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Το περιφερειακό Δίκτυο συνδικάτων ενέργειας ΝΑ Ευρώπης ( RETUNSEE)  
όρισε την 12 Μάρτη 2018 ως ημέρα δράσης και αλληλεγγύης για τους εργαζόμενους στην 

ΑΛΒΑΝΙΑ  με το σύνθημα  :  
ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΜΑΣ , ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΑΝΕΡΓΟΙ» 

 
Οι οργανώσεις μέλη του Δικτύου , στα πλαίσια της Αλληλεγγύης μεταξύ των οργανώσεων 
μελών του Δικτύου υιοθέτησαν το παρακάτω ψήφισμα   
 

Ψήφισμα 
Το RETUNSEE συμπαραστέκεται στο Συνδικάτο μέλος του Δικτύου FSPISH και στους 

εργαζόμενους στο Πετρέλαιο της Αλβανίας  με σύνθημα  :  
ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΜΑΣ , ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΑΝΕΡΓΟΙ» 

 
Οι Αλβανοί εργάτες πετρελαίου βρίσκονται αντιμέτωποι με μια κρίσιμη και πολύ ανησυχητική κατάσταση για 
την τύχη τους. Ο μεγάλος Γολγοθάς ξεκίνησε με τη χρεοκοπία μιας εταιρίας που λειτουργούσε με σύμβαση 
εκχώρησης.  
Η εν λόγω εταιρία έπαιξε άσχημο παιχνίδι με τον ιδρώτα των εργαζόμενων, χρησιμοποιώντας διάφορους 
μηχανισμούς εξαπάτησης, και επί ένα χρόνο δεν κατέβαλε στους εργαζόμενους ούτε μισθούς ούτε κοινωνική 
ασφάλιση. Εν τω μεταξύ, ανακοινώνει χρεοκοπία αφήνοντας πίσω της τεράστια χρέη προς το κράτος και τις 
τράπεζες, καθώς και προς τους εργαζόμενους που δούλευαν γι αυτή. Όλο αυτό το διάστημα η εταιρία 
λειτουργούσε και είχε παραγωγή.  
Κατόπιν αυτού, συνειδητοποιήσαμε ότι η Αλβανική κυβέρνηση δεν είχε σκοπό να επέμβει επί του θέματος – 
γιατί είναι δουλειά της κυβέρνησης να λύσει ένα τέτοιο θέμα, εφόσον το πετρέλαιο είναι περιουσία του 
κράτους και δεν είναι δυνατόν να επιτρέπεται σε κάποια άτομα να παίζουν τέτοια παιχνίδια, απλά βάσει των 
κανονισμών και των νόμων.  
Ωστόσο, το πρόβλημα θάφτηκε και κανείς δεν έλεγε την αλήθεια σχετικά με αυτό.  
Εμείς όμως, ως Ομοσπονδία, είχαμε το καθήκον να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα  και τον ιδρώτα των 
εργαζόμενων, καθώς η Αλβανική νομοθεσία ορίζει ότι σε περίπτωση χρεοκοπίας οι εργαζόμενοι είναι οι 
πρώτοι που πληρώνονται.  
Όταν αυτό δεν εφαρμόστηκε από τον ιδιοκτήτη της εταιρίας,  ούτε του επιβλήθηκε από την κυβέρνηση να το 
κάνει, ως ομοσπονδία αποφασίσαμε να ασκήσουμε αγωγή κατά της εταιρίας ζητώντας καταβολή των μισθών 
και των κοινωνικών εισφορών αναδρομικά.  
Η δίκη αυτή είναι σε εξέλιξη και πιστεύουμε ότι είμαστε σε καλό δρόμο για να την κερδίσουμε.  Στη συνέχεια 
το Αλβανικό πετρέλαιο δόθηκε σε άλλον ιδιοκτήτη, ο οποίος άλλαξε μόνο το όνομα της εταιρίας χωρίς να κάνει 
τίποτα περισσότερο από τον προηγούμενο, παρά μόνο χρέωσε την εταιρία ακόμη περισσότερο μέχρι που 
έκλεισε οριστικά.  
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Η Ομοσπονδία Συνδικάτων Βιομηχανικών Εργατών της Αλβανίας (FSPISH) έχει αναλάβει μια σειρά από δράσεις 
