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Γιατί συγκροτήθηκε η Παμπειραϊκή Επιτροπή; - Ποιοι είναι οι  στόχοι της; 

 

Η συγκρότηση της Παμπειραϊκής Επιτροπής κατά της ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ προέκυψε ως 

αναγκαιότητα μετά την απόφαση της κυβέρνησης να διαθέσει το σύνολο του μετοχικού 

κεφαλαίου που κατείχε το ελληνικό δημόσιο των ΟΛΠ – ΟΛΘ δηλαδή περίπου το 75% καθώς 

και άλλων δημόσιων οργανισμών που μεταφέρθηκαν στα μέσα του 2012 με μια πράξη 

Υπουργικού (Υπηρεσιακού) Συμβουλίου – ΠΥΕ στο ΤΑΙΠΕΔ. Στην φάση αυτή οι εργαζόμενοι 

στα λιμάνια προσέφυγαν στο ΣτΕ με αίτημα την ακύρωση της παραπάνω διοικητικής πράξης η 

οποία ως γνωστό συζητήθηκε τον Ιούνη του 2013 και η απόφαση δημοσιοποιήθηκε τον Ιούνη 

του 2014 και η οποία δεν μπαίνει στην ουσία της υπόθεσης αλλά δεν αναγνωρίζει το έννομο 

συμφέρον στους προσφεύγοντες. 

Την ίδια χρονική περίοδο από τις αρχές του 2013 η κυβέρνηση άρχισε να διαρρέει πληροφορίες 

στα ΜΜΕ για την απόφασή της να πουλήσει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών του ΟΛΠ και 

του ΟΛΘ με στόχο το ποσόν του τιμήματος να το διαθέσει για την αποπληρωμή του δημόσιου 

χρέους. 

Σημειώνουμε ότι αυτή η κυβερνητική πολιτική  απόφαση δεν συνιστούσε μνημονιακή 

δέσμευση, ούτε στο πρώτο ούτε στο δεύτερο μνημόνιο. 

Παράλληλα η κυβέρνηση είχε δρομολογήσει από τον Αύγουστο του 2013 μεταξύ ΟΛΠ – ΣΕΠ 

τον λεγόμενο «φιλικό διακανονισμό» με δυσμενέστατους όρους για το δημόσιο και τον ΟΛΠ 

και ταυτόχρονα ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκοί έως σκανδαλώδεις για την πλευρά των Κινέζων  

COSCO – ΣΕΠ. 

Τέθηκαν οι προϋποθέσεις για την έναρξη Ισχύος της συμφωνίας που είναι η έγκριση από το 

ελεγκτικό συνέδριο, την ευρωπαϊκή επιτροπή και την ελληνική Βουλή.  

Στην κατάσταση που διαμορφωνόταν και ήταν πλέον παραπάνω από σαφές ότι η κυβέρνηση 

μεθοδεύει το ξεπούλημα των λιμανιών, οι εργαζόμενοι σε αυτά αντέδρασαν, κινητοποιήθηκαν 

και σε νομικό – δικαστικό επίπεδο ενάντια στην κυβερνητική απόφαση για τον «φιλικό 

διακανονισμό» με προσφυγές στο ελεγκτικό συνέδριο στο ΣτΕ και στην ευρωπαϊκή επιτροπή. 

Την ίδια χρονική περίοδο και άλλοι φορείς, κυρίως από τον χώρο των εργαζομένων στην 

Ναυτιλία, και επαγγελματοβιοτέχνες  από την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά που αναπτύσσουν 

την επαγγελματική τους δραστηριότητα άρχισαν να αντιδρούν ενάντια στην πώληση του 67% 

του ΟΛΠ. 

Αυτή την χρονική περίοδο συγκροτείται και σχηματοποιείται η επιτροπή κατά της 

ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ και οι εμπλεκόμενοι εργαζόμενοι και επαγγελματίες βλέπουν την 

ανάγκη συντονισμού και κοινής δράσης για  να αποτραπεί ο κίνδυνος ιδιωτικοποίησης του 

ΟΛΠ που συνιστά ένα κορυφαίο γεγονός για την περιοχή του Πειραιά το οποίο θα έχει 

αρνητικές συνέπειες για τους εργαζόμενους, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους 

επαγγελματοβιοτέχνες, τους κατοίκους της περιοχής, την τοπική κοινωνία και οικονομία.  

