
 Α
πολογισμός Δ

ράσης
Ε Ρ ΓΑΤΟΫ Π Α Λ Λ Η Λ Ι ΚΟ 

Κ Ε Ν Τ ΡΟ  Α Θ Η Ν Ω Ν

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

4-5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
Ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens 

(Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, Αθήνα)





ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

4-5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
Ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens 

(Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, Αθήνα)



Επιμέλεια έκδοσης: Χριστίνα Θεοχάρη 

Στην υλοποίηση της έκδοσης συνέβαλε ο Δημήτρης Μαγκλάρας



Περιεχόμενα 
Περιεχόμενα 

1. Πρόλογοι ......................................................................7

2. Συνδικαλιστικές παρεμβάσεις-Κινητοποιήσεις ..................................13

3. Διεθνείς Σχέσεις  ......................................................................................................................79

4. Περιβάλλον & ποιότητα ζωής .........................................................................................................87

5. Δομή Μεταναστών .......................................................................................................................................93

6. Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία ...........................................................................................................101

7. Νομική Υπηρεσία / Γραφείο Νομικής υποστήριξης ......................................................................... 107

8. Αθλητισμός ............................................................................................................................................................111

9. Πολιτισμός .........................................................................................................................................................119

10. Επικοινωνία- Ενημέρωση ............................................................................................................ 125

11. Η Διοίκηση ΕΚΑ .............................................................................................................. 129





ΠρόλογοιΠρόλογοι11





9

Απολογισμός Δράσης

Πρόλογος Προέδρου ΕΚΑ

Κάθε συνδικαλιστικό συνέδριο είναι μια ιδιαιτέρως σημαντική 
στιγμή στη ζωή του συνδικάτου όπου καλούμαστε να κάνουμε 
απολογισμό της δράσης μας και να σχεδιάσουμε τους αγώνες μας 
για το επόμενο διάστημα. 

Το 32ο Συνέδριο του ΕΚΑ διεξάγεται σε μια εποχή μεγάλων προ-
κλήσεων για τους εργαζομένους και τα συνδικάτα. Προκλήσεις 
που απορρέουν από πρωτόγνωρες κρίσεις όπως η πανδημία και 
ο πόλεμος στη Ουκρανία, γεγονότα που πυροδότησαν αρνητικές 
εξελίξεις σε ζωτικούς τομείς για την ζωή των λαών τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Στην τριετία 2020-2023 το ΕΚΑ παρέμεινε στις επάλξεις και με καθημερινή παρουσία και δράση 
βοήθησε τα Σωματεία μέλη μας αλλά και κάθε εργαζόμενο να ανταπεξέλθουν σε δύσκολες κατα-
στάσεις.

Στο ΕΚΑ διαχρονικός μας στόχος και σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι η ενδυνάμωση του μαζικού 
κινήματος, διότι γνωρίζουμε ότι με ενότητα και συλλογική αγωνιστική δράση μπορούμε να επιτύχου-
με πολλά και να βάλουμε τέρμα στις πολιτικές που οδηγούν στην πλήρη υποβάθμιση της ζωής των 
εργαζομένων, των ανέργων, των συνταξιούχων.

Επικεντρώνουμε όλες μας τις δυνάμεις στη διεκδίκηση της δημιουργίας θέσεων ποιοτικής εργασίας 
πλήρους απασχόλησης, την αναστήλωση του κοινωνικού κράτους και του Εθνικού Συστήματος Υγεί-
ας, τον σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων, τον έλεγχο των συνθηκών εργασίας, την βελτίωση-
μισθών και συντάξεων, την βιώσιμη ανάπτυξη. 

Κυρίαρχο αίτημά μας είναι η θεσμική αποκατάσταση του πλαισίου των Συλλογικών Συμβάσεων 
Εργασίας, αλλά και η λήψη δραστικών μέτρων κατά της ακρίβειας με παράλληλη πάταξη της αι-
σχροκέρδειας και της κερδοσκοπίας. Διεκδικούμε μέτρα για την Υγεία και ασφάλεια στους χώρους 
δουλειάς και δραστικούς ελέγχους ώστε να πάψουμε να θρηνούμε θανάτους εργαζομένων.

Το 32ο Συνέδριο του ΕΚΑ μπορεί και πρέπει να αποτελέσει αφετηρία για νέους ενωτικούς συνδικα-
λιστικούς αγώνες για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των εργαζομένων, για 
μαζικοποίηση του συνδικαλιστικού κινήματος, για ενωτική αποτελεσματική δράση των συνδικάτων 
προς όφελος των εργαζομένων, για κοινωνική δικαιοσύνη, ανθρωπιά, αξιοπρέπεια, αλληλεγγύη για 
ένα καλύτερο μέλλον για τους νέους μας. 

Συνεχίζουμε όπως λέει και το σύνθημα του 32ου Συνεδρίου με αγωνιστικότητα, συνέπεια και προο-
πτική για τους εργαζομένους. 

Ηλίας Γκιουλάκης 

Πρόεδρος ΕΚΑ
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Απολογισμός Δράσης

Πρόλογος Γενικού Γραμματέα ΕΚΑ

Το 32ο Συνέδριο του ΕΚΑ γίνεται σε μια κρίσιμη συγκυρία τόσο 
παγκόσμια όσο και για την χώρα, για τους εργαζομένους και τα 
Συνδικάτα. 

Αγωνιστικά και με αποφασιστικότητα διεκδικούμε το δικαίωμα 
στην αξιοπρέπεια και την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και 
εργασίας, αντιπαλεύοντας τις διαδοχικές κρίσεις και τις άδικες και 
μονομερείς κυβερνητικές πολιτικές, που μας οδηγούν στην κοινω-
νική και οικονομική υποβάθμιση. Προϋπόθεση για την επίτευξη όλων αυτών είναι η συλλογική έκ-
φραση και η δύναμη του μαζικού κινήματος. 

Κατά την προηγούμενη τριετία παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες εξ αιτίας της πανδημίας, του πο-
λέμου και των πολλαπλών κρίσεων που ακολούθησαν, λειτουργώντας συλλογικά ήμασταν κοντά σε 
κάθε εργαζόμενο που είχε ανάγκη, καθώς και στα Σωματεία μέλη μας. 

Οργανώσαμε κινητοποιήσεις για εργασιακά νομοσχέδια και για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργα-
σίας, προκηρύξαμε απεργίες τόσο για λογαριασμό των πρωτοβάθμιων σωματείων όσο και για να 
στηρίξουμε τους αγώνες και τις διεκδικήσεις κλαδικών ομοσπονδιών. Συμμετείχαμε σε τριμερείς 
υποστηρίζοντας εργαζομένους που είχαν προβλήματα με τους εργοδότες τους, επεξεργαστήκαμε 
και προωθήσαμε προτάσεις στην κυβέρνηση και τα κόμματα, αναδείξαμε κρίσιμα εργασιακά θέματα.

Για τις διεκδικήσεις και τους αγώνες που έρχονται πρέπει να έχουμε ένα ισχυρό Εργατικό Κέντρο 
με ρόλο και λόγο. Η ενωτική δράση των συνδικάτων είναι ο μόνος τρόπος να αντιπαλέψουμε ό,τι 
υπονομεύει δικαιώματα και κατακτήσεις των εργαζομένων και προ πάντων μπορεί να εμπνεύσει την 
προσέλευση των νέων στα συνδικάτα για την αναγκαία ανανέωση. 

Κάθε Συνέδριο είναι αφετηρία για νέους αγώνες και κατακτήσεις. Με συνδικαλιστική αλληλεγγύη, 
δράση και εποικοδομητική συνεργασία το 32ο Συνέδριο του ΕΚΑ πρέπει να δώσει το έναυσμα για 
την επόμενη τριετία για ενωτικούς αγώνες και πάλη για ένα καλύτερο παρόν και μέλλον για την 
εργατική τάξη. 

Κωνσταντίνος Κουλούρης 

Γενικός Γραμματέας ΕΚΑ 





Συνδικαλιστικές Συνδικαλιστικές 
παρεμβάσεις- παρεμβάσεις- 
Κινητοποιήσεις Κινητοποιήσεις 
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Απολογισμός ΔράσηςΚατά την τριετία 2020-2023 μέσα σε αντίξοες για τα συνδικάτα και τους εργαζομένους συνθή-

κες, το ΕΚΑ παρέμεινε στις επάλξεις διεκδικώντας δικαιώματα και κατακτήσεις που έχουν κα-

ταρρακωθεί από τα μνημόνια, την λιτότητα, τις αντεργατικές πολιτικές, τις στρεβλώσεις στην αγορά 

εργασίας, την εργοδοτική αυθαιρεσία, τις επιπτώσεις της πανδημίας και του πολέμου στην Ουκρανία. 

Με καθημερινή παρουσία και δράση βοηθήσαμε τα Σωματεία μέλη μας αλλά και κάθε εργαζόμενο 

να ανταπεξέλθουν σε δύσκολες καταστάσεις και σε πολλές περιπτώσεις τα καταφέραμε. Ακολουθεί 

ενδεικτική αναφορά των δράσεών μας.

6/3/2020 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Πολλές επιχειρήσεις σε πολλούς κλάδους εκδίδουν οδηγίες με μέτρα πρόληψης 
και προστασίας από τον κορωνοϊό. Οι οδηγίες αυτές δεν αρκούν. Ανοίγουν την 
όρεξη στους εργοδότες να εφαρμόσουν συνολικά την εργασία από το σπίτι ως 
μέτρο αντιμετώπισης του Κορωνοϊού.

Καλούμε τις επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας όπου υπάρχουν, τις σωματειακές 
επιτροπές, τα επιχειρησιακά σωματεία κάθε κλάδου, κάθε εργαζόμενο, να κατα-
γράψουν με προσοχή και να αναδείξουν τα ιδιαίτερα επιμέρους ζητήματα για τη 
λήψη πρόσθετων μέτρων που μπορεί να χρειασθούν σε κάθε χώρο δουλειάς.

