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Στη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση κρουαζιέρας του κόσμου στο Μαϊάμι (Cruise Shipping
Miami) θα συμμετάσχει ο ΟΛΠ Α.Ε. σε ενιαίο εθνικό περίπτερο με τον ΕΟΤ και τα άλλα
λιμάνια κρουαζιέρας, στο διάστημα 11-14 Mαρτίου 2013. Ο ΟΛΠ θα εκπροσωπηθεί από
τον Γενικό Δ/ντή και Πρόεδρο της MedCruise κ. Σταύρο Χατζάκο και τον Δ/ντή Κρουαζιέρας
κ. Θεόδωρο Τσίτουρα, οι οποίοι θα συμμετάσχουν, παράλληλα με την έκθεση, σε ημερίδες
και προγραμματισμένες συναντήσεις με υψηλόβαθμα στελέχη των μεγαλύτερων εταιριών
κρουαζιέρας (Royal Caribbean, Carnival, MSC Costa κλπ.). Παράλληλα ο Γενικό Δ/ντής και
Πρόεδρος της MedCruise κ. Σταύρος Χατζάκος θα μιλήσει στο Συνέδριο κρουαζιέρας που
διεξάγεται παράλληλα.
Η
λειτουργία του νέου σταθμού Θεμιστοκλέους με σύγχρονο εξοπλισμό από τον Μάιο, το
Homeporting και η επέκταση του νότιου λιμένα κρουαζιέρας είναι τα σημαντικά θέματα
συζήτησης μαζί με τα έργα της Πολιτιστικής Ακτής που ήδη δρομολογούνται.
Η πρόσφατη πιστοποίηση των υπηρεσιών κρουαζιέρας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των
διεθνών προτύπων ISO 9001:2008 και 14001:2004 από τους φορείς πιστοποίησης Lloyd’s
Register Quality Assurance και Bureau Veritas θεμελιώνουν τη σχέση εμπιστοσύνης του ΟΛΠ
Α.Ε. με την αγορά κρουαζιέρας.
Η επέκταση του λιμένος κρουαζιέρας για τα πλοία νέας γενιάς είναι πλέον στο τελικό
στάδιο έγκρισης και ένταξης στο ΠΕΠ Αττικής και τα έργα αναμένεται να ξεκινήσουν εντός
του 2013. Το ίδιο και η κατασκευή της Πολιτιστικής Ακτής Πειραιά, της οποίας τα Μουσεία,
Θεματικά Πάρκα και ελεύθεροι χώροι αναψυχής θα ολοκληρωθούν μέχρι το 2017.
Σημειωτέον ότι μεταξύ Πολιτιστικής Ακτής και κρουαζιέρας θα κατασκευασθεί
υποθαλάσσια διάβαση πεζών, της οποίας η προμελέτη ολοκληρώθηκε.
Υπενθυμίζεται ότι με βάση τα στοιχεία της Medcruise ο Πειραιάς το 2012 ανεδείχθη ως το
3ο λιμάνι της Μεσογείου σε διακίνηση home – port επιβατών.
Στη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση κρουαζιέρας του κόσμου στο Μαϊάμι (Cruise Shipping
Miami) θα συμμετάσχει ο ΟΛΠ Α.Ε. σε ενιαίο εθνικό περίπτερο με τον ΕΟΤ και τα
άλλα λιμάνια κρουαζιέρας, στο διάστημα 11-14 Mαρτίου 2013.
Ο ΟΛΠ θα εκπροσωπηθεί από τον Γενικό Δ/ντή και Πρόεδρο της MedCruise κ. Σταύρο
Χατζάκο και τον Δ/ντή Κρουαζιέρας Θεόδωρο Τσίτουρα, οι οποίοι θα συμμετάσχουν,
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παράλληλα με την έκθεση, σε ημερίδες και προγραμματισμένες συναντήσεις με
υψηλόβαθμα στελέχη των μεγαλύτερων εταιριών κρουαζιέρας (Royal Caribbean, Carnival,
MSC Costa κλπ.).

Παράλληλα ο Γενικό Δ/ντής και Πρόεδρος της MedCruise κ. Σταύρος Χατζάκος θα μιλήσει
στο Συνέδριο κρουαζιέρας που διεξάγεται παράλληλα. Η λειτουργία του νέου σταθμού
Θεμιστοκλέους με σύγχρονο εξοπλισμό από τον Μάιο, το Homeporting και η επέκταση του
νότιου λιμένα κρουαζιέρας είναι τα σημαντικά θέματα συζήτησης μαζί με τα έργα της
Πολιτιστικής Ακτής που ήδη δρομολογούνται.

Η πρόσφατη πιστοποίηση των υπηρεσιών κρουαζιέρας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των
διεθνών προτύπων ISO 9001:2008 και 14001:2004 από τους φορείς πιστοποίησης Lloyd’s
Register Quality Assurance και Bureau Veritas θεμελιώνουν τη σχέση εμπιστοσύνης του ΟΛΠ
Α.Ε. με την αγορά κρουαζιέρας.

Η επέκταση του λιμένος κρουαζιέρας για τα πλοία νέας γενιάς είναι πλέον στο τελικό
στάδιο έγκρισης και ένταξης στο ΠΕΠ Αττικής και τα έργα αναμένεται να ξεκινήσουν εντός
του 2013. Το ίδιο και η κατασκευή της Πολιτιστικής Ακτής Πειραιά, της οποίας τα Μουσεία,
Θεματικά Πάρκα και ελεύθεροι χώροι αναψυχής θα ολοκληρωθούν μέχρι το 2017.

Σημειωτέον ότι μεταξύ Πολιτιστικής Ακτής και κρουαζιέρας θα κατασκευασθεί
υποθαλάσσια διάβαση πεζών, της οποίας η προμελέτη ολοκληρώθηκε. Υπενθυμίζεται ότι με
βάση τα στοιχεία της Medcruise ο Πειραιάς το 2012 ανεδείχθη ως το 3ο λιμάνι της
Μεσογείου σε διακίνηση home – port επιβατών.
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