
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ 

 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, 

 

Όπως γνωρίζετε από την πρώτη στιγμή τα Σωματεία μας προέταξαν την 

ενότητα και  την ισχυροποίηση του Εργατικού μας Κέντρου και την 

ενδυνάμωση του τοπικού συνδικαλιστικού κινήματος, στο οποίο ανήκουν και 

πρέπει να ανήκουν οι χιλιάδες Ναυτεργάτες που εκπροσωπούμε. 

Δυστυχώς, συγκεκριμένες συμπεριφορές εναντίον μας, μας εξανάγκασαν να 

προσφύγουμε στα Δικαστήρια προκειμένου να διασφαλίσουμε το 

αναφαίρετο δικαίωμα μας να συμμετάσχουμε στα δρώμενα του Εργατικού 

μας Κέντρου πιστοί στις παραπάνω Αρχές μας.  

Το Δικαστήριο, όμως, ως «Πόντιος Πιλάτος» ένιψε τας χείρας του και 

ουσιαστικά παρέπεμψε την υπόθεση στο τακτικό Δικαστήριο, δηλαδή στις 

διαδικασίες ακύρωσης του Συνεδρίου και των Αρχαιρεσιών. 

Τα Σωματεία μας αξιολογώντας την παραπάνω εξέλιξη και μένοντας πιστά 

στην βασική αρχή της Ενότητας του Συνδικαλιστικού Κινήματος, ομόφωνα 

αποφάσισαν, παρά το αναμφισβήτητο γεγονός ότι το Δίκαιο και η 

Νομιμότητα είναι  σαφώς υπέρ των θέσεων μας,  να μην εμπλέξουν τη νέα 

Διοίκηση και την ομαλή λειτουργία του Κέντρου σε περαιτέρω δικαστικές 

διαμάχες  και περιπλοκές.  

Παράλληλα όμως, τονίζουμε προς κάθε κατεύθυνση,  ότι δεν πρόκειται να 

απεμπολήσουμε το δικαίωμα της συμμετοχής μας στο Ε.Κ.Π. και ούτε βέβαια  

και  να  το  χαρίσουμε  στον οποιοδήποτε.   

Ταυτόχρονα προειδοποιούμε ότι δεν πρόκειται να ανεχθούμε περαιτέρω 

παραβιάσεις και παρερμηνείες του Καταστατικού του Ε.Κ.Π. και του Νόμου. 

Τα όποια «επιτροπάτα» δεν νομιμοποιούνται να αποκλείουν την 

αντιπροσώπευση χιλιάδων εργαζομένων στο Ε.Κ.Π. για την επίτευξη 

ιδιοτελών σκοπών που καμία σχέση δεν έχουν με το υγιές συνδικαλιστικό 

κίνημα και τα πραγματικά συμφέροντα της εργατικής τάξης. 



 

Τέλος, καλούμε τη νέα Διοίκηση του Ε.Κ.Π. να μην συνεχίσει τις πρακτικές 

του παρελθόντος με  το  διαχωρισμό των εργαζομένων και να ανοίξει μια νέα 

σελίδα στην οποία θα μετέχουν ενεργά και τα σωματεία μας, όπως και όλα 

τα σωματεία του Πειραιά.  

 

Εμείς είμαστε παρόντες, ενωμένοι και δυνατοί να αντιμετωπίσουμε 

τις όποιες προκλήσεις. 

Οι εργαζόμενοι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. 

Κοινός μας αντίπαλος είναι μόνο το κεφάλαιο και η εργοδοσία. 

 

Πειραιάς, 9 Δεκεμβρίου 2021 

 

ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ 

Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Πάσης Τάξεως Ε.Ν. 

Πανελλήνια Ένωση Αρχιθαλαμηπόλων – Θαλαμηπόλων Ε.Ν. 

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Οικονομικών Αξιωματικών Ε.Ν. 

Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Μ.Ε.Κ. Ε.Ν. 

Πανελλήνια Ένωση Φροντιστών Ε.Ν. 

Πανελλήνια Ένωση Πρακτ. Πλοιάρχων και Κυβερνητών Πάσης Τάξεως Ε.Ν. 

Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Τροφοδοσίας Ε.Ν. – «Η ΑΓΙΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»  

Πανελλήνιος Ένωσις Ναυτών Μότορσιπς, Πετρελαιοκινήτων και 

Οχηματαγωγών (Φέρρυ-μποτ) μικρών αποστάσεων Εμπορικού Ναυτικού  - 

«Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» 


