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ΕΣΩΤ. 
ΔΙΑΝ: 

  

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΡΕΤΟΡΙΑ 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 
 
ΘΕΜΑ: Πρόταση επιχειρηματικής συνεργασίας για ανάπτυξη ακτοπλοϊκών 

συγκοινωνιών Ν. Αφρικής. 
 

Σχετ.: 1) Έγγραφό μας "Πρόγραμμα ανάπτυξης λιμένων Ν. Αφρικής (Transnet)" με ΑΠ: Φ. 900-
Β / 157 – 16.5.2014. 
2) Έγγραφό μας "Κίνητρα ανάπτυξης εμπορικής ναυτιλίας Ν. Αφρικής", με ΑΠ: Φ.900-Β / 
200 - 13.6.2014. 
3) Έγγραφό μας "Πρόγραμμα Phakisa για ταχεία ανάπτυξη τομέα γαλάζιας οικονομίας Ν. 
Αφρικής", με ΑΠ: 21.9.2015. 

 
Σε συνάρτηση με τα παραπάνω σχετικά, και κυρίως τα 2 και 3 περί ανάπτυξης εμπορικής ναυτιλίας 
Νότιας Αφρικής, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
 
1. Ο εδώ δραστηριοποιούμενος επιχειρηματίας κ. Κώστας Κουρεμέτης (costas@atlas.za.com, τηλ. 

+2711 001 8810, φαξ. +27 86 693 0800, κιν. +27 76 777 7777) ιδιοκτήτης και Διευθύνων 
Σύμβουλος της εταιρείας ATLAS (βλ. παρακάτω) κατέθεσε, μέσω πρόσφατης συνάντησής μας 
με τον στενό του συνεργάτη κ. Ezekiel Tsatsi (κιν. +27 82 889 1991), πρόταση διερεύνησης 
δυνατοτήτων επιχειρηματικής συνεργασίας ελληνικών – νοτιοαφρικανικών εταιρειών για 
ανάπτυξη ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών Ν. Αφρικής. 

 
ATLAS: επισημαίνεται ότι ο κ. Κουρεμέτης είναι σημαίνων παράγοντας της 
αυτοκινητοβιομηχανίας Ν. Αφρικής, ιδιοκτήτης της εταιρείας ATLAS Holdings Pty Ltd. 
(http://atlas.za.com/) η οποία είναι διασυνδεδεμένη σε υψηλό επίπεδο με τον κεντρικό 
οργανισμό NAAMSA / National Association of Automobile Manufacturers of South Africa (ο κ. 
Κουρεμέτης συμμετέχει στις τακτικές συνελεύσεις του Δ.Σ. οργανισμού NAAMSA με 
συμβουλευτικό ρόλο). Η εταιρεία ATLAS του κ. Κουρεμέτη διατηρεί πολυετή σχέση 
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συνεργασίας με την εταιρεία AMH / Associated Motor Holdings, η οποία είναι ο 
σημαντικότερος εισαγωγέας / διανομέας αυτοκινήτων της τοπικής βιομηχανίας, καθώς και 
εισαγωγέας ανταλλακτικών. Επίσης, η AMH είναι θυγατρική του μεγάλου ομίλου της τοπικής 
αυτοκινητοβιομηχανίας IMPERIAL HOLDINGS (http://www.imperial.co.za/, πολλαπλών 
δραστηριοτήτων), του οποίου ομίλου ο κ. Κουρεμέτης είναι στρατηγικός σύμβουλος (με κυρίως 
αντικείμενο και εξειδίκευση της εταιρείας ATLAS τη διαμόρφωση ειδικών προγραμμάτων 
μείωσης κόστους διαδικασιών και παραγωγής των εταιρειών AMH και IMPERIAL). 
 

