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Περιστέρι 18-10-16 

Καταγγελία για την ακύρωση του Συνέδριου του Ε.Κ.Αθήνας  

Ο Σ.Ε.Π.Ε Περιστερίου ‘’Έλλη Αλεξίου’’ καταγγέλλει την ωμή και 

απροκάλυπτη παρέμβαση της αστικής δικαιοσύνης για λογαριασμό της 

κυβέρνησης και της εργοδοσίας, με την οποία αποφασίζει την ακύρωση 

του 29ου Συνέδριου του ΕΚΑ (Μάιος 2016), των αποφάσεων και των 

αρχαιρεσιών του. 

Με δικαστική απόφαση ακυρώνεται στην πράξη η δυνατότητα των 

συνδικαλιστικών οργάνων, ιδιαίτερα των δευτεροβάθμιων, να ελέγχουν και να 

νομιμοποιούν τους αντιπροσώπους των συνδικαλιστικών τους αρχαιρεσιών, 

όπως προβλέπουν ρητά τα καταστατικά των συνδικαλιστικών οργανώσεων, 

που άλλωστε γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από ένα πρωτοβάθμιο 

σωματείο για να γίνει μέλος σε δευτεροβάθμιο. Ανοίγει το δρόμο του 

ολοκληρωτικού άμεσου ελέγχου των συνδικάτων από το κράτος και την 

εργοδοσία. 

Και δε σταματάει εκεί η απόφαση, πάει ένα ακόμα βήμα παραπέρα, 

ισχυριζόμενη πως μοναδικός κριτής ελέγχου και νομιμοποίησης των 

διαδικασιών των σωματείων, δεν είναι τα ίδια τα συνδικαλιστικά όργανα και τα 

καταστατικά τους αλλά τα δικαστήρια, τα οποία αποφασίζουν με κριτήριο, "η 

δικαστική επέμβαση στη σωματειακή αυτονομία να καθίσταται όσο το δυνατόν 

ανώδυνη".  

Οδηγεί δηλαδή τα συνδικάτα και ιδιαίτερα τα δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά 

όργανα να παίρνουν αποφάσεις όχι στις ΓΣ και στα συνέδρια τους αλλά στις 

αίθουσες των δικαστηρίων που θα ορίζουν και τις διοικήσεις! Αυτή η 

κατάπτυστη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για 

http://www.syllogosellialexiou.gr/


λογαριασμό της εργοδοσίας και της κυβέρνησης, αποδεικνύει για ακόμα μια 

φορά ότι η δικαιοσύνη δεν είναι καθόλου τυφλή προκειμένου να χτυπήσει το 

εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα και τους εργατικούς αγώνες, να υπηρετήσει με 

τις αποφάσεις της τη μεγαλοεργοδοσία και την κυβέρνηση. 

Η ωμή παρέμβαση της δικαιοσύνης στο συνδικαλιστικό κίνημα, εν προκειμένω 

στο ΕΚΑ, επιβεβαιώνει τις προθέσεις τις κυβέρνησης και της εργοδοσίας, που 

σχεδιάζεται να υλοποιηθούν με το νέο συνδικαλιστικό νόμο. Μπροστά στο νέο 

τσουνάμι αντιλαϊκών μέτρων που ετοιμάζεται να φέρει η κυβέρνηση για τα 

Εργασιακά, τις ΣΣΕ, τις ομαδικές απολύσεις, κυβέρνηση και εργοδότες θέλουν ένα 

συνδικαλιστικό κίνημα απόλυτα χειραγωγημένο, ένα κίνημα δεμένο χειροπόδαρα που 

δε θα αμφισβητεί και δε θα οργανώνει την πάλη ενάντια στα αντεργατικά μέτρα.  

Ένα κίνημα που θα είναι κολαούζος στον κοινωνικοεταιρισμό και μηχανισμός 

νομιμοποίησης της αντιλαϊκής πολιτικής μέσα στους εργάτες, στα πρότυπα της 

ΓΣΕΕ, της ΑΔΕΔΥ και άλλων εργατοπατερίστικων συνδικαλιστικών οργάνων. Θέλουν 

να επιβάλλουν σιγή νεκροταφείου.   

Μεγάλες είναι οι ευθύνες των παρατάξεων που στο ΔΣ του ΕΚΑ, την 

Παρασκευή 7 Οκτώβρη, σαν έτοιμοι από καιρό αποφάσισαν να 

καταργήσουν την εκλεγμένη διοίκηση και να πάνε στο δικαστήριο να 

τους διορίσει καινούργια! Χωρίς να κρατήσουν ούτε τα προσχήματα 

αρνήθηκαν την πρόταση της ΔΑΣ, το ΕΚΑ να καταγγείλει την απόφαση του 

δικαστηρίου και να μη δεχτεί οι τραπεζίτες και το κράτος να ορίσουν διοίκηση, 

να ενημερωθούν και να κινητοποιηθούν οι εργαζόμενοι της Αθήνας και τα 

σωματεία μέλη του ΕΚΑ, να υπάρξει ένα αγωνιστικό πρόγραμμα διεκδίκησης 

με παραστάσεις διαμαρτυρίας στα υπουργεία Δικαιοσύνης και Εργασίας και 

άλλες μορφές 

Οι εργαζόμενοι, τα σωματεία δεν πρέπει να δεχτούν και να 

νομιμοποιήσουν αυτήν την ωμή παρέμβαση των δικαστηρίων στο 

συνδικαλιστικό κίνημα. Πρέπει να καταγγείλουν και να την 

αντιπαλέψουν με κάθε τρόπο. Να οργανωθούν μαζικά στα συνδικάτα 

τους.  

Με Γενικές Συνελεύσεις και άλλες μαζικές διαδικασίες να ζωντανέψουν 

τα συνδικάτα και να τα μετατρέψουν σε κέντρα οργάνωσης και αγώνα 

ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης - εργοδοσίας - ΕΕ.  



Να θέσουν στο επίκεντρο των διεκδικήσεων τους την κατάργηση όλων 

των αντεργατικών νόμων, την πάλη για τις σύγχρονες ανάγκες των 

εργαζομένων και των οικογενειών τους, την πάλη για ΣΣΕ και την 

κάλυψη όλων των απωλειών που υπέστησαν οι εργαζόμενοι κατά την 

περίοδο της καπιταλιστικής κρίσης. 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ 

 

 

 

 


