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Θέμα : Συνεργασία κρατιδίου ΒΡΒ με λιμένα Αμβούργου σε  
     θέματα ναυτιλιακών μεταφορών 
 
Ο λιμήν του Αμβούργου είναι ο μεγαλύτερος λιμήν της ΟΔΓ. 
 
Προκειμένου να ενισχύσει την θέση του στις διεθνείς αγορές έτι περαιτέρω ο 
οργανισμός Hamburg Marketing e.V., ο οποίος  ιδρύθηκε το 1985  δραστηριοποιείται  
διεθνώς και έχει συμβάλλει τα μέγιστα στην επιτυχία του λιμένος και των υπηρεσιών 
μεταφορών της πόλεως του Αμβούργου. 
 
Το υπουργείο Μεταφορών της ΒΡΒ και οι αρχές του κρατιδίου αρμόδιες για την 
Οικονομία, μεταφορές και νεωτερικότητα έχουν μελετήσει τρόπους αντιμετώπισης 
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του ολονέν αυξανόμενου φόρτου μεταφορών-σιδηροδρομικών/θαλάσσιων/ 
ενδοποτάμιων. 
 
Σήμερα μεταφέρονται κατά μέσο όρο περί τα 500.000 εμπορευματοκιβώτια (20 feet 
Standart container) μεταξύ Αμβούργου και Βορείου - Ρηνανίας - Βεστφαλίας.  
 
Το 80% αυτών των εμπορευματοκιβωτίων μεταφέρεται οδικώς. Kατά την 
παρουσίαση της πρωτοβουλίας Hamburg - NRW plus ο Υπουργός μεταφορών της 
ΒΡΒ κος Hendrik Wuest και ο πρώην γερουσιαστής κος Frank Horch συνάντησαν 
πολλούς εκπροσώπους του κλάδου των μεταφορών, συνδέσμους και εκπροσώπους 
του πολιτικού κόσμου στο Ντύσσελντορφ. 
 
Ο κος Horch ετόνισε την σημασία του λιμένος του Αμβούργου  για το κρατίδιο της 
ΒΡΒ.  
 
Ο Υπουργός Μεταφορών της ΒΡΒ κος Hendrik Wuest εδήλωσε ότι στόχος του 
Υπουργείου του είναι η μετατόπιση του βάρους των μεταφορών από τις οδικές 
αρτηρίες στις σιδηροδρομικές γραμμές και την ναυτιλία. 
 
Προς τούτο θα απαιτηθεί μελλοντικά η  δημιουργία σημαντικών έργων υποδομής 
στην διαδρομή Αμβούργο - ΒΡΒ. 
 
Στο πλαίσιο της στενώτερης συνεργασίας λιμένος Αμβούργου και λιμένων ΒΡΒ, ο 
διεθνώς δραστηριοποιούμενος οργανισμός Hamburg marketing ανοίγει γραφείο 
αντιπροσωπείας στην ΒΡΒ, την δεύτερη σημαντικότερη αγορά για τον λιμένα του 
Αμβούργου. 
 
Στο κτήριο διοίκησης του λιμένος του Ντόρτμουντ λειτουργούν από τις 18 Ιουλίου 
2018  γραφεία του οργανισμού - αντιπροσωπείας "Hafen Hamburg Marketing – 
Repräsentanz West“ . 
 
Την δ/νση της αντιπροσωπείας έχει αναλάβει ο κος Volker Hahn, ο οποίος έως 
πρότινος ήταν αρμόδιος για την αγορά της ΒΡΒ στα κεντρικά γραφεία του 
οργανισμού στην πόλη του Αμβούργου. 
 
"Με την εγγύτητα στις βιομηχανικές ζώνες της ανατολικής Βεστφαλίας, του 
Μύνστερ, της Νότιας Βεστφαλίας, του Ντόρτμουντ και της υπόλοιπης ΒΡΒ  η 
αντιπροσωπεία του λιμένος του Αμβούργου είναι στρατηγικά εγκατεστημένη στα 
κεντρικά γραφεία της Ναυτικής διοίκησης του λιμένος του Ντόρτμουντ", εδήλωσε 
κος Axel Mattern δ/νων σύμβουλος του οργανισμού Hafen Hamburg Marketing e.V. 
Σύμφωνα με αυτόν η εξαγωγική και εισαγωγική δραστηριότητα των λιμένων της 
ΒΡΒ προσφέρει στον λιμένα του Αμβούργου έναν σημαντικώτατο δίαυλο 
επικοινωνίας με τους μεγαλύτερους λιμένες και τα εμπορικά κέντρα στον κόσμο. 
 
Επίσης υπάρχουν προσδοκίες ότι η πρωτοβουλία αυτή θα οδηγήσει σε στενώτερη 
συνεργασία των μεγάλων διεθνών λιμένων της Γερμανίας όπως αυτός του 
Αμβούργου με μεγάλους ενδοποτάμιους λιμένες της ΒΡΒ όπως αυτός του 
Ντούισμπουργκ. 



Το κρατίδιο της ΒΡΒ με την εξαιρετικά ανεπτυγμένη  βιομηχανία και την μεγάλη 
εμπορική του δραστηριότητα, η οποία χαρακτηρίζεται από έντονη εξωστρέφεια, είναι 
πρωτίστου σημασίας για τον μεγαλύτερο διεθνή λιμένα της ΟΔΓ, το Αμβούργο. 
 
