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Πρώην Διευθύνων Σύµβουλος ΟΛΠ ΑΕ 
 
Με την επικειµενη ψηφιση απο τη Βουλη του Νοµου που κυρωνει τη συµβαση ΟΛΠ-  
Cosco,  θα ηταν ισως χρησιµο να θυµηθουµε καποια γεγονοτα που φαινοµενικα δεν 
εχουν σχεση µε τις τελευταιες εξελιξεις, αλλα ουσιαστικα εχουν.  
 
Θυµάµαι κάποτε το 1997, το 2ο έτος της θητείας µου στον ΟΛΠ (8/1996-3/2002), 
είχαµε σκληρές διαπραγµατεύσεις µε το σωµατείο των λιµενεργατών για τη µείωση 
της περιβόητης «πόστας», δηλαδή της σύνθεσης της εργατικής οµάδας κάτω από 
κάθε γερανογέφυρα του ΣΕΜΠΟ. Η σύνθεση αυτή την εποχή εκείνη ήταν 9 εργάτες 
και 2 αρχιεργάτες, εκτός από τους τεχνικούς-χειριστές (υπαλληλους του ΟΛΠ, µελη 
της ΟΜΥΛΕ) που δούλευαν τις γερανογέφυρες και τα λοιπά µηχανήµατα. Μια 
λεπτοµερεια που δεν ειναι γνωστη σε πολλους ειναι οτι τα καθεστωτα εργασιας και 
αµοιβης των λιµενεργατων (αφ’ ενος) και των µελων της ΟΜΥΛΕ (αφ’ ετερου) ειναι 
εντελως διαφορετικα, µε συχνο αποτελεσµα σηµαντικες τριβες µεταξυ τους. 
 
Αυτοί οι 9+2 αµειβότανε σύµφωνα µε ένα Κανονισµό Εργασίας που ίσχυε από το 
1970, και προφανώς οι αµοιβές αυτές επιβάρυναν αρκετα το λειτουργικο κόστος του 
ΣΕΜΠΟ. Θέλαµε το κόστος αυτό να πέσει, για να µπορέσουµε να προσφέρουµε 
ανταγωνιστικότερα τιµολόγια, κυρίως σε εταιρίες που θέλανε να έρθουν στον 
Πειραιά να κάνουν µεταφόρτωση. Υπόψη ότι το καλοκαίρι του 1996 δυο εταιρίες, η 
Evergreen και η Lloyd Triestino είχαν µετακοµίσει τις µεταφορτωτικές τους 
δραστηριότητες από τον Πειραιά στο Gioia Tauro της Ιταλίας. Το 1997 επελεξαν τον 
Περαια για µεταφορτωση η Norasia και η MSC, µετα εφυγε η Norasia και εµεινε 
µονη η MSC , ηρθε και η China Shipping για 2 χρονια (2000-2001). Αλλα ολα αυτα 
τα χρονια η ποστα παρεµεινε η ιδια.  
 
Στο διαστηµα αυτο, ολες οι προσπάθειες να µειωθεί η πόστα στο ΣΕΜΠΟ, όπως και 
η πόστα για άλλες εργασίες στο λιµάνι, απέτυχαν παταγωδώς, κυριως λογω της 
ακαµπτης στασης των λιµενεργατων. Μετα το 2004 η πόστα στο ΣΕΜΠΟ µειώθηκε, 
αλλά οριακά και υπό προϋποθέσεις, χωρίς κάποιο εντυπωσιακό αποτέλεσµα στη 
µείωση του κόστους.    
 
