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j.p q_Η η '\L\tJ 1. Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής
U) ~ «Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Α.Ξ.Ε.

Βουλιαγμένης», που εδρεύει στο Λαιμ)Υ Βουλιαγμένης και

εκπροσωπείται νόμιμα. / 1ίΙJ §~. /}(~'1 ,

2. Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής ο/vάvωσης με την επωνυμία

«ΣωματείοΕργαζομένωνEsteeLauf ~ellas όμιλος Γρ. Σαράντη

και συνδεομένων συναφών επιχεψήσεων», που εδρεύει στη Ν.

Σμύρνη Αττικής, οδός Πριήνης 10-12,:ι\.αιεκπροσωπείται νόμιμα.

με την επωνυμία

ΤΗΡ Γλυφάδας-

3. Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οf\γάvωσης με την επωνυμία

και εκπροσωπείται νόμιμα.

«Πανελλήνιο σωματείο εργατοϋπαλλήλ1ν βαρειάς βιομηχανίας «Η

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» που εδρεύει στην Αθήνα, pδός Χαλκοκονδύλη, αρ. 43

! </.
) · ;___.~~l6-fuιc Ά'iι;"""Μ""':

----~ :- <) • '·'·.. //. 4{'"
Απασών στερουμένων ΑΦΜ.

Της

«ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ» που εδρεύει στην Αθήνα, ·"" .,

οδός Γ' Σεπτεμβρίου, αρ. 48Βκαι εκπροσωπείται νόμιμα.

Κοιvοποιούμενη : Στον πρ. Πρόεδρο της καθ' ης, Λιαγούρης Μιχαήλ, βάσει

των από 14.3.2012αρχαιρεσιών, κατοίκου Λυκόβρυσης, οδός Μπότσαρη, αρ
24.

1. Η καθ' ης η αίτηση συνιστά δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση
;;

με την επωνυμία «ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ» (στοεξής:

ΕΚΑ), νομίμως αναγνωρισθείσα δυνάμει της υπ' αριθμ. 7113/1914 απόφασης
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του Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρηθείσα στο βιβλίο σωματείων του/
'

Πρωτοδικείου με αρ. 2896, ειδ. 696/26-273. Στη δύναμη του ΕΚΑ ω~r'".

δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης ανήκουν 397 αρωτοβάθμιαν".
•,,,\

σωματεία, που εκπροσωπούν περίπου 299.000 εργαζομένους στον ιδιωτικό και

ευρύτερο δημόσιο τομέα στην Αθήνα και την ευρύτερη περιοχή. Μέλη του

ΕΚΑ συνιστούμε και οι τρεις αιτούσες συνδικαλιστικές οργανώσεις, ενώ τα

σωματεία μας εκπροσωπούνται σε αυτό μέσωεκλεγμένων αντιπροσώπων μας.

Σύμφωνα δε με το άρθρο 6 του καταστατικού του ΕΚΑ, όργανα της διοίκησης

του ΕΚΑ είναι το Συνέδριο των Αντιπροσώπων των σωματείων-μελών του, το

Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τριάντα ένα (31) μέλη, η

Εκτελεστική Επιτροπή που αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, ενώ όργανο

οικονομικού ελέγχου είναι η πενταμελής Ελεγκτική Επιτροπή. Η θητεία των

ως άνω συλλογικών οργάνων είναι τριετής και εκλέγονται από το Συνέδριο.

Με την από 16/2/2016 πρόσκλησή του, το ΕΚΑ κάλεσε όλα τα μέλη της

να συμμετάσχουν στο 29° Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε τελικώς στις 28

και 29 Μαϊού 2016, τάσσοντας ως προθεσμία υποβολής των νομιμοποιητικών

εγγράφων τους για συμμετοχή τους σε αυτό την 16η Μαϊου 2016 και

υπενθυμίζοντας παράλληλα την υποχρέωσή τους για εκπλήρωση των

οικονομικών τους υποχρεώσεων. Σύμφωνα, λοιπόν, με το από 29/5/2016

πρακτικό αρχαιρεσιών της καθ' ης και κατόπιν εξέτασης των

νομιμοποιητικών εγγράφων των σωματείων - μελών, από τα συνολικά 397

μέλη του ΕΚΑ, νομιμοποιήθηκαν και έλαβαν μέρος στις αρχαιρεσίες 268

σωματεία, με 1.263 αντιπροσώπους και 95.891 ψηφίσαντα μέλη.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το πρακτικό αρχαιρεσιών της Εφορευτικής

Επιτροπής προκύπτει ότι για το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή ψήφισαν

1.161 αντιπρόσωποι, στην δε κάλπη βρέθηκαν 1.148 έγκυρα ψηφοδέλτια.

