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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  -  ∆ΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ   

 
 
 Μετά  τις  τελευταίες  εξελίξεις  και  την  αναστολή  των  απεργιακών  µας  
κινητοποιήσεων,  λόγω  της  χθεσινής  δικαστικής  απόφασης  που  βγάζει  την  απεργία  
µας  «παράνοµη»,  πρέπει  να  ξεκαθαρίσουµε  ορισµένα  πράγµατα  προς  όλες  τις  
κατευθύνσεις. 
 

Κύριοι  της  ∆ιοίκησης  των  ΕΛΠΕ  και  του  Υπουργείου  Ναυτιλίας: 
  

Τον  αγώνα  µας  για  ασφάλεια  στη  δουλειά  µας,  δεν  πρόκειται  να  τον  
σταµατήσετε  µε  τέτοιες  δικαστικές  αποφάσεις. 

 Για  ότι  συµβεί  από  εδώ  και  πέρα,  θα  λογοδοτείτε  απέναντι  στο  νόµο,  αλλά  
και  στους  εργαζόµενους  και  την  κοινωνία. 

 Η  µηνυτήρια  αναφορά  που  το  Σωµατείο  µας  κατέθεσε  στον  αρµόδιο  
Εισαγγελέα  για  να  αποκαλυφθούν  οι  όποιες  πιέσεις – συµφωνίες – αλισβερίσια  
υπήρξαν  πίσω  από  τις  πλάτες  µας,  για  να  προκύψει  αυτή  η  απαράδεκτη  απόφαση  
αναστολής  της  εφαρµογής  του  Νέου  Κανονισµού  για  την  ουσιαστική  βελτίωση  της  
ασφάλειας  στις  Λιµενικές  Εγκαταστάσεις  ΕΛΠΕ  του  Νότου,  είναι  µόνο  η  αρχή. 

 Σας  βεβαιώνουµε  πως  δεν  θα  σταµατήσουµε  εδώ.  Τα  δε  µεγάλα  λόγια  περί  
ολιστικής  ασφάλειας,  ευαισθησίας  και  υπευθυνότητας  της  ∆ιοίκησης  των  ΕΛΠΕ  
βούλιαξαν  και  χάθηκαν  στο  Αργοσαρωνικό  µαζί  µε  τις  όποιες  ελπίδες  γέννησαν. 
  

 Όσον  αφορά  στην  απόφαση  του  δικαστηρίου,  δυστυχώς δεν  µας  ξάφνιασε.  
Είναι  µια  ακόµη  φιλοεργοδοτική  απόφαση,  όπως  τόσες  άλλες,  που  δείχνουν  το  
ποιους  υπηρετεί  χρόνια  τώρα  η  δικαιοσύνη  στη  χώρα  µας.  Ακόµη  όµως  και  αυτό  
το  δικαστήριο  δεν  τόλµησε  να  βγάλει  την  απεργία  µας  καταχρηστική  και  να  απορρίψει  
το  δίκαιο  του  αγώνα  µας.  Έτσι,  βρήκε  έναν  τυπικό  λόγο  για  να  βγάλει  την  απεργία  
µας  «παράνοµη»,  γιατί  τάχα  ήταν  αόριστη  η  απόφαση  του  Γενικού  µας  Συµβουλίου!!! 

 Θα  δούµε  όταν  θα  γίνει  «πιο  συγκεκριµένη»,  τι  θα  λένε… 

 Ελπίζουµε  µόνο  να  µην  επιβεβαιωθούν  οι  φόβοι  µας  και  στο  Νότο,  όπως  
συνέβη  στη  Θεσσαλονίκη  πριν  λίγα  χρόνια  µε  τους  4  νεκρούς  εργαζόµενους  στις  
εγκαταστάσεις  του  Θερµαϊκού.   

