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Π. Σ. Ε. Ο. Γ. Α.

  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣΣΥΛΛΟΓΟΣ

  

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝΟΓΑ

  

(ΟΠΕΚΑ – ΕΦΚΑ)                                                       Αθήνα, 3 Μαΐου 2022

  

Πατησίων 30, 101 70 Αθήνα 

  

Τηλ.: 213.15.19.112, 

  

email: pse.oga@gmail.com

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

  

ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ COSCO

  

«αυτοί μιλάνε για κέρδη και ζημιές, εμείς μιλάμε γι’ ανθρώπινες ζωές»

  

Ο ΠΣΕ ΟΓΑ στηρίζει τον δίκαιο αγώνα των λιμενεργατών του σωματείου της Ένωσης
Εργαζομένων Διακίνησης Εμπορευματοκιβωτίων στις προβλήτες του Πειραιά (ΕΝ.Ε.Δ.Ε.Π.)
– έναν αγώνα που συνεχίζεται και κλιμακώνεται με τα δίκαια αιτήματά τους για την
υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων, ανθρώπινες
συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, την ένταξή τους στα βαρέα και
ανθυγιεινά ένσημα και τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης όλων των εργαζομένων του
λιμανιού -και των 300 συμβασιούχων- σε πλήρους απασχόλησης.

    

Παρά τους εκβιασμούς της κυβέρνησης, τον εμπαιγμό της εργοδοσίας και την παρουσία
δυνάμεων καταστολής στην COSCO, οι λιμενεργάτες δεν διαπραγματεύονται την
εξαθλίωσή τους, δεν συμβιβάζονται με την αθλιότητα, δεν σταματούν να διεκδικούν όλα όσα
τους ανήκουν, μετά και τον τραγικό θάνατο ενός
εργαζομένου στο εργασιακό κάτεργο της εταιρείας και τον σοβαρό τραυματισμό
ενός ακόμη πριν από λίγες ημέρες.

  

Γίνονται μια γροθιά για όλους και δείχνουν τη δύναμη της αγωνιστικής ενότητας και της
συσπείρωσης απέναντι στο καθεστώς που έχει διαμορφωθεί από τους αντιλαϊκούς και
αντεργατικούς νόμους, που αυξάνουν την εκμετάλλευση με πρόσχημα την υποτιθέμενη
«ανάπτυξη».

    

Μετά την ψήφιση του αντεργατικού εκτρώματος του υπουργού Εργασίας &
Κοινωνικών Υποθέσεων Κ. Χατζηδάκη και της κυβέρνησης της Ν.Δ., η επίθεση στους
εργασιακούς χώρους είναι καθημερινή και ανηλεής. Ο στόχος κυβέρνησης, κεφαλαίου και
αστικής δικαιοσύνης, 
μέσω της καταλεηλάτησης των μισθών, της κατάργησης του οκταώρου και των συλλογικών
συμβάσεων, της εντατικοποίησης της εργασίας, των απλήρωτων υπερωριών και των
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ωραρίων-λάστιχο, των απειλών της απόλυσης και της ανεργίας, της αδιαφορίας για την
υγιεινή και την ασφάλεια, της κήρυξης των απεργιών ως παράνομων και της επιχειρούμενης
αποδυνάμωσης των συνδικάτων,
είναι 
η διαμόρφωση ενός εργασιακού μεσαίωνα, όπου, όταν οι εργαζόμενοι δεν θα
πληρώνουν με αίμα την επιβίωσή τους, θα εξαθλιώνονται αποδεχόμενοι τη
σύγχρονη δουλεία – δηλαδή, την άνευ όρων παράδοση στην εκμετάλλευση και την
ασυδοσία για τα κέρδη του κεφαλαίου.

  

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ

  

Δηλώνουμε αλληλέγγυοι στους λιμενεργάτες της COSCOκαι στις κινητοποιήσεις τους.

  

Στηρίζουμε τον αγώνα τους για το αυτονόητο – να μην κινδυνεύει η ζωή τους στον
χώρο εργασίας τους.

  

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους, τα σωματεία, όλο τον λαό, να σταθούμε στο πλευρό
τους με κάθε τρόπο. 

  

Ο ΠΣΕ ΟΓΑ ενισχύει με το ποσό των 500€ το απεργιακό ταμείο τους και δεσμευόμαστε ότι
θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τον αγώνα τους μέχρι την τελική δικαίωση.

  

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συνδράμουν οικονομικά, παρακαλούνται να απευθύνονται
στο pse . oga @ gmail . com για τον λογαριασμό της τράπεζας του απεργιακού ταμείου
ή στα γραφεία του Συλλόγου μας στην Αθήνα (στοά Πατησίων 30, γραφεία 509-510).
Επίσης, στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά έχει διαμορφωθεί χώρος για συγκέντρωση ειδών
διατροφής και πρώτης ανάγκης.

  

ΚΑΜΙΑ ΘΥΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
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Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ COSCO 

  

ΕΙΝΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

  

ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 

  

ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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