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“ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ-ΙΟΝΙΟΥ-ΕΓΝΑΤΙΑΣ:
Δημιουργώντας νέα δεδομένα στις μεταφορές & την επιχειρηματικότητα”

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα που διοργάνωσε ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας, σε
συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. Η ημερίδα εντάσσεται στις παράλληλες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του
2ου Φόρουμ για τη Στρατηγική της Ε.Ε. για τη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR).
Στόχος της Ημερίδας η ανάπτυξη μιας μόνιμης συνεργασίας και η ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών,
τόσο από τη πλευρά της Λιμενικής και Ναυτιλιακής κοινότητας, όσο και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας,
επικεντρώνοντας σε θέματα που αφορούν στην προσφορά κοινών αποτελεσματικών και ανταγωνιστικών
υπηρεσιών στους χρήστες εκ μέρους των Λιμένων, σε συνάρτηση με την οργάνωση και προώθηση μιας
βιώσιμης και αποτελεσματικότερης Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου.
Από το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης παρέστη ως ομιλητής ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Π. Κορκολής και από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως
ομιλητής ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής κ. Χ. Λαμπρίδης.
Από Ιταλικής πλευράς ως ομιλητές, ο Πρόεδρος της Rete Autostrade Mediterranee κ. An. Cancian και ο
Πρόεδρος Αρχής Λιμενικού Συστήματος Κεντρικής Αδριατικής (Ανκόνα) κ. R. Giamperi, ο κ. M. Sommariva
Γενικός Γραμματέας Αρχής Λιμενικού Συστήματος Ανατολικής Αδριατικής (Τεργέστη).
Επίσης εκπρόσωπος του ΤΑΙΠΕΔ ο κ. Αθ. Λιάγκος, καθώς και εκπρόσωποι πλήθους τοπικών φορέων.

Χαιρετισμό απεύθυνε ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ν. Θεσπρωτίας κ. Κάτσης Μ. ο Βουλευτής ΝΔ Ν. Θεσπρωτίας
κ. Γιόγιακας Β., ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας κ. Λώλος Ι. και η Δήμαρχος Σουλίου κα Μπραΐμη Μπότση Σ.
Επίσης, παρευρέθησαν από την Λιμενική Κοινότητα από Ελληνικής πλευράς, ο Πρόεδρος της ΕΛΙΜΕ κ.
Κούβαρης, ο Πρόεδρος Λιμένα Κέρκυρας κ. Σ. Στεφανίδης, ο Πρόεδρος Λιμένα Πάτρας κ. Ν. Κοντοές, ο
Πρόεδρος Λιμένα Αλεξανδρούπολης κ. Χ. Δούκας, ο Πρόεδρος Λιμένα Βόλου κ. Θ. Σταυριδόπουλος και
εκπρόσωπος του λιμένα Θεσσαλονίκης ο Δ/ντης Ανάπτυξης κ. Π. Θεοδοσίου. Από Ιταλικής πλευράς, ο
Τεχνικός Διευθυντής Αρχής Λιμενικού Συστήματος Νοτίου Αδριατικής (Μπάρι) κ. M. Mega και ο
Διευθυντής Ανάπτυξης Λιμενικού Συστήματος Βορείου Αδριατικής (Βενετία) κ. Ant. Revedin.
Σημαντική η παρουσία έγκριτων ομιλητών από τον χώρο των μεταφορών, ο κ. Γ. Λογοθέτης Διευθυντής
Ειδικής Υπηρεσίας του Συντονισμού της Εφαρμογής και ο κ. Ε. Ψαρουδάκης Προϊστάμενος Μονάδας της
Ειδικής Υπηρεσίας του Συντονισμού της Εφαρμογής του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, η κα.
Καλφακάκου Διευθύνουσα Σύμβουλος Εγνατίας Οδού Α.Ε., o κ. Ι. Γιαμάς Β’ Αντιπρόεδρος του Ελληνικού
Επιμελητηριακού Συνδέσμου Μεταφορών και Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας, o κ. Σ. Πασχάλης,
Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, ο κ. Χ. Σολομωνίδης, Διευθύνων
Σύμβουλος Ρογκάν & Συνεργάτες Α.Ε. και ο κ. Ε. Μπαλτάς Διευθύνων Σύμβουλος της REDEPLAN A.E..
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Παναγιώτης Κορκολής, στην ομιλία του,
αναφέρθηκε στη σημασία όλων των δράσεων που συμβάλλουν στην ευρύτερη στρατηγική της
ανάπτυξης Ηγουμενίτσας ως σημαντικό διαμετακομιστικό κέντρο, καθώς και στις δυνατότητες
χρηματοδότησης στοχευμένων και ώριμων έργων υποδομής, με έμφαση στις πολυτροπικές μεταφορές.
Τέτοια έργα μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ, το Connecting Europe Facility (CEF)-Transport,
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, ο
Γενικός Γραμματέας επιβεβαίωσε την επικείμενη ένταξη της Γ’ φάσης επέκτασης του Λιμένα
Ηγουμενίτσας στο ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και την ένταξη του έργου του εμπορευματικού κέντρου στο
χρηματοδοτικό πρόγραμμα CEF-Transport.

