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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Θέκα: « Παρέκβαζε Θοδφρή Δρίηζα ζηελ Επηηροπή Οηθολοκηθώλ Υποζέζεφλ 
ηες Βοσιής, ζηε ζσδήηεζε γηα ηελ παρατώρεζε ηοσ πιεηουεθηθού παθέηοσ 

κεηοτώλ ηοσ ΟΛΠ» (Τεηάρηε 26/02/2014). 
 

    
«Καη’ αξρήλ, ζα ήζεια λα ζαο ελεκεξώζσ, όηη δελ ππάξρεη θνξέαο ζηνλ Πεηξαηά 

θαη ζην ιηκάλη, πνπ λα είλαη ππέξ ηνπ ζρεδίνπ ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηνπ ιηκαληνύ, κε ηελ 
παξαρώξεζε ηνπ πιεηνςεθηθνύ παθέηνπ κεηνρώλ ηνπ ΟΛΠ . Σν βεβαηώλσ κε απόιπηε 
επζύλε. Υζεο, ζηε δηαδηθαζία δηαβνύιεπζεο πνπ δηνξγάλσζε ε Κνηλνβνπιεπηηθή 
Οκάδα ηνπ ΤΡΗΕΑ, ζπκκεηείραλ όια ηα Δπηκειεηήξηα, πιελ ηνπ Ναπηηθνύ 
Δπηκειεηήξηνπ, αιιά θαη εθείλν, κε έρνπλ δηαβεβαηώζεη, όηη αληηηίζεηαη ζην ζρέδην 
απηό. Δπίζεο, αληηηίζεηαη ε ίδηα ε Γηνίθεζε ηνπ ΟΛΠ, ν Γήκνο Πεηξαηά θαη νκόθσλα ην 
Γεκνηηθό πκβνύιην Πεηξαηά, όινη νη Γήκνη ηεο πεξηνρήο, νη εξγαηηθέο Δλώζεηο θαη 
πάξα πνιιέο άιιεο, ζεζκηθέο εθπξνζσπήζεηο.  

ήκεξα, δηαπηζηώλνπκε από ηηο ηνπνζεηήζεηο, όηη νύηε θνηλνβνπιεπηηθή 
πιεηνςεθία δελ ππάξρεη, σο ζπλαίλεζε, πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή. Γηόηη θαη ην 
ΠΑ.Ο.Κ. επηθπιάζζεηαη.  

Λνηπόλ, αλ απηό δελ είλαη απζαηξεζία, ηί άιιν είλαη; Καη πνύ είλαη ε δεκνθξαηηθή 
δηαβνύιεπζε θαη νη αλνηθηέο πόξηεο ηνπ ΣΑΗΠΔΓ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ; Πξώηνλ απηό. 
Γεύηεξνλ, δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία. Έλα ρξόλν ηώξα, αθνύκε όηη ην ιηκάλη ζα 
πνπιεζεί κε πιεηνςεθηθό παθέην θαη ζα πάεη ζηελ COSCO. ήκεξα επηβεβαηώλεηαη 
όπσο ην 2005-2006, ηελ επνρή ηεο επίζθεςεο ηνπ ηόηε Πξσζππνπξγνύ θ. Καξακαλιή 
ζηελ Κίλα πνπ ηνλ ζπλόδεπαλ ζπγθεθξηκέλνη εθνπιηζηέο, πνπ έρνπλ ζπκθέξνληα εθεί, 
αθνύγακε όηη ν ηαζκόο Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (ΔΜΠΟ), ην εκπνξηθό ιηκάλη ηνπ 
Πεηξαηά, ζα πάεη ζηελ COSCO, ζηνπο Κηλέδνπο. ε πξώηε θάζε επηρεηξήζεθε λα δνζεί 
απεπζείαο. Γελ έγηλε. Σειηθά έγηλε δηαγσληζκόο θαη θπζηθά … θαηέιεμε ζηελ COSCO.  

