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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Κοπή πίτας της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) 

 

Παρουσία του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Κώστα 

Κατσαφάδου, του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, 

κ. Μανώλη Κουτουλάκη, της Διοίκησης και του Προσωπικού της 

Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) πραγματοποιήθηκε αγιασμός και κοπή 

της πίτας στα γραφεία της Αρχής. 

Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ., κ. Απόστολος 

Παπαποστόλου, ο οποίος αρχικά ευχαρίστησε την πολιτική ηγεσία του 

Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον διευθυντή του κλάδου Γ’, 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Αρχής για την 

παρουσία τους, ευχήθηκε υγεία σε όλους τους παρευρισκόμενους και εξέφρασε 

ειδικότερα την βεβαιότητα του πως η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου θα 

μπορέσει από εδώ και στο εξής με ακόμα μεγαλύτερη ένταση να κάνει πράξη 

τη διάθεση της για να συνεισφέρει στη λειτουργία της Αρχής και του λιμενικού 

συστήματος.  

Ο κ. Παπαποστόλου εξήρε την συμβολή της διοίκησης και του προσωπικού 

της ΡΑΛ στο έργο της Αρχής και τόνισε: «Πρόθεση μας είναι να δώσουμε και 

το δικό μας στίγμα από εδώ και στο εξής, να διορθώσουμε αστοχίες και να 

ενδυναμώσουμε όλα όσα δε λειτουργούσαν στο βέλτιστο βαθμό, 

διαφυλάσσοντας ό,τι καλό έχει γίνει έως τώρα». 
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Επιπρόσθετα, ο Πρόεδρος της ΡΑΛ επισήμανε: «Ειδικά αυτές τις ημέρες όλοι 

θα πρέπει να μνημονεύσουμε και την ειρήνη γιατί, όχι πολύ μακριά από 

εμάς, υπάρχει ένας πόλεμος κατά τη διάρκεια του οποίου δυστυχώς άνθρωποι 

αυτή τη στιγμή πεθαίνουν.» 

Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Κατσαφάδος, κατά 

τον χαιρετισμό του, ευχήθηκε στο νέο Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής 

Λιμένων κ. Παπαποστόλου  και στο νέο μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου, κ. Πολέμη, καλή αρχή και εξέφρασε τη βεβαιότητα του ότι μαζί με 

τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με την εμπειρία τους και το έργο 

που έχουν παράξει, θα μπορέσουν να βοηθήσουν και ενισχύσουν το έργο της 

Αρχής, ώστε να επιταχυνθούν διαδικασίες, να διορθωθούν λάθη, να δοθούν 

προτεραιότητες και να παραχθεί ακόμη μεγαλύτερο έργο. 

Ο κ. Υφυπουργός τόνισε πως «οι ανεξάρτητες Αρχές παίζουν σημαντικό 

ρόλο στη λειτουργία του Κράτους και θεωρώ πως η Ανεξάρτητη Αρχή έχει 

ένα πάρα πολύ μεγάλο και σπουδαίο έργο να επιτελέσει. Το Υπουργείο 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα στέκεται αλληλέγγυο στο σπουδαίο 

αυτό έργο.» 

Ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Κουτουλάκης 

εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στο ήθος και την εργατικότητα του νέου 

Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, κ. Παπαποστόλου και στην 

επιστημονική κατάρτιση και στο ήθος του νέου μέλους του Διοικητικού 

Συμβουλίου, κ. Πολέμη. Σύμφωνα με την τοποθέτηση του κ. Κουτουλάκη: 

«Μέσα από μία στενή συνεργασία του Υπουργείου με τη διοίκηση και το 

προσωπικό, μπορούμε να έχουμε μία πολύ καλή πορεία χωρίς φόβο και 

πάθος». 

Από την πλευρά του, ο κλαδάρχης κ. Ροκίδης Ζαφείρης , διευθυντής του 

κλάδου Γ’ Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων, ευχήθηκε καλή χρονιά και 

υγεία σε όλους τους παριστάμενους. 

Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, ακολούθησε δημιουργική και 

παραγωγική συζήτηση μεταξύ των εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας του 

Υπουργείου και της Διοίκησης και του Προσωπικού της Ρυθμιστικής Αρχής 

Λιμένων γύρω από τις τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο της Ναυτιλίας.                    

 

 


