ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

ΟΛΠ Α.Ε. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η άσκηση στον Κεντρικό Επιβατικό Λιμένα στο
πλαίσιο εφαρμογής του Σχεδίου για τις Θαλάσσιες Έκτακτες Ανάγκες
10 Νοεμβρίου 2022. Η ΟΛΠ Α.Ε. στο πλαίσιο εφαρμογής του Σχεδίου της για τις Θαλάσσιες
Έκτακτες Ανάγκες, πραγματοποίησε άσκηση στον Κεντρικό Επιβατικό Λιμένα, πλησίον της
Πύλης Ε1, με την ενεργή συμμετοχή του σκάφους «ΑΡΙΑΔΝΗ» του Ομίλου Attica. Το σενάριο
της άσκησης περιλάμβανε επεισόδιο πυρκαγιάς εντός του σκάφους «ΑΡΙΑΔΝΗ», με
συνεπακόλουθη την πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης εξαιτίας διαρροής πετρελαιοειδών.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΟΛΠ Α.Ε. ενεργοποιείται άμεσα το
ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Περιστατικών Θαλάσσιας Ρύπανσης, που προβλέπει την άμεση
κινητοποίηση του Λιμενικού Σώματος, του Τομέα Προστασίας Περιβάλλοντος της ΟΛΠ Α.Ε.
καθώς και του αναδόχου θαλάσσιας καθαριότητας, ο οποίος ενεργοποιεί με τη σειρά του την
εξειδικευμένη ομάδα αντιμετώπισης ρύπανσης αποτελούμενη από ειδικό συνεργείο με
σκάφος μηχανικής περισυλλογής πετρελαιοειδών, ταχύπλοο σκάφος ρίψης φραγμάτων,
βοηθητική λέμβο, φράχτη πετρελαίου μήκους 500 μέτρων, οχήματα και λοιπό εξοπλισμό.
Μετά το πέρας της άσκησης η ΟΛΠ Α.Ε. συνέταξε ειδική μελέτη αποτίμησης, κατεγράφησαν
τυχόν ελλείψεις και δυσλειτουργίες, αναπτύχθηκαν βελτιωτικές προτάσεις, ενώ
πραγματοποιήθηκε και ειδική συνάντηση με συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών με
σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και την τελική εξαγωγή συμπερασμάτων.
Ο Πρόεδρος της ΟΛΠ Α.Ε., κ. Yu Zenggang, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτυχή
ολοκλήρωση της άσκησης, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι αυτή εντάσσεται εντός της
στρατηγικής και του ολοκληρωμένου σχεδιασμού της Εταιρείας, αναφορικά με την πρόληψη
και τη συστηματική προστασία του περιβάλλοντος.

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 ναυπηγοεπισκευαστική 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 αδιάληπτη 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

