυτή, (2) το 1994 το Δικαστήριο εξάλειψε τη δια
φοροποίηση των ναύλων πλοήγησης μεταξύ πλοίων που εκτελούσαν μεταφο
ρές μικρών αποστάσεων από εκείνα που εκτελούσαν διεθνείς εμπορευματικές 
μεταφορές. 

Το ενδιαφέρον και οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δη
μιουργία Διευρωπαϊκού Δικτύου μπορεί να φανεί στο άρθρο 129 της Συνθή
κης του Μάαστριχτ το 1992, όπου τονίζεται επιτακτικά η ανάγκη ολοκλή
ρωσης των Κοινοτικών λιμένων στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο. Το 1994 η Κομισιόν 
ψήφισε πρόταση για να καθορίσει τις κατευθυντήριες γραμμές για την ανά-
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πτύξη του δικτύου αυτού. Με βάση την πρόταση αυτή δημιουργήθηκε μια 
ομάδα εμπειρογνωμόνων λιμένων στο Γενικό Γραφείο Θαλασσίων Μεταφορών 
της Κομισιόν, της οποίας αντικείμενο είναι να καθορίζει τις κατευθυντήριες 
γραμμές και κατευθύνσεις των λιμένων που προορίζονται να γίνουν τμήμα του 
δικτύου αυτού. Κατά τη συνεδρίαση αυτή δόθηκε έμφαση στην ανάγκη να 
περιληφθούν γεωγραφικές περιοχές λιμένων με σκοπό την ίδρυση ενός πραγ
ματικού δικτύου μεταφορών. Οι κατευθυντήριες γραμμές των λιμένων τελικά 
ψηφίστηκαν τον Ιούλιο 1996 στην πόλη Αραγκόν. 

Το 1997 η Κομισιόν εξέδωσε την Πράσινη Βίβλο των Λιμένων και των 
Υποδομών, με σκοπό την αποτελεσματικότητα με την εφαρμογή ανταγωνιστι
κών κανόνων και την ολοκλήρωση των λιμένων στο Δίκτυο των Συνδυασμένων 
Ευρωπαϊκών Μεταφορών. Σύμφωνα με τη Βίβλο η ρύθμιση (regulation) των 
θαλασσίων μεταφορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να αναπτυχθεί για να 
επιτευχθεί μια συστηματική απελευθέρωση των υπηρεσιών των κυριότερων 
λιμένων με διεθνή κίνηση. Η συζήτηση η οποία ακολούθησε μετά την έκδοση 
της απόφασης αυτής επικεντρώθηκε σε τρία θέματα: τους λιμένες που περι
λαμβάνονται στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών, την απελευθέρωση των 
λιμενικών υπηρεσιών και τη δημόσια χρηματοδότηση των λιμένων και των 
υποδομών τους (Commission, 2001). Στο τέλος η Κομισιόν κατέληξε στην 
πρόταση οδηγίας για την πρόσβαση στην αγορά των λιμενικών υπηρεσιών. 
Μετά από σειρά τροποποιήσεων η οδηγία ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στις 11 Μαρτίου 2003. Αυτή η οδηγία για πρόσβαση στην αγορά 
λιμενικών υπηρεσιών είναι εφαρμόσιμη σε λιμένες με μέση ετήσια κίνηση 
τουλάχιστον 1,5 εκατ. τόνους ή 200.000 επιβάτες. 'Αλλες τροποποιήσεις δί
νουν έμφαση στην ανάγκη διαφάνειας των χρηματοδοτικών σχέσεων, ιδιαίτε
ρα εάν υπάρχουν κρατικά κεφάλαια υπό μορφή κρατικής βοήθειας, με σκοπό 
την εξασφάλιση νόμιμου ανταγωνισμού μεταξύ των λιμένων. Εντούτοις η 
έγκριση της οδηγίας δεν θέτει τα απαραίτητα προαπαιτούμενα εκτός της πε
ρίπτωσης των λιμενικών αρχών να τηρούν χωριστούς λογαριασμούς όταν 
ενεργούν ως προμηθευτές λιμενικών υπηρεσιών14. Η θέση της κάθε χώρας-
μέλους σε σχέση με τον ρόλο των λιμένων μέσα στην Κοινότητα πάντοτε 
εξαρτάται από την οικονομική σπουδαιότητα των λιμένων στο σύστημα μετα
φορών. Συνήθως τόσο οι χώρες-μέλη όσο και οι πιο σημαντικοί λιμένες αντι
τίθενται στην προσπάθεια δημιουργίας κοινής λιμενικής πολιτικής, εφόσον θα 
χάσουν την αυτονομία τους. Οι αντιδράσεις αυτές ποικίλλουν από χώρα σε 

14. Βλέπε Farrel, S. (2001). 
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χώρα. Μερικές χώρες είναι τελείως αντίθετες, όπως η Σουηδία και η Μεγάλη 
Βρετανία, ενώ οι περισσότερες την υποστηρίζουν όπως π.χ. η Ισπανία. 

Ανακεφαλαιώνοντας, σε αντίθεση με τις διάφορες απόψεις των χω-
ρών-μελών και την ύπαρξη πολλαπλών εκθέσεων, η ολοκλήρωση είναι μια 
διαδικασία η οποία έχει αρχίσει για τους ευρωπαϊκούς λιμένες. Είναι πιθανόν 
ότι η καθυστέρηση προόδου ως προς την ενέργεια αυτή αντανακλά την ευ
ρύτατη ποικιλία των πολιτικών των χρηματοδοτικών και περιουσιακών περι
βαλλόντων που επικρατούν στους λιμένες της Ε. Ε. Έτσι ορισμένες χώρες-
μέλη ακολουθούν μια πολιτική που μεταφράζεται στην ανάληψη όλου του 
κόστους από τους χρήστες (Αγγλοσαξωνική προσέγγιση), ενώ άλλες προ
τίθενται να περιλάβουν όλα τα οφέλη και το κόστος στην περιοχή στην οποία 
ευρίσκεται ένας λιμένας (ηπειρωτική προσέγγιση). Στην τελευταία περίπτωση 
οι μακροοικονομικές σκοπιμότητες θεωρούνται πολύ σημαντικές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

Η ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

8.1. Γενικά 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναλύθηκαν οι βασικές στρατηγικές τις 

οποίες θα πρέπει να ακολουθήσει ο κάθε λιμένας προκειμένου να προβεί σε 

μια επιτυχή αναδιάρθρωση, βάσει της οποίας θα μπορέσει να προσαρμοστεί 

στις νέες εξελίξεις των διεθνών θαλασσίων μεταφορών που έχουν προκύψει, 

όπως είδαμε στο Κεφάλαιο 6, από την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, την 

τεχνολογική εξέλιξη και την ανάπτυξη της πληροφορικής. Οι στρατηγικές αυ

τές επικεντρώνονται: (1) στην ανάπτυξη της οργάνωσης των λιμένων, (2) στον 

προσδιορισμό του μεγέθους εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα και των μορφών 

παραχώρησης των λιμενικών λειτουργιών σε αυτόν και (3) στον προσδιορισμό 

της ανταγωνιστικότητας των λιμένων καθώς και στη δομική ή κανονιστική 

επέκταση της. 

Στο παρόν κεφάλαιο αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση των μεγάλων 

λιμένων της χώρας, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης. Η ανάλυση αυτή είναι αναγ

καία προκειμένου να εντοπιστούν οι αδυναμίες οργάνωσης και λειτουργικό

τητας των λιμένων αυτών, έτσι ώστε να προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα 

στα οποία θα βασιστεί η ανάπτυξη των κατάλληλων στρατηγικών αναδιάρ

θρωσης τους. Αναλυτικότερα, πριν καθοριστεί το πλαίσιο μιας αποτελεσμα

τικής στρατηγικής αναδιάρθρωσης των λιμένων Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, 

θα πρέπει να ερευνηθούν για αυτούς: (1) η υποδομή, (2) οι λιμενικές υπηρε

σίες τους, (3) η έκταση εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα, (4) η χρηματοδοτική 

τους λειτουργία, (5) το ανταγωνιστικό περιβάλλον και (6) ο βαθμός και η 

έκταση λειτουργικότητας τους. 

8.2. Η υποδομή 

8.2.1. Ο λιμένας Πειραιώς 

Ο λιμένας Πειραιώς εξυπηρετεί σήμερα την επιβατική και εμπορευμα

τική δραστηριότητα της χώρας και αποτελεί έναν από τους βασικότερους λι

μένες της ΝΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανάπτυξη του λιμένος αυτού κατά τις 
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τελευταίες δεκαετίες συνεισέφερε στη δημιουργία νέων εμπορικών δραστη
ριοτήτων στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή, οι οποίες καλύπτουν τις χρη
ματοδοτικές και τις ναυπηγικές ανάγκες της χώρας. Η πόλη του Πειραιά ανα
πτύχθηκε γύρω από τον λιμένα κατά τον 19ο αιώνα, όταν το χερσαίο συγκοι
νωνιακό δίκτυο της χώρας υπερτερούσε σε ταχύτητα και ικανότητα σε σύγ
κριση με τη ναυτιλία. Η τότε επιθυμητή στενή συνύπαρξη πόλης-λιμένα-βιο-
τεχνιών οδήγησε στη σημερινή κατάσταση, όπου ο λιμένας του Πειραιώς πε-
ρισφίγγεται από πυκνό αστικό ιστό χωρίς να αφεθούν κατάλληλες δίοδοι για 
τη σύνδεση του με το υπεραστικό οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο. Ανάλογη 
έλλειψη σχεδιασμού οδήγησε στον πολεοδομικό κορεσμό του Κεντρικού Λι-
μένος Πειραιώς με αποτέλεσμα και η ίδια η πόλη να έχει σοβαρές ελλείψεις 
σε συγκοινωνιακή υποδομή κυρίως ως προς τις μαζικές μεταφορές και τους 
χώρους στάθμευσης. 

8.2.1.1. Η επιβατική κίνηση του Κεντρικού Λιμένος Πειραιώς 

Ο Κεντρικός Λιμένας Πειραιώς (ΚΛΠ) χρησιμοποιείται για τη διακίνηση, 
επιβατών, οχημάτων και εμπορευμάτων (μέσα σε φορτηγά αυτοκίνητα) από 
και προς τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Η επιβατική κίνηση που διεξά
γεται μέσω του ΚΛΠ παρουσίασε σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια, πα
ρά την ανάπτυξη των λιμένων της Πάτρας, της Θεσσαλονίκης, της Αλεξαν
δρούπολης και της Καβάλας. Ο επιβατικός λιμένας εξυπηρετεί επίσης και τη 
διακίνηση επιβατών για αναψυχή με μεγάλα κρουαζιερόπλοια. Αναλυτικότερα 
η επιβατική κίνηση στο ΚΛΠ χωρίζεται σε: 

κίνηση εσωτερικού στις αποβάθρες 3,4,5,6 και 7, 
κίνηση εξωτερικού στις αποβάθρες 8,9 και 10. 
Η κίνηση εσωτερικού διαιρείται: 
Στις γραμμές επαρχιών που εξυπηρετούνται: (α) με πλοία επιβατη
γά/οχηματαγωγά που εκτελούν τακτικά δρομολόγια προς και από Κυ
κλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα και Β. Αιγαίο (αποβάθρες 3,4,5,7), (β) με 
πλοία τύπου καταμαράν που εκτελούν δρομολόγια προς και από Κυ
κλάδες (αποβάθρα 3). 

Στις γραμμές Αργοσαρωνικού που εξυπηρετούνται: (α) με μικρά οχη
ματαγωγά (ferries) ανοικτού τύπου (αποβάθρα 6) και (β) υδροπτέρυγα 
που εκτελούν δρομολόγια Πειραιά - Αίγινα (τμήμα αποβάθρας 5). 
Το ολικό μήκος των πλοίων των γραμμών εσωτερικού κυμαίνεται από 

86 έως 155 μέτρα και το αντίστοιχο έμφορτο βύθισμα από 4 έως 6,45 μέτρα. 
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Το ολικό μήκος των πλοίων των γραμμών εξωτερικού κυμαίνεται από 89 έως 

156 μέτρα και το αντίστοιχο έμφορτο βύθισμα από 4,50 έως 6,60 μέτρα. Το 

ολικό μήκος των κρουαζιερόπλοιων κυμαίνεται από 79 έως 218 μέτρα και το 

αντίστοιχο έμφορτο βύθισμα από 4,25 έως 9 μέτρα. 

Η μέση ημερήσια διακίνηση σκαφών (απόπλοι + κατάπλοι) εμφανίζει 

την κάτωθι εικόνα: 

114 δρομολόγια εσωτερικού (25 κατάπλοι και 25 απόπλοι στις τακτικές 

γραμμές επαρχιών, 22 κατάπλοι και 22 απόπλοι στις γραμμές Αργοσα

ρωνικού, και 10 κατάπλοι και 10 απόπλοι υδροπτερύγων. 

10 δρομολόγια στις τακτικές γραμμές εξωτερικού. 

Η επιβατική κίνηση του ΚΛΠ κατά την περίοδο 2001-2004 παρουσιά

ζεται στον Πίνακα 8.1 καθώς και στο Διάγραμμα 8.1, όπου παρατηρούμε ότι 

μεταξύ των ετών 2001 και 2004 η συνολική κίνηση των επιβατών (εσωτερικού 

και εξωτερικού) παρουσίασε προοδευτική αύξηση με μέσο ετήσιο ρυθμό 

1,37%. Αναλυτικότερα κατά την περίοδο αυτή σημαντική αύξηση παρατηρή

θηκε στην επιβατική κίνηση του Αργοσαρωνικού (ετήσιος ρυθμός 4,36%) και 

στην κίνηση των επιβατικών γραμμών εξωτερικού (μέσος ετήσιος ρυθμός 

5,21%), ενώ οι κρουαζιέρες παρουσίασαν σημαντική μείωση (ετήσιος ρυθμός 

-9,81%). Από τον Πίνακα 8.2, παρατηρούμε ότι κατά την περίοδο 2002-2004 

παρατηρήθηκε μείωση των αφίξεων πλοίων εξωτερικού με ετήσιο ρυθμό 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8.1 

Κεντρικός Λιμένας Πειραιώς: Επιβατική κίνηση, 2001-2004 

Αριθμός επιβατών 

Εσωτερικού 

- Ακτοπλοΐας 

- Αργοσαρωνικού 

Εξωτερικού 

Γραμμής 

Κρουαζιέρας 

Διερχόμενοι 

Σύνολο (Εσωτ./Εξωτ.) 

Κίνηση πορθμείου 

Γενικό Σύνολο 
επιβατικής κίνησης 

2001 

10.057.695 

7.018.853 

3.038.842 

909.347 

90.481 

231.836 

587.030 

10.967.042 

8.214.082 

19.181.124 

2002 

11.125.773 

7.593.359 

3.532.414 

672.830 
50.122 

152.433 

469.528 

11.797.856 

8.168.496 

19.966.352 

2003 

11.713.269 

8.008.139 

3.705.130 

823.339 
46.104 

127.777 

649.458 

12.536.608 

8.397.292 

20.933.900 

2004 

11.159.274 

7.554.200 

3.605.074 

757.552 

95.195 

153.089 

509.268 

11.916.826 

8.339.053 

20.255.879 

Μέσος ετήσιος 
ρυθμός 

μεταβολής (%) 

2,63 

1,85 

4,36 

-4,46 

5,21 

-9,81 

-3,49 

2,10 

0,37 

1,37 

Πηγή: Εκθέσεις ΟΛΠ ετών 2001-2004. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.1 

Κεντρικός Λιμένας Πειραιώς: Επιβατική κίνηση, 2001-2004 

25.000 

20.000 

15.000 

10.000 

5.000 

2001 2002 2003 2004 

Π Επιβάτες εσωτερικού 

• Κίνηση πορθμείου 

• Επιβάτες εξωτερικού 

D Σύνολο 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8.2 

Κεντρικός Λιμένας Πειραιώς: Πίνακας αφίξεων πλοίων, 2002-2004 

Εξωτερικού 
Φορτηγά 
Επιβατηγά 
Εσωτερικού 
Φορτηγά 
Επιβατηγά 

Σύνολο 
Φορτηγά 
Επιβατηγά 

2002 

Αφίξεις 

4.984 
4.439 

545 
22.918 

1.267 
21.651 

27.902 
5.706 

22.196 

Κ.Ο.Χ. 
(000) 

88.311,9 
76.154,7 
12.157,2 
75.441,7 

2.358,9 
73.082,9 

163.753,7 
78.513,6 
85.240,1 

2003 

Αφίξεις 

4.522 
4.006 

516 
21.811 

1.402 
20.409 

26.333 
5.408 

20.925 

Κ.Ο.Χ. 
(000) 

87.763,9 
74.315,2 
13.448,7 
81.970,3 

3.388,1 
78.582,2 

169.734,2 
77.703,3 
92.030,8 

2004 

Αφίξεις 

4.144 
3.644 

500 
25.062 

1.239 
23.823 

29.206 
4.883 

24.323 

Κ.Ο.Χ. 
(000) 

80.919 
67.245,2 
13.673,8 
82.463,3 

2.157,6 
80.305,7 

163.382,3 
69.402,7 
93.979,5 

Μέσος ετήσιος 
ρυθμός (%) 

Αφίξεις 

-4,51 
-4,81 
-2,13 
2,26 
-0,55 
2,42 

1,15 
-3,82 
2,31 

Κ.Ο.Χ. 
(000) 

-2,16 
-3,79 
2,98 
2,25 
2,09 
2,38 

-0,06 
-3,04 
2,47 

Πηγή: Εκθέσεις ΟΛΠ ετών 2002-2004. 
Κ.Ο.Χ. = Κόροι ολικής χωρητικότητας. 
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-4,51% (μείωση των αφίξεων των φορτηγών με ετήσιο ρυθμό -4,81%, και των 

επιβατηγών με ετήσιο ρυθμό -2,13%) και αύξηση των αφίξεων εσωτερικού με 

ετήσιο ρυθμό 2,26% που προήλθε κυρίως από την αύξηση των αφίξεων επιβα

τηγών με ετήσιο ρυθμό 2,42%. 

8.2.1.2. Η κίνηση στο εμπορικό τμήμα του λιμένος Πειραιώς 

Το εμπορικό τμήμα του λιμένος Πειραιώς αποτελείται σήμερα από την 

ενοποίηση των άλλοτε δορυφορικών λιμένων της Δραπετσώνας, του Ηρα

κλέους και του Νέου Ικονίου. Κυρίαρχο ρόλο στην εμπορική κίνηση έχουν οι 

συνδυασμένες μεταφορές με εμπορευματοκιβώτια, η ετήσια διακίνηση των 

οποίων φθάνει πάνω από 1.500.000 TEU, γεγονός το οποίο τοποθετεί τον λι

μένα Πειραιώς στη μεταφορά των εμπορευματοκιβωτίων μέσα στους πρώτους 

49 λιμένες του κόσμου και σε έναν από τους μεγαλύτερους λιμένες της Με

σογείου1. Η διακίνηση και αποθήκευση του συμβατικού φορτίου (Ro-Ro, 

χύδην και άλλου γενικού φορτίου) πραγματοποιείται μέσω των εγκαταστάσεων 

του λιμένος Ηρακλέους, στο Κερατσίνι. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που χρη

σιμοποιείται για τη φορτοεκφόρτωση του συμβατικού φορτίου είναι ηλεκτρο

κίνητοι γερανοί, αυτοκινούμενοι γερανοί, περονοφόρα και ελκυστήρες διαφό

ρων τύπων. Για την εξυπηρέτηση του συμβατικού φορτίου ο λιμένας διαθέτει 

ανάλογες αποθήκες. Η εξυπηρέτηση υγρών φορτίων, κυρίως πετρελαιοειδών, 

πραγματοποιείται σε παραχωρούμενη προβλήτα στην περιοχή Ν. Ικονίου, ενώ 

εφόσον χρειαστεί φυλάσσονται σε παρακείμενες δεξαμενές. Ο λιμένας εξυπη

ρέτησης εμπορικής κίνησης συνδέεται με τον Κεντρικό λιμένα μέσω παραλι-

μένιας οδού, η κατασκευή της οποίας πραγματοποιήθηκε με ίδιους πόρους 

και με χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε., προκειμένου να αντι

μετωπισθεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα που προέκυψε για τους όμορους δή

μους από την κίνηση των βαρέων οχημάτων, μέσω του οδικού δικτύου προς 

το εθνικό δίκτυο. Στον Πίνακα 8.3 και στο Διάγραμμα 8.2, απεικονίζεται η συ

νολική διακίνηση εμπορευμάτων στον λιμένα του Πειραιώς κατά την περίοδο 

2001-2004. Όπως φαίνεται από τον πίνακα αυτόν, τόσο οι φορτοεκφορτώσεις 

των εμπορευμάτων εξωτερικού όσο και οι φορτοεκφορτώσεις των εμπορευ-

1. Σύμφωνα με στοιχεία του Containerization International Yearbook 2004, ο 
λιμένας του Πειραιώς κατέχει την 49η θέση στη διακίνηση Ε/Κ παγκοσμίως και την 6η 
θέση στη Μεσόγειο. Παράλληλα είναι ένας από τους μεγαλύτερους λιμένες στον κό
σμο σε σχέση με τον αριθμό των επιβατών που εξυπηρετεί. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8.3 
Διακίνηση εμπορευμάτων περιοχής λιμένος Πειραιώς (000 μετρικοί τόνοι) 

Φόρτωση/εκφόρτωση 

Α. Εμπορεύματα εξωτερικού 

1. Γενικό φορτίο 

1α. Εμπορευματοκιβώτια 

20 ποδών 

40 ποδών 

1β. Ro-Ro 

1γ. Υπόλοιπο γενικό φορτίο 

2. Χύδην φορτίο 

2α. Υγρό φορτίο 

2β. Ξηρό φορτίο 

Β. Εμπορεύματα εσωτερικού 

1. Γενικό φορτίο 

1α. Υπόλοιπο γενικό φορτίο 

2. Χύδην φορτίο 

2α. Υγρό φορτίο* 

2β. Ξηρό φορτίο 

Σύνολο εμπορευμάτων 

2001 

12.595,6 

11.976,0 

11.282,6 

6.617,4 

4.665,2 

501,0 

192,4 

619,6 

23,4 

596,2 

3.722,5 

3.146,0 

576,5 

0 

576,5 

16.318,1 

2002 

14.404,8 

13.990,9 

13.287,3 

7.865,8 

5.421,5 

519,7 

183,9 

413,8 

32,6 

381,2 

4.019,4 

3.257,7 

761,8 

0 

761,8 

18.424,2 

2003 

16.655,6 

16.209,7 

15.398,3 

8.936,4 

6.461,9 

603,4 

208,1 

445,8 

27,6 

418,2 

4.769,8 

3.968,6 

801,3 

0 

801,3 

21.425,4 

2004 

15.999,5 

15.724,1 

14.722,1 

8.617,9 

6.104,1 

732,9 

269,1 

275,4 

29,9 

245,5 

4.587,3 

4.283,5 

303,7 

0 

303,7 

20.586,8 

Μέσος 
ετήσιος 

ρυθμός (%) 

6,16 

7,04 

6,87 

6,83 

6,95 

9,97 

8,75 

-18,34 

6,32 

-19,90 

5,36 

8,02 

-14,80 

0 

-14,80 

5,98 

Πηγή: Εκθέσεις ΟΛΠ ετών 2001-2004. 
* Η εκφόρτωση του υγρού χύδην φορτίου δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα αυτόν. Αυτή πραγματο

ποιείται στα Ελληνικά Διυλιστήρια Ασπροπύργου και στις λοιπές προβλήτες του λιμένος Πειραιώς, 
που έχει παραχωρήσει ο ΟΛΠ σε ιδιώτες. 

μάτων εσωτερικού βαίνουν αυξανόμενες με μέσους ετήσιους ρυθμούς 6,16% 
και 5,36%, αντίστοιχα. 

