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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
“Ναι” σε παραχώρηση λιµενικών χρήσεων, “όχι” σε πώληση του λιµανιού
Να επανεξετάσει άµεσα την αιφνίδια απόφαση του ΤΑΙΠΕ∆ για την πώληση του 67% του
µετοχικού κεφαλαίου του Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ), παρά την πλήρη και
κατηγορηµατική αντίθεση των Ελλήνων βουλευτών -όπως αυτή εκδηλώθηκε πρόσφατα στην
Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων της Βουλής- καλεί την κυβέρνηση το Τεχνικό Επιµελητήριο
Ελλάδας/ Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ).
Η συγκεκριµένη απόφαση, που αγνοεί πλήρως και την καθολική, σχεδόν, αντίθεση των
φορέων της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας, ελήφθη χωρίς να προηγηθεί
διαβούλευση (παρά τις περί του αντιθέτου υποσχέσεις), ενώ δεν τεκµηριώνεται ούτε µε αµιγώς
οικονοµικά και επιχειρηµατικά κριτήρια.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ τίθεται υπέρ της παραχώρησης λιµενικών χρήσεων σε έναν ή
περισσότερους στρατηγικούς εταίρους- παγκόσµιους διαχειριστές λιµένων (global port
operators), κίνηση που θα επιτρέψει τη δυναµική ανάπτυξη του λιµανιού και θα προσελκύσει νέους
πελάτες.
Σε καµία περίπτωση δεν προσυπογράφει την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου του
λιµανιού, δεδοµένου ιδίως ότι το προσδοκώµενο οικονοµικό όφελος των 200 εκατ. ευρώ,
µπορεί µεν να αποφέρει ένα άµεσο -έστω περιορισµένο- έσοδο, αλλά είναι εξαιρετικά
χαµηλό για ένα λιµάνι µε αποθεµατικά ύψους 100 εκατ. ευρώ, κερδοφορία της τάξης των 23
εκατ. το 2013 και στρατηγική γεωγραφική θέση.
Μέσω µελετών των οµάδων εργασίας των στελεχών του, το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει ήδη από τα
µέσα της προηγούµενης δεκαετίας τεκµηριώσει τη δυναµική του λιµανιού της
Θεσσαλονίκης και τη δυνατότητα σηµαντικής ανάπτυξής του, εφόσον προωθηθούν µια
σειρά από έργα και παρεµβάσεις, που σχετίζονται µε τις συνδυασµένες µεταφορές (όπως,
π.χ., η σιδηροδροµική του σύνδεση µε τις πρωτεύουσες των Βαλκανίων, εξέλιξη που ήδη έχει
προωθηθεί, µέσω της συνεργασίας µε την ΤΡΑΙΝΟΣΕ) και τη δηµιουργία εµπορευµατικούδιαµετακοµιστικού κέντρου.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι αντίθετο µε τη λογική της πώλησης και τάσσεται υπέρ τής εισόδου
ιδιωτών, που θα αναλάβουν τη διαχείριση λιµενικών χρήσεων, αλλά και την
πραγµατοποίηση των αναγκαίων έργων και επενδύσεων. Στο σκηνικό αυτό και µε βάση τα
παραπάνω, καλεί την κυβέρνηση να επανεξετάσει άµεσα την απόφαση του ΤΑΙΠΕ∆,
µεριµνώντας για το δηµόσιο συµφέρον και την τοπική και εθνική ανάπτυξη._
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