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Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ 

 

  

 
Ε.Β.Ε.Π.: Τρία δυναμικά βήματα προοπτικής για τη Ναυτιλία, το Λιμάνι και τον Πειραιά 

 
 
Το έντονο ενδιαφέρον από Επιμελητήρια, αλλά και επιχειρήσεις με ναυτιλιακή και λιμενική 

δραστηριότητα, προκάλεσε το 1o Ελληνικό Ναυτιλιακό Cluster "MARITIME HELLAS", στη 

δημιουργία του οποίου πρωτοστατεί η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, το Ναυτικό Επιμελητήριο 

και το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς Ελλάδος και παρουσιάστηκε για πρώτη 

φορά, πανελλαδικά, στο ειδικά αφιερωμένο στη Ναυτιλία περίπτερο του Ε.Β.Ε.Π., κατά τη 

διάρκεια της φετινής 82ης Δ.Ε.Θ. 

Ήδη, το «Maritime Hellas», έχει ενεργοποιήσει τη σχετική ηλεκτρονική του πλατφόρμα 

(http://www.maritimehellas.org/), συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον εγγραφής ιδιαίτερου 

αριθμού και σημαίνουσας σημασίας φορέων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο 

χώρο της Ναυτιλίας. Με δεδομένη την πρωτοκαθεδρία της ελληνικού ναυτιλιακού γίγνεσθαι στο 

παγκόσμιο στερέωμα, το «Maritime Hellas” μπορεί να αποτελέσει την κιβωτό που θα 

συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη δύναμη ενός ναυτικού έθνους, όπως η Ελλάδα.  

http://www.maritimehellas.org/
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Στο πλαίσιο αυτό και με την ευκαιρία της φετινής Δ.Ε.Θ., ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. 

Βασίλης Κορκίδης, απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση στα λοιπά παραλιμένια Επιμελητήρια 

της χώρας και, μέσω αυτών, στην ισχυρή ναυτιλιακή κοινότητα της χώρας, προκειμένου 

να συμβάλουν όλοι μαζί στο όραμα αυτό, ώστε να συμπεριληφθεί η ελληνική ναυτιλιακή 

συστάδα "MARITIME HELLAS", μεταξύ των πρώτων στην Ευρώπη. 

 

Παράλληλα, ακόμη μία, ζωτικής σημασίας επένδυση πήρε το πράσινο φως αφού, μετά την 

ολοκλήρωση  του σχετικού διαγωνισμού, ξεκινά τη λειτουργία της η νέα πλωτή δεξαμενή, που 

εξασφάλισε ο ΟΛΠ για τη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη του Περάματος.  

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Β.Ε.Π., εκφράζουν την 

ικανοποίησή τους για την ιδιαίτερα θετική αυτή εξέλιξη, μια περαιτέρω απόδειξη της 

επιδίωξης του ΟΛΠ και της Cosco Shipping στην αναγέννηση της ελληνικής 

ναυπηγοεπισκευής, που ενισχύσει περαιτέρω τις προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου, με  

άμεσο στόχο την προσέλκυση σημαντικού αριθμού πλοίων από την ευρύτερη περιοχή 

της Μεσογείου και, κατ΄επέκταση, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για την περιοχή 

του Πειραιά, αλλά και ολόκληρης της χώρας. 

 

 

 

Στην δυναμική αυτή, η οποία αναπτύσσεται και αντικατοπτρίζει τις νέες προοπτικές που 

διανοίγονται με γοργούς ρυθμούς, για μια ουσιαστική και βιώσιμη ανάπτυξη, ιδιαίτερα για την 

πόλη μας, τον Πειραιά, εξαιρετικά θετικό θεωρείται, επίσης, το γεγονός ότι η πρόταση του Δήμου 

Πειραιά της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» (Ο.Χ.Ε.) εξασφάλισε πόρους 80.065.000 ευρώ 

στην πόλη, προκειμένου να υλοποιηθεί για τα επόμενα 5 χρόνια, το μεγαλύτερο αναπτυξιακό 

σχέδιο στην ιστορία του Πειραιά και ένα από τα μεγαλύτερα στη χώρα, ξεπερνώντας τα 111 εκ. 

ευρώ, μαζί με τα προγραμματισμένα έργα της Περιφέρειας Αττικής.  

Στο επιτυχημένο αυτό εγχείρημα του Δήμου, το Ε.Β.Ε.Π., με ρεαλιστικές και 

τεκμηριωμένες επιχειρηματικές προτάσεις, συνέβαλε έμπρακτα και ουσιαστικά,  στην 

κοινή αυτή προσπάθεια που θα οδηγήσει στην αλλαγή της φυσιογνωμίας της πόλης, στην 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στη δημιουργία θέσεων εργασίας για την πειραϊκή 

κοινωνία και τους πολίτες της.  

 

Με αφορμή τις τρεις αυτές εξελίξεις, ο  Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. κ. Βασίλης Κορκίδης, σημειώνει, 

μεταξύ άλλων, τα εξής: 
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« Το έντονο ενδιαφέρον από Επιμελητήρια, αλλά και επιχειρήσεις για το πρώτο Ελληνικό 

Ναυτιλιακό Cluster "Maritime Hellas" στη Δ.Ε.Θ. και η υλοποίηση της επένδυσης με τη νέα 

πλωτή δεξαμενή της ΟΛΠ Α.Ε. στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη του Περάματος, σε 

συνδυασμό με την έγκριση των προτάσεων του Δήμου Πειραιά στην Ο.Χ.Ε. είναι τρεις 

θετικές εξελίξεις που μας κάνουν περήφανους, αλλά και αισιόδοξους για το μέλλον. Με 

επιμονή, υπομονή και συστηματική δουλειά, το όραμα θα γίνει σύντομα πράξη, ώστε ο 

Πειραιάς να μετασχηματιστεί σε μία άλλη, σύγχρονη πόλη και έναν επενδυτικό προορισμό 

που θα φέρει ανάπτυξη και απασχόληση. Μετά από καιρό, για πρώτη φορά, μπορούμε να 

μιλάμε για μια νέα, σύγχρονη πορεία που χαράσσεται  για τον Επιχειρηματικό Πειραιά … » 

 


