Πειραιάς, 30.06.2021
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΛΠ Α.Ε.: Συνάντηση με τη Διπλωματική Αντιπροσωπεία της Επιτροπής Χωρών της
ΝΑ Ασίας στην Αθήνα – Το Λιμάνι του Πειραιά αναδεικνύεται ως κόμβος παγκόσμιου
ενδιαφέροντος

Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021. Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε., Captain
Weng Lin συναντήθηκε εχθές, στα κεντρικά γραφεία της ΟΛΠ Α.Ε., στον Πειραιά, με
διπλωματική αντιπροσωπεία της Επιτροπής Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας στην
Αθήνα (Asean Committee in Athens, ACAT). Την Επιτροπή εκπροσώπησαν ο Πρόεδρός της
και Πρέσβης της Ινδονησίας, κ. Ferry Admahar, οι Πρέσβεις των Φιλιππίνων και του Βιετνάμ,
κ.κ. Giovanni Palec και Le Hong Truong, καθώς και ο υπεύθυνος Εξωτερικών Υποθέσεων της
Ταϊλάνδης, κ. Pornsith Pibulnakarintr. Επιπλέον στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο
Εκπρόσωπος Τύπου της ΟΛΠ Α.Ε. καθώς και συνεργάτες των εκπροσώπων της Επιτροπής.

Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, αλλά και οι
δυνατότητες συνεργειών ανάμεσα στην ΟΛΠ Α.Ε. και την Επιτροπή Χωρών της ΝΑ Ασίας στην
Αθήνα. Επίσης τα μέλη της αντιπροσωπείας ενημερώθηκαν για τον πολύ σημαντικό
αναβαθμισμένο ρόλο και τη στρατηγική σημασία που έχει το Λιμάνι του Πειραιά, για τους
κλάδους του εμπορίου και του τουρισμού τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Captain Weng Lin, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε, μετά το τέλος της
συνάντησης και αφού ευχαρίστησε τα μέλη της αντιπροσωπείας για την επίσκεψή τους, τόνισε
την αναγκαιότητα και τη μεγάλη σημασία που έχουν τέτοιου είδους συναντήσεις, καθώς η
ανταλλαγή απόψεων αλλά και η επακολουθούμενη στοχευμένη συνεργασία ανάμεσα στις
χώρες είναι πάντοτε ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την πραγματοποίηση κοινά τιθέμενων
στόχων με οφέλη σε όλα τα επίπεδα.

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 51%, είναι από τον Αύγουστο
του 2016, η COSCO SHIPPING, η μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία στον κόσμο.

