
             

 

           

 

                      

 

 

 

 

 

     Βόινο   28  Απξηιίνπ 2011 

 

 

 

Γειηίν Τύπνπ 

 

 

 Η Ο.Λ.Β. Α.Δ. έπεηηα από ηελ νκνβξνληία αξλεηηθώλ δεκνζηεπκάηωλ θαη ζρνιίωλ ζε εθπνκπέο ηωλ ηνπηθώλ  

ξαδηνθωληθώλ θαη ηειενπηηθώλ ζηαζκώλ αλαθνξηθά κε ηελ θνξηνεθθόξηωζε δεκεηξηαθώλ από ή πξνο πινία πνπ 

πξνζεγγίδνπλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΣΙΛΟ ηνπ ιηκέλα θαη ζηα πιαίζηα ηωλ αξκνδηνηήηωλ ηεο ωο θνξέαο Γηνίθεζεο θαη 

Δθκεηάιιεπζεο ηνπ Ληκέλα Βόινπ, εκθνξνύκελε ηεο αλάγθεο όπωο απνθαηαζηήζεη ηελ αιήζεηα γλωζηνπνηεί ηα θάηωζη, πνπ 

ζρεηίδνληαη ηόζν κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΣΙΛΟ, όζν θαη κε ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηνπ εκπνξηθνύ ιηκέλα. 

 Τν ιηκάλη ηνπ Βόινπ όπωο θαη όια ηα  ιηκάληα ηεο Φώξαο ιεηηνπξγνύζε ρωξίο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνύο 

όξνπο, γηα ην ζύλνιν ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ ηνπ.  

 Η Ο.Λ.Β. Α.Δ. κεξίκλεζε ωο όθεηιε γηα ηε ζύληαμε Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεωλ (Μ.Π.Δ.) γηα ην ζύλνιν 

ηωλ πθηζηάκελωλ δξαζηεξηνηήηωλ ηνπ ιηκέλα, ε νπνία απηή ηε ζηηγκή βξίζθεηαη ζην ηειηθό ζηάδην ηωλ εγθξίζεωλ 

πνπ πξνβιέπεη ε Ννκνζεζία (έθδνζε Κ.Υ.Α).  

 Η Ο.Λ.Β. Α.Δ. ζηα πιαίζηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ππό έγθξηζε Μ.Π.Δ, αλαδεηεί εδώ θαη 

αξθεηό θαηξό πεγή ρξεκαηνδόηεζεο, γηα ηελ πινπνίεζε ηωλ έξγωλ πνπ πξνβιέπνληαη επ’ απηήο. Ο πξνζαλαηνιηζκόο  

εζηηάδεηαη ζαθώο πξνο ην Δ.Σ.Π.Α, θαζώο ε ρξνληθή ζπγθπξία θαη ε νηθνλνκηθή δπζπξαγία δελ επηηξέπεη αηζηνδνμία  

γηα ρξεκαηνδόηεζε από νπνπδήπνηε αιινύ. 

 Η Ο.Λ.Β. Α.Δ. έωο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ππό έγθξηζε Μ.Π.Δ. είλαη αλαγθαζκέλε θαη εθαξκόδεη όπωο νθείιεη, θάζε 

κέηξν πεξηνξηζκνύ ηεο όριεζεο από ηηο πινπνηνύκελεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο θνξηνεθθνξηώζεηο πξνϊόληωλ. 

Από ηα αλωηέξω ζπλάγεηαη ην εύινγν ζπκπέξαζκα όηη ε Ο.Λ.Β. Α.Δ. θαη αλαγλωξίδεη ηελ ύπαξμε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη 

πξνζπαζεί λα ην επηιύζεη ζηα πιαίζηα ηνπ εθηθηνύ, ιεηηνπξγώληαο ππό ην θξάηνο κίαο πξωηνθαλνύο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο 

θαη πξνζπαζώληαο λα ηζνξξνπήζεη κεηαμύ ηεο αλαγθαηόηεηαο λα παξακείλεη αληαγωληζηηθή, δηαηεξώληαο ηθαλνπνηεκέλνπο 

ηνπ πειάηεο ηεο θαη ηνπ ζεβαζκνύ ζηα όζα επηηάζζεη ε ηζρύνπζα Ννκνζεζία πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ώζηε λα 

παξακείλεη βηώζηκε επηρείξεζε εηο όθεινο ηνπ κνλαδηθνύ ηεο κεηόρνπ, ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ, ηωλ εξγαδνκέλωλ ζε απηή, 

θαη ηωλ ακέζωο ή εκκέζωο ζπλδεδεκέλωλ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ιηκέλα (ιηκελεξγαηώλ, λαπηηθώλ πξαθηόξωλ, επηρεηξήζεωλ 

δηακεηαθόκηζεο πξνϊόληωλ, εθηειωληζηώλ θ.ι.π.), θαζώο απνηειεί έλαλ από ηνπο ιηγνζηνύο  ελαπνκείλαληεο κνρινύο 

αλάπηπμεο ηεο πόιεο  θαη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο θαη ζηξαηεγηθό ηεο πιενλέθηεκα. 

Διπίδνπκε θαη επρόκαζηε έζηω θαη θάπνηνη εμ’ απηώλ πνπ καο ζηόρεπζαλ ηηο πξνεγνύκελεο εκέξεο, λα αληηιεθζνύλ 

επηηέινπο όηη δελ πθίζηαληαη «καγηθά ξαβδηά», γηα ηελ επίιπζε ηωλ πξνβιεκάηωλ ζηα νπνία αλαθέξνληαη. Γελ πθίζηαηαη 

αδηαθνξία θαη ξαζηώλε ζηελ Ο.Λ.Β. Α.Δ. γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, νύηε επηζπκνύκε λα βξηζθόκαζηε ζην επίθεληξν ηνπ 

ελδηαθέξνληνο κε αξλεηηθό ηξόπν. Θα πξέπεη ζπλεπώο λα αλαξωηεζνύλ όινη όζνη ζηξέθνληαη ελαληίνλ ηνπ ιηκαληνύ θαη ηνπ 

ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ γηα ηα θάηωζη: 

 Υπάξρεη ακθηβνιία όηη ζα πξέπεη λα δηαθπιαρζεί θαη λα πξνζηαηεπζεί ε αληαγωληζηηθόηεηα ηνπ ιηκαληνύ; 

 Υπάξρεη ακθηβνιία όηη ε Ο.Λ.Β. Α.Δ. πξάηηεη όηη είλαη εθηθηό ζήκεξα ώζηε ην ιηκάλη λα ιεηηνπξγεί κε 

εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνύο όξνπο γηα ην ζύλνιν ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ ηνπ, έρνληαο ζπληάμεη θαη ππνβάιιεη 

πξνο έγθξηζε εδώ θαη πνιύ θαηξό Μ.Π.Δ. θαη αλαδεηώληαο ρξεκαηνδόηεζε γηα ηελ πινπνίεζή ηεο; 

 

 

 

 

 

 

Γηα ηελ Ο.Λ.Β. Α.Δ. 

Ο Γ/λωλ Σύκβνπινο 

 

 

Γεκήηξηνο Θενδώξνπ 

 

  

 

 

 

   

 
Ο Ρ Γ ΑΝ Ι Σ Μ Ο Σ  Λ Ι Μ ΕΝ Ο Σ  Β Ο Λ Ο Υ  

ΑΝ Ω Ν Υ Μ Η  ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α  
( Ο . Λ . Β .  Α. Ε . )  


