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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

• 

 

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΙ.ΠΑ.Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Τις προτάσεις του για την ανάπτυξη της περιοχής και την υλοποίηση στόχων, που θα 
συμβάλλουν στη δημιουργία πρόσθετων θέσεων απασχόλησης στον Πειραιά 
κατέθεσε ο Φορέας Διαχείρισης του Βιομηχανικού Πάρκου Σχιστού προς τον 
Πρόεδρο και Δ/νοντα Σύμβουλο της ΟΛΠ Α.Ε. κ. Γιώργο Ανωμερίτη με επιστολή 
του. Εν αναμονή του ορισμού της νέας ημερομηνίας της συνεδρίασης του ΚΥΣΥΜ 
υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Θεόδωρου Πάγκαλου, ο 
Φορέας Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΑ.Σ Α.Ε. τονίζει ότι: Με την εγκατάσταση και 
λειτουργία των πρώτων παραγωγικών μονάδων από το 2005 και μετά, κυρίως, 
μηχανουργείων, ηλεκτρολογείων, ελασματουργείων, χυτηρίων κ.λπ. διαπιστώθηκε η 
ανάγκη αύξησης κατά 50% περίπου, των απασχολουμένων λόγω διεύρυνσης της 
παραγωγικής βάσης των επιχειρήσεων. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι οι επενδύσεις σε 
κτηριακές εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό ξεπέρασαν συνολικά τα 
150.000.000,00 ευρώ, ενώ το ΒΙ.ΠΑ. Σχιστού σήμερα πλέον θεωρείται ως πρότυπο 
πανελλαδικά παρέχοντας, μάλιστα, τεχνογνωσία σε αρκετές νέες βιομηχανικές 
περιοχές. 
«Για τον Πειραιά και την ευρύτερη περιοχή το ΒΙ.ΠΑ. Σχιστού είναι ο μοναδικός 
οργανωμένος χώρος μετεγκατάστασης παραγωγικών ή/και επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει νέες θέσεις απασχόλησης μετά 
την αποβιομηχάνιση, που συντελέσθηκε τα τελευταία χρόνια στην ευρύτερη περιοχή 
του Πειραιά», τονίζεται στη σχετική επιστολή του Φορέα Διαχείρισης του 
Βιομηχανικού Πάρκου Σχιστού κι επισημαίνεται ότι επειδή το ΒΙ.ΠΑ. Σχιστού 
ιδρύθηκε στη δεκαετία του 1980 και οι σχετικές μελέτες συντάχθηκαν τη δεκαετία 
του 1990 είναι απαραίτητη, λοιπόν, η επικαιροποίηση των δεδομένων προκειμένου το 
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ΒΙ.ΠΑ.Σ να δώσει λύσεις στα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν οι παραγωγικοί 
κλάδοι της περιοχής του Πειραιά. 
Για τον σκοπό αυτό, ο Φορέας Διαχείρισης του Βιομηχανικού Πάρκου Σχιστού 
προτείνει με την ένταξη στο αναπτυξιακό στρατηγικό σχέδιο Πειραιά τα ακόλουθα: 
 

1. Επέκταση της ήδη οριοθετημένης περιοχής κατά περίπου 500 στρέμματα. 
 
2. Έγκριση εγκατάστασης και νέων δραστηριοτήτων πέραν των μέχρι σήμερα 

επιτρεπομένων, που θα υποστηρίζουν και θα διευρύνουν τις σημερινές 
λειτουργίες. 

 
3. Επανεκτίμηση των λειτουργιών και χρήσεων γης περί τον άξονα της 

Λεωφόρου Σχιστού (Εθνικής Αντίστασης). Η Λεωφόρος Σχιστού αποτελεί 
τον βασικό κορμό στη λειτουργία του ευρύτερου Πειραιά και είναι η κύρια 
πύλη του Πειραιά, συνδέοντας το Επιβατικό και Εμπορικό Λιμάνι Πειραιά-
Κερατσινίου-Περάματος με τον οδικό άξονα ΠΑΘΕ και Θριάσειο.  
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