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H οΛΘ ΑE, αναγvωρξοvταq το πρδβλημα που δημιουργl1θη**
{ε τιg καθυαrερfιοειζ αιην
πqραλαβη τωv ΦΘρτιfi}ν λδγω τηζ τραπεζικiq αργtα+ που ε[1ε ωξ o'iοτ€ιεσμα τηv οικοvομικ{

t.

επιβdρυvοη των επιχειρ{οεων κ{ιι αvtαποι(ριv6μεvη θετικfr
επαγγΕλματικιilv soρ€ωv,

απο$d,αισε

vα δοθεt €κrπωαη

ατi

φ1ετικθ αιτrjματα τωv

sοπ

ιiι!ουq|

-o

αποθηκεuτικd

δικαιιilματα των Eμ$ορτωv εμπορευματοκιβωτιων ειοαγωγ{g, καΘιijg και τωv εμπορεuμιiτωv
I

ειοαγωγliξ του αυμβατικoιi λιμθvα.
προβλfπειτα

1

ιl

απ6f,αοη του ΔιοικητικοΦ ΣυμβουλΙ,ου τηq oΛΘ AE
I

εξτ1c:

Στο Σ'EMΠΘ η θκrπωαη:

'AΦορd αια αποΘηκευτικ* δικαιlilματα ElΚ που εκsορτΦθηκαv απο|τrλοιο απ6ηv f1αραοκευri
26 tουviου 2015 μ€xρι καιτηv Κυριακli 19 loυλlου 2015'

.ΑvαQθρειαι αια αποθηκευtικιi δικαΦματα τοu διαοτfiματοq απ6 zο.οε.z015 sωq και
19.ο7.Ζ015'

' Παρf1εται αια

E/Κ, τα οπο[α θα

παραλη$θoιiv €ωq καιτη Δευτ€ρd:r'οε.zοrs.

Για E/Κ που θ1ουv riδη παραλη$θεi και τιμολογηθεt η fιεrπωαη |,r'.oι κατ6πιv fγγραsου
αιττ]ματοq του πελατη το οπο[ο πρEπει vα ι'rποβληθε{, μE1ρι τιq :ι|,οε'rο15. Στηv περιπτωση

αυτti εκδ[δεταιτο αvτ[ατoι1ο πιαtωτικ6

τιμολlγω.

I

l

Σε 6αα ε/κ παραληΦθοrjγ μετd, τη λf Φη τηc απΦΦααηq η €κrπωοη

I

.l

γ[Uεται κατ& τηv Eκδοαη τoυ

τιμολογLοu.
2. Στο Συμβατικ6

, AΦοριi

Λιμfνα

η θκrπωοη:

ατα αποθηκευτικd, δικαιΦματα Φορτlωv ειοαγωγflq ποi.l εκΦορτιilθηκαv απδ 26

lουν[ου μ{ψι και 19 lουλtου 2015 και παρfμειvαv *ι.,

**-o*Jo.ι.r.o, λιβvα, μχρι

και

31'ο8.2οx.5.
. AvαΦfρεται
19.ο7.2ο15.

αια rποθηκευτικ& δικαιιilματα του

διααιr!ματοq

1.,.,

2θ.ο6.2ο1s €ωg

και
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r Παρf1εtαι κατdπιv fγγρα$οu αιτriματοq
τοu πελιiτη, το οποiο nρbnr,uo υποβληΘεi μf1ρι τιq

31-.ο8.2ο15'

Eπιοημα[vεται dτι η οΛΘ AE απd τηv πρΦτη ημfρα τραπεζικri| αργiαq, οε αuνεργαο[α
με
I

τουζ

επαγγελματικοfg Qορεiq, *διυοε d.μεοη

sορτοεκsopτΦαεων τωv πλοiωv, 6οο και τιbρα αro

λιiοη ,οJo

θ6μα.r,

-o "*;;;
onobn*ευτικΦv

,r"

δικαιωμΦτωv'

Παρακαλο6με vα εvημεριilσEτετα μfλη ααq γιαtηv απs$oon

*,

Διoικητικο0 ΣυμβουλΙ.ου

τηg OΛΘ AΕ, σχετικdι με τιg εκτπΦσειq στα αποθηκευτικ* δικαιιb|ιατα lαΓd το διΦcπημα
τηq
τραπεζικt'tq

αργiαg.

l
I

Mε εκτ[μηαη,
ο AlEγΘγNlΙN F,MBογΛΦΣ οΛΘ AΕ
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Δriψq Θεοααλοv[κηg
Επαγγελματικ6 Eπιμελητ{ριο Θεοααλοvi.κηq
8ιοτε;ρικ6 Επιμελητrjp ω Θεαοαλοvlκηq
Eμπoρ ικd &
Εμπο

ρ

B

ιομη1ανικ6 Επιμελητ{

ρ

ιο Θεοοαλοviκηξ

ικ6q ΣιiMοvο q Θεοααλονix ηq

Σιi}ι.λ,ογοq

Επελωvιαrιilv Θεοοαλοv[κηξ

Σ0Mογοq Nαυτικιilv Πρακ16ρωv Θεοοαλoviκηq
Σ6vδεαμοq Eξαγωγ€ωv

Bορεiου Eλλιiδοq

ε0νδεαμοξ Επηε ιρηματιιilv Ε}rλ&δοq
Ομοοποvδ(.α EπαγγελματΦν & Εμπ6ρωv Νομοιi Θεοοαλοviκηq

Σιlvδεομοq Eπι1ειρηοεωv Διεθvοιiq tιαμετα$ορdq & Eπι11ειρliοεωv ιοgisllcs
Eλληvιxιj Εταιρε[α LοEΙstic$ Bορεiοu EM4δoq
o μο αποvδ

iα B ιοτε7μικΦv
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