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Στα “σκαριά” η εκπόνηση Μaster Plan για το
λιμάνι της Ελευσίνας
2021/05/12 09:39 στην κατηγορία ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Στο σχεδιασμό του Προγραμματικού Σχεδίου (Master plan) προχωρά ο Οργανισμός
Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ, ώστε ο λιμένας Ελευσίνας να ανταποκριθεί πλήρως
στο ρόλο του ως βασικού πυλώνα για την ανάπτυξη του λιμενικού συστήματος και
του πλέγματος των θαλάσσιων μεταφορών της χώρας.
Για το θέμα πραγματοποιήθηκε εναρκτήρια τηλεδιάσκεψη, στην οποία συμμετείχαν ο
διευθύνων σύμβουλος του Ο.Λ.Ε. Απόστολος Καμαρινάκης, στελέχη του Οργανισμού
και στελέχη του Γραφείου Μελετών MARNET Α.Τ.Ε. που έχει αναλάβει την
παροχή υπηρεσιών Συμβούλου του Οργανισμού για την εκπόνηση του Μaster
plan.
Κατά τη τηλεδιάσκεψη ο κ. Καμαρινάκης τόνισε τη θεμελιώδη σημασία του Master
plan στην αναπτυξιακή προοπτική του λιμένα Ελευσίνας και την ανάγκη ολιστικής
προσέγγισης όλων των θεμάτων αρμοδιότητας Ο.Λ.Ε., σημειώνοντας ότι το Master
plan θα αποτελέσει τον κεντρικό άξονα για τη λειτουργία του λιμένα
προκειμένου να ανταποκριθεί με επιτυχία στις προκλήσεις του σήμερα και κυρίως του
αύριο.
Από την πλευρά τους, τα στελέχη του Συμβούλου του Ο.Λ.Ε. παρουσίασαν το
αντικείμενο του πρώτου σταδίου του Μaster plan, το οποίο περιλαμβάνει:
Λεπτομερή καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του λιμένα

τόσο από πλευράς υποδομών όσο και από λειτουργική/επιχειρησιακή άποψη.
Ανάλυση του υπερκείμενου χωροταξικού σχεδιασμού που άπτεται της ανάπτυξης
του λιμένα.
Συστηματική συλλογή των απόψεων όλων των φορέων που εμπλέκονται έμμεσα
ή άμεσα με τον λιμένα (Υπουργεία και άλλες κεντρικές υπηρεσίες, τοπική
αυτοδιοίκηση, επιμελητήρια, επαγγελματικοί φορείς κ.λπ.).
Διερεύνηση και εκτίμηση της μελλοντικής προοπτικής του λιμένα και βάσει
αυτής πρόβλεψη των μελλοντικών ροών.
Διατύπωση της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής του λιμένα, ως σύνθεση της
σημερινής εικόνας και της εκτιμηθείσας δυναμικής του.
Επίσης, έγινε εκτενής αναφορά στα βασικότερα ζητήματα και τις προκλήσεις που
αντιμετωπίζει σήμερα ο λιμένας Ελευσίνας και τα οποία σε μεγάλο βαθμό δρουν
ανασταλτικά στην κατεύθυνση ανάπτυξής του, αλλά και στις δυνατότητες και
ευκαιρίες που προκύπτουν για τον λιμένα στις σημερινές συνθήκες.
Τέλος, διαμορφώθηκε το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα των αμέσως επόμενων
ενεργειών, τόσο από πλευράς Ο.Λ.Ε. όσο και από πλευράς Συμβούλου, ώστε να
επιταχυνθεί και να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό η εκπόνηση του πρώτου
σταδίου του Μaster plan.