ήκεξα, καο ιέηε «πξνο Θενύ, κε δεκηνπξγεζεί απηή ε εληύπσζε». Όκσο, κόλνη 
ζαο είπαηε θαη ν Τπνπξγόο θαη ν θ. Μαληαηόπνπινο, όηη ν θηιηθόο δηαθαλνληζκόο 
ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ εμέιημε ηνπ ίδηνπ ηνπ δηαγσληζκνύ. Μα νη ίδηνη θέξαηε ηώξα ηελ 
θαηλνύξγηα επηθαηξνπνηεκέλε πξόζθιεζε γηα ππνβνιή εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, 
απηή πνπ αιιάδεη κεξηθά πξάγκαηα, ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε ηνπ Ννεκβξίνπ-
Γεθεκβξίνπ.  
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Σί αιιάδεη ζηε λέα πξόζθιεζε; πληνκεύνληαη νη ρξόλνη.  Αιήζεηα, πνηόλ σθειεί 
απηό;  

Σί αιιάδεη ζηε λέα πξόθιεζε;  Γίλνληαη ηα θξηηήξηα ηερληθήο επάξθεηαο 
πεξηζζόηεξα. Αιήζεηα, πνηόλ σθειεί απηό; 

Σί αιιάδεη ζηε λέα πξόζθιεζε; Πξνζηίζεηαη θαη ζηελ παξάγξαθν 9.1.5 ε 
ξύζκηζε γηα ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο, ε νπνία παξαπέκπεη  ζην λα κπνξνύλ θαη νη 
Βεξκνύδεο, λα είλαη ρώξα από όπνπ κπνξεί λα πξνέιζεη εγγπεηηθή επηζηνιή. Σί είλαη 
ζηηο Βεξκνύδεο; Ζ έδξα ηεο COSCO Pacific Limited!! 

Μελ γειηόκαζηε. Δκείο, δελ έρνπκε αληηξξήζεηο κε ηνπο Κηλέδνπο, νύηε κε ηελ 
COSCO, ην πξόβιεκα δελ είλαη εθεί. Σν πξόβιεκα είλαη όηη δελ ππάξρεη έλαο 
δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ζρεδηαζκόο, γηα ηε ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο παξαγσγηθή βάζε 
ηεο ρώξαο, όπσο είλαη ηα ιηκάληα θαη εηδηθά ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, πνπ είλαη 
πξαγκαηηθά ππιώλαο ηεξάζηηαο ζεκαζίαο θαη εθεί ρξεηάδεηαη ην δεκόζην, πνπ ζα 
ζρεδηάδεη απηή ηελ αλαπηπμηαθή πξννπηηθή. Μπνξεί εθεί λα δηαθσλήζνπκε, εκείο 
ζέινπκε δεκόζην ιηκάλη, θάπνηνο άιινο ζέιεη παξαρώξεζε ή θάηη άιιν. ε πνηά βάζε 
όκσο θαη γηα ηελ αμηνπνίεζε πνηνύ πξάγκαηνο;  

Απηή ηε ζηηγκή, ε ΔΠ όπσο ιεηηνπξγεί, ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο δηαθίλεζεο  
θνληέηλεξ, είλαη θνξηία ηξάλδηη. Πνύ βξίζθεηαη ε ζπκκεηνρή ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο; 
Μόιηο ζηαζεξνπνηεζεί ε ΔΠ θαη πινπνηεζνύλ όινη νη ζρεδηαζκνί, ην επόκελν βήκα 
είλαη ε ζπλαξκνιόγεζε / κεηαπνίεζε πξντόλησλ από ηελ Αζία θαη ε νλνκαηνδσζία 
ηνπο σο επξσπατθώλ πξντόλησλ. Πνύ είλαη νη ζέζεηο εξγαζίαο; Πόζεο ζέζεηο 
εξγαζίαο, ζε απηή ηελ εμέιημε ζα θαηαζηξαθνύλ; Πόζεο κηθξέο θαη κεζαίεο 
επηρεηξήζεηο ζα θιείζνπλ; Ση είδνπο ζηξαηεγηθό όθεινο ζα έρεη ε ειιεληθή νηθνλνκία 
από απηά; Δίλαη πνπζελά ζηηο κειέηεο ζαο απηά; Έζησ, όηη εκείο ππεξβάιινπκε, αιιά 
ε αγνξά βνά, ηα Δπηκειεηήξηα βννύλ. Όια απηά, πεξηέρνληαη ζηηο ζηξαηεγηθέο ζαο 
κειέηεο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπκε ηειηθά λα δνύκε ηί ζεκαίλεη πξαγκαηηθά έλαο 
δηαγσληζκόο ηέηνηνπ ραξαθηήξα;  

Λέηε, όηη ζέιεηε πξνηάζεηο αθόκα θαη ζην δηθό ζαο πιαίζην. ε απηό ην πιαίζην, 
δελ κπνξεί λα γίλεη ζνβαξή ζπδήηεζε, αιιά επεηδή καο πξνθαιείηαη, ζα αλαθεξζώ 
ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, πνπ έρνπκε ήδε ζήκεξα.  Καλέλαο από απηνύο πνπ ζα 
εθκεηαιιεπζνύλ ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, δελ ζα πξέπεη λα κπνξεί λα πξνζιακβάλεη 
εξγαδόκελνπο, ρσξίο πηζηνπνίεζε κε ηα επξσπατθά πξόηππα, σο ιηκελεξγάηε. Καλείο 
δελ ζα πξέπεη λα κπνξεί λα έρεη εξγαδόκελνπο, ρσξίο ζπιινγηθή ζύκβαζε εξγαζίαο. 
Γηαηί δελ ηα βάδεηε, δελ κπνξείηε; Μπνξείηε. Γηα βάιηε ηα, λα δείηε ηη ζα ζαο πεη ε 
COSCO.  

Απηά είλαη αζήκαληα;  
Γελ αθνξνύλ ζην δεκόζην ζπκθέξνλ;  
Γελ είλαη ζνβαξόηαηα πξάγκαηα γηα ηελ επόκελε κέξα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο; 

Δίλαη κύζνη;  
Βιέπσ κηα κεξνιεπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θ. Δκίξε, ιέεη δεκηέο ζε πξνβιήηα 1 θαη 

ηα έζνδα από ηελ ΔΠ -όρη από ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ ιηκαληνύ, από ηελ 
ΔΠ- ρξεκαηνδνηνύλ ηε δεκηά ηνπ πξνβιήηα 1. Κύξηε Δκίξε, πώο βγάιαηε ηελ δεκηά 
ηνπ πξνβιήηα 1; Ζ πξνβιήηα 1 πνπ έρεη ρξεκαηνδνηεζεί θαη ζηελ ππνδνκή ηεο θαη 
ζηελ αλάδξνκή ηεο από ηνλ ΟΛΠ, ππνινγίδεηαη ηηο απνζβέζεηο; Έρεη πέληε 
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γεξαλνγέθπξεο θαη δελ κπνξεί λα ηηο θάλεη έμη, γηαηί είλαη απνηθηνθξαηηθή ζύκβαζε κε 
ηε ΔΠ, πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ αληαγσληζηηθόηεηά ηεο  θαζώο δελ ηζρύνπλ νη 
θαλόλεο ειεύζεξνπ αληαγσληζκνύ.  

Πξάγκαηη, όπσο είπα θαη ζηνλ θ. Μαληαηόπνπιν πξηλ, ην εκπνξηθό ηκήκα ηνπ 
ιηκαληνύ ηνπ Πεηξαηά πάληα ήηαλ ην θεξδνθόξν, είηε ήηαλ ζηνλ ΟΛΠ, είηε ήηαλ ζηελ 
ΔΠ. Δάλ ηα άιια ζηνηρεία ακθηζβεηνύληαη, δελ κπνξνύλ λα ακθηζβεηεζνύλ ηα 
ζηνηρεία πνπ δίλεη ν ΟΛΠ γηα ην 2012, γηα παξάδεηγκα, είλαη όηη ν ΟΛΠ έδσζε ζην 
δεκόζην σο θόξν, σο κεξίζκαηα θαη σο εηζθνξέο 6,9 εθαηνκκύξηα επξώ, απηό ην 2012. 
Ζ ΔΠ κε ηνπο ίδηνπο ηδίξνπο, δηόηη γηα ηνλ ΟΛΠ κηιάκε γηα ηνπο ζπλνιηθνύο ηδίξνπο,  
έδσζε 4,8 εθαηνκκύξηα επξώ, ελώ έρεη θαη ηελ επηζηξνθή Φ.Π.Α..  

