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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Στη διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «TEN-T Days» το Λιμάνι της Ηγουμενίτσας 

Περισσότεροι από 2000 συμμετέχοντες από τον τομέα των μεταφορών  

και 26 Υπουργεία Μεταφορών 

 

Η 9η διοργάνωση «TEN-T Days» (Ημέρες Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών) διεξήχθη στην 
πρωτεύουσα της Σλοβενίας, Λιουμπλιάνα 25-27 Απριλίου 2018. Στην διοργάνωση, παρευρεθεί ο 
Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας κ. Ανδρέας Νταής στα 
πλαίσια των δράσεων που αφορούν το έργο ADRI-UP για την κατασκευή του Εμπορευματικού 
Κέντρου/ Επιχειρηματικού Πάρκου Θεσπρωτίας, καθώς και το έργο Poseidon Med II που αφορά 
δράσεις για τη χρήση του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου ως ναυτιλιακού καυσίμου στην 
Ανατολική Μεσόγειο. 

 

Στις παράλληλες εκδηλώσεις της διάσκεψης πραγματοποιήθηκε σχετική έκθεση όπου 
παρουσιάστηκαν επίλεκτα έργα που χρηματοδοτούνται από τον Μηχανισμό Συνδέοντας την 
Ευρώπη - CEF, το  Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (TEN-T) και των σχετικών προγραμμάτων 
χρηματοδότησης της ΕΕ που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής υποδομής 
μεταφορών. Η έκθεση φιλοξένησε περίπου 100 εκθέτες που παρουσίασαν καινοτόμες λύσεις 
στον τομέα των μεταφορών σε δύο αίθουσες του εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου της 
Λιουμπλιάνα, οι οποίοι επιλέχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχαν την ευκαιρία να 
παρουσιάσουν τα έργα που υλοποιούν με περίπτερα στο χώρο του συνεδρίου. Ανάμεσα στα 



  

 

έργα επιλέχθηκε και το έργο ADRI-UP, έχοντας έτσι την ευκαιρία πλήθος παραγόντων και 
φορέων του τομέα των μεταφορών να γνωρίσουν το έργο. Στην έκθεση με περίπτερο 
συμμετείχε και το έργο POSEIDON MED II, στο οποίο ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας είναι 
επίσης εταίρος.  

Το περίπτερο του ΑDRI-UP επισκέφτηκε η Επίτροπος Μεταφορών κα Violeta Bulc, ενημερώθηκε 
σχετικά με τους στόχους του έργου και τις προοπτικές που ανοίγονται σε Ελληνικό αλλά και 
Ιταλικό επίπεδο.   

Η φετινή διάσκεψη επικεντρώθηκε στην έξυπνη, βιώσιμη και ασφαλή κινητικότητα στο 
Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και στις κατάλληλες επενδύσεις στη συνδεσιμότητα 
μεταφορών προκειμένου να διευκολυνθούν οι ανταλλαγές και να ενισχυθούν οι θέσεις 
εργασίας και η ανάπτυξη στον τομέα των μεταφορών. 

Η Επίτροπος Μεταφορών κα Violeta Bulc εκπροσώπησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη 
διάρκεια των τριών ημερών. Η Επίτροπος κα. Bulc δήλωσε: «Επί τη ευκαιρίας της φετινής 
διοργάνωσης, η Επιτροπή συγκεντρώνει ανθρώπους όλων των μέρων του τομέα των 
μεταφορών για να διευκολύνει την ανταλλαγή απόψεων και να διασφαλίσει ότι μπορεί να 
οικοδομηθεί το ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών του μέλλοντος. Η Επιτροπή είναι εκεί για να σας 
βοηθήσει με την εμπειρογνωμοσύνη και όπου είναι δυνατόν και με τη χρηματοδότηση της ΕΕ. " 

Οι επενδυτικές ανάγκες στις μεταφορές είναι τεράστιες. Ως εκ τούτου, στις 26 Απριλίου, η 
Επίτροπος Μεταφορών, αφιέρωσε μια συνεδρία στους επενδυτές και τις εταιρείες με στόχο να 
προωθήσει τις επενδύσεις στις βιώσιμες μεταφορές. Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση υψηλού 
επιπέδου συζήτησαν τις πιθανές συνέργειες στον τομέα των μεταφορών, της ενέργειας, της 
ψηφιακής συνδετικότητας και των επενδύσεων στο πλαίσιο αυτό μετά το 2020. Η σύνοδος 
οδήγησε  στη "Δήλωση της Λιουμπλιάνα" που θα ξεκινήσει από μέλη της βιομηχανίας 
μεταφορών σχετικά με βασικές αρχές για επενδύσεις στην έξυπνη, βιώσιμη και ασφαλή 
κινητικότητα.  

Στις συνεδριάσεις των διαδρόμων του κεντρικού δικτύου, οι ευρωπαίοι συντονιστές του 
Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) παρουσίασαν το πρόγραμμα εργασίας για 
καθέναν από τους διαδρόμους, το ERTMS (European Railway Traffic Management System) και 
τους Θαλάσσιους Διαδρόμους. Οι συνεδριάσεις εξέτασαν την τρέχουσα κατάσταση των 
επενδύσεων από τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) και επεσήμαναν 
παραδείγματα έργων καλής πρακτικής. 

Οι ευκαιρίες μέσα από τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που στηρίζει και προωθεί η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, είναι ευκαιρίες μέσα από τις οποίες εκμεταλλευόμενοι το έργο ADRI-UP θα 
κατορθώσουμε να δώσουμε νέα πνοή στο Λιμάνι της Ηγουμενίτσας, ώστε συνδυαστικά με το 
Εμπορευματικό Κέντρο Θεσπρωτίας να μετατραπεί σε ένα ισχυρό κόμβο συνδυασμένων 
μεταφορών.  

** (Την αποκλειστική ευθύνη της παρούσας έκδοσης φέρει ο συγγραφέας της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν 
φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των περιεχομένων σ' αυτήν πληροφοριών.) 

 


