
 
 
 
 
 
 
 

                                                                ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΟΛΠ Α.Ε.: Κύριος διαμετακομιστικός κόμβος ο Πειραιάς για τη μεταφορά 
αυτοκινήτων, από την Κίνα σε Ευρώπη, Βόρεια Αφρική και Εγγύς Ανατολή, σε ειδικά 

κοντέινερ.  
 

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς έχει ξεκινήσει μια νέα υπηρεσία μεταφοράς 
αυτοκινήτων από κοινού με την COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO., LTD, που 
αξιοποιεί το πλεονέκτημα της θέσης του λιμένα Πειραιά και προσφέρει έναν καινοτόμο 
τρόπο μεταφοράς οχημάτων με πλοία πολλαπλών χρήσεων, έχοντας στόχο την παροχή 
υπηρεσιών logistics αυτοκινήτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή EMEA.  
 
Η νέα υπηρεσία αφορά τη μεταφορά σε ειδικά κοντέινερ, χωρητικότητας 3 οχημάτων, 
που ονομάζεται Flat Rack, εξοπλισμένα με ενσωματωμένες ράμπες για ευκολότερη 
μεταφορά και τοποθέτηση των οχημάτων. Αυτές οι πλατφόρμες έχουν πιστοποιηθεί και 
μπορούν να στοιβάζονται σε ύψος 3 κοντέινερ. 
 
Η στρατηγική θέση του λιμένα ανάμεσα στις τρεις ηπείρους και συνεπώς ανάμεσα σε 
πολλαπλές αγορές, οι ολοκληρωμένες παρεχόμενες υπηρεσίες και κυρίως η υψηλή 
ποιότητα υπηρεσιών των τερματικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων, αλλά και η 
παρουσία του ομίλου COSCO SHIPPING ήταν οι κύριοι παράγοντες που συνέβαλαν 
καθοριστικά ώστε να επιλεγεί το λιμάνι Πειραιά ως βασικός διαμετακομιστικός 
κόμβος σε αυτό το μεγάλο επιχειρηματικό πρότζεκτ.  
 
Στις 21 Δεκεμβρίου 2022 κατέφθασε στον Πειραιά το πρώτο καράβι αυτοκινήτων, τα 
οποία εκφορτώθηκαν στον σταθμό εμπορευματοκιβωτίων για να μεταφερθούν στη 
συνέχεια στον τερματικό σταθμό αυτοκινήτων προκειμένου να οδηγηθούν στους 
τελικούς προορισμούς τους.  
 
Ο Πρόεδρος της ΟΛΠ Α.Ε. κ.Yu Zenggang, εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για 
την έναρξη μιας επιπλέον σημαντικής δραστηριότητας εντός του λιμένος, τονίζοντας ότι 
για άλλη μια φορά αποδεικνύεται η μεγάλη αξία της συνέργειας, η οποία αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση και δημιουργεί τις συνθήκες για την επίτευξη αξιοσημείωτων 
αποτελεσμάτων με σημαντικές οικονομίες κλίμακος και οφέλη προς όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη.  
 
Ως ένα από τα βασικά μέλη της China COSCO SHIPPING Corporation Limited Company, 
η COSCO SHIPPING Specialized Carriers Co., Ltd. (COSCO SHIPPING Specialized για 
συντομία) εξειδικεύεται στις λειτουργίες και τη διαχείριση περισσότερων από εκατό 
πλοίων, συμπεριλαμβανομένων πλοίων πολλαπλών χρήσεων και πλοίων βαρέων 
φορτίων, ημι-υποβρύχιων πλοίων, πλοίων αμιγώς μεταφοράς οχημάτων, μεταφοράς 
κορμών δέντρων καθώς και ασφάλτου. Το μέγεθος αυτού του εξειδικευμένου 
ναυτιλιακού στόλου τον κατατάσσει ως τον μεγαλύτερο στον κόσμο. 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
                                                                  PRESS RELEASE 

 
PPA SA: Main transit hub for car transportations from China to Europe, North Africa 

and Near East, in new special containers.  
The first vehicles already arrived at the port of Piraeus 

 
 
31 January 2023.  Piraeus Port Authority S.A. had jointly launched a new car shipment 
route and service based on the advantage of port of Piraeus and innovation in carrying 

mode by multipurpose vessel with COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO., LTD，
targeted to provide high quality service car logistics in EMEA area. 
 
The new service concerns the transportation of vehicles in special containers, with a 
capacity of 3 vehicles, called Flat Rack, equipped with built-in ramps for easier 
transportation and placement of the vehicles. These platforms have been certified and 
can be stacked to a height of 3 containers. 
 
The strategic geographic location of the port between three continents and 
consequently multiple markets, alongside the integrated port services offered and the 
high quality container terminal services, but also COSCO SHIPPING’s Group presence at 
the Port were the key drivers contributing to this development. The port of Piraeus has 
been selected as the preferred transit hub for this major business initiative.  
 
On December 21, 2022, the first shipment of cars arrived at Piraeus, where it was 
uploaded to the container terminal to be then transferred to the car terminal for their 
final destinations. 
 
PPA’s Chairman Mr. Yu Zenggang, expressed his satisfaction for the launch of this 
significant addition in the Port’s business activities, while he pointed out that it highlights 
once again the value of synergies, a necessary prerequisite for great outcomes with 
significant economies of scale and benefits for all stakeholders.  
 
As one of the core members of China COSCO SHIPPING Corporation Limited Company, 
COSCO SHIPPING Specialized Carriers Co., Ltd. (COSCO SHIPPING Specialized for short) is 
dedicated to the operations and management of more than a hundred vessels, including 
multi-purpose and heavy lift vessels, semi-submersible vessels, pure car carriers, logs 
carriers as well as asphalt carriers. The scale of this specialized shipping fleet ranks it as 
the largest in the world. 
 
 
 
 
 
 



 
 
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 

 