Στο Νέο Ικόνιο λειτουργεί ο Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) 
«Ελευθέριος Βενιζέλος». Ο Σταθμός αυτός λειτουργεί σε μικρή απόσταση από 
το κέντρο του Πειραιώς, θέση που θεωρείται ιδανική, καθώς είναι προφυ
λαγμένη από τον άνεμο, χωρίς παλίρροια και με μεγάλο βάθος. Έτσι εξασφα
λίζεται η ελεύθερη και ταχεία εξυπηρέτηση των πλέον σύγχρονων πλοίων 
τύπου Feedership και Mothership, μεταφορικής ικανότητας έως 6.000 TEU. Ο 
σταθμός αυτός λειτουργεί ως Ελεύθερη Ζώνη τύπου II, γεγονός που επιτρέπει 
τη γρήγορη διέλευση Κοινοτικών φορτίων. Η συνολική επιφάνεια του σταθμού 
είναι 900 στρέμματα με χώρους απόθεσης 626 στρεμμάτων, δύο προβλήτες 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.2 

Εμπορικός Λιμένας Πειραιώς: Συνολική διακίνηση εμπορευμάτων 

80%--

60% 

40% 

20% 

ο%4 1 1 , 1 1 , 1 ! , 1 
2001 2002 2003 2004 

Π Εμπορευματοκιβώτια D Υπόλοιπο γενικό φορτίο • Χύδην φορτίο • Ro-Ro 

Ι και II με συνολικό μήκος κρηπιδοτοίχων 2.774 μ., βάθη 11,5 μ. και 9 θέσεις 

εξυπηρέτησης πλοίων. 

Η Προβλήτα Ι, σχήματος τραπεζοειδούς με κατεύθυνση κατά μήκος Β-

Ν, ευρίσκεται στο ανατολικό άκρο του Σταθμού Εμπορευμάτων (ΣΕΜΠΟ). Το 

συνολικό μήκος των κρηπιδοτοίχων της ανέρχεται σε 763 μέτρα - 300 μέτρα 

στον ανατολικό κρηπιδότοιχο, 178 μέτρα στο νότιο μέτωπο και 285 μέτρα στο 

δυτικό κρηπιδότοιχο. Το ωφέλιμο βάθος στο δυτικό κρηπιδότοιχο (όπου υπάρ

χουν και οι γραμμές για τις γερανογέφυρες) είναι 12 μέτρα. 

Η Προβλήτα II, επίσης τραπεζοειδούς σχήματος, ευρίσκεται δυτικά της 

Προβλήτας Ι. Το μήκος των κρηπιδοτοίχων της ανέρχεται σε 2.011 μέτρα -

790 μέτρα στον ανατολικό κρηπιδότοιχο, 520 μέτρα στο νότιο μέτωπο και 701 

μέτρα στον δυτικό κρηπιδότοιχο. Το μέγιστο βύθισμα στον ανατολικό και 

νότιο κρηπιδότοιχο είναι 14 μέτρα, ενώ στον δυτικό κρηπιδότοιχο 16 μέτρα. 

Ο σταθμός διαθέτει επίσης και υπαίθριους αποθηκευτικούς χώρους, 

αποθήκη εκκένωσης-πλήρωσης Ε/Κ 19,2 στρεμμάτων καθώς και συνεργείο 

συντήρησης και επισκευής του μηχανολογικού εξοπλισμού, επιφάνειας 5,8 

στρεμμάτων. Επιπλέον διαθέτει εγκαταστάσεις ψυγείων για reefers-containers 

καθώς και ειδικούς χώρους επικίνδυνων φορτίων (IMDG). Η λειτουργία του 

ΣΕΜΠΟ υποστηρίζεται από ολοκληρωμένο Σύστημα Διοίκησης Πληροφορικής 

Λιμένος (Port Management Information System, P-MIS) που έχει εγκατασταθεί 

στον λιμένα. Επίσης, στον Σταθμό λειτουργεί κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης 
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για την καλύτερη παρακολούθηση, εποπτεία και ασφάλεια των εγκαταστάσεων 
και των εμπορευμάτων, ενώ για την κίνηση των οχημάτων στην περιοχή έχει 
διαμορφωθεί ανεξάρτητο οδικό δίκτυο, το οποίο αποτελεί προέκταση του οδι
κού δικτύου αποκλειστικής χρήσης της ΟΛΠ Α.Ε. Ο κυριότερος εξοπλισμός 
που διαθέτει η Εταιρεία ΟΛΠ ΑΕ για τις ανάγκες της λειτουργίας του ΣΕΜΠΟ 
περιλαμβάνει 14 γερανογέφυρες (Γ/Φ), 68 οχήματα στοιβασίας και μεταφο
ράς Ε/Κ, 22 περονοφόρα και 39 ρυμουλκούμενα. Στον εξοπλισμό αυτόν προ
στέθηκε στο τρίτο τρίμηνο του 2005 και ένας αυτοκινούμενος λιμενικός γερα
νός φορτοεκφόρτωσης Ε/Κ. Ο ΣΕΜΠΟ θα συνδεθεί το 2007 σιδηροδρομικώς 
με το Θριάσιο Πεδίο και στη συνέχεια με το Εθνικό Σιδηροδρομικό δίκτυο, γε
γονός που θα συμβάλει στην ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών. 

Η κίνηση των Ε/Κ στον λιμένα Πειραιώς σε TEU παρουσιάζεται στον 
Πίνακα 8.4 καθώς και στο Διάγραμμα 8.3, όπου παρατηρούμε ότι μεταξύ των 
ετών 2001-2004 η κίνηση των εμπορευματοκιβωτίων αυξάνεται σταθερά με 
μέσο ετήσιο ρυθμό 7,23%. Επίσης παρατηρούμε ότι περίπου το 50% της κί
νησης αυτής αφορά εμπορευματοκιβώτια υπό μεταφόρτωση (transit). Πάντως 
μπορούμε να πούμε ότι ο αριθμός των εμπορευματοκιβωτίων που διακινού
νται ετησίως από τον λιμένα αυτόν (1.541.563 TEU το έτος 2004) χαρακτηρί
ζεται ικανοποιητικός, εάν λάβουμε υπόψη την κατάσταση που ευρίσκεται η 
υποδομή του και τις μη ικανοποιητικές λειτουργίες πρόσβασης και διασύνδε
σης του με την ενδοχώρα. Αυτό άλλωστε μαρτυρεί και η μικρή κάμψη που 
παρατηρήθηκε στη διακίνηση των Ε/Κ το έτος 2004, η οποία οφείλεται κυρίως 
στο γεγονός ότι ο σταθμός Ε/Κ Πειραιώς λειτουργεί στο μέγιστο της χω
ρητικότητας του. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8.4 
Κίνηση εμπορευματοκιβωτίων στον λιμένα Πειραιώς σε TEU*, 2001-2004 

Εισαγωγή και εξαγωγή 

Μεταφόρτωση 

Φορτοεκφόρτωση κενών 

Συνολική κίνηση 

Ετήσια μεταβολή (%) 

2001 

379.298 

552.091 

234.408 

1.165.797 

2002 

393.695 

762.433 

248.811 

1.404.939 

2,05 

2003 

419.348 

909.220 

276.567 

1.605.135 

14,25 

2004 

464.019 

790.727 

286.817 

1.541.563 

-3,96 

Μέσος 
ετήσιος 

ρυθμός (%) 

5,16 

9,40 

5,17 

7,23 

Πηγή: Εκθέσεις ΟΛΠ ΑΕ ετών 2001-2004. 
* TEU: Twenty feet Equivalent Unit: Διεθνής μονάδα όγκου ισοδύναμη με Ε/Κ διαστάσεων 20 χ 8 χ 8 

ποδών. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.3 

Κίνηση εμπορευματοκιβωτίων στον λιμένα Πειραιώς (TEU) 

2001 2002 2003 2004 

D Εισαγωγή και εξαγωγή Μεταφόρτωση Κενά D Σύνολο 

Οι σταθμοί διακίνησης οχημάτων προσφέρουν υπηρεσίες φορτοεκφόρ

τωσης, αποθήκευσης και μεταφόρτωσης οχημάτων (κυρίως αυτοκινήτων 

Ε.Ι.Χ.) και ευρίσκονται στις περιοχές: 

Διαχείρισης Π η οποία βρίσκεται στη Δραπετσώνα, διαθέτει χερσαίους 

χώρους περίπου 74 στρεμμάτων και έχει χωρητικότητα 7.500 Ε.Ι.Χ. αυ

τοκινήτων. 

Διαχείρισης Γ2 η οποία βρίσκεται στο Κερατσίνι, καταλαμβάνει έκταση 

περίπου 20,7 στρεμμάτων και έχει χωρητικότητα 2.500 Ε.Ι.Χ. αυτοκι

νήτων. 

Καρβουνόσκαλας Κερατσινίου, στην οποία, μετά την ολοκλήρωση της 

κατασκευής λιμενικών έργων κόστους 7,8 εκατ. ευρώ και τη διαμόρ

φωση νέων χώρων 70 περίπου στρεμμάτων, λειτουργεί από τον Απρί

λιο του 2005 νέος σταθμός μεταφοράς αυτοκινήτων (Car Terminal), το 

οποίο θα αυξήσει τη δυναμικότητα κατά 20% το 2005 και 50% το 2006. 

Η διακίνηση αυτοκινήτων θεωρείται ότι έχει σημαντικές προοπτικές 

ανάπτυξης, δεδομένου ότι μεγάλες εταιρείες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για 

τη χρήση του λιμένα ως κέντρου μεταφόρτωσης (transshipment hub) κυρίως 

για τις αγορές της Μαύρης Θάλασσας, της Μέσης Ανατολής και της Αδρια-
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τικής. Οι βελτιώσεις στον τομέα της ποιότητας υπηρεσιών σε συνδυασμό με 

την αύξηση της δυναμικότητας θα ενισχύσουν σημαντικά την ανταγωνιστική 

θέση του λιμένος. Ο όγκος της κίνησης των μεταφορτωθέντων (transshipment) 

αυτοκινήτων κατά τα έτη 2001-2004, που παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.5 και 

απεικονίζονται γραφικά στο Διάγραμμα 8.4, επιβεβαιώνει την παραπάνω θε

τική προοπτική. Στον πίνακα αυτόν απεικονίζεται η διακίνηση των Ε.Ι.Χ. αυ

τοκινήτων στους σταθμούς μεταφοράς αυτοκινήτων του λιμένος Πειραιώς, 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8.5 

Διακινηθέντα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα στους σταθμούς μεταφοράς 

αυτοκινήτων (Car Terminals) Πειραιώς 

Αριθμός αυτοκινήτων 

Εισαγωγή και εξαγωγή 

Μεταφόρτωση 

Σύνολο 

2001 

284.637 

38.167 

322.804 

2002 

276.351 

45.094 

321.445 

2003 

270.694 

64.378 

335.072 

2004 

309.891 
113.684 

423.575 

Μέσος 
ετήσιος 

ρυθμός (%) 

2,15 

31,37 

7,03 

Πηγή: Εκθέσεις ΟΛΠ ετών 2001-2004. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.4 

Διακίνηση αυτοκινήτων Ε.Ι.Χ. στους σταθμούς μεταφοράς 

αυτοκινήτων Πειραιώς 

2001 2002 2003 2004 

Ι Εισαγωγή και εξαγωγή Ι Μεταφόρτωση D Σύνολο 
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όπου παρατηρούμε μια σημαντική άνοδο -με μέσο ετήσιο ρυθμό 31,37%- των 

αυτοκινήτων προς μεταφόρτωση (transshipment). 

8.2.1.3. Οι επενδύσεις λιμένος Πειραιώς 

Η επενδυτική πολιτική της εταιρείας ΟΛΠ ΑΕ εξυπηρετεί τον στρατηγι

κό στόχο της αύξησης της δυναμικότητος του λιμένα, με παράλληλη βελτίω

ση του επιπέδου εξυπηρέτησης των χρηστών και επέκταση σε νέες επιχειρη

σιακές δραστηριότητες (διαχείριση χώρων κλπ.) που χαρακτηρίζονται από 

ικανοποιητικά περιθώρια κέρδους. Το επενδυτικό πρόγραμμα 2005-2009 κινεί

ται στα πλαίσια του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου ΟΛΠ ΑΕ (Master Plan), 

που εγκρίθηκε με τις υπ' αριθμ. 89/29-4-2002 και 256/11-11-2002 αποφάσεις 

Δ.Σ./ΟΛΠ ΑΕ της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ), σύμ

φωνα με την κειμένη νομοθεσία. Το δετές επενδυτικό πρόγραμμα ανέρχεται 

στο συνολικό ύψος των 175,7 εκατ. ευρώ περίπου. Οι κυριότεροι άξονες του 

επενδυτικού προγράμματος σε ό,τι αφορά την υποδομή είναι: 

Η επέκταση της υποδομής του σταθμού Ε/Κ «Ελευθέριος Βενιζέλος» 

του ΟΛΠ ΑΕ στο Ν. Ικόνιο με την κατασκευή της νέας Προβλήτας Ι 

(περίοδος 2005-2007) και του ανατολικού τμήματος της Προβλήτας III 

(περίοδος 2008-2009). Η δαπάνη κατασκευής της νέας Προβλήτας Ι 

προϋπολογίζεται σε 30 εκατ. ευρώ και του ανατολικού τμήματος της 

Προβλήτας III σε 27 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση του έργου αυτού 

θα γίνει με συμμετοχή τραπεζικού δανεισμού και ιδίων κεφαλαίων, ενώ 

ερευνάται η περίπτωση ένταξης του στο Γ ΚΠΣ. Εναλλακτικά εξετάζε

ται η χρηματοδότηση μέσω Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η εν 

λόγω υποδομή μαζί με τη βελτίωση της λειτουργικότητας του ΣΕΜΠΟ, 

αναμένεται να αυξήσει τη συνολική ικανότητα διακίνησης του Σταθμού 

στα 3 εκατ. TEU. 

Η εκτέλεση έργων για την επέκταση της υποδομής του εμπορικού 

λιμένα. Τα έργα αυτά αφορούν στη διαμόρφωση του χερσαίου χώρου 

της Προβλήτας V στην περιοχή Κερατσινίου, καθώς και στην κτιριακή 

υποδομή συνεργείων και αποθηκών, για τη βελτίωση της λειτουργικότη

τας του εμπορικού λιμένα. Η συνολική δαπάνη για την 5ετία 2005-2009 

προβλέπεται να ανέλθει σε 4,5 εκατ. ευρώ. 

Η εκτέλεση έργων βελτίωσης της λειτουργίας του επιβατικού λιμένα 

που περιλαμβάνουν κυρίως εργασίες εκβαθύνσεων στον λιμένα Αλών, 

την εκτέλεση εργασιών προστασίας των τενόντων του κτιρίου του 

Εκθεσιακού Κέντρου, τη σύνδεση του επιβατικού λιμένα με τον σταθμό 
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ΗΣΑΠ για την άνετη και ασφαλή διάβαση πεζών και την ολοκλήρωση 
του συγχρηματοδοτούμενου έργου του υπογείου σταθμού αυτοκινήτων 
στον περιβάλλοντα χώρο του Εκθεσιακού Κέντρου ΟΛΠ ΑΕ. Το σύνολο 
της δαπάνης των έργων αυτών για την περίοδο 2005-2007 ανέρχεται 
σε 7,3 εκατ. ευρώ. 
Η εκτέλεση έργων βελτίωσης των εγκαταστάσεων του ναυπηγοεπι-
σκευαστικού λιμένα ΟΛΠ και κυρίως της NEZ Περάματος και του 
μόλου Δραπετσώνας, συνολικής δαπάνης για την περίοδο δετούς προ
γράμματος 4 εκατ. ευρώ. 
Η ολοκλήρωση των έργων της περιφερειακής λεωφόρου Αγίου Διο
νυσίου έως Λεωφόρο Σχιστού με την εκτέλεση του τμήματος από λι
μενίσκο αλιέων Κερατσινίου έως τη σύνδεση του με το υφιστάμενο 
οδικό δίκτυο στην περιοχή Καρβουνόσκαλας Κερατσινίου, εκτιμώμενης 
δαπάνης 3,9 εκατ. ευρώ. Η ολοκλήρωση του περιφερειακού οδικού 
δικτύου αποτελεί υποχρέωση του ΟΛΠ ΑΕ έναντι της Ε.Ε. που έχει 
χρηματοδοτήσει το εν λόγω οδικό δίκτυο κατά 80%. 
Το επενδυτικό πρόγραμμα που αφορά τον μηχανολογικό εξοπλισμό 

περιλαμβάνει: 

Την ενίσχυση του μηχανικού εξοπλισμού του ΣΕΜΠΟ με την προ
μήθεια μηχανημάτων στοιβασίας και μεταφοράς Ε/Κ και ενός κινητού 
γερανού. Η δαπάνη ανέρχεται σε 13,3 εκατ. ευρώ και η χρηματοδότηση 
έγινε με τη μέθοδο χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). 
Την αντικατάσταση και αναβάθμιση του υπάρχοντος εξοπλισμού του 
ΣΕΜΠΟ εκτιμώμενης δαπάνης 12,6 εκατ. ευρώ, την προμήθεια του 
απαραίτητου εξοπλισμού (γερανογεφυρών, κλπ) για τον εξοπλισμό της 
Προβλήτας III ύψους 17 εκατ. ευρώ και την αντικατάσταση και ανα
βάθμιση του εξοπλισμού του υπόλοιπου λιμένα (περονοφόρα, ελκυ-
στήρες, αυτοκίνητα, πλωτή δεξαμενή, κλπ.). 

Επίσης ιδιαίτερη κατηγορία έργων αποτελεί η κατηγορία των αυτοχρη-
ματοδοτούμένων έργων που προβλέπεται να εκτελεστούν με την παραχώρηση 
της εκμετάλλευσης. Τα έργα αυτά δεν αφορούν τις βασικές δραστηριότητες 
της εταιρείας, αλλά εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικής που 
αποβλέπει στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Πειραιώς. Τα κυριό
τερα έργα που μελετώνται να κατασκευαστούν στην περίοδο 2005-2009 με το 
σύστημα αυτό είναι: 

Η αξιοποίηση ευρύτερης περιοχής Ηετιωνίας Ακτής (πολυώροφες 
αποθήκες Ηετιωνίας, σιλό, δεξαμενές, κλπ.). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8.6 

Επενδύσεις ΟΛΠ ΑΕ (000 ευρώ) 

Κατηγορία επένδυσης 

Κτίρια, εγκαταστάσεις & τεχνικά έργα 

Μηχανήματα, τεχνικές εγκαταστάσεις, 
λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 

Μεταφορικά 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός . 

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 

Σύνολο (τρέχουσες τιμές) 

(σταθερές τιμές 1997) 

2001 

3.420 

1.979 

3.155 

591 

5.776 

14.925 
10.889 

2002 

2.199 

9.412 

1.102 

522 

11.926 

25.161 
16.249 

2003 

35.558 

1.530 

1.933 

900 

221 

40.142 

24.938 

2004 

19.553 

13.122 

1.235 

540 

8.696 

43.146 

24.637 

Πηγή: Εκτιμήσεις από τους Ισολογισμούς και Εκθέσεις ΟΛΠ ΑΕ ετών 2001-2004. 

Η αξιοποίηση υπερκατασκευής μόλου Κράκαρη Κεντρικού Λιμένος 

Πειραιώς. 

Η επέκταση-βελτίωση υποδομής NEZ Περάματος. Το έργο εκτελείται 

με αυτοχρηματοδότηση (κατά τμήματα από τις ενδιαφερόμενες ναυπη-

γοεπισκευαστικές επιχειρήσεις της NEZ. 

Στο Πίνακα 8.6 παρουσιάζονται οι επενδύσεις που πραγματοποίησε η 

εταιρεία ΟΛΠ ΑΕ σε λιμενικά έργα, μηχανολογικό εξοπλισμό και τεχνικά έργα 

κατά τη διάρκεια της περιόδου 2001-2004. 

8.2.1.4. Το προσωπικό της εταιρείας ΟΛΠ ΑΕ 

Το προσωπικό που απασχολείται σήμερα στον ΟΛΠ ΑΕ περιλαμβάνει: 

(1) Το μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό, που υπηρετούσε με σχέση εργασίας 

Δημοσίου Δικαίου κατά τον χρόνο μετατροπής του Οργανισμού σε ΑΕ (1-5-

1999). Η σχέση εργασίας του προσωπικού αυτού έχει αυτοδίκαια μετατραπεί 

σε ιδιωτικού δικαίου, διατηρεί όμως σύμφωνα με το 12ο άρθρο του Ν. 2688/ 

1999 τη μονιμότητα του - (2) Το υπαλληλικό προσωπικό που υπηρετούσε στον 

Οργανισμό κατά την ίδια ημερομηνία με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Η 

σχέση εργασίας του προσωπικού αυτού παραμένει η ίδια και μετά τη μετα

τροπή αυτού σε ΑΕ1 (3) Το εργατικό προσωπικό, το οποίο αμείβεται με ημε

ρομίσθιο, διακρίνεται στους λιμενεργάτες εν γένει (επόπτες, αρχιεργάτες, μό

νιμους, δόκιμους λιμενεργάτες) και στους εργάτες και φύλακες φορτηγίδων. 

Η σχέση εργασίας του προσωπικού αυτού ήταν, και παραμένει και μετά τη με

τατροπή του Οργανισμού, σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8.7 

Η εξέλιξη του προσωπικού ΟΛΠ ΑΕ κατά κλάδο εκπαίδευσης 

Κατηγορία 

Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 

Επιστημονικοί συνεργάτες 

Τεχνολογικής εκπαίδευσης 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

Λιμενεργάτες Φ/Γ και φύλακες Φ/Γ 

Σύνολο 

2001 

186 

69 

929 

31 

481 

1.696 

2002 

186 

3 

68 

969 

31 

481 

1.709 

2003 

179 

3 

66 

956 

37 

432 

1.673 

2004 

175 

4 

66 

935 

36 

407 

1.623 

Πηγή: Εκθέσεις ΟΛΠ ΑΕ ετών 2001-2004. 

νου. Οι αποδοχές του προσωπικού αυτού συνεχίζουν σήμερα να καταβάλλο

νται σύμφωνα με τις συλλογικές συμβάσεις που ίσχυαν πριν τη μετατροπή, 

προσαυξημένες κατά το ποσοστό αύξησης της Εθνικής Γενικής ΣΣΕ. 

Η επιμόρφωση και η κατάρτιση του προσωπικού γίνεται σε συστηματι

κή βάση. Ειδικότερα η εκπαίδευση του προσωπικού περιλαμβάνει: (1) την 

οργάνωση σεμιναρίων για τους υπαλλήλους που αφορούν μεθόδους σύγχρο

νης διοίκησης, λογιστικά-οικονομικά θέματα, τεχνικά θέματα και θέματα 

προστασίας του περιβάλλοντος, (2) την επίσκεψη στελεχών της εταιρείας σε 

λιμένες εξωτερικού για μεταφορά τεχνογνωσίας καθώς και τη συμμετοχή σε 

διεθνή συνέδρια, (3) την εφαρμογή των διαδικασιών του P-MIS για τη μετεκ

παίδευση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού υπαλλήλων του Οργανισμού στις 

νέες τεχνολογίες, για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας 

του λιμένος, και (4) την ανάθεση στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπι

στημίου Πειραιώς της υλοποίησης Εκπαιδευτικού Προγράμματος Επιμόρφω

σης στελεχών σε θέματα διοίκησης, οργάνωσης και πολιτικής λιμένων. 

8.2.2. Ο λιμένας της Θεσσαλονίκης 

Ο λιμένας της Θεσσαλονίκης έχει έκταση 1.550 στρέμματα, διαθέτει 

6.154 μέτρα κρηπιδωμάτων με ωφέλιμο βάθος μέχρι 12 μέτρα και διακινεί σε 

ετήσια βάση περίπου 5.500.000 τόνους φορτίων μη συμπεριλαμβανομένων 

των πετρελαιοειδών. Η γεωγραφική του θέση τον καθιστά μοναδικό θαλάσ

σιο κόμβο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γειτνιάζει με τις χώρες της ΝΑ Ευ

ρώπης και τις Παραευξείνιες χώρες. Η λιμενική περιοχή του λιμένος Θεσσα

λονίκης εκτείνεται από τον φανό Επανωμής, χωρίς να τον περιλαμβάνει, στα 
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ανατολικά και συνεχίζεται προς τα δυτικά, χωρίς διακοπή, έως τις εκβολές 

του Αξιού. 

