ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΕΞΩ∆ΙΚΟΣ ΟΧΛΗΣΗ – ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΒΕΘ-ΣΒΒΕ-ΣΕΒΕ ΣΤΟΝ ΟΛΘ
Την Πέµπτη 13 Μαρτίου 2008, επιδόθηκε η παρακάτω εξώδικος όχληση –
διαµαρτυρία από 226 επιχειρήσεις µέλη του Εµπορικού και Βιοµηχανικού
Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης, του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος και του
Συνδέσµου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος προς τον Οργανισµό Λιµένος
Θεσσαλονίκης.
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩ∆ΙΚΟΣ ΟΧΛΗΣΗ – ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑ
Της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.»
και το διακριτικό τίτλο «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, εντός Λιµένος
Θεσσαλονίκης, Προβλήτας Νο1, όπως νόµιµα εκπροσωπείται.

Ι.
Είµαστε όλες βιοµηχανικές και εµπορικές εταιρίες, που δραστηριοποιούµαστε
στο εισαγωγικό και εξαγωγικό εµπόριο, στη βιοµηχανική και βιοτεχνική, κατά
περίπτωση, παραγωγή και εµπορία προϊόντων διαφόρων ειδών στην Ελλάδα και την
αλλοδαπή, µε έδρα την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και εν γένει τη Βόρεια
Ελλάδα. Για την προµήθεια των πρώτων υλών των επιχειρήσεών µας προς τη
µετασκευή των προϊόντων παραγωγής µας, αλλά και για την εισαγωγή, εξαγωγή και
διακίνηση αντίστοιχα των προϊόντων εµπορίας µας στην λοιπή ελληνική επικράτεια
και τις χώρες και αγορές του εξωτερικού, χρησιµοποιούµε, όπως γνωρίζετε, πάγια
και κατά κύριο λόγο, υπό την ιδιότητά µας ως φορτωτές ή συχνότερα παραλήπτες
φορτίων εµπορευµάτων, τις υπηρεσίες του Λιµένα της Θεσσαλονίκης και εντεύθεν
της εταιρίας σας, στην οποία οι υπηρεσίες αυτές (φορτοεκφόρτωσης και
αποθήκευσης εµπορευµάτων) έχουν δια νόµου παραχωρηθεί κατά τρόπο
αποκλειστικό. Εσείς αποτελείτε, τόσο µε βάση τον νόµο όσο και µε βάση το
καταστατικό σας, δηµόσια επιχείρηση κοινής ωφελείας στην οποία έχει παραχωρηθεί
από το Ελληνικό ∆ηµόσιο το αποκλειστικό δικαίωµα χρήσης και εκµετάλλευσης της
χερσαίας λιµενικής ζώνης του Λιµένα Θεσ/νίκης εντός της οποίας όλες οι εργασίες
εκτελούνται καταρχήν αποκλειστικά µε τα µέσα και το προσωπικό της εταιρείας σας.
Ως εκ τούτου, η εύρυθµη λειτουργία της επιχείρησής σας έχει ζωτική σηµασία για την
εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου και για την ανάπτυξη της
οικονοµικής ζωής της χώρας και της περιοχής της Βόρειας Ελλάδας ιδιαίτερα, ιδίως
ως επιχείρηση φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης εµπορευµάτων στο Λιµένα της
Θεσσαλονίκης, δεδοµένου ότι οι χρήστες των υπηρεσιών αυτών, ηµών συµπεριλαµβανοµένων, δεν διαθέτουν ουσιαστικά ουδεµία άλλη ισοδύναµη εναλλακτική λύση για
την προµήθεια πρώτων υλών και για την µεταφορά και διακίνηση των προϊόντων
παραγωγής και εµπορίας τους από και προς τις εγκαταστάσεις τους µε προορισµό
την ελληνική και αλλοδαπή αγορά. Σύµφωνα µε τα συναλλακτικά ήθη που έχουν
διαµορφωθεί, µε βάση την αρχή της καλής πίστης και προς εξυπηρέτηση του
δηµοσίου συµφέροντος, υποχρεούστε να παρέχετε τις ανωτέρω υπηρεσίες

φορτοεκφόρτωσης µε ίδια µέσα και προσωπικό εντός εύλογου χρονικού
διαστήµατος, που κατά τις περιστάσεις δεν δύναται να υπερβαίνει κατά µέσο όρο τις
24 ώρες ανά προσεγγίζον πλοίο, υποχρεούµενοι παράλληλα να παρέχετε υπηρεσίες
φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης εµπορευµάτων προς εµάς συνεχώς και
αδιαλείπτως καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο, τόσο κατά τις εργάσιµες, όσο και κατά τις
εξαιρετέες ηµέρες και αργίες, όπως ρητά ορίζει ο κανονισµός λειτουργίας σας, µε
σκοπό να διασφαλίζετε την οµαλή και εύρυθµη λειτουργία του εισαγωγικού και
εξαγωγικού εµπορίου στη Βόρεια Ελλάδα, από την οποία εξαρτάται η οικονοµική και
κοινωνική ζωή της χώρας και η κάλυψη, τελικά, βασικών βιοτικών αναγκών του
κοινωνικού συνόλου.