13/3/2020 Το ΕΚΑ στηρίζει και καλύπτει τον δίκαιο 
αγώνα των συναδέλφων εργαζομένων στο 
Νοσοκομείο «Έλενα». Οι εργαζόμενοι, 
στην καθαριότητα, τα μαγειρεία και οι εξω-
τερικοί εργάτες, την Δευτέρα 16 Μαρτίου, 
πραγματοποιούν στάση εργασίας από τις 
6 π.μ. έως τις 10 π.μ., διεκδικώντας την κα-
ταβολή των δεδουλευμένων τους.
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24/3/2020 Το ΕΚΑ καταγγέλλει όσες εταιρείες βιάζονται να 
εκμεταλλευτούν την ΠΝΠ που εξέδωσε η κυβέρ-
νηση, καθώς και τις δηλώσεις του Υπουργού Ερ-
γασίας, που προαναγγέλλει μειώσεις μισθών μέσω 
της εκ περιτροπής εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, 
οι εταιρείες Swissport και Skyserv ενημέρω-
σαν μέσω μηνύματος στα κινητά τηλέφωνα των υπαλλήλων τους, ότι θα παύσουν 
άμεσα όσους εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και ότι θα προχωρήσουν 
στην ένταξη των εργαζομένων αορίστου χρόνου στο καθεστώς της εκ περιτροπής 
εργασίας.

25/3/2020 «ΟΧΙ» ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Καλούμε την Κυβέρνηση είτε τώρα είτε κατά την νομοθετική κύρωση της ΠΝΠ, να 
αποσύρει την κατάπτυστη διάταξη του ένατου άρθρου, που αφορά όλες ανεξαι-
ρέτως τις επιχειρήσεις, πληττόμενες ή μη, δίνει τη δυνατότητα στους εργοδότες, 
χωρίς ενημέρωση, χωρίς διαβούλευση, χωρίς καν να προβάλλουν κάποιο λόγο, 
να θέτουν με μονομερή απόφασή τους το μισό προσωπικό τους σε εκ περιτροπής 
εργασία, μειώνοντας αντίστοιχα τόσο τον μισθό τους όσο και τις ασφαλιστικές 
εισφορές και τα ένσημα.
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Απολογισμός Δράσης

27/3/2020 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Η σημερινή υγειονομική κρίση και οι συνέ-
πειές της σε ολόκληρη την κοινωνία, απο-
τέλεσε για την Κυβέρνηση και την ηγεσία 
του Υπουργείου Εργασίας, πρόσχημα και 
αφορμή για εισαγωγή ρυθμίσεων που 
διαλύουν κάθε έννοια προστατευτισμού 
που διαπνέει το εργατικό δίκαιο.

6/4/2020 Στήριξη του αγώνα των συναδέλφων 
νοσοκομειακών γιατρών σε όλη την 
χώρα, που κήρυξαν την 7η Απριλίου – 
Παγκόσμια Ημέρα Υγείας - ως μέρα πα-
νελλαδικής δράσης. Το ΕΚΑ βρίσκεται 
στο πλευρό όλων των υγειονομικών και 
το λιγότερο που θα μπορούσε να κάνει το 
έπραξε, στέλνοντας επιστολές (26/03/20) 

προς τους υπουργούς Υγείας, Εργασίας, Ανάπτυξης, Οικονομικών, συμπεριλαμβά-
νοντας τα αιτήματα των συναδέλφων, μεταξύ και άλλων προτάσεων, για την αντι-
μετώπιση της πανδημίας.

9/4/2020 Το ΕΚΑ καταγγέλλει την εταιρεία Πληροφορικής Beat (πρώην Taxi-beat), που 
προχώρησε σε απολύσεις, μειώσεις μισθών και εκ περιτροπής εργασία εν μέσω παν-
δημίας. Οι συνάδελφοι στην BEAT δεν έμειναν με σταυρωμένα τα χέρια. Μέσα σ’ 
αυτές τις συνθήκες συσπειρώθηκαν, συζήτησαν, συγκρότησαν Σωματειακή Επιτροπή 
του ΣΕΤΗΠ και προχωράνε σήμερα σε προειδοποιητική 3ωρη στάση εργασίας.
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15/4/2020 Το ΕΚΑ καταγγέλλει τον εκβιασμό της διοί-
κησης του τηλεοπτικού σταθμού ALPHA 
προς τους εργαζομένους του. Δεν τους 
αναγνωρίζει το δικαίωμα να συμμετά-
σχουν σε στάση εργασίας που έχει προκη-
ρύξει η Ομοσπονδία τους. 

Στηρίζουμε τον αγώνα των εργαζομένων 
στον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA, αλλά και 
τους εργαζομένους σε όλα τα Μέσα Μαζι-
κής Ενημέρωσης, και απαιτούμε να σεβα-
στούν όλοι την ανάγκη να παραμείνουμε όλοι όρθιοι και υγιείς.

16/4/2020 Η ΚΡΙΣΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΗΣΕΙ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟ

Το ΕΚΑ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για χιλιάδες συναδέλφους που μένουν 
εκτός των έκτακτων οικονομικών μέτρων που έλαβε η κυβέρνηση εξ αιτίας 
της πανδημίας του Κορωνοϊού. Η επόμενη μέρα της πρωτοφανούς υγειονομικής 
κρίσης που βιώνουμε, θα βρουν πολλούς επαγγελματικούς κλάδους να έχουν γο-
νατίσει. Το ΕΚΑ καλεί την κυβέρνηση και τα υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών 
να σχεδιάσουν την πολιτική τους στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης της τρομα-
κτικά δυσχερούς οικονομικής κατάστασης της ελληνικής κοινωνίας που είναι προ 
των πυλών.
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Απολογισμός Δράσης

24/4/2020 Το ΕΚΑ στηρίζει τα δίκαια αιτήμα-
τα των συναδέλφων εργαζομένων 
στον κλάδο των ταχυδρομικών 
– ταχυμεταφορικών επιχειρή-
σεων, αναδεικνύοντας τα αιτήματά 
τους για κατάργηση όλων των ελα-
στικών μορφών εργασίας.

24/4/2020 Δελτίο τύπου για το άνοιγμα, κατά προτεραιότητα, των υποθηκοφυλακείων και 
των υπηρεσιών των ειρηνοδικείων και πρωτοδικείων που σχετίζονται με αυτά. 
Απαιτούμε την πλήρη προστασία της Α΄ κατοικίας όλων των λαϊκών οικο-
γενειών και την αναβολή των υπολοίπων πλειστηριασμών τουλάχιστον μέχρι το 
τέλος του έτους. Οι ανάγκες των τραπεζών δε μπορεί να προηγούνται από τις 
ανάγκες της κοινωνίας, την υγεία και τα εργασιακά δικαιώματα.
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28/4/2020 ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2020

Το ΕΚΑ προκηρύσσει απεργία και μέσα από την υγειονομική καραντίνα θέλει να 
αποτίσει φόρο τιμής, αλλά και να αποτρέψει όλες τις αντεργατικές παρεμβάσεις 
που αφορούν τους εργαζομένους και τις εργασιακές σχέσεις. 

Ενωμένοι αγωνιζόμαστε για τα δίκαια αιτήματά μας, ενάντια στην φτωχοποίηση και 
την εξαθλίωση της χώρας μας. Καλούμε τα συνδικάτα της Αθήνας, με τις ενέργειες 
και τις παρεμβάσεις που αυτά κρίνουν αναγκαία, να στείλουν ηχηρό μήνυμα όλες 
τις επόμενες ημέρες, αλλά κυρίως την Ημέρα της Πρωτομαγιάς, ότι τα δικαιώματα 
και οι κατακτήσεις των εργαζομένων δεν είναι διαπραγματεύσιμα. Ενωμένοι θα 
νικήσουμε!

5/5/2020 Συμπαράσταση στον αγώνα των εργαζομένων 
στον κλάδο του Θεάματος Ακροάματος, που 
πραγματοποιούν κινητοποίηση, την Πέμπτη 
7 Μαΐου, στις 12 π.μ., στο Σύνταγμα. Καλού-
με την κυβέρνηση και το υπουργείο πολιτισμού 
να επιλύσουν τα προβλήματα του κλάδου που 
έχουν δημιουργηθεί από την έλλειψη ενιαίων κανόνων στις εργασιακές σχέσεις.
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Απολογισμός Δράσης

6/5/2020 Το ΕΚΑ εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του 
στην αγωνία και τον αγώνα που δίνουν οι συνάδελ-
φοι εργαζόμενοι στον κλάδο του επισιτισμού – 
τουρισμού για παράταση του επιδόματος ανεργίας 
έως την ημέρα της επαναπρόσληψης και απαιτούμε 
να ενταχθούν όλοι οι εργαζόμενοι του κλάδου χωρίς 
όρους και προϋποθέσεις στις ρυθμίσεις.

12/5/2020 ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, η 
κυβέρνηση «λύνει» ακόμα περισσότερο 
τα χέρια στους επιχειρηματικούς ομίλους 
για απολύσεις και δυσμενείς μεταβολές 
στις συλλογικές συμβάσεις. Το ΕΚΑ κα-
ταδικάζει τη νέα αντεργατική επίθεση και 
καλεί τα σωματεία να ενημερώσουν τους 
εργαζομένους και να οργανώσουν την 

πάλη για σταθερή δουλειά με δικαιώματα και ζωή με αξιοπρέπεια, για να καταρ-
γηθούν όλες οι αντεργατικές διατάξεις των ΠΝΠ.

12/5/2020 ΤΟ ΕΚΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Το ΕΚΑ στηρίζει σθεναρά τον ρόλο του σχολείου και του δασκάλου στην διαμόρ-
φωση των παιδιών. Δεν μπορεί το ΣΧΟΛΕΙΟ και η ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ να αντικαταστα-
θούν από έναν υπολογιστή στο σπίτι.
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13/5/2020 Το ΕΚΑ καταγγέλλει την διοίκηση της εταιρείας Workable, που χρησιμοποιώντας 
ως δικαιολογία την «παγκόσμια οικονομική ύφεση», μέσα σε διάστημα 4 ημερών 
απέλυσε 24 εργαζομένους. Απαιτούμε να ανακληθούν οι απολύσεις και δηλώ-
νουμε ότι θα στηρίξουμε έμπρακτα τους εργαζομένους, ενάντια σε όποια προσπά-
θεια βλαπτικής μεταβολής των συμβάσεων και των όρων εργασίας.