Ο συμβατικός λιμένας Θεσσαλονίκης με τον σύγχρονο εξοπλισμό του 

έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί όλες τις κατηγορίες φορτίων όπως γενικά 

φορτία, χύδην φορτία και φορτία μεγάλου βάρους. Τα φορτία χύδην που δια

κινούνται είναι ορυκτά, μεταλλεύματα, σκραπ, κάρβουνο, και άλλες βιομηχανι

κές πρώτες ύλες. Η διακίνηση δημητριακών γίνεται με κοχλιομεταφορείς, 

δυναμικότητας 150 τόνων την ώρα από το σιλό χωρητικότητας 20.000 τόνων. 

Το ειδικά κατασκευασμένο κρηπίδωμα διακίνησης χύδην είναι εφοδιασμένο με 

6 ηλεκτροκίνητους γερανούς με βύθισμα 12 μέτρων και ευρύ πεδίο εναπόθε

σης. Τα φορτία μεγάλου βάρους που διακινούνται είναι χαλυβουργικά προϊό

ντα ενδιάμεσης ή τελικής επεξεργασίας, σιδηρολαμαρίνες διαφόρων διαστά

σεων και ποιοτήτων, κ.ά. 

Η ελεύθερη ζώνη είναι μια από τις 27 που λειτουργούν σήμερα στην 

Ευρώπη και τελεί υπό ειδικό καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη ζώνη 

αυτή η μέση ετήσια διακίνηση και αποθήκευση φορτίων υπό μεταφόρτωση 

ανέρχεται σε 1.500.000 τόνους ξηρού φορτίου ετησίως. 

Ο Επιβατικός Τερματικός Σταθμός (ΕΤΣ) «Μακεδονία» λειτουργεί από 

το 1987 σε ισόγειο τμήμα νεοκλασικού κτιρίου του λιμένος και εξυπηρετεί 

επιβατικά οχηματαγωγά πλοία και ιπτάμενα με προορισμούς από τη Χαλκιδική 

μέχρι και την Κρήτη. Στις υπηρεσίες των επιβατών του σταθμού περιλαμβάνο

νται: αίθουσες αναμονής, κυλικεία, χειράμαξες μεταφοράς αποσκευών, στάση 

ταξί, χώροι στάθμευσης Ι.Χ., κλπ. 

8.2.2.1. Η επιβατική κίνηση στον λιμένα Θεσσαλονίκης 

Η επιβατική κίνηση στον λιμένα Θεσσαλονίκης για την περίοδο 2001-

2004 παρουσιάζεται στον Πίνακα 8.8 και στο Διάγραμμα 8.5. Από τον πίνακα 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8.8 
Η επιβατική κίνηση λιμένος Θεσσαλονίκης, 2001-2004 

Επιβάτες εσωτερικού 

Επιβάτες εξωτερικού 

Συνολική κίνηση 

2001 

224.972 

6.608 

231.580 

2002 

189.537 

43.063 

218.032 

2003 

175.219 

26.063 

201.282 

2004 

184.955 

24.111 

209.066 

Μέσος 
ετήσιος 

ρυθμός (%) 

-4,78 
38,21 

-2,52 

Πηγή: Εκθέσεις ΟΛΘ ΑΕ ετών 2001-2004. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.5 
Επιβατική κίνηση λιμένος Θεσσαλονίκης, 2001-2004 

250.000 τ 

200.000 

150.000-

100.000 -

50.000 -

0 •-

D Επιβάτες εσωτερικού • Επιβάτες εξωτερικού D Σύνολο 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8.9 

Αφίξεις πλοίων στον λιμένα Θεσσαλονίκης 

Σταθμός Ε/Κ 

Συμβατικόςλιμένας 

Επιβατικός λιμένας 

Προβλήτα ΑΓΕΤ 

Σύνολο 

2003 

Εσωτερικού 

0 

213 

197 

145 

957 

Εξωτερικού 

778 

793 

33 

16 

1.898 

Σύνολο 

778 

1.006 

230 

161 

2.175 

2004 

Εσωτερικού 

0 

343 

299 

155 

1.157 

Εξωτερικού 

755 

686 

29 

5 

1.782 

Σύνολο 

755 

1.029 

328 

160 

2.939 

Πηγή: Εκθέσεις ΟΛΘ ετών 2003-2004. 

αυτόν παρατηρούμε ότι μεταξύ των ετών 2001-2004 η συνολική διακίνηση των 
επιβατών από και προς τον λιμένα της Θεσσαλονίκης παρουσιάζει μείωση με 
μέσο ετήσιο ρυθμό -2,52%. Επίσης στον Πίνακα 8.9 παρουσιάζονται οι αφίξεις 
πλοίων στον λιμένα της Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο 2003-2004. 

8.2.2.2. Εμπορευματικές μεταφορές στον λιμένα Θεσσαλονίκης 

Στις εμπορευματικές μεταφορές του λιμένος Θεσσαλονίκης διακρί

νουμε τις μεταφορές χύδην φορτίου, τις μεταφορές γενικού φορτίου και τις 

μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων. Ο χώρος του λιμένος που διατίθεται για τη 

2001 2002 2003 2004 
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διακίνηση συμβατικού φορτίου καταλαμβάνει έκταση 1.070 στρεμμάτων και 

διαθέτει θέσεις ελλιμενισμού σε 5 προβλήτες. Ο χώρος αυτός διαχωρίζεται 

σε δύο ζώνες, την Ελεύθερη ζώνη (κρηπιδώματα 15-24) για εμπορεύματα από 

χώρες εκτός Ε.Ε., και στη ζώνη για εμπορεύματα από χώρες της Ε.Ε. (κρη

πιδώματα 1-14). Η εξυπηρέτηση πλοίων που προέρχονται από την Ε.Ε. είναι 

δυνατή και στην Ελεύθερη ζώνη σε ειδικές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα 

για τη χρήση συγκεκριμένων μηχανημάτων. Το μέσο βάθος υδάτων κατά 

μήκος της προβλήτας φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων (No 10-24) είναι 12 

μέτρα. Η συνολική αποθηκευτική επιφάνεια αποτελείται από 85 στρέμματα 

στεγασμένου χώρου, 500 στρέμματα ανοικτού αποθηκευτικού χώρου και από 

ένα σιλό δημητριακών χωρητικότητας 20.000 τόνων. Η κίνηση συμβατικού 

φορτίου διαχωρίζεται στις εξής κατηγορίες: (1) κίνηση χύδην φορτίου (σιτάρι, 

κάρβουνο κ.ά.), (2) κίνηση γενικού φορτίου (χαλυβουργικά, δασικά προϊόντα, 

κ.ά.) και (3) κίνηση Ro-Ro μέσω οχηματαγωγών. 

Στον Πίνακα 8.10 και στο Διάγραμμα 8.6 παρουσιάζεται η διακίνηση 

των εμπορευμάτων του λιμένος Θεσσαλονίκης σε μετρικούς τόνους, όπου πα

ρατηρούμε ότι η συνολική κίνηση των εμπορευμάτων μεταξύ των ετών 2001-

ΠΙΝΑΚΑΣ 8.10 

Διακίνηση εμπορευμάτων λιμένος Θεσσαλονίκης (000 μετρικοί τόνοι) 

Είδος φορτίου 

Α. Περιοχή ΟΛΘ 

Γενικό φορτίο 

1α. Εμπορευματοκιβώτια 

- 20 ποδών 

- 40 ποδών 

1β. Ro-Ro 

1γ. Υπόλοιπο γενικό φορτίο 

Φορτίο χύδην 

- Ξηρό 

- Υγρό 

Β. Προβλήτα ΑΓΕΤ 
Γ. Αγκυροβόλια υγρών 

καυσίμων 

Γενικό Σύνολο 

2001 

5.439,3 

3.598,9 

1.948,8 

1.240,1 

708,7 

207,8 

1.441,6 

1.841,1 

1.758,5 

82,6 

674,5 

7.920,8 

14.036,6 

2002 

5.443,0 

3.460,6 

2.047,0 

1.274,3 

772,7 

205,0 

1.208,1 

1.982,4 

1.897,0 

85,4 

727,4 

8.073,6 

14.244,0 

2003 

5.696,5 

3.534,2 

2.271,6 

1.414,4 

857,2 

168,2 

1.094,4 

2.162,3 

2.059,9 

102,4 

774,1 

7.953,2 

14.423,8 

2004 

6.489,2 

4.140,6 

2.759,0 

1.724,8 

1.034,2 

157,8 

1.223,8 

2.348,6 

2.252,9 

95,7 

863,8 

8.502,3 

15.853,3 

Μέσος 
ετήσιος 

ρυθμός (%) 

4,51 

3,44 

9,10 

8,60 

9,90 

-6,65 

-4,95 

6,27 

6,39 

3,75 

6,38 

1,78 

3,10 

Πηγή: ΟΛΘ, Μηχανογραφικές καταστάσεις ετών 2001-2004. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.6 

Διακίνηση εμπορευμάτων περιοχής ΟΛΘ 

6 0 % -

• Υπόλοιπο γενικό φορτίο Π Εμπορευματοκιβώτια Β Χύδην φορτίο 

2004 αυξάνει προοδευτικά με μέσο ετήσιο ρυθμό 3,1 %, ενώ η διακίνηση χύ

δην φορτίου και ιδιαίτερα η διακίνηση υγρού φορτίου έχει το μεγαλύτερο 

ποσοστό συμμετοχής στη συνολική κίνηση των εμπορευμάτων. Η κίνηση όμως 

των υγρών καυσίμων γίνεται σε αγκυροβόλια έξω από την περιοχή του ΟΛΘ 

και ως εκ τούτου αναγράφεται χωριστά στον Πίνακα 8.10. Το ίδιο ισχύει και 

για ένα μέρος του ξηρού φορτίου που διακινείται στην προβλήτα ΑΓΕΤ. Πά

ντως εκείνο που παρατηρούμε ιδιαίτερα από τον Πίνακα 8.10 είναι η σημαντι

κή αύξηση των εμπορευματοκιβωτίων μέ μέσο ετήσιο ρυθμό 8,60% και 9,90% 

για τα Ε/Κ 20 και 40 ποδών, αντίστοιχα. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στην αύ

ξηση της μεταφόρτωσης των Ε/Κ από πλοίο σε πλοίο καθώς και στην αύξηση 

των εισαγωγών και εξαγωγών εμπορευμάτων που διακινούνται μέσα σε Ε/Κ 

της ελληνικής αγοράς και των γειτονικών βαλκανικών χωρών. Η διακίνηση των 

Ε/Κ πραγματοποιείται στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ), ο οποίος 

λειτουργεί από το 1989, βρίσκεται στην Προβλήτα 6, στο κρηπίδωμα 26, σε 

μήκος 600 μέτρα με βάθος θάλασσας 12 μ. και καταλαμβάνει χώρο περίπου 

200 στρεμμάτων. Ο χώρος αυτός που χωρίζεται σε δύο περιοχές υποδέχεται 

2.000 εμπορευματοκιβώτια, ενώ διαθέτει 276 θέσεις για εμπορευματοκιβώτια-

ψ υγεία. 
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Ο Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) αποτελεί το πιο νέο σε 

ηλικία συγκρότημα του ΟΛΘ. Η εταιρεία στον τομέα της πληροφορικής έχει 

αναπτύξει τα πιο σύγχρονα δίκτυα ψηφιακής επικοινωνίας τοποθετώντας 

οπτικές ίνες (fiber optics) για τη δημιουργία δικτύου υποδομής (Backbone), με 

το συνολικό μήκος ινών να υπερβαίνει τα 75 χιλιόμετρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται 

στον σταθμό αυτό το έργο επέκτασης της 6ης προβλήτας σε μήκος επιπλέον 

550 μέτρων. 

Η ετήσια κίνηση των εμπορευματοκιβωτίων στον λιμένα της Θεσσαλο

νίκης παρουσιάζεται στον Πίνακα 8.11 όπου παρατηρούμε ότι το σύνολο των 

Ε/Κ που διακινήθηκαν στον λιμένα μεταξύ των ετών 2001-2004 παρουσιάζει 

σταθερή αύξηση με μέσο ετήσιο ρυθμό 9,49%. 

8.2.2.3. Οι επενδύσεις λιμένος Θεσσαλονίκης 

Στο πλαίσιο του προγράμματος επενδύσεων για την περίοδο 2000-

2004 ο ΟΛΘ υπέβαλε προτάσεις έργων για επιχορήγηση. Έχουν προταθεί για 

ένταξη στο Γ ΚΠΣ οι ακόλουθες επενδύσεις: 

Επέκταση 6ης προβλήτας ΟΛΘ. Φάση Α1 Τμήμα Α6, προϋπολογισμού 

περίπου 7 εκατ. ευρώ. 

Κατασκευή υπόστεγου αποσυσκευασίας-συσκευασίας εμπορευματοκι

βωτίων, προϋπολογισμού 2,5 εκατ. ευρώ. 

Προμήθεια 5 ηλεκτροκίνητων γερανών προϋπολογισμού 8,6 εκατ. ευρώ. 

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διοίκησης Πληροφορικής Λιμένος (Port-Mana

gement Information System, P-MIS), προϋπολογισμού 4,2 εκατ. ευρώ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8.11 

Κίνηση εμπορευματοκιβωτίων λιμένος Θεσσαλονίκης σε TEU* 

Φόρτωση εμφορτων 

Εκφόρτωση εμφορτων 

Σύνολο εμφορτων 

Φορτοεκφόρτωση κενών 

Γενικό Σύνολο 

2001 

74.039 

102.844 

176.883 

57.026 

233.904 

2002 

76.507 

106.274 

182.781 

57.658 

240.439 

2003 

86.895 

120.702 

207.597 

61.955 

269.552 

2004 

104.912 

145.729 

250.641 

85.455 

336.096 

Μέσος 
ετήσιος 

ρυθμός (%) 

9,10 

10,64 

9,49 

Πηγή: Ετήσιες εκθέσεις ΟΛΘ ΑΕ ετών 2001-2004. 
* διεθνής μονάδα όγκου ισοδύναμη με Ε/Κ διαστάσεων 20 x 8 χ 8 ποδών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8.12 

Επενδύσεις ΟΛΘ ΑΕ (000 ευρώ) 

Κατηγορία επένδυσης 

Κτίρια, εγκαταστάσεις & τεχνικά έργα 

Μηχανήματα, τεχνικές εγκαταστάσεις, 
λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 

Μεταφορικά 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 

Σύνολο (τρέχουσες τιμές) 
(σταθερές τιμές 1997) 

2001 

562,8 

2.153,0 

116,2 

389,8 

1.432,9 

4.654,7 
3.324,7 

2002 

3.309,2 

696,6 

34,7 

152,6 

4.193,1 
2.905,4 

2003 

198,1 

1.146,9 

94,2 

2.140,2 

1.280,3 

4.859,4 
2.858,3 

2004 

1.844,3 

88,1 

510,9 

2.443,3 
2.539,0 

Πηγή: Εκτιμήσεις από τους Ισολογισμούς και Εκθέσεις ΟΛΘ ΑΕ ετών 2001-2004. 

Στην τετραετία 2001-2004, οι επενδύσεις σε υπό ανάπτυξη εφαρμογές 

λογισμικού ξεπέρασαν τα 1,76 εκατ. ευρώ με βασικούς πόλους το 

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης του Σταθμού Εμπορευματοκιβω

τίων και το Δίκτυο Διαχείρισης Πληροφοριών και Δεδομένων σε λι

μένες Τερματικούς Σταθμούς. 

Στον Πίνακα 8.12 παρουσιάζονται οι επενδύσεις που πραγματοποίησε 

η εταιρεία ΟΛΘ ΑΕ σε λιμενικά έργα, μηχανολογικό εξοπλισμό και τεχνικά 

έργα κατά την περίοδο 2001-2004. 

8.2.2.4. Το προσωπικό του ΟΛΘ ΑΕ 

Οι εργαζόμενοι στον ΟΛΘ ΑΕ διακρίνονται σε μόνιμο και έκτακτο 

προσωπικό. Το μόνιμο προσωπικό καλύπτει πάγιες ανάγκες του Οργανισμού 

και αποτελείται από τις κατηγορίες: (α) τεχνικο-υπαλληλικό προσωπικό, (β) 

λιμενεργατικό προσωπικό και (γ) επιστημονικοί συνεργάτες και δικηγόροι. Σε 

ό,τι αφορά το τακτικό προσωπικό που υπηρετούσε υπό την προγενέστερη 

μορφή του Οργανισμού, ορίζεται ότι διατηρεί τη μονιμότητα του. Το προσω

πικό που έχει σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς και σχέση έμμισθης 

εντολής στον ΟΛΘ, θα καταλάβει αντίστοιχες θέσεις και ειδικότητες που έχουν 

συσταθεί στην εταιρεία ΟΛΘ ΑΕ με κανονισμό εσωτερικής οργάνωσης και 

λειτουργίας. Το έκτακτο προσωπικό προσλαμβάνεται για να καλύψει εποχικές 

και παροδικές ανάγκες που παρουσιάζονται κυρίως στο τμήμα φορτοεκφορ

τώσεων και ειδικότερα στον χειρισμό μηχανημάτων. Η διάκριση του προσωπι-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8.13 

Η εξέλιξη του προσωπικού ΟΛΘ ΑΕ κατά κλάδο εκπαίδευσης 

Κατηγορία 

Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 

Επιστημονικοί συνεργάτες 

Τεχνολογικής εκπαίδευσης 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

Λιμενεργάτες Φ/Γ και φύλακες Φ/Γ 

Σύνολο 

2001 

53 

4 

16 

345 

39 

286 

743 

2002 

55 

4 

16 

347 

37 

256 

715 

2003 

53 

4 

16 

326 

37 

237 

673 

2004 

54 

4 

16 

283 

39 

230 

626 

Πηγή: Εκθέσεις ΟΛΘ ΑΕ ετών 2001-2004. 

κού κατά κατηγορίες ειδικοτήτων παρουσιάζεται στον Πίνακα 8.13, όπου βλέ
πουμε ότι οι εργαζόμενοι μειώνονται σταθερά τα τελευταία χρόνια (2001-
2004). Όμως η διαδικασία επιλογής και η πρόσληψη ειδικευμένων τεχνικών 
εντείνεται, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η επιμόρφωση του υφιστάμενου προ
σωπικού σε διάφορα θέματα, όπως στην επικοινωνία, τη διοίκηση, τα οικονο
μικά, την υγιεινή, το περιβάλλον, τον χειρισμό φορτίων, τη συντήρηση μηχα
νημάτων, κλπ. 

8.3. Οι λιμενικές υπηρεσίες 

Οι λιμενικές υπηρεσίες στους λιμένες του Πειραιώς και της Θεσσαλο
νίκης διακρίνονται: (1) στις κυρίως υπηρεσίες, (2) τις υπηρεσίες προστιθεμέ
νης αξίας, (3) τις ναυτιλιακές υπηρεσίες και (4) τις υπηρεσίες logistics. 

8.3.1. Οι κυρίως υπηρεσίες 

Αυτές είναι οι υπηρεσίες των σταθμών που προσφέρονται από τους 
λιμένες για την εξυπηρέτηση των επιβατών και των εμπορευμάτων. 

Ειδικότερα ο λιμένας του Πειραιώς για την εξυπηρέτηση των επιβατών 
της ακτοπλοϊκής κίνησης διαθέτει 27 θέσεις πλεύρισης ή πρυμνοδέτησης 
πλοίων καθώς και θέσεις για υδροπτέρυγα και μικρά οχηματαγωγά. Υπάρχουν 
επίσης πέντε επιβατικοί σταθμοί, οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με αναψυκτήρια 
και αίθουσες αναμονής. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών εξωτερικού, για 
τα κρουαζιερόπλοια διατίθενται 11 θέσεις πρόσδεσης με δυνατότητα εξυπη-
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ρέτησης των μεγαλύτερων πλοίων του είδους, και για τους επιβάτες ένας 
σύγχρονος σταθμός με καταστήματα αφορολογήτων ειδών, Τουριστική Αστυ
νομία, Τελωνείο και άλλες απαραίτητες υπηρεσίες, ενώ η διακίνηση από τους 
χώρους πρόσδεσης προς τον Σταθμό Επιβατών γίνεται με μεταφορικά μέσα 
που διαθέτει η εταιρεία ΟΛΠ ΑΕ. Τέλος, υπάρχουν παρακείμενοι χώροι στάθ
μευσης Ι.Χ. αυτοκινήτων και τουριστικών λεωφορείων. 

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών στον λιμένα Θεσσαλονίκης ο σταθ
μός «Μακεδονία» λειτουργεί από το 1987 σε ισόγειο τμήμα νεοκλασικού κτι
ρίου στην είσοδο του λιμένος και εξυπηρετεί επιβατικά οχηματαγωγά πλοία, 
ιπτάμενα δελφίνια και κρουαζιερόπλοια με προορισμούς σε όλη τη Μεσόγειο. 
Για τα κρουαζιερόπλοια υπάρχει ειδική διαμόρφωση του κρηπιδώματος και 
κατάλληλα οργανωμένο τμήμα του επιβατικού σταθμού. Στις υπηρεσίες που 
παρέχονται στους επιβάτες συμπεριλαμβάνονται η δωρεάν εναπόθεση απο
σκευών, κλιματιζόμενες αίθουσες αναμονής, κυλικεία, χειράμαξες μεταφοράς 
αποσκευών, στάση ταξί, χώροι στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτων και τουριστικών 
λεωφορείων, κλπ. 

Για την εξυπηρέτηση των πλοίων που διακινούν εμπορεύματα και οι 
δύο λιμένες παρέχουν σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό και ειδικούς χώ
ρους με δυνατότητα εξυπηρέτησης όλων των κατηγοριών φορτίου (γενικό 
φορτίο, χύδην, εμπορευματοκιβώτια). 

Η συνήθης διαδικασία παροχής των λιμενικών υπηρεσιών (παραλαβή, 
αποθήκευση και παράδοση εμπορευμάτων) από τους λιμένες Πειραιώς και 
Θεσσαλονίκης είναι η κάτωθι: 

Ενημέρωση του Τμήματος Συντονισμού Εργασιών και Κατανομής Εμπο
ρευμάτων (ΤΣΕΚΕ) για την άφιξη του πλοίου. Η αναγγελία αυτή γίνεται 
αρκετό χρόνο πριν την άφιξη του πλοίου με κατάθεση ή με αποστολή 
μέσω φαξ σχετικής αίτησης. 
Όσο πλησιάζει η μέρα κατάπλου του πλοίου στον λιμένα, υπάρχουν 
ενδιάμεσες επιβεβαιώσεις της πιθανής ημέρας και ώρας αφίξεως με 
στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πλοίου, του φορτίου και του 
επιβάτη κατά περίπτωση. Οι παραπάνω διαδικασίες καθορίζονται από 
διακεκριμένους κατά περίπτωση κανονισμούς. Ο καθορισμός της θέ
σης πλεύρισης και της διάθεσης προσωπικού και μέσων από τον λιμέ
να προς το πλοίο εξαρτάται από το είδος του φορτίου, τα τεχνικά χα
ρακτηριστικά του πλοίου και το είδος της αποθήκευσης. Επιπλέον 
υπάρχει και η δυνατότητα εξυπηρέτησης με προκαθορισμένη δέσμευ
ση θέσης πλοίου (σύστημα ραντεβού). 
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Οι εργασίες της φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης προγραμματί
ζονται σε βάρδιες όλο το 24ωρο μέχρι να φορτωθεί ή να εκφορτωθεί 
το πλοίο. Η αποθήκευση των φορτίων μπορεί να γίνει σε ισόγειους 
στεγασμένους ή υπαίθριους χώρους καθώς και σε ειδικούς χώρους 
και εγκαταστάσεις αποθήκευσης εμπορευματοκιβωτίων, συμπεριλαμβα
νομένων και των χώρων ψυγείων (Reefers) καθώς και των ειδικών 
χώρων αποθήκευσης φορτίων Ι.Μ.Ο. κλάσεως 1 και 7 που δεν αποθη
κεύονται στον λιμένα και αφορούν φορτία εκρηκτικών και ραδιενεργών 
υλικών. 
Επίσης άλλες υπηρεσίες που παρέχονται στα πλοία από τους εν λόγω λι

μένες είναι η παροχή νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης, κλπ. 