 Όσο  για  τις  συνδικαλιστικές  παρατάξεις  ΣΚΕΕΠ  (ΠΑΣΚΕ),  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ  
ΜΕΤΩΠΟ  (ΠΑΜΕ),  ΜΕΣΑ,  ∆ΑΚΕ  και  ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ,  η  
απεργοσπαστική  τους  στάση  (και  οι  ανακοινώσεις  τους)  εκτιµήθηκε  δεόντως  από  την  
εργοδοσία   στα  γραφεία  των  µεγαλοδιευθυντών,  αλλά  και  στο  δικαστήριο  που  έσυραν  
το  Σωµατείο,  όπου  χρησιµοποιήθηκαν  αυτούσια  αποσπάσµατα  των  ανακοινώσεών  
τους  εναντίον  της  απεργίας.  Οι  δικαιολογίες  για  µη  συµµετοχή  τους  στο  κρίσιµο  ∆.Σ.  
της  04/08/2017  ότι  τάχα  ήταν  κουρασµένοι  (όλοι  συγχρόνως!!!)  και  η  συνεννοηµένη  
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- συντονισµένη  στάση  τους  που  ταυτίζονταν  και  µε  τις  θέσεις  της  εργοδοσίας,  µόνο  
τυχαίο  δεν  ήταν. 

 Ας  τους  κρίνουν  οι  εργαζόµενοι  όταν  θα  ξαναµιλάνε  για  ασφάλεια  και  αγώνες. 

 Σε  ότι  µας  αφορά,  µε  την  ευθύνη  που  έχουµε  σαν  ∆ιοίκηση  του  Σωµατείου,  
δηλώνουµε  πως  δεν  θα  µας  λυγίσουν  τα  βρώµικα  παιχνίδια  κανενός. 

 Θα  συνεχίσουµε  τον  αγώνα  µας  για  Ασφάλεια  στη  δουλειά,  για  την  
υπεράσπιση  των  δικαιωµάτων  των  εργαζοµένων,  για  την  ίδια  τη  ζωή  µας.  Και  αυτό  
θα  το  αντιληφθούν  όλοι  πάρα  πολύ  γρήγορα. 

 Καλούµε  για  µία  ακόµη  φορά  τη  ∆ιοίκηση  των  ΕΛΠΕ  να  εφαρµόσει  ΑΜΕΣΑ  
το  Νέο  Κανονισµό,  πριν  είναι  αργά.  Όπως  αργά  αποδείχθηκε  για  τον  συνάδελφό  
µας  στις  Λιµενικές  Εγκαταστάσεις  των  ΒΕΑ,  που  την   ώρα  που  βγάζανε  την  απεργία  
µας  «παράνοµη»,  τραυµατίστηκε και  νοσηλεύεται  από  το  Σάββατο  στο  ΚΑΤ,  
δουλεύοντας  µε  απαρχαιωµένο  και  επικίνδυνο εξοπλισµό  που  θα  έπρεπε  ήδη  να  έχει  
αλλαχθεί,  όπως  διεκδικούσε  το  Σωµατείο.  Στεκόµαστε  δίπλα  στον  συνάδελφο  και  
δεσµευόµαστε  να  συνεχίσουµε  να  αγωνιζόµαστε  για  την  αναβάθµιση  διαδικασιών  και  
εγκαταστάσεων,  για  να  µη  ξανασυµβούν  παρόµοια  ατυχήµατα. 

 Καλούµε  το  Υπουργείο  και  την  Κυβέρνηση  να  σταµατήσει  τις  απαράδεκτες  
παρεµβάσεις  και  να  στηρίξει  τον  αγώνα  µας  για  ασφάλεια  στις  εγκαταστάσεις. 

 Τέλος,  καλούµε  όλους  τους  εργαζόµενους  να  καταδικάσουν  απεργοσπαστικούς  
µηχανισµούς  και  αλλοπρόσαλλες  συµµαχίες  και  να  συσπειρωθούν  δίπλα  στο  
Σωµατείο,  όπως  το  έχουν  κάνει  σε  όλους  τους  µέχρι  τώρα  αγώνες  που  δώσαµε  για  
Συλλογική  Σύµβαση,  Προσλήψεις,  Οργανογράµµατα,  για  Υγιεινή  και  Ασφάλεια  στους  
χώρους  εργασίας,  για  τη  δουλειά  και  τη  ζωή  µας.   

Είµαστε  σίγουροι  πως  και  αυτή  τη  φορά  θα  βγούµε  νικητές. 
  
 

ΓΙΑ  ΤΟ  ∆.Σ. 
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