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ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ MASTERPLAN Ο.Λ.Π.  Α.Ε. 

ΦΟΡΕΙΣ ΘΕΤΙΚΑ   ΑΡΝΗΤΙΚΑ 

 
 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 

- Ριζική αναβάθμιση λειτουργιών λιμένα, ενίσχυση τουριστικής και 
πολιτιστικής προβολής. 
- Βελτίωση υποδομών Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης. 
- H  εγκατάσταση synchrolift 8.500 τόνων στην Γ1. 
- Οι επενδύσεις στο λιμάνι, εκτός από τα άμεσα οφέλη για την οικονομία, 
θα δημιουργήσουν και έμμεσα, αφού, αναμένεται να δημιουργηθούν νέες 
εστίες επιχειρηματικότητας και θέσεις απασχόλησης. 
- Η κατασκευή πεντάστερων ξενοδοχείων είναι αναγκαία, καθ’ ότι η 
έλλειψή τους αποδυναμώνει τον Πειραιά στον "high end" τουρισμό. 
- Η δημιουργία του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής στην πρώην 
περιοχή ΟΔΔΥ, έκτασης 80.000m2, με την κατασκευή νέων σύγχρονων 
αποθηκών εφοδιαστικής αλυσίδας. 
- Η σύνδεση του συνόλου του ακτοπλοϊκού λιμένος με οικολογικά 
λεωφορεία (Ecobus).  
- Επέκταση Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων (Λιμένας Ηρακλέους)  
   (Εμπορικός Λιμένας). 
- Βελτίωση της ασφάλειας του λιμένα, με την εφαρμογή του ISPS CODE,  
όπου απαιτείται. 
- Η δημιουργία σύγχρονου συνεδριακού κέντρου στον Πειραιά κρίνεται 
απαραίτητη για την προσέλκυση διεθνούς κύρους συνεδρίων, με μεγάλο 
αριθμό συμμετεχόντων. 
- Αξιοποίηση της Παγόδας, που συνδέει το λιμάνι με την πόλη με 
λειτουργίες διαμονής και αναψυχής. 
- Η ανακατασκευή πέτρινης αποθήκης και η μετατροπή της σε Μουσείο 
Μετανάστευσης και ιστορικό αρχείο της Ο.Λ.Π. Α.Ε. 

- Η προτεινόμενη λειτουργία εμπορικού κέντρου στο χώρο υποδοχής των 
επιβατών κρουαζιέρας, αλλά και η δυνατότητα ανάπτυξης εμπορικών 
χρήσεων περιμετρικά σε όλο το λιμάνι, θεωρούμε ότι θα πλήξει την 
επιχειρηματικότητα της πόλης και την προσπάθεια ανάδειξης του Ανοικτού 
Κέντρου Εμπορίου του Πειραιά. 
- Η ύπαρξη εξώδικου του «Συνδέσμου των Ιδιοκτητών Ναυπηγείων και 
εργοδοτών ναυπηγών Περάματος», αναφορικά με την «προσπάθεια 
υπέρβασης από τον ΟΛΠ των συμφωνημένων» για τη Ναυπηγοεπισκευή 
των θαλαμηγών και Μέγα-Θαλαμηγών.  
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ΝΑΥΤΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

- Αναβάθμιση Ναυπηγοεπισκευής (διατήρηση θεσμού αυτοεπιστασίας). 
- Πρόταση για εγκατάσταση ναυδέτων σε προβλήτες και κρηπιδώματα 
πρυμνοδέτησης. 
- Δίκτυο υποδοχής λυμάτων από τα επιβατηγά πλοία, υπηρεσία cold 
ironing. 
- Απαραίτητα τα συμπληρωματικά έργα υποδομών προσβασιμότητας. 
- Πρόταση για ένταξη των έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

- Κοστοβόρο, περιττό και τεχνικά δύσκολο το έργο της κατασκευής της 
Νότιας ζώνης του νέου Επιβατικού Λιμένα. 
- Η προγραμματισμένη δημιουργία 4 ξενοδοχειακών μονάδων, πιθανόν να 
εγκυμονεί την μείωση των θέσεων παραβολής επιβατηγών πλοίων. 
 