Με την συμμετοχή όλων των κοινωνικών, συνδικαλιστικών, παραγωγικών και 

αυτοδιοικητικών φορέων αποφασίστηκε η ανάληψη κοινής δράσης.  



Έτσι συγκροτήθηκε η Παμπειραϊκή Επιτροπή με βασική στόχευση την ακύρωση της 

κυβερνητικής απόφασης για την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ, την ευρύτερη ενημέρωση των 

Βουλευτών στην Α΄ και Β΄ περιφέρεια Πειραιά, την ανάπτυξη διάφορων μορφών αγώνων και 

κινητοποιήσεων, την πληροφόρηση της τοπικής κοινωνίας, την στήριξη των αγώνων των 

εργαζομένων στον ΟΛΠ και την διεύρυνση αυτού του μετώπου και με άλλα τμήματα 

εργαζομένων και συλλογικότητες για να αναδειχθεί και να αποτραπεί η ιδιωτικοποίηση του 

ΟΛΠ. 

Στα πλαίσια αυτά έγινε ενημέρωση όλων των πολιτικών κομμάτων, πραγματοποιήθηκαν 

εκδηλώσεις, κινητοποιήσεις, απεργιακοί αγώνες, συγκεντρώσεις, πορεία στην Βουλή, 

διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό με τις θέσεις και τις απόψεις της Παμπειραϊκής Επιτροπής με 

εκτενή αναφορά στα προβλήματα και τις συνέπειες που θα προκύψουν από την ιδιωτικοποίηση 

για τον Πειραιά, τους εργαζόμενους, τους επαγγελματίες, τους χρήστες της Ακτοπλοΐας, τα 

νησιά κ.λπ. 

Στα πλαίσια της δράσης και των πρωτοβουλιών στην Παμπειραϊκή Επιτροπή συσπειρώνεται 

πλέον η συντριπτική πλειοψηφία των εργατικών Σωματείων της πόλης, η ΓΣΕΕ, το 

Ε.Κ.Πειραιά, σημαντικοί κοινωνικοί φορείς της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά όπως είναι οι 

δημοτικές αρχές Πειραιά, Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Περάματος, Σαλαμίνας. 

Συσπειρώνονται επιστημονικοί φορείς όπως είναι ο Δικηγορικός Σύλλογος της πόλης, 

επαγγελματικοί φορείς όπως ο Εμπορικός Σύλλογος, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, το 

Επαγγελματικό Επιμελητήριο. 

Θα ήθελα επίσης να αναφέρω πέρα από τις παραπάνω δυνάμεις που ενώνονται και 

συσπειρώνονται στα πλαίσια της Παμπειραϊκής Επιτροπής υπάρχουν σημαντικές κοινωνικές 

δυνάμεις και Συνδικάτα που βρίσκονται και συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ και οι οποίες 

ανεξάρτητα από τις διαφορές που έχουν μαζί μας, δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε ότι με την 

δική τους αντίληψη, με την δική τους πολιτική θέση και άποψη οι δυνάμεις αυτές επίσης είναι 

σταθερά προσανατολισμένες ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ και αγωνίζονται ενάντια 

στο ξεπούλημα του ΟΛΠ και των άλλων λιμανιών σε μονοπωλιακούς ομίλους και 

επιχειρηματικά συμφέροντα. 

Εμείς καλούμε αυτές τις δυνάμεις να συμπορευθούν μαζί μας και να δώσουμε από κοινού τον 

αγώνα για να ματαιωθούν και να αποτραπούν οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί. 

Με την ολοκλήρωση των δημοτικών και αυτοδιοικητικών εκλογών κρίθηκε αναγκαίο να γίνει 

μια ευρεία ενημέρωση των νέων εκλεγμένων αρχών σε δημοτικό και περιφερειακό επίπεδο, 

πράγμα που έκαναν οι φορείς των εργαζομένων στον ΟΛΠ. 

