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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση της Διοίκησης του ΟΛΗ ΑΕ με την Πρυτανεία του
Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης

Κύρια στρατηγική πολιτική του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου ΑΕ, αποτελούν οι
συνέργειες με τα Ακαδημαϊκά Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα της Κρήτης. Στόχος ο
μετασχηματισμός του Λιμανιού σε ένα ευέλικτο, βιώσιμο και πρωτοπόρο οργανισμό. Σε
αυτό το πλαίσιο πολιτικής χρειάζεται μια σταθερή γέφυρα συνεργασίας με τα εκπαιδευτικά
και ερευνητικά μας ιδρύματα και βάσει της προοπτικής αυτής πραγματοποιήθηκε
συνάντηση της Διοίκησης του ΟΛΗ ΑΕ, με τον Πρύτανη του Μεσογειακού Πανεπιστημίου
Κρήτης κ. Νικόλαο Κατσαράκη, στην Πρυτανεία του Πανεπιστημίου την Τετάρτη 15 Ιουλίου
2020.
Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΛΗ ΑΕ κ. Μηνά Παπαδάκη και τον Πρόεδρο του ΔΣ του
ΟΛΗ AE κ. Ιωάννη Βαρδαβά, συνόδευσαν η Ειδική Σύμβουλος κ. Ελένη Τσαντηράκη, η
Διευθύντρια Προγραμματισμού και Ανάπτυξης κ. Ανθούλα Κονσολάκη, η Προϊσταμένη
Marketing και Διαχείρισης κ. Κυριακή Καμπανά και ο Προϊστάμενος Προμηθειών και
Συμβάσεων κ. Νικόλαος Γαϊτάνης.
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν από το ΕΛΜΕΠΑ, εκτός από τον Πρύτανη κ. Νικόλαο
Κατσαράκη και ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης κ.
Θρασύβουλος Μανιός, ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης κ. Χρήστος
Φλώρος, ο Αντιπρόεδρος Επιμόρφωσης διά Βίου Μάθησης και Καθηγητής του Ιδρύματος κ.
Μανώλης Κουδουμάς και ο Πρόεδρος Τουρισμού και Διοίκησης και Καθηγητής κ.
Αλέξανδρος Αποστολάκης.
Μετά την απαραίτητες συστάσεις των παρευρισκομένων,
o Πρύτανης κ. Νικόλαος
Κατσαράκης καλωσόρισε την Διοίκηση του ΟΛΗ ΑΕ, λέγοντας ότι είναι η πρώτη φορά που η
Διοίκηση του ΟΛΗ συναντάται με την Πρυτανεία και αμέσως μετά προχώρησε σε μία
σύντομη ενημέρωση για το νεότερο Πανεπιστήμιο της χώρας, επισημαίνοντας ότι
διαρθρώνεται ακαδημαϊκά σε στέρεες βάσεις, με πέντε σχολές και 17 τμήματα. Μίλησε για
τους στόχους και τις προοπτικές που έχουν τεθεί από την πλευρά του Ιδρύματος, κάνοντας
ιδιαίτερη αναφορά στην θέληση που τους διακατέχει όλους για προσφορά υψηλού

επιπέδου σπουδών και έρευνας και στενότερη σύνδεση με την τοπική κοινωνία και τον
παραγωγικό ιστό. Αναφέρθηκε στην πληθώρα ερευνητικών προγραμμάτων με εθνική ή
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και επεσήμανε το σημαντικό επιστημονικό έργο των Τμημάτων
στους τομείς της Έρευνας, Περιβάλλοντος, Τουρισμού και Εκπαίδευσης, όπου οι καθηγητές
και οι ερευνητές έχουν, βάσει διεθνών δεικτών και αξιολογήσεων, πολύ έντονη και
ιδιαίτερα αξιόλογη ερευνητική δραστηριότητα.
Τον θερμότατό του χαιρετισμό και τις εγκάρδιες ευχαριστίες του προς την Πρυτανεία του
ΕΛΜΕΠΑ, απηύθυνε ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΟΛΗ ΑΕ κ. Ιωάννης Βαρδαβάς, ενώ από την
πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ ΑΕ κ. Μηνάς Παπαδάκης, εξήρε την
προσπάθεια όλων των ανθρώπων του Μεσογειακού Πανεπιστημίου, που οδήγησε στην
επιτυχία της μετεξέλιξής του, η οποία, όπως τόνισε, θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για
τον τόπο, καθώς η Κρήτη αναδεικνύεται πλέον σε ισχυρό επιστημονικό, εκπαιδευτικό και
ερευνητικό πυλώνα.
Εκτενή αναφορά ως πολυθεματικό Λιμάνι και στις επιμέρους δραστηριότητες που
λαμβάνουν χώρα εντός του Λιμανιού Ηρακλείου, προέβη ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Μηνάς
Παπαδάκης, επισημαίνοντας την επιτακτική ανάγκη της Γαλάζιας Ανάπτυξης, ενός Green
Port με ήπιες Μορφές Ενέργειας.
Εμείς ως ΟΛΗ συνέχισε κ. Μηνάς Παπαδάκης
επιδιώκουμε αγαστή συνεργασία ανοίγοντας νέες προοπτικές επικοινωνίας, επενδύοντας
στην καινοτομία, στην αξιοποίηση της γνώσης, της τεχνογνωσίας και της έρευνας μέσα από
κοινές δράσεις και εφαρμογές, που να υπηρετούν την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του
Λιμανιού, τονίζοντας ότι «πρέπει να βλέπετε τον ΟΛΗ περισσότερο ως επιχείρηση».
Σημεία που αναπτύχθηκε εποικοδομητικός διάλογος με τους αντιπρυτάνεις κ. Μανιό και κ.
Φλώρο, αποτέλεσε το Ενεργειακό, το Περιβάλλον, ο Τουρισμός και η Εκπαίδευση καθώς
επίσης ενδιαφέρον είχε και ο διάλογος με τον Πρόεδρο Τουρισμού κ. Αποστολάκη και τον
Αντιπρόεδρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης κ. Κουδουμά με τους Προϊσταμένους
των τμημάτων του ΟΛΗ κ. Καμπανά και κ. Κονσολάκη, για το branding και η προτεραιότητα
για το home porting ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη εκμετάλλευση της θαλάσσιας
επικοινωνίας αλλά και προωθώντας την Κρήτη ως τουριστικό προορισμό σε όλο τον
κόσμο.
Κατά την ολοκλήρωση της συνάντησης διαφάνηκε η βούληση τόσο των μελών της
Πρυτανείας όσο και της Διοίκησης του ΟΛΗ ΑΕ, να υπάρξει συνεχής ενημέρωση,
επικοινωνία και συνεργασία καθώς και η πρόταση υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας
μεταξύ των δύο Φορέων.
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