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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κυβερνητική μεθόδευση για την υπονόμευση και τον οικονομικό 
στραγγαλισμό του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. 
Όπως είναι γνωστό κατά το τακτικό Συνέδριο του Ε.Κ.Π στις 15-26/2/2013 με απόφαση του Δ.Σ και του 
Συνεδρίου αποκλείστηκαν από τις εργασίες του οι αντιπρόσωποι 6 Ναυτεργατικών Σωματείων που επί 
30 χρόνια αρνούνται πεισματικά και αυθαίρετα να εκδημοκρατίσουν και εκσυγχρονίσουν τα 
καταστατικά τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π που προβλέπει την εφαρμογή της απλής 
αναλογικής σαν πάγιο εκλογικό σύστημα το οποίο εφαρμόζεται σε όλη την έκταση του συνδικαλιστικού 
κινήματος με βάση τον νόμο 1264/1982. 
H Αυτόνομη Παρέμβαση ανέδειξε όλα αυτά τα χρόνια και πήρε πάμπολλες πρωτοβουλίες για το 
πρόβλημα αυτό, τόσο μέσα στο Δ.Σ όσο και ευρύτερα στους εργαζόμενους στον Πειραιά.  
Παρά τις προσπάθειες και πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν όλα αυτά τα χρόνια, τόσο σε επίπεδο 
Εργατικού Κέντρου όσο και σε επίπεδο Ναυτεργατικών Σωματείων (περιλαμβανομένης και της ΠΝΟ που 
διατηρεί ένα από τα πιο αντιδραστικά και αντιδημοκρατικά καταστατικά στο συνδικαλιστικό κίνημα). Τα 
Σωματεία αυτά και οι δυνάμεις του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού (ΔΑΚΕ – ΠΑΣΚΕ) 
εμμένουν στην αντιδημοκρατική και αναχρονιστική αντίληψη και πρακτική να διατηρούν ένα σαθρό 
καθεστώς σε αυτά τα συνδικάτα που παράγει την νοθεία, την αντιδημοκρατική λειτουργία σε ΠΝΟ και 
σε Ναυτεργατικά Σωματεία, τον αποκλεισμό των διαφορετικών απόψεων από τις εκλογικές διαδικασίες 
και στην πράξη εξοστρακίζει τις κεκτημένες δημοκρατικές διαδικασίες που αποτελούν αυτονόητη και 
δεδομένη κατάκτηση των εργαζομένων για την λειτουργία και δράση του συνδικαλιστικού κινήματος. 
Αντίθετα για τις δυνάμεις που είναι υποταγμένες και υπηρετούν το μοντέλο του κυβερνητικού και 
εργοδοτικού συνδικαλισμού, η παραχάραξη της βούλησης και της θέλησης των εργαζομένων, η 
διαιώνιση της αντιδημοκρατικής λειτουργίας και ο αποκλεισμός υπαρκτών συνδικαλιστικών 
δυνάμεων και πολιτικών απόψεων και ρευμάτων στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα είναι ψιλά 
γράμματα και μάλιστα στο όνομα της ενότητας γίνεται επίκληση από αυτές τις δυνάμεις να 
ακυρωθούν οι αποφάσεις του Δ.Σ και του Συνεδρίου για να σταματήσει η κρίση και ο ασφυκτικός 
οικονομικός και πολιτικός εκβιασμός σε βάρος του ΕΚΠ. 