2. Η πρόταση κ. Κουρεμέτη / ATLAS συνάδει με γνωστή διαπίστωση σχεδόν ανυπαρξίας, ή 
εμβρυϊκής ανάπτυξης, ακτοπλοϊκών γραμμών εξυπηρέτησης μεταφοράς φορτίων, επιβατών και 
οχημάτων μεταξύ λιμένων της Ν. Αφρικής και από / προς λιμένες άλλων όμορων 
νοτιοαφρικανικών χωρών. Εξάλλου, σύμφωνα με τα σχετικά 2 και 3, αφενός προσφέρονται 
ειδικά κίνητρα ανάπτυξης της τοπικής εμπορικής ναυτιλίας (φοροαπαλλαγές) και αφετέρου 
διατίθεται κρατική ενίσχυση / χρηματοδότηση υπό το τρέχον πρόγραμμα Phakisa (για θαλάσσιες 
μεταφορές, μεταξύ άλλων υποτομέων γαλάζιας οικονομίας). 

 
3. Η ATLAS έχει αναπτύξει σχέδιο συνεργασίας της με άλλη νοτιοαφρικανική εταιρεία 

AZOREDEX η οποία ταχέως αναπτύσσεται σε τομέα θαλασσίων μεταφορών, σε πλαίσιο 
προγράμματος Phakisa. Συναφώς, προτείνεται η τοπική δραστηριοποίηση ενδιαφερόμενων 
ελληνικών εταιρειών για ανάπτυξη πλοίων Ro-Ro μεταφοράς οχημάτων και φορτίων, ιδίως 
πετρελαίου. Η ATLAS προτίθεται διαμεσολαβήσει προκειμένου να δημιουργηθεί τοπική μικτή 
επιχείρηση με AZOREDEX, ενώ η ελληνική εταιρεία με την ATLAS μπορούν να διατηρήσουν 
κυρίαρχο ποσοστό ιδιοκτησίας 51% -- έναντι της τοπικής νομοθεσίας BBBEE και της συναφούς 
υποχρέωσης τοπικής εταιρικής εγκατάστασης. 

 
4. Η ATLAS, διαμεσολαβώντας έναντι AZOREDEX, προτείνει ταχεία ανάπτυξη συνεργασιών με 

δυνατότητα επίσκεψης αντιπροσωπείας στελεχών των εν λόγω νοτιοαφρικανικών εταιρειών 
στην Ελλάδα, το συντομότερο δυνατόν. 

 
       Ο Προϊστάμενος 

 
 

         Παναγιώτης Δερμεντζόγλου 
 Σύμβουλος ΟΕΥ Α' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.imperial.co.za/
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
1. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ  
2. ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 
3. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
4. HELLENIC SHIPBROKERS ASSOCIATION 
5. ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 
6. ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
 
7. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΒ) 
8. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΒΕ) 
9. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΣΒΑΠ) 
10. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 
11. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 
12. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
13. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
14. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
15. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΕΕ) 
16. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΒΕΑ) 
17. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΒΕΘ) 
18. ΕΛΛΗΝΟ-ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
 
19. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα ΔΟΣ & ΑΣ 
- Γραφεία κ.κ. Α' και Β' Γεν. Δ/ντών 
- Α9, Β1, Β5, Β8 Δ/νσεις 

 
20. MR. COSTA COUREMETIS, ATLAS HOLDINGS PTY LTD. 
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ΚΟΙΝ.:  ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΡΕΤΟΡΙΑ 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
ΘΕΜΑ: Κίνητρα ανάπτυξης εμπορικής ναυτιλίας Ν. Αφρικής. 

  
 

Σας γνωρίζεται ότι από 1 Απριλίου 2014 ετέθη σε ισχύ τροπολογία φορολογικής νομοθεσίας Ν. 
Αφρικής με τίτλο “Taxation Laws Amendment Act, 2013” (βλ. συνημμένο φύλλο Εφημερίδας 
Κυβέρνησης και σελ. 88 σχετικής ενότητας ‘‘Exemption of Income in Respect of Ships Used in 
International Shipping”) σύμφωνα με την οποία παραχωρούνται εφεξής φοροαπαλλαγές – κίνητρα 
ανάπτυξης της εθνικής ναυτιλίας και του εμπορικού νηολογίου της χώρας. Ειδικότερα, κατά την εν 
λόγω τροπολογία, παραχωρούνται: α) αφορολόγητο εταιρικού εισοδήματος (προηγουμένως 28%, 
όπως για όλες της εγχώριες εταιρείες), β) αφορολόγητο κεφαλαιακών κερδών, γ) αφορολόγητο 
τόκων χρηματοδότησης για αναβάθμιση / κατασκευή πλοίων, και δ) αφορολόγητο εισοδήματος 
φυσικών προσώπων (εργαζόμενων). 
 

