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« Ο ρόλος των θαλάσσιων λιμανιών ως
σύνδεση μεταξύ χερσαίων και θαλάσσιων
μεταφορών – Η περίπτωση της Κύπρου »

«« ΟΟ ρόλοςρόλος τωντων θαλάσσιωνθαλάσσιων λιμανιώνλιμανιών ωςως
σύνδεσησύνδεση μεταξύμεταξύ χερσαίωνχερσαίων καικαι θαλάσσιωνθαλάσσιων
μεταφορώνμεταφορών –– ΗΗ περίπτωσηπερίπτωση τηςτης ΚύπρουΚύπρου »»

ΓιαννάκηςΓιαννάκης ΚόκκινοςΚόκκινος
Γενικός Διευθυντής

ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Πειραιάς, 17-18 Σεπτεμβρίου 2008
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- Θαλάσσιες Μεταφορές: σημαντικός παράγοντας στην
οικονομική ανάπτυξη και ευημερία. 

- 80% του διεθνούς εμπορίου διακινείται μέσω θάλασσας

- Στην ανατολική Μεσόγειο οι θαλάσσιες μεταφορές είναι σε
αρκετές περιπτώσεις η μόνη εναλλακτική λύση.

-- ΘαλάσσιεςΘαλάσσιες ΜεταφορέςΜεταφορές: : σημαντικόςσημαντικός παράγονταςπαράγοντας στηνστην
οικονομικήοικονομική ανάπτυξηανάπτυξη καικαι ευημερίαευημερία. . 

-- 80% 80% τουτου διεθνούςδιεθνούς εμπορίουεμπορίου διακινείταιδιακινείται μέσωμέσω θάλασσαςθάλασσας

-- ΣτηνΣτην ανατολικήανατολική ΜεσόγειοΜεσόγειο οιοι θαλάσσιεςθαλάσσιες μεταφορέςμεταφορές είναιείναι σεσε
αρκετέςαρκετές περιπτώσειςπεριπτώσεις ηη μόνημόνη εναλλακτικήεναλλακτική λύσηλύση..
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- Η σημασία της ανάπτυξης λιμανιών για την Κύπρο είναι μεγάλη.

- Σχεδόν πλήρης εξάρτηση της οικονομίας του τόπου στις
θαλάσσιες μεταφορές, λόγω μη ύπαρξης χερσαίων συνόρων και
εναλλακτικών τρόπων μεταφοράς φορτίων. 

- Επικέντρωση στην εξυπηρέτηση του διαμετακομιστικού εμπορίου.

- Κυπριακά λιμάνια: σημαντικό ρόλο στη
διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα και στις
θαλάσσιες μεταφορές της περιοχής.

-- ΗΗ σημασίασημασία τηςτης ανάπτυξηςανάπτυξης λιμανιώνλιμανιών γιαγια τηντην ΚύπροΚύπρο είναιείναι μεγάλημεγάλη..

-- ΣχεδόνΣχεδόν πλήρηςπλήρης εξάρτησηεξάρτηση τηςτης οικονομίαςοικονομίας τουτου τόπουτόπου στιςστις
θαλάσσιεςθαλάσσιες μεταφορέςμεταφορές, , λόγωλόγω μημη ύπαρξηςύπαρξης χερσαίωνχερσαίων συνόρωνσυνόρων καικαι
εναλλακτικώνεναλλακτικών τρόπωντρόπων μεταφοράςμεταφοράς φορτίωνφορτίων. . 

-- ΕπικέντρωσηΕπικέντρωση στηνστην εξυπηρέτησηεξυπηρέτηση τουτου διαμετακομιστικούδιαμετακομιστικού εμπορίουεμπορίου..

-- ΚυπριακάΚυπριακά λιμάνιαλιμάνια: : σημαντικόσημαντικό ρόλορόλο στηστη
διεθνήδιεθνή εφοδιαστικήεφοδιαστική αλυσίδααλυσίδα καικαι στιςστις
θαλάσσιεςθαλάσσιες μεταφορέςμεταφορές τηςτης περιοχήςπεριοχής..
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- Συνεχής ανάπτυξη των λιμανιών της Μεσογείου και βελτίωση των
λειτουργιών τους. 

- Πίεση στα Μεσογειακά λιμάνια για πιο ευέλικτους τρόπους
εξυπηρέτησης των ναυτιλιακών γραμμών. 

- Λόγω αυτής της πίεσης τα κυπριακά λιμάνια εξελίχθηκαν
σε κέντρα εξυπηρέτησης του διεθνούς εμπορίου
και της τοπικής αγοράς.

- Έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των
λιμανιών που οδηγά σε βελτίωση της
αποδοτικότητας και μετατροπή των
λιμανιών σε κομβικούς κρίκους της
εφοδιαστικής αλυσίδας.