για την προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζόμενων στο χώρο του πετρελαίου, με τελευταία τη διαμαρτυρία 
που έλαβε χώρα το Δεκέμβριο του 2017, στο Fier και στο Ballsh, αλλά και στα Τίρανα, μπροστά στο Υπουργείο 
Υποδομών και Ενέργειας. 
Ακόμα περιμένουμε από την Αλβανική κυβέρνηση να λύσει το πρόβλημα, αλλά διαφωνούμε με την αδράνειά 
της, και θα κατεβούμε πάλι στους δρόμους.  
Οι εργαζόμενοι με το σύνθημα «Αρνούμαι να μείνω χωρίς δουλειά» ζήτησαν από τους δύο αρμόδιους 
υπουργούς και τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας την άμεση επίλυση αυτού του προβλήματος που είναι ζωτικής 
σημασίας για τους εργαζόμενους στον κλάδο του πετρελαίου, τις οικογένειές τους και όλους τους Αλβανούς. 
Επίσης πρόσφατα, τον Ιανουάριο, οι εργάτες πετρελαίου με την υποστήριξη της Ομοσπονδίας Συνδικάτων 
Βιομηχανικών Εργατών της Αλβανίας (FSPISH), οργάνωσαν μια βιντεοδιάσκεψη με τον πρωθυπουργό της 
Δημοκρατίας της Αλβανίας, κ. Έντι Ράμα, και τους δυο αρμόδιους υπουργούς, δηλαδή τον Υπουργό Υποδομών 
και Ενέργειας κ. Damian Gjiknuri και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Arben Ahmetaj, κατά 
την οποία είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν απευθείας τα προβλήματα και τα παράπονά τους. 
 «Το πετρέλαιο είναι δικό μας» είναι άλλο ένα σύνθημα των εργατών πετρελαίου, που τονίζει ότι ο πλούτος 
του Αλβανικού έθνους ανήκει σε όλους. Η FSPISH ζητάει επίσης από την Αλβανική κυβέρνηση να βρει άμεσα 
μια λύση και να γυρίσει τους εργαζόμενους στις δουλειές τους. 
Ζητήσαμε από την κυβέρνηση να συστήσει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων, με συμμετοχή τόσο από την 
κυβέρνηση όσο και από τα συνδικάτα, που να ερευνήσει την υπόθεση και να βρει αυτούς που πραγματικά 
φταίνε. Με αυτό τον τρόπο θα μπει τέλος σε αυτό το «καρκίνωμα» που απειλεί την οικονομία της χώρας. Δεν 
πιστέψαμε και δεν θα πιστέψουμε ποτέ ότι δεν υπάρχει πετρέλαιο στην Αλβανία, είμαστε όμως πεισμένοι ότι 
η κακοδιαχείρισή του μας έχει φέρει σε αδιέξοδο.  
Πιστεύουμε ότι ολόκληρος ο κύκλος παραγωγής του Αλβανικού πετρελαίου θα πρέπει να παραμείνει μέσα στη 
χώρα και αυτό θα πρέπει να γίνει σαφές και αποδεκτό από όλους .  
Ζητάμε επίσης από την Αλβανική κυβέρνηση να προχωρήσει σε κρατικοποίηση. Μόνο έτσι μπορεί να δοθεί 
λύση σε ένα πρόβλημα τόσο σημαντικό για ολόκληρο τον κλάδο του πετρελαίου της Αλβανίας, αλλά και για την 
οικονομία της χώρας. 

  

Το RETUNSEE στηρίζει το συνδικάτο  FSPISH στον αγώνα  του με  κάθε μέσο και μορφή πάλης 
για να μη μείνουν οι Αλβανοί εργάτες πετρελαίου άνεργοι.  
 

12 Μάρτη 2018 ως ημέρα δράσης και αλληλεγγύης για τους εργαζόμενους στην ΑΛΒΑΝΙΑ  με 
το σύνθημα  :  

ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΜΑΣ , ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΑΝΕΡΓΟΙ» 
 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ RETUNSEE 


