ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
ΟΛΠ Α.Ε.: «Λιμενικός κόμβος για όλες τις υπηρεσίες - αριστεία σε όλες τις
δραστηριότητες» το μήνυμα για το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας στα Ποσειδώνια
2022
Ο Πρωθυπουργός της χώρας και ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
επισκέφθηκαν το περίπτερο της εταιρείας
7 Ιουνίου 2022. Η ΟΛΠ Α.Ε., πρωτοπόρος εταιρεία στη βιομηχανία λιμένων, δίνει
δυναμικό παρόν στα φετινά Ποσειδώνια, τα οποία διεξάγονται μεταξύ 6-10 Ιουνίου,
επιδεικνύοντας τις σημαντικές επιτυχίες του Λιμένος Πειραιά με το σύνθημα
«Λιμενικός κόμβος σε όλες τις υπηρεσίες, αριστεία σε όλες».
Στην τελετή έναρξης της Έκθεσης, ο Πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος
Μητσοτάκης, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ιωάννης
Πλακιωτάκης, ο πρέσβης της Κίνας στην Ελλάδα, Σιάο Τζουντσένγκ και άλλοι
κυβερνητικοί εκπρόσωποι και εκπρόσωποι τύπου επισκέφθηκαν το περίπτερο της
ΟΛΠ Α.Ε., όπου έτυχαν θερμής υποδοχής από τον Πρόεδρό της, κ. Υu Zenggang και
άλλα στελέχη της Εταιρείας. Κατά τη διάρκεια της επισκέψεώς τους στο εκθεσιακό
περίπτερο είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν λεπτομερώς για την επιτυχή
δραστηριοποίηση του Λιμένος Πειραιά σε πολλούς λιμενικούς τομείς, όπως την
κρουαζιέρα, τους σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων και σταθμούς αυτοκινήτων, τη
ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, τη μεταφορά επιβατών και τέλος τις χερσαίες
θαλάσσιες υπηρεσίες express που έχουν μετατρέψει το λιμάνι σε παγκόσμιο κόμβο.
Ο Πρόεδρος της ΟΛΠ Α.Ε., κ.Yu Zenggang αφού καλωσόρισε τους επισκέπτες στο
περίπτερο της εταιρείας, δήλωσε: «Με την παρουσία μας στα Ποσειδώνια τιμούμε
τη σημαντική αυτή διεθνή έκθεση, η οποία συγκεντρώνει αυτές τις ημέρες το σύνολο
της ναυτιλιακής κοινότητας. Για εμάς είναι μια ευκαιρία να αναδείξουμε τις μεγάλες
επενδύσεις που έχουν γίνει στον Λιμένα Πειραιά και οι οποίες έχουν οδηγήσει στην
αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του σε όλους τους τομείς με όρους
βιωσιμότητας, πράσινης ανάπτυξης και χρήσης νέων τεχνολογιών εντός του
σύγχρονου ψηφιοποιημένου περιβάλλοντος. Η ΟΛΠ Α.Ε. έχει σημαντική συνεισφορά
καθώς έχει πετύχει το Λιμάνι να βρίσκεται ανάμεσα στα πέντε μεγαλύτερα στην
Ευρώπη και ταυτόχρονα να αποτελεί πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης εντός του
αυστηρού πλαισίου εταιρικής κοινωνικής του ευθύνης και της βασικής του
φιλοσοφίας διαμοιρασμού των πολλαπλών οφελών προς όλους και κυρίως προς την
ελληνική κοινωνία».

Η ΟΛΠ Α.Ε. είναι μια Εταιρεία που φιλοξενεί μια σύνθετη, πολύπλοκη και μοναδική
ποικιλία λιμενικών δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων είναι η κρουαζιέρα, η
ακτοπλοΐα, η εξυπηρέτηση όλων των τύπων φορτίων, οι επισκευές πλοίων και η ζώνη
ελεύθερων τελωνειακών ελέγχων τύπου Ι. Βασικός μέτοχος της ΟΛΠ Α.Ε. με 67% είναι
η COSCO SHIPPING, η μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία στον κόσμο.

