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Η  Λαυρεωτική προσκαλεί  επιχειρήσεις και επενδυτές 

 

Λαμπρό  πεδίο  για  σοβαρούς  επενδυτές   είναι  η  Λαυρεωτική  στο  DNA  

της  οποίας  βρίσκεται αποδεδειγμένα  η  πρόοδος  και  η  επιχειρηματικότητα! 

 

Ήταν το συνοπτικό  συμπέρασμα  του  Δεύτερου, Τρίτου  και  Τέταρτου  

Πάνελ  της  πρώτης μέρας  του συνεδρίου  (8 Ioυνίου)  «ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ 

ΣΤΗ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ»   που  διοργάνωσαν η  Δημοτική αρχή της Λαυρεωτική 

και η Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. ΑΕ. σε συνεργασία με  τον Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου, 

το  Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου και  την  Εταιρεία Μελετών  

Λαυρεωτικής με συντονιστή το αναπτυξιακό φόρουμ «Α-Εnergy  

Investments». Όπως επισημάνθηκε από τους διακεκριμένους ομιλητές, ο 

τέταρτος σε  έκταση δήμος στην Ελλάδα, συνδυάζει: Έντονη  

δραστηριότητα πρωτογενούς παραγωγής (καλλιέργεια αρωματικών, 

βοτάνων, αμπελώνων, ελαιοδέντρων, μελισσοκομία).  Στον δευτερογενή 

τομέα διαθέτει ως αναπτυξιακό εργαλείο  το ΒΙΟΠΑ Κερατέας.  Το 

Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου (ΤΠΠΛ),  ένα ιστορικό μνημείο 

που  διαχρονικά  στόχευσε και συνεισφέρει τα μέγιστα τόσο στην ανάπτυξη 

της καινοτόμας επιχειρηματικότητας,  όσο και  στην  ανάδειξη  του πολιτισμού. 

Στην τριτογενή πάλι  παραγωγή,   το  πεδίο είναι λαμπρό για όποιον 

υποψήφιο  επενδυτή  αξιοποιήσει  το  brand name   ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ,  το λιμάνι 

της,  δεύτερο  σε  μέγεθος  φυσικό λιμάνι  της  Αττικής   και  δεκάδες  αξιόλογα  

μνημεία  πολιτισμού  συνδεμένα  με την ιστορία, τον πολιτισμό  και την 

τεχνολογία.  Επιπλέον η  Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. ΑΕ.   έχει στην διαχείριση της 

εκατοντάδες  ακίνητα ιδιοκτησίας  του  Δήμου Λαυρεωτικής  

περιμένοντας   επιχειρηματικές  προτάσεις. 

    

Έκρηξη επισκεψιμότητας 

 

 Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε o Γενικός Γραμματέας  του Εμπορικού - 

Βιοτεχνικού – Επαγγελματικού  Συλλόγου  Λαυρίου  κ. Ζαχαρίας  Πελέκης,  

το ξεμπλοκάρισμα του προαστιακού και  το σχέδιο ένταξης των Κτελ 
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Αττικής στο πρόγραμμα των αστικών συγκοινωνιών  και  η  σύνδεση του 

αεροδρομίου με το πλέον του ενάμιση εκατομμύριο επιβάτες που περιμένουν 

για περισσότερο από τέσσερεις ώρες ανταπόκριση αεροπλάνου,  με το 

Λαύριο & το Ναό του Σουνίου θα δημιουργήσουν μία έκρηξη  

επισκεψιμότητας με ότι αυτό συνεπάγεται για τις τοπικές οικονομίες 

Κερατέας & Λαυρεωτικής. 

 

 

 

 

 

 

   

Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. Α.Ε :  Ο αναπτυξιακός βραχίονας 

Από τη δική του πλευρά ο  κ. Χάρης Ζαγουρής,  Διευθύνων Σύμβουλος  της  

Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής (Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. Α.Ε.)  

