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     Θεσσαλονίκη, 11 ∆εκεµβρίου 2009 
 
 

Απάντηση σε δηµοσιεύµατα 
 

Με αφορµή τα σηµερινά (Παρασκευή 11/12/2009) δηµοσιεύµατα των εφηµερίδων 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ και ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ για δήθεν «ευνοϊκή µεταχείριση µεταφορικών 

εταιρειών», ανακοινώνονται τα ακόλουθα: 

Η εν λόγω απόφαση αποτελεί συνέχεια σειράς αποφάσεων που λήφθηκαν από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ο.Λ.Θ. αε µε σκοπό να µετριασθούν οι ζηµίες που υπέστη 

η επιχειρηµατική κοινότητα εξαιτίας των απεργιακών κινητοποιήσεων των 

εργαζοµένων καθ’ όλη τη διάρκεια του 2008. 

Στην πλειοψηφία τους, οι παραπάνω αποφάσεις, αφορούσαν σε πλήρη απαλλαγή των 

αποθηκευτικών δικαιωµάτων, µε τα οποία επιβαρύνονται τα εµπορεύµατα που 

παρέµειναν σε χώρους του  ΟΛΘ, χωρίς υπαιτιότητα τους. Τα αποθηκευτικά αυτά 

δικαιώµατα είναι φανερό ότι ως µη οφειλόµενα υπό οµαλές συνθήκες λειτουργίας, 

δεν µπορούν να θεωρηθούν διαφυγόντα κέρδη της ΟΛΘ αε.  

Επιπλέον οι παρασχεθείσες εκπτώσεις, στην ουσία δόθηκαν όχι στις µεταφορικές 

εταιρίες, αλλά στις υπό αυτές εξυπηρετούµενες ναυτιλιακές γραµµές µε σκοπό να 

µειωθεί το κόστος διαχείρισης των εµπορευµάτων, που ούτως ή άλλως λόγω των 

ειδικών συνθηκών ήταν υψηλό. Είναι γνωστό ότι σε αντίστοιχες ρυθµίσεις  προέβη 

και ο ΟΛΠ. Σηµειώνεται ότι µε το πέρας των απεργιακών κινητοποιήσεων, οι χώροι 

που καταλάµβαναν οι δύο µεταφορικές εταιρίες αποδόθηκαν άµεσα στην Ο.Λ.Θ. αε , 

διότι εξέλιπαν οι λόγοι χρήσης τους, λόγω της άµεσης αποκοµιδής των 

εµπορευµατοκιβωτίων που ήταν αποτεθειµένα.  

Η οµόφωνη λοιπόν (µε την ψήφο όλων των παρόντων µελών του ∆.Σ.) απόφαση της 

Ο.Λ.Θ. αε, προέκυψε ως συνισταµένη του γεγονότος ότι ο Οργανισµός ως εισηγµένη 

στο ΧΑ  αφενός, αλλά και ως επιχείρηση κοινής ωφελείας αφετέρου, δεν επιδιώκει να 
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επωφελείται από ανώµαλες καταστάσεις λειτουργίας και να καρπώνεται κέρδη από 

χρεώσεις που σε οµαλή κατάσταση δεν θα προέκυπταν.  

Όσον αφορά την τρίτη (µη κατονοµαζόµενη) εταιρία, η οποία ακόµα λειτουργεί σε 

χώρους τους λιµένος, αυτή χρησιµοποιεί τον παραχωρούµενο χώρο για 

δραστηριότητες που δεν εµπίπτουν στο πεδίο των ρυθµίσεων που αναφέρθηκαν 

παραπάνω.  

Τέλος θέµατα οργάνωσης της εργασίας, ιδιαίτερα πέραν του κανονικού ωραρίου, 

ρυθµίζονται από τις αρµόδιες υπηρεσιακές µονάδες, µε δικαιοσύνη, διαφάνεια και 

στόχευση στη βέλτιστη ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών.    
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