Έτσι, τα αποτελέσματα σε σχέση με τις 31 έδρες του Δ.Σ. διαμορφώθηκαν ανά

παράταξη με την εξήςδύναμη :
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ΔΑΣ: 9 έδρες, ΕΑΚ: 7έδρες, ΠΑΣΚΕ: 5 έδρες, ΔΑΚΕ: 3 έδρες, ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ: 3

~§@ες,ΕΜΕΙΣ: 2 έδρες, ΑΓΩΝ. ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:2 έδρες.

Συνακόλουθα, δυνάμει των ως άνω αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών

του ΕΚΑ που πραγματοποιήθηκαν στις 28-29 Μαϊού 2016, στις 9/6/2016 το

νεοεκλεγμένο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα και διαμορφώθηκε ως εξής:

1. Πρόεδρος: Γεώργιος Μυλωνάς

2. Αναπλ. Πρόεδρος: Ανδρέας Κομματάς

3. Αvτιπρόεδρος: Παναγιώτης Κουλουμπαρίτσης

4. Γεν. Γραμματέας: Κωνσταντίνος Κουλούρης

5. Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: Γαβριήλ Μιχαλάτος

6. Οικονομικός Γραμματέας: Ελευθέριος Τσομπάνογλου

7. Οργανωτικός Γραμματέας: Θεοφάνης Πολύζος

8. Αναπλ. Οργ. Γραμματές: Χρήστος Γιαμπουράνης

9. Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: Χρήστος Κατσώνης

10. Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: Αλέξανδρος Περράκης

11. Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: Νικόλαος Μαυροκέφαλος

12. Έφορος: Κωνσταντίνος Γιακουμής

13. Έφορος: Λαμπρινή Σταύρου

14. Έφορος: Γεώργιος Κακαριάρης

15. Σύμβουλος Διεθνών, Δημοσίων Σχέσεων & Τύπου: Ιωάννης

Βασιλόπουλος

16.ΜέλοςΔ.Σ. : Σταύρος Λίτσας

17.ΜέλοςΔ.Σ.: Ελένη Μενεγάκη
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18. Μέλος Δ.Σ.: Ηλίας Βάσσης

19. Μέλος Δ.Σ.: Γεώργιος Στεφανάκης

20. Μέλος Δ.Σ.: Ανέστης Κανάκης

21. Μέλος Δ.Σ.: Μαρία Τσαγκατάκη

22. Μέλος Δ.Σ.: Κωνσταντίνος Λάζαρης

23. Μέλος Δ.Σ.: Θεμιστοκλής Γρηγοριάδης

24. Μέλος Δ.Σ.: Ηλίας Γκιουλάκης

25. Μέλος Δ.Σ.: Κωνσταντίνος Κρέτσης

26. Μέλος Δ.Σ: Γεώργιος Σφυρόερας

27. Μέλος Δ.Σ.: Παναγιώτης Λαμπίρης

28. Μέλος Δ.Σ.: Φώτιος Βασιλάκος

29. Μέλος Δ.Σ.: Σταυρούλα Σαλουφάκου

30. Μέλος Δ.Σ.: Σταύρος Μανίκας

31. Μέλος Δ.Σ.: Σπυρίδων Κοντομάρης

Κατόπιν δε παραίτησης του Κωνσταντίνου Γιακουμή, θέση του Δ.Σ.

κατέλαβε ο Νικόλαος Σχίζας, όπως προκύπτει από το από 27/9/2016 και με

αρ. πρωτ. 920, Πρακτικό Δ.Σ. του ΕΚΑ περί ανασύνθεσης Διοικητικού

Συμβουλίου. Αμελλητί, η νέα Διοίκηση του ΕΚΑ ανέλαβε τον υπεύθυνο ρόλο

της σε σχέση με την προστασία και διεκδίκηση των εργασιακών,

ασφαλιστικών και κοινωνικών συμφερόντων των εργαζομένων που

εκπροσωπεί, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο για την πιστή τήρηση της

εργατικής νομοθεσίας.

ΙΙ. Λίαν προσφάτως και συγκεκριμένα στις 4/10/2016 εξεδόθη η υπ'

αριθμ. 5547/2016 απόφαση του Δικαστηρίου Σας, η οποία έκρινε επί της με
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αρ. καταθ. 36064/2311/2016 Αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων της

τιρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA ΒΑΝΚ» περί αναστολής εκτέλεσης της από 28-

29/ 5/2016 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του ΕΚΑ. Ειδικότερα, το
,>-"

σωματείο αυτό δεν συμμετείχε, δια των αντιπροσώπων του, στο Συνέδριο του

ΕΚΑ, λόγω ελαττώματος των νομιμοποιητικών του εγγράφων, όπως

αποφασίστηκε στις 23/5/2016 κατά πλειοψηφία από το Πενταμελές

Προεδρείο του 29°υΣυνεδρίου του ΕΚΑ.

