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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Συναδέλφισσες -  Συνάδελφοι,  

Η κυβέρνηση της Ν∆ προχωράει σε συμφωνία με την COSCO για την 
παραχώρηση επιπλέον του 16% των μετοχών του ΟΛΠ Α.Ε. χωρίς να έχουν 
ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες υποχρεώσεις.  

Είναι μια εξέλιξη ενάντια στις ανάγκες των εργαζομένων, των 
αυτοαπασχολούμενων, της νεολαίας και γενικότερα του λαού του Πειραιά. Με την 
προτεινόμενη τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης χάνονται έσοδα για το 
ελληνικό δημόσιο από τα μερίσματα του 16%, καθυστερούν περαιτέρω τα 
απαραίτητα έργα όπως αυτά που θα βελτιώσουν τις υποδομές και συνθήκες για τους 
συναδέλφους εργαζόμενους στη Ζώνη και δεν διασφαλίζεται το επίπεδο των 
ελαχίστων παρεχόμενων υπηρεσιών. Παράλληλα, μειώνεται η συμμετοχή του 
∆ημοσίου στον ΟΛΠ και αν λάβουμε υπόψη ότι η κυβέρνηση έχει ήδη αποδυναμώσει 
τη ΡΑΛ και έχει αδρανοποιήσει τη ∆ΑΛ, εύκολα αντιλαμβανόμαστε ότι μειώνεται 
ακόμη περισσότερο η δυνατότητα παρέμβασης και του απαραίτητου ελέγχου που 
πρέπει να έχει το ∆ημόσιο σε ένα πλήρως ιδιωτικοποιημένο λιμάνι. 

Η Σύμβαση Παραχώρησης θα έπρεπε να τροποποιηθεί στην κατεύθυνση της 
προστασίας της μισθωτής εργασίας με ουσιαστικές ρυθμίσεις που θα αντιμετωπίζουν 
τις ανισότητες από το μοντέλο των εργολαβιών και των ευέλικτων μορφών 
απασχόλησης που λειτουργούν στο λιμάνι μετά την ιδιωτικοποίηση. Η COSCO μέσω 
του ΟΛΠ και της ΣΕΠ είναι ουσιαστικά ο μεγαλύτερος εργοδότης στην ευρύτερη 
περιοχή και οι πρακτικές της επηρεάζουν τη μισθωτή εργασία συνολικά στο λιμάνι 
του Πειραιά και δείχνουν την τάση. Είναι λοιπόν σημαντικό να επικρατήσουν σε ΟΛΠ, 
ΣΕΠ, Ν/Ζ θεσπισμένες εργασιακές σχέσεις με διασφαλισμένα δικαιώματα και 
ασφαλείς συνθήκες εργασίας και γι’αυτό θα συνεχίζουμε να παλεύουμε.       

Οι εργολαβικές σχέσεις εργασίας που κυριαρχούν ειδικά στο τέρμιναλ ΣΕΠ 
δημιουργούν ανισότητες, κατακερματισμό στους συναδέλφους ενώ παράλληλα 
δυσκολεύουν την συλλογική δράση και οργάνωση. Συνολικότερα όμως, οι δυσμενείς 
αλλαγές στην εργατική νομοθεσία από την κυβέρνηση όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν 
τα προβλήματα μας αλλά δημιουργούν ευνοϊκότερες συνθήκες για την εργοδοτική 
αυθαιρεσία και φέρνουν συνεχώς σε χειρότερη θέση τους εργαζόμενους σε όλη τη 
χώρα. 

Η Ένωση Λιμενεργατών και τα σωματεία στον ΟΛΠ υπερασπιζόμασταν και 
έχουμε παλέψει πολλά χρόνια για να παραμείνει ∆ημόσιο το λιμάνι, η ιδιωτικοποίηση 
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έφερε πολλά προβλήματα όχι μόνο για τους εργαζόμενους αλλά και για την τοπική 
κοινωνία. Για να μπορέσουμε να παλέψουμε για όλα τα ζητήματα που αναδεικνύονται 
μετά την ιδιωτικοποίηση, χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα ευρύ μέτωπο κοινωνικών, 
αυτοδιοικητικών και τοπικών φορέων. Ένα μέτωπο που θα δημιουργεί αναχώματα σε 
μονομερείς ενέργειες που πλήττουν την εργασία, το περιβάλλον και το δημόσιο 
συμφέρον.   

Η παρούσα συμφωνία για την τροποποίηση της Σύμβασης παραχώρησης είναι 
συνέχεια όλων των αντιλαϊκών κυβερνητικών σχεδιασμών και των επιχειρηματικών 
ομίλων που ξεδιπλώνονται όλα αυτά τα χρόνια μόνο για να αυξάνουν τα κέρδη τους 
η COSCO, οι εφοπλιστές, οι βιομήχανοι και οι επιχειρηματίες, οι εργοδότες.  

Συμμετέχουμε στην κινητοποίηση που καλούν σωματεία, συνδικαλιστικές 
οργανώσεις και άλλοι φορείς του Πειραιά.  
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