παρουσίασε αναλυτικά  τους  στόχους και δραστηριότητες της εταιρείας που 

μέσα στα δύο τελευταία  χρόνια επαναλειτουργίας  της,  αποτελεί τον 

αναπτυξιακό βραχίονα του Δήμου Λαυρεωτικής. Στόχοι της είναι η 

αξιοποίηση της αξιόλογης ακίνητης  περιουσίας  του  Δήμου, η   

πολιτιστική - τουριστική - ενεργειακή  και η  πράσινη ανάπτυξη, ειδικές 

παραγωγικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες – 

χρηματοδοτήσεις. Δραστηριοποιείται ήδη εντατικά στους τομείς αξιοποίησης - 

διαχείρισης παραλιών, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος  και 

αναβάθμισης υποδομών του Δήμου.  Έχει ανάμεσα  σε άλλα  καταγράψει και 

οριοθετήσει  50 παραλίες,   έχει μισθώσει  σε ετήσια βάση εννέα χώρους  σε 

παραλίες,  έχει αναδείξει  τη  φυσική  και ιστορική  πυκνότητα  του Εθνικού 

Δρυμού Σουνίου και πέραν αυτού, ως Πάρκου μέσα στην επίσης 

πολλαπλότητά του: ως Γεωλογικό (Γεωπάρκο)-αρχαιολογικό, μεταλλευτικό και 

μεταλλουργικό.  Έχει επίσης  δημιουργήσει  υποδομές  και διευκολύνσεις για 

την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και ειδικά του θαλάσσιου τουρισμού 
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Εξοικονόμηση  Ενέργειας 

Τα οφέλη  από την εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Λαυρεωτικής  

επεσήμανε ο κ. Δημήτρης Κόλλιας, Εμπορικός Διευθυντής της Greenesco, 

εταιρείας που έχουν συστήσει η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ  και η Αttica Finance. 

Aνάμεσα σε αυτά, η μείωση  των λειτουργικών εξόδων (Ηλ. Ενέργειας, 

συντήρησης),  η δυνατότητα  αξιοποίησης οφέλους εξοικονόμησης για άλλες 

δράσεις, η μείωση  Ενεργειακού Αποτυπώματος, η καλύτερη ποιότητα ζωής 

αλλά και η συνολικότερη αναβάθμιση του  Δήμου με  φωτιστικά οδοφωτισμού 

LED High Efficiency, με συστήματα έξυπνης διαχείρισης ενέργειας δημοτικών 

κτιρίων και εγκαταστάσεων, με αξιοποίηση προγραμμάτων Νet Μetering, 

Virtual Net Metering για συμπαραγωγή Ενέργειας. Ο κ. Κόλλιας,  περιέγραψε 

επίσης αναλυτικά τη λειτουργία της Σύμβασης  Εγγυημένης  Απόδοσης  για 

την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με την  κυριότητα του 

εξοπλισμού  να  ανήκει εξ΄ αρχής στον Πελάτη – Δήμο και τον ιδιώτη-

επενδυτή να αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση του έργου.  

  

 

 

 

 

 

Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων παλαιάς τεχνολογία 

Τα στοιχεία της καταμέτρησης του συστήματος Ηλεκτροφωτισμού 

Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) του Δήμου Λαυρεωτικής  σε 

δρόμους και πλατείες και στο σύνολο της γεωγραφικής του έκτασης  

παρουσίασε αναλυτικά ο κ. Γιάννης Γιάνναρος, μελετητής, Διαχειριστής της 

WWW&E Private Company.  Σύμφωνα με αυτήν, το σύνολο των φωτιστικών 

σωμάτων παλαιάς τεχνολογίας που  θα αντικατασταθούν με έξυπνα 
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Φωτιστικά, νέας τεχνολογίας (τύπου LED), καλύτερης φωτεινής απόδοσης, 

αλλά και σημαντικά χαμηλότερης κατανάλωσης ενέργειας,  ανέρχεται σε 

11.970 σημεία.  

 

 

 

 

 

Ο κ. Γιάνναρος αναφέρθηκε επίσης  στις προσπάθειες της  Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής   να πείσει τις ευρωπαϊκές πόλεις να επενδύσουν σε φανοστάτες 

νέας τεχνολογίας, με μόχλευση πόρων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων τα οποία θα προορίζονται για υποδομές ενεργειακής απόδοσης, 

με εμπλοκή του Ιδιωτικού Τομέα που θα αναλάβει και 100% το ρίσκο.  Για να 

εξειδικεύσει στη συνέχεια τι γίνεται στην  περίπτωση που  ο Δήμος επιλέξει να 

κάνει αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων μέσω Σύμβασης Ενεργειακής 

Απόδοσης (ΣΕΑ) όπου ο Ιδιωτικός Τομέας αναλαμβάνει  την ευθύνη και το 

ρίσκο του Έργου.  

