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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Το προεδρείο της Ένωσης Λιμενεργατών ΟΛΠ πραγματοποίησε σήμερα 

συνάντηση με τον Υπ. Ναυτιλίας κ. Φ. Κουβέλη παρουσία των δύο Γενικών 

Γραμματέων κ. Χρ. Λαμπρίδη και κ. ∆. Τεμπονέρα για να ενημερώσουν την 

πολιτική ηγεσία του υπουργείου για τα ζητήματα που απασχολούν τον 

λιμενεργατικό κλάδο στον ΟΛΠ. Ανάλογες συναντήσεις έγιναν τις προηγούμενες 

μέρες με τους επικεφαλής της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (ΡΑΛ) και της 

∆ημόσιας Αρχής Λιμένων (∆ΑΛ).  

 Οι εκπρόσωποι της Ένωσης έθεσαν κατά τη συνάντηση όλα τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι λιμενεργάτες στον ΟΛΠ μετά την 

ιδιωτικοποίηση. Τονίστηκε ιδιαίτερα η έλλειψη τακτικού λιμενεργατικού 

προσωπικού που θα μεγεθυνθεί τους επόμενους μήνες όταν θα αρχίσουν οι 

αφίξεις κρουαζιεροπλοίων και η εξυπηρέτηση τους δεν μπορεί, με αυτές τις 

συνθήκες, να είναι στο επίπεδο που είχε κατακτήσει ο ΟΛΠ όλα τα 

προηγούμενα χρόνια. Επιπλέον, η διοίκηση του ΟΛΠ επέλεξε την εφαρμογή 

του νέου βαρδιολογίου που όχι μόνο δεν έλυσε το πρόβλημα της έλλειψης 

λιμενεργατικού προσωπικού, αντιθέτως το επιδείνωσε και επέφερε μειώσεις στα 

εισοδήματα των συναδέλφων και διακρίσεις μεταξύ των λιμενεργατών τις οποίες 

θεωρούμε απαράδεκτες. Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι ο ΟΛΠ 
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συνεχίζει παρανόμως να εφαρμόζει τους νόμους που επέβαλαν περικοπές των 

εισοδημάτων (ν.3833/10, ν.3845/10 & ν.4024/11) παρά το γεγονός ότι μετά την 

ιδιωτικοποίηση, ο ΟΛΠ δεν μπορεί και δεν πρέπει να εντάσσεται σε αυτό το 

περιοριστικό πλαίσιο. Ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα είναι η μη υπογραφή νέας 

Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και η μη ανταπόκριση της διοίκησης στο 

διάλογο. Η υπογραφή νέας ΣΣΕ αποτελεί κεφαλαιώδες ζήτημα για τον κλάδο 

μας και η καθυστέρηση των διαπραγματεύσεων βαρύνει αποκλειστικά τη 

διοίκηση του ΟΛΠ που θέτει παράλογες απαιτήσεις τορπιλίζοντας τη 

διαδικασία.  Για όλα αυτά τα προβλήματα έχει επανειλημμένα ενημερωθεί η 

διοίκηση του ΟΛΠ (είτε σε συναντήσεις είτε με επιστολές) όλο το προηγούμενο 

διάστημα χωρίς όμως να έχει δώσει απαντήσεις και λύσεις. 

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου μετά την ενημέρωση αναγνώρισε την 

αναγκαιότητα της υπογραφής ΣΣΕ στους εργασιακούς χώρους και της κάλυψης 

των κενών θέσεων του τακτικού προσωπικού.  

Η Ένωση Λιμενεργατών διαρκώς αναζητά την επίλυση των 

προβλημάτων μέσω διαλόγου και έχει εξαντλήσει κάθε δυνατότητα γι’αυτό το 

σκοπό με τη διοίκηση του ΟΛΠ. Η μη ανταπόκριση όμως της άλλης πλευράς 

δεν μας κάνει αισιόδοξους και τα περιθώρια να βρεθούν λύσεις είναι πλέον 

περιορισμένα. Εμείς έχουμε ευθύνη απέναντι στους συναδέλφους μας να 

επιλύσουμε τα προβλήματα του κλάδου με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο και 

βεβαιώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι θα το κάνουμε. Οι λιμενεργάτες του 

ΟΛΠ έχουμε μια μακρά ιστορία στον Πειραιά που μας δεσμεύει και μας καλεί να 

αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Ας πράξουν το ίδιο και εκείνοι που οφείλουν να 

δώσουν λύση και διέξοδο.   

   


