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Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στην εκδήλωση 

που διοργάνωσε ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου, μετά από ένα αρκετά μακρύ, όπως 

πληροφορήθηκα, χρονικό διάστημα. Πριν ξεκινήσω το σύντομο χαιρετισμό θα ήθελα 

να σας γνωρίσω τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που μαζί ξεκινήσαμε πριν 

2 μήνες την προσπάθειά μας να αναβαθμίσουμε και να εκσυγχρονίσουμε το λιμάνι.  

Δεν σκοπεύουμε να σας κουράσουμε με πολλά λόγια γιατί πιστεύουμε στα έργα και 

στην ουσιαστική και αποτελεσματική δουλειά. 

Ξεκινώντας θα ήθελα να αναφερθώ στο σύνολο των εργαζομένων του ΟΛΒ και να 

δηλώσω ότι από την πρώτη στιγμή έχουν δείξει θετική διάθεση και συμβάλλουν ήδη 

στο έργο της νέας διοίκησης. Από το βήμα αυτό τους ευχαριστούμε και πιστεύουμε 

ότι θα συνεχίσουμε όλοι μαζί με αυτό το πνεύμα και την ίδια θετική διάθεση. 

- Λιμάνι σημαίνει εργαλείο ανάπτυξης και απασχόλησης. 

- Λιμάνι σημαίνει να διαθέτεις μέσα και χώρους για την εξυπηρέτηση του πλοίου, του 

φορτωτή, του παραλήπτη, του επιβάτη, του τουρίστα και εκτός από αυτό να παρέχεις 

επαρκείς χώρους αποθήκευσης φορτίων και προϊόντων. 

- Λιμάνι όμως ταυτόχρονα σημαίνει πύλη προς τους διεθνείς θαλάσσιους δρόμους 

του εμπορίου και της ανταλλαγής γνώσης και πολιτισμού. 

Επιπρόσθετα, το σύγχρονο λιμάνι οφείλει να είναι περιβαλλοντικά φιλικό και ανοιχτό 

σε προτάσεις πολιτιστικής ανάπτυξης και γενικότερης συμβολής στην κοινωνία και 

στους πολίτες 

- Λιμάνι τέλος, σημαίνει προγραμματισμένη εργασία, συνέπεια στους χρόνους, 

διαρκής λειτουργία, ανταγωνιστικά κόστη και ποιότητα παρεχόμενων λιμενικών 

υπηρεσιών. 

Αν θέλουμε να είμαστε απόλυτα ειλικρινής και πρέπει να είμαστε, βαθμολογώντας τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά, το λιμάνι δύσκολα θα ξεπερνούσε το μέσο όρο για τα 

σημερινά δεδομένα ενός λιμένα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και δύσκολα θα 

τολμούσαμε ίσως να κάνουμε συγκρίσεις με σύγχρονα λιμάνια της Βόρειας Ευρώπης. 

Παρόλα αυτά όμως διαθέτει σε εξαιρετικό βαθμό τρία πάγια που του δίνουν 

δυνατότητες που δεν έχουν αξιοποιηθεί όσο θα έπρεπε: 

1. Στρατηγική πλεονεκτική θέση 

2. Τα ήρεμα και ασφαλή νερά του Παγασητικού 

3. Την άμεση γειτνίαση με το κύριο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο προς 

Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, αλλά και την άμεση γειτνίαση με 

εξαίρετους τουριστικούς προορισμούς όπως Πήλιο, Σποράδες, Μετέωρα, 

Όλυμπο κλπ, χωρίς να παραλείπουμε τον ίδιο τον Βόλο. 



Βόλος, 22 Ιανουαρίου 2016 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ήδη ξεκίνησε και επεξεργάζεται ένα συνολικό 

προγραμματισμό έργων και παρεμβάσεων απόλυτα απαραίτητων για την ανάπτυξη 

του λιμανιού, τη βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών και των παρεχόμενων 

λιμενικών υπηρεσιών, την περιβαλλοντική αναμόρφωση του λιμανιού, διατηρώντας 

και τους δύο τομείς, τον εμπορικό και τον τουριστικό / επιβατηγό. 

Στη δύσκολη εποχή που ζούμε ο προγραμματισμός αυτός προσπαθούμε να είναι 

αποτελεσματικός μεν, οικονομικός δε. Παράλληλα, προσπαθούμε να αυξήσουμε τους 

χρήστες / πελάτες του λιμένα μας και αναζητούμε στρατηγικούς εταίρους στην 

κατεύθυνση του σχεδιασμού μας. 

Όπως καταλαβαίνετε κύριε Περιφερειάρχα είμαστε έτοιμοι άμεσα να σας 

“ενοχλήσουμε” για να δούμε μαζί σας και με τις υπηρεσίες σας, τι και πως θα 

ενταχθεί στα ευρωπαϊκά προγράμματα της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

Δεν θα παραλείψουμε κλείνοντας να καλέσουμε τους εκπροσώπους των 

βιομηχανικών μονάδων και τους εκπροσώπους ναυτιλιακών εταιριών, εκπροσώπους 

παραγωγικών μονάδων εισαγωγής και εξαγωγής φορτίων και γενικότερα εκείνους 

που εκπροσωπούν φορείς που σχετίζονται με τις θαλάσσιες μεταφορές, την 

κρουαζιέρα και το yachting, σε ένα άμεσο διάλογο με τον καθένα ζητώντας τους να 

στηρίξουν αυτές τις προσπάθειες, να μας εμπιστευτούν και να μας φέρουν 

περισσότερα πλοία και περισσότερα φορτία και να συνεργαστούν μαζί μας στην 

προσπάθεια να αναδείξουμε το λιμάνι του Βόλου στη θέση που του αξίζει. 

Καλή Χρονιά σε όλες και όλους, υγεία και ευτυχία προσωπική και οικογενειακή, 

καλές δουλειές και ευχόμαστε η χρονιά αυτή να μας φέρει πιο κοντά στο τέλος της 

κρίσης που ταλανίζει τη χώρα και τους πολίτες 


