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Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ ΟΛΒ – ΠΟΕΤΝ
Υπεγράφη την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022 στα γραφεία του ΟΛΒ, σύμφωνο συνεργασίας
μεταξύ του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΛΒ Α.Ε. κ. Σωκράτη Αναγνώστου και του
Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουρισμού & Ναυτιλίας κ. Ιωάννη
Μανδρίνου, με σκοπό να προωθηθούν κοινές δράσεις κι αμοιβαία επωφελείς συνέργειες μεταξύ
της Ο.Λ.Β. Α.Ε. και της Π.Ο.Ε.Τ.Ν.
Στους σκοπούς του μνημονίου συνεργασίας περιλαμβάνονται:
Η προώθηση των αρχών του σύγχρονου επιχειρείν και η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας,
ιδιαίτερα της καινοτόμου και της νεανικής επιχειρηματικότητας και της ένταξης των νέων
επιστημόνων στην αναπτυξιακή διαδικασία.
Η ανταλλαγή και εκατέρωθεν αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας καθώς και άλλων
συνεργασιών των δύο φορέων, για θέματα δικτύων, ανάπτυξης, ενίσχυσης της
επιχειρηματικότητας.
Η συγκρότηση Ομάδων Εργασίας με εκπροσώπους των δύο φορέων ή και τρίτων, εφόσον κάτι
τέτοιο κριθεί σκόπιμο, για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
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).
Η αμοιβαία πληροφόρηση και προώθηση θεμάτων και δράσεων των δύο φορέων μέσα από τα
έντυπα, τις ιστοσελίδες τους και την κάθε είδους ενημέρωση των μελών-χρηστών τους και
τρίτων καθώς και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
Η σύνδεση των επιχειρηματικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων των δύο φορέων με την
εκπαίδευση.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΒ Α.Ε. κ. Σωκράτης Αναγνώστου εξέφρασε τη χαρά του γι
αυτή τη συνεργασία κι όπως ανέφερε σε δηλώσεις του «Είναι σημαντικό να υπάρχει
εξωστρέφεια στον ΟΛΒ, αναπτύσσοντας καινούργιες δράσεις. Η Ομοσπονδία καλύπτει μεταξύ
άλλων και επιχειρηματίες που ασχολούνται με τον τουρισμό και το λιμάνι του Βόλου,
εμπλέκεται τόσο με την κρουαζιέρα, όσο και με το yachting. Παράλληλα προωθούμε και τη

μαρίνα που θέλουμε να αναπτύξουμε. Επίσης, επιθυμούμε να αυξήσουμε τον αριθμό των
φορτίων στο εμπορικό μας λιμάνι, καθώς υπάρχουν πολλοί που δεν γνωρίζουν ότι το λιμάνι
μας είναι οικονομικό κι έχει πολλές δυνατότητες».
Ο κ. Αναγνώστου, αναφέρθηκε στην πορθμειακή σύνδεση Βόλου – Αλεξάνδρειας και στην
πρόσφατη συνάντηση που είχε στις Βρυξέλλες, καθώς και στα οφέλη που θα προκύψουν, από
τη σύνδεση αυτή, με τις αραβικές χώρες κι όχι μόνο.
Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΤΝ κ. Ιωάννης Μανδρίνος αναφέρθηκε στην ισχυρή εκπροσώπηση που
έχει η Ομοσπονδία στις παραγωγικές δυνάμεις της Ελλάδος, επισημαίνοντας ότι «μόνο μέσα
από συνέργειες και συνεργασίες μπορούμε να προχωρήσουμε να αναπτυχθούν και οι
επιχειρήσεις και οι φορείς. Έχουμε προχωρήσει σε πολλές συνεργασίες και με αντίστοιχα
λιμάνια όπως της Θεσσαλονίκης και Κεντρικές Ενώσεις Επιμελητηρίων στη Δυτική Ευρώπη
κι Αραβικές χώρες και με το Επιμελητήριο Δαμασκού και μέσα από τις δικές μας διασυνδέσεις
και δυνατότητες που έχουμε να βοηθήσουμε τον λιμένα Βόλου, θα συνεργαστούμε σ όλα τα
επίπεδα, γιατί το λιμάνι του Βόλου, είναι κόμβος και παίζει καθοριστικό ρόλο».
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, Αντιπρόεδρος της ΠΟΕΤΝ και μέλος του Δ.Σ. του
ΟΛΒ Αριστοτέλης Μπασδάνης, χαρακτήρισε πολύ σημαντική αυτή τη συνεργασία. Όπως
τόνισε «τα τελευταία τέσσερα χρόνια, γίνονται προσπάθειες κι εξετάζουμε τις προϋποθέσεις
ανάπτυξης της γραμμής Βόλος - Λαττάκεια. Έχουμε επισκεφτεί τη Συρία και το Επιμελητήριο
της Δαμασκού κι αφού ωριμάσουν οι συνθήκες και ο πόλεμος τελειώνει, θέλουμε να
αναπτύξουμε τη σχέση αυτή, που θα δώσει ώθηση και στο λιμάνι του Βόλου».
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης, ο κ. Νικόλαος Ζούρος, αντιπρόεδρος της Ένωσης
Πλοιοκτητών Ρυμουλκών Σκαφών Ελλάδος κι Αντιπρόεδρος της ΠΟΕΤΝ και ο κ. Ιωάννης
Ζήκας Γενικός Γραμματέας της ΠΟΕΤΝ και υπεύθυνος εργοληπτών – κατασκευαστών –
διαχειριστών ακινήτων.
Μάλιστα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΒ κ. Σωκράτης Αναγνώστου, πρόσφερε στους
παρευρισκόμενους αναμνηστικά δώρα.
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