-- ΣυνεχήςΣυνεχής ανάπτυξηανάπτυξη τωντων λιμανιώνλιμανιών τηςτης ΜεσογείουΜεσογείου καικαι βελτίωσηβελτίωση τωντων
λειτουργιώνλειτουργιών τουςτους. . 

-- ΠίεσηΠίεση σταστα ΜεσογειακάΜεσογειακά λιμάνιαλιμάνια γιαγια πιοπιο ευέλικτουςευέλικτους τρόπουςτρόπους
εξυπηρέτησηςεξυπηρέτησης τωντων ναυτιλιακώνναυτιλιακών γραμμώνγραμμών. . 

-- ΛόγωΛόγω αυτήςαυτής τηςτης πίεσηςπίεσης τατα κυπριακάκυπριακά λιμάνιαλιμάνια εξελίχθηκανεξελίχθηκαν
σεσε κέντρακέντρα εξυπηρέτησηςεξυπηρέτησης τουτου διεθνούςδιεθνούς εμπορίουεμπορίου
καικαι τηςτης τοπικήςτοπικής αγοράςαγοράς..

-- ΈντονοςΈντονος ανταγωνισμόςανταγωνισμός μεταξύμεταξύ τωντων
λιμανιώνλιμανιών πουπου οδηγάοδηγά σεσε βελτίωσηβελτίωση τηςτης
αποδοτικότηταςαποδοτικότητας καικαι μετατροπήμετατροπή τωντων
λιμανιώνλιμανιών σεσε κομβικούςκομβικούς κρίκουςκρίκους τηςτης
εφοδιαστικήςεφοδιαστικής αλυσίδαςαλυσίδας..
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- Ανάγκη ύπαρξης προηγμένων λιμενικών εγκαταστάσεων

- Ανάγκη ύπαρξης σύγχρονης τεχνολογίας και κατάλληλου
κανονιστικού πλαισίου

- Στόχος της Ε.Ε. και της παγκόσμιας ναυτιλίας για τριπλασιασμό
του όγκου μεταφορών μέσω των ‘θαλάσσιων αρτηριών’ και την
αποσυμφόρηση των χερσαίων δικτύων. 

-- ΑνάγκηΑνάγκη ύπαρξηςύπαρξης προηγμένωνπροηγμένων λιμενικώνλιμενικών εγκαταστάσεωνεγκαταστάσεων

-- ΑνάγκηΑνάγκη ύπαρξηςύπαρξης σύγχρονηςσύγχρονης τεχνολογίαςτεχνολογίας καικαι κατάλληλουκατάλληλου
κανονιστικούκανονιστικού πλαισίουπλαισίου

-- ΣτόχοςΣτόχος τηςτης ΕΕ..ΕΕ. . καικαι τηςτης παγκόσμιαςπαγκόσμιας ναυτιλίαςναυτιλίας γιαγια τριπλασιασμότριπλασιασμό
τουτου όγκουόγκου μεταφορώνμεταφορών μέσωμέσω τωντων ‘‘θαλάσσιωνθαλάσσιων αρτηριώναρτηριών’’ καικαι τηντην
αποσυμφόρησηαποσυμφόρηση τωντων χερσαίωνχερσαίων δικτύωνδικτύων. . 
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- Η λιμενική πολιτική της Κύπρου καθορίζεται με βάση τις εξής
παραμέτρους:

(α) Μικρό νησί στην ανατολική Μεσόγειο, νοτιο-ανατολικό
σύνορο της Ε.Ε.

(β) Έλλειψη χερσαίων συνδέσεων, διακίνηση φορτίων διά
θαλάσσης.

(γ) Μεγάλη σημασία στην λιμενική υποδομή του νησιού.

(δ) Η Κύπρος είναι μια από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές
δυνάμεις.  Κατέχει την 10η θέση παγκοσμίως.

-- ΗΗ λιμενικήλιμενική πολιτικήπολιτική τηςτης ΚύπρουΚύπρου καθορίζεταικαθορίζεται μεμε βάσηβάση τιςτις εξήςεξής
παραμέτρουςπαραμέτρους::

((αα)) ΜικρόΜικρό νησίνησί στηνστην ανατολικήανατολική ΜεσόγειοΜεσόγειο, , νοτιονοτιο--ανατολικόανατολικό
σύνοροσύνορο τηςτης ΕΕ..ΕΕ..

((ββ)) ΈλλειψηΈλλειψη χερσαίωνχερσαίων συνδέσεωνσυνδέσεων, , διακίνησηδιακίνηση φορτίωνφορτίων διάδιά
θαλάσσηςθαλάσσης..

((γγ)) ΜεγάληΜεγάλη σημασίασημασία στηνστην λιμενικήλιμενική υποδομήυποδομή τουτου νησιούνησιού..

