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Αναλυτική αναζήτηση

08/04/08 18:46  
Για όσο διαρκούν οι απεργίες 
Εκπτώσεις υπόσχεται ο ΟΛΘ στους βιοµηχάνους σε 
προσπάθεια κατευνασµού των πνευµάτων

 
Eurokinissi 

Το λιµάνι της Θεσσαλονίκης (φωτ. αρχείου)

Θεσσαλονίκη 

Με ανταλλαγή εξωδίκων και 
αλληλοκατηγορίες για ψευδείς ισχυρισµούς, συνεχίζεται η 
αντιπαράθεση, που έχει ξεσπάσει τους τελευταίους µήνες 
µεταξύ του Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) και 
των επιχειρηµατιών της Βόρειας Ελλάδας, µε αφορµή τις 
κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στο λιµάνι από τις αρχές 
Ιανουαρίου. 

Ωστόσο, ως ένδειξη καλής θέλησης µπορεί να θεωρηθεί η 
απόφαση της διοίκησης του ΟΛΘ να παρέχει στους 
επιχειρηµατίες σηµαντικές εκπτώσεις στα ισχύοντα 
τιµολόγια για τη διάρκεια των κινητοποιήσεων. 
 
Οι εργαζόµενοι αντιδρούν στην παραχώρηση του Σταθµού 
Εµπορευµατοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) του λιµανιού σε ιδιώτες, 
ενώ οι επιχειρήσεις υποστηρίζουν ότι οι συνολικές τους 
ζηµίες από τις διαδοχικές απεργίες αποτιµώνται σε 
εκατοµµύρια ευρώ. 
 
Με σηµερινή, νέα, εξώδικη επιστολή προς τη διοίκηση του 
ΟΛΘ -και ταυτόχρονα πρόσκληση για κάθε αρµόδιο 
δικαστήριο και αρχή- οι Σύνδεσµοι Βιοµηχανιών και 
Εξαγωγέων Β. Ελλάδος (ΣΒΒΕ και ΣΕΒΕ) και το 
Εµποροβιοµηχανικό Επιµελητήριο (ΕΒΕΘ) καλούν διοίκηση 
και εργαζοµένους στο λιµάνι να αναλογιστούν τις ευθύνες 
τους.  
 
Η νέα εξώδικος έρχεται σε συνέχεια προηγούµενης, που 
είχαν προσυπογράψει 227 επιχειρήσεις-µέλη του ΣΒΒΕ. 
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Οι Ειδήσεις του in.gr στο 
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Παράλληλα, αποτελεί απάντηση σε εξώδικο του ΟΛΘ προς 
τις 227 προαναφερθείσες εταιρίες, το οποίο επιδόθηκε στον 
ΣΒΒΕ στις 28/3. 
 
Οι τρεις φορείς καταγγέλλουν τους διοικούντες τον 
Οργανισµό για παράθεση ανακριβών στοιχείων σε σχέση µε 
τις καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση του επιχειρηµατικού 
κόσµου, για «απαράδεκτες απειλές» σε βάρος 
επιχειρήσεων-µελών του Συνδέσµου, που χαρακτηρίζονται 
από τον ΟΛΘ ως «συκοφάντες» και «υβριστές», για 
ταύτιση µε τα αιτήµατα των εργαζοµένων στο λιµάνι, αλλά 
και για αδράνεια και αδιαφορία. 
 
«Υποκρίνεστε ότι αγνοείτε πως έχετε προκαλέσει 
σοβαρότατα προβλήµατα στον επιχειρηµατικό κόσµο, µε 
πράξεις και παραλείψεις σας, που σας βαρύνουν, γιατί δεν 
προβλέψατε τις ευχερώς διαγνώσιµες αντιδράσεις των 
υπαλλήλων σας», υπογραµµίζεται στο εξώδικο των ΣΒΒΕ, 
ΕΒΕΘ και ΣΕΒΕ µε τη ρητή επιφύλαξη κάθε νόµιµου 
δικαιώµατός τους. 

Η εξώδικος του ΟΛΘ 
 
Απολύτως αβάσιµες χαρακτηρίζει τις καταγγελίες περί 
ζηµιών από τις απεργίες, η διοίκηση του ΟΛΘ στη δική της 
19σέλιδη εξώδικο της 28ης Μαρτίου, υποστηρίζοντας 
µάλιστα ότι µεγάλος αριθµός από τις προαναφερθείσες 227 
επιχειρήσεις (τουλάχιστον 40, όπως επισηµαίνει) 
«ουδέποτε χρησιµοποίησαν τις υπηρεσίες του λιµανιού ως 
φορτωτές ή παραλήπτες εµπορευµάτων και συνεπώς δεν 
µπορούν να έχουν υποστεί την παραµικρή ζηµία, όπως 
ανακριβώς διατείνονται». 
 
Στην εξώδικο υπογραµµίζεται ακόµη, ότι πολλοί από τους 
εξωδίκως δηλούντες δεν έχουν παραλάβει εδώ και ηµέρες 
εµπορεύµατά τους, που βρίσκονται στις αποθήκες του 
λιµανιού, µε αποτέλεσµα να επιβαρύνεται ο ΟΛΘ.  