Επισυνάπτονται σχετικά άρθρα “New Tax Benefits For Shipping Related Activities In South 
Africa - Transport - South Africa” και “15 November 2013 – The Legal Times - Proposed changes 
to SA shipping tax regime”. 
 

Διευκρινίζεται ότι για απολαβή των εν λόγω κινήτρων (φοροαπαλλαγών) απαιτείται τοπική 
εταιρική εγκατάσταση και εγγραφή στο εθνικό νηολόγιο Ν. Αφρικής. Άλλως, για εμπορικές 
ναυτιλιακές συγκοινωνίες Ν. Αφρικής η αδειοδότηση παρέχεται μέσω SAMSA / South African 
Maritime Authority (http://www.samsa.org.za/), με υποχρέωση εγγραφής στο εθνικό νηολόγιο + 
χρήση  σημαίας Ν. Αφρικής, και επιτρεπόμενη διπλή νηολόγηση (dual registration, per boat 
charter). 

 
       Ο Προϊστάμενος 

 
 

         Παναγιώτης Δερμεντζόγλου 
 Σύμβουλος ΟΕΥ Β' 

 
Συνημ.: 3 ψηφιακά αρχεία. 

mailto:ecocom-johannesburg@mfa.gr
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ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Phakisa για ταχεία ανάπτυξη τομέα γαλάζιας οικονομίας. 

  
Ένα χρόνο μετά την υιοθέτηση στη Ν. Αφρική (10.2014) του προγράμματος Phakisa (βλ. 1) για 
γρήγορο κοινωνικοοικονομικό μετασχηματισμό της χώρας σε βασικούς τομείς προτεραιότητας 
(προς διευκόλυνση της εφαρμογής του Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδίου  / NDP), κατά το οποίο 
(πρόγραμμα) αρχικά επιλέχθηκαν οι δύο τομείς α) της υγείας και β) της γαλάζιας οικονομίας 
(/οικονομίας ωκεανών -- με τέσσερις επί μέρους τομείς προτεραιότητας: θαλάσσιες μεταφορές, 
υπεράκτια εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, υδατοκαλλιεργειών, και υπηρεσιών ωκεάνιας 
προστασίας και διαχείρισης), ο Πρόεδρος της χώρας κ. Zuma παρουσίασε πρόσφατα αναφορά 
προόδου ως προς τις πρωτοβουλίες στους δύο αρχικά επιλεχθέντες τομείς, με γενική εικόνα αργής 
υλοποίησης των επί μέρους αναπτυξιακών παρεμβάσεων (όπως διάφορα τοπικά ΜΜΕ 
επισημαίνουν). 
 
 
                                                 
1 Operation Phakisa, βλ. http://www.operationphakisa.gov.za/Pages/Home.aspx, βλ. ειδικότερα 

ενότητα "Phakisa Projects" - "phakisa" σημαίνει "βιασύνη" στην νοτιοαφρικανική διάλεκτο 
σεσότο. 
Υιοθέτηση στη Ν. Αφρική το 2014 της μαλαισιανής κυβερνητικής μεθοδολογίας "Big Fast 
Results Methodology" για σημαντικό κοινωνικοοικονομικό μετασχηματισμό σε πολύ σύντομο 
χρονικό διάστημα σε βασικούς τομείς προτεραιότητας (μεθοδολογία: θέση σαφών στόχων και 
σχεδίων, συνεχής παρακολούθηση προόδου με μόνο κριτήριο τα αποτελέσματα δράσεων, ευρεία 
δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων, με ενεργή συμμετοχή εμπλεκόμενων μερών ιδιωτικού / 
δημόσιου τομέα, ακαδημαϊκής κοινότητας και οργανώσεων κοινωνίας των πολιτών σε 
συναντήσεις συνεργασίας που καλούνται εργαστήρια (labs) μέσω των οποίων διαμορφώνονται 
σχέδια επίτευξης στόχων με δέσμευση εφαρμογής των από όλους τους ενδιαφερόμενους. 
Στη Ν. Αφρική αυτή η προσέγγιση μετονομάστηκε σε Phakisa και αρχικά επιλέχθηκαν οι δύο 
τομείς της εθνικής οικονομίας α) υγείας και β) γαλάζιας οικονομίας (ωκεανών). 

