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Κρήτη,  25 Μαΐου 2021 
 
 
  Με αφορμι τθν από 16-05-2021 ανακοίνωςθ ίδρυςθσ ςωματείου με επωνυμία ¨ Ζνωςθ Λιμενικϊν Κριτθσ¨, 

υπενκυμίηουμε τισ από 13-11-2020 και 15-11-2020 ανακοινϊςεισ των Ενϊςεων μασ και ενθμερϊνουμε τα μζλθ 

μασ, αλλά και τα ςτελζχθ που υπθρετοφν ςτθν Κριτθ ότι: 

   Οι Ενϊςεισ μασ, από τθν ίδρυςθ τουσ, λειτουργοφν απρόςκοπτα, χωρίσ μεςολαβιςεισ, με ςκοπό τθν βελτίωςθ 

του εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ των ςυναδζλφων,  τθν προάςπιςθ των εργαςιακϊν δικαιωμάτων όλων, αλλά και 

τθν επίλυςθ των προβλθμάτων που μασ απαςχολοφν. Αυτό επιτυγχάνεται μόνο μζςα από τθν ςυνεργαςία, τθ 

ςυςπείρωςθ, τθν ευγενι άμιλλα, τισ δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ και τθν προάςπιςθ του δικαίου. 

   Εξαρχισ τονίςαμε ότι δεν ιταν αναγκαία θ ίδρυςθ μία νζασ ζνωςθσ, κακϊσ  το μόνο που κα επιτφχει με τθν 

απροκάλυπτθ απόπειρα πλάνθσ ωσ προσ τθν ταυτότθτα και τον ρόλο τθσ, είναι να προκαλζςει διχαςμό και να 

ςπείρει τθ διχόνοια μεταξφ των ςτελεχϊν. 

   Σε κάκε περίπτωςθ θ κίνθςθ αυτι μονάχα προςωπικζσ φιλοδοξίεσ και επιδιϊξεισ, αυτϊν που τθν ςφςτθςαν, 

μπορεί να ικανοποιιςει και ςε καμία περίπτωςθ δεν ¨εκπροςωπεί¨ τουσ ςυναδζλφουσ. 

    Οι Ενϊςεισ μασ, ζχουν αποδείξει ςτθν πράξθ και όχι με ευχολόγια τθν δυναμικι τουσ υπόςταςθ, ςτθρίηοντασ 

από τθν πλευρά τουσ το ςυνάδελφο, αλλά και τθν μετάβαςθ του Λιμενικοφ Σϊματοσ ςε μια ςφγχρονθ 

Ακτοφυλακι, εδϊ και 20 χρόνια με απτά αποτελζςματα, όπωσ εκτόσ των άλλων τθν ψιφιςθ και εφαρμογι 

πλικουσ ευνοϊκϊν για το προςωπικό διατάξεων, ςε δφςκολεσ περιόδουσ ενϊ με τουσ αγϊνεσ τουσ, αυτι τθν 

ςτιγμι εκπροςωποφν τουσ ςυναδζλφουσ μασ ( με τθν Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. που αρικμεί πάνω από 6.000 ςτελζχθ) ςτα 

υπθρεςιακά ςυμβοφλια, για τθν επίλυςθ των κεμάτων που τουσ απαςχολοφν. 

       Οι Ενϊςεισ μασ προςθλωμζνεσ ςτουσ ςτόχουσ και ςτισ κζςεισ τουσ που βαςίηονται ςτθν δθμοκρατία, τθν 

ιςονομία και τθν προάςπιςθ του δικαίου κα ςτραφοφν προσ το μζλλον ςυνεχίηοντασ δυναμικά δίπλα ςτον 

ςυνάδελφο, δεν μποροφν να υποκφψουν ςε όςουσ επικυμοφν να εξαςκενίςουν ι να ακυρϊςουν αυτό το κεςμό , 

ενωμζνοι και όχι διαςπαςμζνοι.- 
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