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ΘΘέέμμαα::  ΠΠρροοττάάσσεειιςς--ΠΠααρρααττηηρρήήσσεειιςς  ααννααφφοορριικκάά  μμεε  ττοο  MMaasstteerr  PPllaann  ττοουυ  ΟΟΛΛΠΠ--ΑΑννααφφοορράά  σσττηηνν    
                      εεππιισσττοολλήή  ααρρ..  ππρρωωττ..  11775544//1166--0011--1188  κκααιι  ττοο  ηηλλεεκκττρροοννιικκόό  μμήήννυυμμαα  ττηηςς  0022..0022..22001188  
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                  ΛΛάάββααμμεε  ττοο  εεννηημμεερρωωττιικκόό  σσααςς  σσηημμεείίωωμμαα  ααννααφφοορριικκάά  μμεε  ττηηνν  εεκκππόόννηησσηη  ττοουυ  MMaasstteerrPPllaann  ττοουυ  
ΛΛιιμμέένναα  ΠΠεειιρρααιιάά  κκααιι  ττοουυ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  χχώώρροουυ  κκααιι  εεννηημμεερρωωθθήήκκααμμεε  γγιιαα  ττιιςς  σσχχεεδδιιααζζόόμμεεννεεςς  
δδρράάσσεειιςς  πποουυ  ααννααμμέέννεεττααιι  νναα  ααννααππττυυχχθθοούύνν  τταα  εεππόόμμεενναα  χχρρόόννιιαα  σσττηηνν  εευυρρύύττεερρηη  ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  
ΠΠεειιρρααιιάά..    
ΟΟιι  δδρράάσσεειιςς  πποουυ  ππρροοττεείίννεεττααιι  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσεε  ααππόόλλυυττηη  σσυυννάάφφεειιαα  μμεε  ττιιςς  ααννααγγκκααίίεεςς  ααννααππττυυξξιιαακκέέςς  
ππρρωωττοοββοουυλλίίεεςς  πποουυ  ααππααιιττοούύννττααιι  ώώσσττεε  οο  ΠΠεειιρρααιιάάςς  νναα  εεξξεελλιιχχθθεείί  σσεε  μμιιαα  σσύύγγχχρροοννηη  ππόόλληη  μμεε  
υυπποοδδοομμέέςς  ααννττάάξξιιεεςς  ττηηςς  ιισσττοορρίίααςς  ττοουυ  κκααιι  ττηηςς  ααννααππττυυξξιιαακκήήςς  ττοουυ  κκααττεεύύθθυυννσσηηςς..    
ΤΤοο  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκόό  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο  ΠΠεειιρρααιιάά  μμεε  ττηηνν  ννέέαα  ττοουυ  ΔΔιιοοίίκκηησσηη  σσττοοχχεεύύεειι  σσττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  
ττηηςς  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκόόττηηττααςς  κκααιι  ττηηνν  ααννααζζωωοογγόόννηησσηη  ττηηςς  οοιικκοοννοομμιικκήήςς  κκααιι  κκοοιιννωωννιικκήήςς  ζζωωήήςς  πποουυ  τταα  
ττεελλεευυττααίίαα  χχρρόόννιιαα  δδοοκκιιμμάάζζεεττααιι  κκιι  ααυυττήή  ααππόό  ττηηνν  οοιικκοοννοομμιικκήή  κκρρίίσσηη  πποουυ  ππλλήήττττεειι  ττηηνν  χχώώρραα..    
ΜΜιιαα  σσεειιρράά  δδρράάσσεεωωνν  ππρροογγρρααμμμμααττίίζζεεττααιι  ααππόό  ττηηνν  ννέέαα  ΔΔιιοοίίκκηησσηη  κκααιι  ττοονν  ΠΠρρόόεεδδρρόό  ττηηςς  ΓΓιιάάννννηη  
ΒΒοουυττσσιιννάά,,  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  θθαα  θθέέλλααμμεε  νναα  σσααςς  εεκκθθέέσσοουυμμεε  σσεε  κκοοιιννήή  σσυυννάάννττηησσηη  πποουυ  θθαα  
ππρροογγρρααμμμμααττιισσττεείί  σσττοο  εεγγγγύύςς  μμέέλλλλοονν..    
ΣΣττηηνν  ππρροοσσππάάθθεειιάά  μμααςς  ααυυττήή,,  θθαα  θθέέλλααμμεε  οο  ΟΟΛΛΠΠ  νναα  ααπποοττεελλέέσσεειι  σσττρρααττηηγγιικκόό  σσύύμμμμααχχοο  γγιιαα  ττιιςς  
εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ––  ΜΜέέλληη  ττοουυ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  μμααςς,,  οοππόόττεε  ττίίθθεεττααιι  ττοο  εερρώώττηημμαα  ττοουυ  ππώώςς  θθαα  μμπποορροούύσσαανν  
οοιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ττοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά  νναα  εεμμππλλαακκοούύνν  άάμμεεσσαα  κκααιι  νναα  εεππωωφφεελληηθθοούύνν  ααππόό  ττοονν  ααννααππττυυξξιιαακκόό  
σσααςς  σσχχεεδδιιαασσμμόό..  
ΠΠρροοςς  ττηηνν  κκααττεεύύθθυυννσσηη  ααυυττήή,,  ππρροοττεείίννοουυμμεε  ττηηνν  εεππεεξξεερργγαασσίίαα  κκααιι  εεφφααρρμμοογγήή  εεξξεειιδδιικκεευυμμέέννοουυ  
κκοοιιννοούύ  σσχχεεδδίίοουυ  δδρράάσσηηςς,,  μμεε  σσττόόχχοο  ττηηνν  μμόόχχλλεευυσσηη  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  ––  ΜΜεελλώώνν  ττοουυ  
ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  κκααιι  ττηηνν  δδιιεεύύρρυυννσσηη  ττοουυ  οοφφέέλλοουυςς  πποουυ  θθαα  ππρροοκκύύψψεειι  ααππόό  ττηηνν  
ααννααββάάθθμμιισσηη  ττωωνν  υυπποοδδοομμώώνν  ττοουυ  ΛΛιιμμέένναα..    
ΟΟιι  ββαασσιικκοοίί  άάξξοοννεεςς  ττοουυ  σσχχεεδδίίοουυ  ααυυττοούύ  μμπποορρεείί  νναα  ααφφοορροούύνν  ττηηνν  ενεργή  συμμετοχή  των  ενεργή συμμετοχή των
επιχειρήσεων  στο  στάδιο  ανάπτυξης  των  υποδομώνεπιχειρήσεων στο στάδιο ανάπτυξης των υποδομών,,  ττηηνν  συμμετοχή  των  επιχειρήσεων  στην  συμμετοχή των επιχειρήσεων στην
ανάπτυξη  των  εμπορευματικών  ροών  του  Λιμέναανάπτυξη των εμπορευματικών ροών του Λιμένα  κκααιι  ττηηνν  διευκόλυνση  των  επιχειρήσεων  –διευκόλυνση των επιχειρήσεων –  
μελών  του  ΕΕΠ  στον  διεθνή  τους  προσανατολισμόμελών του ΕΕΠ στον διεθνή τους προσανατολισμό,,  μμέέσσωω  ττωωνν  υυπποοδδοομμώώνν  κκααιι  εευυρρύύττεερρωωνν  
δδρράάσσεεωωνν  ττοουυ  ΟΟΛΛΠΠ..    
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ΘΘαα  εείίμμαασσττεε  σσττηηνν  δδιιάάθθεεσσήή  σσααςς  γγιιαα  ππεερρααιιττέέρρωω  εεξξεειιδδίίκκεευυσσηη  ττωωνν  θθέέσσεεωωνν  μμααςς,,  μμέέσσωω  σσυυννάάννττηησσηηςς  
μμεεττααξξύύ  ττηηςς  δδιιοοίίκκηησσηηςς  ττοουυ  ΕΕΕΕΠΠ  κκααιι  ττηηςς  ΟΟΛΛΠΠ  ΑΑΕΕ..    
  
ΣΣααςς  εευυχχααρριισσττοούύμμεε  γγιιαα  ττηηνν  εεννηημμέέρρωωσσηη,,    
ΣΣττηηνν  δδιιάάθθεεσσήή  σσααςς,,    
  
                                        
  
  
                                                                                                                                                                          ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,    
                                                                                                                                                                          ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ                                                  
        
  
  
    ΙΙΩΩΑΑΝΝΝΝΗΗΣΣ  ΓΓΕΕΡΡ..  ΒΒΟΟΥΥΤΤΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ 
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