Αθήνα, 6 Απριλίου 2012.
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
7ο ∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ‘‘ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ’’
¾ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΡ
¾ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ
Tην Πέµπτη 5 Απριλίου 2012
Υπουργείου,

Υποδοµών,

πραγµατοποιήθηκε για έβδοµη συνεχή χρονιά στο αµφιθέατρο του

Μεταφορών

και

∆ικτύων

το

διεθνές

επιστηµονικό

συνέδριο

µε

θέµα:

«ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ». Στο συνέδριο που παρατηρήθηκε ρεκόρ συνέδρων
συµµετείχαν προσκεκληµένοι από χώρες όπως το Κατάρ, η Τουρκία, η Ρωσία, η Ουκρανία, το Ισραήλ, η
Ισπανία, το Μαυροβούνιο, η Αλβανία, η Γαλλία, η Η.Π.Α. και η Κύπρος. Ιδιαίτερα σηµαντική ήταν η παρουσία
του διευθύνοντος συµβούλου της Qatar Airways κυρίου Al-Βaker και του διοικητή της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας του Κατάρ κυρίου Al-Noaimi. Σε συνάντηση της αντιπροσωπείας του Κατάρ µε τον
Υπουργό Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων κ. Μάκη Βορίδη µεταφέρθηκε η θέληση για ακόµα καλύτερη
και µεγαλύτερη παρουσία της εταιρείας Qatar Airways στην Ελλάδα µε περισσότερες συνέργιες. Ο κύριος Al
Baker τόνισε ότι η Ελλάδα αλλά και τα 11 εκατοµµύρια Έλληνες ανά την υφήλιο αποτελούν στόχο για την
εταιρεία στο θέµα της αεροπορικής τους µετακίνησης µε ασφάλεια και ποιότητα.
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την iForce Επικοινωνίες σε συνεργασία µε την Πανελλήνια Ένωση Ιπταµένου
Προσωπικού Σωµάτων Ασφαλείας & ∆ηµοσίων Υπηρεσιών (Π.Ε.Ι.Π.Σ.Α.∆.Υ.) και την Επιτροπή ∆ιερεύνησης
Ατυχηµάτων και Ασφάλειας Πτήσεων και τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων. Την έναρξη του συνεδρίου κήρυξε ο Πρόεδρος της iForce Επικοινωνίες Φωκίων Ζαΐµης ο οποίος
τόνισε ότι ‘‘η χώρα µας βρίσκεται σήµερα στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων µε αφορµή την δυσµενή

οικονοµική κρίση που υφιστάµεθα. Αυτή την αρνητική εικόνα προσπαθούµε όλοι µας να αλλάξουµε, ο
καθένας από την θέση του και µε τις δυνάµεις του. Στην κατεύθυνση αυτή βασικός αναπτυξιακός παράγοντας
είναι ο αεροπορικός κλάδος της χώρας µας σε όλες τις εκφάνσεις του. Η αξιοποίηση των περιφερειακών µας
αεροδροµίων, η προσαρµογή της νοµοθεσίας µας µε βάση τα διεθνή στάνταρτ και την οικονοµία της αγοράς,
η ενίσχυση από το ΕΣΠΑ των αεροπορικών υποδοµών αλλά κυρίως η προσέλκυση νέων ιδιωτικών ελληνικών
και ξένων κεφαλαίων στον κλάδο αποτελούν και προτεραιότητες αυτού του συνεδρίου. Όλα αυτά βέβαια
έχουν ως βασική προϋπόθεση τις ασφαλείς µεταφορές που είναι και θέµα του φετινού συνεδρίου.’’
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Ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων Μάκης Βορίδης στην εναρκτήριο οµιλία του συνεδρίου
τόνισε ότι ‘‘στο υπουργείο σχεδιάζουµε την αναβάθµιση των συστηµάτων ελέγχου των αεροδροµίων. Οι