Ο Υπουργός Εργασίας αρνήθηκε συνάντηση με την Διοίκηση του ΕΚΠ στην πρωτοβουλία να απεμπλακεί 
η μισθοδοσία του προσωπικού από τα παραταξιακά παιχνίδια ΠΑΣΚΕ – ΔΑΚΕ, ο Πρόεδρος και ο Γ.Γ της 
ΓΣΕΕ αρνήθηκαν κατηγορηματικά να προχωρήσουν σε δανεισμό του ΕΚΠ έως ότου εκδικασθεί η 
υπόθεση η οποία έχει ορισθεί για τις 14/5/2014. Μάλιστα ο χρεοκοπημένος στην συνείδηση των 
εργαζομένων Πρόεδρος της ΓΣΕΕ που υπηρετεί τα συμφέροντα της τρόικα και της αντιλαϊκής 
κυβερνητικής πολιτικής με περίσσιο θράσος δήλωσε στην αντιπροσωπεία του ΕΚΠ ότι «κάνετε άμεσα 
συνέδριο και νομιμοποιείστε τους νόθους συνέδρους έτσι ώστε να εκλείψει η εκκρεμότητα και να 



συνεχισθεί κανονικά η χρηματοδότηση από τον ΟΑΕΔ!!!». Στην ίδια συνάντηση ο ίδιος αυτός 
εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλιστής δήλωσε ότι η ΠΑΣΚΕ δεν έχει ωφεληθεί ως τώρα από την 
νομιμοποίηση των νόθων αντιπροσώπων της ΠΝΟ!!! 
Το αίτημα του ΕΚΠ για συνέχιση της χρηματοδότησης εγκρίθηκε τόσο από το Δ.Σ του ΟΑΕΔ όσο και από 
την Νομική υπηρεσία του οργανισμού που αποφάνθηκαν ότι η όποια ένσταση δεν μπορεί να επηρεάσει 
την χρηματοδότηση του ΕΚΠ από τον ΟΑΕΔ. 
Όμως όταν το αίτημα πήγε για έγκριση και υπογραφή στον επίτροπο του ΟΑΕΔ Δημητράτο  Διαμαντή 
(ανήκει στο ελεγκτικό συνέδριο και υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης) ο ίδιος προχώρησε σε μια 
απίστευτη όσο και πρωτοφανή άποψη για να απορρίψει το αίτημα του ΕΚΠ. Συγκεκριμένα στο σκεπτικό 
της απόφασης αναφέρεται ότι καθίσταται μη νόμιμη η επιχορήγηση του ΕΚΠ «εφόσον απαραίτητη 
προϋπόθεση για την επιχορήγηση των παραπάνω λειτουργικών δαπανών σύμφωνα με την ΚΥΑ αποτελεί 
η εκλογή νόμιμης Διοίκησης των Εργατικών Κέντρων. Κατά συνέπεια εφόσον έχει προσβληθεί το 
αποτέλεσμα των εκλογών και μέχρι τελεσιδικίας της κυρίως αγωγής είναι αναγκαίο να διορισθεί 
προσωρινή Διοίκηση ως νόμιμος εκπρόσωπος τη συνδικαλιστικής οργάνωσης». 
Όπως γίνεται αντιληπτό από την παραπάνω αναφορά που περιέχεται στο σκεπτικό του επιτρόπου ο 
ίδιος δεν περιορίζεται μόνο ή κυρίως στην ερμηνεία του νόμου  για επιχορήγηση του ΕΚΠ αλλά 
ουσιαστικά αναγάγει τον εαυτό του σε αρμόδιο δικαστικό όργανο και αποφαίνεται επί της ουσίας των 
αποφάσεων του εκλογοαπολογιστικού συνεδρίου του ΕΚΠ. Πρόκειται για μια αυθαίρετη άποψη που 
περισσότερο είναι πολιτική και καθόλου νομική δεν έχει καμιά βάση και υπόσταση. 
Αφού η στοιχειώδης γνώση του Σωματειακού δικαίου καταδεικνύει ότι η άσκηση ακυρωτικής αγωγής 
κατά αποφάσεων του εκλογοαπολογιστικού συνεδρίου συνδικαλιστικής οργάνωσης ουδεμία επιρροή 
ασκεί στην νομιμότητα της υπό αυτού προκυψάσης Διοίκησης του (δοθέντος μάλιστα ότι η αγωγή αυτή 
έχει διαπλαστικό χαρακτήρα και άρα ακόμα και η τυχόν επ’ αυτής θετική πρωτόδικη απόφαση δεν 
παράγει εκτελεστότητα) πολύ δε περισσότερο δεν απαιτείται διορισμός προσωρινής Διοίκησης. 