8.3.2. Οι υπηρεσίες προστιθεμένης αξίας 

Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από τον λιμένα Πειραιώς στην περιοχή 
του Περάματος και της ακτής Βασιλειάδη. Είναι οι μόνες αξιόλογες λιμενικές 
υπηρεσίες που προσφέρονται από τον ιδιωτικό τομέα. Πράγματι, στη Ναυ-
πηγό-Επισκευαστική Ζώνη (NEZ) του Περάματος λειτουργούν πολλές ιδιωτι
κές επιχειρήσεις που απασχολούν μεγάλο αριθμό εργαζομένων και αποφέ
ρουν σημαντικά οφέλη στην ελληνική οικονομία, τόσο ως μικρά και μεσαίου 
μεγέθους ναυπηγεία όσο και ως επισκευαστικές μονάδες πλοίων, που διοι
κούνται από τον ΟΛΠ. 

Ο βασικός μηχανολογικός εξοπλισμός της NEZ απαρτίζεται από 2 
πλωτές δεξαμενές, με ανυψωτική ικανότητα 15.000 τόνων και 4.000 τόνων και 
δυνατότητα δεξαμενισμού πλοίων περί 40.000 Κ.Ο.Χ. και 12.000 Κ.Ο.Χ., αντί
στοιχα. Οι διαστάσεις τους είναι 200 μ. χ 30 μ. και 110 μ. χ 19 μ., αντίστοιχα. 
Για την εξυπηρέτηση της δραστηριότητας της NEZ χρησιμοποιούνται ηλε
κτροκίνητοι γερανοί επί τροχών και αυτοκινούμενοι γερανοί. Επίσης στον 
Κεντρικό Λιμένα (περιοχή Βασιλειάδη) διατίθενται 2 μόνιμες δεξαμενές μή
κους 150 και 100 μέτρων, αντίστοιχα. Όμοιες ιδιωτικές επισκευαστικές μο
νάδες λειτουργούν στα Αμπελάκια της Σαλαμίνας, ενώ η περιοχή της Κυνό-
σουρας χρησιμοποιείται για την παραβολή μεγάλου αριθμού πλοίων που ανα
μένουν επισκευή ή συντήρηση. Ο ΟΛΠ διεξάγει εργασίες για την αναβάθμιση 
της υποδομής της ζώνης αυτής και έχει αφιερώσει προς τον σκοπό αυτό 
τέσσερις δεξαμενές (δύο πλωτές και 2 σταθερές). Ιδιαίτερα, στη σύσκεψη 
που έγινε πρόσφατα μεταξύ των συναρμοδίων Υπουργείων συμφωνήθηκαν οι 
παρακάτω δράσεις για την αναβάθμιση της Ζώνης: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8.14 

Αριθμός δεξαμενισθέντων πλοίων στην ΟΛΠ ΑΕ 
(000 κόροι ολικής χωρητικότητας) 

Δεξαμενή 

Μεγάλη πλωτή 

Μικρή πλωτή 

Μεγάλη μόνιμη 

Μικρή μόνιμη 

2002 

Αριθμός 
πλοίων 

91 

72 

79 

57 

Σύνολο 
Κ.Ο.Χ. 

1.031 

160 

346 

39 

2003 

Αριθμός 
πλοίων 

87 

40* 

85 

54 

Σύνολο 
Κ.Ο.Χ. 

1.007 

76* 

345 

30 

2004 

Αριθμός 
πλοίων 

86 

60 

65 

54 

Σύνολο 
K.O.X. 

1.023 

122 

290 

39 

Μέσος ετήσιος 
ρυθμός (%) 

Αριθμός 
πλοίων 

-1,19 

-5,89 

-6,29 

-1,79 

Σύνολο 
K.O.X. 

-0,19 

-6,55 

-5,72 

0,00 

Πηγή: Εκθέσεις ΟΛΠ ετών 2002-2004. 
* Η μικρή πλωτή δεξαμενή κατά το χρονικό διάστημα 1.6.2003 έως 30.9.2003 δεν λειτουργούσε λόγω 

προγραμματισμένης συντήρησης. 

Η σύσταση θυγατρικής του ΟΛΠ, η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση 
των θεμάτων της ζώνης. Η εταιρεία ΟΛΠ ΑΕ έχει ήδη παραχωρήσει 
έναντι ανταλλάγματος τη χρήση των χώρων, υπαίθριων και στεγα
σμένων, στην περιοχή Περάματος και στην Κυνόσουρα, σε τρίτους για 
τη λειτουργία των ναυπηγοεπισκευαστικών μονάδων. 
Η τροποποίηση των ΠΔ για τα νέα όρια του μητρώου ναυπηγοεπισκευα-
στών. 
Τα προγράμματα απασχόλησης ανέργων, ύψους 19 εκατ. ευρώ. 
Έχει δεσμευτεί και θα προχωρήσει η δημιουργία μιας έως δύο ομά
δων κτιριακών εγκαταστάσεων (cluster) στη ζώνη, ενώ ήδη έχει ολο
κληρωθεί το ΒΙΟΠΑ Σχιστού. 
Ο αριθμός των δεξαμενισθέντων πλοίων στην NEZ και στην ακτή 

Βασιλειάδη απεικονίζεται για τα έτη 2002-2004 στον Πίνακα 8.14. 

8.3.3. Οι ναυτιλιακές και λοιπές υπηρεσίες 

Οι ναυτιλιακές και λοιπές υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες: 
Η πλοήγηση των πλοίων μέσα στον λιμένα. Η υπηρεσία αυτή προσφέ
ρεται από το Υ.Ε.Ν. σε 24ωρη βάση. 
Η αστυνόμευση λιμένος. Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται από το Λ.Σ. 
Η ρυμούλκηση. Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται από ιδιωτικές εταιρείες 
που λειτουργούν τα ρυμουλκά. 
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Οι υγειονομικοί έλεγχοι, τελωνειακοί έλεγχοι, πυρασφάλεια, αρμοδιό
τητας του Δημοσίου. 
Η παραλαβή στερεών-υγρών αποβλήτων από ιδιωτικές εταιρείες με 
ανάθεση, κατόπιν διαγωνισμού, από την ΟΛΠ ΑΕ και μεταφορά των 
αποβλήτων πετρελαίου. 

8.3.4. Οι υπηρεσίες logistics 

Και οι δύο λιμένες έχουν προβεί στην εγκατάσταση Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος (Port Management Information System, P-MIS). 
Γενικά και οι δύο εταιρείες έχουν προγραμματίσει τα ακόλουθα: 

Βελτίωση των υπαρχόντων δικτύων οπτικών ινών και ολοκλήρωση τους 
σε ενιαίο οπτικό δακτύλιο. 
Αξιοποίηση του ενιαίου οπτικού συστήματος με τη σύνδεση του τηλε
φωνικού κέντρου (VoIP) και την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών στους 
πελάτες (Internet, htspots). 
Υιοθέτηση του Προγράμματος «Ναυτίλος», που αφορά τον εκσυγχρο
νισμό της ακτοπλοΐας και των υπολοίπων μεταφορικών μέσων (πλοίων, 
αεροπλάνων, τρένων, λεωφορείων). 
Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικού πρωτόκολου και αρχειοθέτη
σης εγγράφων. 
Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του Υλικού και των Λογισμικών Συ
στημάτων και Εφαρμογών του Πληροφοριακού συστήματος. 
Υλοποίηση Isaster Recovery site για την ασφαλή και αδιάλειπτη λει
τουργία του P-MIS. 

8.4. Η έκταση εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα 

Οι λιμένες του Πειραιώς και της Θεσσαλονίκης διοικούνται από τους 
δύο μεγάλους κρατικούς Οργανισμούς - τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς 
(ΟΛΠ) και τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) - των οποίων η λει
τουργία και η διαχείριση ανήκει στο Κράτος. Δηλαδή, οι λιμένες Πειραιώς και 
Θεσσαλονίκης ανήκουν στην κατηγορία των λιμένων των συγκεντρωτικών λει
τουργιών (comprehensive ports), όπου, όπως είδαμε, όλες οι δραστηριότητες 
των λειτουργιών τους ανήκουν στη δημοσία αρχή του λιμένος. Τέτοιοι λιμένες 
είναι η Σιγκαπούρη, η Γλασκώβη, το Λίβερπουλ, η Μασσαλία κ.ά. Στην αντί
θετη κατηγορία ανήκουν οι λιμένες του αποκεντρωτικού συστήματος λει-
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τουργιών (landlord ports). Η διαφορά μεταξύ των κατηγοριών αυτών των λι
μένων έγκειται στη λειτουργία εξειδικευμένων και ανεξάρτητων επιχειρησια
κών μονάδων με συγκεκριμένη λιμενική εξειδίκευση σταθμών, όπου στην 
πρώτη περίπτωση ο λιμένας λειτουργεί υπό ενιαία διοίκηση και οργάνωση, 
ενώ στη δεύτερη αυτός έχει χωριστεί σε ανεξάρτητες ζώνες επιχειρησιακής 
εξειδίκευσης και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. 

Με βάση τον Νόμο 2688/1999 ο ΟΛΠ και ο ΟΛΘ μετατράπηκαν σε 
Ανώνυμες Εταιρείες κοινής ωφέλειας με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημό
σιου συμφέροντος, λειτουργούσες κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονο
μίας και απολαμβάνουν διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας, τελούν υπό 
την εποπτεία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και διέπονται από τις δια
τάξεις του Νόμου 2688/1999 και του Κ.Ν. 2190/1920 και συμπληρωματικά από 
διατάξεις του Ν. 2414/1996 καθώς και του A.N. 1559/1950. Βάσει της νομο
θεσίας αυτής οι εταιρείες ΟΛΠ ΑΕ και ΟΛΘ ΑΕ έχουν ως βασικούς σκοπούς 
την παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού των πλοίων και τη διακίνηση των φορ
τίων και των επιβατών από και προς τον λιμένα, την εγκατάσταση, οργάνωση 
και εκμετάλλευση κάθε είδους λιμενικής υποδομής όπως και την ανάληψη κά
θε δραστηριότητας, εμπορικής, βιομηχανικής, επιχειρηματικής, που έχει σχέ
ση με το λιμενικό έργο. Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών οι εταιρείες 
αυτές μπορούν κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου τους: 

Να συστήσουν θυγατρικές εταιρείες ή να συμμετέχουν σε άλλες εται
ρείες ή επιχειρήσεις που έχουν σκοπό την εκμετάλλευση χώρων και 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον λιμένα. 
Να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες προς φυσικά ή νομικά πρό
σωπα, κράτη ή διεθνείς οργανισμούς στον τομέα των μεταφορών. 
Να φροντίζουν για την επαγγελματική εκπαίδευση του προσωπικού του. 
Να ιδρύουν ή να συμμετέχουν σε εταιρείες επιχειρηματικού κεφα
λαίου. 
Να μεριμνούν για την ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στον 
λιμένα. 
Ο Νόμος 2688/1999 τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε στη συνέχεια 

με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2881/2001 και του άρθρου 35 του Ν. 
2932/2001. Το άρθρο 15 του Ν. 2881/2001 ρυθμίζει ζητήματα που αφορούν 
την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του ΟΛΠ ΑΕ που προβλεπόταν 
στον Ν. 2688/1999, τα οποία έχουν σχέση με τον προσδιορισμό του μετοχικού 
κεφαλαίου και της καθαρής θέσης που θα προέκυπτε από την αποτίμηση, κα
θώς και τα φορολογικά ζητήματα αναφορικά με την καθαρή θέση. Το ελλη-
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νικό Δημόσιο και η ΟΛΠ ΑΕ συνήψαν, με βάση το άρθρο 35 του Ν.2932/2001, 
σύμβαση παραχώρησης εκ μέρους του Δημοσίου προς την εταιρεία αυτή του 
αποκλειστικού δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων 
και εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης του λιμένος και προσδιο
ρισμού των ειδικότερων όρων της παραχώρησης αυτής. Η σύμβαση αυτή πα
ραχώρησης έχει αρχική διάρκεια 40 ετών, δηλαδή μέχρι το 2042. Το Δημόσιο 
προβαίνει στην παραχώρηση έναντι ανταλλάγματος το οποίο προσδιορίζεται 
ως εξής: Τα τρία πρώτα έτη της σύμβασης το αντάλλαγμα παραχώρησης θα 
ισούται με το 1% επί του συνόλου των ενοποιημένων ετήσιων εσόδων, των 
εσόδων προηγούμενων χρήσεων και των εσόδων από χρηματοοικονομική 
διαχείριση. Το ποσοστό αυτό συμφωνείται ότι θα αναπροσαρμοστεί αυτοδι
καίως μετά την πάροδο του τρίτου έτους σε ποσοστό 2%, διατηρούμενης της 
ίδιας βάσης υπολογισμού. 

Η ΟΛΠ ΑΕ εκμεταλλεύεται μια σειρά από χώρους και εγκαταστάσεις 
που έχει στη δικαιοδοσία της. Ειδικότερα, παραχωρεί έναντι ανταλλάγματος 
τη χρήση των χωρών αυτών (υπαίθριων και στεγασμένων) σε τρίτους για τη 
λειτουργία ναυπηγοεπισκευαστικών μονάδων στην επισκευαστική βάση Πε
ράματος και στην Κυνόσουρα. Επιπλέον παραχωρεί έναντι ανταλλάγματος τη 
χρήση του Εκθεσιακού Κέντρου επιφάνειας 30 στρεμμάτων στην ακτή Ξαβε-
ρίου για τη διοργάνωση Εκθέσεων μαζί με το παρακείμενο πάρκινγκ. 

Αντίστοιχα για την εταιρεία ΟΛΘ ΑΕ ο Ν. 2688/1999 τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με τους Ν. 2881/2001 και 2882/2001. Η ΟΛΘ ΑΕ διαθέτει 
υπαίθριους και στεγασμένους χώρους του λιμένος σε συνεργάτες για λιμενι
κές δραστηριότητες, ενώ μπορεί να νοικιάσει χώρους για αποθήκευση προϊό
ντων στις ειδικά διαμορφωμένες αποθήκες της Προβλήτας 1, αλλά και υπαί
θριους χώρους για τη διενέργεια εκθέσεων και εκδηλώσεων. Επίσης υπάρχει 
η δυνατότητα παραχώρησης γραφείων και θέσεων πάρκινγκ σε συναλλασσό
μενους και χρήστες του λιμένος. 

Τέλος, η εταιρεία συνάπτει και συμβάσεις παραχώρησης κατά τακτά 
χρονικά διαστήματα χώρων υπαιθρίων και στεγασμένων για την εξυπηρέτηση 
πέντε βασικών καταναλωτών, οι οποίοι σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της 
ΟΛΘ ΑΕ το 2001 διακινούσαν συνολικά το 55% του συμβατικού φορτίου. Οι 
κυριότεροι είναι: 

Τσιμέντα Τιτάν ΑΕ: εισαγωγή pet coke, γυψόχωμα και κλίγκερ (το 9,4 
% της συνολικής κίνησης). 
Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Β.Φ.Λ. ΑΕ: εισαγωγές φωσφάτων 
και εξαγωγές λιπασμάτων (9,1% της συνολικής κίνησης). 

174 



Σινεδόρ ΑΕ.: εισαγωγή σκραπ ( 3,5% της συνολικής κίνησης). 

ΑΕΕ Χάλυβος: εξαγωγές προϊόντων σιδήρου και χάλυβα (18,2% της 

συνολικής κίνησης). 

Βιομηχανίες FYROM (Balkan Steel και Duferco SA: μεταφορά χαλυβουρ

γικών προϊόντων προς και από FYROM (15,4% της συνολικής κίνησης). 

8.5. Η χρηματοδοτική λειτουργία 

Η χρηματοδοτική λειτουργία του λιμένος Πειραιώς απεικονίζεται στους 

Πίνακες 8.15 και 8.16. Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 8.15 τα συνολικά ακα

θάριστα έσοδα παρουσίασαν κατά την τριετία 2002-2004 προοδευτική αύξηση 

με μέσο ετήσιο ρυθμό 4,4%. Παράλληλα όμως, όπως φαίνεται από τον Πίνακα 

8.16, τα έξοδα κατά την ίδια χρονική περίοδο παρουσίασαν προοδευτική 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8.15 

Έσοδα λιμένος Πειραιώς, 2002-2004 (000 ευρώ) 

Φορτοεκφορτώσεις 
Αποθηκεύσεις 
Λοιπά έσοδα 

Σύνολο 

Ετήσιος ρυθμός ετών 
2002-2004 

2002 

Ποσό 

72.712 
20.778 
37.356 

130.836 

4,4% 

% 

55,6 
15,9 
28,5 

100 

2003 

Ποσό 

84.373 
26.481 
31.508 

142.362 

% 

59,3 
18,6 
22,1 

100 

2004 

Ποσό 

85.422 
31.652 
31.818 

148.892 

% 

57,4 
21,3 
21,4 

100 

Πηγή: Εκτιμήσεις από τους Ισολογισμούς και τα ετήσια Δελτία της ΟΛΠ ΑΕ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8.16 

Έξοδα λιμένος Πειραιώς, 2002-2004 (000 ευρώ) 

Έτος 

(1) 

2002 
2003 
2004 

Ετήσιος ρυθμός ετών 
2002-2004 

Σύνολο εξόδων 

(2) 

106.657 
112.597 
124.578 

5,3% 

Εργατικά 

(3) 

81.291 
88.295 
99.478 

% (3)/(2) 

(4) 

76,2 
78,4 
79,9 

% Έξοδα/Έσοδα 

(5) 

81,5 
79,1 
83,7 

Πηγή: Εκτιμήσεις από τους Ισολογισμούς και τα ετήσια Δελτία της ΟΛΠ Α.Ε. 
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αύξηση με μεγαλύτερο ρυθμό (5,3%). Επίσης από τον Πίνακα 8.16 παρατη

ρούμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των δαπανών αποτελείται από τα ανελαστικά 

έξοδα πληρωμής των εργατικών του λιμένος. Τέλος, από τον ίδιο πίνακα 

φαίνεται ότι τα συνολικά έσοδα κατά την εν λόγω περίοδο υπερείχαν των συ

νολικών δαπανών, έτσι ώστε ο δείκτης εξόδων/εσόδων στον λιμένα Πειραιώς 

παρουσίασε τιμές κάτω της μονάδος, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η επι

χείρηση ΟΛΠ ΑΕ πραγματοποιούσε κατά την εν λόγω τριετία οικονομίες κλί

μακας στην απασχόληση του κεφαλαίου της και μη ανταγωνιστικά κέρδη. 

Η χρηματοδοτική λειτουργία του λιμένα της Θεσσαλονίκης κατά την 

περίοδο 2002-2004 απεικονίζεται από τους Πίνακες 8.17 και 8.18. Όπως 

φαίνεται από τον Πίνακα 8.17 τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του λιμένα πα

ρουσίασαν κατά την περίοδο αυτή προοδευτική αύξηση με μέσο ετήσιο ρυθ

μό 5,5%, ενώ τα αντίστοιχα συνολικά έξοδα, όπως φαίνεται από τον Πίνακα 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8.17 

Έσοδα λιμένος Θεσσαλονίκης, 2002-2004 (000 ευρώ) 

Φορτοεκφορτώσεις 

Αποθηκεύσεις 

Λοιπά έσοδα 

Σύνολο 

Ετήσιος ρυθμός ετών 
2002-2004 

2002 

Ποσό 

25.281 

8.557 

5.057 

38.895 

5,5% 

% 

65 

22 

13 

100 

2003 

Ποσό 

26.560 

9.658 

4.024 

40.242 

% 

66 

24 

10 

100 

2004 

Ποσό 

31.132 

9.614 

5.036 

45.782 

% 

68 

21 

11 

100 

Πηγή: Εκτιμήσεις από τους Ισολογισμούς και τα ετήσια Δελτία της ΟΛΘ ΑΕ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8.18 

Έξοδα λιμένος Θεσσαλονίκης, 2002-2004 (000 ευρώ) 

Έτος 

Ο) 
2002 

2003 

2004 

Ετήσιος ρυθμός ετών 
2002-2004 

Σύνολο εξόδων 

(2) 

34.813 

35.555 

38.697 

3,6% 

Εργατικά 

(3) 

26.806 

27.022 

30.570 

% (3)/(2) 

(4) 

77 

76 

79 

% Έξοδα/Έσοδα 

(5) 

90 

88 

84 

Πηγή: Εκτιμήσεις από τους Ισολογισμούς και τα ετήσια Δελτία της ΟΛΘ Α.Ε. 
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8.18, παρουσίασαν αύξηση με ρυθμό 3,6%. Κατ' αυτόν τον τρόπο ο δείκτης 

εξόδων/εσόδων, όπως φαίνεται από τον ίδιο πίνακα, έλαβε κατά την εν λόγω 

περίοδο τιμές κάτω της μονάδας, πράγμα το οποίο μαρτυρεί ότι η επιχείρηση 

πραγματοποιούσε κατά την εν λόγω τριετία οικονομίες κλίμακας στην απα

σχόληση του κεφαλαίου της και μη ανταγωνιστικά κέρδη. 

8.6. Το ανταγωνιστικό περιβάλλον 

8.6.1. Γενικά 

Ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη σχεδόν μονοπωλούν την τροφοδοσία 

των Βαλκανικών και Παραευξείνειων χωρών, οι οποίες ευρίσκονται στο στάδιο 

οικονομικής ανάπτυξης. Επιπλέον οι λιμένες αυτοί έχουν και σημαντικές 

μελλοντικές προοπτικές για την εξυπηρέτηση των νέων μελών της Ε.Ε. που 

είναι οι Ανατολικές χώρες, εφόσον ενωθούν με την Ε.Ε. στο μέλλον οι 

δημοκρατίες της πρώην Γιουγκοσλαβίας και αναπτυχθεί το χερσαίο δίκτυο 

της περιοχής των Βαλκανίων. Η ελληνική Κυβέρνηση θα πρέπει να δώσει 

μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη των μεγάλων αυτών λιμένων της χώρας 

καταστρώνοντας σχέδια αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών τους και κατασκευά

ζοντας τα βασικά έργα - σιδηροδρομικά, οδικά - που θα τους συνδέσουν με 

την ενδοχώρα των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης. Η ανάλυση της 

σκοπιμότητας ανάπτυξης των εν λόγω λιμένων που θα προκύψει από σχετικές 

μελέτες θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην ανάλογη χρηματοδότηση, τόσο 

εκ μέρους της Ε.Ε., όσο και εκ μέρους των μεγάλων πολυεθνικών διαμετα-

φορέων ή εταιρειών φορτοεκφορτώσεων που θα αναλάβουν την εκτέλεση έρ

γων υποδομής στους σταθμούς των λιμένων αυτών. Θα πρέπει να σημειωθεί 

εδώ ότι οι ελληνικοί λιμένες είναι οι μόνοι λιμένες της Μεσογείου που δεν 

έχουν προχωρήσει στην αναδιάρθρωση και την παραχώρηση των λειτουργιών 

τους στον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, είναι οι μόνοι λιμένες που δεν έχουν βοη

θηθεί από χρηματοδοτήσεις πολυεθνικών εταιρειών μεταφορών. Στις παρα

κάτω υποπαραγράφους αναλύεται το ανταγωνιστικό περιβάλλον χωριστά για 

τον κάθε λιμένα. 

