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Τηνέναρξη μίας διευρυμένης συνεργασίας των παραγωγικών φορέων με το λιμάνι της πόλης
σηματοδοτεί η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης με το
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.
"Ηδιοίκηση της ΟΛΘ ΑΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την υπογραφή του συμφώνου
συνεργασίας με το ΒΕΘ. Η υπογραφή συμφώνου συνεργασίας με τους παραγωγικούς και
επιχειρηματικούς φορείς της πόλης εγκαινιάζει και σηματοδοτεί μια εποχή σταθερής σχέσης με
στόχο αφενός μεν τη συμβολή της επιχειρηματικής κοινότητας της Θεσσαλονίκης στην ανάπτυξη
του λιμένα, αφετέρου δε στην αξιοποίηση της ανάπτυξης αυτής από τους παραγωγικούς φορείς"
δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΘ, Σωτήρης Θεοφάνης κατά τη διάρκεια
της χθεσινής εκδήλωσης.
"Μετην υπογραφή του μνημονίου εδραιώνεται η συνεργασία μεταξύ ΟΛΘ και ΒΕΘ" τόνισε ο
πρόεδρος του ΒΕΘ, Αναστάσιος Καπνοπώλης, ο οποίος έκανε αναφορά στις σημαντικές
επιδόσεις και προοπτικές που έχει το λιμάνι το πόλης. Εξέφρασε, δε, την ευχή η εν λόγω
συνεργασία να συμβάλλει στην ενίσχυση του ρόλου της Θεσσαλονίκης, δημιουργώντας
παράλληλα το πλαίσιο για τη διοργάνωση κοινών δράσεων, τη διεύρυνση των δυνατοτήτων
αξιοποίησης εθνικών και κοινοτικών πόρων, αλλά και τη διερεύνηση συνεργασιών με τρίτους
λιμένες.
Το παρών έδωσε στην εκδήλωση ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος
Τζιτζικώστας, ο οποίος προέτρεψε και άλλους παραγωγικούς φορείς να προχωρήσουν σε
αντίστοιχες κινήσεις όπως αυτής του ΒΕΘ. "Ο ΟΛΘ αποτελεί βασική αναπτυξιακή δομή της πόλης.
Με δική μας ευθύνη χάσαμε πολύτιμο χρόνο, καθυστέρησε η είσοδος στρατηγικού επενδυτή. Σε
δύο – τρία χρόνια η Θεσσαλονίκη θα μετατραπεί σε περιοχή των ευκαιριών και όχι των χαμένων
ευκαιριών" ανάφερε ο κ. Τζιτζικώστας.
Ποιοι είναι οι στόχοι του μνημονίου
Μεταξύάλλων οι στόχοι του μνημονίου είναι:
- η προώθηση δράσεων για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας,

- η ανάδειξη του μητροπολιτικού χαρακτήρα της Θεσσαλονίκης και η καταξίωσή της στον
ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χάρτη,
- η προώθηση των αρχών του σύγχρονου επιχειρείν και η ενθάρρυνση της ε επιχειρηματικότητας,
ιδιαίτερα της καινοτόμου και της νεανικής επιχειρηματικότητας και της ένταξης των νέων
επιστημόνων στην αναπτυξιακή διαδικασία,
- η διοργάνωση κοινών δράσεων ενημέρωσης και διαλόγου καθώς και εκδηλώσεων, συνεδρίων,
σεμιναρίων, κ.λ.π. ,
- η διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης εθνικών, κοινοτικών και διεθνών χρηματοδοτικών
μέσων (από κοινού σχεδιασμός, υποβολή και υλοποίηση προγραμμάτων). Ειδικότερα, όσο αφορά
στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, θα διερευνάται το ενδεχόμενο
συνεργασίας με λιμένες της ΕΕ, της σύναψης συμφώνων συνεργασίας με αντίστοιχους φορείς, η
συνεργασία των δύο μερών σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους.
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