13/5/2020 Το ΕΚΑ συμπαραστέκεται στον 
δίκαιο αγώνα των συναδέλφων 
εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ ενά-
ντια στην μείωση του προσωπι-
κού προκειμένου να περιοριστεί 
το μισθολογικό κόστος της εται-
ρείας και θα είναι στο πλευρό 
τους σε κάθε αγωνιστική τους 
κινητοποίηση προκειμένου να υπερασπιστούν τα εργασιακά και μισθολογικά τους 
δικαιώματα.
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22/5/2020 ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΦΟΡΤΩΘΟΥΝ  
ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΤΟΥΣ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΚΡΙΣΗ

Η κατάσταση που έχει δημιουρ-
γηθεί στην αγορά εργασίας λόγω 
του COVID-19 εγκυμονεί τερά-
στιους κινδύνους για το μέλλον 
των εργαζομένων του ιδιωτικού 
τομέα. Τα μέτρα που εξήγγειλε η 
κυβέρνηση κρύβουν καταστρατή-
γηση εργασιακών δικαιωμάτων 
και κεκτημένων ενώ ευνοεί την 
εργοδοτική παραβατικότητα. Το ΕΚΑ καλεί όλους τους εργαζομένους να οργανω-
θούν και όλοι μαζί να αγωνισθούμε ενάντια στη νέα αντεργατική «πανδημία». 
Ενωμένοι θα νικήσουμε.

26/5/2020 Καλούμε όλα τα σωματεία μέλη του ΕΚΑ να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους 
στους δίκαιους αγώνες των εργαζομένων στον τουρισμό – επισιτισμό και να 
στηρίξουν τις κινητοποιήσεις που οργανώνουν στις 28 Μαΐου και στις 10 Ιου-
νίου τα συνδικάτα και η ομοσπονδία του κλάδου, για την διεκδίκηση των κεκτημέ-
νων δικαιωμάτων τους.
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27/5/2020 Συμπαράσταση στον δίκαιο αγώνα των συναδέλ-
φων μας οδηγών σχολικών λεωφορείων ενά-
ντια στη μεθόδευση της κυβέρνησης για εξαίρεσή 
τους από το καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών 
ενσήμων. Οι συνάδελφοί μας προχωρούν ήδη σε κι-
νητοποιήσεις, τόσο για να μην υποστούν την αδικία 
της εξαίρεσής τους από τα βαρέα και ανθυγιεινά, 
όσο και για να διεκδικήσουν εργασία με συγκροτη-
μένα δικαιώματα.

27/5/2020 Το ΕΚΑ εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή 
του στον δίκαιο αγώνα του Σωματείου Εργα-
ζομένων στην εταιρεία Public για την υπογρα-
φή Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης. Να 
υπογραφεί τώρα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 

στην Εταιρεία Public - Media Markt.

5/6/2020 AΛΛHΛEΓΓYH ΣTON AΓΩNA TΩN EPΓAZOMENΩN TΩN HΠA 
ENANTIA ΣTHN BAPBAPOTHTA
Η δολοφονία του George Floyd προστέ-
θηκε στους χιλιάδες των νεκρών στην πιο 
πλούσια χώρα του κόσμου, είτε από τον 
ρατσισμό, είτε από την φτώχεια. Το ΕΚΑ 
στέκεται στο πλευρό των διαδηλωτών που 
εναντιώνονται πολύμορφα και οργανωμένα 
στην καταστολή και τις συλλήψεις αγωνι-
στών, ενάντια στην αδικία και την πολιτική 
που θρέφει και καλλιεργεί τον εθνικισμό, τον ρατσισμό και την ξενοφοβία.

10/6/2020 Το ΕΚΑ εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του στον συνάδελφο και άξιο αγω-
νιστή Χάρη Σμυρνιώτη, πρώην εκπρόσωπο των εργαζομένων στο ΙΓΜΕ. Απαι-
τούμε την άμεση απεμπλοκή του από τη δικαστική δίωξη και να πάψουν να σύρο-
νται στα δικαστήρια, ως κοινοί εγκληματίες, οι αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομέ-
νων γιατί δε συναινούν σε αντεργατικές ρυθμίσεις κυβερνήσεων και εργοδοτών.
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11/6/2020 Συμπαράσταση στον δίκαιο αγώνα των συναδέλφων εργαζομένων στη ΛΑΡΚΟ, 
που διανύουν τον 6ο μήνα κινητοποιήσεων ενάντια στην εκποίηση της ΛΑΡΚΟ, το 
κλείσιμό της, το ξεπούλημα του ορυκτού πλούτου, την καταστρατήγηση κάθε ερ-
γατικού δικαιώματος.

15/6/2020 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΖΙΝΟ 
ΠΑΡΝΗΘΑΣ

Το ΕΚΑ καλεί τα σωματεία μέλη 
του και τους εργαζομένους της 
Αθήνας να δείξουμε έμπρακτα 
την συμπαράστασή μας, δίνοντας 
το «παρών» στην παράσταση δια-
μαρτυρίας στο Υπουργείο Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, την Τρίτη 16 
Ιουνίου, στις 10 π.μ., με αίτημα να 
ανοίξει άμεσα το καζίνο με υγειο-
νομικούς κανόνες, που θα διασφαλίζουν την υγεία των εργαζομένων και των επι-
σκεπτών, αλλά και την διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων και όρων εργασίας.
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15/6/2020 ΑΠΕΡΓΙΑ ΕΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ

Το ΕΚΑ προκηρύσσει απεργία προκει-
μένου να διευκολυνθούν οι εργαζόμε-
νοι ΑΜΕΑ καθώς και οι γονείς ΑΜΕΑ 
να μετάσχουν στην απεργιακή κινητο-
ποίηση, στις 16 Ιουνίου, στις 9 π.μ., 
στον πεζόδρομο της Κοραή, ενάντια 
στις περικοπές σε θεραπείες, επιδόματα και συντάξεις αναπηρίας. Διεκδικούν μα-
ζικές προσλήψεις μονίμου προσωπικού, όλων των ειδικοτήτων, σε Υγεία, Πρόνοια 
και την Ειδική Αγωγή. Επιπλέον ζητούν να σταματήσουν οι οικογένειες να πληρώ-
νουν για τα αναγκαία φάρμακα, θεραπείες, εξετάσεις, τεχνολογικά βοηθήματα για 
τους αναπήρους και τους χρόνια πάσχοντες.

24/6/2020 ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΚΑ  
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ

Ζητάμε την αναίρεση της απόφασης της Διοίκησης του ομίλου της ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ, 
που αποφάσισε την αφαίρεση τμήματος της εργασίας του συναδέλφου Αλεξόπου-
λου Δημήτρη που είναι Πρόεδρος του Κλαδικού Σωματείου της Αθήνας, μέλος 
της Διοίκησης του ΕΚΑ και της ΟΣΝΙΕ. Είναι κίνηση επιθετική προς τα συλλογικά 
όργανα εκπροσώπησης των εργαζομένων και κυρίως προς τους ίδιους τους εργα-
ζομένους, προς το δικαίωμα της συνδικαλιστικής τους εκπροσώπησης.
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24/6/2020 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας 
στηρίζει με όλες του τις δυ-
νάμεις τον δίκαιο αγώνα των 
εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ 
ενάντια στα σχέδια της κυ-
βέρνησης να ιδιωτικοποιήσει 
το εξωτερικό υδροδοτικό σύ-
στημα της Αττικής. Η 24ωρη 
Απεργία, την Πέμπτη 25 
Ιουνίου και η συγκέντρω-
ση διαμαρτυρίας στις 12 μ.μ. στο Υπουργείο Υποδομών – που έχουν εξαγγείλλει 
οι εργαζόμενοι στην ΕΥΔΑΠ – αφορά όλους και απαιτεί ενωτικό αγώνα εργαζο-
μένων και κοινωνίας για την υπεράσπιση του δημόσιου, κοινωνικού αγαθού, του 
ΝΕΡΟΥ.

30/6/2020 ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LG CNS

Οι συνάδελφοι απεργούν την Τρίτη 30 
Ιουνίου, αντιδρώντας στις πέντε απολύ-
σεις των εργαζομένων που ανακοίνωσε η 
εταιρεία, και απαιτούν, μεταξύ άλλων, την 
κατάργηση όλων των αντεργατικών διατά-

ξεων και όλων των ΠΝΠ, και αυτών που αφορούν την τηλεργασία.

30/6/2020 ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ  
ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ

Είναι ένα νομοσχέδιο που θέτει απαράδεκτους περιορισμούς στη δράση του συν-
δικαλιστικού εργατικού κινήματος και έρχεται να συμπληρώσει νόμους που περιο-
ρίζουν τη συνδικαλιστική δράση και ψηφίστηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση. 
Καλούμε όλα τα σωματεία και τους εργαζομένους της Αθήνας να οργανώσουν 
την αντίδρασή τους ενάντια στο νέο νομοσχέδιο κρατικής καταστολής και αυταρ-
χισμού.
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3/7/2020 Το ΕΚΑ βρίσκεται στο πλευρό των συναδέλφων εργαζομένων στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ στον δίκαιο αγώνα τους και καλεί τη Διοίκηση του Ομίλου να 
ανακαλέσει τις παράνομες και καταχρηστικές απολύσεις.

3/7/2020 Πρόσκληση στα Διοικητικά Συμβού-
λια των Σωματείων Μελών του ΕΚΑ, 
σε σύσκεψη την Τρίτη 07/07/2020 
και ώρα 17:00 στο κτήριο του ΕΚΑ, 
με θέμα: Προετοιμασία του Συλ-
λαλητηρίου ενάντια στο νομο-
σχέδιο για τις διαδηλώσεις, την 
Πέμπτη 09/07/2020, στις 19:00, στην Πλατεία Κλαυθμώνος.

3/7/2020 ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ Ν/Σ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας καλεί τα Σωματεία 
Μέλη του, και τους εργαζομένους του Λεκανοπε-
δίου της Αθήνας, στο Συλλαλητήριο που διοργα-

νώνει την Πέμπτη 9 Ιουλίου, στις 19.00, στην Πλατεία Κλαυθμώνος.