Εν τω µεταξύ, τα σωµατεία (και οι λιµενεργατες και η ΟΜΥΛΕ) ιστορικά ουδολως 
απασχολουσε η «de facto ιδιωτικοποίηση» του ΣΕΜΠΟ. Η ιδιωτικοποίηση αυτή, 
καθεστώς από καταβολής ΣΕΜΠΟ, δεν ειναι ευρέως γνωστή. Ήταν όµως η αλήθεια 
την εποχή εκείνη, εξ αιτίας της παγκόσµιας πρωτοτυπίας της ουσιαστικής ανάµιξης 
όλων των ιδιωτικών πρακτορείων των ναυτιλιακών εταιριών στη λειτουργία του 
σταθµού, από την οργάνωση της πλατείας µέχρι τον προγραµµατισµό της φόρτωσης, 
και από την καταγραφή των εµπορευµατοκιβωτίων µέχρι το δέσιµό τους στο πλοίο 
(lashing), εργασία που αρνούνταν να αναλάβουν οι ίδιοι οι λιµενεργάτες πάνω από 
κάποιο ύψος στοιβασίας. Όλες αυτές ήταν εργασίες που τυποις µεν έπρεπε να κάνει ο 
ΟΛΠ σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, αλλά ουσιαστικά τις έκαναν ιδιώτες, µε 
επί πλέον χρέωση φυσικά. Είναι εργασίες που όλα τα ξένα terminals προσφέρουν τα 
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ίδια, και όχι τα πρακτορεία. Η κατάσταση αυτή κάπως εξορθολογίστηκε µε την 
έναρξη της µηχανογράφησης του ΣΕΜΠΟ το φθινόπωρο του 2001, γεγονός που 
επέφερε σηµαντικές αλλαγές στην οργάνωση του terminal και απετέλεσε (τουλάχιστο 
κατά την ταπεινή µου άποψη) το πιο σηµαντικό γεγονός στην ιστορία του ΟΛΠ µέχρι 
τότε. 
  
Φυσικά, η παραχώρηση του ΣΕΜΠΟ στην Cosco (και συγκεκριµένα ο Προβλήτας ΙΙ 
και ο µελλοντικός ΙΙΙ) είναι ακόµη πιο σηµαντικό γεγονός, κοσµοϊστορικό θα έλεγα. 
Με τα ως άνω οµως δεδοµένα, δεν είναι να απορεί κανείς για την εξέλιξη αυτή. Εάν ο 
ίδιος ο ΟΛΠ είχε µπορέσει να βρει τρόπους να λειτουργήσει το ΣΕΜΠΟ πιο 
ορθολογικά (βλέπε πόστα, αλλά και άλλα θέµατα), µπορεί και να µη χρειαζότανε η 
παραχώρηση. Άκουσα ότι η πόστα που θα έχει η Cosco θα είναι 4+0 (αντι για 9+2), 
συν ένας χειριστής (αντί για 2). Υπόψη ότι άλλα terminals (όπως το Delta terminal 
στο Rotterdam) είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένα και δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος 
κάτω από τη γερανογέφυρα. Ένα ενδιαφέρον ερώτηµα είναι, µε ποια πόστα θα 
ανταγωνίζεται την Cosco ο ΟΛΠ που θα λειτουργεί µόνος του τον Προβλήτα Ι λίγα 
µέτρα πιο πέρα;  
 
Το ερωτηµα αυτο εχει νοηµα, µια και εχει πολλακις αναπτυχθει απο πλευρας ΟΛΠ 
και Κυβερνησης το επιχειρηµα οτι η λειτουργια του Προβλητα Ι απο τον ιδιο τον 
ΟΛΠ θα αποτελεσει ασφαλιστικη δικλειδα στον όποιο κινδυνο η Cosco να 
εγκαθιδρυσει µονοπωλιο στο ΣΕΜΠΟ, και µαλιστα ιδιωτικο. Το σκεπτικο ειναι οτι 
ακοµη και αν κανει καποιο αστειο η Cosco στους Προβλητες ΙΙ και ΙΙΙ, εδω θα ειναι ο 
ΟΛΠ για να µας σωσει. 
 
Ειναι οµως ετσι; Εγω δεν εχω δει καποιο σχεδιο αναδιαρθρωσης του ΟΛΠ που να 
απαντα στα εξης ερωτηµατα: Πως θα µπορεσει ο ΟΛΠ του Προβλητα Ι να 
ανταγωνιστει την Cosco στους Προβλητες ΙΙ και ΙΙΙ; Τι αλλαγες θα κανει στο 
εργασιακο καθεστως και στα τιµολογια του;  Τι εκσυγχρονισµο θα πρεπει να κανει; 
Τι επενδυσεις;  Οποιος πιστευει οτι τα θεµατα αυτα θα τακτοποιηθουν απο µονα τους, 
χωρις λεπτοµερη σχεδιασµο, ειναι γελασµενος. 
   
