ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
ΟΛΠ Α.Ε.: Ο Πειραιάς μεταξύ των 10 κορυφαίων λιμανιών παγκοσμίως στον δείκτη
ναυτιλίας 2022
20 Ιουλίου 2022. Το λιμάνι του Πειραιά κατέλαβε την 9η θέση διεθνώς στον Δείκτη
Ναυτιλιακών Κέντρων Xinhua-Baltic (ISCD).
Ο δείκτης ISCD είναι μία ετήσια ανεξάρτητη κατάταξη, η οποία αξιολογεί συγκριτικά την
επίδοση των κορυφαίων πόλεων λιμανιών και των ναυτιλιακών κέντρων σε όλο τον
κόσμο και βασίζεται σε διαφορετικούς δείκτες, σε τρεις βασικούς, τις λιμενικές
υποδομές, τις ναυτιλιακές υπηρεσίες και τους γενικούς περιβαλλοντικούς δείκτες, καθώς
και σε 16 επί μέρους, με στόχο την αξιολόγηση της συνολικής επίδοσης 43 πόλεων
λιμανιών παγκοσμίως.
Πιο συγκεκριμένα, οι ταξινομήσεις βασίζονται σε έναν συνδυασμό μετρήσεων και
λιμενικών παραγόντων, όπως η διακίνηση φορτίου, καθώς και το βύθισμα και το μήκος
ελλιμενισμού πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Επιπλέον, η έκθεση μελετά
επιχειρηματικούς παράγοντες, όπως το πλήθος των παρόχων ναυτιλιακών υπηρεσιών,
για παράδειγμα υπηρεσίες δικηγόρων, χρηματοδοτών και ναυλομεσιτών, ενώ μελετά και
το γενικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον σε επίπεδο τελωνειακών δασμών και
επιδόσεων στον τομέα της εφοδιαστικής.
Ο Πρόεδρος της ΟΛΠ Α.Ε. κ. Yu Zenggang, ανέφερε: «Είμαστε πολύ υπερήφανοι που το
Λιμάνι του Πειραιά συμπεριλαμβάνεται για τρίτη συνεχή χρονιά σε αυτόν τον σημαντικό
παγκόσμιο ναυτιλιακό δείκτη, ο οποίος παρέχει αντικειμενική και αμερόληπτη μέτρηση
του επιπέδου ανάπτυξης, αλλά και της κατάστασης των διεθνών ναυτιλιακών κέντρων. Η
κατάταξη του Πειραιά ανάμεσα στα 10 κορυφαία λιμενικά κέντρα στον κόσμο
σηματοδοτεί για άλλη μια φορά ότι οι επενδύσεις των τελευταίων ετών, παράλληλα με
την υλοποίηση μεγάλου αριθμού έργων που βασίζονται σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο
αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του λιμανιού, κατάφεραν να αυξήσουν με επιτυχία
την ανταγωνιστικότητά του σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω της παροχής ενός μοναδικού
συνδυασμού ολοκληρωμένων υπηρεσιών.
Η διοίκηση και οι άνθρωποι του ΟΛΠ δεσμεύονται να συνεχίσουν με την ίδια αφοσίωση
και υψηλό αίσθημα ευθύνης τη δυναμική πορεία βιώσιμης ανάπτυξης του Λιμένος
Πειραιά.

Αξίζει να σημειωθεί πως στις 11 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε δια ζώσης εκδήλωση στη
Σαγκάη για τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης, παράλληλα με διαδικτυακό σεμινάριο
με διεθνή συμμετοχή. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου η κα. Li Jin, Chief Financial
Officer (CFO) της Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. και ο κ. Ηλίας Σαλπέας, Διευθύνων
Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης του Δήμου Πειραιά, είχαν την ευκαιρία να
μοιραστούν τις απόψεις τους για την ανάπτυξη της παγκόσμιας ναυτιλιακής
βιομηχανίας.
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 εμπορευματοκιβιωτίων 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 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

PRESS RELEASE
PPA S.A.: Piraeus among the top 10 global ports in 2022 shipping index
July 20 2022. Τhe Port of Piraeus ranked 9th internationally on the Xinhua-Baltic
International Shipping Centre Development (ISCD) Index.
The ISCD Index provides an annual independent ranking of the performance of the
world’s largest cities that offer port and shipping business services based on three
primary dimensions -port infrastructure, shipping services and general environment- and
16 secondary indicators to evaluate the comprehensive performance of 43 cities
worldwide.
More specifically, the international index is based on a combination of metrics, including
port factors such as cargo throughput, draught and container berth length; business
factors including the number of professional maritime service providers such as lawyers,
financiers and shipbrokers; as well as assessments of the general business environment
including customs tariffs and logistics performance.
PPA S.A. Chairman, Mr. Yu Zenggang said “We are very proud that the Port of Piraeus is
included for the third time in the row in this significant global shipping index, which
provides an objective and impartial measure of the level of development and state of
international shipping centers. A position among the top 10 in the world signalizes once
again that the investments of the last years, alongside the implementation of a great
number of projects based on a comprehensive plan for the port upgrade and
modernization could successfully increase the port’s global competitiveness through the
provisioning of a unique integration of services.
PPA management and people are committed to continue with the same dedication and
high sense of responsibility the dynamic sustainable growth path of the Port of Piraeus.”
It is worth mentioning that on July 11th, in line with the report release ceremony in
Shanghai, an online seminar was held with worldwide participance. Li Jin, Chief Financial
Officer (CFO) with Piraeus Port Authority S.A. and Ilias Salpeas, Managing Director of the
Development Organisation of the Municipality of Piraeus, shared their insights on global
shipping industry development during the seminar.

About PPA S.A.
Piraeus Port Authority SA 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

