Δεληίο Τύπος Σςνάνηηζηρ Επγαζίαρ
Θέμα: Εναπκηήπια ζςνάνηηζη ηος έπγος “Sailing across the Black Sea – SaBS”
ηος ππογπάμμαηορ διαζςνοπιακήρ ζςνεπγαζίαρ
Joint Operational Programme
“BLACK SEA BASIN 2014-2020”
Ππαγμαηοποιήθηκε ηην Παπαζκεςή 16/11/2018 ζηα Γπαθεία ηος Οπγανιζμού Λιμένα
Αλεξανδπούποληρ η επίζημη εναπκηήπια ζςνάνηηζη (kick off meeting) ηος έπγος ανάπηςξηρ ηος
θαλάζζιος ηοςπιζμού με ηίηλο «Sailing across the Black Sea – SaBS» πος ςλοποιείηαι ζηα πλαίζια
ηος Ππογπάμμαηορ Γιαζςνοπιακήρ Σςνεπγαζίαρ ηηρ Λεκάνηρ ηηρ Μαύπηρ Θάλαζζαρ (JOP Black
Sea Basin).
Σηην ζςνάνηηζη παπαβπέθηκαν ο Ππόεδπορ και Γ/νυν Σύμβοςλορ ηηρ ΟΛΑ Α.Δ. κ. Χπήζηορ
Γούκαρ, ο Ππόεδπορ ηος Οπγανιζμού Λιμένα ηος Burgas, κ. Dian Dimov, εκππόζυπορ ηος Γήμος
Αλεξανδπούποληρ, ο Λιμενάπσηρ κ. Δςζηπάηιορ Ψύππαρ και ηα ζηελέση ηυν θοπέυν πος
εμπλέκονηαι ζηην ςλοποίηζη ηος έπγος.
Δπικεθαλήρ εηαίπορ ηος έπγος είναι ο Οπγανιζμόρ Λιμένορ Αλεξανδπούποληρ, ενώ ζςμμεηέσοςν, ο
οπγανιζμόρ Sport fishing club “Glarus” από ηον λιμένα ηος Burgas (Βοςλγαπίαρ) και ηο Γιεθνέρ
Κένηπο Κοινυνικών και Πολιηικών Αναλύζευν (International Centre for Social Research and Policy
Analysis) με έδπα ηο Batumi ηηρ Γευπγίαρ.
Το έπγο πος έλαβε από ηιρ ςτηλόηεπερ βαθμολογίερ ηηρ ππόζκληζηρ είναι πποϋπολογιζμού
1.237.786 εςπώ, και θέπει ηην ονομαζία “Sailing across the Black Sea” (SaBS). Πεπιλαμβάνει ηην
ςλοποίηζη ζημανηικών δπάζευν ζηοςρ λιμένερ ηηρ Αλεξανδπούποληρ, ηος Burgas και ηος Batumi
με καηαζκεςή νέυν ςποδομών και ππομήθεια εξοπλιζμού. Απώηεπορ ζηόσορ είναι η ανάπηςξη ηηρ
ζςνεπγαζίαρ μεηαξύ ηυν ηπιών λιμένυν και η δημιοςπγία ενόρ εςπύηεπος δικηύος λιμένυν ζηο
Βόπειο Αιγαίο και ηην Μαύπη Θάλαζζα πος θα αναδείξει και θα βοηθήζει ηην ανάπηςξη ηος
θαλάζζιος ηοςπιζμού ζηην εν λόγυ γευγπαθική πεπιοσή.
Με ηην ςλοποίηζη ηος Ππογπάμμαηορ, ο λιμέναρ ηηρ Αλεξανδπούποληρ θα ππομηθεςηεί και θα
εγκαηαζηήζει πλυηέρ εξέδπερ για ηη δημιοςπγία νέυν θέζευν ελλιμενιζμού, ενώ πποβλέπεηαι και η
λειηοςπγία ζε κάθε ένα λιμένα ενόρ Τοςπιζηικού Γπαθείος πος θα παπέσει ηο ζύνολο ηυν
απαιηούμενυν πληποθοπιών ζε όζοςρ επιθςμούν να ηαξιδέτοςν και να επιζκεθθούν με ζκάθη
ανατςσήρ ηοςρ λιμένερ ηος Β. Αιγαίος και ηηρ Μαύπηρ Θάλαζζαρ.
Ο κ. Δούκαρ ζηον σαιπεηιζμό ηος ηόνιζε όηι ηο ππόγπαμμα αςηό αποηελεί ηο ππώηο
σειποπιαζηό αποηέλεζμα ηηρ ζςνεπγαζίαρ ηων λιμένων Αλεξανδπούποληρ ζηον ηομέα
ηος θαλάζζιος ηοςπιζμού.

