
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Πειραιάς 06.04.14 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η Κυβέρνηση με ιδιαίτερη ένταση προχωράει στην υλοποίηση της πολιτικής 
ξεπουλήματος των Λιμανιών. 
 

Από κοινού με όλα τα συνδικάτα των λιμανιών, είχαμε επισημάνει ότι η πολιτική 
των ιδιωτικοποιήσεων αφορά όλους τους Οργανισμούς Λιμένων, γιατί αυτή η πολιτική 
εμπεριέχεται στη σκληρή νεοφιλελεύθερη πολιτική που ακολουθούν η ελληνική κυβέρνηση 
και η τρόϊκα. 
 

Την Παρασκευή 4/4/14 στην ημερήσια διάταξη της Βουλής ορίστηκε συζήτηση-
ενημέρωση στην αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών για την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΘ. 
 

Επιχειρούν αιφνιδιαστικά να προχωρήσουν σε μία συζήτηση παρωδία, όπως έκαναν 
και στην περίπτωση του ΟΛΠ, ώστε να πάρουν το πράσινο φώς για την δρομολόγηση 
εκποίησης του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΛΘ. 
 

Αγνοούν προκλητικά το μέτωπο των κοινωνικών και αυτοδιοικητικών φορέων στον 
Πειραιά και στην Θεσσαλονίκη που έχει τοποθετηθεί κατά της ιδιωτικοποίησης – 
ξεπουλήματος των ΟΛΠ και ΟΛΘ. 
 

Απέναντι στον αιφνιδιασμό της Κυβέρνησης απαντούμε με κλιμάκωση του πολύμορφου 
ΑΓΩΝΑ που έχουμε ξεκινήσει και καλούμε τους συναδέλφους να συμμετέχουν μαζικά. 
 

• Την ΔΕΥΤΕΡΑ 07.04.14 κηρύσσουμε ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ από τις 07:00 έως τις 
11:00 και συγκέντρωση στα Κεντρικά Γραφεία του ΟΛΠ, ώρα 08:30. 

 
• Θα πραγματοποιήσουμε 24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ την ημέρα συζήτησης στη Βουλή της 

ιδιωτικοποίησης του ΟΛΘ, που έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της ΤΡΙΤΗΣ 
08.04.14 και συγκέντρωση στις 4 μμ στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ και πορεία στη 
ΒΟΥΛΗ. 

 
Συμμετέχουμε ΔΥΝΑΜΙΚΑ στη Γενική Απεργία της ΓΣΕΕ την Τετάρτη 9/4/14, 

καθώς και στη συγκέντρωση που έχουμε προγραμματίσει στο Δημ Θέατρο στις 10:30. 
 

Ο ΑΓΩΝΑΣ για τα ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΑΝΙΑ θα είναι συνεχής και θα ακυρώσει τα σχέδια 
ιδιωτικοποίησης της Κυβέρνησης. 

 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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