Το δε διατακτικό της ως άνω δικαστικής απόφασης ορίζει ότι: «Διατάσσει

τηv αναστολή της εκτέλεσης της από 28-29/5/2016 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης

της καθ' ης μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της από 28/6/2016 και με αρ.

καταθ. 36064/2311/30-6-2016 ακυρωτικής αγωγής». Με λίγα λόγια, το ΕΚΑ από

τις 4/10/2016 και εξής στερείται Διοίκησης, θα παραμείνει δε ακέφαλο, χωρίς

Διοίκηση μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της ασκηθείσας κύριας

αγωγής της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA ΒΑΝΚ», χρόνος άγνωστος εκ των

προτέρων.

Συνέπεια των ως άνω είναι πλήρης αποδόμηση και διατάραξη της

λειτουργίας του ΕΚΑ, το οποίο χωρίς Διοίκηση δεν δύναται σε καμία

περίπτωση να διεκπεραιώσει τον καταστατικό της ρόλο και σκοπό, ο οποίος

είναι η διασφάλιση και διεκδίκηση των εργασιακών δικαιωμάτων των

εργαζομένων που εκπροσωπούνται μέσω των σωματείων - μελών της καθ' ης

δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης. Κρίσιμο, λοιπόν, αλλά και

αίτημα της παρούσης είναι ο διορισμός προσωρινής Διοίκησης του ΕΚΑ,

προκειμένου το τελευταίο να αντιπαρέλθει τη νέκρωση, άλλως αδράνεια στην

οποία σήμερα έχει βυθιστεί, λόγω της αναστολής της από 28-29/5/2016

απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, βάσει της οποίας εξελέγη και η Διοίκησή
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111.Σύμφωνα με το άρθρο 786 :ΚΠολΔ,το Μονομελές Πρωτοδικείο

Αθηνών της έδρας του νομικού προσώπου που στερείται διοίκησης'; είναι
\ ..."

αρμόδιο να διορίσει προσωρινή διοίκηση. Σύμφωνα δε με τη διάταξη του "

άρθρου 781 :ΚΠολΔ,το δικαστήριοπου δικάζειτην αίτησημπορεί να εκδώσει

προσωρινή διαταγή, με την οποία διατάζει τα αναγκαία ασφαλιστικάμέτρα

έως την έκδοση της απόφασής του για να εξασφαλιστείή να διατηρηθεί

δικαίωμα ή να ρυθμιστείκατάσταση.

Εν προκειμένω, όπως και ανωτέρω αναφέρθηκε, δοθείσας της

αναστολής εκτέλεσης της από 28-29/5/2016 αρχαιρεσιακής Γενικής

Συνέλευσης,το ΕΚΑσήμεραστερείταιδιοίκησης,με αποτέλεσμανα μην έχει

την ικανότητα εκείνηνα επιμελείταικαι διεκπεραιώνειακόμη και τις άκρως

επείγουσεςυποχρεώσειςτου, πέραν την εκπλήρωσηςτων καταστατικών του

σκοπών, οι οποίες έγκεινται στη συμπαράταξη προς τους εργαζομένους, τα

δικαιώματατων οποίωνσήμεραπλήττονται περισσότεροαπό ποτέ.

Σύμφωνα με τη θεωρία και την πάγια νομολογία, αν η ανασταλείσα

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αφορά αρχαιρεσίες για εκλογή αιρετού

Διοικητικού Συμβουλίου,τότε ανακύπτει η ανάγκη διορισμού προσωρινής

κατ' άρθρο 69 ΑΚ διοικήσεως - εφόσον με την έκδοση της ανασταλτικής

απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων αναστέλλεται προσωρινά η θητεία

της αιρετής διοικήσεως μέχρις εκδόσεως αποφάσεως επί της κυρίας

ακυρωτικής αγωγής - προκειμένου η προσωρινή αυτή διοίκηση να

επιμεληθεί των μη επιδεχομένων αναβολής υποθέσεων του σωματείου

καθώς και των τρεχουσών υποθέσεων αυτού κατά το διάστημα της

αναστολής,στις οποίες περιλαμβάνεται και η δικαστική εκπροσώπηση του

σωματείουκατά την εκδίκαση της ακυρωτικής αγωγής (276/2013 ΜΠρ.Σερ,

ΝΟΜΟΣ.

Η υποβολή αιτήματος για διορισμό προσωρινής διοίκησης

προϋποθέτει την προηγούμενη αναστολή εκτελέσεως της περί των

αρχαιρεσιών φερόμενης ως ελαττωματικής απόφασης της Γενικής

Συνέλευσης(Αθ. Κρητικού, Δίκαιο σωματείων και συνδικαλιστικών οργανώσεων σελ.
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101). Η δε διοριζόμενη προσωρινή διοίκηση δύναται να έχει την εξουσία

προκηρύξεως εκλογών για την ανάδειξη νέας αιρετής διοίκησης, βάσει της

δικαστικής απόφασης που θα διορίζει την πρώτη (Στ. Βλαστού, Σωματεία,

Συνδικαλιστικές και Εργοδοτικές Οργανώσεις, σελ. 319).