Συνάδελφοι και φίλοι, 

Θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να κάνω ορισμένες επισημάνσεις που αφορούν το έργο και την 

δράση της Παμπειραϊκής Επιτροπής και κυρίως να αποσαφηνίσω την πολιτική κατεύθυνση 

όπως την έχουμε καταγράψει έως σήμερα, όπως βλέπουμε και θέλουμε τον ΟΛΠ, στην 

προοπτική ο ΟΛΠ και τα άλλα λιμάνια της χώρας να αποτελέσουν τον μοχλό για παραγωγική 

ανασυγκρότηση που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, την ανάπτυξη της χώρας και της 

οικονομίας προς όφελος των εργαζομένων, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. 

Δεν θέλουμε να αγνοήσουμε ή να συγκαλύψουμε το γεγονός ότι σε επίπεδο πολιτικό αλλά και 

σε επίπεδο πόλης υπάρχουν φορείς με τους οποίους δεν έχουμε τις ίδιες απόψεις ούτε για το 

σήμερα ούτε για το αύριο του ΟΛΠ, δεν βλέπουμε με την ίδια πολιτική οπτική και προσέγγιση 



τον ρόλο, την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό για τον ΟΛΠ και τα άλλα λιμάνια. Για τις δυνάμεις 

του εργατικού και λαϊκού κινήματος αλλά και για την συντριπτική πλειοψηφία των φορέων 

που πλαισιώνουν την Παμπειραϊκή Επιτροπή, σταθερή και αμετάθετη ήταν, είναι και θα 

παραμείνει η θέση ότι ο ΟΛΠ πρέπει να παραμείνει κάτω από δημόσιο έλεγχο. Είμαστε 

κατηγορηματικά αντίθετοι με την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών που 

προωθεί η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως είμαστε και ενάντια στους σχεδιασμούς 

και στις απόψεις όλων εκείνων που τάσσονται υπέρ των τμηματικών παραχωρήσεων του ΟΛΠ 

μέσα από μακροχρόνιες συμβάσεις μίσθωσης. Θεωρούμε ότι αυτές οδηγούν σε ιδιωτικοποίηση 

του ΟΛΠ, στην άλωσή του από επιχειρηματικά συμφέροντα, την ενίσχυση και το κέρδος για 

τους μονοπωλιακούς ομίλους που θα ενδιαφερθούν να πάρουν τα φιλέτα του ΟΛΠ. 

Επίσης θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι δεν θεωρούμε δεδομένη και τελεσίδικη την 

αποικιοκρατική σύμβαση που υπέγραψε η κυβέρνηση προ 4ετίας για την μακροχρόνια 

μίσθωση της προβλήτας 2 στην COSCO. 

Το γεγονός ότι προτάσσουμε και αναδεικνύουμε ως κεντρικό αίτημα και στόχο της παρούσας 

χρονικής συγκυρίας την αποτροπή της πώλησης του 67% οφείλεται στο γεγονός ότι θέλουμε 

και επιδιώκουμε την πιο ευρεία συσπείρωση και κινητοποίηση όλων των δυνάμεων σε επίπεδο 

πόλης για να εμποδίσουμε τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς και επιλογές. 

Η ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ με όποια μορφή και να επιχειρηθεί θα έχει μόνο αρνητικές 

συνέπειες για την πόλη, για τους εργαζόμενους και την τοπική κοινωνία. 

 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΠ 

 

Η πώληση του ΟΛΠ σημαίνει: 

 

   Εκχώρηση εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, αφού απεμπολείται η Δημόσια        

Αρχή ελέγχου των λιμενικών δραστηριοτήτων. 

 Θυσία του Λιμανιού στον βωμό του κέρδους των μονοπωλίων. 

 Αποξένωση των νησιών μας από την ηπειρωτική χώρα με συνέπεια την διάλυση της 

κοινωνικής συνοχής της χώρας. 

 Αύξηση των λιμενικών τελών στα πλοία και των εισιτηρίων στους επιβάτες, στο βωμό 

του κέρδους του ιδιώτη, καταργώντας έτσι την ασκούμενη σήμερα κοινωνική πολιτική 

από τον Δημόσιο ΟΛΠ.  

 Αύξηση των τιμών των διακινούμενων φορτίων, η οποία θα επιβαρύνει τελικά τους 

καταναλωτές. 

 Επιβάρυνση του κόστους σε επαγγέλματα που συνεργάζονται με το λιμάνι (φορτηγά 

αυτοκίνητα, ρυμουλκά κ.λ.π). 