To κρατίδιο της ΒΡΒ με μέση ετήσια κίνηση 500.000 εμπορευματοκιβωτίων (20 feet 
standart Containers) καταλαμβάνει μετά την Βαυαρία την δεύτερη θέση  από άποψη 
σημασίας ενδοποτάμιων μεταφορών για τον λιμένα του Αμβούργου, τον μεγαλύτερο 
διεθνή λιμένα της ΟΔΓ. 
 
Ο οργανισμός λιμένος του Αμβούργου, του μεγαλύτερου λιμένος της Ευρώπης με 
πρόσβαση σε σιδηροδρομικές μεταφορές προσβλέπει στην συνεργασία του με τους 
λιμένες της ΒΡΒ, οι οποίοι διαθέτουν επίσης πρόσβαση σε ταχύτατο και ευέλικτο 
σιδηροδρομικό δίκτυο. 
 
Το Αμβούργο είναι για την ΒΡΒ μια πολύ καλή εναλλακτική λύση σε σύγκριση με 
άλλους δυτικά κείμενους λιμένες, οι οποίοι χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό το οδικό 
δίκτυο και τις ενδοποτάμιες μεταφορές. 
 
Επίσης  ο εν λόγω οργανισμός επεξεργάζεται λύσεις  με εφαρμογές σην μεταφορά 
εμπορευματοκιβωτίων μέσω του σιδηροδρομικού δικτύου, χάρις στις οποίες θα 
αποσυμφορηθούν μελλοντικά οι οδικές αρτηρίες προς όφελος και του περιβάλλοντος. 
Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για εξαιρετικά βαρέα φορτία και ευαίσθητα προϊόντα 
όπως π.χ. τα τρόφιμα 
 
Ο οργανισμός Hafen Hamburg Marketing και ο οργανισμός λιμένος Ντόρτμουντ 
Dortmunder Hafen AG αναμένουν μεγάλη άνοδο της κίνησης των σιδηροδρομικών 
εμπορευματικών μεταφορών μεταξύ των λιμένων Αμβούργου και Ντόρτμουντ από 
την έναρξη της εφαρμογής των συνδυασμένων μεταφορών. 
H αναβάθμιση του δικτύου μετφοράς εμπορευματοκιβωτίων μεταξύ Αμβούργου και 
Ντόρτμουντ οδηγεί σε περαιτέρω αποσυμφόρηση των μεταφορών εισαγώγιμων και 
εξαγώγιμων εμπορευμάτων από και προς τον μεγαλύτερο διεθνή λιμένα της ΟΔΓ. 
 
Πράξη του Μάνχαιμ 
Πριν από 150 έτη ψηφίστηκε η προφητική "Πράξη του Μάνχαϊμ" (Manheimer akte), 
η οποία προβλέπει την χρήση του ποταμού Ρήνου ως σημαντικής ενδοποτάμιας 
μεταφορικής οδού μεταξύ της Γερμανίας, του Βελγίου , της Γαλλίας και της 
Ολλανδίας.  
Εν όψει της ιστορικής επετείου της εν λόγω Πράξης εκπρόσωποι των  
συνυπογραφόντων κρατών συναντήθηκαν σε σχετικό συνέδριο υπό την αιγίδα της 
κεντρικής επιτροπής για την ναυσιπλοία στον ποταμό Ρήνο στο κάστρο της πόλης του 
Mannheim. 
 
Σύμφωνα με τον Γενικό γραμματέα του Γερμανικού Υπουργείου μεταφορών και 
ψηφιακών υποδομών κο Εnak  Ferlemann, η Γερμανία διαθέτει πολλά προγράμματα 
προώθησης των ενδοποτάμιων μεταφορών με ψηφιακή υποστήριξη. Η πράξη του 
Μανχάιμ έχει δικαιώσει τον σκοπό της, έχοντας προλειάνει τον δρόμο για το 
ελεύθερο εμπόριο μεταξύ των χωρών και έχει αναδειχθεί σε ακρογωνιαίο λίθο  
οικονομικής επιτυχίας στην περιοχή.  
 



Η ιδέα για την χρήση του Ρήνου ως ενδοποτάμιας ναυτιλιακής οδού έχει ιστορικό 
βάρος. Στις 17 Οκτωβρίου 1868, τα τότε όμορα κράτη και κρατίδια της Βάδης, 
Βαυαρίας, Γαλλίας, Έσσης, Ολλανδίας και Πρωσσίας υπέγραψαν την εν λόγω 
Πράξη. 
 
Οι κύριες αρχές που υπερασπίζοντο ήσαν αυτές της ελευθερίας της ναυσιπλοίας, τα 
ίσα δικαιώματα  και η ενότητα του καθεστώτος ναυσιπλοίας και αυτές  ισχύουν έως 
την σήμερον. 
 
Η κεντρική επιτροπή για την ναυσιπλοία στον ποταμό Ρήνο (ZKR) έχει εξελιχθεί σε 
κέντρο νεωτερικότητας για τις ενδοποτάμιες μεταφορές με διεθνή αναγνώριση.Ο 
δ/ντής του λιμένος του Μάνχαιμ κος Roland Hoerner χαιρέτισε την υπογραφή της εν 
λόγω πράξης πριν από 150 έτη στο ίδιο ιστορικό κάστρο και εδήλωσε ότι στηρίζει με 
όλες τις δυνάμεις του τις κατευθυντήριες γραμμές της. 
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