
 
 
Προς ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ο.Φ.Α.Ε.).  
 
Αγαπητοί πελάτες και συνεργάτες, 
 
Με το παρόν θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για την εξυπηρέτηση των οδηγών των 
φορτηγών αυτοκινήτων, στο Κέντρο Εφοδιαστικής (Logistics Center) του ΟΛΠ (περιοχή 
πρώην ΟΔΔΥ – Κερατσίνι),  προσφέρονται οι παρακάτω ευκολίες – υπηρεσίες.  
 
Θα παρακαλούσαμε για την προώθηση του παρόντος μηνύματος στα Μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, καθώς και σε όλες τις επιχειρήσεις - Μέλη του Συνδέσμου σας.: 
 
Ευκολίες – Υπηρεσίες φορτηγών αυτοκινήτων στο Κέντρο Εφοδιαστικής (Logistics Center) 
του ΟΛΠ 

 Περίκλειστος χώρος με περίφραξη, οδο-φωτισμό, δίκτυα κοινής ωφέλειας κ.λ.π. 

 Ασφάλεια σε 24ώρη βάση με άνδρες ασφαλείας, σύστημα παρακολούθησης καμερών 
κ.λ.π. 

 Μηχανογραφικό σύστημα καταγραφής εισόδου – εξόδου των φορτηγών αυτ/των. 

 Ειδικούς χώρους για ελιγμούς και επάρκεια διαγραμμισμένων χώρων στάθμευσης των 
φορτηγών αυτ/των. 

 Μεταλλικές ράμπες γεφύρωσης πλατφόρμας αποθήκης με φορτηγό. 

 Καθαριότητα, πυρασφάλεια – πυρόσβεση κ.λ.π.   

 Συντήρηση – επισκευή των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.  

 Άμεση εξυπηρέτηση στα νέα Γραφεία του Τμήματος Εφοδιαστικής εντός του Κέντρου με 
παροχή υπηρεσιών μιας στάσης. 

 Απευθείας πρόσβαση στο αρμόδιο Β’ Τελωνείο Εξαγωγών – Εισαγωγών Πειραιά (εντός 
του Κέντρου), δίπλα ακριβώς από τα Γραφεία του ΟΛΠ. 

 Απευθείας πρόσβαση στα γραφεία των μεταφορικών εταιρειών και των εκτελωνιστών 
(εντός του Κέντρου). 

 Διαδικτυακή επικοινωνία μέσω δωρεάν ασύρματης σύνδεσης Wi-Fi σε όλους τους 
χώρους του Κέντρου. 

 Ειδικά κατασκευασμένους χώρους με λουτρά, αναβαθμισμένα WC’s και χώρο αναμονής 
(εντός του Κέντρου) για την εξυπηρέτηση των οδηγών και την προστασία τους από τις 
καιρικές συνθήκες.  

 Καντίνα (εντός του Κέντρου) για καφέ, νερό, αναψυκτικά, ελαφριά γεύματα κ.λ.π. 
 
Tο ωράριο λειτουργίας του Κέντρου Εφοδιαστικής για την είσοδο και έξοδο φορτηγών έχει 
ως εξής:  
Δευτέρα – Πέμπτη από 07.00΄μέχρι τις 19.00’ και  
Παρασκευή από 07.00’ μέχρι τις 21.00’. 
 
 
Ο πλήρης Κανονισμός και τα Τιμολόγια του ΟΛΠ είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΟΛΠ 
Α.Ε. στο διαδίκτυο www.olp.gr.  

http://www.olp.gr/


 

 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση.  
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