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Ψιφιςμα του υλλόγου Εργαηόμενων ΣΕΕ
για τθν εκφοβιςτικι επίκεςθ ςτον Πρόεδρο
Ζνωςησ Εργαζομένων ςτη Διακίνηςη Εμπορευματοκιβωτίων ςτισ προβλθτεσ του Πειραιά
Σο Δ. του ΕΣΕΕ ομόφωνα καταγγζλει τθν επίκεςθ του τραμποφκου επόπτθ αςφαλείασ Βασίλη
Παπαδόγγονα, ενάντια ςτον πρόεδρο τθσ Ζνωςησ Εργαζομένων ςτη Διακίνηςη Εμπορευματοκιβωτίων ςτισ
προβλθτεσ του Πειραιά (ΕΝΕΔΕΠ) ςτο πλαίςιο εκφοβιςμοφ των εργαηόμενων ςτο λιμάνι. Ο Πρόεδροσ του
ςωματείου, Μάρκοσ Μπεκρισ, μετά τθν επίκεςθ μεταφζρκθκε ςτο νοςοκομείο όπου διαπιςτώκθκε κάκωςθ
ςτον αυχζνα.
Ο χρόνοσ που εκδθλώνεται θ επίκεςθ δεν είναι τυχαίοσ, κακώσ οι πρόςφατοι πετυχθμζνοι αγώνεσ των
εργαηομζνων και του ΕΝΕΔΕΠ, με τθ ςτιριξθ και τθν αλλθλεγγφθ ωματείων του Πειραιά, για τθν υπογραφι
Ε, θ οποία κα δεςμεφει όλεσ τισ εταιρείεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτισ προβλιτεσ ΙΙ και ΙΙΙ, αλλά και όςεσ
τυχόν δραςτθριοποιθκοφν ςτο μζλλον, και κα καλφπτει όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ, ενόχλθςαν τθν «Cosco». Οι
ευκφνεσ δεν περιορίηονται μόνο ςτθν εργοδοςία, κακώσ θ κυβζρνθςθ ΤΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ με τθν πολιτικι τθσ για
ξεποφλθμα των λιμανιών, και τθν αντεργατικι νομοκεςία, λφνει τα χζρια τθσ εργοδοςίασ και δίνει αζρα ςτισ
αυκαιρεςίεσ τθσ.
Ο φλλογοσ Εργαηόμενων ΣΕΕ ενώνει τθ φωνι του με το Εργατικό Κζντρο Πειραιά, το Εργατικό Κζντρο
Ακινασ, το υνδικάτο Μετάλλου Αττικισ και Ναυπθγ/κισ Βιομθχανίασ Ελλάδασ και ωματείο
Ναυπθγοξυλουργών, το ωματείο Επαγγελματιών Οδθγών Αττικισ – Βοιωτίασ, τα ναυτεργατικά ςωματεία
ΠΕΜΕΝ, «ΣΕΦΕΝΩΝ», ΠΕΕΜΑΓΕΝ και «Δθμοκρατικι Ενότθτα Λιμανιών» και άλλα ςωματεία, για να
δθλώςει ςτθν «Cosco» τουσ εργολάβουσ και τα τςιράκια τουσ ότι:
Οι επικζςεισ τθσ εργοδοςίασ δεν τρομοκρατοφν τουσ εργαηόμενουσ
Με ενότθτα, οργάνωςθ του αγώνα και ταξικι αλλθλεγγφθ μποροφμε να νικιςουμε!
Για το Δ.. του υλλόγου Εργαηόμενων ΣΕΕ
Ο Πρόεδροσ του Δ..

Ο Γενικόσ Γραμματζασ του Δ..
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