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Ελευσίνα, 31 Ιανουαρίου 2022
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο.Λ.Ε. ΑΕ: Μελέτη Λειτουργικής Οργάνωσης του Όρμου της Βλύχας για την προστασία και
περιβαλλοντική αναβάθμιση της ακτογραμμής στον κόλπο της Ελευσίνας
Ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ, με γνώμονα την αξιοποίηση όλων των σημείων
αρμοδιότητάς του και με προσήλωση στην προστασία του περιβάλλοντος, προχώρησε σε
Μελέτη Λειτουργικής Οργάνωσης του Όρμου της Βλύχας, σε αναμονή της ολοκλήρωσης του
νέου μάστερ πλαν του Λιμένα Ελευσίνας, στο οποίο θα υποδεικνύεται η τελική χρήση και
αξιοποίηση της ευρύτερης περιοχής.

Η Λειτουργική Οργάνωση του Όρμου της Βλύχας πρόκειται να ενισχύσει τις λιμενικές
δραστηριότητες, αλλά κυρίως να εξυγιάνει μία απομονωμένη και υποβαθμισμένη παράκτια
ζώνη της Ελευσίνας από παθογένειες του παρελθόντος.
Η Βλύχα δίνει εικόνα εγκατάλειψης λόγω της συσσώρευσης παλαιών και εγκαταλελειμμένων
πλοίων, τα οποία προορίζονταν για διάλυση στο διαλυτήριο που λειτουργούσε παλαιότερα
στην περιοχή. Επίσης το σημείο υπήρξε κατ' επανάληψη τόπος παράνομης ρίψης μπαζών.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ επιχειρεί συστηματικά δράσεις καθαρισμού στην
περιοχή, ενώ έχει ζητήσει την συνδρομή του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας για την
αύξηση των μέτρων αστυνόμευσης προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση της νομιμότητας
και η ασφάλεια, προς αποφυγήν τυχόν ατυχημάτων, πρόκλησης φθορών και λοιπών
παραβάσεων.
Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην προκαταρκτική Μελέτη του Ο.Λ.Ε. ΑΕ, η χερσαία ζώνη
λιμένα στην θέση “Βλύχα” θα διαμορφωθεί κατάλληλα με τεχνικές παρεμβάσεις (βελτίωση
φωτισμού, φυλάκιο ελέγχου, μπάρα ελεγχόμενης διέλευσης τροχοφόρων κ.α.) προκειμένου
να οργανωθεί και να λειτουργήσει πληρέστερα ο χώρος όπου πραγματοποιούνται λιμενικές
εργασίες. Τα έργα θα συμβάλλουν ουσιαστικά και στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της
ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αττικής.
Σήμερα στον Όρμο της Βλύχας εξυπηρετούνται φορτηγά πλοία εσωτερικών πλόων,
μεταφοράς χύδην φορτίου κατ' εξοχήν αδρανών υλικών.
Όπως επισημαίνει ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Λ.Ε. ΑΕ, κ. Απόστολος Καμαρινάκης, το
έργο της Διοίκησης του Οργανισμού στοχεύει στην ολιστική ανάπτυξη της δυναμικής του

διεθνούς ενδιαφέροντος Λιμένα Ελευσίνας, ο οποίος αποτελεί σημαντικό κρίκο της
Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Logistics στη χώρα μας λόγω της κομβικής
γεωγραφικής του θέσης πλησίον του κεντρικού οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου,
καθώς και της εγγύτητας του στο κέντρο των διεθνών εμπορευματικών ροών και στο
πρώτο υπό ίδρυση Εμπορευματικό Κέντρο Εθνικής Εμβέλειας του Θριασίου, στο
αεροδρόμιο Ελευσίνας και στο λιμάνι του Πειραιά.