Εάν η ακυρωτική αγωγή απορριφθεί τελεσιδίκως, όπως και

πιθανολογούμε, επιβάλλεται η αποκατάστασητης αιρετής διοίκησης,η οποία

εξελέγη με την προσβληθείσα επί ακυρώσει απόφαση Γεν. Συνέλευσης,υπό

την έννοια ότι η διοίκηση αυτή θα πρέπει να διανύσει ολόκληρητη θητεία

της, την οποία παρακωλύθηκε να ασκήσει εξαιτίας της διαταχθείσας

αναστολής και όχι το τυχόν υπολειπόμενο διάστημα από την έκδοση

απόφασης που ανακαλεί την αναστολήθητείαςτης μέχρι τη λήξηαυτής.Στην

περίπτωση δε που η ακυρωτική αγωγή γίνει τελεσιδίκωςδεκτή, τότε η ήδη

διορισθείσα προσωρινή διοίκηση, εάν μεν έχει, εκ της διορίσασας αυτήν

δικαστικής απόφασης, την εξουσία προκηρύξεων αρχαιρεσιών για την

ανάδειξη νέας αιρετής διοίκησης,τότε οφείλεινα προκηρύξειαυτέςεντός της

τυχόν ταχθείσας προς τούτο, υπό της διορίσασας αυτήν απόφασης,

προθεσμίας.

7

Δοθέντων των ως άνω διαλαμβανομένων, καθίσταται σαφές ότι ο

διορισμόςπροσωρινής διοίκησης,είναι επιτακτικήανάγκη, αλλά και εύλογη,

εξαιτίαςτης σήμεραδιαμορφωμένηςκατάστασης,κατόπιν αναστολήςτης από

28-29/5/2016 αρχαιρεσιακής ΓενικήςΣυνέλευσηςτου ΕΚΑ, δυνάμει της υπ'

αριθμ. 5547/2016 απόφασης του Δικαστηρίου Σας. Κρίνεται δε αναγκαίο,

μέλητης Προσωρινής Διοίκησης της καθ' ης να είναι οι εκλεγμένοι από τις

από 28-29/5/2016 αρχαιρεσίες αντιπρόσωποι, τόσο για δημοκρατικούς,όσο

και για πρακτικούς λόγους. Ειδικότερα, με την τελεσίδικη u11ύμμιψητης

αγωγής του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA ΒΑΝΚ, η . οποία

πιθανολογείται σφόδρα, -αν και δεν είναι αντικείμενο της παρούσης- τη

διοίκησηθα αναλάβει το Δ.Σ που εξελέγηβάσειτης ανασταλείσαςαπόφασης.

Γιαλόγους, λοιπόν, συνεχούς, ενιαίας και συντονισμένης δράσης του ΕΚΑ,



σκόπιμο κρίνεται η Προσωρινή Διοίκηση να προέρχεται από τις

τελευταίες αρχαιρεσίες, που πραγματοποιήθηκαν στις 28-29/5/2016.

IV. Είναι αδιανόητο δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση του

βεληνεκούςτου ΕΚΑνα αντιμετωπίζεικενό Διοίκησηςκαι να μην μπορεί να

εκπληρώσει το ρόλο του, ούτε να φέρει εις πέρας τις υποχρεώσεις του, οι

οποίες φέρουν και πρακτικό αντίκτυπο -αέρα από συνδικαλιστικό- όπως

συμβαίνει σεκάθενομικό πρόσωπο.

Α. Η πρωτοφανής οικονομική κρίση, έχοντας πλήξει κάθε στοιχείο της

κοινωνίας, δεν έχει αφήσειανεπηρέαστοτο εργατικόκαι ασφαλιστικόδίκαιο,

το οποίο έχει υποστεί σχετική αποσταθεροποίηση. Η αποδυνάμωση του

προστατευτικούρόλουτης εργατικής νομοθεσίαςέχει καταστήσειπιο έντονη

από ποτέ την ανάγκη ενδυνάμωσης της συλλογικής αυτονομίας, η οποία

επιτυγχάνεται μέσω της συντονισμένης δράσης των συνδικαλισrικών

οργανώσεων, όπως της καθ' ης η οποία εκπροσωπεί περί τους 299.000

εργαζομένους.Είναι χαρακτηριστικό ότι σε φορείς-επιχειρήσεις,όπως ΟΣΥ

ΣΤΑΣΥ,ΟΤΕ,ΟΣΕ,ΕΥΔΑΠ,ΕΛΤΑ,ΔΕΗ του ευρύτερουδημοσίου τομέα, το

σενάριο της ιδιωτικοποίησηςείναι όλο και πιο έντονο και επίκαιρο. Τα δε

σωματεία-μέλη του ΕΚΑ, με μέλη εργαζομένους στους φορείς αυτούς

βρίσκονται σε κινητοποιήσεις εν όψει τη υπαγωγής τους στο λεγόμενο

υπερταμείο, χρήζοντας της άμεσης συμπαράστασης της υπερκείμενης

συνδικαλιστικήςτουςοργάνωσης(ΕΚΑ).

