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Προς 

Σωματεία Λιμένων – Ξηράς 

       Δυνάμεως Ο.Φ.Ε. 

 Έδρες τους 

 

Συνάδελφοι 

 Όλοι γνωρίζετε, ότι από το 2010 και μέχρι σήμερα, οι εργαζόμενοι, 
οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι και γενικά όλοι οι αδύνατοι οικονομικά πολίτες 
της χώρας, έχουν σηκώσει στις πλάτες τους τα λάθη, τις παραλείψεις, τις 
αστοχίες και τις σκοπιμότητες των κάθε φορά κυβερνήσεων, με συνέπεια 
την οικονομική τους εξαθλίωση και την καταβαράθρωση της ποιότητας της 
ζωής τους. 

 Οι καθημερινές εξελίξεις δείχνουν καθαρά , ότι ο κατήφορος αυτός 
δεν φαίνεται να έχει τέλος και ότι τα υποζύγια στα οποία θα φορτωθούν 
τα επόμενα αμαρτήματα και της σημερινής κυβέρνησης, είναι τα ίδια στα 
οποία φορτώθηκαν και τα προηγούμενα.  



 Ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο, πέραν από τις γενικές απειλές για επί 
πλέον επώδυνα μέτρα, η κυβέρνηση, παρέα με τους Ευρωπαίους εταίρους 
μας, έχει βάλει στο στόχαστρό της για εκτέλεση τον κλάδο μας,  
ξεπουλώντας τα λιμάνια που αποτελούν τους χώρους εργασίας μας και 
προγραμματίζοντας νέες αλλαγές στην φορτοεκφορτωτική νομοθεσία, 
σπρώχνοντας στην ανεργία τις χιλιάδες φορτοεκφορτωτές, που επί σειρά 
δεκαετηρίδων  προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους λιμενικούς χώρους, 
στους χώρους των κεντρικών λαχαναγορών και στους χώρους που 
πραγματοποιούνται μαζικές φορτοεκφορτωτικές εργασίες. 

 Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή τις 
εξελίξεις σε ότι αφορά ειδικά τον κλάδο μας και είναι έτοιμη για όποιους 
και όσους αγώνες χρειαστούν σε κάθε ενδεχόμενο στο μέλλον, και δείγμα 
των προθέσεών της πρέπει να αποτελέσει η προκηρυγμένη από την Γενική 
Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος    απεργία για τις 8 Δεκεμβρίου 2016 
ημέρα Πέμπτη, στην οποία θα συμμετάσχουν καθολικά όλα τα μέλη του 
κλάδου, περιφρουρώντας συγχρόνως τους χώρους των λιμανιών και των 
κεντρικών λαχαναγορών, ώστε να μην πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια 
της απεργιακής εκδήλωσης καμία εργασία φόρτωσης ή εκφόρτωσης. 

 Η επιτυχία αυτής της απεργιακής εκδήλωσης είναι μεγάλης 
σημασίας και οι Διοικήσεις των Σωματείων μας, πρέπει να λειτουργήσουν 
δυναμικά. 

            Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
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