Είναι ανάγκη να βρεθούμε όλοι οι εργαζόμενοι εκεί, ενωμένοι, ενάντια στο αντι-
δραστικό και «σκοτεινών εποχών» έμπνευσης νομοσχέδιο, που επιδιώκει να φι-
μώσει τους εργαζομένους και τα συνδικάτα, περιορίζοντας το δικαίωμα της δια-
δήλωσης για την διεκδίκηση των αιτημάτων μας. Δηλώνουμε ξεκάθαρα προς την 
κυβέρνηση και τους μεγαλοεργοδότες πως οι εργατικοί αγώνες δεν μπαίνουν στο 
γύψο. Η απαγόρευση των διαδηλώσεων θα μείνει στα χαρτιά.
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6/7/2020 Κανένας μόνος του στην εργοδοτική αυθαιρεσία!

Δηλώνουμε την πλήρη συμπαράσταση και υποστήριξή μας στον συνάδελφο Ιω-
άννη Πιστιόλα, ο οποίος μη ανεχόμενος αυτές τις πρακτικές των εργοδοτών του, 
όπως επίσης και τις υβριστικές και απειλητικές τους συμπεριφορές προκειμένου να 
καλύψουν την αδήλωτη εργασία, υπέβαλε την οικειοθελή αποχώρησή του η οποία 
τους εξόργισε, με αποτέλεσμα να τον ξυλοκοπήσουν άγρια. Αυτές οι πρακτικές θα 
βρουν όλους τους εργαζομένους απέναντί τους.

15/7/2020 Καλούμε τα Σωματεία μέλη μας να στηρίξουν τον 
δίκαιο αγώνα των εργαζομένων στη Γενική Ταχυ-
δρομική και να συμπαρασταθούν στην 4ωρη στάση 
εργασίας που έχει προκηρύξει το σωματείο για την 
Πέμπτη 16/7 στις 16:00 με παράσταση διαμαρτυρίας στις κεντρικές εγκατα-
στάσεις της Γενικής Ταχυδρομικής.

16/7/2020 Συμπαράσταση στον αγώνα των εργαζομένων στη 
speedex, κόντρα στην αδιαλλαξία της εργοδοσίας 
για υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Ταυτόχρονα η Διοίκηση της επιχεί-
ρησης έχει ως στόχο την ουσιαστική συρρίκνωση του ανθρώπινου δυναμικού της.
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17/7/2020 Το ΕΚΑ στέκεται στο πλευρό των ιδιωτικών εκπαιδευτικών που ζητούν την κα-
τάργηση του σχεδίου νόμου που κατατέθηκε προς ψήφιση από το Υπουργείο Παι-
δείας και την κ. Κεραμέως. Με αυτό το σχέδιο νόμου, θίγεται το δημόσιο αγαθό της 
εκπαίδευσης που παρέχεται στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και εκτός των άλλων, με 
έμμεσο τρόπο δημιουργείται θέμα νομιμότητας έκδοσης ισότιμων τίτλων σπουδών.

21/7/2020 Το ΕΚΑ καταγγέλλει τη Διοίκηση του Τ/Σ ALPHA που απο-
φάσισε με fast track διαδικασίες να πετάξει στον καιάδα της 
ανεργίας 38 τεχνικούς, καταργώντας εν κατακλείδι και τα αντί-
στοιχα τμήματά τους. Στηρίζουμε τη στάση εργασίας που 
προκήρυξε για σήμερα (21/07) η ΕΤΙΤΑ στον Τ/Σ ALPHA και 
στεκόμαστε στο πλευρό των συναδέλφων τεχνικών που πα-
λεύουν για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας τους και τη μη κατάργηση των 
ειδικοτήτων τους.

23/7/2020 Το ΕΚΑ έχει λάβει γνώση από ανακοινώσεις των Ομο-
σπονδιών του κλάδου του Φαρμάκου της πρόθεσης της 
διοίκησης του ΤΕΑΥΦΕ να εκδιώξει τις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις και την Ένωση Συνταξιούχων από τα γραφεία τους με πρόσχημα «την 
αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Ταμείου». Θα συμπαρασταθούμε σε κάθε 
ενέργεια των Σωματείων που διώκονται για προάσπιση των εργασιακών, συνδικα-
λιστικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων τους.
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27/7/2020 To Εργατικό Κέντρο Αθήνας εκφράζει την συμπαράστασή του στους τεχνικούς του 
τηλεοπτικού σταθμού OPEN, που πραγματοποιούν 24ωρη απεργία την Δευτέρα 
27 Ιουλίου αντιδρώντας στην κατάργηση του τμήματος ENG του σταθμού, στις 
μαζικές απολύσεις και στην μη εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 240/2006.

30/7/2020 To ΕΚΑ εκφράζει την συμπαράστασή του στον 
δίκαιο αγώνα των εργαζομένων στον όμιλο ΕΛ-
ΛΑΚΤΩΡ. Οι εργαζόμενοι κι οι εργαζόμενες που 
παραμένουν, μετά τις εκαντοντάδες απολύσεις της 
τελευταίας διετίας της «αναδιάρθρωσης», τώρα 
καλούνται να «συναινέσουν» στο τελεσίγραφο και 

να αποδεχτούν σημαντικές μειώσεις μισθών. Θα στηρίξουμε κάθε κινητοποίηση 
των εργαζομένων για την ακύρωση του αντεργατικού σχεδίου.

30/7/2020 Το ΕΚΑ καταγγέλλει την ρύθμιση της κυβέρνησης για τα αναδρομικά των συ-
νταξιούχων, με την οποία πετσοκόβει κατά 77% τα ήδη περιορισμένα αναδρο-
μικά που εκδίκασε το ΣτΕ. Καλούμε τα σωματεία μέλη μας να καταδικάσουν αυτή 
την πρακτική και να συσπειρωθούν στον αγώνα μαζί με το συνταξιουχικό κίνημα 
για την ανάκτηση όλων των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων μας.
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4/9/2020 Μετά από 6 μήνες εμπειρίας γύρω από 
τον κορωνοϊό, τα σχολεία ανοίγουν 
χωρίς ουσιαστική προετοιμασία. Όταν 
οι ειδικοί προειδοποιούν για επερχό-
μενο δεύτερο κύμα της πανδημίας, η 
χορήγηση μασκών στους μαθητές και 
τους εκπαιδευτικούς είναι τουλάχιστον 
ανεπαρκές μέτρο. Η πάγια θέση του Εργατικού Κέντρου Αθήνας είναι η προστασία 
της υγείας και της ασφάλειας τόσο των παιδιών μας όσο και των συναδέλφων 
εργαζομένων εκπαιδευτικών και σχολικών καθαριστριών.

4/9/2020 ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας καταδικάζει 
απερίφραστα την κατάπτυστη διάταξη 
του υπουργείου Εργασίας, που αναφέ-
ρεται σε αναπλήρωση των εργάσιμων 
ωρών της προληπτικής καραντίνας, με 
απλήρωτη υπερεργασία και υπερωριακή 
απασχόληση και καλεί την κυβέρνηση να 

αποσύρει άμεσα την πρωτοφανή αντεργατική διάταξη και να κατανοήσει ότι με 
το μέτρο αυτό καταστρατηγείται ο θεσμός και η αμοιβή της υπερεργασιακής και 
υπερωριακής απασχόλησης.

7/9/2020 Το ΕΚΑ απαιτεί εδώ και τώρα να παρθούν 
όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να θωρακι-
στούν τόσο το εθνικό σύστημα υγείας, 
όσο και οι εργαζόμενοι σε αυτό, καθώς και οι 
πολίτες που προσφεύγουν στις δομές υγείας. 
Καλούμε την κυβέρνηση να προχωρήσει σε 
προσλήψεις μονίμων γιατρών και νοσηλευ-
τών, να ενταχθούν στα ΒΑΕ, να γίνεται συστηματική εξέταση όλων των εργαζομέ-
νων που εκτίθενται στον COVID-19 και τα τεστ να γίνονται δωρεάν αποκλειστικά 
από τις δημόσιες δομές υγείας.
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8/9/2020 Το ΕΚΑ καταδικάζει τη μήνυση που κα-
τέθεσε η εργοδοσία του «Μουσείου 
Πειραμάτων» ενάντια στην Πρόεδρο 
και τον Γραμματέα του σωματείου ερ-
γαζομένων στην ιδιωτική εκπαίδευση «ο 
ΒΥΡΩΝΑΣ» καθώς και της εργαζόμενης 
που απέλυσε και είναι μέλος του σωμα-
τείου.

8/9/2020 Συμπαράσταση στον δίκαιο αγώνα των 
συναδέλφων εργαζομένων στον χώρο 
του Θεάματος – Ακροάματος ενά-
ντια στην ανεργία, την υποαπασχόληση 
και την «μαύρη» εργασία, ειδικά μετά το 
ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης. Στη-

ρίζουμε την κινητοποίηση της Ομοσπονδίας, των σωματείων και των συναδέλ-
φων στον χώρο του Θεάματος – Ακροάματος, στις 10/9.

9/9/2020 Καλούμε τα σωματεία μέλη μας και όλους τους πολίτες του Λεκανοπεδίου της 
Αθήνας να οργανώσουμε την αντίδρασή μας ενάντια στο νομοσχέδιο που περιέχει 
τον νέο πτωχευτικό κώδικα, ενάντια στην αρπαγή της λαϊκής κατοικίας. Το 
ΕΚΑ απαιτεί από την κυβέρνηση να πάρει πίσω το επικίνδυνο αυτό νομοσχέδιο. Τα 
σπίτια ανήκουν στον λαό και όχι στις τράπεζες. Απαιτούμε την απόλυτη και πραγ-
ματική προστασία της πρώτης κατοικίας. Να απαγορευθούν οι πλειστηριασμοί για 
τις εργατικές – λαϊκές κατοικίες.
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21/9/2020 Το ΕΚΑ καταδικάζει τη διοίκηση της εται-
ρείας Βαϊράμογλου για την άδικη και 
εκδικητική απόλυση συναδέλφου, μέ-
λους του κλαδικού συνδικάτου φαρμά-
κου Αττικής, και δραστήριο συνδικαλιστή, 
καθώς και για την προσπάθεια της να 
αρνηθεί σε αντιπροσωπεία του κλαδικού 

Συνδικάτου Φαρμάκου Αττικής και σε μέλος της διοίκησης του ΕΚΑ, συνάντηση με 
τους εργαζομένους για το θέμα της απόλυσης του συναδέλφου τους, αξιοποιώ-
ντας ως πρόσχημα τον κορονοϊό.