Περαιτέρω, οι αιτούσες συνδικαλιστικές οργανώσεις εκπροσωπούμε

εργαζομένους,των οποίωντα εργασιακά δικαιώματαπλήπονται κατάφωρα.

Συγκεκριμένα, για την πρώτη εξ ημών, σημειώνεται ότι ο ΑΣΤΗΡ

Βουλιαγμένης είναι προς μεταβίβαση-πώληση, με αποτέλεσμα να

διακινδυνεύονται σαφώς οι ίδιες οι θέσεις εργασίας των μελών μας και η

σrήριξη του ΕΚΑ να είναι απαραίτητη. Στον δε κλάδο των καλλυντικών,

όπου απασχολούνταιοι εργαζόμενοι-μέλητης δεύτερηςεξημών, υφίσταται ο
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κίνδυνος των ίδιων των θέσεων εργασίας, αλλά και των μειώσεων στους

μισθούς τους, με αποτέλεσμα να είναι άμεση η ανάγκη συμπαράστασης από

το ΕΚΑ, ακόμη και με συλλογικές διαπραγματεύσεις. Με λίγα λόγια, οι

αιτούσες συνδικαλιστικές οργανώσεις, όπως και τα υπόλοιπα μέλη της καθ' ης

χρειάζονται περισσότερο από ποτέ τη συνδρομή του ΕΚΑ. Έτσι, ουδεμία

αμφιβολία χωρεί ούτε ως προς το έννομο συμφέρον μας για την άσκηση της

παρούσας, το οποίο είναι άμεσο και ενεστώς.

Β. Πέραν των άλλων, η έλλειψη διοίκησης του ΕΚΑ έχει φέρει το

τελευταίο και σε οικονομική αδυναμία, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να

εισπραχθούν οφειλόμενα μισθώματα από τον ΟΑΕΔ, ύψους 12.221,40€, όπως

ούτε και τα έξοδα του συνεδρίου, ύψους 22.475€ που θα καλυφθούν από τον

ΟΑΕΔ. Οι δε ανεξόφλητες οικονομικές υποχρεώσεις του μόνο για το μήνα

Οκτώβριο 2016 ανέρχονται σε περίπου 66.642,61€ και εξειδικεύονται ως εξής:

ΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ '16 έως

31/10/16

ΦΜΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ '16 έως31/10/16

ΦΟΡΟΣ ΔΣ 2 δικηγόρων ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ έως

31/10/16

Χ/μο Αυγούστου '16 έως 31/10/16

ΤΣΜΕΔΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ '16 έως 31/10/16

ΔΕΗ 19/8/16-19/9/16 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

12/10/16

ΚΑΜΠΥΛΗ τιμ.7 /9/16

8.928,48

4.887,45

993,00

59,58

2.075,93

2.108,00

632,40

6.092,48

ΕΞΟΦΛΗΣΗ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 3 τιμ.

ΕΤΉΣΙΟ Ταμείο ΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ 2015 2

ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1.500,40
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ΠΡΑΚΤΙΚΆ ΔΣ 27/9/16

ΠΑΓΙΑ για eka.org Οκτωβρίου '16 έως

25/10/16

Γραφική ύλη (Μαρκολέφας χαρτί Α4) τιμ.

5/10/16

29,16

ΤΣΑ Υ Γιατρού Εργασίας για 2015 κ'6μ.2016

Τεχνικός Ασφαλείας τιμ. 3/10/16

Συντήρηση ψύκτη 6ου ορόφου τιμ. 4/10/16

Ασφάλεια αυτοκινήτου ΕΚΑ διάρκεια

17/11/16-17 /5/17

18,17

310,00

182,28

Μισθοδοσία Οκτωβρίου '16 (περίπου καθαρά)

WIND ΕΚΑ (δεν έχει έρθει ακόμα) περίπου

216,39

20.300,00

582,00

12.221,40

114,63

Ενοίκιο για Αύγουστο και Σεπτέμβριο '16

Συντήρηση ασανσέρ για Οκτώβριο '16

Παράλληλα, το ΕΚΑ δεν δύναται να προβεί σε καμία οικονομική

συναλλαγή, καθώς δεν μπορεί ούτε να κινήσει τους δύο τραπεζικούς

λογαριασμούς που τηρεί στην Alpha Bank, με αρ. GR 31 0140 2600 2600 0200

2001 521 και με αρ. GR 65 0140 2600 2600 0200 2005 856, με αποτέλεσμα να

μην είναι δυνατό να καταβληθούν οι μισθοδοσίες του προσωπικού του

ΕΚΑ. Συνεπώς, δεν χωρεί καμία αμφιβολία περί της αναγκαιότητας

διορισμού προσωρινής διοίκησης.