mailto:ecocom-johannesburg@mfa.gr
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Αν και σύμφωνα με σχετικές εξαγγελίες του κ. Zuma η Κυβέρνηση σχεδιάζει την ανάπτυξη 
δυναμικού εξόρυξης 370.000 βαρελιών πετρελαίου ημερησίως από υπεράκτιες πηγές μέχρι το έτος 
2033 (άλλως,   όπως αναφέρεται, η εκμετάλλευση 30 πηγών εξόρυξης εντός της επόμενης 
δεκαετίας προς μείωση της εξάρτησης της χώρας από τις αντίστοιχες εισαγωγές πετρελαίου / 
φυσικού αερίου), προβλέποντας δημιουργία 130.000 νέων θέσεων εργασίας και συμβολή 2,2 δισ. 
δολ. ΗΠΑ ετησίως στο ΑΕΠ της χώρας, δεν είναι σαφής ο μέχρι στιγμής βαθμός προόδου (έναντι 
έγκρισης στόχων το προηγούμενο έτος) -- ενώ κατά σχετικές δηλώσεις του Προέδρου της Shell SA 
κ. B. Mohale "θα έπρεπε να υπάρχει περισσότερη έμφαση στην εκτέλεση / υλοποίηση παρά σε 
περισσότερα σχέδια". 
 
Ωστόσο, κατά τον Γενικό Γραμματέα κ. D. George της Εθνικής Ομοσπονδίας Εργατικών Ενώσεων 
Ν. Αφρικής (βλ. 2) είναι ιδιαίτερα θετική η πρόσφατη έγκριση μισθώσεων σε επιχειρήσεις του 
κόλπου Saldanha Bay προς υποστήριξη του κλάδου υδατοκαλλιεργειών, αν και "πρέπει να γίνουν 
περισσότερα" -- σημειώνεται ότι υφίσταται φάκελος "Πρόγραμμα Phakisa – Υδατοκαλλιέργειες" 
στην ειδική δ/νση διαδικτύου 
http://www.operationphakisa.gov.za/operations/oel/aquaculture/Pages/default.aspx, όπου 
αναφέρονται πληροφορίες του σχετικού σχεδίου, παρακολούθησης / αξιολόγησης προόδου, και επί 
μέρους έργων του προγράμματος υδατοκαλλιεργειών. 
Συναφώς υπενθυμίζουμε ότι υφίσταται και ανεξάρτητο ειδικό εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης 
υδατοκαλλιεργειών ADEP / Aquaculture Development and Enhancement Program. (βλ. 3) 
 
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Phakisa, εξακολουθούν να διερευνώνται ευκαιρίες σε διάφορους 
τομείς, όπως σχετικά με επισκευές σε θαλάσσιες εξέδρες (rigs) αλλά και με συντήρηση σκαφών 
(σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες συντηρείται μόνο το 5% των 30.000 σκαφών που διέρχονται 
ετησίως από τα εθνικά χωρικά ύδατα). 
Αν και ο κ. Zuma ανέφερε ότι έχει αρχίσει η αποκατάσταση / αναβάθμιση / αναδιαμόρφωση 
ορισμένων μικρών λιμένων, καθώς και ο καθορισμός νέων λιμένων του εθνικού δικτύου, και η 
ενσωμάτωσή τους στα σχετικά εθνικά έργα παράκτιων υποδομών, δεν ανέφερε θέσεις εργασίας που 
προέκυψαν κατ' αυτές τις διαδικασίες (όπως εμφατικά επισημαίνεται από τοπικά ΜΜΕ). 
Επίσης, κατά τον κ. Zuma, συνεχίζεται η διερεύνηση των υφιστάμενων δυνατοτήτων εξόρυξης 
πετρελαίου και φυσικού αερίου, προσθέτοντας ότι η οριστικοποίηση της τροποποίησης του 
(αμφιλεγόμενου, όπως αναφέρεται σε τοπικά ΜΜΕ) υπό επεξεργασία νομοσχεδίου "Mineral and 
Petroleum Development Amendment Bill" (το οποίο έχει εισαχθεί και εξετάζεται στο εθνικό 
Κοινοβούλιο) θα συμβάλλει στην επιτάχυνση των διεργασιών εξερεύνησης υπεράκτιων πηγών 
πετρελαίου και φυσικού αερίου. 
 