22/9/2020 Το ΕΚΑ καταγγέλλει άλλο ένα περιστατικό 
συνδικαλιστικής δίωξης, εναντίον της 
Προέδρου του Συλλόγου Δανειζομένου Προ-
σωπικού Τραπεζικού Τομέα, από την ICAP. Η 
συνάδελφος εργάζεται ως δανειζόμενη στην 
Εθνική Τράπεζα τα τελευταία 13 χρόνια. Σε 
μια ακόμη απόπειρα εκφοβισμού και τρομο-
κράτησης, η Διοίκηση της ICAP, με την ανοχή της τράπεζας, εν μέσω καραντίνας 
του κτηρίου λόγω κρούσματος, ενημέρωσε την συνάδελφο ότι θα μετατεθεί στα 
κεντρικά γραφεία της εταιρείας.

28/9/2020 ΣΥΛΛΗΨΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ

Το ΕΚΑ καταδικάζει την απαράδεκτη ενέρ-
γεια της σύλληψης του Στάθη Σταθουλό-
πουλου, μέλους της διοίκησης του Εργατικού 
Κέντρου και προέδρου του κλαδικού συνδι-
κάτου εργαζομένων στο Φάρμακο και του 
Γιάννη Βασιλού, γραμματέα του συνδικάτου, 
ύστερα από μήνυση που υπέβαλε η εργοδοσία της «ΒΑΪΡΑΜΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ». 
Οι συνδικαλιστές βρίσκονταν εκεί για να ενημερώσουν τους εργαζομένους και να 
οργανώσουν την πάλη τους ενάντια στις 5 απολύσεις που έχει προχωρήσει η ερ-
γοδοσία τις τελευταίες 10 ημέρες. Ο περιορισμός της συνδικαλιστικής δράσης δεν 
θα περάσει. Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση των συνδικαλιστών, να αποσυρ-

θούν τώρα οι μηνύσεις και να ακυρωθούν οι απολύσεις των 5 συναδέλφων μας.



35

Απολογισμός Δράσης

1/10/2020 Μετά από σχεδόν έξι χρόνια αναμονής έφτασε η ώρα για την απόδοση δικαιοσύ-
νης. Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου το δικαστήριο θα ανακοινώσει την απόφασή του 
για την δίκη της Χρυσής Αυγής. Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας καλεί τα σωματεία 
μέλη του και όλους τους πολίτες του Λεκανοπεδίου της Αθήνας, να δώσουμε το 
“παρών” στο Εφετείο Αθηνών, προκειμένου να ενώσουμε τις φωνές μας με όσους 
υπερασπίζονται την δημοκρατία, ενάντια στον φασισμό, τον ρατσισμό και την τρο-
μοκρατία των νεοναζί δολοφόνων της Χρυσής Αυγής. Για την διευκόλυνση όλων 
των εργαζομένων, το ΕΚΑ κηρύσσει 4ωρη στάση εργασίας από τις 11 π.μ. έως 
τις 3 μ.μ..

5/10/2020 Το ΕΚΑ εκφράζει την αλληλεγγύη του 
κι ενώνει τη φωνή του με τους χιλιάδες 
μαθητές και μαθήτριες που έχουν ξε-
κινήσει ένα δυναμικό και αποφασιστικό 
κίνημα στα σχολεία διεκδικώντας τα αυ-
τονόητα. Καταγγέλλουμε τις απόπειρες 
αστυνομικής τρομοκρατίας και παρακρα-

τικής βίας κατά των μαθητικών κινητοποιήσεων.
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8/10/2020 ΖΗΤΩ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΟΙ ΝΑΖΙ ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ

Οι Ναζί πήραν τη θέση που τους αξίζει… ΕΝΟΧΟΙ.

Οι ψυχές των ανθρώπων που χάθηκαν από τα χέ-
ρια των φασιστών αναπαύθηκαν. Η δημοκρατία 
ΝΙΚΗΣΕ και η Χρυσή Αυγή θα μπει για πάντα στο 
περιθώριο της ιστορίας ως εγκληματική οργάνω-
ση.

30/10/2020 ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ Ο ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ

Η πανδημία τελικά αποδεικνύεται η μεγάλη ευκαιρία της κυβέρνησης και των εργο-
δοτών. Η κυβέρνηση δεν πρέπει να προχωρήσει σε ένα αντεργατικό νομοσχέ-
διο. Οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα τους θα αντιδράσουν και με σεβασμό στην 
υγεία των πολιτών, δε θα επιτρέψουν την πλήρη αποδιάρθρωση των εργασιακών 
τους δικαιωμάτων. Καλούμε όλα τα συνδικάτα της Αθήνας σε απεργιακή προετοι-
μασία.

4/11/2020 Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, στη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 3/11/2020, αποφάσισε 
24ωρη απεργία μέσα στον Νοέμβριο, για την υπεράσπιση της υγείας και των 
δικαιωμάτων μας, ενάντια στα καταστροφικά εργασιακά και ασφαλιστικά νομοσχέ-
δια που φέρνει η κυβέρνηση, εκμεταλλευόμενη την πανδημία.



37

Απολογισμός Δράσης

6/11/2020 ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΣΤΙΣ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΦΟΡΑΜΕ ΜΑΣΚΕΣ ΑΛΛΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΖΩΗ

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας στην σημερινή Εκτελεστική Επιτροπή όρισε απεργία την 
26η Νοεμβρίου 2020. Στις κρίσιμες συνθήκες που διανύουμε καλούμε τα σωματεία 
μέλη μας και όλους τους εργαζομένους της Αθήνας να δώσουν τη μάχη για την επι-
τυχία της απεργίας. Παλεύουμε για Άμεσα μέτρα προστασίας της υγείας του λαού. 

Οργανώνουμε ημέρα δράσης την Τρίτη 10 Νοεμβρίου για την προστασία της 
υγείας του λαού, της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς και καλού-
με σε παράσταση διαμαρτυρίας τα διοικητικά συμβούλια των σωματείων, στις 
4 μ.μ., στο Υπ. Υγείας.

Οργανώνουμε παράσταση διαμαρτυρίας την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, στις  
11 π.μ., στο Υπ. Εργασίας με σκοπό η κυβέρνηση να μην καταθέσει το νέο αντερ-
γατικό νομοσχέδιο.

Συμμετέχουμε στην πορεία του Πολυτεχνείου στις 17 Νοεμβρίου.
Οργανώνουμε ημέρα δράσης την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου για τις αστικές συ-
γκοινωνίες σε συντονισμό με τα σωματεία του χώρου.
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10/11/2020 ΤΟ ΕΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας οργανώνει ημέρα δράσης την Τρίτη 10 Νοεμβρί-
ου για την προστασία της υγείας του λαού, της υγείας και της ασφάλειας στους 
χώρους δουλειάς. Προτείνουμε με ευθύνη κάθε σωματείου να οργανωθούν δρά-
σεις στους χώρους δουλειάς πλατιάς ενημέρωσης και διεκδίκησης των αιτημάτων 
μας. Καλούμε τα διοικητικά συμβούλια των σωματείων, σε παράσταση διαμαρ-
τυρίας, στις 4 μ.μ., στο Υπ. Υγείας. Στηρίζουμε τις δίκαιες κινητοποιήσεις των 
γιατρών, των νοσηλευτών και των υπόλοιπων εργαζομένων στο χώρο της υγείας. 
Καλούμε τα σωματεία και τους εργαζομένους της Αθήνας να στηρίξουν και να δεί-
ξουν την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στους αγώνες των υγειονομικών, όπως την 
Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, στις κινητοποιήσεις που έχει αποφασίσει η Ομοσπονδία 
τους.

11/11/2020 ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΣΤΙΣ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διεκδικούμε:

4  Μαζικά τεστ σε όλο τον πληθυσμό

4  Ουσιαστικά μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς και τα σχολεία

4  Μαζικές προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών

4  Άμεση δημιουργία πολλών νέων κλινών ΜΕΘ

4  Επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας, όχι εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος

4   Πύκνωση δρομολογίων των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς με προσλήψεις προ-
σωπικού και τήρηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου για τους εργαζομένους

4   Κανένας εργαζόμενος και άνεργος χωρίς εισόδημα. Επίδομα ανεργίας σε όλους 
τους ανέργους χωρίς όρους και προϋποθέσεις

4   Να μην κατατεθεί το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο που καταργεί εργασιακά δι-
καιώματα και συνδικαλιστικές ελευθερίες

4  Να μην ισχύει καμία απόλυση από 1ης Νοεμβρίου

4   Η κυβέρνηση να πάρει πίσω το νομοσχέδιο για την μείωση των κοινωνικών 
παροχών του ΟΑΕΔ
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12/11/2020 Το ΕΚΑ κλείνει ένα πρώτο τριήμερο παρεμ-
βάσεων και συμβολικών παραστάσεων 
διαμαρτυρίας, ενάντια στην αντιμετώπιση της 

πανδημίας από την κυβέρνηση και των αντεργα-

τικών νομοθετημάτων που βρίσκονται ή ετοιμά-

ζονται προς ψήφιση. Ο πρώτος κύκλος ολοκλη-

ρώθηκε σήμερα στις συμβολικές διαμαρτυρίες έξω από τα νοσοκομεία της Αττι-

κής. Συνεχίζουμε τις πρωτοβουλίες και τις παρεμβάσεις όλο το υπόλοιπο διάστημα 

μέχρι την απεργία της 26ης Νοεμβρίου.

17/11/2020 Χαιρετίζουμε όλα τα συνδικάτα και τους συνδι-
καλιστές που συμμετείχαν με κάθε τρόπο στους 
εορτασμούς του Πολυτεχνείου. Καταγγέλ-
λουμε την απρόκλητη επίθεση των δυνάμεων 
καταστολής στα συνδικάτα και τους διαδηλωτές. 
Η κυβέρνηση έχει εγκληματικές ευθύνες, αφού 
αποδείχτηκε ότι η προστασία της δημόσιας υγείας ήταν πρόσχημα για το χτύπημα 
των συνδικαλιστικών μας δικαιωμάτων. Απαιτούμε να αφεθούν ελεύθεροι όλοι 
όσοι έχουν προσαχθεί.