 Δραματικές συνέπειες για τις ήδη πολύπαθες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όλο τον 

εμπορικό κόσμο του Πειραιά.  

 Καταστροφή της Πολιτιστικής Κληρονομιάς του λαού μας. 

 Αποξένωση της πόλης του Πειραιά, που σήμερα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το 

λιμάνι. Ο Πειραιάς πεθαίνει.  

 Ταφόπλακα για τα καρνάγια και την ναυπηγοεπισκευή, με δραματικές συνέπειες και 

κλείσιμο εκατοντάδων επιχειρήσεων και χάσιμο χιλιάδων θέσεων εργασίας.  

 Διάλυση των εργασιακών σχέσεων κατά το «πρότυπο» του εργασιακού μεσαίωνα της 

COSCO. 

Και όλα αυτά χωρίς ΚΑΝΕΝΑ ΚΕΡΔΟΣ για την οικονομία (όλα στην τρύπα του χρέους), 

χωρίς καμιά προοπτική ανάπτυξης. 

Η κυβέρνηση παρά τις έντονες αντιδράσεις σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο έως τώρα αγνοεί 

και περιφρονεί επιδεικτικά το Παμπειραϊκό κίνημα αντίστασης που έχει διαμορφωθεί σχετικά 

με την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ. Η πρόσφατη επίσκεψη του Κινέζου πρωθυπουργού και η 

συνάντησή του με τον κ. Σαμαρά αλλά και οι σχετικές  τους δηλώσεις , η επίσπευση της 

διαδικασίας του τελικού διακανονισμού, την Τρίτη συνεχόμενη επίσκεψη του Σαμαρά στον 

χώρο της COSCO δείχνει χωρίς αμφιβολίες τόσο τις προθέσεις όσο και τις επιλογές της 

κυβέρνησης. 

Θέλουμε να σημειώσουμε ότι η όλη προπαγανδιστική εκστρατεία της κυβέρνησης, η 

θεοποίηση της COSCO και της επένδυσής της, η διατύπωση ψεύτικων στοιχείων σχετικά με 

την παρουσία της COSCO, η προβολή ενός άθλιου καθεστώτος που επιβλήθηκε από την 

Κινέζικη επιχείρηση στην προβλήτα 2 και οι συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα που επέβαλαν 

εκεί για τους εργαζόμενους αναδεικνύουν σε επικίνδυνη την κυβερνητική πολιτική και την 

απαξίωση που επιδεικνύει για τις δημόσιες επιχειρήσεις στρατηγικού χαρακτήρα όπως είναι ο 

ΟΛΠ. 

Στην πραγματικότητα η κυβέρνηση με την πολιτική της αποδομεί, υπονομεύει και απαξιώνει 

τον ρόλο αυτών των δημόσιων επιχειρήσεων και δείχνει διατεθειμένη να οδηγήσει τον δημόσιο 

πλούτο και τον παραγωγικό ιστό βορά στα ντόπια και ξένα επιχειρηματικά συμφέροντα. 



Θεωρούμε θετικό στοιχείο των ημερών την παρέμβαση και την ανάδειξη από πλευράς φορέων 

των εργαζομένων στον ΟΛΠ που πρόβαλαν την πραγματική αλήθεια σχετικά με την 

πολυδιαφημιζόμενη επένδυση της COSCO. 

Βεβαίως τα συστημικά  και διαπλεκόμενα ΜΜΕ ενημέρωσης έδειξαν για άλλη μια φορά το 

πρόσωπό τους και μετατράπηκαν σε απολογητή της κυβερνητικής πολιτικής και προπαγάνδας. 

Αποσιώπησαν τις θέσεις των εργαζομένων και των συνδικάτων τους και  συνέβαλαν με κάθε 

θεμιτό και αθέμιτο τρόπο στην εξαπάτηση και την παραπλάνηση της κοινής γνώμης. 

