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         Πειραιάς, 10.8.12  
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 
Συνάδελφοι-συναδέλφισσες, 

 

Οι εξελίξεις τόσο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε εθνικό επίπεδο της 

χώρας μας σχετικά με τη λιμενική πολιτική και τη λιμενεργασία είναι δυσμενείς. 

Οι Πορτογάλοι συνάδελφοι μας ενημέρωσαν ότι ξεκινούν αγωνιστικές 

κινητοποιήσεις μετά την απόφαση της κυβέρνησης τους να πάει για ψήφιση στη 

βουλή ένα σχέδιο νόμου με το οποίο προωθούν τη μεταρρύθμιση στα λιμάνια 

και ειδικότερα στη λιμενεργασία. Αυτό το σχέδιο νόμου φτιάχτηκε από την 

πορτογαλική κυβέρνηση χωρίς να έχει προηγηθεί κανένας διάλογος, 

επικοινωνία ή διαπραγμάτευση με τους συναδέλφους λιμενεργάτες και καταργεί 

επί της ουσίας όλο το πλαίσιο που διέπει τον κλάδο μας.  

Πιο συγκεκριμένα, με τις αλλαγές στο νομοσχέδιο προωθούνται τα εξής: 

 

• Κατάργηση της αποκλειστικότητας και προτεραιότητας των 

εγγεγραμμένων και πιστοποιημένων λιμενεργατών στην εργασία 

• Μείωση των αντικείμενων εργασίας  

• Κατάργηση του μητρώου των εξειδικευμένων λιμενεργατών 

• Εισαγωγή ευέλικτων μορφών απασχόλησης (συμβάσεις ορισμένου 

χρόνου, εκ περιτροπής εργασία κτλ) 

• Μετατροπή των εξειδικευμένων λιμενεργατών σε ανειδίκευτους εργάτες  

• Κατάργηση προϋποθέσεων και χαρακτηριστικών (επαγγελματικά 

προσόντα, πιστοποιημένη κατάρτιση, εμπειρία κτλ) που απαιτούνται 

σήμερα για κάθε λιμενεργάτη 



Όλες αυτές οι αλλαγές είναι τελείως αντίθετες και καταστρατηγούν τη Διεθνή 

Σύμβαση C137 για τη λιμενεργασία, την οποία έχει από χρόνια κυρώσει η 

Πορτογαλία. Δεν βασίζονται σε καμία μελέτη, στερούνται εμπεριστατωμένης 

αιτιολόγησης και δεν είναι προϊόν διαλόγου με τους εργαζόμενους. Είναι πια 

ξεκάθαρο ότι στόχος των αλλαγών αυτών είναι η απορρύθμιση, η κατάργηση 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και το τσάκισμα της συλλογικής εκπροσώπησης. Όλα 

αυτά στο όνομα της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της μείωσης του 

κόστους της λιμενικής βιομηχανίας.  

Αυτή η απαράδεκτη στάση της πορτογαλικής κυβέρνησης έχει ξεσηκώσει 

κύμα αντιδράσεων και δράσεις αλληλεγγύης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο από τα 

σωματεία-μέλη του Διεθνούς Συμβουλίου Λιμενεργατών - IDC. Οι πορτογάλοι 

λιμενεργάτες έχουν αρχίσει εκστρατεία ενημέρωσης της κοινής γνώμης και 

αποφάσισαν αγωνιστικές κινητοποιήσεις με πρώτη την 24ωρη απεργία στις 14 

Αυγούστου. Όλα τα μέλη του IDC στεκόμαστε απερίφραστα αλληλέγγυοι στους 

πορτογάλους συναδέλφους και ανάλογα με τις εξελίξεις θα συναποφασίσουμε 

τους τρόπους αντίδρασης μας στην επίθεση που ξεκινά για άλλη μια φορά 

απέναντι στον κλάδο μας.  

Δεν είναι καθόλου τυχαίος ο χρόνος που επιχειρούνται οι επιθέσεις αυτές, 

καθώς είναι γνωστό ότι ετοιμάζονται ανάλογες προτάσεις για αλλαγές από την 

πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνολικά για τα ευρωπαϊκά λιμάνια. Στη 

χώρα μας, οι κυβερνητικές μνημονιακές αποφάσεις ισοπεδώνουν τα δικαιώματα 

των εργαζομένων, εξαθλιώνουν τον ελληνικό λαό και έχουν στόχο το 

ξεπούλημα του εθνικού πλούτου μέσω των ιδιωτικοποιήσεων κερδοφόρων 

οργανισμών και επιχειρήσεων ζωτικής σημασίας για την κοινωνία και την 

οικονομία της χώρας.   

Αυτή η επίθεση, που δεν αφορά μόνο τους πορτογάλους συναδέλφους, μας 

βρίσκει όλους ενωμένους και είμαστε σε ετοιμότητα για να αποτρέψουμε αυτή 

τη λαίλαπα ενάντια στα εργασιακά μας δικαιώματα. 

 

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 
    

 

   
 
 