 

 

 

 

Η  Λαυρεωτική  ως «έξυπνος» Δήμος 

Στον  μετασχηματισμό της Λαυρεωτικής σε  «Έξυπνο»  Δήμο αναφέρθηκε  ο 

κ. Αντώνης Παρασκευόπουλος, Γενικός Διευθυντής Core Solutions. 

Παρουσίασε   αναλυτικά τον σχετικό σχεδιασμό, εξειδικεύοντας  στην Πιλοτική 

εγκατάσταση και λειτουργία έξυπνων υποδομών εξυπηρέτησης κατοίκων και 
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επισκεπτών της περιοχής  με  αυτόνομη ενεργειακή λειτουργία (χρήση 

φωτοβολταϊκών). Αναφέρθηκε επίσης στην ανάπτυξη ασύρματου 

ευρυζωνικού δικτύου παροχής δωρεάν δημόσιας πρόσβασης σε 

επιλεγμένους χώρους –τοποθεσίες με υψηλή επισκεψιμότητα και στη 

συμμετοχή  του Δήμου  σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα με 

αντικείμενο τις «Έξυπνες Πόλεις». 

 

 

 

 

 

Η  υπεραξία του δευτερογενούς τομέα 

Στις σημαντικές ευκαιρίες που παρέχει, αλλά και στον  καθημερινό αγώνα  
που δίνει το  Bιομηχανικό  Πάρκο  Κερατέας,  αναφέρθηκε  ο  Πρόεδρός  του  
κ.  Γιώργος Σαρασίτης. Το ΒΕ.ΠΕ Κερατέας Α.Ε είναι, ένα σύγχρονο  
πρότυπο ΒΙΟΠΑ, συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη του  
δευτερογενούς  τομέα  στη  Λαυρεωτική. Στο Πάρκο, συνολικής  
επιφανείας 1100 στρ. περίπου,  μπορούν να εγκατασταθούν κάθε  είδους  
βιομηχανικές –βιοτεχνικές επιχειρήσεις  χαμηλής όχλησης όπως αυτές 
καθορίζονται στην ΚΥΑ 13727/724 (ΦΕΚ1087Β΄- 5/8/2003), όπως επίσης και 
επιχειρήσεις μέσης όχλησης, όταν αυτές διαθέτουν σε ισχύ άδεια λειτουργίας 
εντός Αττικής.  

 

 

 

Ανάμεσα στα σημαντικά  πλεονεκτήματα του Πάρκου  όπως είπε ο κ. 
Σαρασίτης  είναι,  η θέση  του , «ΒΕΝΙΖΑ – ΖΑΠΑΝΙ»,  επί της χάραξης της 
επέκτασης της Αττικής Οδού, απέχει δε ελάχιστα από το λιμάνι του Λαυρίου 
που σύμφωνα με τους προγραμματισμούς θα είναι σπουδαίος θαλάσσιος 
κόμβος. Η επιχείρηση που εγκαθίσταται στο ΒΙΟΠΑ Κερατέας έχει τη 
δυνατότητα να συνδεθεί αμέσως με όλα τα δίκτυα Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, 
ΟΤΕ, ύδρευση, αποχέτευση κλπ), δεδομένου ότι όλοι οι δρόμοι είναι 
διανοιγμένοι. Τα έργα υποδομής είναι ολοκληρωμένα, η επιχείρηση 
λειτουργεί σε καθεστώς πλήρους νομιμότητας με  βιολογικό καθαρισμό και 
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όλες τις  περιβαλλοντικές εγκρίσεις ενώ και οι  τίτλοι ιδιοκτησίας είναι σε 
απόλυτη τάξη.  Ο  πρόεδρος  του  ΒΕ.ΠΕ Κερατέας,  επεσήμανε όμως ότι  το 
Πάρκο   χρειάζεται  βοήθεια  προκειμένου να αναπτυχθεί και  να δώσει 
υπεραξία στην οικονομία του δήμου. Προς αυτήν την κατεύθυνση,  τα 
δημοτικά τέλη και η τιμή μονάδος χρέωσης νερού και αποχέτευσης  δεν 
πρέπει να είναι μεγαλύτερα από γειτονικά - ανταγωνιστικά ΒΙΟΠΑ. 

