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ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Εξελίξεις στο θέμα της παραχώρησης χρήσεων δέκα περιφερειακών λιμανιών διεθνούς
ενδιαφέροντος, μεταξύ των οποίων και αυτό της Ηγουμενίτσας, αναμένονται τις επόμενες
μέρες, όπως γνωστοποίησε ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, βουλευτής
Δωδεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ, Νεκτάριος Σαντορινιός, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του
Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείο Ειδήσεων, «Πρακτορείο 104,9 fm».

«Θα πρέπει να δούμε την αξιοποίηση των 10 Οργανισμών Λιμένων, να δούμε πώς θα
αξιοποιηθούν -όχι να πωληθούν, να γίνει κάποια παραχώρηση χρήσεων- αυτά τα λιμάνια. Το
πείραμα του ΟΛΠ και ιδιαίτερα του ΟΛΘ έδειξε ότι μπορεί να γίνει μερική ιδιωτικοποίηση ή
παραχώρηση χρήσεων, η οποία να είναι επωφελής και για τον τόπο και για την οικονομία»,
ανέφερε ο υφυπουργός και διευκρίνισε: «Έχει αναλάβει το ΤΑΙΠΕΔ να κάνει μία αξιολόγηση
των δυνατοτήτων, αυτή θα μας παρουσιαστεί τις επόμενες μέρες και θα αποφασιστούν τα
περαιτέρω βήματα».

Την προοπτική παραχωρήσεων σε ιδιώτες επιμέρους ή και των συνολικών λιμενικών
δραστηριοτήτων των δέκα περιφερειακών λιμανιών διεθνούς ενδιαφέροντος παρουσιάζει
σήμερα στο υπουργείο Ναυτιλίας το ΤΑΙΠΕΔ.

1/2

Εξελίξεις για την «παραχώρηση χρήσεων» 10 λιμανιών
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Τρίτη, 09 Ιανουάριος 2018 13:03 -

Τα περί ου ο λόγος λιμάνια είναι τα Ηγουμενίτσας, Αλεξανδρούπολης, Λαυρίου, Καβάλας,
Πατρών, Κέρκυρας, Ελευσίνας, Ραφήνας, Ηρακλείου και Βόλου, ανώνυμες εταιρείες οι
μετοχές των οποίων μεταφέρθηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ το 2012. Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ
Αρης Ξενόφος συναντήθηκε με επικεφαλής των λιμένων αυτών και, σύμφωνα με πηγές του
υπουργείου Nαυτιλίας, τους ενημέρωσε πως το Ταμείο έχει ήδη πραγματοποιήσει έναν
πρώτο γύρο συζητήσεων με ενδεχόμενους παραχωρησιούχους.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η μεν μελέτη σκοπιμότητας των παραχωρήσεων εν γένει έχει
ολοκληρωθεί, οι δε επιμέρους μελέτες για το ποιες δραστηριότητες κάθε λιμανιού έχουν
επενδυτικό ενδιαφέρον, όχι. Ούτε έχουν ακόμα προσληφθεί σύμβουλοι από το ΤΑΙΠΕΔ για
την αξιοποίηση. Αυτό που πάντως έχει κατ' αρχήν αποφασιστεί και ενταχτεί και στις
μνημονιακές υποχρεώσεις είναι πως το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης θα αξιοποιηθεί πρώτο.

Με τον όρο «παραχώρηση συνολικών λιμενικών δραστηριοτήτων» εννοείται πως οι
οργανισμοί λιμένων μπορεί να παραμείνουν στην ιδιοκτησία του Δημοσίου, αλλά να
δομηθούν υποκείμενες εταιρικές οντότητες διαχείρισης του 100% των δραστηριοτήτων των
λιμανιών οι οποίες και θα παραχωρηθούν σε ιδιώτες.

Αντιστοίχως, οι επιμέρους παραχωρήσεις θα αφορούν είτε την κρουαζιέρα είτε τις
εμπορικές δραστηριότητες.
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