ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΛΘ Α.Ε.: Δωρεά 18 νέων μοτοσυκλετών στην Ελληνική Αστυνομία
Θεσσαλονίκη, 19 Οκτωβρίου 2022
H ΟΛΘ Α.Ε. αναγνωρίζοντας το σημαντικό έργο που επιτελεί η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) προχώρησε σε
μια σημαντική δωρεά 18 νέων μοτοσυκλετών, που θα ενισχύσουν άμεσα το έργο της Διεύθυνσης Άμεσης
Δράσης Θεσσαλονίκης. Η δωρεά επισφραγίστηκε με μια συμβολική τελετή, που πραγματοποιήθηκε σήμερα
Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2022, στον Προβλήτα Νο 1 του Λιμένα Θεσσαλονίκης.
Κατά τη διάρκεια της τελετής, σε αναγνώριση της συνεισφοράς της Εταιρείας προς το Σώμα, ο Γενικός
Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης, Ταξίαρχος Χρήστος Μπουλούμπασης εξέφρασε τις θερμές
ευχαριστίες του στον Εκτελεστικό Πρόεδρο Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΟΛΘ Α.Ε., Θάνο Λιάγκο και του
απένειμε τιμητική πλακέτα.
Η Επικεφαλής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Μαρία Αντωνίου, τόνισε: «Ως Πολιτεία
παρέχουμε στους ένστολους τα απαραίτητα εφόδια, προκειμένου να ανταποκριθούν με επάρκεια στο έργο
τους. Η πολύ σημαντική χειρονομία της ΟΛΘ Α.Ε. ενισχύει ακόμη περισσότερο το στόλο των υπηρεσιών του
σώματος σε μία περίοδο, όπου οι ανάγκες είναι αυξημένες.»
Η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης & Πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού
Θεσσαλονίκης, Βούλα Πατουλίδου, υπογράμμισε: «Θέλω να συγχαρώ την ΟΛΘ Α.Ε. για την εξαιρετική της
πρωτοβουλία να ενισχύσει το στόλο της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι 18 μοτοσυκλέτες που παραδίδονται στην
ΕΛ.ΑΣ., θα βοηθήσουν σημαντικά την αποστολή των γυναικών και των ανδρών της Ελληνικής Αστυνομίας,
που δεν είναι άλλη από την ασφάλεια των συμπολιτών μας».
Ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης, Ταξίαρχος Χρήστος Μπουλούμπασης, επεσήμανε: «Η
πολύτιμη και ανιδιοτελής προσφορά της ΟΛΘ Α.Ε., 18 νέων, σύγχρονων δίκυκλων μηχανών ενισχύει και
αναβαθμίζει τη λειτουργική και επιχειρησιακή δυναμική της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης. Σας διαβεβαιώνουμε
πως η χρήση και η αξιοποίηση των δίκυκλων μηχανών CFMOTO 650MT, που προσφέρονται από την ΟΛΘ
Α.Ε. στην Ελληνική Αστυνομία θα μετατραπεί σε προσφορά προς την κοινωνία και τον πολίτη ενισχύοντας το
αίσθημα ασφάλειας.»
Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε., Θάνος Λιάγκος, δήλωσε: «Πρόθεσή
μας είναι οι 18 καινούριες, πλήρως εξοπλισμένες μοτοσυκλέτες που παραδίδονται σήμερα από την ΟΛΘ Α.Ε.
να συνδράμουν στην ενίσχυση του έργου της Ελληνικής Αστυνομίας, ενδυναμώνοντας το αίσθημα ασφάλειας
των κατοίκων της πόλης.
Με την πρωτοβουλία αυτή, εκφράζουμε έμπρακτα τις ευχαριστίες και τη συμπαράσταση μας προς τους
ανθρώπους της πρώτης γραμμής, που υπηρετούν αδιάκοπα το κοινωνικό σύνολο με επαγγελματισμό και
αυταπάρνηση.»

