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Γραφείο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
Ελευσίνα, 18 Ιανουαρίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πρώτη συνεδρίαση Συμβουλίου Χρηστών Λιμένα Ελευσίνας

Επί τάπητος τέθηκαν οι προοπτικές ανάπτυξης, εκσυγχρονισμού και
βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών στο Λιμένα Ελευσίνας, κατά την
πρώτη συνάντηση των μελών του Συμβουλίου Χρηστών Λιμένα
Ελευσίνας, το οποίο συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό την προεδρία
του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας
(Ο.Λ.Ε.) ΑΕ κ. Απόστολου Καμαρινάκη, την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου
2021.
Κατά τη συνεδρίαση, ο κ. Καμαρινάκης ενημέρωσε τα μέλη του
Συμβουλίου για τις ιδιαιτερότητες του Λιμένα Ελευσίνας, που διακρίνεται
,κυρίως, για την εμπορική του δραστηριότητα στη μεταφορά χύδην
φορτίου, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι “είναι το μεγαλύτερο εμπορικό
δημόσιο λιμάνι στην Αττική ενώ η γειτνίασή του με το Θριάσιο πεδίο όπου
δραστηριοποιούνται οι περισσότερες βιομηχανικές μονάδες και η σύνδεση
του με το σιδηροδρομικό και εθνικό οδικό δίκτυο, του προσδίδουν αξία και
πλεονέκτημα για την ανάπτυξη των συνδυασμένων εμπορευματικών
μεταφορών”.
Αναφερόμενος επιγραμματικά στις πρωτοβουλίες που υλοποιεί τους
τελευταίους μήνες ο Οργανισμός, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας που
διακρίνει σήμερα τον Λιμένα Ελευσίνας, ο Διευθύνων Σύμβουλος του
Ο.Λ.Ε. ΑΕ, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε:
• Την καινοτόμο ανάπτυξη θεμάτων Μarketing του Ο.Λ.Ε. ΑΕ για
την προσέλκυση περισσότερων εμπορικών φορτίων στο Λιμένα
Ελευσίνας, με αφορμή και την έναρξη του εμβληματικού έργου στο
Ελληνικό.

•

Τη συνεργασία του Ο.Λ.Ε. ΑΕ με την Πολιτιστική Πρωτεύουσα
Ελευσίνας- “ELEUSIS 2021” στο πλαίσιο της οποίας μελετάται η
προοπτική χάραξης της “Θαλάσσιας Ιεράς Οδού”, που θα συνδέει
δια θαλάσσης την Ελευσίνα με τον Πειραιά μέσω πλοιαρίων, τα
οποία θα εκτελούν ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα θαλάσσιας
περιήγησης των επισκεπτών στον ιστορικό όρμο της Ελευσίνας.

Η εν λόγω πρόταση προκάλεσε το ενδιαφέρον των μελών του Συμβουλίου
Χρηστών Λιμένα Ελευσίνας καθώς ανοίγει ο δρόμος για την αξιοποίηση
της δυνατότητας των θαλάσσιων διαδρομών στο παράκτιο μέτωπο της
πόλης.
Επίσης, ο κ. Καμαρινάκης αναφέρθηκε στη συνεργασία του Ο.Λ.Ε. ΑΕ με
το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής σε θέματα ανταλλαγής τεχνογνωσίας
και δυνατότητας πρακτικής εξάσκησης των σπουδαστών στον Λιμένα
Ελευσίνας, καθώς και στην κορυφαία προτεραιότητα του Ο.Λ.Ε. ΑΕ επί
θεμάτων προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος με την οριστική
απομάκρυνση ναυαγίων και εγκαταλελειμμένων επί δεκαετίες πλοίων
από τον κόλπο της Ελευσίνας. Ενδεικτικό είναι ότι τους τελευταίους 10
μήνες απομακρύνθηκαν περισσότερα από 8 επικίνδυνα-επιβλαβή πλοία
και ναυάγια.
Στο σύντομο χαιρετισμό τους τα μέλη του Συμβουλίου καλωσόρισαν στο
σύνολό τους τις πρωτοβουλίες της Διοίκησης του Ο.Λ.Ε. ΑΕ
αναγνωρίζοντας το μεγάλο έργο που έχει γίνει σε πολύ μικρό χρονικό
διάστημα και δήλωσαν την στήριξή τους σε κάθε προσπάθεια του
Οργανισμού για την αναβάθμιση των υπηρεσιών στο Λιμένα Ελευσίνας.
Το προσεχές διάστημα όλα τα μέλη του Συμβουλίου θα υποβάλλουν
εγγράφως τις απόψεις και προτάσεις τους ώστε αυτές να συζητηθούν
αναλυτικά στην επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου, η οποία
προγραμματίζεται να διεξαχθεί μετά από δύο μήνες. Παράλληλα η
Διοίκηση του Ο.Λ.Ε. ΑΕ έχει ζητήσει εγγράφως τις προτάσεις και άλλων
συνεργαζόμενων με το Λιμένα Ελευσίνας εταιρειών, προκειμένου να
συνεκτιμηθούν από το Συμβούλιο με σκοπό την μέγιστη δυνατή
αλληλεπίδραση μεταξύ της αγοράς και του Λιμένα.
Επίσης τα μέλη του Συμβουλίου Χρηστών Λιμένα Ελευσίνας
συμφώνησαν να συνεδριάζουν περισσότερες από δύο φορές το χρόνο για
λόγους αποδοτικότητας του έργου τους.
Στο Συμβούλιο Χρηστών Λιμένα Ελευσίνας συμμετείχαν:
• Ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής κ. Ελευθέριος
Κοσμόπουλος.

• Ο εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων
Εμπορικού Ναυτικού (Π.Ε.Π.Ε.Ν.) ο κ. Νικόλαος Θεοδόσης.
• Ο εκπρόσωπος του Δήμου Ελευσίνας κ. Δημήτριος
Παπαγιάνναρος.
• Οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ναυτικών Πρακτόρων
Ελλάδας (Ο.Ν.Π.Ε.) οι κ.κ. Κωνσταντίνος Τσελίκας και
Νικόλαος Φιριππής.
• Ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Φορτοεκφορτωτών Ελλάδας
(Ο.Φ.Ε.) ο κ. Χρήστος Κατσογιάννης.
• Ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Λιμανιών
Ελλάδος (ΟΜΥΛΕ) και εκπρόσωπος εργαζόμενων του Ο.Λ.Ε.
ΑΕ κ. Κωνσταντίνος Χρήστου.
• Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού
Ναυτιλίας (Σ.Ε.Ε.Ν.) ο κ. Νικόλαος Καβαλλιέρος.
• Ο εκπρόσωπος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Ν.Ε.Ε.)
ο κ. Σωτήριος Κακουριώτης.
• Ο εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Πειραιώς κ. Κωνσταντίνος Καμπόλης.
• Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Εφοπλιστών Ελλάδος (Ε.Ε.Ε.) κ.
Ιωάννης Κουρουνιώτης.
• Η εκπρόσωπος της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών
Αποστάσεων (Ε.Ε.Ν.Μ.Α.) κ. Αλεξάνδρα Γκανά.
• Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων
και Φορέων Ναυτιλίας κ. Αντώνιος Καλούδης.
• Ο εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων Με
Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) ο κ. Χρήστος Κουκοβίνης.
• Ο Διευθυντής του Τελωνείου Ελευσίνας κ. Δημήτριος
Πιτσιακούδης και ο Λιμενάρχης του Κεντρικού Λιμεναρχείου
Ελευσίνας κ. Φραγκίσκος Ξυπνητός.

