ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ηράκλειο 6 Απριλίου 2022
Ευρεία σύσκεψη με τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Μ.
Κουτρουλάκη, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 6 Απριλίου στα Γραφεία της Διοίκησης του
Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, για θέματα των Λιμένων του Νότου και των Δημοτικών
Λιμενικών Ταμείων.
Θερμή υπήρξε η υποδοχή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Μηνά Παπαδάκη και από τους
παρευρισκόμενους όπου καλωσόρισαν τον Ηρακλειώτη Γενικό Γραμματέα.
Στη Σύσκεψη παρευρέθηκαν ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Σενετάκης, ο Πρόεδρος της ΝΟΔΕ κ.
Καρκανάκης, ο Κεντρικός Λιμενάρχης Ηρακλείου κ. Ευθύμιος Δουβής, o Δήμαρχος
Μαλεβυζίου κ. Μποκέας, ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Μαλεβυζίου κ.
Γενναράκης, το μέλος του ΔΣ ΟΛΗ κ. Νιθαυριανάκης καθώς και Προϊστάμενοι του ΟΛΗ.
Ο Γενικός Γραμματέας κ. Κουτουλάκης, ευχαρίστησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΛΗ κ.
Μηνά Παπαδάκη και τόνισε την άψογη συνεργασία που υπάρχει με το Υπουργείο Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής, αναφέροντας ότι είναι υποδειγματική η σχέση με την Διοίκηση
του ΟΛΗ και η οποία προκύπτει μέσα από τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη. Η ύπαρξη
αυτών των δύο στοιχείων σε συνδυασμό με την προσπάθεια και την σκληρή δουλειά έχει
αποτέλεσμα την εμβάθυνση της συνεργασίας. Παράλληλα ευχαρίστησε την Διοίκηση του
ΟΛΗ για την συμβολή στις ανάγκες του Κεντρικού Λιμενικού Σώματος η οποία εκτιμάται
βαθύτατα.
Η συζήτηση κυμάνθηκε σε θέματα αρμοδιοτήτων Νησιωτικής Πολιτικής, με σημαντική την
αναφορά από τον Γενικό Γραμματέα μιας άκρως αναπτυξιακής ατζέντας, με την έγκριση
μελετών όπως η υλοποίηση του αρχιτεκτονικού φωτισμού του Ενετικού Φρουρίου του Κούλε
όπου έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις από το Υπουργείο Τουρισμού ενώ έχει
εγκριθεί η χρηματοδότηση του έργου από το Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
Από τον Γενικό Γραμματέα κ. Κουτουλάκη τονίστηκε ιδιαίτερα η επισήμανση της
εξωστρέφειας του ΟΛΗ όσον αφορά την συμμετοχή του σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα που
βοηθούν στην αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών του.
Στη συνέχεια η συζήτηση επεκτάθηκε στα θέματα αξιοποίησης των Λιμένων του Νότου, στα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν (προσάμμωση, αγκυροβόλιο, προσήνεμος μόλος κλπ.) και
στα θέματα των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων στα οποία αναφέρθηκαν τόσο ο Πρόεδρος
του Λιμενικού Ταμείου Μαλεβυζίου κ. Γενναράκης όσο και ο Δήμαρχος Μαλεβυζίου κ.
Μποκέας, οι οποίοι εστίασαν στην αποτύπωση της υπάρχουσας εικόνας της χερσαίας ζώνης
η οποία είναι άκρως επιβαρυμένη με τις μεγάλες εγκαταστάσεις αλλά παράλληλα αποτελεί
μεγάλης κομβικής σημασίας για την αξιοποίηση του Λιμανιού.

Ο Γενικός Γραμματέας κ. Κουτουλάκης προέβη στην εισήγηση για την αναθεώρηση των
Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων με την πρόταση όχι των συνενώσεων αλλά με αυτοτέλεια
επάρκειας διαχείρισης. Όπως ανέφερε «δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στα Λιμάνια του Νότου
και με την συνεργασία ΟΛΗ και Λιμενικών Ταμείων μπορούμε να θέσουμε σημαντικές
βάσεις. Θα δούμε ανέφερε όλες τις αρχιτεκτονικές μελέτες που έχουν υποβληθεί και που
αφορούν την βελτίωση και συντήρηση λιμενικών υποδομών και κατόπιν θα προχωρήσουμε
στην εφαρμογή τους. Διευρύνουμε την επιλεξιμότητα για να βοηθήσουμε και να φανούμε
χρήσιμοι » .
Με την αναγνώριση ότι τα Λιμάνια του Νότου αποτελούν εργαλείο τουριστικής και
οικονομικής ανάπτυξης ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Μηνάς Παπαδάκης τόνισε την
ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνεται στα Λιμάνια του Νότου, με την προώθηση ενεργειών και
χάραξης μοντέλου λιμενικής πολιτικής προς όφελος γενικά του τόπου μας.
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις από τον Γενικό
Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Κουτουλάκη και από τους συμμετέχοντες
αφού είχε προηγηθεί η ανταλλαγή ευχαριστιών και αναμνηστικών δώρων από τον
Διευθύνοντα Σύ6μβουλο του ΟΛΗ κ. Μηνά Παπαδάκη.
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