ΔΗΜΟΣ  
ΠΕΙΡΑΙΑ 

 
- Το λιμάνι του Πειραιά και η ευρύτερη περιοχή του Δήμου να αποτελέσει 
"Ηome Port". 
- Η κατασκευή ξενοδοχειακών υποδομών. 
- Η ανακατασκευή πέτρινης αποθήκης  και η μετατροπή της σε Μουσείο 
Μετανάστευσης και ιστορικό αρχείο της Ο.Λ.Π. Α.Ε. 
- Επέκταση επιβατικού λιμένα. 
- Προτείνεται η κατασκευή κολυμβητηρίου διεθνών προδιαγραφών, με την 
οποία συμφωνεί και το Ε.Β.Ε.Π. 

 
- Ασάφεια ως προς το ζήτημα του ύψους των κτιρίων σε συγκεκριμένες 
ζώνες (55 μέτρα), περαιτέρω διευκρινίσεις για ζήτημα Τοπόσημου. 
- Σοβαρό πλήγμα για την τοπική οικονομία η κατασκευή μεγάλου 
εμπορικού κέντρου. 
- Απουσιάζουν η συγκοινωνιακή και περιβαλλοντική μελέτη. 

ΕΝΩΣΗ 
ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ 

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ 
ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 
- Πρόταση για εκθεσιακούς χώρους. 
- Τα 2 επιπλέον passenger terminals (βελτίωση στους 3 υπάρχοντες). 
- Η νέα πλωτή δεξαμενή στο Πέραμα. 

- Το νέο έργο για την Κρουαζιέρα, που σχεδιάζεται έξωθεν του κεντρικού 
λιμένα προς νότο και αριστερά των εξερχόμενων πλοίων εκτιμάται ότι θα 
επιδεινώσει την καθυστέρηση εισόδου όλων των πλοίων, που θα 
οδηγούνται στον κεντρικό λιμένα. 
- Τρόποι για αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος. 
- Η κατασκευή 4 ξενοδοχείων δεν είναι αναγκαία. 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

- Έργα υποδομής και συντήρησης λιμανιού, σύνδεση του συνόλου του 
ακτοπλοϊκού λιμένος με λεωφορεία. 
- Πρόταση για βελτίωση και επέκταση χερσαίου χώρου εξυπηρέτησης 
πλοίων RORO. 
- Πρόταση για ISPS CODE. 

- Η επέκταση του λιμανιού για την εξυπηρέτηση της κρουαζιέρας. 
- Η κατασκευή ξενοδοχείων, μουσείου και χώρων αναψυχής μέσα στο 
λιμάνι. 
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- Η δημιουργία νέων επιβατικών σταθμών. 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

- Αναγκαιότητα να υπάρξει ειδική κυκλοφοριακή μελέτη 
- Έργα ανάπτυξης για την πόλη, με την προϋπόθεση να ωφελούν το σύνολο 
της τοπικής κοινωνίας και επιχειρηματικότητας   

- Η λειτουργία εμπορικού κέντρου στο χώρο υποδοχής των επιβατών 
κρουαζιέρας, αλλά και η δυνατότητα ανάπτυξης εμπορικών χρήσεων 
περιμετρικά σε όλο το Λιμάνι. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 
-Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ο.Λ.Π. Α.Ε. θα καθορίσει για τα επόμενα 
χρόνια τους τρόπους ανάπτυξης του λιμανιού του Πειραιά, με στόχο τη 
θετική επίδραση στη λειτουργία των πόλεων, την τοπική οικονομία και την 
ποιότητα ζωής των πολιτών. Ως εκ τούτου, οι φορείς πρέπει να φροντίσουν, 
ώστε η σχέση Λιμανιού – Πόλεων να μην καταστεί ετεροβαρής με τη ζημία 
των Πόλεων 