Σύμφωνα με τοπικές πηγές, ο Υπουργός Μεταφορών της Ν. Αφρικής κ. S. Chikunga βρέθηκε 
πρόσφατα στο Λονδίνο ως κεντρικός ομιλητής ειδικού συνεδρίου προσέλκυσης επενδύσεων για το 
Πρόγραμμα Phakisa, μεταφέροντας σχετικό μήνυμα ενδιαφέροντος συμμετοχής ξένων επενδυτών 
στην υποστηριζόμενη (για μεγαλύτερη συμβολή στο ΑΕΠ) γαλάζια οικονομία της χώρας. Κατά τον 
Νοτιοαφρικανό Υπουργό Μεταφορών η γεωγραφική θέση της Ν. Αφρικής προσφέρει "μεγάλη 
ευκαιρία" επενδύσεων σε μια διαφοροποιημένη εθνική ναυτιλιακή αγορά λόγω θέσης της εν μέσω 
πολυσύχναστων διεθνών θαλασσίων οδών και εγγύτητας σε άλλες αφρικανικές αγορές πετρελαίου / 

                                                 
2 FEDUSA, http://www.fedusa.org.za. 
3 Βλ. σχετικά έγγραφά μας “Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ιχθυοκαλλιεργειών Ν. Αφρικής” και “Ανάπτυξη 

ιχθυοκαλλιεργειών σε ειδική Βιομηχανική Αναπτυξιακή Ζώνη υπό το εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
Ιχθυοκαλλιεργειών Ν. Αφρικής”, αναρτηθέντα  12.2012 και 9.2014 αντίστοιχα στην πύλη επιχειρηματικής 
πληροφόρησης Agora http://agora.mfa.gr/. 

 

http://www.operationphakisa.gov.za/operations/oel/aquaculture/Pages/default.aspx
http://www.fedusa.org.za/
http://agora.mfa.gr/
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φυσικού αερίου της ανατολικής και δυτικής ακτής της ηπείρου (με σημαντικές ευκαιρίες στον 
τομέα επισκευών πλοίων και θαλασσίων εξεδρών). 
 
Συναφώς αναφέρεται ότι σχετικές μελέτες έτους 2013 εκτιμούν το δυναμικό των ωκεανών της Ν. 
Αφρικής, σε όρους συμβολής στο ΑΕΠ, έως 189 δισ. ραντ (αλλά και 1 εκ. νέες θέσεις εργασίας) 
έως το 2033, ενώ ο κ. Zuma ανέφερε εθνικό στόχο συμβολής στο ΑΕΠ 20 δισ. ραντ έως το 2019. 
 
