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ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΡΙΜΗΝΟΤ 
ΙΟΤΝΙΟ-ΙΟΤΛΙΟ-ΑΤΓΟΤΣΟ 

 
Η λέα δηνίθεζε “έθιεηζε” ηξεηο κήλεο ζεηείαο. Πξψηε ελέξγεηα ηεο ε ζπγθξφηεζε 

ηνπ ζπκβνπιίνπ αλάπηπμεο ιηκέλνο κε ηελ ζπκκεηνρή φισλ ησλ επηκειεηεξίσλ θαη 

ησλ ζεζκηθψλ εθπξνζψπσλ ησλ ρξεζηψλ ηνπ ιηκέλνο.  

Η ζπγθέληξσζε –αμηνιφγεζε θαη επίιπζε ησλ αηηεκάησλ ηνπ ζπκβνπιίνπ 

αλάπηπμεο απνηέιεζε ηελ πξνηεξαηφηεηα ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ 

νξγαληζκνχ. 

Α’ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ 

 

1. Γεκνπξαηείηαη ηέινο Σεπηεκβξίνπ ε επέθηαζε ηνπ 6νπ πξνβιήηα (ηεχρε 

δεκνπξάηεζεο ειέγρζεθαλ-εγθξίζεθαλ απφ αξκνδίνπο-αλακέλεηαη 

δηππνπξγηθή έγθξηζε γηα ηε δεκνπξάηεζε). 

2. Αξρέο Οθησβξίνπ πξνθεξχζζεηαη δεκφζηνο δηαγσληζκφο γηα ηελ επηινγή 

ζπκβνχινπ πνπ ζα αλαιάβεη ηελ ππνζηήξημε γηα ηνλ Logistic  Center  θαη 

ηελ αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

3. 1νο Πξνβιήηαο : Ήπηα αλάπιαζε κε επζχλε ηεο ππεξεζίαο θαη απφδνζε ηεο 

πξψηεο θάζεο ζην θνηλφ εληφο 8 κελψλ. Πξνθήξπμε γηα θαηαζθεπή καξίλαο 

ζην ζαιάζζην κέησπν ηνπ Θεξκατθνχ (Ιαλνπάξην 2011). 
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Β΄ΑΜΔΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ 

 

Ο Οξγαληζκφο ζην ηξίκελν Ινχληνο-Ινχιηνο-Απγνπζηνο πινπνίεζε κηα ζεηξά απφ 

παξεκβάζεηο ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ εθζπγρξνληζκνχ θαη ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο. 

1. Οινθιεξψζεθε ην master plan ηεο εηαηξείαο θαη πξνθεξχζζεηαη 

δηαγσληζκφο γηα ην business plan  

2. Νέα ηηκνινγηαθή πνιηηηθή πξνζέιθπζεο πειαηψλ κε κείσζε ηηκψλ 

3. Έγθξηζε θαη δεκνπξάηεζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ (20 εθ. Δπξψ) 

4. Δθζπγρξνληζκφο site –δηαθάλεηαο κε φινπο ηνπο δηαγσληζκνχο θαη ηηο 

απνθάζεηο ηνπ Γ.Σ. 

5. Παξεκβάζεηο εθζπγρξνληζκνχ ζηηο πξνβιήηεο (fenders, δηαγξακκίζεηο θηι) 

6. Παξεκβάζεηο ζηνλ επηβαηηθφ ζηαζκφ 

7. Λήςε πεξηβαιινληνινγηθψλ κέηξσλ κε ηελ αγνξά εηδηθνχ εμνπιηζκνχ θαη 

εηδηθνχ πγξνχ 

8. Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο πιεξσκήο ζην ΣΔΜΠΟ γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ 

9. Γεκνπξάηεζε γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ ISPS 

10. Δπαλαιεηηνπξγία ησλ πισηψλ κέζσλ θαη ηεο πδξνθφξαο γηα ηελ αμηφπηζηε 

παξνρή ππεξεζηψλ ηνπ ΟΛΘ 

11. Δγθαηάζηαζε αλαδφρνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ρψξνπ  ελαπφζεζεο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ηνλ Σεπηέκβξην 2010 (πξνυπνινγηζκφο 4 εθ) 

12. Πξνζέιθπζε λέσλ πειαηψλ κε επηζθέςεηο Σθφπηα-Βειηγξάδη-Σφθηα 

13. Απνκάθξπλζε απηνθηλήησλ απφ ηνλ 1ν πξνβιήηα θαη κεηαηξνπή ηνπ ζε 

ρψξν πνιηηηζκνχ 

14. Δλίζρπζε δηαδηθαζηψλ γηα ηελ επηινγή ηεο Θεζζαινλίθεο σο ηφπνο 

θξνπαδηέξαο  

15. Δπίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηεισλείνπ κε ζπλερή ιεηηνπξγία 