20/11/2020 Πρόσκληση στα Σωματεία Μέλη του ΕΚΑ σε ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ τη 
Δευτέρα 23/11/2020 και ώρα 17:00, με θέμα: Προετοιμασία για την 24ωρη 
απεργία στις 26/11/2020.

30/11/2020 Εγκύκλιος – ενημέρωση: μετά από ερώτημα που υποβλήθηκε από την ΟΠΑΜ προς 
το Υπουργείο Εργασίας σχετικά με τους όρους χορήγησης της άδειας και 
του επιδόματος αδείας σε εργαζομένους των οποίων η σύμβαση έχει τεθεί, 
οποτεδήποτε εντός του 2020 σε αναστολή, ή είναι ενταγμένοι στο μηχανισμό 
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», το Υπουργείο Εργασίας απάντησε με το έγγραφο που επισυνά-
πτεται αυτούσιο στην ιστοσελίδα του ΕΚΑ.
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1/12/2020 ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

Τo Εργατικό Κέντρο Αθήνας καταγγέλλει τη στοχοποίηση των μελών των ΔΣ των 
Σωματείων ΕΤΙΤΑ και ΕΝΕΔΕΠ από τις εργοδοσίες STAR, ALPHA και COSCO 
στο λιμάνι του Πειραιά. Λίγες ώρες μετά την επιτυχημένη απεργία στις 26 Νο-
εμβρίου που είχαν προκηρύξει τα Εργατικά Κέντρα Αθήνας και Πειραιά, μαζί με 
δεκάδες άλλα Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες, τα μέλη της διοίκησης ενημε-
ρωθήκαν από την εργοδοσία ότι βγαίνουν σε υποχρεωτική καραντίνα 14 ημερών 
λόγω «συγχρωτισμού» την ημέρα της απεργίας.

2/12/2020 Εγκύκλιος – ενημέρωση: σύμφωνα με το Μέρος Έκτο/Λοιπές Διατάξεις/εβδομηκο-
στό δεύτερο (72) άρθρο του Ν.4756/26.11.20 (ΦΕΚ: τεύχος Α’ 235/26.11.2020), 
δίνεται νέα παράταση στη θητεία των διοικητικών οργάνων των Σ.Ο. 
εργαζομένων, συντ/χων και εργοδοτών.

8/12/2020 Στις 6 Δεκέμβρη, υποβλήθηκαν σε βίαιες προσαγωγές από την Ελληνική Αστυνο-
μία εκπρόσωποι σωματείων και συλλογικοτήτων αλλά και απλοί πολίτες, που τη-
ρώντας όλα τα μέτρα υγειονομικής ασφάλειας (μάσκες, αποστάσεις κλπ.) θέλησαν 
να αποτίσουν τιμή στο χώρο της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Ως 
Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας, στεκόμαστε αλληλέγγυοι σε όλους-ες όσους-
ες προσπάθησαν να σπάσουν την αστυνομική «μέγγενη» στο κέντρο της Αθήνας 
και να τιμήσουν τη μνήμη του Αλέξη και όλα όσα συμβολίζει αυτή η μέρα. Απαιτού-
με την άμεση απόσυρση των κατηγοριών και των αντίστοιχων προστίμων.
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16/12/2020 ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ

Σε επικίνδυνο αντεργατικό κατήφορο διολισθαίνει η κυβέρνηση, που αντί να σκύψει 
πάνω στα προβλήματα των εργαζομένων προχωρά σε συλλήψεις των εκπροσώ-
πων τους. Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας καταγγέλλει τις συλλήψεις των συναδέλ-
φων Γενικού Γραμματέα του ΕΚΑ Κώστα Κουλούρη και των Γιώργου Χότζογλου και 
Παναγιώτη Κούκο, προέδρου και γενικού γραμματέα της Ομοσπονδίας Επισιτισμού 
Τουρισμού αντίστοιχα, γιατί διεκδίκησαν τα αυτονόητα… να κάνουν όλοι οι εργα-
ζόμενοι Χριστούγεννα. Καταγγέλλουμε τον κυβερνητικό αυταρχισμό και απαιτούμε 
την οικονομική στήριξη όλων των ανέργων εν όψει εορτών.

17/12/2020 ΤΟ ΕΚΑ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Το Υπουργείο Παιδείας φέρνει αυτές τις μέρες προς ψήφιση στη Βουλή την αντι-
στοίχιση του Εθνικού με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Προσόντων αναγνώρισης τίτλων 
σπουδών, δίνοντας με έμμεσο τρόπο το πράσινο φως για την έκδοση χιλιάδων 
παράνομων τίτλων σπουδών από ιδιωτικά εκπαιδευτήρια που δεν έχουν νόμιμη 
άδεια ή δεν ελέγχονται από κανένα. Το ΕΚΑ στηρίζει τους ιδιωτικούς εκπαιδευτι-
κούς στον αγώνα που δίνουν για τη μη ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου 
που οδηγεί στην ανισότητα και στην εμπορευματοποίηση της παιδείας.

18/1/2021 Το ΕΚΑ δηλώνει ένα ισχυρό Όχι στο αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο.  
Με καταστολή και Αστυνομία μέσα στις Σχολές δεν γίνεται παιδεία.

Στεκόμαστε δίπλα στο φοιτητικό κίνημα, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς 
που αντιστέκονται στις αντιδραστικές αλλαγές, που παλεύουν για ανοιχτά Πανε-
πιστήμια, για την μόρφωση που είναι αναγκαία για τα παιδιά μας τον 21ο αιώνα.
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18/1/2021 Συμπαράσταση στον αγώνα που δίνουν τα σωματεία και οι εργαζόμενοι στον κλά-
δο του Φαρμάκου ενάντια στην έλλειψη μέτρων προστασίας στους χώρους 
παραγωγής και διακίνησης φαρμάκου για την αντιμετώπιση της πανδημίας, όταν 
σε μια σειρά χώρους παρά τα αυστηρά πρωτόκολλα για την παραγωγή φαρμάκων 
παρουσιάστηκαν αυξημένα κρούσματα. Ενάντια σε απολύσεις που πραγματοποί-
ησαν όπως για παράδειγμα στις εταιρίες ΧΕΛΕΝΙΚΑ,ΒΑΪΡΑΜΟΓΛΟΥ, GLAXO. Σ’ 
αυτές τις συνθήκες η κυβέρνηση νομοθέτησε και ψήφισε την κατάργηση της 
κυριακάτικης αργίας στις φαρμακαποθήκες, διάταξη που τρέχουν να εφαρμό-
σουν μια σειρά δήμοι στην Αττική.

21/1/2021 Είναι κατάπτυστη η κίνηση του επιχειρηματία Λαυρέντη Λαυρεντιάδη να διεκ-
δικεί από την Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Χημικής Βιομηχανίας (ΟΕΧΒΕ) το 
ποσό των 2 εκατ. ευρώ, για ηθική βλάβη στο πρόσωπό του μέσω δυσφήμισης δια 
του τύπου, ως να μην έχει καμία σχέση με τα Λιπάσματα Καβάλας. Το Εργατικό 
Κέντρο Αθήνας τηρώντας τις πάγιες θέσεις του ενάντια στην καταπάτηση των ερ-
γασιακών δικαιωμάτων και κάθε απόπειρα εργοδοτικής αυθαιρεσίας, δηλώνει την 
αμέριστη συμπαράστασή του στον δίκαιο αγώνα των συναδέλφων εργαζομένων 
στα Λιπάσματα Καβάλας και της ομοσπονδίας.
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25/1/2021 ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ, ΩΣ ΕΔΩ!

Με αφορμή την καταγγελία 
από την Ολυμπιονίκη, Σοφία 
Μπεκατώρου, δεκάδες γυ-
ναίκες, εργαζόμενες, φοιτή-
τριες και αθλήτριες βρήκαν 
το κουράγιο να αποκαλύψουν 
παρόμοια περιστατικά σε-
ξουαλικής κακοποίησης ή 
παρενόχλησης. Άλλωστε και οι καταγγελίες που διαχρονικά δέχονται τα συν-
δικάτα για εργοδοτική τρομοκρατία και βία ενάντια στις γυναίκες συναδέλφους 
δεν είναι λίγες. Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας καταδικάζει κάθε πράξη βίας απέναντι 
στις γυναίκες εργαζόμενες και σε κάθε άλλη γυναίκα και καλούμε τα σωματεία και 
τους εργαζομένους της Αθήνας να παλέψουν ενάντια σε όλους τους παράγοντες 
που ενισχύουν την γυναικεία ανισότητα καθώς και κάθε μορφής σεξουαλικής βίας.

25/1/2021 Το νέο σχέδιο “διαχείρισης των συναθροίσεων”, επιδιώκει να βάλει νέα εμπό-
δια στις εργατικές κινητοποιήσεις σε συνθήκες που η πανδημία «σαρώνει» ακόμα 
και η κυβέρνηση δεν παίρνει κανένα μέτρο αντιμετώπισης, συσσωρεύοντας δικαι-
ολογημένα τη λαϊκή οργή και τις αντιδράσεις των εργαζομένων αλλά και σε μια 
περίοδο που ετοιμάζεται να φέρει νέα αντιδραστικά μέτρα. Και αυτοί οι σχεδιασμοί 
της κυβέρνησης θα μείνουν στα χαρτιά. Δεν απαγορεύονται με διατάγματα η 
συνδικαλιστική δράση και οι αγώνες για τη ζωή και την επιβίωση της εργατικής 
τάξης!

26/1/2021 Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας δηλώνει ότι η φωτογραφική διάταξη για απαγόρευση 
των συναθροίσεων δεν θα σταματήσει τη μαζική συμμετοχή φοιτητών, μαθητών, 
εκπαιδευτικών, γονιών στα συλλαλητήρια ενάντια στο αντιεκπαιδευτικό νο-
μοσχέδιο Κεραμέως – Χρυσοχοΐδη. Καλούμε τα σωματεία της Αθήνας να στηρί-
ξουν τους φοιτητικούς αγώνες, τα νέα συλλαλητήρια που οργανώνουν οι φοιτητι-
κοί σύλλογοι στις 28 Ιανουαρίου.
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26/1/2021 Πρόσκληση στα Σωματεία Μέλη σε διαδικτυακή σύσκεψη του ΕΚΑ τη Δευ-
τέρα 1/2/2021 στις 17:00 μέσω της πλατφόρμας Zoom, με θέμα: Πανδημία & 
Εργασιακά.

