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Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.
Θεόδωρος Τσίτουρας
Διευθυντής Εξυπηρέτησης Επιβατών & Εκμετάλλευσης Χώρων
Κρουαζιέρα και Λιμάνι του Πειραιά

Θα ήθελα να σας παρουσιάσω εν συντομία τις υποδομές τις οποίες διαθέτει το
λιμάνι του Πειραιά για την εξυπηρέτηση πλοίων και επιβατών κρουαζιέρας, τις
ενέργειες στις οποίες προέβη ο Οργανισμός τα τελευταία χρόνια για τη βελτίωση
των εν λόγω υποδομών, καθώς και τις πολιτικές τις οποίες εφάρμοσε για την
προσέλκυση νέων εταιρειών και την αύξηση του διακινούμενου όγκου επιβατών.
Υποδομές:
Το λιμάνι του Πειραιά είναι ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Μεσογείου και
εκτείνεται σε τέσσερες παραλιμένιους Δήμους:
Πειραιά
Κερατσινίου – Δραπετσώνας
Περάματος και
Σαλαμίνας
Διαθέτει 22.000 μέτρα κρηπιδώματα, εξυπηρετεί 50.000 περίπου
αφιξοαναχωρήσεις πλοίων ετησίως και δραστηριοποιείται σε όλες σχεδόν τις
λιμενικές δραστηριότητες όπως κρουαζιέρα, ακτοπλοΐα, εμπορευματοκιβώτια,
αυτοκίνητα και επισκευή.
Στον τομέα της κρουαζιέρας οι υφιστάμενες υποδομές έχουν εν συντομία ως
ακολούθως:
2.800 μέτρα κρηπιδώματα
11 θέσεις πρόσδεσης πλοίων, εκ των οποίων 3 θέσεις για πλοία νέας γενιάς
11 μέτρα βύθισμα
3 Επιβατικοί Σταθμοί για την εξυπηρέτηση των επιβατών
200 θέσεις στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων
Τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα το 2011 ο Οργανισμός προέβη σε διάφορες
ενέργειες βελτίωσης των υφιστάμενων υποδομών του. Συγκεκριμένα:
● Εκσυγχρονίστηκε ο Α’ Σταθμός Επιβατών, έκτασης πλέον 6.300 τ.μ.
● Διπλασιάσθηκαν οι ταινιόδρομοι μεταφοράς αποσκευών
● Διπλασιάσθηκαν τα μηχανήματα ελέγχου επιβατών και αποσκευών (XRAYS)
● Ανατέθηκε σε εξειδικευμένη εταιρεία του χώρου ο χειρισμός των μηχανημάτων
ελέγχου επιβατών και αποσκευών (XRAYS)με άριστα αποτελέσματα. Πολλοί
security officers πλοίων εκφράζουν την πλήρη ικανοποίησή τους για την
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ασφάλειας.
● Μέχρι το τέλος του χρόνου ολοκληρώνεται η επέκταση του Β’ Σταθμού
Επιβατών (Θεμιστοκλέους) έκτασης 5.200 τ.μ.
● Είναι σε εξέλιξη η κατασκευή του κρηπιδώματος Μιαούλη πλησίον του
Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, μήκους 280 μ. το οποίο θα αντικαταστήσει το

υπάρχον κρηπίδωμα μήκους 182 μ. και θα προσθέσει χερσαίο χώρο 8.700
τ.μ. για την εξυπηρέτηση των επιβατών.
● Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι μελέτες και αναμένεται σύντομα να ξεκινήσει το
έργο της νότιας επέκτασης του λιμένα με τη δημιουργία 6 θέσεων
κρουαζιεροπλοίων νέας γενιάς.
Πολιτικές
● Ο Οργανισμός αποφάσισε να διατηρήσει για τα επόμενα τρία χρόνια σταθερά
τα τιμολόγια του με ετήσια αναπροσαρμογή μόνο κατά το δείκτη τιμών
καταναλωτή.
● Καθιέρωσε την χορήγηση εκπτώσεων βασισμένων στον όγκο των
διακινουμένων επιβατών. Είδη λειτουργεί επιτυχώς και από τον μήνα Ιούλιο
αρκετές εταιρείες επωφελούνται του ευνοϊκού τιμολογίου.
● Θεσπίστηκαν, ύστερα από διαβούλευση με τις εταιρείες κρουαζιέρας, οι
κανόνες βάσει των οποίων ο Οργανισμός στο τέλος Οκτωβρίου κάθε έτους θα
είναι σε θέση να ανακοινώνει τον ετήσιο προγραμματισμό εξυπηρέτησης
κρουαζιεροπλοίων της επόμενης χρονιάς.
● Συστάθηκε η θυγατρική του Ο.Λ.Π. «Logistics Συμβουλευτική» η οποία έχει
έρθει ήδη σε επαφή με διάφορα λιμάνια για τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε
θέματα υποδομών, ασφάλειας και εξυπηρέτησης κρουαζιεροπλοίων.
Στατιστικά στοιχεία:
● Τα κρουαζιερόπλοια τα οποία το έτος 2011 προσέγγισαν στο λιμάνι του
Πειραιά ανήλθαν σε 936, έναντι 823 του έτους 2010 – αύξηση 13,73%
● Οι επιβάτες κρουαζιέρας το έτος 2011 ανήλθαν σε 2.515.191, έναντι
1.864.657 του έτους 2010 – αύξηση 34,89%
● Οι μεταβολές δεκαετίας (2002 – 2011) ανήλθαν για τους επιβάτες Home σε
198% και για τους επιβάτες Transit σε 339%.
Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι εμείς στο Οργανισμό θεωρούμε ότι η
ανάπτυξη της κρουαζιέρας δεν είναι υπόθεση μόνο των λιμανιών αλλά και των
τοπικών κοινωνιών. Θα πρέπει από κοινού λιμάνια, Δήμοι, Επαγγελματικά
Επιμελητήρια και τοπικοί φορείς να συμμετέχουν σε μία προσπάθεια
προσέλκυσης επιβατών κρουαζιέρας και να αναλάβει ο καθένας το μερίδιο
ευθύνης που του αναλογεί. Ο Οργανισμός από την πλευρά του προσπαθεί για το
καλύτερο. Συμμετέχει σε όλα τα δρώμενα περί την κρουαζιέρα όπως διεθνείς
εκθέσεις, συνέδρια κ.λπ. και κάθε χρόνο πριν την έναρξη της νέας τουριστικής
περιόδου διοργανώνει συναντήσεις στις οποίες καλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι
φορείς ώστε να συζητηθούν τα προβλήματα και να βρεθούν λύσεις. Εφέτος η
συνάντηση αυτή έχει προγραμματισθεί περί τα μέσα Οκτωβρίου και θέλουμε να
πιστεύουμε ότι θα ληφθούν αποφάσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση επιβατών
και πλοίων το έτος 2013.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