Τέλος, ως προς το κατεπείγον διορισμού προσωρινής διοίκησης τίθεται

υπ' όψιν του Δικαστηρίου Σας ότι σε βάρος των από 28-29/5/2016

αρχαιρεσιών του ΕΚΑ εκκρεμεί η από 7/6/2016 με αρ. καταθ.

27804/1682/2016 αγωγή του σωματείου με την επωνυμία «ΚΛΑΔΙΚΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΑΛΛΉΛΩΝ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ», για την οποία τελευταία ημέρα

(η lΟΟη ) κατάθεσης Προτάσεων, βάσει της νέας τακτικής διαδικασίας είναι η
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17η /'10/2016. Σύμφωνα με το άρθρο 237 ΚΠολΔ, μέσα στην προθεσμία των
'100.-·::~μερώναπό την κατάθεση της αγωγής, οι διάδικοι οφείλουν να

.. _. ,/

--~~θέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν και τα πληρεξούσια έγγραφα

προς τους δικηγόρους. Έτσι, οι δικηγόροι του ΕΚΑ δεν έχουν την

απαιτούμενη πληρεξουσιότητα ούτε να καταθέσουν προτάσεις ενώπιον του

Δικαστηρίου Σας και να εκπροσωπήσουν αυτό.

Επειδή για λόγους που εξυπηρετούν την αρχή της αναγκαιότητας της

διοίκησης του νομικού προσώπου και τη συνέχεια της λειτουργίας του,

προβλέπεται σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις ο διορισμός προσωρινής

διοίκησης.
Επειδή η έλλειψη διοίκησης (ΑΚ 69)λόγω λήξης της θητείας των μελών

της τελευταίας νόμιμα εκλεγμένης διοίκησης δευτεροβάθμιας

συνδικαλιστικής οργάνωσης συνιστά εξαιρετική περίπτωση νόμιμου λόγου

διορισμού προσωρινής διοίκησης (Ειp.Λαμ. 35/2014, ΝΟΜΟΣ).

Επειδή η καθ' ης στερείται Διοίκησης, καθώς έχει ανασταλεί η εκτέλεση

της από 28-29/5/2016 απόφασης της αρχαιρεσιακής Γενικής Συνέλευσης του

ΕΚΑ, βάσει των οποίων εξελέγη η Διοίκηση του τελευταίου, χωρίς να έχει

ρυθμιστεί έστω και προσωρινά Διοίκηση που θα φέρει εις πέρας το ρόλο του

ΕΚΑ.
Επειδή άπασες οι αιτούσες τυγχάνουμε ενεργά και οικονομικώς

τακτοποιημένα μέλη της καθ' ης συνδικαλιστικής οργάνωσης, έχουμε δε

προφανές και άμεσο έννομο συμφέρον προς άσκηση της παρούσας, με την

οποία αιτούμαστε δικαστική προστασία για να λειτουργεί και να διοικείται το

ΕΚΑνόμιμα.

Επειδή συντρέχει νόμιμη περίπτωση να διοριστεί προσωρινή διοίκηση

στη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, η οποία αφού συγκροτηθεί σε

σώμα με την επιμέλεια του πρώτου, άλλως του επομένου από την ανωτέρω

λίστα να εγγράψει μέλη και να εκκαθαρίσει το μητρώο, να προετοιμάσει και

να διοργανώσει συνέδριο μέσα σε έξι(6) μήνες από τον διορισμό της και να
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διενεργήσει εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης και λοιπών οργάνων;';,.
ι ·

καθώς και να διαχειριστεί τις κατεπείγουσας φύσης υποθέσεις της, όπως ~ναι
1

η εκπροσώπηση της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης ενώπιον

των εκπροσώπων της εργοδοτικής πλευράς, η κάλυψη των έκτακτων αναγκών

της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής, αλλά και η νομιμοποίηση του ΕΚΑ

ενώπιον κάθε δικαστικής και δημόσιας αρχής.

Επειδή για τη διεκπεραίωση οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου

κρίνεται απαραίτητο να διοριστεί προσωρινά ΕξελεγκτικήΕπιτροπή.

Επειδή η αίτηση είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή, τα δε

προτεινόμενα στο αιτητικό πρόσωπα είναι απολύτως κατάλληλα και ικανά να

εκτελέσουντην εντολή εκπροσώπησης, διαχείρισης και διοίκησης του ΕΚΑ.