8.6.2. Ο λιμένας του Πειραιώς 

Ο Πειραιάς ευρίσκεται επάνω στη μεγάλη θαλάσσια οδό που συνδέει 

τους λιμένες της Ασίας και Αφρικής με τους λιμένες της Ευρώπης. Στη δια

κίνηση των εμπορευματοκιβωτίων μέσω της θαλάσσιας αυτής οδού υπάρχει 
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οξύτατος ανταγωνισμός μεταξύ των λιμένων της Μεσογείου, οι σπουδαιότεροι 
των οποίων είναι: η Λεμεσός και το Δυτικό Πορτ-Σάιντ στην Ανατολική Μεσό
γειο, οι λιμένες Marsakxlokk (Μάλτα), Gioia Tauro και Κάλιαρι στη Κεντρική 
Μεσόγειο και ο μεγάλος λιμένας Algeciras στη Δυτική Μεσόγειο. Ειδικότερα 
ο Πειραιάς έχει να ανταγωνιστεί από τη μια πλευρά τους λιμένες της Ανατολι
κής Μεσογείου οι οποίοι παρουσιάζουν υπερβάλλουσα προσφορά και ως εκ 
τούτου είναι υποχρεωμένοι να καθορίζουν τις τιμές ακόμα και κάτω από το 
επίπεδο του κόστους, και από την άλλη τον υπερσύγχρονο λιμένα της Καλα
βρίας Gioia Tauro. Ο λιμένας αυτός, ο οποίος δημιουργήθηκε μόλις το 1994, 
έχει επιτύχει να διακινεί σήμερα εμπορευματοκιβώτια που φθάνουν το ύψος 
των 2,5 εκατ. TEU ετησίως. Για την κατασκευή αυτού του λιμένος διατέθηκαν 
σημαντικά κεφάλαια εκ μέρους της Ε.Ε., εφόσον αυτός εξυπηρετεί άμεσα την 
ενδοχώρα της. Επίσης σημαντικές είναι και οι χρηματοδοτήσεις της γερμα
νικής εταιρείας φορτοεκφόρτωσης BLG-Eurokai για την αναβάθμιση του σταθ
μού εμπορευματοκιβωτίων Medcenter του λιμένος αυτού. Εντούτοις ο λιμένας 
του Πειραιώς είναι ένας από τους τρεις λιμένες της Μεσογείου που έχει 
σημαντικές προοπτικές να εξυπηρετήσει την ενδοχώρα της Ευρώπης. Οι άλ
λοι δύο λιμένες είναι οι λιμένες Gioia Tauro στην Καλαβρία και Algeciras στο 
Γιβραλτάρ. Μπορούμε να πούμε όμως ότι ο λιμένας Algeciras, παρά τη σύνδε
ση του με την ενδοχώρα της ευρύτερης περιοχής της Ιβηρικής χερσονήσου 
και της Ευρώπης, εξυπηρετεί κατά 90% το διαμετακομιστικό εμπόριο και 
επομένως για την τροφοδοσία της Ευρώπης υπάρχουν βασικά δύο στρατηγι
κοί λιμένες: ο λιμένας της Καλαβρίας και ο Πειραιάς. 

Στον τομέα της εξυπηρέτησης διακίνησης αυτοκινήτων, η γεωγραφική 
θέση του Πειραιώς, εκτός από την κυριότερη πύλη εισαγωγής αυτοκινήτων 
στην Ελλάδα, αποτελεί και σημαντικό κόμβο μεταφόρτωσης αυτοκινήτων για 
τις περιοχές του Εύξεινου Πόντου και της Ανατολικής Μεσογείου. Ο κύριος 
ανταγωνιστής στον τομέα αυτόν της μεταφόρτωσης είναι το Gioia Tauro. 

Στον τομέα της εξυπηρέτησης της κίνησης κρουαζιερόπλοιων, η αγο
ρά αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια με ταχύτατους ρυθμούς, ιδιαίτερα στην 
περιοχή της Μεσογείου. Πολλά από τα νέα κρουαζιερόπλοια προορίζονται για 
τα ελληνικά νησιά. Παράλληλα, η απελευθέρωση της αγοράς του τομέα της 
κρουαζιέρας αναμένεται να εντείνει τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις εταιρείες 
κρουαζιερόπλοιων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και να οδηγήσει στη 
σταδιακή αύξηση της κίνησης στον Πειραιά, με την προοπτική να λειτουργή
σει ο λιμένας ως αφετηρία κρουαζιέρων ξένων εταιρειών με προορισμό τα 
ελληνικά νησιά. Όμως παρ' όλο που ο Πειραιάς είναι ένα από τους μεγαλύ-
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τερους λιμένες της Μεσογείου σε σχέση με την εξυπηρέτηση των κρουα

ζιερόπλοιων η ανταγωνιστική του θέση δεν είναι εξασφαλισμένη, δεδομένου 

ότι άλλοι ανταγωνιστικοί λιμένες, όπως αυτοί της Βαρκελώνης, της Μαγιόρ

κας και της Γένοβας αναπτύσσονται με πολύ υψηλούς ρυθμούς. 

Όσον αφορά τον εγχώριο ανταγωνισμό, στη διακίνηση των εμπορευ

ματοκιβωτίων, η ΟΛΠ ΑΕ διαθέτει τη μοναδική λιμενική εγκατάσταση στην 

ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και δεν αντιμετωπίζει μέχρι στιγμής εγχώριο 

ανταγωνισμό. Ο πλησιέστερος λιμένας που διαθέτει υποδομή για διακίνηση 

εμπορευματοκιβωτίων είναι ο Βόλος, ενώ ο λιμένας της Θεσσαλονίκης εξυ

πηρετεί διαφορετικές αγορές από αυτές του Πειραιά. Γενικά η γεωγραφική 

θέση του λιμένα του Πειραιά και η δυνατότητα διακίνησης φορτίων μεγάλου 

όγκου τον καθιστούν ελκυστικό σε ναυτιλιακές εταιρείες και διαμεταφορείς. 

Στον τομέα της εξυπηρέτησης μεταφορών αυτοκινήτων ο εγχώριος 

ανταγωνισμός που προέρχεται από τους λιμένες της Θεσσαλονίκης και της 

Πάτρας είναι περιορισμένος. Αυτό οφείλεται τόσο στη διαθέσιμη σύγχρονη 

υποδομή, όσο και στη γεωγραφική θέση στην Αττική όπου όλες οι αντιπρο

σωπείες και οι εισαγωγείς έχουν αναπτύξει τα κεντρικά τους σημεία για τη 

συγκέντρωση και διανομή αυτοκινήτων και ανταλλακτικών. Στον τομέα της 

διακίνησης συμβατικού φορτίου, ο ανταγωνισμός είναι έντονος από άλλους 

λιμένες της περιοχής, κυρίως της Ελευσίνας και λιγότερο της Χαλκίδας. 

Στον τομέα της εξυπηρέτησης της ακτοπλοϊκής κίνησης, η γεωγραφι

κή θέση του λιμένος Πειραιώς εξυπηρετεί τους επιβάτες καθότι βρίσκεται 

κοντά στην Αθήνα και συνδέεται με αυτή με Μετρό καθώς και με σιδηροδρο

μικό δίκτυο, πράγμα που διευκολύνει την ταχύτατη πρόσβαση των επιβατών. 

Επιπλέον η γεωγραφική του θέση τον καθιστά καλύτερη επιλογή για ορι

σμένους προορισμούς όπως η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, οι Κυκλάδες και ο Αρ-

γοσαρωνικός. Οι πλησιέστεροι λιμένες της Ραφήνας και του Λαυρίου έχουν 

περιορισμένες δυνατότητες εξυπηρέτησης, λόγω των ολίγων θέσεων πρόσδε

σης και των αντίξοων καιρικών συνθηκών. Μπορούν όμως οι λιμένες αυτοί να 

χρησιμοποιούνται για την αποσυμφόρηση του εποχικά αυξημένου φόρτου της 

κίνησης του λιμένος Πειραιώς. 

Στον τομέα της εξυπηρέτησης της κίνησης κρουαζιερόπλοιων, ο λιμέ

νας του Πειραιώς δεν αντιμετωπίζει εγχώριο ανταγωνισμό. Ιδιαίτερα μετά τα 

έργα που πραγματοποιήθηκαν για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων, ο λι

μένας διαθέτει .υπερσύγχρονη υποδομή για την υποδοχή κρουαζιερόπλοιων. 

Στα πλαίσια του προγράμματος Ολυμπιακής φιλοξενίας υποδέχθηκε ταυτό

χρονα 11 κρουαζιερόπλοια-πλωτά ξενοδοχεία μεταξύ των οποίων και το Queen 

Mary II, το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο, μήκους 340 μέτρων. 
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Στον τομέα των ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων προσφέρο

νται στους πλοιοκτήτες, μέσω της υποδομής της ΟΛΠ ΑΕ στο Πέραμα, εναλ

λακτικές δυνατότητες επιλογής συνεργείου και υψηλή ποιότητα υπηρεσιών. 

8.6.3. Ο λιμένας της Θεσσαλονίκης 

Ο ανταγωνισμός που αντιμετωπίζει ο λιμένας της Θεσσαλονίκης είναι 

αισθητός στις χώρες ΠΓΔΜ, Βουλγαρία και Νότια Γιουγκοσλαβία και έντονος 

στις χώρες του Εύξεινου Πόντου, ιδιαίτερα στην εξυπηρέτηση διακίνησης του 

συμβατικού και χύδην φορτίου. Οι σπουδαιότεροι λιμένες στην περιοχή αυτή 

που ανταγωνίζεται ο λιμένας της Θεσσαλονίκης είναι: 

Οι λιμένες Μπουργκάς και Βάρνας. Ο λιμένας της Θεσσαλονίκης λόγω 

της γεωγραφικής του θέσης και της σύγχρονης υποδομής του διαθέ

τει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην εξυπηρέτηση μεταφοράς εμπο

ρευματοκιβωτίων, γενικού φορτίου και σιτηρών έναντι των λιμένων 

αυτών. Για τη διακίνηση των λοιπών κατηγοριών φορτίων, η χερσαία 

απόσταση και το αντίστοιχο κόστος αποτελούν καθοριστικό παράγο

ντα στην επιλογή του λιμένα. Έτσι, η δυνατότητα διακίνησης φορτίων 

μέσω του λιμένος Θεσσαλονίκης, τα οποία σήμερα διακινούνται μέσω 

του λιμένα της Βάρνας είναι περιορισμένη. Ωστόσο υπάρχει η δυνα

τότητα από τον λιμένα της Θεσσαλονίκης να προσελκύσει φορτία που 

διακινούνται σήμερα από το Μπουργκάς, το οποίο κατέχει ηγετική θέση 

στη διακίνηση χύδην φορτίου προς και από την Βόρεια Βουλγαρία. 

Η μικρή χερσαία απόσταση της ΠΓΔΜ από τον λιμένα της Θεσσαλο

νίκης καθιστά τη διακίνηση των εμπορευμάτων με προέλευση και 

προορισμό τη δημοκρατία αυτή συμφέρουσα. Ενώ εναλλακτικοί λιμέ

νες για τη διακίνηση φορτίων στην ΠΓΔΜ, στην περίπτωση που η δια

κίνηση μέσω του λιμένος της Θεσσαλονίκης δεν είναι εφικτή, είναι οι 

λιμένες της Βάρνας και Μπουργκάς. 

Ο λιμένας του Δυρραχίου εξυπηρετεί τη διακίνηση φορτίων από και 

προς την Αλβανία. Ο λιμένας όμως αυτός, σε αντίθεση με το λιμένα 

της Θεσσαλονίκης, δεν διαθέτει την απαιτούμενη υποδομή για μεταφο

ρά φορτίων lift on-lift off, γεγονός που παρέχει στην ΟΛΘ ΑΕ περιθώ

ριο διεκδίκησης σημαντικού μεριδίου στο τμήμα αυτό της αγοράς, κυ

ρίως για φορτία που προέρχονται ή κατευθύνονται σε χώρες εκτός Ε.Ε. 

Οι λιμένες της Αδριατικής και συγκεκριμένα αυτοί της Κροατίας, της 

Σλοβενίας και της Ιταλίας (Ριέκα, Σπλιτ, Κόπερ, Τεργέστη) καθώς και 

ο λιμένας του Μαυροβουνίου (Μπαρ) εξυπηρετούν τη διακίνηση φορ-
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τίων από και προς την Ομόσπονδο Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας 

(ΟΔΓ), ενώ μέρος της διακίνησης φορτίων από και προς τη δημοκρα

τία αυτή εξυπηρετείται από τους λιμένες της Βάρνας και Κωστάντζας 

ή και από τον λιμένα του Βελιγραδίου στον Δούναβη. Η ΟΛΘ ΑΕ δύνα

ται να εξυπηρετήσει σημαντικό μέρος των διακινούμενων φορτίων μέ

χρι την περιοχή Νις, ενώ οι δυνατότητες για συμμετοχή στη διακίνηση 

φορτίων με προέλευση και προορισμό βορειότερες περιοχές, μέχρι το 

Βελιγράδι, περιορίζονται στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων υπό την 

προϋπόθεση ότι θα βελτιωθεί το υφιστάμενο χερσαίο δίκτυο. 

Η διακίνηση φορτίων από και προς τη Ρουμανία δεν δύναται να εξυ

πηρετηθεί από τον λιμένα της Θεσσαλονίκης, αφενός λόγω της μεγά

λης χερσαίας απόστασης σε σχέση με τους λιμένες της Κωστάντζας 

και Βάρνας και αφετέρου λόγω της ανυπαρξίας σιδηροδρομικής σύν

δεσης. 

Στο εσωτερικό ο λιμένας της Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζει ανταγωνισμό 

μικρής έντασης στην περιοχή της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας. Στην πε

ριοχή της Βόρειας Ελλάδας υφίσταται ανταγωνισμός από έναν αριθμό πε

ριφερειακών λιμένων οι οποίοι εξυπηρετούν κυρίως χύδην φορτία. Οι λιμένες 

αυτοί είναι της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας και σε μικρή κλίμακα οι 

λιμένες του Σταυρού και Ν. Μουδανιών. 

Υπάρχουν όμως λιμένες που ευρίσκονται εκτός της Βόρειας Ελλάδας, 

οι οποίοι διεκδικούν μερίδιο της εμπορευματικής κίνησης της περιοχής αυτής. 

Οι λιμένες αυτοί είναι: (1) ο λιμένας του Βόλου, (2) οι λιμένες της Ηγουμενί

τσας και της Πάτρας, οι οποίοι ανταγωνίζονται τον λιμένα της Θεσσαλονίκης 

στη μεταφορά φορτίων με οχηματαγωγά μεταξύ Δυτικής Ευρώπης και Βό

ρειας Ελλάδας και (3) ο λιμένας του Πειραιώς, ο οποίος διαθέτει δυνατότητα 

διακίνησης φορτίων μεγάλου όγκου και καθίσταται ελκυστικός σε ναυτιλιακές 

εταιρείες και διαμεταφορείς για τη μεταφορά εμπορευμάτων προς και από τη 

Βόρεια Ελλάδα. 

8.7. Η παραγωγικότητα των λιμένων Πειραιώς και Θεσσαλονίκης 

Σε αρκετές έρευνες η παραγωγικότητα των λιμένων ερμηνεύεται από 

μια σειρά δεικτών λειτουργικότητας τους. Έτσι στην περίπτωση του λιμένος του 

Πειραιώς, ακολουθώντας ορισμένα διεθνή πρότυπα2, μπορούμε να προσδιο-

2. Βλέπε π.χ. World Bank (2002), Port Reform Tool Kit, Module 1, σελ. 2-3. 
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ρίσουμε την παραγωγικότητα του από το σύστημα των δεικτών λειτουργικό

τητας του που απεικονίζεται στον Πίνακα 8.19. Από τον πίνακα αυτόν βλέ

πουμε ότι: 

Η εργασία στον λιμένα Πειραιώς γίνεται επί 24ώρου βάσεως. 

Η χωρητικότητα του λιμένος εκφράζεται για μεν τα γενικά εμπορεύ

ματα εξωτερικού σε τόνους κατά πλοίο κατά μέρα, για δε τα εμπο

ρευματοκιβώτια σε Ε/Κ κατά πλοίο κατά ώρα και στη συνολική ζήτηση 

κατά έτος. Επομένως, παρατηρούμε ότι στην κίνηση των γενικών 

εμπορευμάτων στον λιμένα Πειραιώς ο δείκτης εκτιμάται (2004) σε 

15,42 για χύδην και 9,15 για το γενικό φορτίο. Δηλαδή εδώ παρατηρεί

ται υψηλότερη συχνότητα φορτοεκφόρτωσης χύδην φορτίου από τη 

φορτοεκφόρτωση γενικού φορτίου, ενώ στους σύγχρονους λιμένες 

που έχουν αναπτύξει τον ανταγωνισμό και έχουν προσαρμοστεί στις 

ανάγκες της παγκοσμιοποίησης ισχύει το αντίστροφο3. Στην κίνηση 

των εμπορευματοκιβωτίων ο δείκτης Ε/Κ κατά πλοίο κατά ώρα είναι 

0,037 TEU (2004) και η ζήτηση κατ' έτος 1.541.563 TEL) (2004). Οι δεί

κτες αυτοί είναι πολύ χαμηλοί σε σύγκριση με τους άλλους λιμένες, οι 

οποίοι έχουν προχωρήσει στην αναδιάρθρωση. 

Οι τιμές φορτοεκφόρτωσης είναι 9,40 ευρώ για τα εισαγόμενα και 7,80 

ευρώ για τα εξαγόμενα εμπορεύματα. Δηλαδή πολύ υψηλές και μη 

ανταγωνιστικές για τη διεθνή αγορά των θαλασσίων μεταφορών4. 

Η προσέγγιση των μερικών δεικτών παραγωγικότητας των λιμένων 

(partial indicators of port productivity) εφαρμόζεται από πολλούς λιμένες και 

έχει σκοπό να δώσει μια εικόνα της παραγωγικότητας από τα ετήσια στα

τιστικά στοιχεία5. Ενώ όμως η προσέγγιση αυτή δίνει χρήσιμη πληροφόρηση 

για τη λειτουργικότητα των λιμένων και για τους παράγοντες που προσδιο

ρίζουν τη διαμόρφωση του κόστους, το κύριο μειονέκτημα της είναι ότι δίνει 

3. Π.χ. στους λιμένες της Κολομβίας, όπου έχει γίνει η αναδιάρθρωση από το 
1996, τα αντίστοιχα μεγέθη είναι: 500 τόνοι για τα χύδην και 750 τόνοι για τα γενικά 
εμπορεύματα. 

4. Στον λιμένα του Μπουένος Άϊρες της Αργεντινής μετά την αναδιάρθρωση 
οι αντίστοιχες τιμές το 2004 ήταν: 3,5 ευρώ για τα εισαγόμενα και 2 ευρώ για τα εξα
γόμενα, ενώ στους ανταγωνιστικούς με τον λιμένα του Πειραιώς μεσογειακούς λιμένες 
το ίδιο έτος ήταν πολύ χαμηλότερες. 

5. Βασικοί υποστηρικτές της προσέγγισης αυτής είναι οι: Tongzon (1995) και 
Talley(1994). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8.19 

Δείκτες παραγωγικότητας λιμένος Πειραιώς 

Δείκτης 

Ημερήσιες ώρες εργασίας 

Τόνοι κατά πλοίο κατά μέρα (πλοία εξωτερικού) 

- Χύδην 

- Γενικό φορτίο 

Εμπορευματοκιβώτια κατά πλοίο κατά ώρα (TEU) 

Ζήτηση κατ' έτος (TEU) 

Τόνοι των εμπορευμάτων εντός των Ε/Κ 

Τιμές φορτοεκφόρτωσης για εισαγόμενα (ευρώ ανά τόνο) 

Τιμές φορτοεκφόρτωσης για εξαγόμενα (ευρώ ανά τόνο) 

2004 

24 

15,42 

9,15 

0,037 

1.541.563 

14.722.100 

9,40 

7,80 

Πηγή: ΟΛΠ, ΔΑΜ: Τμήμα στατιστικών στοιχείων. 

μια μερική εικόνα της παραγωγικότητας και στερείται μιας πλήρους οικονο

μικής ανάλυσης που στηρίζεται στη σχέση των συντελεστών της παραγωγής 

(κεφαλαίου και εργασίας) με το προϊόν. Αυτό το μειονέκτημα καλύφθηκε από 

πρόσφατες προσεγγίσεις με βάση την ανάπτυξη και εκτίμηση των συναρτή

σεων κόστους και παραγωγής των λιμενικών λειτουργιών με ενσωματωμένη ή 

μη ενσωματωμένη τεχνολογία6. Οι κυριότερες δυσκολίες κατά τις εκτιμήσεις 

6. Στον τομέα αυτόν έχουν γίνει πρόσφατα πολλές μελέτες, οι βασικότερες 
των οποίων είναι αυτές των Banos et al. (1999) και των Coto et al. (2000). Και στις δύο 
αυτές μελέτες εκτίμησης συναρτήσεως κόστους, η τιμή της εργασίας υπολογίστηκε 
προσεγγιστικά από τον λόγο του συνολικού εργατικού κόστους προς τον αριθμό των 
εργατών, ενώ για την εξειδίκευση της τιμής της μεταβλητής του κεφαλαίου οι μεν 
Coto et al. θεώρησαν το συνολικό μήκος κρηπιδώματος με βάθος άνω των 4 μέτρων, 
οι δε Banos et al. έκαναν διάκριση μεταξύ της τιμής της μεταβλητής του κεφαλαίου, 
η οποία καθορίζεται από τις επενδύσεις ενός έτους σε σχέση με τις επενδύσεις του 
προηγούμενου έτους, και της τιμής του οιονεί σταθερού κεφαλαίου που προσδιορί
ζεται κατά προσέγγιση από την αναλογία μεταξύ της χρήσης της υποδομής με το 
μήκος του κρηπιδώματος. 'Αλλες μελέτες εκτίμησης της αποδοτικότητας των λει
τουργιών των λιμένων είναι αυτές των Roll και Hayuth (1993) καθώς και του Togzon 
(2001), του Liu (1995) και Martinez (1999). Οι δύο πρώτοι εξειδικεύουν την εργασία με 
τον αριθμό των εργατών στον λιμένα, ενώ οι Liu (1995) και Martinez (1999) εξειδι
κεύουν την εργασία κατά προσέγγιση με το συνολικό κόστος μισθοδοσίας. Όσον αφο
ρά τη μεταβλητή του κεφαλαίου υπάρχουν διαφορές μεταξύ των προσεγγίσεων 
αυτών. Συγκεκριμένα ο Liu εξειδίκευσε το κεφάλαιο με την καθαρά αξία των παγίων 
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των συναρτήσεων αυτών είναι η εξειδίκευση του πολλαπλού προϊόντος που 

προσφέρουν οι λιμένες. Επίσης η εξειδίκευση του συντελεστή εργασίας, δε

δομένου ότι αυτή παρουσιάζεται σε διάφορες κατηγορίες στους λιμένες και 

επιπλέον χωρίζεται σε τακτική και έκτακτη εργασία. Τέλος, το κεφάλαιο είναι 

γενικά ο πιο δύσκολος συντελεστής για να υπολογιστεί, ιδιαίτερα όταν εκτι

μούμε τη συνάρτηση κόστους. Οι άλλες ενδιάμεσες εισροές όπως ο ρυθμός 

κατανάλωσης, το κόστος υπηρεσιών και η ενέργεια μπορούν να περιληφθούν 

στον συντελεστή του λάθους της εξίσωσης, ενώ η χρονολογική τάση θα 

πρέπει να εκτιμηθεί για να απορροφήσει κάποια τεχνολογική μεταβολή. 