Στην προκειμένη περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 1264/1982 και οι σχετικές με τα 
σωματεία διατάξεις του Α.Κ. όπως επισημαίνουν έγκριτοι νομικοί που έχουν ασχοληθεί με παρόμοιες 
υποθέσεις. Η μόνη περίπτωση να παύσει η εξουσία της εκλεγμένης από το συνέδριο Διοίκησης είναι να 
ασκήσει ο προσβάλλων με την αγωγή ταυτόχρονα και αίτηση αναστολής της απόφασης του συνεδρίου 
και η αίτηση αυτή να γίνει δεκτή. Στην περίπτωση του ΕΚΠ ασκήθηκε μόνο ακυρωτική αγωγή και 
ουδέποτε ασκήθηκε αίτηση αναστολής. 
Μαζί με όλα τα παραπάνω πρέπει να επισημάνουμε ότι τον κίνδυνο που διαμορφώνει το σκεπτικό του 
επιτρόπου του ΟΑΕΔ, διότι αν δεχθεί κανείς την άποψή του, τότε κανένα εκλεγόμενο όργανο δεν θα 
λειτουργούσε και όλες οι Διοικήσεις θα ήταν έκπτωτες σε περίπτωση άσκησης κατά της εκλογής τους 
ακυρωτικής αγωγής!!! 
Πρόκειται για επικίνδυνη αντίληψη και προσέγγιση η οποία (με αφορμή το ΕΚΠ) εγκυμονεί 
τεράστιους κινδύνους για την λειτουργία των Συνδικάτων η οποία μπορεί να το οδηγήσει στην 
ακινησία και την παράλυση!!! 
Αυτό το ιδιότυπο μποϋκοτάζ που κήρυξε η κυβέρνηση μαζί με τον εργοδοτικό και κυβερνητικό 
συνδικαλισμό εναντίον του ΕΚΠ δημιουργεί σοβαρές συνέπειες και παρενέργειες τόσο στην λειτουργία 



της οργάνωσης όμως περισσότερο έχει άμεσες συνέπειες στο ανθρώπινο δυναμικό που εργάζεται στο 
ΕΚΠ και το οποίο παραμένει απλήρωτο επί 9 συνεχόμενους μήνες!!!. 
Τα παιχνίδια της κυβέρνησης και του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού πάνω στις πλάτες του 
προσωπικού (το οποίο παρά τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που είναι φυσικό να αντιμετωπίζει έχει 
επιδείξει σοβαρότητα, υπευθυνότητα, συνέπεια και συμβάλει και αυτό μέσα από τις αντιξοότητες στην 
εύρυθμη λειτουργία του ΕΚΠ), δεν θα περάσουν. 
Αυτή την ανθρώπινη διάσταση μαζί με τον πολιτικό εκβιασμό που υφίσταται το ΕΚΠ είμαστε 
αποφασισμένοι να τον αντιμετωπίσουμε με αποφασιστικότητα συνεπείς στις αρχές και τις αξίες μας και 
δεν πρόκειται να υποκύψουμε στις δυνάμεις που αποσκοπούν στο πισωγύρισμα του συνδικαλιστικού 
κινήματος στην εποχή της νοθείας. 
Καλούμε τα συνδικάτα, τα σωματεία μέλη του ΕΚΠ και όλους τους εργαζόμενους να εκφράσουν με κάθε 
δυνατό τρόπο την διαμαρτυρία τους για αυτές τις μεθοδεύσεις και να μην επιτρέψουν το ΕΚΠ να γίνει το 
πειραματόζωο των αντιδραστικών κυβερνητικών επιδιώξεων. 
Ήδη με πρότασή μας στο τελευταίο Δ.Σ του ΕΚΠ εγκρίθηκε η συγκρότηση επιτροπής η οποία θα 
καταθέσει προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού με κατεύθυνση το αμέσως επόμενο 
διάστημα να συγκληθεί καταστατική συνέλευση στο ΕΚΠ. 
 