ΙΙ.
Παρά τα ανωτέρω και ήδη από 05.01.2008 συνεχώς και µέχρι σήµερα, µε την
ανακοίνωση της πρόθεσης του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής να παραχωρήσει µέρος των λιµενικών υπηρεσιών και ιδίως του
σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων του Λιµένα της Θεσσαλονίκης σε τρίτο διαχειριστή
λιµένων, ο οποίος θα αναδειχθεί από διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισµό, και την έναρξη
της σχετικής διαδικασίας, η ανωτέρω ζωτικής σηµασίας οµαλή και εύρυθµη
λειτουργία του Λιµένα της Θεσσαλονίκης όσον αφορά την παροχή των υπηρεσιών
φορτοεκφόρτωσης εµπορευµάτων, που µας απασχολεί ιδιαιτέρως, έχει διαταραχθεί
ανεπανόρθωτα µε ολέθριες οικονοµικά συνέπειες για εµάς και για το εξαρτώµενο
από εµάς κοινωνικό σύνολο. Ειδικότερα, οι εργαζόµενοι στις ανωτέρω υπηρεσίες
φορτοεκφόρτωσης εµπορευµάτων, που παρέχει η εταιρία σας, πραγµατοποιούν από
05.01.08 ορισµένες ηµέρες της εβδοµάδας απεργίες και απέχουν συστηµατικά και
επ’ αόριστο από την προγραµµατισµένη και εγκεκριµένη υπερωριακή εργασία τους,
καθώς, επίσης, και από οποιαδήποτε εργασία τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις
αργίες, ενώ κατά τις ώρες της υποτιθέµενης κανονικής εργασίας τους έχουν σκόπιµα
επιβραδύνει το ρυθµό, την ποιότητα και την ποσότητα της εργασίας τους, µε
αποτέλεσµα να έχουν δηµιουργηθεί µεγάλες και κυλιόµενες καθυστερήσεις στην
εξυπηρέτηση των προσεγγίζοντων πλοίων στο λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Η πρακτική
αυτή των εργαζοµένων σας έχει, όπως ήδη γνωρίζετε, ποικίλες αρνητικές συνέπειες
για εµάς, µε κυριότερη τη σηµαντική καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση των πλοίων,
που αναµένουν για φορτοεκφόρτωση από 10 ηµέρες µέχρι και ένα µήνα κατά µέσο
όρο, µε αποτέλεσµα τα πλοία να συνεχίζουν τα δροµολόγιά τους και να εκφορτώνουν
τα εµπορεύµατα σε λιµένες άλλων χωρών, οι φορτωτές µας να αρνούνται να
πραγµατοποιούν φορτώσεις µε προορισµό τη Θεσσαλονίκη και εµείς, ως εισαγωγείς
ή εξαγωγείς, να επιβαρυνόµαστε µε το κόστος της εναλλακτικής µεταφοράς των
εµπορευµάτων µας και των υπεραναµονών, σταλιών και επίναυλων των πλοίων,
αλλά και να αδυνατούµε να ανταποκριθούµε στις εµπορικές συµφωνίες και
υποχρεώσεις µας λόγω έλλειψης πρώτων υλών προς µεταποίηση και παράδοσης
εµπορευµάτων προς εξαγωγή, που οδηγεί περαιτέρω σε δραµατική µείωση των
πωλήσεών µας, ενώ ταυτόχρονα πλήττεται η ανταγωνιστικότητα και η καλή µας φήµη
στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
Παρά το γεγονός ότι είστε γνώστες της ανωτέρω έκρυθµης κατάστασης και των
σοβαρών συνεπειών της στις επιχειρήσεις µας και στην εν γένει οικονοµική ζωή της
Βόρειας Ελλάδας, αλλά και ολόκληρης της χώρας, και παρά το γεγονός ότι διαθέτετε,
επαρκή µέσα τόσο δυνάµει του νόµου όσο και δυνάµει του καταστατικού και του
Κανονισµού σας, ώστε να άρετε τις συνέπειες της ανώµαλης λειτουργίας του Λιµένα
της Θεσσαλονίκης, εσείς αδρανείτε παραδειγµατικά, παραλείποντας να λάβετε
οποιοδήποτε µέτρο για την αποσόβηση της κατάστασης και την οµαλοποίηση της
λειτουργίας του λιµανιού της Θεσσαλονίκης και την εξυπηρέτησή µας, όπως ο νόµος
και το δηµόσιο συµφέρον επιτάσσουν.