Ακολουθώντας τις προσεγγίσεις αυτές μπορούμε να εκτιμήσουμε τη 

συνάρτηση παραγωγής των λειτουργιών των λιμένων Πειραιώς και Θεσσαλο

νίκης, η οποία λαμβάνει την παρακάτω translog μορφή7: 

LnQit = β1 + ß2lnKit + ß3lnLit + ß4t + ß5ln(Kit)
2 + ß6ln (Kit) In (Lit) + 

+ ß7ln(Kit)t + ß8ln(Lit)t +ß9ln(L it)
2 + ß10t

2 (8.1) 

του λιμένος, περιλαμβανομένης της γης, των κτιρίων, των κρηπιδωμάτων, των δρόμων, 
των αποθηκών και των εφοδίων, οι Roll και Hayuth (1993) με τον ετήσιο μέσο όρο 
όλων των επενδύσεων κεφαλαίου και εφοδίων και ο Martinez (1999) με τα έξοδα 
απόσβεσης. Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλοι οι ερευνητές στις εκτιμήσεις των 
συναρτήσεων κόστος ή παραγωγής των λιμενικών λειτουργιών χρησιμοποίησαν την 
translog μορφή και περιέλαβαν δύο εισροές, το κεφάλαιο και την εργασία. Η τιμή των 
ενδιάμεσων εισροών, όπως είναι ο ρυθμός της κατανάλωσης, το κόστος υπηρεσιών 
και η ενέργεια περιελήφθησαν στην κατηγορία των λαθών του μοντέλου. 

7. Μια καλύτερη προσέγγιση θα ήταν να εκτιμούσαμε τόσο τη συνάρτηση πα
ραγωγής όσο και τη συνάρτηση κόστους προκειμένου να έχουμε μια ακριβέστερη 
εκτίμηση της αποδοτικότητας των λιμένων, δεδομένου ότι η μεν συνάρτηση κόστους 
είναι κατάλληλη για την αποδοτικότητα της κατανομής του κεφαλαίου, η δε συνάρτηση 
παραγωγής για την τεχνολογική αποδοτικότητα. Στην περίπτωση όμως των λιμένων 
καμιά προσέγγιση δεν έχει υιοθετήσει τη συνάρτηση κόστους, τόσο από το γεγονός ότι 
το πολυδιάστατο προϊόν απαιτεί και την αντίστοιχη πληροφόρηση, η οποία δεν είναι 
δυνατόν να παρασχεθεί από αρκετούς λιμένες, ιδιαίτερα από αυτούς που δεν έχουν 
προχωρήσει την αναδιοργάνωση των λειτουργιών τους, όσο και από το γεγονός ότι η 
προσέγγιση του ελάχιστου κόστους δεν ενδιαφέρει τόσο πολύ την έρευνα της αποδο
τικότητας των λιμένων. Επειδή η υποδομή των λιμένων, ιδιαίτερα των αναπτυσσόμενων 
χωρών, κατευθύνεται από τη ζήτηση των παρεχόμενων υπηρεσιών διακίνησης φορτίου 
(Demand driven), αυτοί λειτουργούν με οικονομίες κλίμακας και στην περίπτωση αυτή 
κατάλληλη προσέγγιση είναι η εκτίμηση της συνάρτησης παραγωγής. 
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όπου: 

Qit = ο συνολικός διακινούμενος όγκος εμπορευμάτων σε χιλιάδες τόνους 

από τον λιμένα i (Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης) κατά την περίοδο t, 

Kjt = οι επενδύσεις κεφαλαίου που χρησιμοποιείται κατά τις λειτουργίες του 

λιμένος i κατά την περίοδο t (σε σταθερές τιμές 1997), 

L it = ο αριθμός των λιμενεργατών που απασχολούνται στο λιμένα i κατά την 

περίοδο t, 

t = 1,...,m (m = ο αριθμός των ετών των παρατηρήσεων), η χρονολογική 

τάση που χρησιμοποιείται στο μοντέλο για να απορροφήσει τυχόν τε

χνολογική μεταβολή. 

Τη συνάρτηση (8.1) εκτιμούμε με τη μέθοδο OLS, θεωρώντας ότι το 

τυχαίο λάθος κατανέμεται κανονικά και ανεξάρτητα. Προς τον σκοπό αυτόν 

χρησιμοποιούμε τα στοιχεία προϊόντος κεφαλαίου και εργασίας των λιμένων 

Πειραιώς και Θεσσαλονίκης της περιόδου 1990-2004, έχοντας τοιουτοτρόπως 

δείγμα 15 παρατηρήσεων για τον κάθε λιμένα. Θα πρέπει εδώ να αναφερθεί 

ότι όλες οι μεταβλητές σταθμίζονται με τον δειγματικό τους μέσο, πράγμα το 

οποίο απαιτεί η translog ανάπτυξη της συνάρτησης παραγωγής. Από την εκτί

μηση της συνάρτησης (8.1) προκύπτουν τα αποτελέσματα, τα οποία παρου

σιάζονται στους Πίνακες 8.20α και 8.20β. Από τους πίνακες αυτούς βλέπουμε 

ότι οι παράμετροι του κεφαλαίου και της εργασίας είναι στατιστικώς σημαντι

κές και έχουν το αναμενόμενο πρόσημο. Οι υπόλοιπες όμως παράμετροι της 

συνάρτησης translog δεν είναι στατιστικώς σημαντικές. Επειδή όμως οι μετα

βλητές αυτές θεωρούνται όροι της translog επέκτασης, η σημασία τους είναι 

μικρή και έτσι περισσότερο συγκεντρωνόμαστε στις δύο πρώτες παραμέ

τρους που αποτελούν τις ελαστικότητες του κεφαλαίου και της εργασίας. 

Τα αποτελέσματα της εκτίμησης της συνάρτησης παραγωγής που 

παρουσιάζονται στους Πίνακες 8.20α και 8.20β είναι χρήσιμα γιατί, εάν στην 

εξίσωση (8.1) αντικαταστήσουμε τις τιμές του κεφαλαίου και εργασίας των 

λιμένων Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, π.χ. για την τελευταία 4ετία, σταθμι-

ζόμενες από τους μέσους όρους του Πίνακα 8.21, θα μπορούμε να αξιολο

γήσουμε τον βαθμό εξέλιξης της αποδοτικότητας των λιμένων αυτών κατά 

την εν λόγω περίοδο. Η μεθοδολογία αυτή εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια 

από πολλούς λιμένες8 και, παρά τις δυσκολίες εκτίμησης της συνάρτησης 

παραγωγής λόγω έλλειψης ικανοποιητικής πληροφόρησης που υπάρχει σχε-

8. Βλέπε π.χ. Α. Estache, Μ. Gonzales και L.Trujillo (2002). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8.20α 

Παράμετροι εξίσωσης παραγωγής λειτουργιών λιμένος Πειραιώς 

Παράμετρος 

b1 

b2 

b3 

b5 

b6 

b9 

R2 = 0,975 

Μεταβλητή 

Σταθερά 

Ln(K) 

Ln(L) 

Ln(K)2 

Ln(K)Ln(L) 

Ln(L)2 

Αξία 

0,224 

0,36254 

0,10284 

-0,4994 

0,02513 

-0,2515 

Μέση απόκλιση 
(Standard error) 

0,02953 

0,08352 

0,04314 

-0,5148 

0,02431 

-0,2645 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8.20β 

Παράμετροι εξίσωσης παραγωγής λειτουργιών λιμένος Θεσσαλονίκης 

Παράμετρος 

b1 

b2 

b3 

b5 

b6 

b9 

R2 = 0,890 

Μεταβλητή 

Σταθερά 

Ln(K) 

Ln(L) 

Ln(K)2 

Ln(K) Ln(L) 

Ln(L)2 

Αξία 

0,172 

0,344 

0,068 

-0,3440 

0,01740 

-0,3214 

Μέση απόκλιση 
(Standard error) 

0,0873 

0,1652 

0,01314 

-0,4145 

0,02359 

-0,3564 

δόν σε όλους τους λιμένες ως συνέπεια της μη ικανοποιητικής οργάνωσης των 

λειτουργιών τους, δείχνει κάποια τάση εξέλιξης της αποτελεσματικότητας των 

λιμένων, η οποία δεν μπορεί να φανεί από τους δείκτες μερικής παραγωγικό

τητας. Μάλιστα η μεθοδολογία αυτή έχει και το πλεονέκτημα σύγκρισης και 

εντοπισμού των αδυναμιών του κάθε λιμένος και αποτελεί τοιουτοτρόπως ένα 

βασικό εφόδιο των ρυθμιστών των λιμενικών λειτουργιών και των λιμενικών τι

μών. Επιπλέον είναι χρήσιμη ακόμα και στην περίπτωση που έχει γίνει η ανα

διάρθρωση σε ένα λιμένα για την ανάπτυξη της ex post ανταγωνιστικότητας9. 

9. Για την επίτευξη του ανταγωνισμού στους λιμένες υπάρχουν δύο προσεγ
γίσεις. Η πρώτη είναι ο ex ante ανταγωνισμός μεταξύ των λιμένων ή μεταξύ των σταθ-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8.21 

Οι τιμές των μεταβλητών της συνάρτησης παραγωγής των λιμενικών 

λειτουργιών Πειραιώς και Θεσσαλονίκης 

Μεταβλητή 

Q Συνολική διακίνηση εμπορευμάτων 

Κ Επενδύσεις 

L Λιμενεργάτες 

Μονάδα μέτρησης 

χιλ. τόνοι 

εκατ. ευ ρω (τιμές 1997) 

άτομα 

Δειγματικός μέσος 

Πειραιώς 

12.800 

12.500 

457 

Θεσσαλονίκης 

5.620 

1.900 

353 

Πηγή: Επεξεργασμένα στοιχεία από τις μηχανογραφικές καταστάσεις των ΟΛΠ Α.Ε. και ΟΛΘ Α.Ε. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8.22 

Η εξέλιξη της παραγωγικότητας των λιμένων Πειραιώς και 

Θεσσαλονίκης, 2001-2004 (%) 

Μεταβλητή 

2001 

2002 

2003 

2004 

Μέσο επίπεδο παραγωγικότητας 

Μέσος ετήσιος ρυθμός παραγωγικότητας (%) 

Πειραιάς Θεσσαλονίκη 

38.5 12,4 

25.6 22,3 

16,1 26,2 

17,9 30,3 

24,5 22,8 

-17,4 25 

Πηγή: Εκτιμήσεις του συγγραφέως. 

Στην περίπτωση των λιμένων του Πειραιώς και της Θεσσαλονίκης η 

εξέλιξη της παραγωγικότητας των λειτουργιών τους απεικονίζεται στον Πί

νακα 8.22, όπου βλέπουμε ότι η μέση παραγωγικότητα κυμάνθηκε κατά την 

τετραετία 2001-2004 στα επίπεδα 24,5% και 22,8%, αντίστοιχα. Τα ποσοστά 

αυτά θεωρούνται ικανοποιητικά για λιμένες που δεν έχουν προβεί ακόμα στην 

αναδιάρθρωση των λειτουργιών τους, αλλά χαμηλά σε σύγκριση με τους 

μών μέσα στον λιμένα, ο οποίος πραγματοποιείται με την αναδιάρθρωση του λιμένος 
και την ανάθεση των λειτουργιών του στον ιδιωτικό τομέα. Η δεύτερη είναι ο ex post 
ανταγωνισμός μεταξύ των λιμένων ή μεταξύ των σταθμών μέσα στον λιμένα, ο οποίος 
πραγματοποιείται σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται αποδοτικότητα μετά την ανα
διάρθρωση του λιμένος. Στην περίπτωση αυτή η εκτίμηση της παραγωγικότητας της 
επιχείρησης του λιμένος είναι απαραίτητη. 
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λιμένες που έχουν αναδιαρθρωθεί και ιδιωτικοποιηθεί10. Οι μέσοι ετήσιοι 

ρυθμοί μεταβολής της παραγωγικότητας δεν είναι τελείως αντιπροσωπευτικοί 

της δραστηριότητας των λιμένων Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, εφόσον αναφέ

ρονται μόνο σε μια τετραετία και επιπλέον στην εκτίμηση της συνάρτησης 

παραγωγής των λειτουργιών τους το κεφάλαιο αντιπροσωπεύτηκε προσεγγι

στικά από τις επενδύσεις. Η καλύτερη εξειδίκευση του κεφαλαίου στη συ

νάρτηση αυτή θα ήταν το ποσοστό μεταξύ της χρήσης της υποδομής και του 

συνολικού μήκους κρηπιδώματος με βάθος πάνω από 4 μέτρα. Για την εξει

δίκευση αυτή υπάρχουν για τους λιμένες της Ελλάδος ανυπέρβλητες δυσκο

λίες πληροφόρησης. Όταν όμως οι λιμένες του Πειραιώς και της Θεσσαλονί

κης αναδιαρθρωθούν, ίσως θα υπάρχει καλύτερη πληροφόρηση στον τομέα 

αυτόν προκειμένου να συγκεντρωθούν ακριβέστερα στοιχεία που θα καλύ

ψουν ικανοποιητικότερα τις ανάγκες μιας μελλοντικής μελέτης. 

10. Π.χ. σε μια πρόσφατη έρευνα που έχει γίνει από τους Α. Estache, Μ. Gon
zalez and L. Trujillo (2002), για τους λιμένες του Μεξικού, οι οποίοι όπως και όλοι οι 
λιμένες της Λατινικής Αμερικής έχουν πλήρως αναδιαρθρωθεί και ιδιωτικοποιηθεί, τα 
ποσοστά αυτά κυμαίνονται μεταξύ 50 και 54%. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

9.1. Γενικά 

Τα στοιχεία υποδομής και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των λιμένων 
Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, που αναλύθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να αξιολογηθεί η σχέση προσφο
ράς και ζήτησης των λιμενικών τους υπηρεσιών. Από τους δείκτες εξόδων/ 
εσόδων, τους δείκτες των τιμών εισαγωγής και εξαγωγής καθώς και από μια 
προσεγγιστική εκτίμηση της παραγωγικότητας τους που έχει γίνει στο Κεφα
λαίου 8, προκύπτει ότι οι Οργανισμοί αυτοί λειτουργούν πραγματοποιώντας 
μη ανταγωνιστικά κέρδη, χωρίς να έχουν κανένα κίνητρο να μειώσουν τις τι
μές τους και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα τους. Οι δύο αυτοί μεγάλοι 
λιμένες της χώρας είναι απαραίτητο να προβούν στην κατάλληλη αναδιάρ
θρωση, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν προς τις νέες διεθνείς τε
χνολογικές εξελίξεις διακίνησης φορτίου που απαιτούν υψηλή παραγωγικότη
τα. Με την κατάλληλη αναδιάρθρωση των λειτουργιών τους οι λιμένες αυτοί 
θα μπορέσουν να αυξήσουν την παραγωγικότητας τους1, προσφέροντας τα
χύτερη και ασφαλέστερη διακίνηση φορτίου, πράγμα το οποίο θα έχει ως 
αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους αποθήκευσης και ασφάλειας, τη μείωση 
των λιμενικών τιμών και επομένως την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους 
και την αύξηση των εσόδων τους. Παράλληλα, με τη μείωση των τιμών που 
θα προέλθει από την αύξηση της παραγωγικότητας των λιμένων αυτών θα 
ωφεληθούν και οι καταναλωτές των εισαγόμενων προϊόντων, οι οποίοι θα 
απολαμβάνουν μειωμένες τιμές. Ιδιαίτερα στις βιομηχανίες θα μειωθεί το 
κόστος των εισαγόμενων πρώτων υλών μέσω των λιμένων αυτών και επομέ
νως και το γενικό τους κόστος. Επίσης, θα ωφεληθούν και οι εξαγωγείς που 
θα διακινούν τα προϊόντα τους μέσω των λιμένων αυτών απολαμβάνοντας χα
μηλές τιμές, βελτιώνοντας τοιουτοτρόπως τη διεθνή ανταγωνιστική τους θέ-

1. Η βελτίωση της παραγωγικότητας των λιμένων θα επιτευχθεί όχι μέσω του 
άμεσου ανταγωνισμού τους με τους άλλους διεθνείς λιμένες ή μέσω του ελέγχου των 
λειτουργικών τους στατιστικών, αλλά μάλλον μέσω του ανταγωνισμού μεταξύ των με
ταφορέων εμπορευμάτων από πόρτα σε πόρτα. 
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ση. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι μια αύξηση της παραγωγικότητας των λι
μένων συμβάλλει αποτελεσματικά στη βελτίωση του γενικού επιπέδου των τι
μών και κατ' επέκταση στη βελτίωση της οικονομίας μιας χώρας. Επίσης τα 
οφέλη στην εθνική οικονομία θα προκύψουν και από την παραχώρηση λει
τουργιών από τους λιμένες στους ιδιώτες, ιδιαίτερα για βιομηχανικές και 
εμπορικές δραστηριότητες μέσα στον λιμένα με την ανάπτυξη κερδοφόρων 
επιχειρήσεων που θα συμβάλλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας. 

Από τα ανωτέρω φαίνεται καθαρά ότι οι σύγχρονες μεταβολές στη 
διεθνή διακίνηση φορτίου που προήλθαν από την παγκοσμιοποίηση της πα
ραγωγής έχουν αναβαθμίσει όσο ποτέ άλλοτε τον ρόλο του λιμένος στην οι
κονομία μιας χώρας, έτσι ώστε η αύξηση της παραγωγικότητας του να συμ
βάλλει δυναμικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας αυτής. Στην περίπτωση 
των λιμένων Πειραιώς και Θεσσαλονίκης η καθυστέρηση της αναδιάρθρωσης 
και ιδιωτικοποίησης τους έχει ως συνέπεια να χάνει το ελληνικό κράτος σημα
ντικούς οικονομικούς πόρους. Επομένως, φρονούμε ότι η αναδιάρθρωση και 
ιδιωτικοποίηση των δύο μεγάλων λιμένων της χώρας θα πρέπει να αποτελέσει 
δράση υψηλής προτεραιότητας στην αναπτυξιακή οικονομική πολιτική της 
χώρας, δεδομένου ότι οι λιμένες αυτοί παρουσιάζουν σημαντική ζήτηση σε 
αρκετούς τομείς λιμενικών λειτουργιών, όπως π.χ. στη μεγάλη διακίνηση επι
βατών και εμπορευματοκιβωτίων στον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη, την ανά
πτυξη διαμετακομιστικού εμπορίου αυτοκινήτων στον Πειραιά και την ανά
πτυξη των ιδιωτικών ναυπηγοεπισκευαστικών μονάδων στο Πέραμα. 

9.2. Η ανάπτυξη του σχεδίου αναδιάρθρωσης των λιμένων Πειραιώς και 
Θεσσαλονίκης 

9.2.1. Γενικά 

Η ανάπτυξη ενός ορθολογικού σχεδίου αναδιάρθρωσης των λιμένων 
του Πειραιώς και της Θεσσαλονίκης θα πρέπει να περιλαμβάνει δύο ενέρ
γειες: (1) τη βελτίωση της υποδομής των λιμένων αυτών και (2) τη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας τους. Οι ενέργειες που αφορούν τη βελτίωση της 
υποδομής μπορούν να διακριθούν ανάλογα με τον χρόνο και τη σκοπιμότητα 
εκτέλεσης τους σε εκείνες που αφορούν τα τεχνικά έργα οδικής και σιδη
ροδρομικής σύνδεσης και την αναβάθμιση των χώρων στάθμευσης, και σε 
εκείνες που αφορούν τα έργα τεχνολογικής βελτίωσης και αύξησης της χω
ρητικότητας των εμπορικών σταθμών. Οι ενέργειες της πρώτης κατηγορίας 
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μπορεί να γίνουν από την Κυβέρνηση και ανεξάρτητα από την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας των λιμανιών, εφόσον έχουν ως σκοπό την καλύτερη εξυ

πηρέτηση του κοινού από τους λιμένες. Οι ενέργειες όμως της δεύτερης κα

τηγορίας είναι προτιμότερο να γίνουν μετά τη βελτίωση της ανταγωνιστικότη

τας του λιμένος. Στην περίπτωση δηλαδή των λιμένων, η προσφορά δεν θα 

πρέπει να προηγείται της ζήτησης αλλά, αντίθετα, η αύξηση της προσφοράς 

και η βελτίωση της υποδομής των κρηπιδωμάτων γίνεται όταν αυξηθεί η ζή

τηση λόγω αύξησης της ανταγωνιστικότητας και προκληθεί συμφόρηση και 

αύξηση των τιμών. 

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας θα γίνει με την αλλαγή του θεσμι

κού καθεστώτος των ανωτέρω Οργανισμών και την εφαρμογή των κατάλλη

λων μεθόδων διάγνωσης και αύξησης της ανταγωνιστικότητας τους. Εφόσον 

με τις μεθόδους αυτές προσδιοριστεί η μέγιστη δυνατή επέκταση της αντα

γωνιστικότητας των λιμένων μέσα σε ένα πλαίσιο συνύπαρξης τόσο του δη

μόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, κατόπιν καθορίζεται, ανάλογα με το μέ

γεθος του λιμένος, ο τρόπος που θα γίνει η ιδιωτικοποίηση. Δηλαδή εάν γίνει 

πρώτα η ιδιωτικοποίηση των λειτουργιών των λιμένων χωρίς να έχει προηγου

μένως εκτιμηθεί το μέγεθος και η δυνατότητα διεύρυνσης της ανταγωνιστικό

τητας τους η ιδιωτικοποίηση αυτή δεν θα επιφέρει κανένα αποτέλεσμα 

ανάπτυξης. 

Η αναδιάρθρωση, όπως είδαμε, έχει ως βασικό σκοπό την ανάπτυξη 

του ανταγωνισμού όχι μόνο μεταξύ των λιμένων αλλά και μέσα στον ίδιο τον 

λιμένα. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται αύξηση του αριθμού και του μήκους 

των κρηπιδωμάτων, πράγμα το οποίο αυξάνει την κυκλοφορία γύρω από τον 

λιμένα. Επιπλέον η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστιθεμένης αξίας, όπως 

είναι π.χ. οι επισκε υ αστικές δραστηριότητες, που αποτελεί έναν από τους 

βασικούς στόχους της αναδιάρθρωσης, απαιτεί μεγάλους χώρους στους λι

μένες και σημαντική βελτίωση των αρτηριών πρόσβασης σε αυτούς. 

9.2.2. Μέτρα για τη βελτίωση της υποδομής των λιμένων Πειραιώς και 

Θεσσαλονίκης 

9.2.2.1. Ο λιμένας του Πειραιώς 

Η σημερινή εικόνα του Κεντρικού Λιμένος Πειραιώς, που είναι ένας 

από τους μεγαλύτερους λιμένες της Ευρώπης στη διακίνηση των επιβατών 

και των κρουαζιερόπλοιων, είναι απαράδεκτη. Ο γιγαντισμός του πολεοδο-
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μικού συγκροτήματος της Αθήνας και η συνεπακόλουθη αύξηση του αριθμού 
των επιβατών, μαζί με την αύξηση του μεγέθους των επιβατικών πλοίων, οδή
γησαν στη σημερινή συμφόρηση των θαλασσίων επιφανειών του λιμανιού. 
Πράγματι οι υφιστάμενες λιμενολεκάνες βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους 
κορεσμού, ενώ έντονα προβλήματα παρουσιάζονται στη λιμενική ζώνη του 
Δήμου Πειραιώς, όπου οι σημερινές έντονες και αλληλοσυγκρουόμενες χρή
σεις του χερσαίου χώρου, από τα διαφόρων τύπων επιβιβαζόμενα και αποβι
βαζόμενα στα πλοία οχήματα, τα νόμιμα και τα παράνομα σταθμευμένα αυτο
κίνητα και τους πεζούς, σε συνδυασμό με την απουσία κατάλληλων υπηρε
σιών και εγκαταστάσεων, υποβάθμισαν το επίπεδο εξυπηρέτησης στον επιβα
τικό λιμένα της χώρας. Ακόμα η σημερινή κυκλοφορική ανεπάρκεια και συμ
φόρηση του περιβάλλοντος οδικού δικτύου της πόλης έχει δημιουργήσει 
έντονα προβλήματα στην άνετη προσπέλαση του λιμένος και την αποχώρηση 
από αυτόν. 