Σν δήηεκα δελ είλαη νη δείθηεο παξαγσγήο, πξάγκαηη έρεη δίθην ε θπξία 
Μαλσιάθνπ θαη ην αμηνπνίεζε ν θ. Τπνπξγόο εκθαλίδνληαο όηη ζπκθσλεί. Σν δήηεκα 
είλαη πνηνο σθειείηαη από θάζε παξαγσγηθή δξαζηεξηόηεηα, εάλ έρεη θνηλσληθό 
όθεινο θαη εάλ αθξηβώο απηό ζεκαίλεη δεκόζην ζπκθέξνλ. Σα ζέκαηα είλαη ηεξάζηηα. 
Ζ Ρπζκηζηηθή Αξρή Ληκέλσλ, όπσο ηελ έρεηε λνκνζεηήζεη, είλαη Ρπζκηζηηθή Αξρή 
Ληκέλσλ Διιάδαο θαη όρη Ρπζκηζηηθή Αξρή Ληκέλνο Πεηξαηά θαη δελ έρεη ζπγθξνηεζεί 
θαη  δελ έρεη θαλέλα ζρέδην, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ν δηαγσληζκόο ηξέρεη.  

αο παξαθαινύκε, κε κηιάηε γηα κύζνπο. Ο ΤΡΗΕΑ, ε Αξηζηεξά, ε θνηλσλία 
ηνπ Πεηξαηά, νη παξαγσγηθέο ηάμεηο, βηώλνπλ πξαγκαηηθόηεηεο θαη όρη κύζνπο. Σν 
ΣΑΗΠΔΓ ιεηηνπξγεί αλεμέιεγθηα, ρσξίο θαλέλα έιεγρν. Ζ ζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο 
Βνπιήο, είλαη κηα θαξηθαηνύξα ηνπ ξόινπ πνπ επηθπιάζζεη όιν απηό ην κλεκνληαθό 
ζεζκηθό πιαίζην ζηε Βνπιή θαη ζηε δεκνθξαηία. Καηόπηλ όισλ απηώλ, παξαθαινύκε 
πνιινύο από ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ ΣΑΗΠΔΓ, λα ζπκπεξηθέξνληαη πην ζεκλά. 
Γηαρεηξίδνληαη αλεμέιεγθηα θαη ρσξίο επζύλε, ζνβαξόηαηα δεηήκαηα. Όια απηά, 
εληάζζνληαη ζε απόςεηο πνιηηηθέο, θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, πνιύ δσληαλνύ ηκήκαηνο 
ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Ζ θπξία Μπαθνγηάλλε βξίζθεηαη καθξηά λπρησκέλε, γηα ην 
πνην είλαη ην αύξην θαη γηα ην πνην είλαη ην ρζεο. 

Εεηώ, πξαγκαηηθά, ε ππόζεζε απηή λα έξζεη ζηε Βνπιή. Κακία απόθαζε θαη 
θαλέλα ΣΑΗΠΔΓ δελ έρεη δηθαίσκα λα πξνρσξεί ζε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο. ηνλ Πεηξαηά, 
ε θηλεηνπνίεζε ζα είλαη δηαξθήο. Διπίδνπκε όηη ζα θαηαθέξνπκε λα αθπξώζνπκε θαη 
ηα ζρέδηα ηεο πνιηηηθήο κεηνςεθίαο θαη ηα ζρέδηα ηνπ ΣΑΗΠΔΓ. Δπραξηζηώ». 
 
 
27/02/2014                                                                                          Το Γραθεηο Τύποσ 


