ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής εγκαινίασε τις δύο νέες
γερανογέφυρες στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη, 9 Σεπτεμβρίου 2022
Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης εγκαινίασε σήμερα τις
δύο νέες ειδικά σχεδιασμένες γερανογέφυρες (New Panamax STS Cranes) της ΟΛΘ Α.Ε. Σε
μια συμβολική τελετή που πραγματοποιήθηκε στον Προβλήτα 6 του Λιμένα Θεσσαλονίκης
παρουσία στελεχών της εταιρείας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ο κ. Πλακιωτάκης έδωσε
το έναυσμα για την επίσημη έναρξη της λειτουργίας των γερανογεφυρών και της φόρτωσης
εμπορευματοκιβωτίων σε ελλιμενισμένο πλοίο.
Ο νέος εξοπλισμός παρέχει τη δυνατότητα απευθείας εξυπηρέτησης πλοίων κύριων γραμμών,
χωρητικότητας έως 14.000 TEU (New Panamax), συμβάλλοντας σημαντικά στην προσέλκυση
νέων γραμμών. Με την προμήθεια των δύο νέων γερανογεφυρών, συνολικής αξίας 15,7 εκατ.
ευρώ, ολοκληρώθηκε πάνω από το 80% των Υποχρεωτικών Επενδύσεων της εταιρείας σε
μηχανολογικό εξοπλισμό. Επιπλέον, αναβαθμίζεται σημαντικά η παραγωγική ικανότητα του
Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων και ενισχύεται ακόμη περισσότερο η διεθνής
ανταγωνιστικότητα του Λιμένα και ο ρόλος της Θεσσαλονίκης ως κύριας πύλης εξυπηρέτησης
διεθνών εμπορικών δραστηριοτήτων για την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, της
Νοτιοανατολικής, Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.
Χαιρετίζοντας την έναρξη λειτουργίας των δύο νέων γερανογεφυρών, ο Υπουργός Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, επεσήμανε: «Η ενίσχυση της θέσης των
ελληνικών λιμένων στο σύστημα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών αποτελεί
προτεραιότητα για το Υπουργείο. Οι επενδύσεις που υλοποιεί η ΟΛΘ Α.Ε. σε νέο μηχανολογικό
εξοπλισμό εναρμονίζονται με αυτή την κατεύθυνση, καθώς ενισχύουν τη θέση του Λιμένα της
Θεσσαλονίκης στο διεθνές λιμενικό στερέωμα. Ως εκ τούτου, λίγο πριν την έναρξη της 86ης ΔΕΘ,
είμαι χαρούμενος που δίνω το παρών σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός για το λιμάνι, που
αποτελεί βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη της πόλης και της ευρύτερης περιοχής».
Από την πλευρά του, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε.,
Θάνος Λιάγκος, δήλωσε: «Στην ΟΛΘ Α.Ε. υλοποιούμε έναν ολοκληρωμένο επενδυτικό
σχεδιασμό, που εστιάζει στο ρόλο της εταιρείας μας ως πύλη ανάπτυξης. Η αναβάθμιση του
μηχανολογικού εξοπλισμού και των υποδομών μας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού του
σχεδιασμού. Με αυτό τον τρόπο, δημιουργούμε σημαντική προστιθέμενη αξία για την τοπική
και εθνική οικονομία, καθώς και για όλους τους επιχειρηματικούς και κοινωνικούς εταίρους
μας».

