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Μια «βάρκα µηνύσεις» στα λιµάνια 
Οι επιχειρήσεις προσφεύγουν κατά του ΟΛΘ και o 
ΟΛΘ κατά των εργαζοµένων

 
Motionteam 

Ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ Γ.Μυλωνάς επέκρινε και τη διοίκηση του ΟΛΘ 
για την κατάσταση στο λιµάνι

Θεσσαλονίκη 

Οικονοµικές αποζηµιώσεις από 
τον Οργανισµό Λιµένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) προτίθενται 
να διεκδικήσουν δικαστικώς αρκετές βορειοελλαδικές 
επιχειρήσεις, προκειµένου να αντισταθµίσουν τις 
σηµαντικές ζηµίες, που έχουν υποστεί τις τελευταίες 
εβδοµάδες από τις διαδοχικές απεργίες και αποχές των 
εργαζοµένων. 

Από την πλευρά της, η διοίκηση του ΟΛΘ δεν αποκλείει 
προσφυγή για να κηρυχθεί καταχρηστική η απεργία. 
 
Σε οτι αφορά τις προσφυγές επιχειρήσεων, ήδη «διψήφιος 
αριθµός επιχειρήσεων προσανατολίζεται στην κίνηση 
αυτή», ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Συνδέσµου 
Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), Γεώργιος Μυλωνάς, 
µετά από κοινή σύσκεψη, που διοργάνωσε ο ΣΒΒΕ, µε τη 
συµµετοχή εκπροσώπων 14 παραγωγικών φορέων της 
Βόρειας Ελλάδας, αλλά και του διευθύνοντος συµβούλου 
του ΟΛΘ, Γιάννη Τσάρα. 
 
Όπως είπε ο κ. Μυλωνάς, «εµείς θα στραφούµε [σ.σ. για 
τις αποζηµιώσεις] στο λιµάνι και το λιµάνι, ενδεχοµένως, 
στους εργαζοµένους του» (σ.σ. οι οποίοι αντιδρούν µε 
συνεχείς κινητοποιήσεις στην προωθούµενη παραχώρηση 
του Σταθµού Εµπορευµατοκιβωτίων ΟΛΘ σε ιδιώτες).  
 
Ο κ. Μυλωνάς προειδοποίησε ότι οι Βορειοελλαδίτες 
επιχειρηµατίες δεν µπορούν να κάνουν άλλη υποµονή -
αφού έχουν υποστεί τεράστια ζηµιά- και πρόσθεσε ότι είναι 
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«τροµοκρατηµένοι» από το µέγεθος των αρνητικών 
επιπτώσεων, που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις τους.  
 
Κατά τον κ.Μυλωνά, το ζήτηµα των σχέσεων διοίκησης 
λιµανιού-εργαζοµένων πρέπει να λήξει «άπαξ και δια 
παντός», ώστε οι επιχειρήσεις να µην το ξαναβρούν 
µπροστά τους µετά την εγκατάσταση αναδόχου στο 
ΣΕΜΠΟ. 
 
«Μας βγάζουν από τον χάρτη οι πελάτες» 
 
Υποστήριξε ότι οι πελάτες των βορειοελλαδικών 
επιχειρήσεων «τις βγάζουν από τον χάρτη», οι διαστάσεις 
του όλου φαινοµένου κινούνται πλέον «εκτός 
προβλέψεων» και «οι ζηµίες άρχισαν σε έναν βαθµό να 
γίνονται ανεπανόρθωτες».  

Επεσήµανε ότι σύντοµα -πιθανότατα την άλλη εβδοµάδα- 
θα συγκληθεί και νέα σύσκεψη φορέων για το λιµάνι.  
 
Μεταφέροντας τις απόψεις και των υπόλοιπων 
παραγωγικών φορέων, όπως αυτές αποτυπώνονται σε 
ψήφισµα που εκδόθηκε µετά τη σύσκεψη, ο κ. Μυλωνάς 
είπε ακόµη ότι η κυβέρνηση πρέπει να διασφαλίσει τα 
δικαιώµατα των εργαζοµένων και να λάβει κάθε µέτρο για 
να σταµατήσουν το συντοµότερο οι κινητοποιήσεις.  
 
