Για τη διορισμένη διοίκηση στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας
Written by Basilis8
Wednesday, 09 November 2016 15:37 - Last Updated Wednesday, 09 November 2016 15:42

Στις 14-10-2016 το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, αποφασίζει την ακύρωση του 29ου
Συνέδριου του ΕΚΑ (Μάιος 2016) και διορίζει προσωρινή Διοίκηση στο Εργατοϋπαλληλικό
Κέντρο Αθήνας, σε συνέχεια της Προσφυγής του «Συλλόγου Προσωπικού ALPHA BANK»
και της παράταξης του στο ΕΚΑ με τον τίτλο «ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ», κατά των αποφάσεων και
των αρχαιρεσιών του 29ου Συνεδρίου του ΕΚΑ.
Με βάση την παραπάνω απόφαση «ο έλεγχος του κύρους των κάθε φύσεως εκλογών των
οργάνων σωματείων απόκειται στην δικαιοδοτική κρίση των δικαστηρίων και όχι των
διοικητικών συμβουλίων ή γενικών συνελεύσεων των υπερκείμενων oργανώσεων» !!!!!
Ωμή και απροκάλυπτη παρέμβαση του κράτους στο συνδικαλιστικό κίνημα με τη σφραγίδα
του εργοδοτικού συνδικαλισμού μέσω της «ανεξάρτητης» αστικής δικαιοσύνης που
υπηρετεί με τις αποφάσεις της την εργοδοσία και την κυβέρνηση.
Το εργοδοτικό σωματείο της Alpha Bank με τη στήριξη των τραπεζιτών επιδιώκει
περισσότερες έδρες στο ΕΚΑ. Αφού δεν κατάφερε να νομιμοποιήσει τους εκπροσώπους
του και αποκλείστηκε από το συνέδριο (δεν προσκόμισε όπως τα υπόλοιπα σωματεία τα
σωστά νομιμοποιητικά έγγραφα και εμφάνισε ψηφίσαντες για το εργατικό κέντρο Αθήνας
από όλη την Ελλάδα κλπ) κατέφυγε στα δικαστήρια.
Η ΟΤΟΕ στήριξε στο δικαστήριο, από κοινού με τον εργοδοτικό Σύλλογο της Eurobank, το
εργοδοτικό σωματείο της Alpha Bank.
Οι παρατάξεις ΕΑΚ, ΠΑΣΚ, ΔΑΚΕ νομιμοποίησαν την προσφυγή του εργοδοτικού
σωματείου της Alpha Bank με τη δημιουργία κοινού προεδρείου με τη «ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ» και
αποδεχόμενοι τη νέα δοτή διοίκηση, δηλαδή την καθόλου τυχαία αφαίρεση μίας έδρας από
την Αγωνιστική Ταξική Ενότητα και την κατοχύρωσή της σε συνδικαλιστή της εργοδοτικής
παράταξης «ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ», αποδεικνύουν και στους πλέον δύσπιστους την ευθεία σύνδεσή
τους με την κυβέρνηση, την αστική
δικαιοσύνη, την εργοδοσία και ιδιαίτερα το τραπεζικό κεφάλαιο.
Ο πρόεδρος του ΕΚΑ και μέλος του ΔΣ του ΣΕΥΤΠΕ, Γιώργος Μυλωνάς συντάχθηκε με
τις παραπάνω ενέργειες, παίρνοντας θέση κατά των συμφερόντων των εργαζομένων. υπέρ
της ωμής κρατικής παρέμβασης στο συνδικαλιστικό κίνημα.
Καθόλου τυχαία δεν είναι η συγκυρία που συμβαίνουν όλα αυτά.
Την ώρα δηλαδή που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ξεκινά μια ακόμα «διαπραγμάτευση» που
θα καθορίσει μισθούς – συμβάσεις – συνδικαλιστικό
νόμο και δικαίωμα στην απεργία, την ώρα που απαιτείται ταξική ανασυγκρότηση του
συνδικαλιστικού κινήματος και ενίσχυση των ταξικών και αποφασιστικών αγώνων
ανατροπής της βάρβαρης πολιτικής κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ-εργοδοσίας, το μεγαλύτερο
εργατικό κέντρο της χώρας στα πρότυπα του εργοδοτικού, κρατικού
και κυβερνητικού συνδικαλισμού, της ΓΣΕΕ, και της ΟΤΟΕ , παραλύει, όχι μόνο
δεν μπορεί να οργανώσει την πάλη ενάντια στα αντεργατικά μέτρα αλλά συναινεί
και νομιμοποιεί την υποταγή του συνδικαλιστικού κινήματος στις εργοδοτικές και
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κυβερνητικές εντολές.
Καταγγέλλουμε την ωμή και άθλια παρέμβαση των αστικών δικαστηρίων στις αποφάσεις
των εργαζομένων και τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε δοτή και διορισμένη
διοίκηση.
Καλούμε το ΣΕΤΑΠ και κάθε πρωτοβάθμιο σωματείο –μέλος του ΕΚΑ να αποφασίσει για
την ανάκληση της άθλιας απόφασης αλλά και των ασφαλιστικών μέτρων του σωματείου
της Alpha Bank.
Συσπειρωνόμαστε στα σωματεία μας, ζωντανεύουμε τις μαζικές τους διαδικασίες,
οργανώνουμε την αντεπίθεση του εργατικού κινήματος!

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

(ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ)

www.apeate.gr
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