Στον εμπορικό λιμένα του Πειραιώς το μεγαλύτερο ποσοστό του γενι
κού φορτίου (περίπου το 80%) διακινείται μέσω των εμπορευματοκιβωτίων. Ο 
παραγόμενος κυκλοφοριακός φόρτος είναι μεγάλος στο εμπορικό αυτό τμήμα 
του λιμένος και για τον λόγο αυτό η ΟΛΠ ΑΕ έχει κατασκευάσει εσωτερικό 
δίκτυο που, ξεκινώντας από τον σταθμό Ε/Κ, φθάνει στον κόμβο Αγίου Γεωρ
γίου στο Κερατσίνι, όπου χωρίζεται με έναν κλάδο που οδηγεί προς τη λεω
φόρο Σχιστού και συνδέεται με το Εθνικό Οδικό Δίκτυο. Επίσης, ένας δεύτε
ρος κλάδος κινείται εσωτερικά της χερσαίας ζώνης του λιμένος, περνώντας 
από τον λιμένα Ηρακλέους, την Ιχθυόσκαλα, τον Α.Η.Σ. Κερατσινίου και κα
ταλήγει στην προβλήτα της Δραπετσώνας στο ύψος των εγκαταστάσεων της 
ΕΥΔΑΠ. Ο δρόμος αυτός καλύπτει όλο τον εμπορικό λιμένα και διοχετεύει την 
κίνηση των βαρέων φορτηγών στο Εθνικό Δίκτυο μέσω Σχιστού. 

Προς αντιμετώπιση των προβλημάτων λειτουργικότητας του λιμένος 
Πειραιώς η ΟΛΠ ΑΕ έχει αναλάβει τις παρακάτω δραστηριότητες: 

Την αναβάθμιση του Κεντρικού Λιμένος. Πιο συγκεκριμένα έχει γίνει η 
κατασκευή νέων επιβατικών σταθμών για τις ακτοπλοϊκές μεταφορές 
στην Ακτή Βασιλειάδη, όπου η εμπορική δραστηριότητα έχει μεταφερ
θεί στο Ν. Ικόνιο, έτσι ώστε ο ΚΛΠ να προορίζεται αποκλειστικά για 
επιβατικές μεταφορές. Επίσης έχουν αρχίσει οι εργασίες εκβάθυνσης 
του λιμένος Αλών καθώς επίσης και οι εργασίες για τη σύνδεση του 
επιβατικού λιμένα με τον σταθμό ΗΣΑΠ για την άνετη εξυπηρέτηση 
των επιβατών. 
Την επέκταση της υποδομής του σταθμού Ε/Κ «Ελευθέριος Βενιζέλος» 
με την κατασκευή της νέας Προβλήτας Ι και του ανατολικού τμήματος 
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της Προβλήτας III. Επίσης και την κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου 
που θα συνδέσει τον σταθμό των εμπορευματοκιβωτίων με το εμπο
ρευματικό κέντρο του Θριάσιου Πεδίου. Η σύνδεση αυτή θα συμβάλ
λει στην ανάπτυξη δικτύου συνδυασμένων μεταφορών (θαλασσίων-
σιδηροδρομικών) στην Ελλάδα. 
Την αναβάθμιση της υποδομής της επισκευαστικής μονάδας Περάμα
τος. Η ΟΛΠ ΑΕ έχει αφιερώσει προς τον σκοπό αυτό τέσσερις προ
βλήτες (δύο πλωτές και δύο σταθερές). 
Την ολοκλήρωση των έργων περιφερειακής λεωφόρου Αγίου Διονυ
σίου έως τη λεωφόρο Σχιστού με την εκτέλεση του τμήματος από 
λιμενίσκο αλιέων Κερατσινίου έως τη σύνδεση του με το υφιστάμενο 
οδικό δίκτυο στην περιοχή Καρβουνόσκαλας. 
Οι ανωτέρω δραστηριότητες αναβάθμισης του λιμένος Πειραιώς 

γίνονται στους χώρους εκείνους που παρατηρείται κορεσμός των λιμενικών 
λειτουργιών. Εντούτοις τα έργα αυτά όχι μόνο δεν κρίνονται αρκετά για την 
αποσυμφόρηση της κίνησης του λιμένος, αλλά και διεξάγονται με ρυθμούς 
πολύ χαμηλούς σε σχέση με τους ρυθμούς αύξησης των αναγκών εξυπηρέ
τησης της διακίνησης επιβατών και εμπορευμάτων λόγω της ταχύτατης αύ
ξησης της ζήτησης για τους τομείς αυτούς διακίνησης. Συγκεκριμένα, η σύν
δεση του λιμανιού με το εθνικό οδικό δίκτυο μέσω των δρόμων που διέρχο
νται από τη λιμενική ζώνη και τελικά συνδέονται με τη λεωφόρο Σχιστού, για 
να καταλήξουν στην εθνική οδό, δεν μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική για να 
εξυπηρετηθεί ένας τόσο μεγάλος λιμένας. Απαιτείται μια αμεσότερη σύνδεση 
του λιμένος με την εθνική οδό ικανοποιητικής διαπλάτυνσης που να διέρχεται 
έξω από τη λιμενική ζώνη. Το έργο αυτό αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση 
για την αναδιάρθρωση του λιμένος από την οποία θα δημιουργηθεί μεγαλύ
τερη επιβατική και εμπορευματική κίνηση και ως εκ τούτου θα απαιτηθούν 
μεγαλύτεροι χώροι. Επίσης, θα πρέπει να αναπτυχθούν ικανοποιητικότεροι 
χώροι στάθμευσης στον ΚΛΠ και η ανάπτυξη ικανοποιητικών σταθμών για την 
αντιμετώπιση της συμφόρησης των επιβατών. Η καθυστέρηση των έργων 
υποδομής στον λιμένα, ιδιαίτερα στον σταθμό των εμπορευματοκιβωτίων στο 
Ν. Ικόνιο, η διακίνηση των οποίων επιφέρει έσοδα για τον λιμένα που καλύ
πτουν το 69% του συνολικού κύκλου εργασιών του, είναι πολύ επιζήμια τόσο 
για την ΟΛΠ ΑΕ όσο και για το κράτος, δεδομένου ότι είναι πιθανόν, εάν η 
υπερβάλλουσα ζήτηση στον τομέα αυτόν δεν ικανοποιηθεί έγκαιρα, να χα
θούν ανεπανόρθωτα σημαντικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη του λιμένα. Για 
τους λόγους αυτούς η Κυβέρνηση θα πρέπει πάση θυσία να εκμεταλλευθεί 
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την ευκαιρία αυτή πραγματοποιώντας σημαντικές επενδύσεις για τον λιμένα, 

που θα υλοποιηθούν με έργα υψηλής επιστασίας και σύγχρονης τεχνολογίας. 

Για τη σύγχρονη όμως ανάπτυξη του σταθμού των εμπορευματοκιβωτίων δεν 

αρκεί μόνο η επέκταση του σταθμού αλλά και ο εξοπλισμός του με υπερσύγ

χρονες εγκαταστάσεις και μηχανήματα, πράγμα το οποίο ανεβάζει τη χρημα

τοδότηση σε υψηλά επίπεδα. Επομένως, εάν οι επενδύσεις δεν θα μπορούν 

να πραγματοποιηθούν λόγω στενότητας οικονομικών πόρων, είναι συμφέρου

σα η χρηματοδότηση από πολυεθνικές εταιρείες μεταφορών που παρουσιά

ζουν ενδιαφέρον ή από την Ε.Ε., εφόσον πρώτα ιδιωτικοποιηθούν οι λειτουρ

γίες διακίνησης των εμπορευματοκιβωτίων και ο λιμένας αποτελέσει έναν από 

τους κρίκους του Διευρωπαϊκού Δικτύου. Όπως έχουμε αναφέρει στο προη

γούμενο κεφάλαιο, ο Πειραιάς είναι ο μόνος λιμένας της Μεσογείου που δεν 

έχει χρηματοδοτηθεί από πολυεθνική εταιρεία μεταφορών. Π.χ., στον λιμένα 

Algeciras οι εταιρείες Mearsk/Sealand έχουν εκτελέσει σημαντικά έργα για 

την κατασκευή του υπερσύγχρονου σταθμού εμπορευματοκιβωτίων, στον λι

μένα Gioia Tauro, τόσο η Ε.Ε όσο και η εταιρεία BLG-Eurokai έχουν χρηματο

δοτήσει σημαντικά έργα, ο λιμένας Δαμιέττης έχει αναπτυχθεί με κεφάλαια 

της ναυτιλιακής εταιρείες Scan-Duch. 

Τα κυκλοφοριακά προβλήματα, που δημιουργούνται από τη γειτνίαση 

της λιμενικής ζώνης με τον πολεοδομικό ιστό στον λιμένα, δεν θα πρέπει να 

λυθούν πρωτίστως με επέκταση2 και απομάκρυνση του λιμένος από την πόλη, 

αλλά με τη διεξαγωγή έργων προς υποβοήθηση της κίνησης. Η γειτνίαση της 

λιμενικής ζώνης με τον πολεοδομικό ιστό θα αποτελέσει πρόβλημα όταν θα 

υπάρξουν οι εξής βασικοί λόγοι: 

2. Για την επέκταση της λιμενικής ζώνης των λιμένων έχουν αναπτυχθεί τρεις 
προσεγγίσεις: 
- Η ανάθεση της στις αρχές του λιμένος νια αναδόμηση, πράγμα που απαιτεί την 

επέκταση της κατοχής γης από τις αρχές αυτές. Η προσέγγιση αυτή εφαρμόστηκε 
στον λιμένα της Βαρκελώνης. 

- Η μεταφορά αυτής σε τοπικές αρχέ*ς για αναδόμηση. Στην πράξη όμως αυτό δεν 
είναι και τόσο εφικτό, καθώς οι δημόσιες αρχές μπορεί να μην έχουν τα εφόδια 
για να πραγματοποιήσουν αυτή την αναδόμηση. 

- Η δημιουργία ενός ειδικού οργανισμού ανάπτυξης που θα αναλάβει την αναδόμηση 
της παλαιάς λιμενικής ζώνης. Ο πιο γνωστός οργανισμός της φύσεως αυτής είναι 
ο London Docklands Development Corporation (LDDC), ο οποίος δημιουργήθηκε 
για την αναδόμηση των παλαιών κρηπιδωμάτων του λιμένος του Λονδίνου. Ο οργα
νισμός αυτός ιδρύθηκε από την Κυβέρνηση. 
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Η αύξηση του μεγέθους των πλοίων, η οποία απαιτεί βαθύτερα νερά 
και μακρύτερα κρηπιδώματα. 
Η απότομη εμπορευματοποίηση και εξειδίκευση των λιμενικών εργα
σιών και η συνεπακόλουθη αύξηση της κλίμακας λειτουργίας τους. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των αποθηκευτικών χώρων και 
κάνει τους λιμένες περισσότερο εντάσεως χώρου. 
Η απότομη βιομηχανοποίηση η οποία απαιτεί τη συγκέντρωση των βιο
μηχανιών πλησίον των λιμένων και σε μέρη με βαθιά νερά, τα οποία 
μπορεί να μη βρεθούν στην υπάρχουσα λιμενική ζώνη. 
Ο ΟΛΠ ΑΕ, ακολουθώντας σωστή πολιτική, επεκτείνει σταδιακά τη 

λιμενική ζώνη, τόσο με την ανάπτυξη της ναυπηγοεπισκευαστικής περιοχής 
στο Πέραμα και στα Αμπελάκια στη Σαλαμίνα όσο και με την περιοχή του Ν. 
Ικονίου και του λιμένος Ηρακλέους στο Κερατσίνι. Πάντως θα πρέπει να 
αναφέρουμε ότι οι προοπτικές για την επέκταση του λιμένος Πειραιώς είναι 
μεγάλες, εφόσον με τις κατάλληλες απαλλοτριώσεις θα ελευθερωθεί σημαντι
κός χώρος που θα καλύπτει εκτός από τις παραπάνω αναφερόμενες περιοχές 
και ένα τμήμα της Σαλαμίνας και τη νήσο Ψυτάλλεια. Η καλύτερη προσέγγιση 
που θα πρέπει να ακολουθηθεί για την επέκταση και αναδόμηση του λιμένος 
Πειραιώς είναι αυτή που αφορά τη δημιουργία ειδικού Οργανισμού ανάπτυξης, 
εφόσον η έκταση είναι πολύ μεγάλη, ανήκει στη δικαιοδοσία πολλών οργα
νισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και απαιτεί υψηλό κόστος αναδόμησης. 

9.2.2.2. Ο λιμένας της Θεσσαλονίκης 

Επίσης και στον λιμένα της Θεσσαλονίκης παρατηρούνται τα ίδια 
σχεδόν προβλήματα με αυτά του λιμένος Πειραιώς. Το κυριότερο πρόβλημα 
είναι ότι η λιμενική ζώνη βρίσκεται κοντά στον πολεοδομικό ιστό της πόλης 
με αποτέλεσμα τη μεγάλη συμφόρηση στις μετακινήσεις από και προς τον 
λιμένα. Επίσης, ο λιμένας της Θεσσαλονίκης δεν είναι ικανοποιητικά συνδε
δεμένος με το σιδηροδρομικό δίκτυο και την περιμετρική οδό της πόλεως. 
Παρ' όλα αυτά μπορούμε να πούμε ότι λόγω του μικρότερου μεταφορικού 
όγκου που εκτελεί ο λιμένας αυτός σε σχέση με τον λιμένα Πειραιώς, και της 
μικρότερης συμμετοχής στη διεθνή εμπορευματική και επιβατική κίνηση, η 
αναβάθμιση του είναι ευκολότερη. Τα κυριότερα έργα που εκτελούνται στον 
λιμένα της Θεσσαλονίκης είναι τα έργα αναβάθμισης του χώρου του επιβα
τικού σταθμού και ο μεγάλος εκσυγχρονισμός που γίνεται στον σταθμό των 
εμπορευματοκιβωτίων. 
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9.3. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των λιμένων Πειραιώς και 

Θεσσαλονίκης 

9.3.1. Γενικά 

Βασική επιδίωξη μιας ορθολογικής λιμενικής πολιτικής είναι η αύξηση 

της ανταγωνιστικότητας του λιμένος, έτσι ώστε να αποφευχθούν τα μονοπω

λιακά κέρδη και να πραγματοποιεί ανταγωνιστικές τιμές. Αυτό επιτυγχάνεται: 

(α) με την αναδιάρθρωση των λειτουργιών του και την ιδιωτικοποίηση όπου 

επιτυγχάνεται ο ανταγωνισμός μέσα στον λιμένα μέσω ειδικών συνθηκών μί

σθωσης των σταθμών σε ιδιώτες, (β) με την κανονιστική στρατηγική όπου 

ρυθμίζονται οι ανταγωνιστικές τιμές και (γ) με τη δομική στρατηγική όπου ο 

ανταγωνισμός διευρύνεται με την επέκταση του λιμένος. 

Στην περίπτωση των λιμένων του Πειραιώς και της Θεσσαλονίκης η 

ανταγωνιστικότητα τους θα πρέπει να ρυθμίζεται καταρχήν από τους κανο

νισμούς της Ε.Ε. βάσει των οποίων οι λιμένες θα πρέπει να αποτελέσουν τους 

βασικούς κρίκους του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών. Επιπλέον, η ανά

πτυξη των λιμένων αυτών για την περίπτωση της διακίνησης των ενδοκοινο

τικών φορτίων θα πρέπει να είναι σύμφωνη προς την πολιτική της Ε.Ε για την 

ανάπτυξη της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (Short Sea Shipping). Η τάση 

που επικρατεί εδώ και πολλά χρόνια στην Ε.Ε. είναι η απομάκρυνση της 

διακίνησης των ενδοκοινοτικών φορτίων από τους οδικούς άξονες προς τους 

σιδηροδρόμους και τους θαλάσσιους άξονες, η οποία εκφράζεται με τον όρο 

Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων. Η τάση αυτή αποτελεί σημαντική λύση για την 

ορθολογικότερη και περιβαλλοντικά φιλικότερη διακίνηση των ενδοκοινοτικών 

φορτίων και ενισχύει τον ρόλο των λιμένων, εφόσον τα περισσότερα αστικά 

κέντρα της Ε.Ε. απέχουν λιγότερο από 400 χλμ. από κάποιο λιμένα. 

9.3.2. Το κατάλληλο πρότυπο αναδιάρθρωσης 

Με βάση την ανάλυση του Κεφαλαίου 7, μπορούμε να επιλέξουμε ως 

κατάλληλο πρότυπο αναδιάρθρωσης των λιμένων Πειραιώς και Θεσσαλονίκης 

το πρότυπο της αποκεντρωτικής λιμενικής αρχής (landlords), στο οποίο οι αρ

χές των λιμένων ενεργούν ως κάτοχοι γης και ως φορείς κρατικής παρέμβα

σης, ενώ όλες οι λειτουργίες - ιδιαίτερα η φορτοεκφόρτωση των εμπορευμά

των, η αποθήκευση και οι επισκευάστηκες δραστηριότητες - θα ανήκουν σε 
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ιδιωτικές επιχειρήσεις3. Οι ανωτέρω Οργανισμοί θα έχουν ως κύριο καθήκον 

την κατασκευή, τη διοίκηση και μερικές φορές τη λειτουργία των λιμένων σε 

περιστάσεις παροχής ασφάλειας. Αναλυτικότερα, η δραστηριότητα τους θα 

περιορίζεται: 

στην άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων στον χώρο του λιμένος, 

την κατάστρωση προγραμμάτων λιμενικών έργων, 

τη δημιουργία δημοσίων αγαθών, και 

την πρόληψη εξωτερικών οικονομιών, όπως π.χ. τη μόλυνση του περι

βάλλοντος, κλπ. 

Το πρότυπο αυτό του λιμένος είναι πολύ αποτελεσματικό για τους 

εξής λόγους: 

Ανοίγονται ευκαιρίες για ταχεία προσαρμογή της υποδομής προς τις 

συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της διεθνούς αγοράς. 

Αυτό το οργανωτικό σχήμα παρέχει τη δυνατότητα εσωτερικού ανταγω

νισμού μεταξύ των διαφόρων προμηθευτών κάθε υπηρεσίας στα πλοία, 

τους επιβάτες και τα εμπορεύματα, υπό την προϋπόθεση όμως ότι η 

κυκλοφορία και η δραστηριότητα στον λιμένα είναι αρκετά μεγάλη. 

Σε περίπτωση κατά την οποία οι αρχές του λιμένος αντιμετωπίζουν σο

βαρά προβλήματα τα οποία εμποδίζουν την ανάπτυξη του, όπως η 

στενότητα γης γύρω από τον λιμένα και ο μικρός υδροφόρος ορίζο

ντας, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει μεν στενότητα του φυσικού 

χώρου για την επέκταση του λιμένος αλλά προβλήματα περιβαλλοντικά 

ή στενότητας κεφαλαίων, αυτές θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές 

και να λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο την παρούσα κατάσταση αλλά και 

τις προβλεπόμενες αλλαγές στο μέλλον. Το πρότυπο αυτό του λιμένος 

δίδει μεγάλη δυνατότητα στις αρχές για την αντιμετώπιση αυτών των 

προβλημάτων. 

Επειδή κατά το πρότυπο αυτό, η γη δεν πωλείται αλλά μόνο μισθώ

νεται στους ιδιώτες λειτουργούς, οι αρχές του λιμένος που εξακολου

θούν να την έχουν στην κατοχή τους, μπορούν, προκείμενου να προ

σαρμόσουν τη λειτουργικότητα του λιμένος προς τα αναπτυξιακά τους 

σχέδια, να διακόψουν την μίσθωση γης και να ρυθμίσουν κατάλληλα 

3. Σήμερα ο τύπος αυτός του λιμένος επικρατεί στους μεγάλους και μεσαίου 
μεγέθους λιμένες, όπως στους λιμένες του Ρότερνταμ, της Αμβέρσας, της Νέας Υόρ
κης, του Αμβούργου, της Βαρκελώνης και του Δουβλίνου. 
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τη λειτουργικότητα των ιδιωτικών δραστηριοτήτων. Αυτό δεν θα ήταν 
εφικτό εάν τη γη αγόραζαν οι ιδιώτες. 
Όπως είχαμε αναφέρει στο Κεφάλαιο 7, το κύριο μέλημα των αρχών 
του λιμένος είναι η εξασφάλιση ικανοποιητικής παροχής δημοσίων 
υπηρεσιών από τον λιμένα, έτσι ώστε να δημιουργηθούν δραστη
ριότητες που εξασφαλίζουν οικονομικές επιδράσεις πολλαπλασιαστή. 
Αυτή η δυνατότητα δίνεται με την εφαρμογή του προτύπου αυτού. 
Ιδιαίτερα στην περίπτωση του λιμένος Πειραιώς μεγάλη σημασία έχει 
η ανάπτυξη ναυπηγοκατασκευαστικών μονάδων στην περιοχή του 
Περάματος. Οι μονάδες αυτές ανήκουν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις υπό 
την επίβλεψη του ΟΛΠ. 
Τέλος, το ανωτέρω πρότυπο λιμένος παρέχει στις αρχές την ευχέρεια 
να αναλάβουν, εάν παραστεί η ανάγκη, ορισμένες λειτουργίες του. 
Με τη δημιουργία του ανωτέρω πλαισίου αναδιάρθρωσης, μπορούν οι 

Οργανισμοί των λιμένων Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, όπως είδαμε στην πα
ράγραφο 8.4, με βάση το Ν. 2688/1999 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 15 του Ν. 2881/2001 και του άρθρου 35 του Ν. 2932/2001 για 
την ΟΛΠ ΑΕ και των Ν. 2881/2001 και 2892/2001 για την ΟΛΘ ΑΕ, να μισθώ
νουν χώρους προς τρίτους. Στην περίπτωση αυτή η μίσθωση θα γίνει, όπως 
είδαμε στην παράγραφο 7.4.5, με τέτοιες συνθήκες ώστε η συμβαλλόμενη 
επιχείρηση να έχει την ίδια δυνατότητα και να εξέλθει από την αγορά όπως 
και να εισέλθει σε αυτή. Αυτό βέβαια θα συμβεί στην περίπτωση που οι 
απώλειες κατά την έξοδο της δεν είναι σημαντικές. Δηλαδή η επιχείρηση αυτή 
δεν θα πρέπει να έχει «sunk» κεφάλαια (βαθέος κόστους). Βέβαια μια τέτοια 
διαφιλονικούμενη (contestable) αγορά όπως και ένας τέλειος ανταγωνισμός 
δεν υπάρχει στην πράξη, αλλά αυτό είναι δυνατόν να συμβεί στην περίπτωση 
των λιμενικών αρχών, οι οποίες μπορούν να μισθώσουν τον σταθμό για μια 
μικρή χρονική περίοδο που διαρκεί 5-10 έτη. Η περίοδος αυτή είναι αρκετή 
για να μάθει ο συμβαλλόμενος να λειτουργεί τον σταθμό αποτελεσματικά, 
αλλά όχι τόσο αρκετή για να τον κάνει να αγνοήσει την ανάγκη της εξασφά
λισης της ανανέωσης της μίσθωσης, εισερχόμενος σε νέες διεκδικήσεις όπου 
θα πρέπει να έλθει σε νέο ανταγωνισμό με άλλους των οποίων η προέλευση, 
ο αριθμός και ο πλειστηριασμός είναι αδύνατον να προβλεφθούν. Συνήθως 
στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται ένας λειτουργός. Εάν όμως υπάρχουν 
περισσότεροι από έναν λειτουργοί, αυτοί δεν θα μπορέσουν να συνάψουν 
καρτέλ εφόσον βρίσκονται κάτω από τις ανωτέρω συνθήκες δέσμευσης. 
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9.3.3. Ο προσδιορισμός της κατάλληλης στρατηγικής διεύρυνσης του 

ανταγωνισμού των λιμένων Πειραιώς και Θεσσαλονίκης 

Προκειμένου να επιλέξουμε την κατάλληλη στρατηγική διεύρυνσης του 

ανταγωνισμού των λιμένων Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, θα πρέπει πρώτα να 

ταξινομήσουμε τους εν λόγω λιμένες μέσα σε κλίμακα μεγέθους (μικρούς, με

σαίους, μεγάλους) ανάλογα με τη δυναμικότητα τους που εκφράζεται σε 

αριθμό κρηπιδωμάτων και με τον όγκο των διακινηθέντων εμπορευμάτων σε 

αυτούς. Κατόπιν γίνεται η διάγνωση ανάλογα με τους δείκτες δυναμικότητας, 

οι οποίοι είναι: ο δείκτης εναλλακτικού λιμένος, ο βαθμός χρήσης των κρηπι

δωμάτων και το ύψος της κερδοφορίας τους. Τέλος, σύμφωνα με την ανάλυ

ση της υποπαραγράφου 7.9.3, καθορίζουμε τον συνδυασμό της δομικής και 

κανονιστικής στρατηγικής. 