Πρόσθεσε, όµως, ότι «δεν είναι δυνατόν οι εργαζόµενοι στο 
λιµάνι να µας λένε τί να κάνουµε και να µας σέρνουν» και 
δεν απέκλεισε το ενδεχόµενο πίσω από τις κινητοποιήσεις 
τους «να υπάρχουν άλλα πράγµατα, όπως κοµµατικές 
γραµµές». 
 
Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύµβουλος του ΟΛΘ, 
Γιάννης Τσάρας, διευκρίνισε ότι, αν η αγορά αντιµετωπίσει 
σοβαρό πρόβληµα, η εταιρία θα καταφύγει στα δικαστήρια, 
ώστε οι κινητοποιήσεις των εργαζοµένων να κηρυχθούν 
καταχρηστικές.  
 
«Σε συνεργασία µε την κυβέρνηση, θα κάνουµε ό,τι είναι 
αναγκαίο για να εξυπηρετήσουµε την αγορά. Εγώ, όµως, 
είµαι στη διοίκηση µιας Ανώνυµης Εταιρίας, επιστράτευση 
δεν µπορώ να κάνω. Μπορώ να λάβω µόνο νοµικά µέτρα», 
ξεκαθάρισε, διευκρινίζοντας ότι έχει ήδη σταλεί επιστολή 
στους εργαζοµένους, όπου υπογραµµίζεται ότι αν το 
πρόβληµα στην αγορά γίνει πολύ σοβαρό, η κυβέρνηση θα 
πρέπει να λάβει µέτρα.  
 
Ο κ. Μυλωνάς επέκρινε τη διοίκηση ΟΛΘ για τις 
καθυστερήσεις στην επίλυση των διαφορών της µε τους 
εργαζοµένους. «Θεωρούµε ότι δεν έπρεπε η κατάσταση να 
φτάσει τόσο µακριά. Περιµέναµε η διοίκηση να 
λειτουργήσει πιο γρήγορα. Τί περιµένανε; Να εκτονωθεί η 
κρίση σε βάρος ποιων; Των επιχειρήσεων; Να βαρεθούν οι 
εργαζόµενοι και να λύσουν την απεργία;», διερωτήθηκε. 
 
Ο ίδιος -πρόεδρος και της βορειοελλαδικής εισηγµένης 
ΑΛΟΥΜΥΛ- υποστήριξε ότι, εδώ και πέντε εβδοµάδες, 
εµπορευµατοκιβώτια της εταιρίας, µε προορισµό τις ΗΠΑ, 
παραµένουν εγκλωβισµένα στο λιµάνι λόγω των απεργιών. 
 
«Η ζηµία δεν θα φανεί τους επόµενους µήνες, αλλά 
µακροπρόθεσµα. Υπάρχουν κατηγορίες επαγγελµάτων, που 
είναι πλέον 100% σίγουρες ότι οι πελάτες τους δεν θα 
ξαναπάρουν από αυτές εµπορεύµατα. Όταν στην Ελλάδα 
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ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ
 

Ακίνητα στα Γιάννενα
 

Βρείτε εύκολα και γρήγορα Αναθέστε µας το δικό σας τώρα! 
www.House4You.gr 

Το Νέο Περιοδικό Ακινήτων

 

ΦωτοΑγγελίες Ακινήτων - SuperSpiti Κάθε Μήνα στα 
Περίπτερα 
www.SuperSpiti.gr 

-60% στα Χαλιά ΑΙΩΝ 1922

 

σε 36 αγαπηµένες ποιότητες και µε 40 Άτοκες ∆όσεις για τις 
αγορές σας 
www.aion.gr 

Σχεδιασµός Ιστοσελίδων

 

∆είτε τιµοκατάλογο και δείγµατα δουλειάς από την AtNet Α.Ε. 
www.atnet.gr 

Πάρος-Πολυτελείς βίλλες

 

Angels Villas στην Νάουσα της Πάρου Επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα µας 
www.angelsresort.gr 

 
  

λέµε ότι το πλεονέκτηµά µας απέναντι στους Ασιάτες είναι 
οι παραδόσεις και τα logistics και ερχόµαστε και χάνουµε 
αυτό το πλεονέκτηµα, τότε τί να πούµε... Υπάρχουν κι 
αλλού πορτοκαλιές», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε 
ότι, κατά τη γνώµη του, η παραχώρηση του ΣΕΜΠΟ του 
ΟΛΘ είναι πολύ καλή λύση.  

Newsroom ∆ΟΛ, µε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ 

 
Οικονοµία: Περισσότερες ειδήσεις
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