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8ο Διεθνές Συνέδριο Ενιαίων Θυρίδων (Μαρακές, 26-28/9/2022) 
 

Στις 26-28 Σεπτεμβρίου τ.έ. πραγματοποιήθηκε, στο Μαρακές, το 8ο Διεθνές Συνέδριο 

Ενιαίων Θυρίδων (Conférence International des Guichets Uniques – International Single Window 

Conference), με συμμετοχή εταιριών, εθνικών και διεθνών εμπειρογνωμόνων, καθώς και 

εκπροσώπων Διεθνών Οργανισμών, όπως των Ηνωμένων Εθνών, της Παγκόσμιας Τράπεζας και 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Οι διάφοροι ομιλητές υπογράμμισαν ομόφωνα τον 

κυρίαρχο ρόλο που διαδραματίζουν οι Ενιαίες Θυρίδες στην ομαλή ροή του παγκόσμιου 

εμπορίου γενικά και την προώθηση του ενδοαφρικανικού εμπορίου ειδικότερα.  

Το Συνέδριο, με τίτλο «Ενιαίες Θυρίδες του μέλλοντος εν μέσω ψηφιακού 

μετασχηματισμού και ομαλή ροή του διασυνοριακού εμπορίου» (“Single Windows of the future 

amidst digital transformation and the fluidity of cross-border trade”), διοργανώθηκε από την 

μαροκινή εταιρία Portnet SA (Guichet Unique National pour la facilitation des procédures du 

Commerce Extérieur), η οποία είναι επιφορτισμένη με την λειτουργία Εθνικής Θυρίδας προς 

διευκόλυνση των λιμενικών διαδικασιών και του εμπορίου, σε συνεργασία με τον  Εθνικό 

Οργανισμό Λιμένων του Μαρόκου (Agence Nationale de Ports - ANP) και την Αφρικανική 

Συμμαχία για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Alliance Africaine du Commerce Electronique - AACE).  

Στην εναρκτήρια συνεδρίαση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, από μαροκινής πλευράς, ο 

Υπουργός Υποδομών και Υδάτων, κ. Nizar Baraka, ο Υπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου, κ. Ryad 

Mezzour και η Υπουργός αρμόδια για την Ψηφιακή Μετάβαση και τη Διοικητική Μεταρρύθμιση, 

κα Ghita Mezzour. 

Το εν θέματι Συνέδριο, το οποίο διοργανώνεται κατ’ έτος, είναι αφρικανική πρωτοβουλία 

και αποτελεί ένα φόρουμ ανταλλαγής απόψεων γύρω από την έννοια της Ενιαίας Θυρίδας 

(Guichet Unique - Single Window), με στόχο την προβολή του συγκεκριμένου θέματος, την 

προώθηση της εφαρμογής του στην Αφρική και την ανταλλαγή απόψεων και βέλτιστων 

πρακτικών μεταξύ χωρών, οργανισμών και εμπειρογνωμόνων.  

Υπενθυμίζεται ότι το 1ο αντίστοιχο Συνέδριο διοργανώθηκε στο Ντακάρ, τον Νοέμβριο 

του 2008, ενώ το 7ο, στην Γιαουντέ, τον Σεπτέμβριο του 2019. Επισημαίνουμε ότι, στο Μαρακές,  

είχε πραγματοποιηθεί και το  5ο Συνέδριο, τον Σεπτέμβριο του 2016.  
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