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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επίσκεψη της διοίκησης του ΤΑΙΠΕΔ στον Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας
Τις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ επισκέφθηκαν ο
Πρόεδρος Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ και ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ.κ. Α. Ζηλιασκόπουλος και Δ.
Πολίτης, αντίστοιχα, όπου πραγματοποίησαν ενημερωτική συνάντηση με τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο του Ο.Λ.Ε. ΑΕ, κ. Απόστολο Καμαρινάκη για θέματα ανάπτυξης και αξιοποίησης
του λιμένα Ελευσίνας.
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ακόμη ο Project Manager ΤΑΙΠΕΔ, κ. Ν. Γιαμπανάς και ο
Νομικός Σύμβουλος ΤΑΙΠΕΔ, κ. Ευαγγ. Βεγίρης, ο Τεχνικός Σύμβουλος του Ο.Λ.Ε. ΑΕ, κ. Ν.
Φλώριος (MARNET Α.Τ.Ε.), αρμόδιος για την εκπόνηση του master plan του λιμένα
Ελευσίνας, καθώς και στελέχη του Οργανισμού.
Κατά την συνάντηση, ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο.Λ.Ε. ΑΕ, κ. Απόστολος Καμαρινάκης
ενημέρωσε αναλυτικά και διεξοδικά τη διοίκηση και τα στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ για τα μείζονα
θέματα του λιμένα Ελευσίνας και τις αναπτυξιακές προοπτικές του, που προσεγγίζονται για
πρώτη φορά ολιστικά στο υπό εκπόνηση master plan.
Ειδικότερα, ο κ. Καμαρινάκης χαρακτήρισε δυναμικό τον χαρακτήρα των λιμενικών
υποδομών της Ελευσίνας, επισημαίνοντας την σημασία τους ως κόμβο συνδυασμένων
εμπορευματικών μεταφορών εν όψει και της σχεδιαζόμενης σύνδεσής με το σιδηροδρομικό
δίκτυο.
Στα συγκριτικά πλεονεκτήματα του λιμένα Ελευσίνας, μεταξύ άλλων, σημειώνονται:
•

Εγγύτητα με το εθνικό οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, καθώς και το Θριάσιο πεδίο
όπου δημιουργείται το μεγαλύτερο κέντρο logistics στην Αττική.

•

Ισχυρή παρουσία πολλών βιομηχανικών μονάδων και επιχειρήσεων στην παράκτια
ζώνη και την ευρύτερη περιοχή.

•

Λειτουργία του στρατιωτικού αεροδρομίου στην Ελευσίνα, το οποίο μελλοντικά
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για εμπορικούς σκοπούς.

Επίσης ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού αναφέρθηκε στην εξέλιξη του λιμένα
Ελευσίνας σε ενεργειακό κόμβο, όπως δρομολογείται με την συμφωνία συνεργασίας
μεταξύ Ο.Λ.Ε. ΑΕ - ΔΕΣΦΑ για την μεταφορά Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) μέσω
των λιμενικών υποδομών της Ελευσίνας.
Αναφερόμενος στο μείζον ζήτημα των ναυαγίων και εγκαταλελειμμένων πλοίων που
βρίσκονται επί σειρά ετών στην περιοχή, ο κ. Καμαρινάκης υπογράμμισε την ανάγκη
συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων φορέων για την εξεύρεση εφικτών λύσεων στο

πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Παράλληλα, επεσήμανε τις προσπάθειες που έχει
καταβάλει ο Οργανισμός πετυχαίνοντας την οριστική απομάκρυνση εννέα ναυαγίων μέσα
σε διάστημα λίγων μηνών, από τον Απρίλιο του 2020 μέχρι σήμερα.
Η ενημερωτική συνάντηση συνεχίστηκε με επίσκεψη στην Χερσαία Ζώνη Λιμένος
Ελευσίνας, όπου ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ έχει υλοποιήσει σειρά τεχνικών έργων ανάπλασης
εξωραΐζοντας την εικόνα του παραλιακού μετώπου της πόλης.
Ακολούθησε περιήγηση δια θαλάσσης με πλωτό μέσο σε συγκεκριμένα σημεία στον
κόλπο της Ελευσίνας, από τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά μέχρι και τα Ναυπηγεία Ελευσίνας,
προκειμένου οι εκπρόσωποι του ΤΑΙΠΕΔ να έχουν μία ολοκληρωμένη εικόνα των χώρων
αρμοδιότητας του Οργανισμού και της εκτεταμένης ακτογραμμής, κατά μήκος της οποίας
δραστηριοποιούνται διυλιστήρια, ναυπηγικές μονάδες και μεγάλες βιομηχανίες.

