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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Την Τετάρτη 23.11.2011 οι εργαζόμενοι στα Λιμάνια σε ολόκληρη την Ευρώπη 
πραγματοποιούν ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 
 
Οι εργαζόμενοι στα Λιμάνια υπερασπίζονται το δικαίωμα στην εργασία, τις 
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, τους Κανονισμούς Εργασίας, το δικαίωμα της 
συλλογικής έκφρασης και δράσης μέσα από τα συνδικάτα. 
 
Στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα στις Κυβερνήσεις των χωρών τους και στην ΕΕ ότι τα 
βάρη της κρίσης που ανέδειξε η αδιέξοδη νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποιημένη 
πολιτική δεν μπορεί να μεταφέρονται αποκλειστικά στους εργαζόμενους. 
 
Στα πλαίσια αυτής της νεοφιλελεύθερης πολιτικής εκχωρήθηκε ο Προβλήτας ΙΙ του 
ΟΛΠ στην COSCO (ΣΕΠ) με μια αποικιοκρατική σύμβαση παραχώρησης, χωρίς την 
ύπαρξη στοιχειώδους δημόσιου ελέγχου και με πλήρεις μεσαιωνικές εργασιακές 
σχέσεις. 
 
Οι Ελληνικές Κυβερνήσεις θέσπισαν, ανέχθηκαν και συνεχίζουν να ανέχονται το 
αποικιακό καθεστώς και τον εργασιακό μεσαίωνα που επικρατεί στον επιχειρησιακό 
χώρο της COSCO-ΣΕΠ (Προβλήτας ΙΙ). 
 
Οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι ανησυχούν ότι αυτό το καθεστώς, που είναι μοναδικό 
στην ΕΕ, θα επεκταθεί και στα άλλα Ευρωπαϊκά Λιμάνια. 
 
Για αυτό είμαστε εδώ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, η ηγεσία του IDC και αντιπροσωπείες από τα 
Λιμάνια της Ευρώπης, για να μεταφέρουμε στην Ελληνική Κυβέρνηση, στις 
Κυβερνήσεις των Ευρωπαϊκών χωρών και στη ηγεσία της ΕΕ την απαίτηση μας να 
υπάρξουν θεσπισμένες εργασιακές σχέσεις στον Προβλήτα ΙΙ της COSCO και σ’ όλα 
τα Ευρωπαϊκά Λιμάνια. 
 

• Να υπάρξουν Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, Κανονισμοί Εργασίας 
και ελεύθερη δημοκρατική λειτουργία συνδικάτων. 

• Να υπάρξει Δημόσιος Έλεγχος των Λιμανιών. 
• Να ενισχυθεί η πολιτική για Λιμάνια Δημόσιου Χαρακτήρα. 

 
Στα πλαίσια αγωνιστικής δράσης στα Ευρωπαϊκά Λιμάνια η ΟΜ.Υ.Λ.Ε, η Ένωση 
Λιμενεργατών ΟΛΠ και τα Ευρωπαϊκά Συνδικάτα (IDC) έχουν κηρύξει ΣΤΑΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ την Τετάρτη 23.11.2011 σ’ όλα τα Λιμάνια της χώρας από την έναρξη 
του ωραρίου έως τις 10:00. 
  
Στις 8:00 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στα κεντρικά γραφεία του ΟΛΠ, 
στην οποία καλούμε σε μαζική συμμετοχή όλους τους εργαζόμενους του ΟΛΠ. 
 
Στις 13:00 η ΟΜ.Υ.Λ.Ε και η Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ μαζί με τα 
Ευρωπαϊκά Συνδικάτα (IDC) θα παραχωρήσουν Συνέντευξη Τύπου στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του ΟΛΠ (Ακτή Μιαούλη 10). 


