ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
ΟΛΠ Α.Ε.: Δυναμικό παρόν και στα φετινά Ποσειδώνια
17 Ιουνίου 2022. Η ΟΛΠ Α.Ε., μία από τις πιο σημαντικές πλέον εταιρείες στον
παγκόσμιο λιμενικό κλάδο, έδωσε δυναμικό παρόν στην Έκθεση Ποσειδώνια 2022,
αναδεικνύοντας το σύνολο των δραστηριοτήτων και τις υψηλού επιπέδου
ολοκληρωμένες υπηρεσίες που παρέχονται στον Λιμένα Πειραιώς. Καθ’ όλη τη
διάρκεια της Έκθεσης τα στελέχη και η Διοίκηση της ΟΛΠ Α.Ε. πραγματοποιήσαν
σημαντικές συναντήσεις, συμμετέχοντας σε ειδικές συζητήσεις και ανταλλάσσοντας
απόψεις με πλήθος ενδιαφερόμενων μερών της λιμενικής βιομηχανίας.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το Περίπτερο της Εταιρείας επισκέφθηκαν ο
Πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Υπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, Ιωάννης Πλακιωτάκης, ο πρέσβης της Κίνας στην Ελλάδα, Σιάο
Τζουντσένγκ, ο Δήμαρχος Πειραιά, Ιωάννης Μόραλης, η Πρόεδρος της Ένωσης
Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού, ο Πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου
Ελλάδας Γιώργος Πατέρας, κυβερνητικοί και άλλοι εκπρόσωποι και εκπρόσωποι
τύπου, όπου έτυχαν θερμής υποδοχής από την Πρόεδρο της ΟΛΠ Α.Ε. Yu Zenggang
και συνομίλησαν για τα σημαντικά ζητήματα του κλάδου, της κλιματικής αλλαγής,
της ενεργειακής μετάβασης κ.ά.
Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης, σε ειδική τελετή, στην οποία συμμετείχε ο
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε. Capt. Weng Ling παρουσιάστηκαν
από τον κ. Stuart Kelly, Global Sales Director της LRQA, Business Assurance οι
σημαντικές πιστοποιήσεις κατά ISO 9001:2015 για τη Διαχείριση Ποιότητας, ISO
14001:2015 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση και ISO 50001:2018 για την
Ενεργειακή Διαχείριση που έχει ήδη λάβει ο Λιμένας Πειραιά, γεγονός το οποίο
καταδεικνύει τη δέσμευση και την αυστηρή υλοποίηση της στρατηγικής της
Εταιρείας, η οποία εφαρμόζει συστηματικά βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης
ποιότητας, περιβάλλοντος και ενέργειας.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί η σπουδαία επιτυχία της αποτελούμενης από υπαλλήλους
ομάδας ιστιοπλοΐας της ΟΛΠ Α.Ε., η οποία κατέκτησε την τρίτη θέση, συμμετέχοντας
για πρώτη φορά στη φημισμένη Διεθνή Ιστιοπλοϊκή Regatta Posidonia Cup 2022
λίγο πριν την έναρξη της έκθεσης. Η εταιρεία είναι ιδιαίτερα υπερήφανη για αυτό το
αποτέλεσμα το οποίο επιβεβαιώνει την εργατικότητα, την αφοσίωση στο στόχο και
την ομαδικότητα της εταιρείας, χαρακτηριστικά τα οποία φέρνουν και σε αυτό το
επίπεδο εξαιρετικά αποτελέσματα.

