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Η Ευρωπαϊκή Λιμενική Βιομηχανία δίνει ραντεβού
στη Χίο στις 28 και 29 Ιουνίου
2018/06/21 15:31 στην κατηγορία ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Η πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα φιλοξενήσει τη διεθνή συνάντηση για
το μέλλον της Ευρωπαϊκής Λιμενικής Πολιτικής, το διήμερο 28-29 Ιουνίου,
συγκεντρώνοντας τα βλέμματα των ευρωπαϊκών λιμένων, των εκπροσώπων τους και
της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Εκατό και πλέον εκπρόσωποι των σημαντικότερων λιμενικών ενώσεων της Ευρώπης,
διεθνών οργανισμών, αλλά και της ελληνικής λιμενικής βιομηχανίας αναμένεται να
συγκεντρωθούν στην Χίο, το διήμερο 28-29 Ιουνίου 2018, για να συζητήσουν το
μέλλον της Ευρωπαϊκής Λιμενικής Πολιτικής.
Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου
γιορτάζει τα 15 χρόνια της δράσης Jean Monnet «Ευρωπαϊκή Λιμενική
Πολιτική» διοργανώνοντας, σε συνεργασία με τη διαδικτυακή Πρωτοβουλία
PortEconomics.eu, το Ευρωπαϊκό Συμπόσιο με θέμα τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή
Λιμενική Πολιτική.
Στόχος του Συμποσίου είναι η ανταλλαγή προτάσεων, ιδεών και καλών πρακτικών,
προκειμένου να αποτιμηθεί η υφιστάμενη πρόοδος και να αξιολογηθεί η μελλοντική
προοπτική των Ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για τους λιμένες.
Ήδη έχει επιβεβαιωθεί η συμμετοχή ως ομιλητών:
-Εκπροσώπων διεθνών οργανισμών και ενώσεων, όπως ο Οργανισμός Οικονομικής

Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OΟΣΑ), η Διεθνής Ένωση Λιμένων, η Διεθνής Ένωση
Πόλεων-Λιμένων και η Διεθνής Ένωση Μηχανικών Λιμένων
-Εκπροσώπων ευρωπαϊκών οργανισμών, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται ο
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Λιμένων, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ιδιωτών Παρόχων
Λιμενικών Υπηρεσιών, η Ευρωπαϊκή Ένωση Εργαζομένων στους Λιμένες, η Ευρωπαϊκή
Ένωση για την Βυθοκόρηση Λιμένων.
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-Εκπροσώπων λιμένων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται ο Πειραιάς, η
Θεσσαλονίκη, ο Βόλος, αλλά και ο τρίτος μεγαλύτερος Ευρωπαϊκός λιμένας, το
Αμβούργο
-Εκπροσώπων της Ελληνικής Πολιτείας και επιμελητριών, όπως η Γενική Γραμματεία
Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, η Ρυθμιστική Αρχή
Λιμένων, το Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά και ο Σύνδεσμος
Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας.
Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συμποσίου και Αναπληρωτής
Καθηγητής του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Θάνος
Πάλλης δήλωσε σχετικά “το Συμπόσιο αποτελεί το σημαντικότερο γεγονός για την
Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική τη φετινή χρονιά, καθώς έχει καταφέρει να
προσελκύσει τους σημαντικότερους λήπτες απόφασης και διαμόρφωσης λιμενικών
πολιτικών στην Ευρώπη.
Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι από το γεγονός ότι στη Χίο το διήμερο 28-29 Ιουνίου,
θα συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις.
Το Συμπόσιο αποτελεί πρώτης τάξεως ευκαιρία για τις λιμενικές αρχές και τους
φορείς διαχείρισης λιμένων, να διαμορφώσουν το μέλλον της σύγχρονης ευρωπαϊκής
λιμενικής βιομηχανίας”.
“Σε ειδικές συνεδρίες θα συζητηθούν πτυχές της ευρωπαϊκής λιμενικής πολιτικής.
Ενδεικτικά θα συζητηθούν θέματα λιμενικής διακυβέρνησης, λιμενικής απόδοσης,
περιβαλλοντικών πολιτικών, σχέσεων πόλης-λιμένα”, συμπληρώνει ο δρ. Γιώργος
Βαγγέλας, διδάσκων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και επιστημονικός συνεργάτης
στη δράση Jean Monnet «Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική».

Η δεύτερη ημέρα του Συμποσίου θα συμπεριλαμβάνει την παρουσίαση επιλεγμένων
ακαδημαϊκών ερευνών σε θέματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική, με
τη συμμετοχή ερευνητών, τόσο από την Ελλάδα όσο και από άλλες ευρωπαϊκές
χώρες, όπως η Ιρλανδία, η Μεγάλη Βρετανία, το Βέλγιο, η Ιταλία, η Γερμανία, κλπ.
Το Συμπόσιο θα φιλοξενηθεί στο Μουσείο Μαστίχας του Πολιτιστικού
Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς.
Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Συμπόσιο και τον τρόπο με τον οποίο
μπορεί κάνεις να το παρακολουθήσει, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του
Συμποσίου: http://www.porteconomics.eu/epp/jmsymposium/