 

 

 

 

 

 

Τεχνολογική καινοτομία με «σύμμαχο» το  Τ.Π.Π.Λ. 

Τη  διαχρονική συνεισφορά του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου – 

Τ.Π.Π.Λ. τόσο στην ανάδειξη του πολιτισμού όσο και στην ανάπτυξη της 

καινοτόμας επιχειρηματικότητας παρουσίασε εκπροσωπώντας το Τ.Π.Π.Λ  ο  

κ. Κώστας  Αγγελόπουλος.  Αναφέρθηκε  ειδικότερα  στις  σημαντικές 

επιτυχίες του πρωτοποριακού αυτού εγχειρήματος του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείο στους τομείς  της  νανοτεχνολογίας,  νέων υλικών, 

βιοτεχνολογίας, φαρμακευτικών- ιατρικών , περιβαλλοντικών αλλά και άλλων 

νέων τεχνολογιών καθώς επίσης στα  έργα υποδομής που έχουν 

δημιουργηθεί εκεί , στα πιλοτικά ερευνητικά  έργα μεγάλης κλίμακας που 

έχουν αναληφθεί,  στις  εκατοντάδες δραστηριότητες  εκδηλώσεις  και  

διοργανώσεις.  Η εφαρμοσμένη έρευνα ανθεί στα εξαιρετικά εξοπλισμένα 

εργαστήρια του Πάρκου και  με την παροχή  σειράς υποστηρικτικών 

υπηρεσιών,   το  ιστορικό  αυτό  μνημείο προσφέρει όλες  τις απαραίτητες 

συνθήκες επώασης  νέων εταιρειών τις  οποίες και προτρέπει  να 

τολμήσουν.  

 

 

 

 

 
 

Το  Σούνιο  καθιερωμένος τουριστικός προορισμός 
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Στην καθιέρωση του προορισμού Σούνιο για διακοπές αναφέρθηκε ο κ. 
Γιάννης Τσίχλης,  Γενικός  Διευθυντής  Μάρκετινγκ  Grecotel  Hotel & 
Resorts παραθέτοντας ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με τη φιλοξενία και 
τον   τουρισμό  στη Λαυρεωτική. Ειδικότερα ο κ.  Τσίχλης είπε ότι η μέση 
διάρκεια  παραμονής στο εμβληματικό συγκρότημα της Grecotel Cape 
Σούνιο είναι  πλέον 3, 8 ημέρες, ενώ παράλληλα υπάρχει διαρκής επέκταση 
της  τουριστικής σεζόν. Το 2014 το ξενοδοχείο λειτούργησε 179 ημέρες, 
ενώ το 2017 251. Οι διανυκτερεύσεις των δωματίων το  2017  ανήλθαν  στις  
26.051, σημαντικό ποσοστό από τις οποίες γίνεται πλέον ηλεκτρονικά.  Για 
το λόγο αυτό, όπως ανέφερε ο κ.  Τσίχλης, ο Όμιλος δαπανά σημαντικά ποσά 
στην ηλεκτρονική προβολή, πέραν φυσικά των άλλων μέσων προβολής όπως 
εκθέσεις κλπ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Το πάνελ έκλεισε με παρουσίαση του κ. Ιωάννη  Ψαρράκη, Προέδρου Δ.Σ.  
της ΚΑΕ Λαυρίου  με θέμα τον  Αθλητισμό  και  την επιχειρηματικότητα στο 
Λαύριο στο  πλαίσιο της οποίας παρουσίασε τις κοινωνικές  και πολιτιστικές 
δράσεις  της  ΚΑΕ ΛΑΥΡΙΟΥ. Το πάνελ συντόνισε ο  Αντιδήμαρχος 
Λαυρεωτικής κ. Γιάννης Αδάμης.   

