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Η Αναπληρώτρια Υπουργός Τουρισμού κ. Έλενα Κουντουρά εγκαινίασε σήμερα το πρωί
τη νέα προβλήτα κρουαζιεροπλοίων στο χώρο του νέου λιμένα στην Κέρκυρα.
Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο λιμάνι της Κέρκυρας να
φιλοξενεί 7 επιπλέον κρουαζιερόπλοια.
Τον Αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κερκύρας Παξών και Διαποντίων
Νήσων κ. κ. Νεκτάριος.
Παρέστησαν ο βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Παυλίδης, ο Δήμαρχος Κέρκυρας
Κώστας Νικολούζος, η αντιπεριφερειάρχης Κέρκυρας Νικολέτα Πανδή, το Διοικητικό
Συμβούλιο του ΟΛΚΕ, θεματικοί αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακοί και δημοτικοί
σύμβουλοι, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και εκπρόσωποι των τουριστικών
και παραγωγικών φορέων του νησιού.
Ομιλία προέδρου ΟΛΚΕ

Ο Πρόεδρος του ΟΛΚΕ στην ομιλία του τόνισε μεταξύ άλλων:
Εγκαινιάζουμε σήμερα ένα μεγαλόπνοο και σημαντικό έργο τόσο για το λιμάνι όσο και για
την πόλη της Κέρκυρας. Η επέκταση του προσήνεμου μόλου κατά 430 μέτρα δημιουργεί τις
προϋποθέσεις για εξυπηρέτηση μεγάλων κρουαζιεροπλοίων (των μεγαλύτερων που
υπάρχουν στον κόσμο) ενώ ταυτόχρονα ολόκληρο το λιμάνι προστατεύεται πλέον από
τον άνεμο και τους
εισερχόμενους κυματισμούς και δημιουργείται ο κατάλληλος
προστατευμένος θαλάσσιος χώρος ελιγμών των πλοίων.
Με το έργο αυτό δίνεται οριστική λύση στο οξύ πρόβλημα που δημιουργούνταν στο λιμάνι
της Κέρκυρας κατά την διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου όπου η κίνηση των
κρουαζιεροπλοίων είναι αυξημένη, δίνοντας τη δυνατότητα ταυτόχρονου ελλιμενισμού 4
μεγάλων κρουαζιεροπλοίων και τριών μικρότερων .
Ο προϋπολογισμός μελέτης του έργου «Λιμένας Κέρκυρας-προσήνεμος μόλος» ανέρχεται
μετά από αναθεώρηση και ΦΠΑ στα 23.700.000,00 και χρηματοδοτήθηκε από το
πρόγραμμα Intereg III Ελλάδα-Ιταλία και στη συνέχεια από το πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων με εγκεκριμένη πίστωση 25.000.000,00€.
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Αναλαμβάνοντας την ευθύνη διαχείρισης του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας πριν 1,5
χρόνο περίπου, τόσο εγώ, όσο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είχαμε βάλει ένα
μεγάλο στοίχημα για το λιμάνι: Να αλλάξει όψη, να αναβαθμιστεί με νέες λειτουργίες και
υπηρεσίες προκειμένου να είναι πάντα έτοιμο να υποδεχτεί εκατομμύρια επιβατών, που
διακινούνται κάθε χρόνο, τουριστών και ταξιδιωτών. Στόχοι οι οποίοι φαίνεται πως
εκπληρώνονται.
Παράλληλα, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως από τον λιμένα Κέρκυρας, μετακινούνται χιλιάδες
φορτηγά και αυτοκίνητα, πράγμα που σημαίνει ότι χρειάζονται πρόσθετα έργα υποδομής,
για να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό αλλά και η κρουαζιέρα, η οποία αποτελεί οικονομική
ανάσα για τους έμπορους και καταστηματάρχες του νησιού.
Μόνο την φετινή χρονιά είχαμε προσεγγίσεις 406 κρουαζιεροπλοίων και 650.000 επιβατών
περίπου. Χάρη στη βοήθεια, τη συνεργασία, την επιμέλεια, την εποπτεία, το ενδιαφέρον
του ΟΛΚΕ αλλά και των συναρμόδιων υπηρεσιών το λιμάνι της Κέρκυρας παρουσιάζει μια
διαφορετική όψη σήμερα. Ολοκληρώνοντας δε το Πάσχα του 2016 και το υπό εξέλιξη έργο
του νέου κόμβου κυκλοφορίας, μπροστά στον παλαιό επιβατικό σταθμό, το οποίο ενέταξε
ο οργανισμός σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα από το οποίο και λαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος
της χρηματοδότησης, το λιμάνι θα είναι πλέον (μετά από 15 χρόνια συνεχών έργων)
πλήρως αναμορφωμένο και αναβαθμισμένο.
Τα έργα αυτά αλλάζουν σταδιακά την όψη του λιμανιού μας και θα το καταστήσουν κέντρο
εξελίξεων, ναυτιλιακό κέντρο, κέντρο πολιτισμού και κέντρο περιβάλλοντος.»
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