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«Τα Logistics της Βόρειας Ελλάδας και ο ρόλος του Λιμένα Αλεξανδρούπολης»
ήταν το θέμα της προσυνεδριακής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στην
Αλεξανδρούπολη την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου στα Γραφεία του Οργανισμού Λιμένα
Αλεξανδρούπολης και με πρωτοβουλία του Οργανισμού Λιμένα, ενόψει του συνεδρίου
«Logistics Solutions VI», που διοργανώνεται στις 5 Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη.
Σκοπός της συνάντησης, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της τοπικής
επιχειρηματικότητας, ήταν η ανάδειξη από τις ίδιες τις εμπορικές και βιομηχανικές
επιχειρήσεις της Θράκης των προκλήσεων, των ευκαιριών και των βέλτιστων πρακτικών
για τα δίκτυα, υποδομές και λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας της ευρύτερης
περιοχής.
«Υπάρχει μία τοπική επιχειρηματικότητα, η οποία πέρασε και άντεξε μία δεκάχρονη κρίση
και θέλει να αναταχθεί και να προχωρήσει εμπρός. Υπάρχει ένας λιμένας, ο οποίος μπορεί να
εξυπηρετήσει και να στηρίξει την τοπική επιχειρηματικότητα με πάρα πολλούς τρόπους. Ο πιο
σημαντικός, προφανώς, είναι να είναι ο λιμένας
το σημείο, όπου θα μπορέσουν να
πραγματοποιηθούν όλες οι διαδικασίες της μεταφοράς των προϊόντων από τον τόπο παραγωγής στον
καταναλωτή, δηλ. ένα κέντρο της ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ» δήλωσε ο Πρόεδρος και Δ/νων
Σύμβουλος του ΟΛΑ, κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΚΑΣ, προσδιορίζοντας τον στρατηγικό στόχο
του Οργανισμού.
Όπως ανέφερε ο κ. Δούκας, « Με τη σημερινή συνάντηση επιχειρείται η ανάδειξη των
αναγκών των τοπικών επιχειρήσεων.… Το λιμάνι πρέπει να εφοδιαστεί με φορτωτικά μέσα, με
αποθήκες, με εξοπλισμό που να στηρίξει αυτήν την τοπική επιχειρηματικότητα. Είμαστε σε σημείο
που έχουμε ανεύρει τα χρηματοδοτικά εργαλεία και πρέπει να διερευνήσουμε από τις ίδιες τις
επιχειρήσεις τις ανάγκες τους στον τομέα αυτό, ώστε να κάνουμε ένα κοινό σχέδιο, το οποίο θα
εξυπηρετήσει τα τοπικά συμφέροντα, την τοπική κοινωνία και επιχειρηματικότητα».
Τέλος, ο πρόεδρος του ΟΛΑ διευκρίνισε ότι η εν λόγω συνάντηση είναι τελείως
ανεξάρτητη με τη διαδικασία των υποπαραχωρήσεων. «Η διαγωνιστική διαδικασία που αφορά
την εξεύρεση επενδυτή για τη μεγάλη εικόνα του λιμανιού, για μία ζώνη η οποία είναι μέχρι σήμερα
ανεκμετάλλευτη, είναι μία ξεχωριστή διαδικασία» εξήγησε, συμπληρώνοντας πως η συνάντηση
αφορά στο παλιό εμπορικό λιμάνι που -όπως εκτιμά- έχει τις δυνατότητες, στην ακτίνα επιρροής του

στο εμπόριο (Θράκη, Ανατολική Μακεδονία, Νότια και ενδεχομένως τα Ν.Α. Βαλκάνια), να στηρίξει
αυτή την προσέλκυση των φορτίων και τη χρήση ενός σύγχρονου Logistic».
Τα συμπεράσματα της σημερινής «Δεξαμενής Σκέψης» θα αποτελέσουν κρίσιμη
ενότητα του συνεδρίου «Logistics Solutions VI», το οποίο, σύμφωνα με τον κ. Δούκα,
«γίνεται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, αφορά την ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ στην Β. Ελλάδα και
αναμένεται να το παρακολουθήσουν περισσότερα από 180 κορυφαία στελέχη της αγοράς. Δίνεται
συνεπώς μία σημαντική ευκαιρία να αναδειχθούν και να παρουσιαστούν εξειδικευμένα θέματα και
πρακτικές, ειδικά για τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της εφοδιαστικής αλυσίδας της Θράκης και
της Ανατολικής Μακεδονίας».
Η συνάντηση έγινε υπό την αιγίδα του ΟΛΑ, ενώ την ατζέντα και την τεχνική
υποστήριξή της ανέλαβε η εταιρεία συμβούλων «PLANNING», ο εκπρόσωπος της οποίας,
Νίκος Γκότζιας, επισήμανε ότι «σκοπός είναι να μιλήσουμε με την επιχειρηματική κοινότητα
της περιοχής και να δούμε τα προβλήματα, τις προσδοκίες και τις λύσεις που μπορούν να δώσουν τα
Logistics, στην οικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

Για την ΟΛΑ Α.Ε..
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