
Εξώδικο 226 επιχειρήσεων της Β. Ελλάδας κατά ΟΛΘ 

Πέµπτη, 13.03.08  

Την υπογραφή εκπροσώπων 226 επιχειρήσεων, µεταξύ των οποίων τα µεγαλύτερα "ονόµατα" της βορειοελλαδικής 
βιοµηχανίας, φέρει τελικά τo εξώδικο προς τον Οργανισµό Λιµένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ), για τις οικονοµικές και 
άλλες ζηµίες που υπέστη ο επιχειρηµατικός κόσµος, εξαιτίας των διαδοχικών απεργιών των εργαζοµένων στο λιµάνι 
(οι οποίοι αντιτίθενται στην παραχώρηση του Σταθµού Εµπορευµατοκιβωτίων -ΣΕΜΠΟ- σε ιδιώτη). 

Το εξώδικο, που «αποτυπώνει» τη διαµαρτυρία µελών του Εµποροβιοµηχανικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης 
(ΕΒΕΘ) και των Συνδέσµων Βιοµηχανιών και Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ και ΣΕΒΕ), επιδόθηκε σήµερα στη 
διοίκηση του ΟΛΘ. Σε αυτό, γίνεται λόγος για "παραδειγµατική αδράνεια της διοίκησης του ΟΛΘ" και "ολέθριες 
οικονοµικές συνέπειες", εξαιτίας -µεταξύ άλλων- των καθυστερήσεων στην εξυπηρέτηση των πλοίων, που 
περιµένουν στο λιµάνι για φορτοεκφόρτωση από δέκα ηµέρες µέχρι και έναν µήνα. 

Το εξώδικο αποτελεί το πρώτο βήµα αντίδρασης, αφού οι βορειοελλαδικές επιχειρήσεις είναι έτοιµες να διεκδικήσουν 
δικαστικώς τις νόµιµες αποζηµιώσεις τους για τις ζηµίες, όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ, Γεώργιος
Μυλωνάς. Μάλιστα, όπως είπε, αντίστοιχη κίνηση αναµένεται να γίνει και κατά της ∆ΕΗ, για τις διαδοχικές διακοπές 
ρεύµατος που πλήττουν τις επιχειρήσεις. 

«Αυτή τη στιγµή καταγράφουµε σε πραγµατικές αξίες τις ζηµίες που υπέστησαν οι επιχειρήσεις εξαιτίας των απεργιών
στο λιµάνι, ώστε η διεκδίκηση των αποζηµιώσεων να µπορεί να σταθεί στο δικαστήριο. Αντίστοιχα, γίνεται 
καταγραφή ζηµιών και από τις διακοπές ρεύµατος», σηµείωσε ο κ. Μυλωνάς και πρόσθεσε ότι το εξώδικο υπέγραψαν 
πάνω από 50 επιχειρήσεις-µέλη του ΣΒΒΕ. 

Το ίδιο έπραξαν και 117 µέλη του ΕΒΕΘ, σύµφωνα µε σηµερινή ανακοίνωση του Επιµελητηρίου, το οποίο 
γνωστοποιεί και επισήµως την πρόθεσή του να διακινήσει εξώδικο επιστολή και κατά της ∆ΕΗ, δείγµα της οποίας οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να βρίσκουν από τη ∆ευτέρα 17/3 στον διαδικτυακό τόπο του ΕΒΕΘ (www.ebeth.gr). 

Αν και το χρονοδιάγραµµα της δικαστικής προσφυγής και το ύψος των ζηµιών δεν έχουν προς το παρόν καθοριστεί, 
οι αποφάσεις για τις επόµενες κινήσεις των Βορειολλαδιτών επιχειρηµατιών έναντι ΟΛΘ και ∆ΕΗ αναµένεται να 
ληφθούν την Τρίτη, στη διάρκεια σύσκεψης στις εγκαταστάσεις του ΣΒΒΕ, σύµφωνα πάντα µε τον κ. Μυλωνά. 

------------------- 

Ποιοι υπέγραψαν 

------------------- 

Το κείµενο της εξώδικου διαµαρτυρίας κατά της ΟΛΘ ΑΕ υπέγραψαν, µεταξύ άλλων, οι εταιρίες (αλφαβητικά): 
Αλουµύλ Μυλωνάς, Αφοί Χαΐτογλου, Αλυσίδα, Βαρβαρέσος, ∆άιος Πλαστικά, ∆ροµέας ΑΒΕΕΑ, ΕΛΒΕ Ενδυµάτων, 
Ελληνικά Πετρέλαια (διυλιστήρια Καλοχωρίου), Ελληνική Υφαντουργία, Κ & Ν. Ευθυµιάδης ΑΒΕΕ, Κρι-Κρι, Κρόνος 
ΑΕ, ΜΕΒΓΑΛ, ΜΕΛ ΑΕ, Μύθος Ζυθοποιΐα, Πλαστικά Θράκης ΑΕ, Doral, Isomat, Protecta ABEE, Siemens Εταιρικές 
Τηλεπικοινωνίες και Vivartia- Κλάδος κατεψυγµένων τροφίµων. 

Στο εξώδικο υπογραµµίζεται ότι τα πλοία παρακάµπτουν το λιµάνι της Θεσσαλονίκης και οι επιχειρηµατίες 
επιβαρύνονται µε πρόσθετα έξοδα για να εξασφαλίσουν εναλλακτική µεταφορά των εµπορευµάτων τους, ενώ οι 
πρώτες ύλες "στερεύουν" και οι εταιρίες αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς πελάτες. 

------------------------------------------------------- 

Τη δικαστική οδό "βλέπει" και το ΒΕΘ 

------------------------------------------------------ 

Με αφορµή τις κινητοποιήσεις στο λιµάνι και την πολυήµερη απεργία της ∆ΕΗ, το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο 
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