συστηµικές αναβαθµίσεις δηµιουργούν το ειδικό περιβάλλον για τη χάραξη στρατηγικής για την
ιδιωτικοποίηση των αεροδροµίων και τις επενδύσεις. Τα αεροδρόµια δεν είναι ένα απλό στοιχείο των παγίων
της χώρας. Είναι ένας σύνθετος µηχανισµός και χρειάζεται ειδική µέριµνα για τη διαχείριση αυτών. Τα
δηµοσιονοµικά θέµατα επηρεάζουν την διαχείριση των αεροµεταφορών και των αεροδροµίων. Οι
αεροµεταφορές είναι εξαιρετικά προσοδοφόρες και πρέπει να αντιµετωπιστούν ως τέτοιες αλλά µε
συγκεκριµένη στρατηγική’’.
Στο χαιρετισµό του ο διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Κατάρ κύριος Al Noaimi ανέφερε
µεταξύ άλλων ότι ‘‘Οι συνεργασίες είναι το βασικό χαρακτηριστικό της µικρής πλην όµως οικονοµικά ισχυρής

χώρας µας όπου µε εκατό προορισµούς παγκοσµίως την καθιστά να είναι βασικός παίκτης και συνεργάτης
στην ευρύτερη περιοχή. Με αναµενόµενα τα 15 εκατοµµύρια επιβάτες µόνο από το νέο διεθνές αεροδρόµιο
της Ντόχα είµαστε έτοιµοι για συνεργασίες µε χώρες που αποζητούν σταθερούς συνεργάτες και κίνηση.’’
Ο Πρόεδρος της ΠΕΙΠΣΑ∆Υ Γιάννης Συριόπουλος ανέφερε ότι ‘‘είναι σηµαντικό πως το συνέδριο έχει

διεθνή χαρακτήρα. Επίσης είναι σηµαντικό ότι η πολιτεία επιτέλους άρχισε έµπρακτα να στηρίζει τον κλάδο
προωθώντας συγκεκριµένες νοµοθεσίες που σχετίζονται µε την ευρυθµία των αεροµεταφορών στην Ελλάδα.
Έµπρακτη απόδειξη αυτού είναι ότι υιοθέτησε και εφάρµοσε µε νόµο εισήγηση του πέµπτου συνεδρίου που
είχε ως σκοπό την κοινή τεχνική και διοικητική υποστήριξη των ιπταµένων µέσων των σωµάτων ασφαλείας’’.
Την ηµερίδα συντόνισε ο έγκριτος δηµοσιογράφος Αλέξανδρος Μοζ και τα συµπεράσµατα ανέγνωσε ο
πρόεδρος της Ciel Airlines Παναγιώτης Νόιφελτ. Το τελικό κείµενο συµπερασµάτων θα ανακοινωθει τις
προσεχείς ηµέρες.

Συµµετείχαν οι εξής οµιλητές (µε αλφαβητική σειρά): Valery Lunkov, ∆ιευθυντής

Πωλήσεων Πολιτικής Αεροπορίας, Irkut Corporation, Άδωνις Γεωργιάδης, τ. Υφυπουργός, Παναγιώτης
Γεωργιάδης, Σµήναρχος (Ι) ε.α., Kavalla Air Show O & FD Director, ∆ηµήτρης Ν. ∆εµάγκος, Μηχανικός
Αερ. Έργων (ΣΜΑ), Msc in Airport Planning & Mgt, Bασίλειος Ιεραπετρίτης, Civil Eng., Msc Airport Planning
& Mgt, Γ.∆/ντής, VIA AIR Consulting, Γεώργιος Καλλιµασσιάς, Corporate Planning Director, ∆ιεθνής
Αερολιµένας Ελευθέριος Βενιζέλος, Στέλιος Κονσολάκης, Υποδιοικητής, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας,
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Σέργιος Λαµπρόπουλος, Γενικός Γραµµατέας Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Υπουργείο Υποδοµών
Μεταφορών και ∆ικτύων, Γεώργιος Μαµαλάκης, IATA, Greece, Projects and Sales, Αθανάσιος
Mατζώρος, Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Μεταφορών,
Προϊστάµενος Τµήµατος Προγραµµατισµού

