ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ηράκλειο 9 Απριλίου 2021

Το λιμάνι του Ηρακλείου επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής Ιωάννης Πλακιωτάκης

Τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου επισκέφθηκε την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021, ο
Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, συνοδευόμενος από
την Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Χριστιάνα Καλογήρου.
Τον Υπουργό συνόδευαν επίσης ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Μάξιμος Σενετάκης, ο Πρόεδρος
της ΝΟΔΕ Ηρακλείου κ. Ευάγγελος Καρκανάκης και ο εκπρόσωπος του Γραφείου του
Ευρωβουλευτή κ. Μανώλη Κεφαλλογιάννη κ. Νίκος Χρονάκης.
Θερμή υπήρξε η υποδοχή από τον Πρόεδρο του ΟΛΗ κ. Ιωάννη Βαρδαβά, από τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Μηνά Παπαδάκη και από τα μέλη του Δ.Σ, στα κεντρικά γραφεία
του ΟΛΗ, όπου στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε σύσκεψη προεδρεύοντος του Υπουργού κ.
Πλακιωτάκη.
Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν οι προοπτικές ανάπτυξης και αξιοποίησης του
λιμένα Ηρακλείου καθώς και οι επενδύσεις που σχεδιάζονται προς όφελος της τοπικής
οικονομίας και απασχόλησης αλλά και συνολικά της εθνικής οικονομίας.
Όπως επεσήμανε ο Υπουργός, βρίσκεται ήδη στον αέρα ο διαγωνισμός αξιοποίησης του
λιμένα Ηρακλείου και το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι μεγάλο από εγχώριους και διεθνείς
επενδυτικούς ομίλους και το γεγονός αυτό πιστοποιεί τις μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες
του λιμένα.
Για άλλη μια φορά τόνισε ότι στο διαγωνισμό δεν συμπεριλαμβάνεται το Ενετικό λιμάνι το
δε θέμα του «Μαρίνα» είναι υπό διερεύνηση και εξετάζεται σε συνεργασία με το ΤΑIΠΕΔ.
Όσον αφορά τη λιμενική ζώνη και τη χερσαία ζώνη στα Λινοπεράματα του Δήμου
Μαλεβιζίου, το πιθανότερο σενάριο είναι να μην συμπεριληφθούν τελικά στη διαδικασία
παραχώρησης, τα δε λιμενικά καταφύγια του Νότου, Αρβης, Κερατόκαμπου και Λούτρας
αναφέρθηκε ότι εξαιρούνται από την παραχώρηση.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τέθησαν θέματα λιμανιού με κυριότερα την επανεκκίνηση
Κρουαζιέρας και την εφαρμογή υγειονομικών πρωτοκόλλων. Ιδιαίτερη επίσης έμφαση
δόθηκε στην χρηματόδοτηση για επισκευή μηχανολογικού εξοπλισμού γερανών.
Την διαβεβαίωσή του έδωσε προς τον εκπρόσωπο των εργαζομένων ο Υπουργός κ.
Πλακιωτάκης, ότι θα υπάρξει πλήρης διασφάλιση όλων των εργαζομένων στο λιμάνι του

Ηρακλείου όπως έγινε και στο λιμάνι του Πειραιά και στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Όχι μόνο
δεν θα απολυθεί κανένας, αλλά θα δημιουργήσουμε πολλαπλές θέσεις απασχόλησης
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα οι Λιμενεργάτες κατέθεσαν υπόμνημα στον Υπουργό και δήλωσαν ότι
συμφωνούν με την παραχώρηση του πλειοψηφικού πακέτου του Λιμένα.
Η επικοδομητική επίσκεψη του Υπουργού στον ΟΛΗ έκλεισε με θερμές ευχαριστίες προς και
από την Διοίκηση του ΟΛΗ και εξέφρασε τη βαθιά του ικανοποίηση ότι η παραχώρηση του
λιμένα αποτελεί ένα ιδιαίτερο σημαντικό γεγονός που ανοίγει μια νέα σελίδα στην ανάπτυξη
του τόπου μας.
ΑΠΟ ΟΛΗ ΑΕ

