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Ηγουμενίτσα, 17/02/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επίσκεψη του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Πλακιωτάκη
στον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας

Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας επισκέφθηκε το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020, ο Υπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής
Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων κ. Ευάγγελο Κυριαζόπουλο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ο κ.
Πλακιωτάκης είχε την ευκαιρία να δει τις εγκαταστάσεις του Λιμένα και σε σύσκεψη που ακολούθησε
ενημερώθηκε για τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Οργανισμού.
Άμεσος στρατηγικός στόχος η εκμετάλλευση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που προσδίδει η
μορφολογία της περιοχής για την δημιουργία ενός δικτύου μαρίνων σε Ηγουμενίτσα, Σύβοτα, Πλαταριά και
Σαγιάδα. Αναφορά έγινε επίσης, στην αναδιαμόρφωση τμημάτων της χερσαίας ζώνης που έχει ήδη
πραγματοποιηθεί και δόθηκε έμφαση στον σχεδιασμό πλήρους ανάπλασης των αστικών υπαίθριων χώρων.
Παρουσιάστηκαν οι δράσεις που υλοποιήθηκαν στους τέσσερις μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων με
στόχο τον εκσυγχρονισμό του Λιμένα. Τέλος, αναφέρθηκε εκτενώς στο πλάνο που έχει ήδη μπει σε
προτεραιότητα και αφορά μια σειρά από δράσεις που θα μετατρέψουν το Λιμάνι σε ένα «πράσινο» Λιμάνι με
μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα (Zero Energy). Ετοιμάζεται ήδη ο φάκελος για υποβολή πρότασης
χρηματοδότησης έργου που αφορά την εκπόνηση πλήρους σχεδίου και μελετών για ρευματοδότηση πλοίων
από ξηράς.
Ο κ. Υπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά, ότι από την παρουσίαση των έως τώρα πεπραγμένων της παρούσας
διοίκησης, αλλά και από τον μελλοντικό σχεδιασμό τους, διαπιστώνει ότι στην Ηγουμενίτσα υπάρχει και
όραμα και σχέδιο. Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας έχει τις δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης και βελτίωσης
ώστε να μετατραπεί σε μια ατμομηχανή ανάπτυξης για την τοπική κοινωνία δημιουργώντας νέες θέσεις
εργασίας και τοποθετώντας την Ηγουμενίτσας στον χάρτη με τους μεγαλύτερους λιμένες της Ευρώπης.
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