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Θέμα: Προτάσεις-Παρατηρήσεις αναφορικά με το Master Plan του ΟΛΠ-Αναφορά στην
επιστολή αρ. πρωτ. 1754/16-01-18 και το ηλεκτρονικό μήνυμα της 02.02.2018

Αξιότιμε Κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε ,
Λάβαμε το ενημερωτικό σας σημείωμα αναφορικά με την εκπόνηση του MasterPlan του
Λιμένα Πειραιά και του περιβάλλοντος χώρου και ενημερωθήκαμε για τις σχεδιαζόμενες
δράσεις που αναμένεται να αναπτυχθούν τα επόμενα χρόνια στην ευρύτερη περιοχή του
Πειραιά.
Οι δράσεις που προτείνεται βρίσκονται σε απόλυτη συνάφεια με τις αναγκαίες αναπτυξιακές
πρωτοβουλίες που απαιτούνται ώστε ο Πειραιάς να εξελιχθεί σε μια σύγχρονη πόλη με
υποδομές αντάξιες της ιστορίας του και της αναπτυξιακής του κατεύθυνσης.
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά με την νέα του Διοίκηση στοχεύει στην ανάπτυξη
της επιχειρηματικότητας και την αναζωογόνηση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής που τα
τελευταία χρόνια δοκιμάζεται κι αυτή από την οικονομική κρίση που πλήττει την χώρα.
Μια σειρά δράσεων προγραμματίζεται από την νέα Διοίκηση και τον Πρόεδρό της Γιάννη
Βουτσινά, τις οποίες θα θέλαμε να σας εκθέσουμε σε κοινή συνάντηση που θα
προγραμματιστεί στο εγγύς μέλλον.
Στην προσπάθειά μας αυτή, θα θέλαμε ο ΟΛΠ να αποτελέσει στρατηγικό σύμμαχο για τις
επιχειρήσεις – Μέλη του Επιμελητηρίου μας, οπότε τίθεται το ερώτημα του πώς θα μπορούσαν
οι επιχειρήσεις του Πειραιά να εμπλακούν άμεσα και να επωφεληθούν από τον αναπτυξιακό
σας σχεδιασμό.
Προς την κατεύθυνση αυτή, προτείνουμε την επεξεργασία και εφαρμογή εξειδικευμένου
κοινού σχεδίου δράσης, με στόχο την μόχλευση των επιχειρήσεων – Μελών του
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου και την διεύρυνση του οφέλους που θα προκύψει από την
αναβάθμιση των υποδομών του Λιμένα.
Οι βασικοί άξονες του σχεδίου αυτού μπορεί να αφορούν την ενεργή συμμετοχή των
επιχειρήσεων στο στάδιο ανάπτυξης των υποδομών,
υποδομών, την συμμετοχή των επιχειρήσεων στην
ανάπτυξη των εμπορευματικών ροών του Λιμένα και την διευκόλυνση των επιχειρήσεων –
μελών του ΕΕΠ στον διεθνή τους προσανατολισμό,
προσανατολισμό, μέσω των υποδομών και ευρύτερων
δράσεων του ΟΛΠ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΠΕΙΡΑΙΑ

Θα είμαστε στην διάθεσή σας για περαιτέρω εξειδίκευση των θέσεων μας, μέσω συνάντησης
μεταξύ της διοίκησης του ΕΕΠ και της ΟΛΠ ΑΕ.
Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση,
Στην διάθεσή σας,

Με εκτίμηση,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡ. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ
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