Και ερχοµαστε τωρα στη συµβαση ΟΛΠ- Cosco, και συγκεκριµενα στο Σχεδιο 
Νοµου για την κυρωση της απο τη Βουλη. Μετα απο το αρθρο πρωτο, που λεει οτι 
κυρωνεται η υπογραφεισα συµβαση, υπαρχει το αρθρο δευτερο, «ρυθµισεις 
φορολογικων θεµατων» Το αρθρο αυτο παρεχει συγκεκριµενα επι πλεον προνοµια 
στην Cosco, οπως ενδεικτικα: 
 
1.  απαλλαγη του φορου εισοδηµατος απο δεδουλευµενους τοκους που αποκτα µεχρι 
εναρξης λειτουργιας  του Προβλητα ΙΙΙ. 
 
2. δικαιωµα επιστροφης πιστωτικου υπολοιπου ΦΠΑ εντος 60 ηµερων, αλλως 
εντοκα. 
 
3. δικαιωµα συµψηφισµου συσσωρευµενων ζηµιων µε τα φορολογητεα κερδη 
εποµένων χρήσεων, χωρίς χρονικό περιορισµό. 
 
4. Ευελιξια στη µεθοδο προσδιορισµου των αποσβεσεων 
 
5. Απαλλαγη απο τελη χαρτοσηµου 
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Το βασικο ερωτηµα που τιθεται ειναι, για ποιο λογο παρεχονται αυτα τα προνοµια 
στην Cosco, δεδοµενου µαλιστα οτι ουτε ο ιδιος ο ΟΛΠ απολαυει αυτων των 
προνοµιων; Δεν ειναι αυτο αθεµιτος ανταγωνισµος; Και µαλιστα τα προνοµια αυτα 
παρεχονται εξωσυµβατικα, µε τη βουλα του Ελληνικου Κρατους, και χωρις να ειναι 
αυτα γνωστα οταν εγινε ο διεθνης διαγωνισµος για την παραχωρηση. Και 
αναρωτιεται τωρα η Maersk (τυχαιο ονοµα), αν ηξερα για τα προνοµια αυτα, µηπως 
υπεβαλα και εγω προσφορα, και µαλιστα καλυτερη της Cosco;  
 
Σιγουρα το Ελληνικο Κρατος δεν προσεφερθη απο µονο του να παρασχει τα 
προνοµια αυτα. Αν το εκανε για να προσελκυσει την ξενη επενδυση (και ειναι θεµιτο 
να δινεις καποια προνοµια για να προσελκυεις ξενες επενδυσεις), επρεπε να το εκανε 
απο πριν, οχι εκ των υστερων.  Η εκ των υστερων παροχη των προνοµιων αυτων, και 
µαλιστα εξωσυµβατικα, δινει τη σαφη εντυπωση οτι ηταν προιον πιεσης απο την 
Κινεζικη πλευρα, οτι εαν δεν δοθουν, η υποθεση θα εχει την τυχη της Hutchison στη 
Θεσσαλονικη. 
 
Και τωρα οι συνδικαλιστες του ΟΛΠ ωρυονται περι ξεπουληµατος, κλπ. Εγω θα 
ελεγα, too little, too late. Αν και σε ορισµενα σηµεια ισως εχουν δικιο, δεν εχουν 
παρα να δουν την ολη προιστορια και να αναλογισθουν το µεριδιο της ευθυνης τους 
για το πως καταληξαµε εδω που ειµαστε. Χωρις αυτο βεβαια να σηµαινει οτι η κυρια 
ευθυνη για την κυρωση του συγκεκριµενου Σχεδιου Νοµου δεν ανηκει στην 
Κυβερνηση που τον εφερε στη Βουλη.  
 
Ιδιωτικα κεφαλαια, και µαλιστα ξενα, για την αναπτυξη των λιµανιων της χωρας, ναι. 
Αλλα µε σωστες διαδικασιες. Το κατα ποσο το τελευταιο ισχυει στην περιπτωση της 
Cosco,  εµενα θα µου επιτρεψετε να εχω καποιες επιφυλαξεις.  