Επίσης, χαρακτηρίζεται ως «πρωτοφανής ανακρίβεια» και 
«δυσφήµιση» η καταγγελία για καθυστερήσεις έως και 
µηνός -µέσο όρο- στην εξυπηρέτηση των πλοίων. 
Σύµφωνα µε τον ΟΛΘ, στον ΣΕΜΠΟ ο µέσος όρος χρόνου 
αναµονής εξυπηρέτησης είναι 4,5 ηµέρες. 
 
Η διοίκηση του ΟΛΘ επισηµαίνει ακόµη ότι το 
λιµενεργατικό προσωπικό φορτοεκφόρτωσης έχει 
απεργήσει συνολικά οκτώ καθηµερινές σε διάστηµα τριών 
µηνών, συν σαββατοκύριακα και αργίες, ενώ οι απεργίες 
αφορούσαν θέµατα εκτός λιµένος (πχ. ασφαλιστικό).  

Σε όλες ανεξαιρέτως τις απεργίες, προσήλθε το προσωπικό 
ασφαλείας, επισηµαίνει ακόµη η διοίκηση του ΟΛΘ.  
 
Στην επιστολή τονίζεται ακόµη ότι ο ΟΛΘ βρίσκεται σε 
συνεχείς διαπραγµατεύσεις µε τα σωµατεία των 
εργαζοµένων, ενώ υπενθυµίζει ότι το Πρωτοδικείο Πειραιώς 
απέρριψε αγωγή της ΟΛΠ ΑΕ, η οποία ζητούσε να 
κηρυχθούν παράνοµες και καταχρηστικές οι απεργίες των 
εργαζοµένων.  

Ο ΟΛΘ καλεί τις επιχειρήσεις να αποφύγουν στο εξής 
δυσφηµιστικές πράξεις σε βάρος του Οργανισµού, 
προειδοποιώντας ότι αλλιώς θα καταφύγει στην άσκηση 
κάθε νόµιµου δικαιώµατός του. 
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ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ
 

Το Νέο Περιοδικό Ακινήτων
 

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

Μαθήµατα στη Θεσσαλονίκη

 

Μάθηµα στη Θεσσαλονίκη Προετοιµάσου, βρες γρήγορα 
δουλειά 
www.coursesinthessaloniki.com 

Air Tickets

 

Βρείτε δροµολόγια, τιµές και διαθεσιµότητα σε όλες τις 
εταιρίες! 
www.seretistravel.gr 

εξτρα εισοδηµα µε τον Η/Υ

 

απο τον χωρο σου µε 2-3 ωρες /µερα απο 500 έως 3000 τον 
µηνα 
www.eprofit.gr 

Gps Gr στο E-Shop.Gr

 

 
  

Σηµαντικές εκπτώσεις στα τιµολόγια, υπόσχεται ο 
ΟΛΘ 
 
Στο µεταξύ, µε σηµερινή επιστολή του προς τους 
επιχειρηµατίες, ο διευθύνων σύµβουλος του ΟΛΘ, Γιάννης 
Τσάρας, επιχειρεί να κατευνάσει τα πνεύµατα, 
επισηµαίνοντας -µεταξύ άλλων- ότι η διοίκηση της εταιρίας 
αποφάσισε να παρέχει σηµαντικές εκπτώσεις στα ισχύοντα 
τιµολόγια για τη διάρκεια των κινητοποιήσεων.  
 
Παράλληλα, διευκρινίζει ότι, µέσω συνεργασίας µεταξύ 
ΟΛΘ και ναυτιλιακών εταιριών, µπορούν να προκύψουν 
κατάλληλες πρακτικές για το διάστηµα των απεργιών, ώστε 
να επιτευχθεί η ταχύτερη εξυπηρέτηση των προς εξαγωγή 
έµφορτων εµπορευµατοκιβωτίων και του συµβατικού 
φορτίου, να ελαττωθεί ο χρόνος αναµονής των πλοίων «επ' 
αγκύρα» και να συγκεντρωθούν -από διάφορους λιµένες 
της ΝΑ Μεσογείου τα κοντέινερ που αφορούν Έλληνες 
εισαγωγείς.  
 
Επίσης, ο κ. Τσάρας ζητά από τις επιχειρήσεις και τους 
φορείς τους να συλλέξουν στοιχεία σχετικά µε τον αριθµό 
των εµπορευµατοκιβωτίων, που είναι διάσπαρτα στους 
διάφορους µεσογειακούς λιµένες και το πόσες παραλαβές 
εκκρεµούν από προµηθευτές τους. Αντίστοιχα στοιχεία 
έχουν ήδη ζητηθεί από τις κυριότερες ναυτιλιακές εταιρίες.  

Στόχος είναι, αφού γίνει επεξεργασία των στοιχείων, «να 
ληφθούν στο µέτρο του δυνατού ορισµένα απαραίτητα 
µέτρα, για να γίνει ειδικός προγραµµατισµός µε τη συµβολή 
των µεγάλων ναυτιλιακών εταιριών, που εξυπηρετούν κατά 
µεγάλο ποσοστό τη βορειοελλαδική αγορά».  

Newsroom ∆ΟΛ, µε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ 

 
Οικονοµία: Περισσότερες ειδήσεις
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