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ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΙ ΛΙΜΑΝΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης της Εγνατίας Οδού και πώληση των μετοχών του Λιμένα
της Ηγουμενίτσας προβλέπει το σχέδιο συμφωνίας που αναμένεται να υπογράψει η
ελληνική κυβέρνηση με τους θεσμούς για τις μεταμνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας.

Το σχέδιο του κειμένου αποκαλύπτει η εφημερίδα «Καθημερινή».

Επειδή πρόκειται για σχέδιο και όχι για καταληκτικό κείμενο, ενδέχεται να υπάρξουν
βελτιώσεις σε σημεία του, ωστόσο το σχέδιο προβλέπει για τη χώρα μας, ενισχυμένη
εποπτεία μετά τη λήξη του μνημονίου με πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις,
χρονοδιαγράμματα, αλλά και με ποινές σε περίπτωση που η Ελλάδα δεν τηρήσει τα
συμφωνημένα. Στο κείμενο αυτό αναμένεται να συμφωνήσουν οι υπουργοί Οικονομικών της
Ευρωζώνης στο Eurogroup της Πέμπτης, δεσμεύοντας τη χώρα σε μια σειρά
μεταρρυθμίσεων μέχρι και το 2022.

Είναι το πλαίσιο της νέας σχέσης Ελλάδας - θεσμών, το οποίο απέχει πολύ από την καθαρή
έξοδο που πέτυχαν οι υπόλοιπες μνημονιακές χώρες.
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Μεταξύ άλλων, διαβάζουμε το εξής:

«Η Ελλάδα επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να ολοκληρώσει τις συναλλαγές για την
παραχώρηση του αεροδρομίου "Ελ. Βενιζέλος" και του ΔΕΣΦΑ (τέλος 2018), των ΕΛΠΕ
(συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς υπολοίπων μετοχών στο HCAP) και της μαρίνας του
Αλίμου (μέσα 2019), της Εγνατίας, των ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ και των περιφερειακών λιμανιών
Αλεξανδρούπολης και Καβάλας (τέλος 2019)», αναφέρεται στο έγγραφο. Την πώληση των
μετοχών της ΔΕΗ, του δικτύου ΔΕΠΑ, των περιφερειακών λιμένων Ηγουμενίτσας και
Κερκύρας και της υπόγειας αποθήκευσης της Καβάλας (μέσα 2021) και άλλων
περιφερειακών λιμένων βάσει των συστάσεων των συμβούλων του ΤΑΙΠΕΔ.

Και αν για την Εγνατία Οδό, το μέλλον της είναι προδιαγεγραμμένο από καιρό και
συμφωνημένο από προηγούμενες κυβερνήσεις, για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας είναι η
πρώτη φορά που με τρόπο σαφή μπαίνει το σενάριο της ιδιωτικοποίησής του, κόντρα στο
σενάριο της παραχώρησης υπηρεσιών και τμημάτων του που συντηρούνταν μέχρι σήμερα
από διάφορες πλευρές.
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