Πάτρα 21.06.2018

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Οργανισµός Λιµένος Πατρών βρίσκεται στη ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι, το λιµάνι της
Πάτρας, από την Κυριακή 24/6/2018, για την οποία έχει προγραµµατισθεί η πρώτη άφιξη, θα
αποτελεί ενδιάµεσο σταθµό στα δροµολόγια, Κωνσταντινούπολη-Τεργέστη και αντίστροφα, των
πλοίων της µεγάλης ναυτιλιακής εταιρείας UN. RO-RO µε έδρα την Κωνσταντινούπολη. Η εν λόγω
εταιρεία πρόσφατα εξαγοράσθηκε από µία από τις κορυφαίες Ευρωπαϊκές εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα, την ∆ανέζικη DFDS, η οποία κυριαρχεί στους
εµπορικούς δρόµους της βόρειας Θάλασσας και διαθέτει ένα εκτεταµένο δίκτυο συνδυασµένων
µεταφορών σε όλη την Ευρώπη.
Έχουν προγραµµατισθεί, σε πρώτη φάση, τέσσερις προσεγγίσεις εβδοµαδιαίως στο λιµάνι µας,
δύο ανά κατεύθυνση (προς και από Τεργέστη) µε προοπτική να αυξηθούν, στο άµεσο µέλλον, σε
τρείς.
Σκοπός, των ενδιάµεσων αυτών στάσεων στο λιµάνι της Πάτρας στη διαδροµή προς Τεργέστη,
είναι η µεταφόρτωση φορτίων, προερχόµενων από την Τουρκία, που προορίζονται για λιµάνια της
Ιταλίας νοτιότερα της Τεργέστης (Μπρίντεζι, Μπάρι, Ανκόνα, Βενετία), τα οποία θα εξυπηρετούνται
µε τις υφιστάµενες γραµµές άλλων εταιρειών από το λιµάνι της Πάτρας καθώς και η εκφόρτωση
φορτίων για την εγχώρια αγορά. Αντιστρόφως, κατά την επιστροφή τους πλοία από την Τεργέστη
µε κατεύθυνση την Κωνσταντινούπολη, θα παραλαµβάνουν φορτία που θα καταφθάνουν, από τα
ως άνω λιµάνια της Ιταλίας, στην Πάτρα αλλά και φορτία της εγχώριας αγοράς που έχουν
προορισµό την Τουρκία και άλλες χώρες της Ανατολής.
Το λιµάνι µας προετοιµάσθηκε έγκαιρα και είναι έτοιµο να υποδεχθεί και να καλωσορίσει την νέα
αυτή δραστηριότητα η οποία φαίνεται να επιβεβαιώνει το συγκριτικό πλεονέκτηµα της γεωγραφικής
του θέσης στο θαλάσσιο διάδροµο της Αδριατικής. Παράλληλα υποστηρίζει και ενισχύει τις
προσπάθειες του Ο.Λ.ΠΑ., σύµφωνα µε τον στρατηγικό του σχεδιασµό, για την ανάδειξη του
λιµένα µας σε Ισχυρό κόµβο συνδυασµένων µεταφορών του Κεντρικού ∆ιευρωπαϊκού ∆ικτύου και
σε κόµβο διασύνδεσης των δύο µεγάλων αξόνων, της

Ανατολικής Μεσογείου (East

Mediterranean) και του Σκανδιναβικού διαδρόµου (Scandinavian corridor) που διασχίζει την Ιταλία.
Ευχόµαστε, στους νέους χρήστες και συνεργάτες του λιµένα µας, καλή επιτυχία στους νέους
επιχειρηµατικούς τους σχεδιασµούς και δηλώνουµε την ετοιµότητα µας να τους παρέχουµε υψηλού
επιπέδου λιµενικές υπηρεσίες ώστε αυτή η δραστηριότητα να αποδειχθεί βιώσιµη και αµοιβαία
επωφελής.
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