θαζ’ φιε ηε δηάξθεηαο ηεο εβδνκάδαο 

16. Δπίιπζε πξνβιεκάησλ δπζιεηηνπξγίαο κε ηνλ ΟΣΔ κε ππνγξαθή 

κλεκνλίνπ εληφο ηνπ Σεπηεκβξίνπ 

17. Έλαξμε ζπλεξγαζίαο κε ην Παλεπηζηήκην  Αηγαίνπ ηκήκα λαπηηιίαο γηα ηελ 

ζπλερή ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

18. Έθδνζε εθεκεξίδαο 



19. Έλαξμε δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αιιαγή ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο 

(Οξγαλφγξακκα-Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο-Αμηνιφγεζε πξνζσπηθνχ-

Καλνληζκφο πξνκεζεηψλ) 

20. Αχμεζε δηαθίλεζεο -Σε 22.987.738 επξψ δηακνξθψζεθε ν θχθινο εξγαζηψλ 

ηεο ΟΛΘ ΑΔ ζην Α΄ εμάκελν ηνπ 2010, απμεκέλνο θαηά 7,04% έλαληη ηνπ 

αληίζηνηρνπ δηαζηήκαηνο ηνπ 2009 πνπ ήηαλ 21.476.935 επξψ.  

Δηδηθφηεξα νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξίαο παξνπζίαζαλ ζε ζρέζε κε ην 

αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ 2009 ηελ αθφινπζε εμέιημε:   

- Η δηαθίλεζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, δειαδή θνληέηλεξο, απμήζεθε θαηά 

5,5% (ζε teu’s). 

- Η θίλεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ θνξηίνπ απμήζεθε θαηά 21,93% ζηα ρχδελ θνξηία, 

θαηά 43,76% ζην γεληθφ θνξηίν θαη θαηά 19,31% ζηελ θίλεζε ησλ 

εκπνξεπκάησλ κε νρεκαηαγσγά πινία. 

- Η επηβαηηθή θίλεζε παξνπζίαζε κείσζε θαηά 31,40% 

- Η θίλεζε ησλ πινίσλ παξνπζίαζε αχμεζε θαηά 7,27%. 

Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν ηα έμνδα κεηψζεθαλ ζε πνζνζηφ 6,44% θαη δηακνξθψζεθαλ 

ζε 22.141.059 επξψ, πεξηνξηζκέλα θαηά 1.525.068 επξψ, έλαληη ησλ 23.666.127 

επξψ ηνπ αληίζηνηρνπ εμακήλνπ ηνπ 2009.  

 

Κέρδη από δοσλειές  

 

Τα πξν θφξσλ θέξδε ηεο ΟΛΘ ΑΔ έθηαζαλ ζην πξψην εμάκελν ζηα 2.066.730 

επξψ, κεησκέλα θαηά 58,75% έλαληη ησλ 5.010.092 ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ 

2009.  

Αληίζηνηρα ηα κεηά θφξσλ θέξδε ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο 

δηακνξθψζεθαλ ζηηο 820.210 επξψ, κεησκέλα θαηά 77,52% έλαληη 3.648.383 επξψ 

ηνπ 2009. Ο βαζηθφο ιφγνο ησλ κεγάισλ απηψλ απνθιίζεσλ ζηελ θεξδνθνξία 

είλαη ε ζπκπεξίιεςε ζηα έζνδα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ 2009 έθηαθηνπ εζφδνπ  

5.000.000 επξψ απφ ηελ θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηεο Hutchison, πνπ 

είρε ιάβεη κέξνο ζην δηαγσληζκφ γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ Σηαζκνχ 

Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, είρε πιεηνδνηήζεη, αιιά ηειηθά απνρψξεζε απφ ηε 

δηαδηθαζία.  



Λφγσ ηεο αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ κεηψζεσλ ησλ ακνηβψλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξίαο κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ Ν.3833 & 3845/2010 ην 

κηθηφ θέξδνο ηεο ΟΛΘ αλήιζε θαηά ηελ πεξίνδν Ιαλνπάξηνο – Ινχληνο 2010 ζηα 

3.666.443 επξψ έλαληη 1.048.278 επξψ ηνπ 2009. Σρνιηάδνληαο ηα απνηειέζκαηα 

ε δηνίθεζε ηεο ΟΛΘ ΑΔ επηζεκαίλεη φηη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο 

εηαηξίαο ζπλερίδεη  θαη γηα ην Α εμάκελν ηνπ 2010 λα είλαη ηζρπξή, δεδνκέλνπ φηη ηα 

ζεκειηψδε κεγέζε ηεο παξακέλνπλ πςειά. 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ & Γ/ΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ  

       ΣΗ ΟΛΘ ΑΔ    
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