((δδ)) ΗΗ ΚύπροςΚύπρος είναιείναι μιαμια απόαπό τιςτις μεγαλύτερεςμεγαλύτερες ναυτιλιακέςναυτιλιακές
δυνάμειςδυνάμεις.  .  ΚατέχειΚατέχει τηντην 1010ηη θέσηθέση παγκοσμίωςπαγκοσμίως..
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- Η λιμενική πολιτική της Κύπρου εδράζεται σε 4 πυλώνες:

1. Εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου.

2. Διαμόρφωση πολιτικής σε διεθνές επίπεδο.

3. Αξιοποίηση των ευκαιριών από προγράμματα της Ε.Ε., π.χ. 
Θαλάσσιες Αρτηρίες, Θαλάσσιες Μεταφορές Μικρών
Αποστάσεων, κλπ.

4. Αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της Κύπρου.

-- ΗΗ λιμενικήλιμενική πολιτικήπολιτική τηςτης ΚύπρουΚύπρου εδράζεταιεδράζεται σεσε 4 4 πυλώνεςπυλώνες::

1.1. ΕφαρμογήΕφαρμογή τουτου κοινοτικούκοινοτικού κεκτημένουκεκτημένου..

2.2. ΔιαμόρφωσηΔιαμόρφωση πολιτικήςπολιτικής σεσε διεθνέςδιεθνές επίπεδοεπίπεδο..

3.3. ΑξιοποίησηΑξιοποίηση τωντων ευκαιριώνευκαιριών απόαπό προγράμματαπρογράμματα τηςτης ΕΕ..ΕΕ., ., ππ..χχ. . 
ΘαλάσσιεςΘαλάσσιες ΑρτηρίεςΑρτηρίες, , ΘαλάσσιεςΘαλάσσιες ΜεταφορέςΜεταφορές ΜικρώνΜικρών
ΑποστάσεωνΑποστάσεων, , κλπκλπ..

4.4. ΑξιοποίησηΑξιοποίηση τηςτης γεωγραφικήςγεωγραφικής θέσηςθέσης τηςτης ΚύπρουΚύπρου..
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- Η Αρχή Λιμένων συνεχώς προσαρμόζεται στη βάση των διεθνών
εξελίξεων και των αυξανόμενων αναγκών της λιμενικής
βιομηχανίας.

- Στόχοι της Αρχής είναι:

(α) Καθιέρωση των κυπριακών λιμανιών ως κομβικοί σταθμοί
εξυπηρέτησης του διαμετακομιστικού εμπορίου.

(β) Η αξιοποίηση του ρόλου των κυπριακών λιμανιών
ως οι θαλάσσιες πύλες της Ε.Ε.

(γ) Καθιέρωση των κυπριακών λιμανιών ως
σημαντικοί κρίκοι στις διεθνείς θαλάσσιες
μεταφορές και στην εφοδιαστική
αλυσίδα της περιοχής.

-- ΗΗ ΑρχήΑρχή ΛιμένωνΛιμένων συνεχώςσυνεχώς προσαρμόζεταιπροσαρμόζεται στηστη βάσηβάση τωντων διεθνώνδιεθνών
εξελίξεωνεξελίξεων καικαι τωντων αυξανόμενωναυξανόμενων αναγκώναναγκών τηςτης λιμενικήςλιμενικής
βιομηχανίαςβιομηχανίας..

-- ΣτόχοιΣτόχοι τηςτης ΑρχήςΑρχής είναιείναι::

((αα)) ΚαθιέρωσηΚαθιέρωση τωντων κυπριακώνκυπριακών λιμανιώνλιμανιών ωςως κομβικοίκομβικοί σταθμοίσταθμοί
εξυπηρέτησηςεξυπηρέτησης τουτου διαμετακομιστικούδιαμετακομιστικού εμπορίουεμπορίου..

((ββ)) ΗΗ αξιοποίησηαξιοποίηση τουτου ρόλουρόλου τωντων κυπριακώνκυπριακών λιμανιώνλιμανιών
ωςως οιοι θαλάσσιεςθαλάσσιες πύλεςπύλες τηςτης ΕΕ..ΕΕ..

((γγ)) ΚαθιέρωσηΚαθιέρωση τωντων κυπριακώνκυπριακών λιμανιώνλιμανιών ωςως
σημαντικοίσημαντικοί κρίκοικρίκοι στιςστις διεθνείςδιεθνείς θαλάσσιεςθαλάσσιες
μεταφορέςμεταφορές καικαι στηνστην εφοδιαστικήεφοδιαστική
αλυσίδααλυσίδα τηςτης περιοχήςπεριοχής..
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ΣαςΣας ευχαριστώευχαριστώ

9


