
  
 
        Πειραιάς, 20.9.19 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Η Ένωση Λιμενεργατών καλεί όλα τα μέλη της να συμμετέχουν στην 24ωρη 

απεργία την Τρίτη 24.9.19 που έχει εξαγγείλει το Εργατικό Κέντρο Πειραιά και στην 

απεργιακή συγκέντρωση των συνδικάτων στις 11:00 στην Πλ. Κλαυθμώνος.  

Συνάδελφοι, η κυβέρνηση με γρήγορους ρυθμούς προωθεί σημαντικές 

αρνητικές αλλαγές για τα εργασιακά δικαιώματα ενταγμένες στο λεγόμενο 

«αναπτυξιακό νομοσχέδιο» που παρουσίασε σε δημόσια διαβούλευση. Μέσα σε αυτό 

το νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων διευκολύνσεων για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, εισάγει 20 

άρθρα που συνιστούν γενική ρεβανσιστική επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα, 

νομοθετώντας ουσιαστικά ένα νέο αντεργατικό μνημόνιο, το οποίο έχει καθαρά τη 

σφραγίδα του ΣΕΒ και των εργοδοτών. 

Στο όνομα της «ανάπτυξης», της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της 

δημιουργίας θέσεων εργασίας επιχειρούν να ξηλώσουν τις κλαδικές συλλογικές 

συμβάσεις, να καταργήσουν τη ∆ιαιτησία του ΟΜΕ∆ και να παρέμβουν με απαράδεκτο 

τρόπο στα εσωτερικά των συνδικάτων με τα ηλεκτρονικά μητρώα και τις ηλεκτρονικές 

ψηφοφορίες κυρίως ως προς την δυνατότητα κήρυξης απεργιών.  

Πιο συγκεκριμένα, αν η κυβέρνηση προχωρήσει στη νομοθέτηση, θα 

αποδυναμωθούν ακόμα περισσότερο οι εργαζόμενοι, θα περικοπούν περαιτέρω 

δικαιώματα αλλά θα μειωθούν και τα εισοδήματα σε πολλούς κλάδους. 

Απορρυθμίζονται και πάλι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας και δίνεται η δυνατότητα 

στις επιχειρήσεις για οικονομοτεχνικούς λόγους να μειώνουν τους μισθούς μέσω της 

εξαίρεσης τους από τις εθνικές κλαδικές ΣΣΕ. Αυτό συνεπάγεται τη δημιουργία ειδικών 

οικονομικών ζωνών σε τοπικό επίπεδο όπου η εργασιακή ζούγκλα θα γίνει κανόνας 

και στο λιμάνι του Πειραιά ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Η ουσιαστική 

κατάργηση της μονομερούς προσφυγής των εργαζομένων στη διαιτησία του ΟΜΕ∆, 
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όταν δεν συμφωνεί ο εργοδότης για τη σύναψη ΣΣΕ, θα οδηγήσει σε αδιέξοδο και 

μειώσεις αποδοχών τους εργαζόμενους. 

 

Απεργούμε:   

‐ Για την εξαίρεση με αδιευκρίνιστους όρους επιχειρήσεων από τις κλαδικές 

συμβάσεις και την επαναφορά των ενώσεων προσώπων 

‐ Για την κατάργηση της επεκτασιμότητας και της υποχρεωτικότητας των ΣΣΕ 

‐ Για τη δυνατότητα σύναψης τοπικών συμβάσεων κάτω από τις κλαδικές, που 

ανοίγει το δρόμο των ειδικών οικονομικών ζωνών 

‐ Για την κατάργηση της διαιτησίας και απαξίωσης του ΟΜΕ∆ 

‐ Για τον έλεγχο και τη διαχείριση των ηλεκτρονικών μητρώων των συνδικάτων 

από την κυβέρνηση 

‐ Για την ηλεκτρονική ψηφοφορία στη λήψη απόφασης των συνδικάτων, 

απομαζικοποιώντας  και αδρανοποιώντας τους εργαζόμενους από τα 

συνδικάτα 

‐ Για τις ιδιωτικοποιήσεις που έχει εξαγγείλει και αυτές που ανακοινώνονται 

(Αεροδρόμιο, ΕΛΠΕ, ∆ΕΗ, ΛΑΡΚΟ κλπ) 

‐ Για τη δημιουργία θέσεων πλήρους εργασίας με δικαιώματα και αξιοπρεπείς 

μισθούς  

 

Συνάδελφοι, γνωρίζουμε πολύ καλά τις δυσκολίες που έχει η διαδικασία 

συμφωνίας αξιοπρεπούς ΣΣΕ. Γνωρίζουμε πολύ καλά πώς να διεκδικούμε συλλογικά 

και ενωτικά τα δικαιώματα μας και να προστατεύουμε τις δουλειές μας. Μόνο με 

κοινούς αγώνες πετυχαίνουμε αποτελέσματα και τώρα οφείλουμε να το πράξουμε και 

πάλι. ∆εν θα γυρίσουμε στην «κανονικότητα» τους γιατί βλάπτει σοβαρά τους 

εργαζόμενους. 

 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΤΙΣ Σ.Σ.Ε. – ΧΕΙΡΑΓΩΓΟΥΝ ΤΑ ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΑ 

ΑΝΤΙ∆ΡΟΥΜΕ - ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ 

 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24/9 ΚΑΙ ΣΤΗΝ  

ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛ. ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ ΣΤΙΣ 11 π.μ. 

 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   