Την σύντομη εκτίμηση που έκαναν οι φορείς των εργαζομένων σχετικά με την παρουσία της 

COSCO πρέπει να την αξιοποιήσει στο έπακρο και η Παμπειραϊκή Επιτροπή στην ενημέρωση 

που θα κάνει το επόμενο διάστημα στον λαό και την κοινωνία της ευρύτερης περιοχής του 

Πειραιά. 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΕΡΑ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΜΠΕΙΡΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

Συνάδελφοι και φίλοι, 

Η Παμπειραϊκή Επιτροπή μέσα από δυσκολίες και αδυναμίες είχε έως τώρα την δική της 

θετική συμβολή στην πάλη για να ανατραπεί η ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ. 

Ζητήματα για τα οποία πρέπει να ενισχύσει την παρέμβασή της στο επόμενο κρίσιμο χρονικό 

διάστημα είναι τα παρακάτω: 

 Στήριξη, ενίσχυση και μαζικοποίηση των κινητοποιήσεων που θα πραγματοποιηθούν 

τόσο από τα συνδικάτα όσο και από την ίδια την Παμπειραϊκή Επιτροπή. 

 Οργάνωση κλιμακίων στον Πειραιά και στους υπόλοιπους Δήμους για την διακίνηση 

ενημερωτικού υλικού  της Επιτροπής. 

 Να συγκληθούν τα όργανα των συνδικάτων και των άλλων κοινωνικών οργανώσεων και 

φορέων της κοινωνίας, να απευθύνουν προσκλητήριο προς όλους τους εργαζόμενους να 

πλαισιώσουν την δράση και τις κινητοποιήσεις της Παμπειραϊκής Επιτροπής αλλά και 

τον αγώνα των Συνδικάτων στον ΟΛΠ. 



 Να επιδιωχθεί κοινή απεργιακή κινητοποίηση του Ε.Κ.Π, της ΟΜΥΛΕ και όλων των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αλλά και όλου του 

εμπορικού και επαγγελματοβιοτεχνικού κόσμου της πόλης μας. 

 Να συγκροτηθεί Γραφείο Τύπου της Παμπειραϊκής Επιτροπής, να αξιοποιηθούν τα 

τοπικά και πανελλαδικά ΜΜΕ με σκοπό την προβολή των θέσεων και προτάσεών μας.  

 Μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Ιούλη η Παμπειραϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τα 

Συνδικάτα του ΟΛΠ να συνδιοργανώσουν συναυλία στο κέντρο του Πειραιά. 

 Να ζητηθεί συνάντηση με τους πολιτικούς αρχηγούς και τον πρωθυπουργό της χώρας 

από ευρεία αντιπροσωπεία της Παμπειραϊκής Επιτροπής. 

 Αμέσως μετά να οργανωθεί συνέντευξη τύπου. 

 Κλιμάκωση των μορφών πάλης και αξιοποίηση κάθε δυνατότητας να αναδειχθεί το 

πρόβλημα και οι διαστάσεις του. Να εξετασθούν μορφές πάλης όπως είναι οι 

μηχανοκίνητες πορείες, το ολιγόωρο μπλόκο στην είσοδο του λιμανιού, κ.λπ. 

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός και προγραμματισμός με μορφές πάλης 

που θα εξελίσσονται, θα κλιμακώνονται και θα συσπειρώνουν τους εργαζόμενους, τους φορείς, 

που θα ευαισθητοποιούν και θα κινητοποιούν τους πολίτες κα τον λαό της ευρύτερης περιοχής 

του Πειραιά. 

Για την καλύτερη οργάνωση του έργου της Παμπειραϊκής Επιτροπής κρίνεται αναγκαίο να 

διευρυνθεί η γραμματεία της Παμπειραϊκής Επιτροπής και να εξασφαλισθεί η στενή σύνδεση 

και η συμμετοχή εκπροσώπων από τις δημοτικές αρχές Πειραιά, Κερατσινίου – Δραπετσώνας, 

Περάματος, Σαλαμίνας και άλλων εκπροσώπων φορέων και Συνδικάτων. 

Συνεχίζουμε, εντείνουμε και κλιμακώνουμε τον αγώνα μας και διεκδικούμε: 

 Λιμάνι με τον απόλυτο έλεγχο του Δημοσίου 

 Λιμάνι που θα υπηρετεί τα συμφέροντα του λαού και του τόπου 

 Λιμάνι στην υπηρεσία της ανάπτυξης και της κοινωνικής προόδου 

 

 

 