Με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, υπάρχουν οι παρακάτω εναλλακτικές 

δομικές στρατηγικές διεύρυνσης του ανταγωνισμού: 

Η δημιουργία νέων κρηπιδωμάτων και σταθμών εάν υπάρχει κατάλλη

λος χώρος γύρω από τον λιμένα, πλούσιο οδικό δίκτυο και μεγάλος 

όγκος διακίνησης εμπορευμάτων. 

Η υποδιαίρεση του υπάρχοντος λιμένος σε ανταγωνιστικούς σταθμούς 

(terminalization), όπου κάθε ένας σταθμός παραχωρείται σε διαφορετικό 

λειτουργό (operator)4. Αυτή η στρατηγική διεύρυνσης γίνεται σε λιμένες 

μεσαίας δυναμικότητας (μετρούμενης σε αριθμό κρηπιδωμάτων) με 

μεγάλη εμπορευματική κίνηση5 και υψηλή ή μέτρια κερδοφορία. 

4. Η υποδιαίρεση αυτή γίνεται μόνο εάν το επιτρέπει το μήκος της προβλήτας 
και το μέγεθος των πλοίων που ναυλοχούν στον λιμένα. Π.χ. ας υποθέσουμε ότι ένας 
παλαιός λιμένας έχει δύο κρηπιδώματα κάθε ένα εκ των οποίων έχει μήκος 400 πόδια. 
Τα δύο αυτά κρηπιδώματα μπορούν συνήθως να εξυπηρετήσουν πλοία 2.400 TEU. Το 
ένα κρηπίδωμα όμως δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τα πλοία αυτά. Τότε ο διαχωρισμός 
της προβλήτας δεν είναι εφικτός. 

5. Η στρατηγική αυτή προϋποθέτει αρκετό μέγεθος φορτίου που να δικαιολο
γεί περισσότερα του ενός κρηπιδώματα για την εξυπηρέτηση του ίδιου φορτίου. Π.χ. 
η εξυπηρέτηση εμπορευματοκιβωτίων 1,5 εκατ. TEL) δικαιολογεί 5 σταθμούς του ενός 
κρηπιδώματος και τη λειτουργία δύο γερανογεφυρών. Αλλά πώς μπορεί επομένως 
ένας λιμένας να επεκτείνει τον ανταγωνισμό όταν ο όγκος που εξυπηρετεί δικαιολογεί 
μόνο ένα κρηπίδωμα; Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η στρατηγική της επικάλυ
ψης, κατά την οποία η λειτουργία του λιμένος εξυπηρετείται από δύο κρηπιδώματα. 
Το ένα έχει προορισμό να εξυπηρετήσει τα εμπορευματοκιβώτια και το άλλο το χύδην 
φορτίο. Κάθε ένα από τα κρηπιδώματα αυτά παραχωρείται σε έναν λειτουργό. 
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Η υποδιαίρεση των λειτουργιών του λιμένος μέσα στον ίδιο τον σταθ

μό6, για λιμένες που παρουσιάζουν μικρή δυναμικότητα, μικρή ή μέ

τρια κερδοφορία και μικρή ή μέτρια εμπορευματική κίνηση. 

Η βραχυχρόνια λειτουργική συμφωνία, ενοικίαση ή διαχειριστικά συμ

βόλαια για μικρούς λιμένες όπου ο μεταφερόμενος όγκος των εμπο

ρευμάτων είναι μικρός. 

Εφόσον προσδιοριστεί η κατάλληλη δομική στρατηγική στους λιμένες 

Πειραιώς και Θεσσαλονίκης και κατ' αυτό τον τρόπο η έκταση της ανταγωνι

στικότητας τους, καθορίζουμε κατόπιν και την κατάλληλη κανονιστική στρατη

γική, η οποία ρυθμίζει τις τιμές και τα όρια της κερδοφορίας, προκειμένου να 

αποσοβηθούν μονοπωλιακές καταστάσεις στην παροχή των υπηρεσιών των 

λιμένων. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι η κανονιστική στρατηγική θα πρέπει 

να υπάρχει ακόμη και στην περίπτωση που υπάρχουν δομικές μεταβολές για 

τη διεύρυνση του ανταγωνισμού, λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού στη δια

κίνηση των εμπορευμάτων. 

Για τον προσδιορισμό της έκτασης του ανταγωνισμού στον λιμένα 

Πειραιώς με βάση τη δομική στρατηγική, παρατηρούμε ότι ο λιμένας αυτός 

με 10 κρηπιδώματα χαρακτηρίζεται ως προς το μέγεθος μεσαίος λιμένας, έχει 

μεγάλο όγκο κυκλοφορίας εμπορευμάτων, έχει δύο έως τρεις ανταγωνιστι

κούς λιμένες (στη Μεσόγειο) και μέτρια κερδοφορία. Επομένως, με βάση τον 

Πίνακα 7.1, η δομική στρατηγική διεύρυνσης του ανταγωνισμού συνίσταται 

στην υποδιαίρεση του υπάρχοντος λιμένος σε σταθμούς, ενώ η κανονιστική 

στρατηγική στις ρυθμιζόμενες τιμές. 

Κατά τον ίδιο τρόπο, για τον προσδιορισμό της έκτασης του ανταγω

νισμού στον λιμένα της Θεσσαλονίκης με βάση τη δομική στρατηγική, παρα

τηρούμε ότι ο λιμένας αυτός χαρακτηρίζεται μικρός με αριθμό κρηπιδωμάτων 

κάτω των 10, παρουσιάζει μέτριο βαθμό χρήσεως κρηπιδώματος και μέτρια 

κερδοφορία. Τότε στην περίπτωση αυτή η κατάλληλη δομική στρατηγική διεύ

ρυνσης του ανταγωνισμού συνίσταται στην υποδιαίρεση των λειτουργιών μέ-

6. Στην περίπτωση αυτή έχουμε τρεις προσεγγίσεις: (1) την ιδιωτικοποίηση της 
λειτουργίας φορτοεκφόρτωσης με την αρχή του λιμένος να εξακολουθεί να κατέχει τη 
λειτουργία του κρηπιδώματος και της αποθήκευσης, (2) την ιδιωτικοποίηση τόσο της 
λειτουργίας φορτοεκφόρτωσης όσο και των λειτουργιών κρηπιδώματος και αποθήκευ
σης που παραχωρούνται κατόπιν συμβολαίου και (3) την ιδιωτικοποίηση της λειτουρ
γίας φορτοεκφόρτωσης και των λειτουργιών κρηπιδώματος και αποθήκευσης χωρίς 
την ύπαρξη συμβολαίου. 
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σα στο ίδιο κρηπίδωμα, ενώ η παρεμβατική πολιτική διεύρυνσης του αντα
γωνισμού συνίσταται στην παρέμβαση στις τιμές. 

9.4. Η παγκοσμιοποίηση των σταθμών των λιμένων Πειραιώς και 

Θεσσαλονίκης 

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχουν γίνει σημαντικές συμμαχίες μετα
ξύ των μεγα-μεταφορέων (mega-carriers alliances), οι οποίοι ελέγχουν ένα 
μεγάλο αριθμό λιμενικών σταθμών σε όλο τον κόσμο. Αυτή η τάση προς την 
παγκοσμιοποίηση έχει επηρεάσει κυρίως τις λειτουργίες των σταθμών των 
εμπορευματοκιβωτίων. Σήμερα, τον μεγαλύτερο όγκο του εμπορίου των εμπο
ρευματοκιβωτίων τον διακινούν και ελέγχουν οι ανεξάρτητοι αυτοί μεγαμε-
ταφορείς, οι οποίοι επιδιώκουν να εξασφαλίσουν την ανταγωνιστική τους θέ
ση με τη σύναψη μακροπροθέσμων συμβολαίων για τη χρησιμοποίηση εμπο
ρευματικών σταθμών στους μεγάλους και στρατηγικούς λιμένες. Η φιλοσοφία 
των μεγαλομεταφορέων είναι ότι με τον έλεγχο όλων των σταδίων μεταφοράς 
εμπορευμάτων παραμένουν ανταγωνιστικοί. Από την άλλη πλευρά, οι αρχές 
των λιμένων επιδιώκουν να συνεργαστούν με αυτούς αφενός γιατί υποβοη
θούνται στην ανάπτυξη της υποδομής των λιμένων τους και αφετέρου απο
λαμβάνουν ανταγωνιστικότητα, λόγω της ολοκληρωμένης και τυποποιημένης 
μεταφοράς των εμπορευμάτων. Θα πρέπει όμως εδώ να τονιστεί ότι ο πλήρης 
έλεγχος και υπολογισμός όλων των σταδίων μεταφοράς από μια παγκόσμια 
μονοπωλιακή επιχείρηση δεν αποτελεί μια επιθυμητή ανάπτυξη. Επειδή υπάρ
χουν μέτρα παρέμβασης τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από την Ε.Ε. ένας πλήρης 
έλεγχος όλων των σταδίων μεταφοράς δεν είναι εφικτός. Εντούτοις ορισμένες 
παγκόσμιες ενώσεις διαμεταφορέων είναι σε κάποιο βαθμό κυρίαρχοι της 
διεθνούς αγοράς. Οι σπουδαιότεροι από αυτούς είναι: 

Mearsk/Sealand: διαθέτει σε λειτουργία 298 πλοία (682.000 TEU), 
139.000 TEU υπό κατασκευή. 
Evergreen Group: διαθέτει σε λειτουργία 134 πλοία (318.000 TEU), 
91.000 TEU υπό κατασκευή. 
Ρ&Ο Nedlloyd: διαθέτει σε λειτουργία 124 πλοία (302.000 TEU), 
112.000 TEU υπό κατασκευή. 
Hanging/DSR Senator Line: διαθέτει σε λειτουργία 80 πλοία (246.000 
TEU), 39.000 TEL) υπό κατασκευή. 
Mediterranean Shipping Co: διαθέτει σε λειτουργία 130 πλοία (229.000 
TEU), 76.000 TELI υπό κατασκευή. 
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Ο ανταγωνισμός μεταξύ των διεθνών αυτών μεταφορικών κολοσσών 

είναι πολύ έντονος. Προκειμένου να πληρώσουν με εμπορευματοκιβώτια τα 

υπερσύγχρονα πλοία τους και να καλύψουν τα τεράστια ποσά των επενδύσεων 

τους οι μεγάλο μεταφορείς ελέγχουν και τη διακίνηση των εμπορευμάτων μέσω 

ξηράς, έχοντας και δικά τους μεταφορικά χερσαία μέσα, όπως π.χ. η Mearsk 

που διαθέτει σιδηρόδρομους και φορτηγά. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζουν 

τη συμμετοχή τους στις αγορές όλων των μέσων μεταφοράς. Βασικό προα

παιτούμενο στη συνεργασία των διεθνών αυτών μεταφορέων με τις αρχές των 

λιμένων είναι η παραχώρηση προβλήτας για την παραβολή των πλοίων τους. 

Στην Ελλάδα η εταιρεία Ρ&Ο Nedlloyd συνεργάζεται εδώ και 40 χρόνια 

με τις αρχές του λιμένος Πειραιώς και από τον Ιανουάριο 2001 εγκαινίασε δι

κά της γραφεία, τα οποία θα αποτελέσουν το στρατηγείο της για τα Βαλκάνια 

και την Ανατολική Μεσόγειο. Ήδη η εταιρεία χρησιμοποιεί τον λιμένα Πει

ραιώς για μεταφορτώσεις προς την Ανατολική Μεσόγειο και μέσω Θεσσαλο

νίκης προς τα Βαλκάνια, προσφέροντας εβδομαδιαίες αναχωρήσεις με πολύ 

γρήγορους χρόνους μεταφοράς. Για παράδειγμα: Πειραιάς-Χονγκ Κονγκ σε 

18 ημέρες, Πειραιάς-Αυστραλία (λιμένας Φρήμαντλ) 25 ημέρες και Πειραιάς-

Ν. Υόρκη σε 16 ημέρες. Η εταιρεία αυτή είχε σχεδιάσει μέσα στο 2001 να 

αυξήσει το μεταφορικό της έργο από και προς τον Πειραιά σε 45.000 TEU, 

στα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται τα κενά εμπορευματοκιβώτια και οι με

ταφορτώσεις. Οι διευθύνοντες σύμβουλοι της εταιρείας φιλοδοξούν να κατα

στήσουν αυτή την No 1 εταιρεία υπηρεσιών, υψηλών προδιαγραφών στους 

πελάτες της, ενώ ειδικεύεται στις μεταφορές από πόρτα σε πόρτα, χρησιμο

ποιώντας εκτός από πλοία, τρένα και φορτηγά αυτοκίνητα. 

Επίσης και η εταιρεία Mearsk ενδιαφέρεται να ενισχύσει τη θέση της 

στον Πειραιά με επενδύσεις ιδιωτικού χαρακτήρα και με τη συμμετοχή της σε 

έργα μαζί με την ΟΛΠ ΑΕ, όταν θα δημιουργηθούν οι συνθήκες ιδιωτικοποίη

σης και καταπολεμηθεί η γραφειοκρατία στον λιμένα7. 

9.5. Η αναδιάρθρωση της απασχόλησης 

Η αναδιάρθρωση των λιμένων Πειραιώς και Θεσσαλονίκης θα πρέπει 

να οδηγήσει σε αντίστοιχη αναδιάρθρωση της απασχόλησης των υπαλλήλων 

7. Σύμφωνα με σχετικό άρθρο που δημοσιεύτηκε από την εταιρεία αυτή, οι ελ
ληνικές αρχές εξακολουθούν να απαιτούν την κατάθεση 26 αντιγράφων δηλωτικού για κά
θε πλοίο, πάντοτε στην ελληνική γλώσσα, παρά την πλήρη ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ε. 
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και των λιμενεργατών. Όπως είδαμε, η παγκοσμιοποίηση των θαλασσίων 

μεταφορών έχει τάση να μετατρέψει τον ανταγωνισμό από λιμένα σε λιμένα 

σε ανταγωνισμό από πόρτα σε πόρτα. Κατ' αυτό το τρόπο, η ιδιωτικοποίηση 

των λειτουργιών του λιμένος καθίσταται αναπόφευκτη. Το γεγονός αυτό μας 

οδηγεί σε μια κατάσταση μέσα στον λιμένα όπου ο δημόσιος χαρακτήρας 

περιορίζεται μόνο στη διαχείριση της γης και της υποδομής, πράγμα το οποίο 

έχει σημαντική επίπτωση στην ασφάλεια του επαγγέλματος των λιμενεργατών. 

Εάν εξετάσουμε όμως σφαιρικά το θέμα, η εργασία στον λιμένα δεν 

επηρεάζεται μόνο από τον λιμένα αυτόν καθαυτόν αλλά και από άλλους υπο

κείμενους παράγοντες, όπως είναι η εθνική οικονομία, η μεταβολή των εμπο

ρικών πρακτικών και στρατηγικών και η τεχνολογική εξέλιξη, η οποία οδήγησε 

στην αύξηση του μεγέθους των ποντοπόρων πλοίων και σε μαζικότερες θα

λάσσιες μεταφορές των εμπορευμάτων. Όλες αυτές οι επιδράσεις συνετέλε

σαν στις μεταβολές των στρατηγικών ροής των εμπορευμάτων που μεταφέρο

νται δια θαλάσσης, έτσι ώστε οι μεταφορές τυποποιημένου φορτίου να 

αντικαθιστούν συνεχώς τις μεταφορές συμβατικού φορτίου. Οι εν λόγω μετα

βολές απαιτούν υψηλή τεχνολογία χειρισμού φορτίων στους λιμένες, όπου για 

τη φορτοεκφόρτωση των εμπορευματοκιβωτίων απαιτείται σημαντικός κεφα-

λαιϊκός σχηματισμός με τα κατάλληλα ανυψωτικά μηχανήματα και γερανογέ

φυρες, καθώς επίσης και η κατάλληλη εξειδίκευση των λιμενεργατών για τον 

χειρισμό των μηχανημάτων αυτών. Σε αντίθεση με τον χειρισμό του συμβατι

κού φορτίου - μία διαδικασία εντάσεως εργασίας, χρονοβόρα και δαπανηρή 

- ο χειρισμός των εμπορευματοκιβωτίων είναι ταχύς, εντάσεως κεφαλαίου και 

σχετικά φθηνότερος. Ενώ για ένα πλοίο συμβατικού φορτίου συχνά χρειάζεται 

μια εβδομάδα για να φορτωθεί και να εκφορτωθεί, ένα πλοίο μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων χρειάζεται να μείνει στην προβλήτα μόνο για έξι ώρες 

για τη φορτοεκφόρτωση της ίδιας ποσότητας φορτίου. Επομένως, με τη 

συνεχή αντικατάσταση των μεταφορών συμβατικού φορτίου σε μεταφορές 

εμπορευματοκιβωτίων οι λιμένες καθίστανται περισσότερο εντάσεως κεφα

λαίου και ολιγότερο εντάσεως εργασίας. Κατ' αυτό τον τρόπο η ζήτηση για 

λιμενεργατική εργασία σε όλους τους λιμένες του κόσμου που ακολουθούν 

τις νέες διαδικασίες φορτοεκφόρτωσης έχει θεαματικά μειωθεί με μέσο όρο 

μείωσης του επαγγέλματος κατά 40-60%8. Π.χ., στον λιμένα της Νέας Υόρκης 

8. Για περισσότερη ανάλυση βλέπε: Zarocostas (1996). Στην ανάλυση αυτή 
αναφέρεται ότι στην Αγγλία το επάγγελμα του λιμενεργάτη μειώθηκε απο 80.000 άτο
μα το 1967 σε 11.400 το 1986, ενώ η συνολική απασχόληση στους λιμένες της χώρας 

203 



το έτος 1970 απασχολούνταν 30.000 λιμενεργάτες, μετά όμως την απελευθέ

ρωση των μεταφορών στις ΗΠΑ το 1986 ο αριθμός των λιμενεργατών μειώ

θηκε στις 7.0009. Αυτή η μείωση της ζήτησης εργασίας που προήλθε μετά την 

απελευθέρωση των μεταφορών έχει παρατηρηθεί εκτός από τους λιμένες και 

στις χερσαίες μεταφορές1 0 και έχει επιφέρει μειωτικές τάσεις στα ημερομί

σθια. Από την άλλη πλευρά όμως, η μεγάλη ανάπτυξη των μεταφορών εμπο

ρευματοκιβωτίων είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας των 

λιμενεργατών και την άνοδο των μισθών τους. Η αύξηση όμως αυτή διαφέρει 

από περιοχή σε περιοχή και από χώρα σε χώρα11. 

Οι λιμένες του Πειραιώς και της Θεσσαλονίκης, όταν ακολουθήσουν 

την αναδιάρθρωση, θα αντιμετωπίσουν τα ίδια προβλήματα που αντιμετώπι

σαν και όλοι οι μεγάλοι λιμένες του κόσμου που έχουν αναδιαρθρωθεί. Η επί

λυση όμως των προβλημάτων αυτών διαφέρει ανάλογα με την ιδιαιτερότητα 

του κάθε λιμένος. Στην περίπτωση των λιμένων της χώρας μας το μέγεθος 

της αναδιάρθρωσης θα εξαρτηθεί από τον προορισμό τους. Επειδή οι λιμένες 

αυτοί εκτός από το διαμετακομιστικό εμπόριο εξυπηρετούν και τις ανάγκες 

της ενδοχώρας, κυρίως σε επιβατικές μεταφορές, οι λειτουργίες που θα 

ιδιωτικοποιηθούν θα αφορούν κυρίως το εμπορευματικό τους τμήμα που 

συνδέεται με την παγκοσμιοποίηση της αγοράς και αφορά κυρίως τη διακίνη

ση των εμπορευματοκιβωτίων. Η εργασία στο τμήμα αυτό του λιμένος θα 

μειωθεί εφόσον οι λιμένες αυτοί, προκειμένου να ανταποκριθούν στις σύγχρο

νες ανάγκες της τεχνολογίας φορτοεκφόρτωσης και της τεχνολογίας πληρο

φορικής που απαιτείται για τη διεξαγωγή έγκαιρων (in time) μεταφορών, θα 

αυπίς μειώθηκε κατά 40%. Στους έξι μεγαλύτερους λιμένες της Γαλλίας η απασχόλη
ση τέσσερα χρόνια μετά την αναδιάρθρωση, το 1989, μειώθηκε κατά 66%. Στην Αυ
στραλία μετά την αναδιάρθρωση της εργασίας των λιμένων η απασχόληση μειώθηκε 
κατά 42%. 

9. Βλέπε σχετικά Chadwin, Pope, and Talley (2002). 
10. Βλέπε π.χ. Hirsch and Macpherson (1998) καθώς και Talley and Schwarz-

Miller (1998), οι οποίοι έχουν εκτιμήσει τη μείωση των πραγματικών ημερομισθίων στον 
σιδηρόδρομο και τα φορτηγά, που έχει παρατηρηθεί μετά την απελευθέρωση των 
μεταφορών. 

11. Μια αξιόλογη έρευνα επί του θέματος αυτού έγινε από τον Wayne K.Talley 
(2002), ο οποίος εκτίμησε ότι οι μισθοί των λιμενεργατών στις ΗΠΑ μετά την αναδιάρ
θρωση αυξήθηκαν κατά 32,6% στους βορειοανατολικούς λιμένες και κατά 15,2% 
στους νοτιοανατολικούς και δυτικούς λιμένες. 

204 



γίνουν περισσότερο εντάσεως κεφαλαίου και ολιγότερο εντάσεως εργασίας. 

Τότε το παλαιό πλεονάζον εργατικό δυναμικό που θα αντικατασταθεί από το 

τμήμα αυτό του λιμένος μπορεί είτε να αποχωρήσει από την εργασία κατόπιν 

κινήτρων εθελουσίας εξόδου, είτε να απασχοληθεί σε άλλους λειτουργικούς 

τομείς, εφόσον με την αναδιάρθρωση και ιδιωτικοποίηση η κίνηση του λιμένος 

θα αυξηθεί σημαντικά και η ζήτηση στα διάφορα επίπεδα εργασίας θα αυξη

θεί. Επιπλέον, με μια κατάλληλη οργάνωση και εξειδίκευση της εργασίας που 

θα γίνει από τα σωματεία των λιμενεργατών, τα ημερομίσθια τους θα αυξη

θούν εφόσον οι λειτουργίες χειρισμού των εμπορευματοκιβωτίων καθίστανται 

περισσότερο εντάσεως κεφαλαίου, πράγμα το οποίο εξασφαλίζει υψηλή πα

ραγωγικότητα εργασίας και υψηλά ημερομίσθια. Εκείνο το οποίο θα επηρεά

σει βραχυχρόνια την απασχόληση από την αναδιάρθρωση των λιμένων αυτών 

θα είναι η αναπροσαρμογή της εργασίας σε περισσότερο εξειδικευμένα επί

πεδα και η απώλεια ορισμένων προνομίων των απασχολουμένων από τη μετά

βαση τους από το δημόσιο στο ιδιωτικό καθεστώς (κυρίως του προνομίου της 

μονιμότητας). 

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η δημιουργία σχολών επαγγελματι

κής κατάρτισης από τους Οργανισμούς των λιμένων θα συμβάλλει αποτελε

σματικά στην εξειδίκευση του προσωπικού σε ορισμένους τομείς που απαιτούν 

ειδική κατάρτιση στην τεχνολογία νέας γενεάς (new generation technology). 
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