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Μια ακόμα περιβαλλοντική διάκριση απονεμήθηκε στον ΟΛΠ Α.Ε. και σε άλλα 5
Μεσογειακά Λιμάνια (Βαλέντσια, Αλγκεσίρας, Μασσαλία, Κόπερ και Λιβόρνο) για την ενεργή
συμμετοχή του στο Πρόγραμμα CLIMEPORT PROJECT, για τη συνεργασία στη Μεσόγειο
για την αντιμετώπιση των συνεπειών της Κλιματικής Αλλαγής. Το Πρόγραμμα αυτό
βραβεύθηκε με περιβαλλοντικό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης
Λιμένων (ΙΑPH) που έγινε στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ.
Στα πλαίσια του Προγράμματος αυτού διερευνήθηκαν δράσεις όπως:
• Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των λιμένων της Μεσογείου στην
κλιματική αλλαγή.
• Καθορισμός των δυνατοτήτων εναρμόνισης των Ευρωπαϊκών και Εθνικών πολιτικών και
μέτρων σχετικά με τις λιμενικές στρατηγικές για την καταπολέμηση της κλιματικής
αλλαγής.
• Σχέδια δράσης επικεντρωμένα στις κρίσιμες δραστηριότητες οι οποίες επηρεάζουν το
περιβάλλον και την κοινωνία.
• Μελέτη κόστους –οφέλους των εφαρμοσμένων σχεδίων δράσης
• Μελέτη καινοτόμων τεχνολογιών αιχμής και ανάπτυξη πιλοτικών πρωτοβουλιών
βασισμένων σε συστήματα ενεργειακής απόδοσης.
Ο ΟΛΠ από την συμμετοχή του στο συγκεκριμένο βραβευμένο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
αποκόμισε πολύτιμη τεχνογνωσία για την ανάπτυξη καινοτόμων περιβαλλοντικών δράσεων
προσαρμοσμένων στην περιβαλλοντική του διαχείριση στα πλαίσια του ECOPORTS Status
που εφαρμόζει.
Όπως είναι γνωστό ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση Λιμένων (ESPO) με πιστοποίηση των Lloyds
Register έχει απονείμει στο Λιμάνι του Πειραιά τον τίτλο του Οικολογικού Λιμένα
(ΕCOPORT). Ο OΛΠ Α.Ε λειτουργεί σε καθημερινή βάση Σταθμό Ελέγχου Περιβαλλοντικών
Μετρήσεων, ενώ σε συνεργασία με Ινστιτούτα και Πανεπιστήμια ελέγχει την ποιότητα του
θαλάσσιου νερού στην ευρύτερη περιοχή του Λιμένος.
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Όπως έχει δηλώσει και ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του ΟΛΠ Α.Ε κ. Γιώργος
Ανωμερίτης: «Ο ΟΛΠ Α.Ε εφαρμόζει όλες τις αρχές της ESPO για ανταγωνιστικότητα,
αποδοτικότητα, διαφάνεια και προστασία του περιβάλλοντος. Το λιμάνι του Πειραιά, όπως
αποδέχθηκαν και οι εκπρόσωποι των εταιριών κρουαζιέρας στο πρόσφατο Forum των
Ποσειδωνίων, είναι πρότυπο περιβαλλοντικής λειτουργίας, του οποίου τα γαλάζια νερά
ακόμη και εντός του λιμένα προκαλούν τα θετικά σχόλια όλων των τουριστών των πλοίων
τους».
Μια ακόμα περιβαλλοντική διάκριση απονεμήθηκε στον ΟΛΠ Α.Ε. και σε άλλα 5
Μεσογειακά Λιμάνια (Βαλέντσια, Αλγκεσίρας, Μασσαλία, Κόπερ και Λιβόρνο) για
την ενεργή συμμετοχή του στο Πρόγραμμα CLIMEPORT PROJECT, για τη
συνεργασία στη Μεσόγειο για την αντιμετώπιση των συνεπειών της Κλιματικής
Αλλαγής.
Το Πρόγραμμα αυτό βραβεύθηκε με περιβαλλοντικό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Συνέδριο της
Διεθνούς Ένωσης Λιμένων (ΙΑPH) που έγινε στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ.

Στα πλαίσια του Προγράμματος αυτού διερευνήθηκαν δράσεις όπως:

• Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των λιμένων της Μεσογείου στην
κλιματική αλλαγή.

• Καθορισμός των δυνατοτήτων εναρμόνισης των Ευρωπαϊκών και Εθνικών πολιτικών και
μέτρων σχετικά με τις λιμενικές στρατηγικές για την καταπολέμηση της κλιματικής
αλλαγής.

• Σχέδια δράσης επικεντρωμένα στις κρίσιμες δραστηριότητες οι οποίες επηρεάζουν το
περιβάλλον και την κοινωνία.

• Μελέτη κόστους –οφέλους των εφαρμοσμένων σχεδίων δράσης

• Μελέτη καινοτόμων τεχνολογιών αιχμής και ανάπτυξη πιλοτικών πρωτοβουλιών
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βασισμένων σε συστήματα ενεργειακής απόδοσης.

Ο ΟΛΠ από την συμμετοχή του στο συγκεκριμένο βραβευμένο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
αποκόμισε πολύτιμη τεχνογνωσία για την ανάπτυξη καινοτόμων περιβαλλοντικών δράσεων
προσαρμοσμένων στην περιβαλλοντική του διαχείριση στα πλαίσια του ECOPORTS Status
που εφαρμόζει.

Όπως είναι γνωστό ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση Λιμένων (ESPO) με πιστοποίηση των Lloyds
Register έχει απονείμει στο Λιμάνι του Πειραιά τον τίτλο του Οικολογικού Λιμένα
(ΕCOPORT).

Ο OΛΠ Α.Ε λειτουργεί σε καθημερινή βάση Σταθμό Ελέγχου Περιβαλλοντικών Μετρήσεων,
ενώ σε συνεργασία με Ινστιτούτα και Πανεπιστήμια ελέγχει την ποιότητα του θαλάσσιου
νερού στην ευρύτερη περιοχή του Λιμένος.

Όπως έχει δηλώσει και ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του ΟΛΠ Α.Ε κ. Γιώργος
Ανωμερίτης: «Ο ΟΛΠ Α.Ε εφαρμόζει όλες τις αρχές της ESPO για ανταγωνιστικότητα,
αποδοτικότητα, διαφάνεια και προστασία του περιβάλλοντος.Το λιμάνι του Πειραιά, όπως
αποδέχθηκαν και οι εκπρόσωποι των εταιριών κρουαζιέρας στο πρόσφατο Forum των
Ποσειδωνίων, είναι πρότυπο περιβαλλοντικής λειτουργίας, του οποίου τα γαλάζια νερά
ακόμη και εντός του λιμένα προκαλούν τα θετικά σχόλια όλων των τουριστών των πλοίων
τους».
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