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Με επιτυχία η ημερίδα για τη εξαγωγική δραστηριότητα μέσω του Λιμένος
Ηγουμενίτσας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της ενημερωτικής εκδήλωσης/career day στα
πλαίσια του έργου INTERMODADRIA, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Ιουνίου
2015 στο ξενοδοχείο Sivota Diamond Resort στα Σύβοτα Θεσπρωτίας, σε συνεργασία με τον
Σύλλογο Υδατοκαλλιεργητών Θεσπρωτίας.

Με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση, ο Βουλευτής Ν. Θεσπρωτίας κ. Μάριος
Κάτσης, ο Βουλευτής Ν. Θεσπρωτίας κ. Βασίλειος Γιόγιακας, ο τέως Βουλευτής Ν.
Θεσπρωτίας κ. Ηλίας Βεζδερβάνης, οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Ηπείρου
κ. Νικόλαος Κάτσιος, κ. Περικλής Βασιλάκης και κ. Ιωάννης Κατέρης, καθώς επίσης και ο
Δήμαρχος Φιλιατών κ. Σπυρίδων Παππάς, ο Υπολιμενάρχης κ. Νικόλαος Ζωγάκης ως
εκπρόσωπος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας, η κ. Βασιλική Παπαδημητρίου
εκπροσωπώντας την 3η Περιφέρεια Λιμενικού Σώματος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου
Θεσπρωτίας κ. Αλέξανδρος Πάσχος και ο Πρόεδρος της ΠΟΑΥ Θεσπρωτίας κ. Παναγιώτης
Πάντος.

Το έργο INTERMODADRIA προσπαθεί να δημιουργήσει την καταγραφή των
εμπορευματικών ροών μεταξύ μιας σειράς εμπορευματικών λιμένων της Μεσογείου, αλλά
και τα κατάλληλα "εργαλεία" ανάλυσης και μοντελοποίησης των ροών αυτών.
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Το έργο αποτελείται από 11 εταίρους από τη ζώνη της Αδριατικής και στοχεύει να
δημιουργήσει ένα τεχνολογικό, διαδικαστικό και επιχειρησιακό δίκτυο, ικανό να βελτιώσει
την διασύνδεση των λιμένων υποστηρίζοντας έτσι τους Θαλάσσιους Διαδρόμους
(Motorways of the Sea) και υπερνικώντας τα όποια εδαφικά συνοριακά προβλήματα.

Το αντικείμενο του έργου INTERMODADRIA είναι η βελτίωση της ενσωμάτωσης της
ναυτιλίας κοντινών αποστάσεων στις εφοδιαστικές αλυσίδες logistics που διασχίζουν την
Αδριατική Θάλασσα, και πιο συγκεκριμένα, η παροχή καλύτερων συνθηκών για την
ενεργοποίηση υπηρεσιών συνδυασμένων μεταφορών μεταξύ των λιμένων και των
ενδοχωρών τους.

Για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, σημαντικός στόχος είναι να μελετηθεί η προέλευση και ο
προορισμός των αγαθών, η τυπολογία και οι μεταφερόμενες ποσότητες, προσφέροντας με
αυτόν τον τρόπο σημαντική πληροφόρηση, τόσο σε επιχειρησιακό, όσο και σε στρατηγικό
επίπεδο.

Με τον τρόπο αυτό η ΟΛΗΓ ΑΕ θα είναι σε θέση να επιχειρήσει τη βελτιστοποίηση των
λιμενικών πόρων, ενισχύοντας τα συστήματα διαχείρισης και βοηθώντας σημαντικά τους
χρήστες στην καθημερινή επικοινωνία για τις λιμενικές υπηρεσίες που λαμβάνουν.

Τα τελευταία χρόνια η ΟΛΗΓ ΑΕ αξιοποιώντας τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία,
αναπτύσσει μοντέρνα και δυναμικά συστήματα, τα οποία θα επιτρέψουν στους χρήστες του
λιμένα, να μειώσουν το κόστος, διευκολύνοντας παράλληλα τις μεταφορικές ροές και το
εμπόριο εν γένει, καθιστώντας το από τα πρωτοπόρα λιμάνια στην ευρύτερη περιοχή.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δε θα μπορούσε να αγνοηθεί ο σημαντικότερος εξαγωγέας της
περιοχής μας. Οι τοπικές υδατοκαλλιέργειες αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους
χρήστες του λιμένα μας και το εξαγώγιμο προϊόν τους, ένα σημαντικό στήριγμα στην
τοπική οικονομία και ανάπτυξη και για το λόγο αυτό η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. θεώρησε σκόπιμο να
αναδείξει το ρόλο αυτό των υδατοκαλλιεργειών και να ξεκινήσει μια προσπάθεια
συνεργασίας των δυο φορέων με γνώμονα την ανάπτυξη του τόπου.
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