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Τερματικός σταθμός RO-RO στη Γιάλοβα από την
EKOL
2017/10/06 13:11 στην κατηγορία LOGISTICS

Τερματικό σταθμό RO-RO, στην πόλη Γιάλοβα της Τουρκίας, κατασκεύασε η Ekol μια
επένδυση συνολικού ύψους 40 εκατ. ευρώ.
Έπειτα από δύο χρόνια νομικών διαδικασιών και κατασκευαστικών εργασιών, ο
τερματικός σταθμός εξυπηρετεί τώρα τις εταιρείες που εισάγουν-εξάγουν στην
Τουρκία ή τον χρησιμοποιούν ως κόμβο για άλλους προορισμούς, για παράδειγμα τη
Μέση Ανατολή.
Ξεκινώντας με ένα δρομολόγιο εξαγωγής, ο τερματικός σταθμός δέχθηκε τα πρώτα
του οχήματα στις 3 Οκτωβρίου και το πρώτο ταξίδι Ro-Ro ξεκίνησε στις 4
Οκτωβρίου. Το Ro-Ro πλοίο της Alternative Transport, “QEZBAN”,
έχει ήδη ξεκινήσει για την Τεργέστη στην Ιταλία.
Η επίσημη τελετή εγκαινίων του τερματικού σταθμού RO-RO στη Γιάλοβα θα
πραγματοποιηθεί τις προσεχείς ημέρες.
Κατασκευασμένος στην περιοχή Yalova Topçular, έκτασης 80.000 τετραγωνικών
μέτρων και χωρητικότητας 500 τρέιλερ, ο Σταθμός της Γιάλοβα διαθέτει μια
αποβάθρα με 2 ράμπες, X-Ray, τελωνείο, εργαστήριο, γραφεία τελωνειακών
υπηρεσιών, εγκαταστάσεις για οδηγούς, χώρο προσωρινής αποθήκευσης 16.000
τετραγωνικών μέτρων και αποθήκη ADR.
Τα καρκινογόνα υλικά θα εξετάζονται στα εργαστήρια του τερματικού σταθμού RO-

RO, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την εξαγωγή κλωστοϋφαντουργικών και
δερμάτινων προϊόντων, παπουτσιών, χαρτικών και παιχνιδιών. Το τμήμα που θα
αναλύει τα είδη τροφίμων για εισαγωγή και εξαγωγή θα τεθεί σε λειτουργία μέχρι το
τέλος του έτους.
Από τον Νοέμβριο, τα οχήματα που προορίζονται για εξαγωγή θα χρησιμοποιούν το
βενζινάδικο στον ίδιο χώρο, χωρίς να πληρώνουν ειδικό φόρο κατανάλωσης.
Ο τερματικός σταθμός της Γιάλοβα, θα αφαιρέσει πάνω από 100.000 φορτηγά
από την κυκλοφορία της Κωνσταντινούπολης, θα μειώσει δραστικά την
πυκνότητα των οχημάτων στη Haydarpaşa και θα ανακουφίσει την κυκλοφορία με
κατεύθυνση Harem-Üsküdar στην Ασιατική πλευρά.
Επίσης, θα καταργήσει τις λειτουργικές ανεπάρκειες που προκαλούνται από το χρόνο
που χάνεται στην αστική κίνηση. Μέχρι τώρα, η Ekol πραγματοποιούσε τις ξένες
δραστηριότητές της μέσω του λιμανιού του Haydarpaşa. Από τώρα και στο εξής, θα
τις πραγματοποιεί μέσω του Τερματικού Σταθμού RO-RO στη Γιάλοβα.
Κατά το άνοιγμα του πιο σύγχρονου τερματικού σταθμού στην Τουρκία και στην
Ευρώπη, ο πρόεδρος της Ekol, Ahmet Musul, δήλωσε: “Η επένδυση αυτή
πραγματοποιήθηκε στην πιο λογικά συναφή περιοχή της Τουρκίας και θα
υποστηρίξει τις προσπάθειες όλων των εξαγωγών μας, και ιδιαίτερα αυτών
της αυτοκινητοβιομηχανίας.
Οι επενδύσεις μας συνέβαλαν στην ανάπτυξη τόσο της εταιρείας μας όσο και της
βιομηχανίας μας στο σύνολό της, κάτι που σύντομα θα μας βοηθήσει να παράγουμε
πολύ καλύτερες λύσεις, με γνώμονα την ποιότητα και το κέρδος. Ως ηγέτης και
εταιρεία που βρίσκεται μπροστά από τους ανταγωνιστές της, τόσο στην Τουρκία όσο
και στις χώρες δραστηριότητάς μας, θα προχωρήσουμε μπροστά με πλήρη
ταχύτητα”.
Ο εν λόγω τερματικός σταθμός θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα βοηθώντας
τους παραγωγούς και τους μεταφορείς να εξοικονομήσουν χρόνο και χρήμα. Ο νέος
σταθμός θα συμβάλει επίσης σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος.
Με τη μείωση του χρόνου οδικής μεταφοράς, θα εξοικονομηθούν 1,5 εκατ. λίτρα
ντίζελ και 4 εκατ. σε χιλιόμετρα οδικών μετακινήσεων, μειώνοντας παράλληλα
την εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα κατά 3,7
εκατ. κιλά και τα επικίνδυνα απόβλητα κατά 12.000 κιλά.

