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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 
Σήμερα τελικά συναντηθήκαμε, μετά από αλλεπάλληλες αναβολές, με τον ΥΝΑ κ. ∆ρίτσα. 

∆όθηκε από τον Υπουργό στα συνδικάτα μια διάταξη που πρόκειται να κατατεθεί 

στον κυρωτικό νόμο για την Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ Ελλ. ∆ημοσίου-ΟΛΠ, η οποία 

όπως ισχυρίζεται διατηρεί σε ισχύ τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού (ΓΚΠ) ενώ 

ταυτόχρονα στην ίδια διάταξη, δίνει το δικαίωμα στο ∆Σ του ΟΛΠ να τον καταργήσει! 

Στη συνέχεια δίνει το δικαίωμα αντικατάστασης του ΓΚΠ σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις 

χωρίς να αναφέρεται ρητά  στην συλλογική διαπραγμάτευση ή στη διαδικασία της 

διαιτητικής απόφασης, που ήδη προβλέπονται.  

Παραχωρούν το δικαίωμα στην COSCO να καταργεί μια κανονιστική πράξη χωρίς 

αυτό να προβλέπεται από κανένα νόμο. Έχουν ξεπεράσει κάθε όριο ενδοτικότητας προς την 

COSCO και αυτό αποτελεί όχι μόνο πρόκληση αλλά και υποτέλεια για ένα κυρίαρχο κράτος. 

Παραδώσαν το λιμάνι «μπιρ παρά» και τώρα πουλάνε τους εργαζόμενους.  

Οι εργαζόμενοι στα λιμάνια έχουμε αξιοπρέπεια και δεν μπορούμε να το  ανεχθούμε. 

Επίσης, στη συνάντηση έγιναν προτάσεις για μετατάξεις του προσωπικού χωρίς 

όμως να δοθεί καμιά συγκεκριμένη διάταξη. Όπως προφορικά αναφέρθηκε, προτίθενται να 

θεσμοθετήσουν μετατάξεις σε υπάρχουσες κενές οργανικές θέσεις όπου και αν αυτές 

υπάρχουν, μετατρέποντας έτσι τους εργαζόμενους σε περιοδεύοντα θίασο. Ενώ εκτός από 

τα παραπάνω, όσον αφορά στον ΟΛΘ, ψέλλισαν περί ελέγχου της εργολαβοποίησης, 

γεγονός που σημαίνει ότι θεωρούν δεδομένη μια τέτοια εξέλιξη. Παράλληλα αναφέρθηκαν 

κάποιες διευθετήσεις για την Προβλήτα Ι και βελτιωτικές… αποσαφηνίσεις για τα εργασιακά.  



Οι μάσκες έπεσαν, πούλησαν τον ΟΛΠ, πουλάνε τον ΟΛΘ και για ένα ταξίδι στην 

Κίνα πουλάνε τους εργαζόμενους στα λιμάνια. Ποιο μπορεί άραγε να είναι το «αντάλλαγμα» 

γι’αυτή την θυσία;  

Οι εργαζόμενοι στα λιμάνια δεν έχουμε τίποτα άλλο από να απαντήσουμε στον 

εμπαιγμό. Αναγνωρίζουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται στις παραγωγικές τάξεις. 

Πρέπει  όμως όλοι ν’αντιληφθούν ότι απέναντι στην επερχόμενη καταστροφή σε πολλούς 

κλάδους, μόνο όλοι μαζί μπορούμε να βάλουμε ένα φραγμό.  

Καλούμε προσωπικά τον Πρωθυπουργό κ. Τσίπρα ν’αναλάβει τις ευθύνες του 

απέναντι στους εργαζόμενους στα λιμάνια και στην καταστροφή που επέρχεται για όλους 

τους εργαζόμενους της χώρας με την απειλούμενη ΚΙΝΕΖΟΠΟΙΗΣΗ των εργασιακών 

σχέσεων. 

Συνεχίζουμε τις απεργιακές κινητοποιήσεις με ενότητα και αγανάκτηση για την ΚΟΡΟΪ∆ΙΑ. 

Συνεχίζουμε έναν αγώνα που δεν είναι συντεχνιακός και σηκώνει το βάρος της αντίστασης 

και για άλλους εργαζόμενους καθώς και μικρομεσαίους επαγγελματίες που θα εξαφανιστούν 

από τον ολοκληρωτισμό της COSCO μετά τη μονοπωλιακή της παντοδυναμία στον Πειραιά. 

 

∆εν έχουμε άλλη επιλογή, είναι θέμα αξιοπρέπειας. 

 