Τέλος,

χαιρέτισε τις

κοινές

δραστηριότητες

που

αναπτύσσονται με τους Ιταλούς εταίρους και στοχεύουν στην οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης
περιοχής των δυο χωρών.
Ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής κ. Χ. Λαμπρίδης, στην ομιλία του αναφέρθηκε
μεταξύ άλλων στους δυο πυλώνες της στρατηγικής της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής – Ιονίου που
σχετίζονται με την μεταφορική δραστηριότητα. Στον πυλώνα ΙΙ, ο οποίος αφορά τη διασύνδεση της
περιοχής, διανοίγοντας προοπτικές ανάπτυξης των θαλασσίων διαδρόμων και τον πυλώνα ΙΙΙ της
στρατηγικής για τα λιμάνια ο οποίος αφορά σε περιβαλλοντικά θέματα. Επίσης, αναφέρθηκε στην

περίπτωση του Εμπορευματικού Κέντρου Ηγουμενίτσας το οποίο θα ενισχύσει το ρόλο του λιμένα
Ηγουμενίτσας και δημιουργεί μια σημαντική δυναμική στην προσέκλυση φορτίων.
Στην ομιλία του ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας, κ. Αντρέας
Νταής, τόνισε μεταξύ άλλων: «Βρισκόμαστε εδώ σήμερα σε μια γενικότερη προσπάθεια συζήτησης για
την ανάπτυξη συνεργασιών, σε επίπεδο Μακροπεριφέρειας Αδριατικής- Ιονίου των λιμένων Αδριατικής Ιονίου – Εγνατίας, για την αναζήτηση κοινών σημείων συνεργασίας αναφορικά με τις Θαλάσσιες
Μεταφορές και τις Διατροπικές Συνδέσεις με την Ενδοχώρα. Τόσο το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που
προσφέρει η περιοχή της Αδριατικής με τους Λιμένες Τεργέστης, Βενετίας, Ανκόνα, Μπάρι, Πρίντεζι,
Κέρκυρας, Ηγουμενίτσας, Πάτρας να διατηρούν ήδη τακτικές συνδέσεις, όσο και το πλεονέκτημα της
ασφαλούς σύνδεσης με την ενδοχώρα από Ελληνικής πλευράς με τα σύγχρονα Οδικά δίκτυα της
Εγνατίας Οδού, της Ιόνιας Οδού που έχει ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο ποσοστό της, καθώς και του προς
ολοκλήρωση οδικού άξονα Ε65 - δίνουν ως σύνολο την ευκαιρία δημιουργίας συνεργασιών και με
λιμένες που βρίσκονται κατά μήκος αυτού του άξονα, όπως οι Λιμένες Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης,
Καβάλας, Βόλου και Πάτρας. »
Μετά το τέλος της ημερίδας

ακλούθησε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τη συμμετοχή των

εκπροσώπων των λιμένων Αδριατικής - Ιονίου – Εγνατίας, όπου καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα.

