ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνάντηση εργασίας μεταξύ στελεχών της ΟΛΘ Α.Ε. και της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων
Θεσσαλονίκη, 13 Σεπτεμβρίου 2022
Κλιμάκιο της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία της ΟΛΘ Α.Ε., στη Θεσσαλονίκη,
όπου και πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, στις 10 Σεπτεμβρίου 2022.
Η συνάντηση έλαβε χώρα σε πολύ καλό κλίμα, επιβεβαιώνοντας την αγαστή και ιδιαίτερα ενεργή συνεργασία
μεταξύ της Ρυθμιστικής Αρχής και της εταιρείας. Στη συνάντηση εργασίας συμμετείχε ο κ. Θάνος Λιάγκος,
Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος και στελέχη της ΟΛΘ Α.Ε., ενώ η Ρυθμιστική Αρχή
Λιμένων εκπροσωπήθηκε από τους κ.κ. Απόστολο Παπαποστόλου, Πρόεδρο, Νικόλαο Ατταλιώτη,
Αντιπρόεδρο, Παναγιώτη Αγουρόγιαννη, Εισηγητή, και Παρασκευά Σκιαδόπουλο, Ειδικό Συνεργάτη.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η ηγεσία της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων ενημερώθηκε σχετικά με τις
δραστηριότητες της ΟΛΘ Α.Ε., την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδιασμού της εταιρείας, την πρόοδο που
συντελείται στην ανάπτυξη έργων υποδομής, το πρόγραμμα της ΟΛΘ Α.Ε. για τον εκσυγχρονισμό του
μηχανολογικού εξοπλισμού και τις πρωτοβουλίες της εταιρείας για την αναβάθμιση των υπηρεσιών που
προσφέρει ο Λιμένας της Θεσσαλονίκης.
Επιπλέον, οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών εστίασαν σε ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως οι
τρέχουσες επιχειρηματικές, ρυθμιστικές και νομοθετικές εξελίξεις, οι σχέσεις της ΟΛΘ Α.Ε. με τους χρήστες του
Λιμένα της Θεσσαλονίκης και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη κ.ά.
Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Απόστολος Παπαποστόλου, Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, δήλωσε: «Στη
Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε πρωτοβουλίες και δράσεις που ενισχύουν το ελληνικό
λιμενικό σύστημα και αναβαθμίζουν το ρόλο του, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Στη βάση αυτή,
είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα των συζητήσεων μας με την ΟΛΘ Α.Ε., καθώς είναι σαφές
ότι προχωρούν σημαντικά έργα, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα του Λιμένα της Θεσσαλονίκης, ο οποίος
αποτελεί κύρια πύλη για το εμπόριο στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».
Ο κ. Θάνος Λιάγκος, Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε., σχολίασε: «Η ΟΛΘ
Α.Ε. υλοποιεί έναν πολυεπίπεδο επιχειρηματικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό, με γνώμονα τη δημιουργία
προστιθέμενης αξίας για την οικονομία και την κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία μας με τη Ρυθμιστική
Αρχή Λιμένων, καθώς και με άλλα όργανα και φορείς της Πολιτείας, παίζει σημαντικό ρόλο προς αυτή την
κατεύθυνση. Είμαστε, λοιπόν, πολύ χαρούμενοι που υποδεχθήκαμε την ηγεσία της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων
στις εγκαταστάσεις της ΟΛΘ Α.Ε., ώστε να συζητήσουμε σχετικά με σημαντικές τρέχουσες και μελλοντικές
εξελίξεις. Από την πλευρά μας, παραμένουμε προσηλωμένοι στις αρχές της συνεργασίας και του
εποικοδομητικού διαλόγου».

