
 

 

 

 

 

 

        ΚΑΒΑΛΑ 19-9-2016 

 

ΓΔΛΣΗΟ  ΣΤΠΟΤ 

 

ΘΔΜΑ  :«ΑΠΟΣΤΠΩΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΖ Ο.Λ.Κ.  Α.Δ.  

ΚΑΣΑ   

ΣΟ ΠΡΩΣΟ ΟΚΣΑΜΖΝΟ 2016- ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ» 

 

Ο Οξγαληζκόο Ληκέλνο  Καβάιαο βειηηώλεη πεξαηηέξω ηνπο δείθηεοθεξδνθνξίαο ηνπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ην πξώην νθηάκελν ηνπ 2016 : 

 Ο θύθινο εξγαζηώλ θαη ηα ινηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο αλήιζαλ ζε 2.811.669 

€ έλαληη 1.466.283 € ηνπ αληίζηνηρνπνθηακήλνπ 2015, 

παξνπζηάδνληαοαύμεζε θαηά 91,75%. 

 Σα έμνδα ηεο επηρείξεζεο αλήιζαλ ζε 1.414.060 € έλαληη 976.293 € 

παξνπζηάδνληαο αύμεζε θαηά 44,84% . 

 Σν απνηέιεζκα θαηαγξάθεηαη ζεηηθό θαη αλέξρεηαη ζε 1.397.609 € έλαληη 

489.990 € παξνπζηάδνληαο αύμεζε θαηά 185,23%. 

Ζ Ο.Λ.Κ.  Α.Δ. θαη ηα ιηκάληα αξκνδηόηεηάο  ηεο, αλαπηύζζνληαη κε εληαηηθνύο 

ξπζκνύο όπωο απνηππώλεηαη  θαη ζηελ νηθνλνκηθή πνξεία ηεο εηαηξείαο θαηά ην 

πξώην  νθηάκελν 2016 . Ζ αύμεζε ηωλ εζόδωλπξνέξρεηαη θπξίωο από ηελ 

αικαηώδεαύμεζεηεο θίλεζεο επηβαηώλ θαη νρεκάηωλ, ηεο δηαθίλεζεο θνξηίωλ θαη 

ζηελ ζπλεξγαζία κε ηελ ΣΑΡAG. 

Ζ πινπνίεζε έξγωλ θαη παξεκβάζεωλ γηα ηελ αλαβάζκηζεππνδνκώλ, εμνπιηζκνύ 

θαη παξνρώλ πξνο ηνπο ρξήζηεο ζπλεηέιεζε ζηελ αύμεζε ηωλ εμόδωλ. 

Ζ Ο.Λ.Κ.  Α.Δ. (δηνίθεζε θαη εξγαδόκελνη) ζε ζπλεξγαζία κε  ηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε θαη ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο πινπνηεί ην θηιόδνμν αλαπηπμηαθό 

ζρεδηαζκό ηεο  πξνο όθεινο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, θαη  ηεο ηνπηθήο θνηλωλία 

Οη επόκελνη κεγάινη ζηόρνη ηεο Ο.Λ.Κ.  Α.Δ. πνπ  αλαδεηθλύνπλ ηα ιηκάληα 

αξκνδηόηεηάο ηεο,  πξαγκαηηθνύο κνρινύο αλάπηπμεο γηα ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο 

Πεξηθέξεηάο καο,  είλαη  : 

 

 Ζ απνπεξάηωζε ηνπ έξγνπ ηεο νινθιήξωζεο θξεπηδωκάηωλ, ε πξνθήξπμε 

ηεο κειέηεο Ζ/Μ θαη θηεξηαθώλ ππνδνκώλ, ε ζηδεξνδξνκηθή ζύλδεζε,  ε 

δηεύξπλζε δπλαηνηήηωλ δεκηνπξγίαο εκπνξεπκαηηθνύ θέληξνπ ζηνλ εκπνξηθό 

ιηκέλα «ΦΗΛΗΠΠΟ Β΄»  

 Ζ ζύληαμε κειέηεο δηεξεύλεζεο δπλαηνηήηωλ ρωξνζέηεζεο καξίλαο θαη 

αλάπηπμεο ηνπ ιηκέλα, ε κεηαθνξά ηωλ ππεξεζηώλ ηεο Ο.Λ.Κ.  Α.Δ., ηνπ  

Κεληξηθνύ Ληκελαξρείνπ Καβάιαο θαη ηεο 2
εο

ΠεξηθεξεηαθήοΓηεύζπλζεο 

Ληκεληθνύ ώκαηνο ζην θηίξην ηνπ Σειωλείνπ κε ζθνπό ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ  
ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. 



θηηξίνπ ηεο Ο.Λ.Κ.  Α.Δ. ωο μελνδνρείν, ε πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο ηωλ 

πξώελ απνζεθώλ, ε ζπκκεηνρή ηεο Ο.Λ.Κ.  Α.Δ. ζην ρέδην Βηώζηκεο 

ΑζηηθήοΑλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Καβάιαο, εαδεηνδόηεζε θαη ιεηηνπξγία 

Τδαηνδξνκίνπ, έξγα βειηηζηνπνίεζεο ζηελ Υεξζαία Εώλε ζύκθωλα κε ηελ 

επηθείκελε έγθξηζε ηεο κειέηεο ζηάζκεπζεο από ην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο  θαη 

Νεζηωηηθήο Πνιηηηθήο  

 Ζ αλαθαηαζθεπή ηεο παιαηάο ζθάιαο, ε κειέηε θαη θαηαζθεπή αίζνπζαο 

επηβαηώλ, ε κειέηε δηεξεύλεζεο θαηαζθεπήο πιωηώλ εγθαηαζηάζεωλ ζηνλ 

ιηκέλα  Κεξακωηήο 

 Ζ απνπεξάηωζε ηνπ έξγνπ ηωλ πιωηώλ εγθαηαζηάζεωλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Γήκν Παγγαίνπ ζηνλ ιηκέλα Διεπζεξώλ. 

 

 

 

 

                                                                             Δθ ηεοΟ.Λ.Κ.    Α.Δ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