 
    

Λαυρεωτική και Κυκλική Οικονομία 
 

Τα Έργα Υποδομής  που υλοποιούνται στη Λαυρεωτική  στο πλαίσιο της 
Κυκλικής Οικονομίας ανέπτυξε ο κ. Αντώνης  Κωστάλας, Εκτελεστικός 
Σύμβουλος της  Δημοτικής  Επιχείρησης Ύδρευσης,  Αποχέτευσης  και  
Τηλεθέρμανσης Λαυρίου -  Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ  κατά  τη διάρκεια  του  Δεύτερου 
Πάνελ με θέμα  «Λαυρεωτική και  Κυκλική Οικονομία». Ο κ. Κωστάλας 
παρουσίασε αναλυτικά το  έργο της ύδρευσης και αποχέτευσης της 
Δ.Ε.Υ.A.ΤΗ.Λ. τονίζοντας ότι αυτό είναι συνεχές καθώς αποτελεί όχι απλώς 
καθήκον αλλά αποστολή  στην τοπική κοινωνία. 
Από τη δική του πλευρά ο κ. Δημήτρης Καλιαμπάκος, Αν. καθηγητής, Σχολή 
Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΜΠ,  Αντιπρόεδρος  Τεχνολογικoύ  - 
Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου παρουσίασε αναλυτικά  το πρώτο έργο στον 
τομέα υγειονομικής ταφής επικίνδυνων αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ)  που 
πραγματοποιείται στην  Αττική από το ΤΠΠΛ. Στη  συλλογή και αναγέννηση 
Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων αναφέρθηκε ο  κ. Βασίλης   Ρίζος της 
ΕΝ.ΔΙ.Α.ΛΕ. εκπροσωπώντας τον Διευθύνοντα  Σύμβουλο αυτής  κ. Γιώργο  
Δεληγιώργη. 
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Τα  τέσσερα επίπεδα χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού 

 

Στα  τέσσερα επίπεδα χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού του Δήμου 

Λαυρεωτικής, που είναι το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής, η ΖΟΕ (Ζώνη 

Οικιστικού Ελέγχου) Λαυρεωτικής, τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια Λαυρίου και 

Κερατέας και οι Πολεοδομικές Μελέτες που εκπονήθηκαν ή είναι σε εξέλιξη,  

αναφέρθηκαν  ανάμεσα σε άλλα οι ομιλητές του Τέταρτου πάνελ με θέμα 

«Χωροταξικός και Πολεοδομικός  Σχεδιασμός στη Λαυρεωτική  για  

Επενδύσεις, Τουρισμό και Αειφορία.  Κατευθύνσεις νέου ρυθμιστικού σχεδίου 

Αθήνας Αττικής Προοπτικές Real- estate.»   Το πάνελ,  συντόνισε ο κ. 

Δημήτρης Λουκάς, Δήμαρχος Λαυρεωτικής, ενώ από τη δική τους πλευρά η 

κα  Εύα  Μικράκη,  Διευθύντρια  Χωρικού Σχεδιασμού,  Περιφέρεια  Αττικής   

και η κα Κατερίνα Γεωργούλα, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Γραφείο 

Μελετών «ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» εστίασαν στις 

βασικές  κατευθύνσεις για την οργάνωση της Λαυρεωτικής  που δίνει το νέο 

ΡΣΑ. Ανάμεσα σε αυτές: Η οργάνωση πρώτης και δεύτερης κατοικίας, καθώς 

δραστηριοτήτων αναψυχής, η ανάδειξη του ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος 

της περιοχής και της, διεθνούς ακτινοβολίας, πολιτιστικής κληρονομιάς, 

αναβάθμιση της τουριστικής δραστηριότητας και  ενίσχυση των υποδομών 

του τουρισμού. Η αναβάθμιση του Λιμένα του Λαυρίου σε δεύτερο λιμάνι της 

Αττικής και  ολοκλήρωση των μεταφορικών αξόνων, της Αττικής Οδού 

Σταυρού – Λαυρίου, του Προαστιακού Σιδηρόδρομου και του Περιφερειακού 

αυτοκινητόδρομου Λαυρίου, για την ενίσχυση του τουρισμού και την 
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αναδιάρθρωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων όλης της Χωρικής 

Υποενότητας Λαυρεωτικής. Η ανάδειξη της βιομηχανικής κληρονομιάς του 

Λαυρίου και σύνδεσή της με την έρευνα και καινοτομία. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Πληροφορίες: 
 
Γραφείο  Τύπου  Δήμου Λαυρεωτικής   
email: νasilopoulou@lavrio.gr 
Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ ΑΕ: Τηλ. 2292320132  
email: info@danetal.gr 
A-Εnergy Investments Initiative: Τηλ. 210 6912183  
office.aenergy@gmail.com  
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