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Ηράκλειο 28 Απριλίου 2021
Επίσκεψη της Διοίκησης του ΟΕΕ/ΤΑΚ με τον Διοίκηση του ΟΛΗ ΑΕ
Συνάντηση με την διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Τμήματος Ανατολικής
Κρήτης, είχε την Δευτέρα 26 Απριλίου, στα Κεντρικά Γραφεία του ΟΛΗ ΑΕ ο Διευθύνων
Σύμβουλος του ΟΛΗ ΑΕ κ. Μηνάς Παπαδάκης.
Στη συνάντηση συμμετείχαν από την Τοπική Διοίκηση του ΟΕΕ, ο Πρόεδρος κ. Καρτέρης, ο
Γενικός Γραμματέας κ. Οικονομάκης, ο Οικονομικός Επόπτης κ. Σαρρής και τα Μέλη της
διοίκησης κ. Γκλάκας, κ. Μαυράκης και ο κ. Μόκας.
Κατά την διάρκεια της επίσκεψης τέθηκαν τα θέματα που σχετίζονται με την παραχώρηση
του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών για την αξιοποίηση του λιμένος Ηρακλείου, οι
προοπτικές ανάπτυξης του καθώς και αναφορά για το επενδυτικό ενδιαφέρον μεγάλων
επενδυτικών Ομίλων.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Μηνάς Παπαδάκης, αφού τους καλωσόρισε,
αναφέρθηκε εκτενώς για την ανάγκη μιας γενναίας αναπτυξιακής μεταρρύθμισης, ως
αποτέλεσμα της παραχώρησης του λιμανιού, η οποία θα επιφέρει σημαντικά οφέλη τόσο
στη τοπική όσο και στην εθνική οικονομία.
Την ανάγκη ανάκαμψης και επανεκκίνησης της κρουαζιέρας, με την εφαρμογή υγειονομικών
πρωτοκόλλων, όπως αυτή επικαιροποιείται και αναμορφώνεται στη εποχή του κορωνοϊού
αλλά και την ισχυρή αναπτυσσόμενη προοπτική που έχει ως home port το Ηράκλειο, τόνισε
ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Μηνάς Παπαδάκης, δηλώνοντας για άλλη μια φορά τη αισιοδοξία
του για την επιστροφή σύντομα στην κανονικότητα.
Ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης Σταύρος Καρτέρης,
ευχαριστώντας τον κ. Παπαδάκη, επισήμανε ότι η παραχώρηση του πλειοψηφικού πακέτου
μετοχών του ΟΛΗ θα πρέπει να αξιολογηθεί με τεχνοκρατικά κριτήρια και να τεθούν σαφείς
και αντικειμενικοί όροι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. Επίσης τόνισε την
ανάγκη ενδυνάμωσης της σχέσης των δύο φορέων με την ανάπτυξη συνεργειών (διεξαγωγή
συνεδρίου – εκπόνηση μελετών), ως απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε να ωφεληθούν τα μέλη
του Οικονομικού επιμελητηρίου αλλά και οι επιχειρήσεις στην Κρήτη από την ανάπτυξη του
λιμανιού και την αξιοποίηση της κρουαζιέρας.
Η επίσκεψη έκλεισε μέσα σε ένα θερμό κλίμα ανταλλαγής ευχών και συμφώνησαν ότι αυτή
η συνάντηση είναι η συνέχεια μιας μόνιμης και γόνιμης συνεργασίας.

