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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Ένωση Μονίμων & ∆οκίμων Λιμενεργατών ΟΛΠ συμμετέχει στο συλλαλητήριο
των ομοσπονδιών και των συνδικάτων το Σάββατο 26/2 στην Αθήνα
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας (Π.Ο.Ε.), η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (Π.Ο.Ε.Μ.), η Ομοσπονδία Εργαζομένων Χημικής
Βιομηχανίας Ελλάδος (Ο.Ε.Χ.Β.Ε.) και η Ομοσπονδία Μεταλλωρύχων Ελλάδος
(Ο.Μ.Ε.) μαζί με την

ΕΝΕ∆ΕΠ, τα Σωματεία Εργαζομένων στη ΛΑΡΚΟ, στα

πετρέλαια Καβάλα Oil και στα Λιπάσματα Καβάλας ενώνουν τις δυνάμεις τους
και καλούν σε μαζικό συλλαλητήριο στην Αθήνα ενάντια στην αντεργατική
πολιτική της κυβέρνησης και την εργοδοτική αυθαιρεσία.
Συνάδελφοι από διάφορους εργασιακούς χώρους χτυπιούνται και
δοκιμάζονται αλλά κινητοποιούνται και δίνουν με πείσμα, επιμονή και αντοχή
αγώνες απέναντι

στα

αντεργατικά

μέτρα

της

κυβέρνησης.

∆ιεκδικούν

αξιοπρέπεια στην εργασία με ασφάλεια, κόντρα στις απολύσεις αλλά αντί για
διάλογο και ικανοποίηση των αιτημάτων τους, βρίσκονται συχνά αντιμέτωποι με
το σκληρό πρόσωπο της κυβερνητικής καταστολής.
Η εταιρεία ENERGEAN που εκμεταλλεύεται τα δημόσια κοιτάσματα παρότι
έλαβε εγγυήσεις του Ελληνικού ∆ημοσίου για τραπεζικό δανεισμό 100 εκατ. €,
επιβάλλει παράνομες και καταχρηστικές απολύσεις, εργολαβοποίηση του
προσωπικού και καταστρατηγεί τα μέτρα υγείας και ασφάλειας αδιαφορώντας
για τις ζωές των εργαζομένων και την περιβαλλοντική προστασία της ευρύτερης
περιοχής. Οι συνάδελφοι που δίνουν έναν μακροχρόνιο αγώνα αντιμετωπίζουν
διώξεις, απολύσεις και εκβιασμούς.
Στη ΛΑΡΚΟ η κυβέρνηση προχωρά στην ιδιωτικοποίηση μετά την
συστηματική απαξίωση της επιχείρησης και την παραδίδουν σε ιδιώτες τη

στιγμή που το σιδηρονικέλιο έχει την υψηλότερη τιμή των τελευταίων χρόνων.
Απολύουν όλους τους εργαζόμενους με ελάχιστες αποζημιώσεις και ξεδιάντροπα
τους κάνουν έξωση από τα παραχωρημένα σπίτια που μένουν δεκαετίες τώρα.
Στα ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ, η εργολαβοποίηση των εργασιακών σχέσεων
έχει πιάσει κόκκινο και δεν εργάζεται κανείς πια με σύμβαση αορίστου χρόνου
ενώ η «επιχειρηματικότητα» του γνωστού υποδίκου «επενδυτή» έχει στήσει μια
σειρά παρένθετων εταιρειών που συσσωρεύουν μόνο χρέη προς το ∆ημόσιο και
απολύσεις για τους συναδέλφους. Με την έγκριση του Ανώτατου Συμβουλίου
Εργασίας το 2021 δόθηκε το πράσινο φως για απολύσεις αλλά οι συνάδελφοι
συνεχίζουν τον αγώνα τους για να γυρίσουν στις δουλειές τους.
Στις Προβλήτες 2 & 3 στο λιμάνι του Πειραιά οι συνάδελφοι λιμενεργάτες
αγωνίζονται για αξιοπρεπή Συλλογική Σύμβαση, ένταξη στα Βαρέα και πλήρη
εργασία παρά την αδιαλλαξία των εργολάβων και της ΣΕΠ/COSCO.
Συνάδελφοι, η ακρίβεια που βιώνουμε, η συνεχής περιστολή των
εργασιακών μας δικαιωμάτων, η συνεχής υποβάθμιση του ΕΣΥ σε συνθήκες
πανδημίας, το έλλειμμα δημοκρατίας και η μονοφωνία στο δημόσιο λόγο και την
ενημέρωση είναι η πραγματικότητα που σχεδίασε και υλοποιεί η σημερινή
κυβέρνηση. ∆εν υπάρχουν μαγικές λύσεις, οι ενωτικοί αγώνες και η
συστράτευση όλων των εργαζομένων είναι ο μόνος τρόπος για να ανατρέψουμε
αυτές τις καταστροφικές πολιτικές για να βγούμε από την ασφυκτική κατάσταση
που ζούμε εμείς και οι οικογένειες μας. Το οφείλουμε στη νέα γενιά, στα παιδιά
μας.
Ενώνουμε τις φωνές μας και διεκδικούμε:
 Σταθερή εργασία και Συλλογικές Συμβάσεις για όλους
 Αυξήσεις στους μισθούς, όχι στα βασικά αγαθά και στην ενέργεια
 Ενίσχυση της ∆ημόσιας Υγείας και της Παιδείας


Όχι στις απολύσεις και στην ανεργία



Πλήρη εργασιακά δικαιώματα - επαναφορά της προστασίας της εργασίας



Κοινωνική δικαιοσύνη

Προσυγκέντρωση 10:30 πμ στην Ομόνοια και πορεία στο Σύνταγμα
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