Επειδή αφενός για λόγους δημοκρατικής τάξης και νωπότητας της

εκλογικής βούλησης, αφετέρου λόγω της σφόδρα πιθανολογούμενης

απόρριψης της ακυρωτικής αγωγής της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής

οργάνωσης με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA ΒΑΝΚ»,

τα μέλη της προσωρινής διοίκησης πρέπει να προέρχονται από την ήδη

υπάρχουσα νομίμως εκλεγμένη διοίκηση, βάσει των από 28-29/5/2016
αρχαιρεσιών.

Επειδή σε κάθε περίπτωση μέχρις εκδόσεως τελεσίδικης απόφασης επί

της ως άνω ακυρωτικής αγωγής, το ΕΚΑ θα παραμένει χωρίς διοίκηση, ο δε

χρόνος τελεσιδικίας δεν προσδιορίζεται στο εγγύς μέλλον.

Επειδή κατά το άρθρο 781:ΚΠολΔ,νομιμοποιούμαστε να ζητήσουμε τη

χορήγηση προσωρινής διαταγής για διορισμό ελεγκτικής επιτροπής και

προσωρινής διοίκησης στο ΕΚΑ, η οποία να αποτελείται από τα κατωτέρω

προτεινόμενα πρόσωπα, ώστε αυτά να διαχειρισθούν τις εντελώς

κατεπείγουσες υποθέσεις, όπως αυτές αναφέρονται ανωτέρω, μέχρι τη

συζήτησητης παρούσης αίτησης μας και υπό τον όρο της συζήτησης αυτής.

Επειδή είναι αναγκαίο να διορισθεί προσωρινή διοίκηση, η οποία να

έχει την εξουσία να προκηρύξει εκλογές, καθώς εάν η διορισθείσα προσωρινή

διοίκηση δεν έχει εξουσιοδοτηθεί vα προκηρύξει εκλογές για την ανάδειξη

νέας αιρετής διοίκησης, αν η ακυρωτική αγωγή γίνει τελεσίδικα δεκτή, τότε
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ιιαύει οριστικώς και υποχρεωτικώς η εξουσία της, οπότε θα πρέπει να
\

δtbρισθεί νέα προσωρινή διοίκηση για την προκήρυξη αρχαιρεσιών, με

σtrοτέλεσμα την μακρόχρονη ταλαιπωρία του ΕΚΑ και του Δικαστηρίου Σας

με το ως άνω αντικείμενο.

Επειδή στόχος της Προσωρινής Διοίκησης είναι η άμεση

πραγματοποίηση εκλογών για την ανάδειξη Διοίκησης.

Επειδή βάσει του άρθρου 6 του καταστατικού του ΕΚΑ, έκτακτο

συνέδριο συγκαλείται όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο η Διοίκηση του

ΕΚΑ όταν το ζητήσουν το ένα τέταρτο 114 του όλου αριθμού των γραμμένων

ταμειακά εντάξει μελών σωματείων του ΕΚΑ με έγγραφη αίτηση προς το

Διοικητικό Συμβούλιο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

Να γίνει δεκτή η αίτησή μας.

Να διοριστεί προσωρινή διοίκηση η οποία θα αποτελείται από τους

κάτωθι:

