ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ηράκλειο 10-6-2020

Τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου επισκέφθηκε σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020, στο
πλαίσιο της επίσκεψης του στην Κρήτη, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.
Κωστής Χατζηδάκης, με σκοπό την ενημέρωση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος και τον
συντονισμό κοινών δράσεων.
Τον Υπουργό συνόδευαν παράλληλα, ο Υφυπουργός Αθλητισμού κ. Λευτέρης Αυγενάκης,
και ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Μάξιμος Σενετάκης.
Στο κτήριο της Διοίκησης του ΟΛΗ ΑΕ, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
υποδέχθηκαν ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ ΑΕ κ. Μηνάς Παπαδάκης, ο Πρόεδρος του
Δ.Σ. του ΟΛΗ ΑΕ κ. Ιωάννης Βαρδαβάς, ο Λιμενάρχης Ηρακλείου κ. Ευθύμης Δουβής, τα
μέλη του Δ.Σ. ΟΛΗ κ. Μαρία Καλλέργη, κ. Αντώνιος Νιθαυριανάκης, κ. Νικόλαος Σηφακης,
κ. Ξενοφών Σφακιανάκης.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ ΑΕ, κ. Μηνάς Παπαδάκης, επιβεβαίωσε το θετικό κλίμα
που ήδη έχει αναπτυχθεί με τον Υπουργό, συνεχίζοντας την καλή συνεργασία με το
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
Στην συνάντηση, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ ΑΕ κ. Μηνάς Παπαδάκης αναφέρθηκε
στις διάφορες δράσεις Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΟΛΗ και τόνισε την σημαντικότητα
των δράσεων στο τομέα της Ενέργειας. Εξήγγειλε ένα νέο έργο ενεργειακής αναβάθμισης
του λιμανιού που αφορά την αντικατάσταση όλου του φωτισμού σε όλη την ζώνη του
λιμένα, με λαμπτήρες υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Το έργο αυτό θα επιφέρει 35%
εξοικονόμηση ενέργειας και υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του β΄εξαμήνου του
2020, προσκαλώντας τον Υπουργό στα εγκαίνια του νέου φωτισμού του λιμανιού.
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Χατζηδάκης, χαιρέτησε και αποδέχθηκε με
ιδιαίτερη ευχαρίστηση και θέρμη την προαναφερόμενη ενεργειακή δράση που δηλώνει την
ευαισθησία του ΟΛΗ σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Επεσήμανε παράλληλα
την σημασία του αναπτυξιακού και περιβαλλοντικού σχεδίου του λιμανιού
και
υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι η ανάληψη και η ενσωμάτωση πρωτοβουλιών
περιβαλλοντικής φύσεως είναι αναγκαία και συντελεί όχι μόνον στην αναβάθμιση του
Λιμένος Ηρακλείου ως σύμβολο ανάπτυξης αλλά το καθιστά κυρίως καθαρό λιμάνι, με
ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση, δηλώνοντας ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος

και Ενέργειας θα
Περιβάλλοντος.

είναι αρωγός όπου και όποτε χρειαστεί σε θέματα Ενέργειας και

Στη συνέχεια ο Υπουργός τόνισε την εξαιρετική γεωγραφική και στρατηγική θέση της
Κρήτης, η οποία προσδίδει ένα τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα από γεωπολιτικής και
γεωστρατηγικής όψης στο λιμάνι του Ηρακλείου, καθιστώντας το ως ενεργειακό κόμβο και
κέντρο δραστηριοτήτων αφού αποτελεί τόπο επικοινωνίας και σύγκλισης τριών ηπείρων,
ενώ τα οφέλη για το νησί και τους κατοίκους του είναι πολλαπλά, λειτουργώντας ως
καταλύτης οικονομικής ανάπτυξης και πηγή ευημερίας για την περιοχή και κατ’ επέκταση
για όλη την Κρήτη.
Μετά το πέρας της συνάντησης, ο υπουργός ευχήθηκε καλή επιτυχία στη νέα Διοίκηση του
Οργανισμού, ο δε Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Μηνάς Παπαδάκης και ο Πρόεδρος
του ΔΣ του ΟΛΗ κ. Ιωάννης Βαρδαβάς, πρόσφεραν στον Υπουργό ως αναμνηστικά δώρα
τοπικά παραδοσιακά κρασιά καθώς και το Λεύκωμα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου,
ανταλλάσσοντας θερμές ευχαριστίες και υποσχέσεις στενής συνεργασίας.

Από τον ΟΛΗ ΑΕ