Ως προς τον προαναφερθέντα κόλπο Saldanha Bay (περί ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών) 
αναφέρεται επίσης η επιλογή του ως λιμένα άμεσης ανάπτυξης έργων υποδομής / υποστήριξης 
τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθόσον η αρχή διαχείρισης εθνικού δικτύου λιμένων 
TNPA / Transnet National Ports Authority εξήγγειλε στις αρχές του 2015 επενδύσεις 9,65 δισ. ραντ 
για αύξηση του δυναμικού εξυπηρέτησης της εν λόγω παράκτιας βιομηχανίας (πετρελαίου / αερίου) 
– βλ. θαλασσίων εξεδρών δυτικής και ανατολικής ακτής της Αφρικής λαμβανομένου υπόψη ότι, 
όπως αναφέρεται, περί τις 120 τέτοιες εξέδρες διέρχονται ετησίως τα εθνικά χωρικά ύδατα της Ν. 
Αφρικής δημιουργώντας σημαντική ζήτηση επισκευών / υπηρεσιών η οποία είναι ανεκμετάλλευτη. 
Η αρχή TNPA έχει προγραμματίσει την κατασκευή ειδικής προκυμαίας και ειδικών 
εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών ανεφοδιασμού / συντήρησης / επισκευής θαλασσίων εξεδρών 
(rig repair / service quay), με δυνατότητα εξυπηρέτησης δύο εξεδρών ταυτόχρονα, και χρονικό 
ορίζοντα ανάπτυξης έργου συντομότερο από το γενικότερο εθνικό σχέδιο ανάπτυξης λιμένα 
Saldanha (βλ. 4) – μέσω δημόσιου διαγωνισμού για υποψήφιους αναδόχους του ιδιωτικού τομέα 
βάσει σύμβασης παραχώρησης BOOT / Build – Own – Operate – Transfer, έως το τέλος του 2015 
και προβλεπόμενη έγκριση αναδόχου έως τον Δεκέμβριο 2017, ή και νωρίτερα. 
Στον κόλπο Saldanha έχει επίσης εγκριθεί ειδική ΒΑΖ / Βιομηχανική Αναπτυξιακή Ζώνη για 
ανάπτυξη εργασιών υποστήριξης βιομηχανίας πετρελαίου / φυσικού αερίου. (βλ. 5) 
 
Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Phakisa, πέραν των τομέων υγείας και γαλάζιας οικονομίας, 
προτεραιότητα υποστήριξης θα λάβουν εν συνεχεία οι τομείς εξόρυξης και βασικής εκπαίδευσης. 
Συναφώς αναφέρεται ότι "εργαστήριο" εξόρυξης (βλ. υποσημείωση 1) αναμένεται να ξεκινήσει τον 
Οκτώβριο τ.έ. 
 
 

       Ο Προϊστάμενος 
 
 

 
         Παναγιώτης Δερμεντζόγλου 

 Σύμβουλος ΟΕΥ Α' 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Βλέπε σχετικό έγγραφο "Πρόγραμμα ανάπτυξης λιμένων Ν. Αφρικής (Transnet)" αναρτηθέν 5.2014 στην 

πύλη επιχειρηματικής πληροφόρησης Agora http://agora.mfa.gr/. 
5 Βλ. σχετικά στη δ/νση διαδικτύου SAOGA - South African Oil & Gas Alliance, 

http://www.saoga.org.za/information-hub/port-handbook/ports/saldanha-bay/ship-repair-facilities/idz.  

http://agora.mfa.gr/
http://www.saoga.org.za/information-hub/port-handbook/ports/saldanha-bay/ship-repair-facilities/idz
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
1. ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 
2. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ  
3. ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 
4. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
5. HELLENIC SHIPBROKERS ASSOCIATION 
6. ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
7. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
8. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
9. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
10. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 
11. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
12. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ 
13. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 
 
14. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΣΕΘ)  
 
15. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΒ) 
16. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΒΕ) 
17. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΣΒΑΠ) 
18. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 
19. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 
20. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
21. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
22. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
23. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΠΣΕ) 
24. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΒΕ) 
25. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ  
26. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΟΠΕ) 
27. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΕΕ) 
28. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΒΕΑ) 
29. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΒΕΘ) 
30. ΕΛΛΗΝΟ-ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
 
31. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα ΔΟΣ & ΑΣ 
- Γραφεία κ. Α' και Β' Γεν. Δ/ντών 
- Α9, Β1, Β5, Β8 Δ/νσεις 
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http://www.google.co.za/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CFoQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.life-ole.gr%2F&ei=FvU6UpyaDYGVhQeKz4C4Aw&usg=AFQjCNGmXgvy7AeyM7XIBotOKnR-4yfSNA&bvm=bv.52288139,d.ZG4
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