27/1/2021 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ 
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Η κυβέρνηση δεν πήρε κανένα μέτρο στήριξης του δημόσιου συστήματος υγείας, 
κανένα μέτρο προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στους μεγάλους χώρους 
δουλειάς. Καλούμε τα σωματεία και τους εργαζομένους της Αθήνας να οργανώ-
σουν την πάλη τους, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της 
υγείας τους, για την υλοποίηση των κρίσιμων αιτημάτων μας. Καλούμε σε μαζική 
παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Υγείας, την Τετάρτη 3 Φεβρου-
αρίου, στις 4 μ.μ.

12/2/2021 Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας εκφράζοντας την συμπαράστασή του στον δίκαιο 
αγώνα των νοσοκομειακών γιατρών της Ελλάδας, συνυπογράφει την από 
9/2/2021 ανοικτή επιστολή της ΟΕΝΓΕ και καλεί τα σωματεία μέλη του να πρά-
ξουν το ίδιο, ως μια εκδήλωση ουσιαστικής αλληλεγγύης και συμπαράστασης των 
ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της μάχης ενάντια 
στην πανδημία του κορωνοϊού.
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17/2/2021 Το ΕΚΑ στηρίζει το Σωματείο Μέλος 
ΣΥΕΠΥ και τους εργαζομένους στον 
κλάδο της ενέργειας, ενάντια στην εται-
ρία BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε. και σε όλες 
τις εταιρείες που κάνουν την κρίση της 
πανδημίας, ευκαιρία. Προχωρούν σε 
«αναδιοργανώσεις», αποσχίσεις και ερ-
γολαβοποίηση, με μόνα θύματα τους ερ-
γαζομένους.

3/3/2021 Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑ, 
παίρνοντας υπόψη την προετοιμα-
σία της κυβέρνησης μέσα σε συν-
θήκες όπου η πανδημία «θερίζει» 
και ιδιαίτερα τις συναντήσεις του 
Υπουργού Εργασίας με εργοδο-
τικούς φορείς για τη σύνταξη του 
νέου αντεργατικού νόμου που 

επιβάλλει το 10ωρο χωρίς αποζημίωση, καταργεί επί της ουσίας τις υπερωρίες, 
καταργεί την Κυριακή αργία για πολλούς κλάδους, μονιμοποιεί την τηλεργασία, 
καταργεί το ΣΕΠΕ, πλήττει καίρια συνδικαλιστικά δικαιώματα και ελευθερίες, καλεί 
την κυβέρνηση και το Υπ. Εργασίας να μην προχωρήσει στο νέο αντεργατικό τερα-
τούργημα, να το αποσύρει. Για όλα τα παραπάνω καλούμε τα σωματεία μέλη μας 
σε συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας την Πέμπτη 
11 Μαρτίου και ώρα 11 π.μ..

12/3/2021 Το ΕΚΑ καταδικάζει την απόφαση της ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας να 
μη δεχτεί για άλλη μια φορά το μεγαλύτερο Εργατικό Κέντρο της χώρας, όπως 
είχε κάνει προηγουμένως και η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Η ευθύνη είναι της 
κυβέρνησης, που σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες για τους εργαζομένους, αντί να 
συναντήσει και να μιλήσει με τους εκπροσώπους των εργαζομένων για να δώσει 
λύση στα προβλήματα τους, επιλέγει την αδιαλλαξία της στην υλοποίηση της αντι-
λαϊκής πολιτικής, στον αυταρχισμό και την καταστολή.



46

16/3/2021 Ένα χρόνο κλείσαμε από το ξέσπασμα της πανδημίας στη χώρα μας και όπως φαί-
νεται η διαχείρισή της από την κυβέρνηση χωλαίνει επικίνδυνα. Το Εργατικό Κέντρο 
Αθήνας εκφράζει την στήριξή του στο παναττικό συλλαλητήριο την Τετάρτη 
17 Μαρτίου και στους αγώνες που δίνουν καθημερινά οι συνάδελφοι εργαζόμε-
νοι στην πρώτη γραμμή της μάχης ενάντια στην πανδημία του κορωνοϊού.

19/3/2021 21 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

Απαιτούμε ίσα δικαιώματα και ίση πρό-
σβαση σε παιδεία και υγεία για όλους. 
Απαιτούμε προστασία των κεκτημένων 
και απορρίπτουμε κάθε κρούσμα ρατσι-
σμού και ξενοφοβίας, που στόχο έχουν να 
διχάσουν την εργατική τάξη. Για την κα-
ταστροφική οικονομική κρίση στην οποία 
βυθίστηκε η χώρα μας φταίνε οι αντεργα-
τικές και αντικοινωνικές πολιτικές και όχι 
οι μετανάστες. Ανεξαρτήτως φύλου, θρη-
σκείας, φυλής, όλοι έχουμε ανάγκη στην 
εργασία, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στο 
κοινωνικό κράτος.

19/3/2021 ΟΧΙ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΟΥ Σ.Ε.Υ. - Ε.Α.Σ.

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας εκφράζει την συμπαράστασή του στους συναδέλφους 

εργαζομένους των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων Υμηττού, που με 

ανοιχτή επιστολή τους εκφράζουν την αγωνία τους για το μέλλον του εργοστασίου 

Υμηττού των Ε.Α.Σ. και τι συνέπειες θα έχει αυτό στην παραγωγή αμυντικού υλικού. 

Η μόνη αξιοποίηση του Σ.Ε.Υ. είναι η ενδυνάμωση της παραγωγικής δραστηριότη-

τας με προσλήψεις και νέες παραγγελίες και όχι το ξεπούλημά του.
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29/3/2021 Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στο σύλλογο εργαζομένων του Νοσοκομείου 
«ο Άγιος Σάββας», που αγωνίζονται ενάντια στην προσπάθεια του υπουργείου 
Υγείας να τσακίσει το σωματείο και τον συνδικαλισμό στον χώρο, απολύοντας 
στις 31 Μαρτίου τον Πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου, τον 
επικουρικό γιατρό Κώστα Καταραχιά. Η στοχοποίησή του και η εκδικητική απόλυση 
δεν πρέπει να περάσουν.

8/4/2021 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑ ΣΤΟΝ κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στο υπόμνημα περιέχονται περιληπτικά τα θέματα που απαιτούν την όσο το δυ-
νατόν πιο αποτελεσματική και άμεση παρέμβαση του υπουργού Εργασίας προ-
κειμένου να επιλυθούν, αλλά και τις απόψεις του Εργατικού Κέντρου Αθήνας για 
το κυοφορούμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, στο οποίο προβλέπεται, 
σύμφωνα με τα κατά καιρούς δημοσιεύματα, να περιλαμβάνει τεράστιες δυσμενείς 
ανατροπές στο ατομικό και συλλογικό εργατικό δίκαιο.

15/4/2021 Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας καταδικάζει απερίφραστα την συνδικαλιστική δί-
ωξη εργαζομένου (από το 1995) στο εργοστάσιο των Ε.Α.Σ. Υμηττού. O συνά-
δελφος είναι Γραμματέας στο Δ.Σ. του Συμβουλίου Εργαζομένων στο συγκρότη-
μα του εργοστασίου στον Υμηττό. Η αιφνιδιαστική και παράνομη μετακίνηση, που 
αποφασίστηκε εν μία νυκτί, είναι οφθαλμοφανές ότι αποτελεί την απάντηση της 
διοίκησης της εταιρείας στην συνδικαλιστική δράση του συναδέλφου, το προηγού-
μενο διάστημα, ενάντια στην μετατροπή του εργοστασίου του Υμηττού σε πάρκο 
υπουργείων. 

19/4/2021 ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΩΞΕΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ…

Καταδικάζουμε την απαράδεκτη τακτική της Διοίκησης των Ε.Α.Σ. Υμηττού, να 
προσπαθεί να φιμώσει την φωνή των εργαζομένων. Ακόμη ένας συνάδελφος, μέ-
λος του Δ.Σ. του Σωματείου εργαζομένων των Ε.Α.Σ. και ταμίας της Ομοσπονδίας 
Μετάλλου, μετακινήθηκε απροειδοποίητα και άρα παράνομα στο εργοστάσιο των 
Ε.Α.Σ. στην Μάνδρα.
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20/4/2021 ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2021

Το ΕΚΑ στο Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 17/04/2021, αποφάσισε παναττική 
απεργιακή κινητοποίηση και εορτασμό της Πρωτομαγιάς του 2021 στις 6 Μαΐου 
και καλεί όλους τους εργαζομένους, τους συνταξιούχους, τους ανέργους, τους νέ-
ους και τις νέες του Λεκανοπεδίου της Αθήνας, στην 24ωρη Γενική Απεργία για 
τον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς, την Πέμπτη 6 Μαΐου και στο Συλλα-
λητήριο των Συνδικάτων στις 11 π.μ. στην Πλατεία Κλαυθμώνος. Καλούμε όλα 
τα συνδικάτα και τους εργαζομένους της Αθήνας σε συνδυασμό με τον φόρο τιμής 
που πρέπει να αποδώσουμε στην Εργατική Πρωτομαγιά, να στείλουν ένα ηχηρό 
μήνυμα στην κυβέρνηση, ενάντια στους επικείμενους αντεργατικούς σχεδιασμούς. 
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ

11/5/2021 SELF TESTS ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας έχει ήδη δεχθεί πολλές καταγγελίες όπου οι εργοδότες 
ζητούν από τους εργαζομένους να καλύψουν το κόστος, κάτι που είναι απαράδε-
κτο. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από την κυβέρνηση και τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς 
να πράξουν τα δέοντα, ώστε να εφαρμοστεί ο νόμος, και σε καμία περίπτωση να 
μην υπάρξει η παραμικρή επιβάρυνση των εργαζομένων.
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14/5/2021 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΜΑΪΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ  
ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πριν καν ακόμη ψηφιστεί το εργασιακό νομοσχέδιο που ανοίγει όλες τις Κυριακές 
σε πολλούς νέους κλάδους, τρέχει να ανοίξει και αυτή την Κυριακή το Εμπόριο. 
Η Κυριακή είναι αργία και όλοι πρέπει να την προστατεύσουμε και να την περι-
φρουρήσουμε. Το ΕΚΑ προκηρύσσει 24ωρη απεργία την Κυριακή 16 Μάη, ανταπο-
κρινόμενο στο κάλεσμα της ΟΙΥΕ και των σωματείων μελών της, και μαζί με τους 
εργαζομένους θα απαντήσει στην νέα επίθεση της κυβέρνησης και των εργοδοτών.