1. Πρόεδρος: Γεώργιος Μυλωνάς

2. Αναπλ. Πρόεδρος: Ανδρέας Κομματάς

3. Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Κουλουμπαρίτσης

4. Γεν. Γραμματέας: Κωνσταντίνος Κουλούρης

5. Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: Γαβριήλ Μιχαλάτος

6. Οικονομικός Γραμματέας: Ελευθέριος Τσομπάνογλου

7. Οργανωτικός Γραμματέας: Θεοφάνης Πολύζος

8. Αναπλ. Οργ. Γραμματές: Χρήστος Γιαμπουράvης

13



9. Μέλος ΕκτελεστικήςΕπιτροπής: ΧρήστοςΚατσώνης

10. Μέλος ΕκτελεστικήςΕπιτροπής: Αλέξανδρος Περράκης

11. Μέλος ΕκτελεστικήςΕπιτροπής: Νικόλαος Μαυροκέφαλος

12. Έφορος: Γεώργιος Σφυροέρας

13. Έφορος: Λαμπρινή Σταύρου

14. Έφορος: Γεώργιος Κακαριάρης

16. ΜέλοςΔ.Σ. : Σταύρος Λίτσας

17. Μέλος Δ.Σ. : Ελένη Μενεγάκη

18. Μέλος Δ.Σ.:Ηλίας Βάσοης

19. Μέλος Δ.Σ.:ΓεώργιοςΣτεφανάκης

20. ΜέλοςΔ.Σ.: ΑνέστηςΚανάκης

21. ΜέλοςΔ.Σ.:Μαρία Τσαγκατάκη

22. ΜέλοςΔ.Σ.:Κωνσταντίνος Λάζαρης

23. ΜέλοςΔ.Σ.:Θεμιστοκλής Γρηγοριάδης

24. ΜέλοςΔ.Σ.:Ηλίας Γκιουλάκης

25. ΜέλοςΔ.Σ.:Κωνσταντίνος Κρέτοης

26. ΜέλοςΔ.Σ: Νικόλαος Σχίζας

27. ΜέλοςΔ.Σ.:Παναγιώτης Λαμιιίρης

28. ΜέλοςΔ.Σ.: ΦώτιοςΒασιλάκος

29. ΜέλοςΔ.Σ.:Σταυρούλα Σαλουφάκου

15. Σύμβουλος Διεθνών, Δημοσίων Σχέσεων & Τύπου: Ιωάννης

Βασιλόπουλος
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. 1

30. Μέλος Δ.Σ.: Σταύρος Μανίκας

31. . Μέλος Δ.Σ.: Σπυρίδων Κοντομάρης

-·-- -~--· .."'·.,...__.::!.. r;ροκειμέyου, αφού συγκροτηθεί σε σώμα με την επιμέλεια του πρώτου,

άλλως του επομένου από την ανωτέρω λίστα, να εγγράψει μέλη και να

ε~=~~ (~\ ~ητρώο, να π~οετοιμάσει και να διοργανώσει συνέδριο μέσα
σε ~'μήνες από τον διορισμό της και .να διενεργήσει εκλογές γιά: 'την

ανάδειξη νέας διοίκησης και λοιπών οργάνων, να εφαρμόζει τις καταστατικές

. διατάξεις και συγκεκρηιένα τα άρθρα 2, 6,7,8,10του καταστατικού της καθ'

ης, καθώς και να. διαχειριστεί τις κατεπείγουσας φύσης υποθέσεις της, όπως

είναι η ·εκπροσώπηση της · δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης

ενώπιον των εκπροσώπων της εργοδοτικής πλευράς, η κψωψ~ των έκτακτων

αναγκών της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής, η ..νόμιμη εκπροσώπηση του

ΕΚΑ ενώπιον κάθε δικαστικής και δημόσιας. αρχής, η κάλυψη :τφν

μισθοδοσιών του προσωπικού του ΕΚΑ, .η τακτοττοίηοη των .λουιών .

οικονομικών του υποχρεώσεων, καθώς και· η .κίνηση των τρααεζικών

λογαριασμών του στην Alpha Bank με .αριθμοϋς GR 31 01.402600 2600 0200

2001·521και GR 65 014026002600{)2002005856.

Να διοριστεί Εξελεγκτική Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από τους: 1)

Γεώργιο Βλάχο, 2) Αικατερίνη ·Λαζανά, 3) Γεράσιμος Σαετσιέρη, 4)

Χαράλαμπο Δρίβα, 5) ΒασίλειοΧαϊδεμενάκο:
. '

Να χορηγηθεί προσωρινή διαταγή με το ως άνω περιεχόμενο περί
. ,.• .. . ,:

διορισμού προσωρινής διοίκησης στο ΕΚΑ και Εξελεγκτικής Εηιτροπής. λόγω

του κατεπείγοντος και του επικείμενου κινδύνου βλάβης των ουμφερόντων

των εργαζόμενων - μελών της ένεκα των επιτακτικών Προβλημάτων που

π_eοκύpτουναπό την έλλειψη διοίκησης του σωματείου.\..~;.-~,-y" <s·xY~'i \'\Ό~

· \\">"> >-.,~~-;;. ~φ \:.t\c:> "\d---' , <::.R_O :-\'<\,..> av\··ς\'Γ\DΎ\"Ξ, a~..::Γ'ψ)ς

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2016
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ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ : ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ

Γενικός Αριθμός Κατάθεσης
"'

Αριθμός Κατάθεσης Δικογράφου

62590 / 2016

245512016

Σ5ν- Αθήνα και στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου,σήμερα την 13/10/2016ημέρα
0'Πtμπτη και ώρα 14:06 εμφανίστηκε στο Γραμματέα του ΜονομελούςΠρωτοδικείου

Αθηνών, ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ο Ι η δικηγόρος

(ΔΣΑ / 3534Ο)ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ και κατέθεσε το παραπάνω δικόγραφο

ΑΙΤΗΣΗΣ.

Για την παραπάνω πράξη συντάχθηκε η έκθεση αυτή που υπογράφεταινόμιμα.

ΠΡΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

Αριθμός Πινακίου

Κτίριο

Αίθουσα

Ημερομηνίασυζήτησης

Ημέρα

Ώρα

Κοινοποίησηπρο

Αθήνα, 13/10/2016

Ο Ι Η Δικαστής

ΡΓ / 13

11

202

24/10/2016

Δευτέρα

09:00

3 ημερών

ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ




