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ΕΡαΤΗΖΉ _;_;_:
Προς την Υπουργό Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας"καΓΤϊαϋτϊΧϊας"

θέμα: Να κσταβληθούν άμεσα στους εργαζόμενους της ΟΑΡΕΡΡΙΕ3 του εφοπλισπ4,
Αγούδημου όλα όσα τους οφείλονται (δεδουλευμένα, δώρα Χρίοταυγεννων-Πάσχα, επιδόματα
αδείας, αποζημιώσεις κλπ).

Ο Εφοπλιστής Αγούδημος αφού για χρόνια εκμεταλλεύθηκε τους εργαζόμενους
στην εταιρεία του (3.Α.ΡΕΚΚΙΕ5 και αφού για χρονιά με την στήριξη των κυβερνήσεων του
ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ εισέπραξε εκατομμύρια από ης επιδοτήσεις για την εκμετάλλευση των
άγονων γραμμών, το 2009 εγκατέλειψε τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά, τους 35
εργαζόμενους, στα γραφεία, απλήρωτους καθώς και οφειλές ττρος τα ασφαλιστικά ταμεία,
την ΟΛΠ ΑΕ κτλ.

Οι εργαζόμενοι ττροοΐφυγαν οτην δικαιοσύνη και πέτυχαν τελεσίδικες δικαστικές
αποφάσεις με τις οποίες εκκαλείτα ο εφοπλιστής να πληρώσει τα δεδουλευμένα, δώρα
Χριστουγέννων και Πάσχα, επιδόματα αδείας, αττοζημιώσεις κτλ.

Τον Ιούνιο του 2011 η ΟΛΠ ΑΕ, κάνοντας χρήση του Ν 2881/2001 περί ναυαγίων
και για να ξεπλύνει τα χρέη του Αγούδημου έβγαλε σε πλειστηριασμό τα εγκαταλελειμμένα
πλοία έναντι 7,2 εκατομ ευρώ.

Αν και μέχρι τον Αύγουστο του 2011 όλα τα πλοία είχαν αποσυρθεί από το λιμάνι
από, τον πλειοδότη, και εισπράχθηκαν τα 7,2 εκατ, η διοίκηση της ΟΛΠ ΑΕ δεν προέβη
στην απαιτούμενη διαδικασία κατάθεσης των χρημάτων από όλους τους πλειστηριασμούς
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και στο διορισμό συμβολαιογράφου για
την σύνταξη πίνακα κατάταξης και την απόδοση των οφειλομένων οτους εργαζόμενους,
Αντίθετα άλο αυτό το διάστημα η ΟΛΠ ΑΕ παρακρατεί τα χρήματα, τα κλείνει σ? Π3ρο5 για
να κερδίζει από τους τόκους και στερεί από τους εργαζόμενους τα χρήματα τους ΚΟΡ το
δικαίωμα να ζήσουν αξιοπρεπώς .

Μάλιοτσ υπάρχουν βάσιμες πληροφορίες ότι η ΟΛΠ ΑΕ προτίθεται να προσφύγει
στον πίνακα κατάταξης (όταν αυτός συνταχθεί), ώστε να προηγηθεί των εργαζομένων
οτην είσπραξη των οφειλομένων.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ η κ. υπουργός τι μέτρα θα πάρει και τι ενέργειες θα κάνει ώστε:
1. Η ΟΛΠ ΑΕ να σταματήσει να παρακωλύει τις διαδικασίες, να διορίσει

συμβολαιογράφο και να ολοκληρώσει την παράδοση των χρημάτων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών ΚΟΓ Δανείων.

2. Να διασφαλισθεί ότι θα δοθούν τα χρήματα στους εργαζόμενους και ότι θα μπει
τέλος, έστω και μετά από 3 χρόνια, στην ταλαιπωρία των εργαζομένων.

3. Οι εργαζόμενοι να προηγηθούν στον πίνακα κατάταξης έναντι όλων των άλλων
πιστωτών.
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