- Δεν υπάρχουν προβλέψεις και προτάσεις για την αντιμετώπιση της 
αυξημένης ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
- Δεν υπάρχει συγκοινωνιακή μελέτη 
- Η μεγάλη κλίμακα εμπορικών δραστηριοτήτων στο επιβατικό λιμάνι και σε 
άλλες λιμενικές περιοχές 
- Συμμόρφωση με γενικούς περιβαλλοντικούς και πολεοδομικούς 
κανονισμούς 
- Απουσία αναφοράς για την «Πολιτιστική Ακτή» και, ειδικά, για το 
«Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων» 
- Η διαμόρφωση χώρου αποθήκευσης κοντέινερ (κέντρο Logistics) στο 
Ικόνιο 
- Το ύψος των 22 μέτρων για κατασκευές στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη 
- Η επέκταση και η ένταση των δραστηριοτήτων των εταιρειών 
πετρελαιοειδών στο Πέραμα 
- Η αδειοδότηση νέου ναυπηγείου, σε περιοχή που ήδη υπάρχουν και 
λειτουργούν ναυπηγοεπισκευαστικές εγκαταστάσεις 

 
 

ΒΙΠΑΣ Α.Ε. 
 
 
 

- Η υλοποίηση του Masterplan θα δώσει σημαντική επιχειρηματική ώθηση 
και θα αναβαθμίσει περιβαλλοντικά, λειτουργικά και αισθητικά το λιμάνι 
του Πειραιά 
- Τα οφέλη που θα προκύψουν, πρέπει να διαχέονται κατά σημαντικό 
μέρος στον επιχειρηματικό κόσμο, τους εργαζόμενους και τις τοπικές 
κοινωνίες 
- Αναβάθμιση υποδομών Ναυπηγοεπισκευής (πλωτή δεξαμενή Post 
Panamax) 
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- Ορθή εφαρμογή των αρχών της αναλογικότητας, ανταγωνισμού, 
διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης, αμοιβαίας καλής πίστης στις 
ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες 
- Εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και του ISPS CODE για την πρόσβαση 
των ναυπηγοεπισκευαστών στους χώρους εργασίας 

 
 
 

ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ – 
ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΩΝ 
ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

- Μεγάλη επένδυση βιώσιμης ανάπτυξης με πυλώνες την οικονομία, το 
περιβάλλον και την κοινωνία 
- Η αναβάθμιση της δυναμικότητας των ναυπηγοεπισκευαστικών 
υποδομών, θα συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό της περιοχής, στη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη δραστική μείωση της ανεργίας 
στον Πειραιά, στην ανάπτυξη των σχετιζόμενων επιχειρηματικών κλάδων 
- Η άφιξη της πλωτής δεξαμενής Post Panamax 
- Διαχείριση του λιμένα με σύγχρονες μεθόδους, οργάνωση και υποδομές 
- Αφετηρία μιας αναπτυξιακής πορείας, κατά την οποία η 
Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος και οι εξειδικευμένες 
επιχειρήσεις της, τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και Ελευσίνας, παράλληλα με 
τους υποστηρικτικούς κλάδους της ναυτιλίας θα αυξήσουν τον 
ανταγωνισμό τους, σε σύγκριση και με άλλες χώρες 

 

 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ 

ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 
ΝΑΥΠΗΓΩΝ 

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

 
- Εξώδικη πρόσκληση, δήλωση και διαμαρτυρία (για τη μη πρόσκληση στην 
παρουσίαση του Masterplan, τυχόν αδιαφανείς πρακτικές και μεθοδεύσεις, 
καταχρηστικές υπερβάσεις της Ο.Λ.Π. Α.Ε.) 

 


