Στο Μπάρι ο Φ. Ζαΐμης στο πλαίσιο του έργου για κατασκευή τουριστικού καταφυγίου σκαφών στη
Σάββατο, 28 Δεκέμβριος 2019 22:48

Στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου «AI SMART», στο πλαίσιο της εδαφικής
συνεργασίας για τα «Στρατηγικά έργα INTERREG Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» που
πραγματοποιήθηκε στο Μπάρι της Ιταλίας στις 18 Δεκεμβρίου 2019, συμμετείχε η
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη
Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίων Ζαΐμη, τον Προϊστάμενο της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Αναστάσιο Αλεξόπουλο και το
στέλεχος του γραφείου Περιφερειάρχη της ΠΔΕ Δημήτριο Καραγιάννη, οι οποίοι μετέχουν
στην ομάδα του έργου.

Το έργο, μεταξύ άλλων, αφορά και στη δημιουργία Τουριστικού Καταφυγίου
Σκαφών στην περιοχή Ναυπάκτου με προϋπολογισμό 1,98 εκατομμύρια ευρώ.
«Ξεκινά ένα σημαντικό έργο τουριστικής υποδομής που θα αναδείξει λιμενικούς
τουριστικούς προορισμούς σε Ελλάδα και Ιταλία και θα δώσει αναπτυξιακή πνοή
στη Ναύπακτο με σημαντικά οφέλη για την τοπική οικονομία της Περιφέρειάς
μας», δήλωσε με την ευκαιρία αυτή ο κ. Ζαΐμης.

1/3

Στο Μπάρι ο Φ. Ζαΐμης στο πλαίσιο του έργου για κατασκευή τουριστικού καταφυγίου σκαφών στη
Σάββατο, 28 Δεκέμβριος 2019 22:48

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου, προβλέπεται η διαμόρφωση μαρίνας
ελλιμενισμού με οργανωμένη θαλάσσια και χερσαία ζώνη για την εξυπηρέτηση των
σκαφών αναψυχής. Στη χερσαία ζώνη του καταφυγίου προβλέπεται η κατασκευή
μικρού κτιρίου για την εξυπηρέτηση των επιβαινόντων στα ελλιμενιζόμενα σκάφη,
καθώς επίσης και η διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης και χώρων πρασίνου.

Σκοπός του καταφυγίου είναι η εξασφάλιση ικανοποιητικής υποδομής για την
εξυπηρέτηση του θαλάσσιου τουρισμού με σκάφη αναψυχής, μέσω ενός έργου
αρμονικά ενταγμένου στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της Ναυπάκτου.
Με τη δημιουργία ενός σύγχρονου καταφυγίου τουριστικών σκαφών, η Ναύπακτος
θα είναι σε θέση να προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στα σκάφη αναψυχής
που προσεγγίζουν στην περιοχή. Με δεδομένη δε τη συνεχώς αυξανόμενη
εξάρτηση της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας από τον τουρισμό και κυρίως από
τον θαλάσσιο τουρισμό, είναι προφανές ότι θα υπάρξουν πολύ σημαντικά οφέλη
από τη δημιουργία του καταφυγίου για την τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης
περιοχής.

Στο εταιρικό σχήμα του έργου συμμετέχουν η Περιφέρεια Απουλίας ως Επικεφαλής
Εταίρος, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και η Περιφέρεια
Ηπείρου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο εντεταλμένος σύμβουλος από την Περιφέρεια Απουλίας κ.
Giannini καθώς και αντιπρόσωποι των άλλων εμπλεκόμενων ελληνικών περιφερειών.

Το «AI SMART» στοχεύει στην υλοποίηση και ανάπτυξη ενός κοινού και κοινού δικτύου
λιμένων στην περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου με βάση την έννοια του «έξυπνου, πράσινου και
ολοκληρωμένου λιμένα» και προσανατολισμού για τη δημιουργία συνδέσεων μεταξύ των
μικρών λιμένων των εμπλεκόμενων διασυνοριακών χωρών.

Στις συναντήσεις εργασίας αναδείχτηκαν οι παρεμβάσεις με τις οποίες το «AI SMART»
προτίθεται να προωθήσει την ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων,
που προορίζονται ως μέρος των κυριότερων διατροπικών γραμμών. με σκοπό επίσης να
προσφερθούν στοιχεία για την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων μεταφορών, σύμφωνα με τους
στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για ευφυή ανάπτυξη που θέτει σε εφαρμογή και

2/3

Στο Μπάρι ο Φ. Ζαΐμης στο πλαίσιο του έργου για κατασκευή τουριστικού καταφυγίου σκαφών στη
Σάββατο, 28 Δεκέμβριος 2019 22:48

ενισχύει τους φυσικούς πόρους και τους φυσικούς πόρους των θαλάσσιων και χερσαίων
περιοχών.
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