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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το συνδικαλιστικό κίνημα των λιμανιών για άλλη μία φορά έδωσε ηχηρή
απάντηση στα κυβερνητικά σχέδια για το ξεπούλημα των λιμανιών Πειραιά και
Θεσσαλονίκης.
Με μία μεγαλειώδη συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο της Αθήνας δώσαμε
την απάντησή μας στην ηγεσία του ΤΑΙΠΕ∆ και του ΟΛΠ που επιχείρησαν
παράνομα να πραγματοποιήσουν έκτακτη Γ.Σ. με στόχο να επισπεύσουν την
παράδοση του ΟΛΠ στην COSCO.
Πραξικοπηματικά οι υπεύθυνοι του ΟΛΠ και του ΤΑΙΠΕ∆, με την συνδρομή
ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, δεν επέτρεψαν την είσοδο στο χώρο της
Γενικής Συνέλευσης στους δύο εκπροσώπους των εργαζομένων που είναι
μέλη του ∆Σ/ ΟΛΠ, αλλά ούτε και στα μέλη των ∆ιοικητικών Συμβουλίων των
συνδικάτων που είχαν επίσημα προσκληθεί, ούτε, επίσης, σε εργαζόμενους
του ΟΛΠ που είναι μέτοχοι.
Παρά τις προσπάθειες που καταβάλαμε και τις επανειλημμένες εκκλήσεις μας
για τήρηση της νομιμότητας, με αποκλειστική ευθύνη του ΟΛΠ και του
ΤΑΙΠΕ∆, δεν κατέστη δυνατό να παραστούμε στη ΓΣ του ΟΛΠ, καθιστώντας,
για ένα ακόμη λόγο, άκυρη τη Συνεδρίαση.
Υπενθυμίζουμε ότι η ΟΜΥΛΕ και η Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ είχαν έγκαιρα
καταθέσει εξώδικη επιστολή, όπου επισημαίναμε τις παρανομίες που έχει
πράξει το ΤΑΙΠΕ∆ στην προσπάθειά του να τροποποιήσει την Σύμβαση
Παραχώρησης στα μέτρα της COSCO. Καλούσαμε δε την κυβέρνηση να
παρέμβει γαι να μην πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση.
Στη συνέχεια απευθυνθήκαμε στον Υπουργό Οικονομικών, πολιτικό
προϊστάμενο του ΤΑΙΠΕ∆, ζητώντας την μη πραγματοποίηση της Γενικής
Συνέλευσης, καθώς η σύγκλησή της είναι άκυρη και παράτυπη. Η ρητή
απάντηση που πήραμε από τον ∆ιευθυντή του Γραφείου του Υπουργού ήταν
ότι «η ΓΣ αναβάλλεται για τη ∆ευτέρα».
Αντίθετα από τη ρητή διαβεβαίωση της πολιτικής ηγεσίας, την ίδια στιγμή το
ΤΑΙΠΕ∆ και ο πρόεδρος του ΟΛΠ μεθόδευσαν τη διεξαγωγή μέρους της

Γενικής Συνέλευσης. Ενέκριναν την αλλαγή του καταστατικού, ικανοποιώντας
τις απαιτήσεις της COSCO, πριν γίνει η μεταβίβαση των μετοχών και
ανέβαλαν την έγκριση της Σύμβασης Παραχώρησης, επιβεβαιώνοντας τις
αιτιάσεις της εξώδικης επιστολής μας.
Είναι πλέον φανερό πως η σημερινή παρωδία της Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων του ΟΛΠ δεν έχει κανένα έρεισμα νομιμότητας και δεν δημιουργεί
κανένα τετελεσμένο.
Οι εργαζόμενοι συνεχίζουμε τον ΑΓΩΝΑ με νέα 48ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ στις 1 και 2
Ιουνίου και διεκδικούμε από την Κυβέρνηση υπεύθυνες απαντήσεις στα
αιτήματά μας και κυρίως υπεύθυνες πολιτικές πράξεις που θα κατοχυρώνουν
την εργασία και τις εργασιακές σχέσεις ΟΛΩΝ των εργαζομένων.
Τέλος, καλούμε σε συγκέντρωση τους συναδέλφους μας την Τετάρτη 1η Ιούνη
στα κεντρικά γραφεία του ΟΛΠ στις 11:00 το πρωί.

