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Πειραιάς, 13-1-2012 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΑΛΕΣΜΑ  

 
Συνάδελφοι-συναδέλφισσες, 

Η Ένωση Λιµενεργατών καλεί όλους και όλες να συµµετέχουµε µαζικά 

στην παναττική 24ωρη απεργία την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2012 που έχει 

εξαγγελθεί από το Εργατικό Κέντρο Πειραιά και όλα τα εργατικά κέντρα της 

Αττικής καθώς και στην απεργιακή συγκέντρωση στις 11:00 στην Πλατεία 

Κλαυθµώνος.  

Συµπληρώνονται ήδη δύο εφιαλτικά χρόνια για τους Έλληνες 

εργαζόµενους είτε του δηµόσιου είτε του ιδιωτικού τοµέα, τους ανέργους που 

κάθε µέρα γίνονται όλο και περισσότεροι, τους συνταξιούχους και γενικά για 

τις οικογένειες µας. Τα λαϊκά στρώµατα βιώνουµε πρωτοφανή επίθεση µε 

µειώσεις στους µισθούς και τις συντάξεις, περικοπές των κοινωνικών παροχών, 

αυξήσεις στη φορολογία και χαράτσια που δεν έχουν τελειωµό. Οι θεσµικές 

αλλαγές στα εργασιακά, στο ασφαλιστικό σύστηµα  και η ελαστικοποίηση των 

σχέσεων εργασίας έχουν δηµιουργήσει ασφυξία στους εργαζόµενους ενώ την 

ίδια στιγµή επιχειρείται το µεγαλύτερο ξεπούληµα δηµόσιας περιουσίας και 

οτιδήποτε κερδοφόρο διαθέτει ο ελληνικός λαός προς όφελος και µόνο του 

Κεφαλαίου και εκπροσώπων του.  

Την ίδια πολιτική των περικοπών µισθών και αποδοχών των 

εργαζοµένων βλέπουµε ότι εφαρµόζεται από την κυβέρνηση και στον ΟΛΠ. 

Συγκεκριµένα, εκτός από τις µειώσεις που έχουν ήδη γίνει τα τελευταία δύο 

χρόνια, συνεχίζει και υφίσταται η ανισότητα στις αµοιβές νέων και παλιών 

συναδέλφων και επιπλέον επιχειρείται µέσω της εφαρµογής του ν.4024/11 νέα 

µείωση αποδοχών και µέσω αυτής, η απαξίωση της λειτουργίας του λιµανιού 

στο πιο παραγωγικό του τµήµα.  Αναρωτιόµαστε ποιον άλλο στόχο έχει η 



απαξίωση του ΟΛΠ αν δεν εντάσσεται στα πλαίσια της µεθόδευσης για 

περαιτέρω ιδιωτικοποίηση και παραχώρηση παραγωγικών τοµέων;   

Η Ένωση Λιµενεργατών είναι αντίθετη σε περαιτέρω µειώσεις 

αποδοχών συνολικότερα στις δηµόσιες επιχειρήσεις αλλά και ειδικότερα στον 

ΟΛΠ και απαιτούµε άµεση ικανοποίηση των αιτηµάτων µας που είναι η 

εξοµοίωση µισθολογικά των νέων συναδέλφων µε τους παλιούς, πλήρη 

εφαρµογή των εκκρεµοτήτων από το πρακτικό συµφωνίας µε τη ∆ιοίκηση του 

ΟΛΠ είτε αυτά αφορούν οικονοµικά είτε θεσµικά ζητήµατα. Βασική 

παράµετρος είναι η διασφάλιση της λειτουργίας του ΟΛΠ µε δηµόσιο 

χαρακτήρα προς όφελος του δηµοσίου συµφέροντος και αποτροπή όλων των 

σχεδίων που οδηγούν σε περαιτέρω ιδιωτικοποίηση και παραχωρήσεις 

παραγωγικών και κερδοφόρων λιµενικών δραστηριοτήτων.     

Πιστεύουµε ότι µόνο ο κοινός αγώνας όλων των εργαζοµένων µπορεί 

να ανατρέψει την ολοµέτωπη επίθεση που δεχόµαστε. Σήµερα, που βάλλονται 

µε τέτοια σκληρότητα τόσοι εργαζόµενοι και εργασιακοί χώροι, η αλληλεγγύη 

που πρέπει να δείξουµε είναι περισσότερο από απαραίτητη. Από την 

γενικευµένη κυβερνητική επίθεση δεν µένει κανείς µας αλώβητος. Η 

αλληλεγγύη µας και η έµπρακτη συµπαράσταση µας σε εργαζόµενους 

επιχειρήσεων που είναι σε πολυήµερες κινητοποιήσεις όπως Χαλυβουργία,  

3Ε, Λούκισσας, ΝΟΤΟΣ COM, Ναυπηγείων Σκαραµαγκά-Ελευσίνας,  

ALTER, Ελευθεροτυπίας και τόσων άλλων επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα 

και του Τύπου, είναι δεδοµένη και πρέπει να ενδυναµωθεί µε περισσότερες 

κοινές δράσεις. Η κινητοποίηση στις 17 Ιανουαρίου πρέπει να έχει µαζική 

συµµετοχή και να σηµατοδοτήσει το ξεκίνηµα και την κλιµάκωση της 

αντεπίθεσης όλων όσων πλήττονται από την κρίση και τις κυβερνητικές 

επιλογές.   

 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ ΣΤΙΣ 11:00 

 

Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 