και Αξιολόγησης, Κωνσταντίνος Μαχαίρας, ∆ιευθύνων

Σύµβουλος DIDAVIA AVIATION ACADEMY, & Evaluation Unit, Int. Management Authority for Transport,
Γεώργιος Μπασούλης, Πρόεδρος Επιτροπής ∆ιερεύνησης Ατυχηµάτων & Ασφάλειας Πτήσεων, Νικήτας
Νικητάκος, Καθηγητής Παν/µίου Αιγαίου και Συνεργάτης Ερευνητής Κέντρου Μελετών Ασφαλείας (ΚEMEA),
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Στέλιος Στυπίδης, ∆ιευθυντής Πωλήσεων, Cofely GDF SUEZ,
Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν οι εταιρείες SWISSPORT, KLEOS, DIDAVIA, CIEL AIRLINES,
BoConcept, LAVAZZA, VASSILIS ZOULIAS, ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών, Ελληνική Αεροπορική
Βιοµηχανία, Εκδόσεις Κερπινή και χορηγοί επικοινωνίας τα εξειδικευµένα περιοδικά: ΠΤΗΣΗ ΚΑΙ
∆ΙΑΣΤΗΜΑ, AVIATION NEWS και η εφηµερίδα ΚΕΡ∆ΟΣ.

Το συνέδριο δεν έχει κόστος συµµετοχής και προτρέπει την συµµετοχή όλων ιδιαίτερα επαγγελµατιών,
συµβούλων, στελεχών του αεροπορικού κλάδου αλλά και φοιτητών/σπουδαστών ώστε να επιτυγχάνεται
διάχυση της γνώσης προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και της οικονοµίας µας. Για τον λόγο αυτό
είµαστε ιδιαίτερα ευγνώµονες στους χορηγούς του συνεδρίου.
LINKS: www.iforce.gr

WWW.PEIPSADY.GR

Σχετικά µε την iForce Επικοινωνίες Α.Ε.
Η iForce Επικοινωνίες Α.Ε. (iForce), προσφέρει υπηρεσίες, στους τοµείς της Μελέτης, ∆ιοργάνωσης και ∆ιαχείρισης Εκδηλώσεων, της Εταιρικής
Επικοινωνίας, των ∆ηµοσίων Σχέσεων και των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων προσαρµοσµένες ανάλογα στα µέτρα της ελληνικής και διεθνούς αγοράς
και των πελατών της. Το ανθρώπινο δυναµικό της εταιρείας αποτελείται από εξειδικευµένα στελέχη µε τεχνογνωσία στους παραπάνω τοµείς και
παρέχει υπηρεσίες "µε το κλειδί στο χέρι" ιδιαίτερα σε θέµατα Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Πολιτισµού, Κατασκευών, Τουρισµού, Τραπεζικών
Επενδύσεων και Πολιτικής Επικοινωνίας. Oι πελάτες και χορηγοί των εκδηλώσεών της iForce περιλαµβάνουν εταιρείες του καταλόγου ‘‘Fortune 500’’,
διεθνείς εταιρείες, εισηγµένες εταιρείες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, δηµόσιους οργανισµούς, εταιρείες τοπικής αυτοδιοίκησης και µικροµεσαίες
εταιρείες που θεωρούν την εταιρική επικοινωνία και την προσέγγιση της αγοράς µέσω εκδηλώσεων ιδιαίτερα σηµαντική.
© 2012 Όλα τα εµπορικά σήµατα, οι εµπορικές ονοµασίες, τα σήµατα υπηρεσιών και τα λογότυπα που αναφέρονται στο παρόν είναι ιδιοκτησία των
αντίστοιχων εταιρειών.
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