ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επίσκεψη της Διοίκησης του Υπερταμείου και της θυγατρικής του ΤΑΙΠΕΔ
στην ΟΛΘ Α.Ε.
Θεσσαλονίκη, 14 Σεπτεμβρίου, 2021

Την ΟΛΘ Α.Ε. επισκέφθηκαν χθες, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ),
Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Στέφανος Γιουρέλης, ο
Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ),
Δημήτρης Πολίτης και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Παναγιώτης Σταμπουλίδης.
Στη συνάντηση συμμετείχαν, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε., Θάνος Λιάγκος, ο
Διευθύνων Σύμβουλος - Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής της ΟΛΘ Α.Ε, Franco Nicola Cupolo,
ο Γενικός Διευθυντής Επενδύσεων της ΟΛΘ Α.Ε., Artur Davidian και άλλα στελέχη της εταιρείας.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα, τα μέλη της
Διοίκησης του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ) και της θυγατρικής του, ΤΑΙΠΕΔ, ενημερώθηκαν για την
πορεία του Επενδυτικού Πλάνου, την πρόοδο των αναπτυξιακών έργων υποδομής που
βρίσκονται σε εξέλιξη καθώς και την υλοποίηση του προγράμματος αναβάθμισης εξοπλισμού
και παρεχόμενων υπηρεσιών του Λιμένα της Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της επίσκεψης,
πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του Λιμένα με ιδιαίτερη έμφαση στον 6ο
Προβλήτα που αποτελεί το σημαντικότερο αναπτυξιακό έργο υποδομής του Λιμένα της
Θεσσαλονίκης.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ), Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης εξέφρασε την
ικανοποίηση του για το Επενδυτικό Πλάνο που υλοποιεί η ΟΛΘ Α.Ε. εντός χρονοδιαγράμματος,
τονίζοντας τις εξαιρετικές προοπτικές λόγω της στρατηγικής θέσης του Λιμένα της
Θεσσαλονίκης ως κύρια θαλάσσια πύλη της Νοτιοανατολικής, Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης επισημαίνοντας πως η ανάπτυξη του Λιμένα της Θεσσαλονίκης είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με την ευημερία και την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και της χώρας.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Δημήτρης Πολίτης ανέφερε πως με τις επενδύσεις που
έχουν πραγματοποιηθεί ήδη και με αυτές που δρομολογούνται ταχύτατα με σκοπό την ανάπτυξη
των δραστηριοτήτων του Λιμένα της Θεσσαλονίκης, ενισχύεται σημαντικά η δυναμική του και ο
ρόλος του στην παγκόσμια λιμενική βιομηχανία και τον κλάδο της εφοδιαστικής.

O Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε., Θάνος Λιάγκος εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες
του για την εποικοδομητική συνάντηση επισημαίνοντας πως η μεγάλη επένδυση της ΟΛΘ Α.Ε.
για την επέκταση του 6ου Προβλήτα είναι το σημαντικότερο βήμα για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό
της εταιρείας και την περαιτέρω εξέλιξη του Λιμένα της Θεσσαλονίκης ως πύλη ανάπτυξης. Η
ΟΛΘ Α.Ε. επενδύοντας στις υποδομές της δημιουργεί προστιθέμενη αξία, συγκριτικά
πλεονεκτήματα και σημαντικά οφέλη για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία ενισχύοντας
την ανάπτυξη για όλους.

