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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μετά την υπογραφή του νέου μνημονίου που συνεχίζει την ίδια συνταγή της ύφεσης,
της λιτότητας, των ιδιωτικοποιήσεων και της επίθεσης στα εργασιακά και ασφαλιστικά
δικαιώματα των εργαζομένων, δεν επιτρέπεται να εφησυχάσουμε και να αδρανήσουμε.
Η Κυβέρνηση μετά και τις προγραμματικές της δηλώσεις στην Βουλή, φαίνεται ότι
κάτω από πιέσεις που ασκούνται από τους διεθνείς θεσμούς και το μνημόνιο, υιοθετεί την
πλήρη ιδιωτικοποίηση των ΟΛΠ και ΟΛΘ και προχωρά στην υλοποίηση της.
Οι λιμενεργάτες στον ΟΛΠ, όπως έχουμε διακηρύξει μέσα από τους πολυετείς
αγώνες μας, δεν πρόκειται να αποδεχθούμε την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών
του ΟΛΠ, όπως και κάθε μορφή ιδιωτικοποίησης των Δημόσιων Λιμανιών. Είμαστε απέναντι
στις λογικές ξεπουλήματος υγιών δημόσιων επιχειρήσεων όπως είναι τα λιμάνια.
Στον αγώνα αυτό δεν είμαστε μόνοι μας. Υπάρχει ένα ευρύ και μαζικό μέτωπο που
αντιτίθεται στην ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ και γι’αυτό συντονιζόμαστε με όλους τους μαζικούς
φορείς όπως είναι εργατικά σωματεία, τους Δήμους και τους τοπικούς συλλόγους που έχουν
διακηρύξει την αντίθεση τους στα σχέδια της ιδιωτικοποίησης αλλά και την πρόθεση τους να
παλέψουν από κοινού για να ανατραπούν αυτά τα σχέδια.
Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας συγκάλεσε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο στις
2.10.15 με μοναδικό θέμα την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ και πήρε απόφαση να καλέσει φορείς
και κατοίκους σε συγκέντρωση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 11:00 στο πρώην
Δημαρχείο Δραπετσώνας με πορεία στο ΥΝΑ και στον χώρο των λιπασμάτων.
Η Ένωση Λιμενεργατών, ο Σύνδεσμος Εποπτών-Αρχιεργατών ΟΛΠ και τα
Λιμενεργατικά Σωματεία ΟΛΘ ανταποκρινόμενοι στο αγωνιστικό κάλεσμα στηρίζουμε την
κινητοποίηση αυτή, και καλούμε όλα τα μέλη μας να συμμετέχουν μαζικά στην
προγραμματισμένη συγκέντρωση και πορεία.
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