Σχετικά με την ΟΛΠ Α.Ε.
Η ΟΛΠ Α.Ε., εισηγμένη εταιρεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών διαχειρίζεται και λειτουργεί τον
Λιμένα Πειραιά το μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας και ενός από τα πιο ολοκληρωμένα
λιμάνια στην Ευρώπη από πλευράς λιμενικών υπηρεσιών. Οι δραστηριότητες στο Λιμάνι του
Πειραιά περιλαμβάνουν την κρουαζιέρα, τη μεταφορά επιβατών, τον σταθμό
εμπορευματοκιβωτίων και αυτοκινήτων, τις γενικές μεταφορές, τη ναυπηγοευπισκευαστική
ζώνη, τα logistics και υπηρεσίες ελεύθερης ζώνης. Κύριος μέτοχος της ΟΛΠ Α.Ε. με ποσοστό
67% είναι η COSCO SHIPPING, μία από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες του κόσμου.
Την τελευταία δεκαετία η ΟΛΠ Α.Ε. σημειώνει αδιάλειπτη ανάπτυξη με σεβασμό στο
περιβάλλον και με στοχευμένη χρήση των νέων τεχνολογιών και των εργαλείων
ψηφιοποίησης, σε όλο το φάσμα των λιμενικών της δραστηριοτήτων, συνεισφέροντας σε
μεγάλο βαθμό στην οικονομία της χώρας και κυρίως ανταποδίδοντας σημαντικά οφέλη στην
ελληνική κοινωνία.
Η ΟΛΠ Α.Ε. κατέχει την πιστοποίηση “ECO PORT”, βρίσκεται στη λίστα ESG του
Χρηματιστηρίου Αθηνών και συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο βιώσιμες εταιρείες της
Ελλάδας το 2022.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: https://olp.gr

PRESS RELEASE
PPA S.A.: A strong presence also at this year’s Posidonia

17 June 2022. PPA S.A., one of the most significant companies in the global maritime
industry enjoyed a strong presence at the Global Shipping Exhibition Posidonia 2022,
demonstrating the state of the art, holistic services provided at the Port of Piraeus.
Throughout the exhibition PPA representatives and management held important
meetings and engaged in key discussions and opinion exchange with numerous
stakeholders of the port industry.
It is worth mentioning that, among others, the company’s booth visited the Prime
Minister, Kyriakos Mitsotakis, the Minister of Maritime Affairs and Insular Policy,
Ioannis Plakiotakis, China Ambassador to Greece, Xiao Junzheng, Piraeus Mayor,
Ioannis Moralis, the President of the Union of Greek Shipowners, Melina Travlos, the
Chairman of the Hellenic Chamber of Shipping George Pateras, governmental and
other officials as well as media representatives. All guests received a warm welcome
by PPA’s Chairman Yu Zenggang and could discuss the key issues of the industry, about
climate change, energy transition etc.
During the exhibition, in a special ceremony, Capt. Weng Lin, PPA Deputy CEO, was
presented by Mr. Stuart Kelly, LRQA Global Sales Director, Business Assurance, with
important ISO certifications, namely ISO 9001:2015 for Quality Management, ISO
14001:2015 for Environmental Management, and ISO 50001:2018 for Energy
Management, demonstrating the company’s commitment and the strict
implementation of its strategy, while adopting consistently best practices for quality,
environmental and energy management.
Finally, it is worth mentioning, that even before the official opening of Posidonia 2022,
the company could deliver another highlight, namely a trophy for the company’s
Sailing Team, taking the 3rd position at the prestigious Posidonia Cup Yacht Race,
joined for the first time by PPA employees. The company is especially proud of this
result, reflecting its hard-working, goal driven, team-spirited mentality generating also
at this level amazing results.

About PPA S.A.
Piraeus Port Authority S.A. is an Athens Stock Exchange listed company engaged in the
management and operation of Piraeus port, Greece’s largest port and one of the
largest integrated harbours in Europe, providing a complete range of services. Some
of the company’s activities involve cruise, coastal (ferry/passenger), container and car
terminal services, as well as general cargo, ship repair, logistic and free zone services.
The main shareholder of Piraeus Port Authority S.A., with a stake of 67 percent, is
COSCO SHIPPING, one of the largest maritime companies in the world.
Over the last decade the company has experienced a remarkable growth in all port
activities, which is still underway, largely contributing to the country’s economy, while
driven by green development and increased digitalization, alongside a people-first
approach and a spirit of giving back to the society.
PPA holds the ''ECO PORT'' PERS status, is included in the Athens Stock Exchange ESG
index and is one of the “Most Sustainable Companies in Greece 2022”.
For more information please visit: https://olp.gr.

