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Stimați colegi,
Dorim să vă informăm prin prezenta despre grevele pe care transportatorii greci le vor declanșa
joi, 04.02.2016. După mai mult de cinci ani, timp în care operatorii de transport rutieri greci au
avut de suferit atât de pe urma crizei economice care a afectat economia noastră națională, cât
și datorită gestionării defectuoase și arbitrare de către statul elen a acesteia, astăzi, după ce au
fost epuizate toate rezervele de toleranță și răbdare și când am ajuns la limita de la care vom fi
anihilați din punct de vedere profesional, a venit momentul în care transportatorii greci să se
ridice și să-și revendice dreptul lor legitim de a lucra.
Importanța transportului rutier este uriașă pentru economia oricărei țări, un domeniu cu atât mai
necesar mai ales în cazul economiei unei țări ca Grecia care a fost năpăstuită vreme
îndelungată. Este o obligație morală a fiecărui transportator grec să continue să lucreze în
aceste condiții nefavorabile din țară, asigurând locuri de muncă, să lupte pentru deschiderea
economiei și să-și achite taxele pentru a fi în măsură să contribuie la eforturile de repornire a
economiei noastre naționale. Cu toate acestea, este în același timp și obligația fiecărui guvern
să respecte și să protejeze interesele transportatorilor săi. Acest lucru este însă departe de
realitatea actuală din Grecia și a sosit acum timpul ca noi să ne apărăm.
În contextul solidarității și concurenței loiale, vă rugăm să sprijiniți acest efort al transportatorilor
greci, pentru a explica efortul colegilor dvs. greci. Vă solicităm să informați membrii
dumneavoastră despre grevele din Grecia și să le comunicați să nu efectueze nicio operațiune
de transport dinspre/spre Grecia atâta timp cât vor dura grevele. Sustenabilitatea sectorului de
transport rutier din Grecia nu este o chestiune exclusiv grecească. Într-o piață internațională, toți
suntem colegi și trebuie să ne sprijinim reciproc pentru a asigura funcționarea neîntreruptă și
ordonată a lanțului de aprovizionare în general.
Sperăm să înțelegeți cele menționate mai sus și contăm pe sprijinul dumneavoastră pentru
eforturile noastre. În timpul grevei, protestele vor avea loc în punctele de trecere a frontierei și
va fi o puternică opunere la orice încercare de a perturba și împiedica eforturile noastre.
Să ne unim forțele pentru o piață echitabilă și armonizată, pentru un comerț internațional
echitabil.
Vă mulțumesc anticipat.
Cu salutări colegiale,
Președinte,
Apostolos Kenanidis
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