ΕΠΕΙ∆Η, τόσο ο νόµος και το Καταστατικό Σύστασής σας, όσο και ο Κανονισµός
λειτουργίας σας, καθώς και ο Γενικός Κανονισµός Προσωπικού Λιµένος, παρέχουν
πλειάδα δυνατοτήτων και πρόσφορων µέτρων, τα οποία θα µπορούσατε να λάβετε
προκειµένου να λειτουργεί οµαλά ο Λιµένας της Θεσσαλονίκης και να παρέχει

υπηρεσίες κοινής ωφελείας και δη φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης εµπορευµάτων, σύµφωνα µε το νόµο και τους καταστατικούς σκοπούς του, καθ’ όλο το
εικοσιτετράωρο και εντός εύλογου χρόνου.
ΕΠΕΙ∆Η εσείς παραλείπετε ολοκληρωτικά να κάνετε χρήση των ανωτέρω
δυνατοτήτων και µέσων, αδρανώντας πλήρως ενόψει της κατάστασης που τείνει να
παγιωθεί προς αδιαµφισβήτητη υπέρµετρη βλάβη των νοµίµων συµφερόντων µας.
Για τους λόγους αυτούς
Με επιφύλαξη παντός νοµίµου δικαιώµατός µας
∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ εντόνως για την παραπάνω συµπεριφορά σας, που διαιωνίζει
τα ήδη υφιστάµενα προβλήµατα.
ΣΑΣ ∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι σας καθιστούµε απολύτως υπαίτιους για τις ζηµίες,
οικονοµικές και µη, που έχουµε υποστεί µέχρι σήµερα και συνεχίζουµε να
υφιστάµεθα.
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να λάβετε άµεσα κάθε πρόσφορο µέτρο που σας παρέχεται
σύµφωνα µε τα παραπάνω, ώστε να επανέλθει η οµαλή λειτουργία του λιµένα καθ’
όλο το εικοσιτετράωρο αδιαλείπτως και ακωλύτως, παρέχοντας τις υπηρεσίες σας
τακτικά και εντός εύλογου χρόνου, που δεν δύναται να υπερβαίνει τις 48 ώρες ανά
πλοίο και φορτοεκφόρτωση.
ΚΑΙ ΣΑΣ ∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι άλλως θα προβούµε σε κάθε νόµιµη ενέργεια
στρεφόµενοι εναντίον σας για τη διεκδίκηση και την προάσπιση των νοµίµων δικαιωµάτων και συµφερόντων µας.
Αρµόδιος ∆ικαστικός Επιµελητής παραγγέλλεται να επιδώσει την παρούσα προς
τον «Οργανισµό Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.», προς γνώση του και για τις νόµιµες
συνέπειες, αντιγράφοντας εξ ολοκλήρου την παρούσα στην έκθεση επίδοσής του.

Θεσσαλονίκη 13 Μαρτίου 2008
Οι πληρεξούσιοι ∆ικηγόροι αυτών
που οχλούν και διαµαρτύρονται