18/5/2021 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟ 
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη διαβούλευση και εμπεριέχει πολλές αντεργατικές 
διατάξεις, όπως άλλωστε είχαμε εγκαίρως ενημερώσει. Καλούμε τα σωματεία 
μέλη μας να συνεχίσουν τις ενημερώσεις, περιοδείες, γενικές συνελεύσεις και τις 
αγωνιστικές προετοιμασίες της νέας απεργιακής απάντησης για να μην κατατεθεί 
το νομοσχέδιο.

20/5/2021 ΑΠΕΡΓΙΑ 23 ΜΑΪΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας συνεχίζει την αγωνιστική του δράση ενάντια στην κυ-
ριακάτικη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων. Καλούμε τους εργαζομένους 
του Λεκανοπεδίου της Αθήνας, ώστε μαζί με τα σωματεία μέλη μας, να μετάσχουμε 
στην νέα απεργιακή κινητοποίηση που προκήρυξε το ΕΚΑ, την Κυριακή 23 Μαΐου, 
προκειμένου να αντιληφθούν κυβέρνηση και εργοδότες ότι η Κυριακή είναι αργία 
και όλοι πρέπει να την προστατεύσουμε και να την προασπίσουμε.
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24/5/2021 ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Το ΕΚΑ θα πραγματοποιήσει σύσκεψη την Τρίτη 25 Μαΐου στις 5.00 το απόγευμα 
στον Κινηματογράφο ΤΡΙΑΝΟΝ (Kοδριγκτώνος 21). Θα ενημερώσουμε πλήρως 
τα σωματεία μέλη μας, μαζί με το νομικό μας σύμβουλο κ. Μελισσάρη, τόσο για 
τις θέσεις μας απέναντι στο νομοσχέδιο, όσο και για το πώς θα κλιμακωθεί αυτή 
η αντίδραση, ώστε να μην κατατεθεί στη Βουλή. Η σύσκεψη αυτή θα μεταδίδεται 
ζωντανά μέσω του καναλιού του ΕΚΑ στο YouTube (ekathens), ώστε να μπο-
ρούν να την παρακολουθήσουν όλοι οι εργαζόμενοι της Αθήνας.

25/5/2021 ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕ ΤΟ ΕΚΑ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ

Οι συνάδελφοι εργαζόμενοι στο μετρό αγωνίζονται για την υπογραφή νέας Συλ-
λογικής Σύμβασης Εργασίας. Επιπλέον, όπως καταγγέλλουν σε ανακοίνωσή τους, 
δεν εφαρμόζονται οι διαδικασίες που προασπίζουν την υγεία των εργαζομένων και 
τα υγειονομικά πρωτόκολλα της ΣΤΑΣΥ έναντι στον covid. Ζητούν άμεση αγορά 
ανταλλακτικών για να μειωθούν τα προβλήματα στα δρομολόγια.

31/5/2021 ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ

Στηρίζουμε μια μεγάλη πανελλαδική απεργία που θα στείλει το μήνυμα στην κυβέρ-
νηση, να αποσύρει αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα. Καλούμε τα συνδικάτα της Αθή-
νας, με τις ενέργειες και τις παρεμβάσεις που αυτά κρίνουν αναγκαία, να στείλουν 
ηχηρό μήνυμα όλες τις επόμενες ημέρες, αλλά κυρίως την ημέρα της Απεργίας, ότι 
τα δικαιώματα και οι κατακτήσεις των εργαζομένων δεν είναι διαπραγματεύσιμες.

1/6/2021 Το ΕΚΑ καταγγέλλει την προσαγωγή δύο συναδέλφων οικοδόμων, στο 
Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως, που συμμετείχαν στην κινητοποίηση του Συνδικά-
του Οικοδόμων Αθήνας. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Οι αγώνες των συνδικά-
των θα συνεχιστούν ακόμα πιο μαζικά, ακόμα πιο οργανωμένα.
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7/6/2021 ΘΕΣΕΙΣ Ε.Κ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Το ΣχΝ του Υπουργείου Εργασίας, «Για την Προστασία της Εργασίας […] για την 
ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής», το οποίο εισήχθη 
στη Βουλή προς ψήφιση, αποτελεί τη μεγαλύτερη αντιμεταρρύθμιση στο εργα-
τικό δίκαιο της χώρας μας εδώ και πολλές δεκαετίες, άποψη που ανήκει στο σύ-
νολο των εργαζομένων, ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, αλλά και της επιστημονικής 
κοινότητας, ακόμα και αυτής που προβάλει συνήθως συντηρητικές θέσεις. Το ΣχΝ 
θίγει θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλ-
λογικό επίπεδο. Εν κατακλείδι, αυτό το ΣχΝ δε διορθώνεται επί της ουσίας, αλλά 
πρέπει να αποσυρθεί.

8/6/2021 Καταγγέλλουμε την νέα προσπάθεια απαγόρευσης της απεργίας στις 10 
Ιουνίου στα καράβια από την κυβέρνηση και τους εφοπλιστές. Μια απεργία που 
έχει εξαγγελθεί εδώ και μέρες, από την ΓΣΕΕ, το ΕΚΑ, πρωτοβάθμιες και δευτερο-
βάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Επιτίθενται με μανία στα συνδικάτα και στην 
κατάργηση του μοναδικού όπλου που έχουν για να αντιδράσουν οι εργαζόμενοι, στο 
δικαίωμα στην απεργία. Η προσπάθεια κυβέρνησης – εφοπλιστών δεν θα πετύχει!

9/6/2021 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Κ.Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΥΛΩΝΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ, 
ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΑΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
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12/6/2021 Στάση Εργασίας την Τετάρτη 16 Ιουνίου, από την 1 μ.μ. έως τις 5 μ.μ. 
και συλλαλητήριο, στις 4 μ.μ. έξω από την Βουλή, στην πλ. Συντάγμα-
τος, αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, ημέρα 
που ψηφίζεται το νομοσχέδιο έκτρωμα του υπουργείου Εργασίας. 

14/6/2021 Το Δ.Σ. του ΕΚΑ, σε έκτακτη συνεδρίασή του, αποφάσισε την μετατροπή της στά-
σης εργασίας σε 24ωρη Απεργία, την Τετάρτη 16 Ιουνίου και συλλαλη-
τήριο, στις 6 μ.μ. στην πλ. Συντάγματος, ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου 
εκτρώματος του υπουργείου Εργασίας. Θα είμαστε όλοι εκεί, ενωμένοι, να διαδη-
λώσουμε ενάντια στο αντεργατικό νομοσχέδιο, που μόνο στόχο έχει να ισοπεδώσει 
τα κεκτημένα των εργαζομένων. Το ΕΚΑ στηρίζει κάθε απεργιακή κινητοποίηση 
των συνδικάτων αυτού του διημέρου.

16/6/2021 ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΤΙΣ 18.00
ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ

Η επιλογή της Κυβέρνησης να σέρνει τα συνδικάτα και τους εργαζομένους στις 
αίθουσες των δικαστηρίων, αποτελεί πολιτική επιλογή, καθώς τα ίδια τα συνδικά-
τα είχαν μεριμνήσει για την ομαλή διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων 
καθώς και για τη μετακίνηση των εξεταζόμενων μαθητών. Καλούμε όλους τους 
εργαζομένους της Αθήνας να δώσουν αποφασιστική απάντηση με τη μαζική συμ-
μετοχή τους στην απεργία.
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28/6/2021 Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας καταγγέλλει την δι-
οίκηση της Attica Bank για τις άδικες και κα-
ταχρηστικές απολύσεις εργαζομένων που το 
μοναδικό τους «παράπτωμα» ήταν πως δεν επέ-
λεξαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα εθελούσιας 
(υποτίθεται) εξόδου.

7/7/2021 Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας καταδικάζει τις επικίνδυνες τακτικές της Τράπεζας 
Πειραιώς να εξωθεί ακόμη και συναδέλφους ΑΜΕΑ στην «εθελούσια» έξοδο. Η 
πρωτοφανής επίθεση της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ που καταγγέλλει σωματείο μέλος 
μας (ΣΕΥΤΠΕ) ακόμη και σε άτομα με αναπηρία να υπογράψουν «εθελούσια» 
απόλυση δεν θα περάσει.

27/8/2021 Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας στηρίζει το Σωματείο μέλος του, Πανελλήνια Ένω-
ση Προσωπικού ΕΚΟ, στον αγώνα που δίνουν οι συνάδελφοι ενάντια στην 
απόλυση εργαζόμενου με σύμβαση αορίστου χρόνου. Όπως καταγγέλλει το Σω-
ματείο, η Διοίκηση των ΕΛ.ΠΕ., με πρόφαση την «μέτρια απόδοσή του» κατά την 
αξιολόγηση, χωρίς καμιά προειδοποίηση, προχώρησε στην απόλυση του συναδέλ-
φου. Το ΕΚΑ στηρίζει των αγώνα των συναδέλφων. Σκοπός την αξιολόγησης είναι 
η βελτίωση της απόδοσης και όχι ένας τρόπος απόλυσης.

31/8/2021 ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας καλεί τα σωματεία μέλη του, τους εργαζομένους, τους 
νέους και τους συνταξιούχους του Λεκανοπεδίου της Αθήνας, να δώσουν δυναμικό 
παρών την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου στο συλλαλητήριο, στην Πλατεία Συντάγ-
ματος στις 7 μ.μ.. Όλοι μαζί θα παλέψουμε ενάντια στην νέα επίθεση της κυβέρνη-
σης που εκείνη την μέρα φέρνει προς ψήφιση το νομοσχέδιο για την ιδιωτικοποίη-
ση της επικουρικής ασφάλισης. 

31/8/2021 Εγκύκλιος – ενημέρωση: για τον Ν. 1264/1982, όπως ισχύει σήμερα, μετά τις 
αλλαγές που επέφερε ο πρόσφατος νόμος 4808/2021, με την επισημείωση ότι 
οι διατάξεις για την υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων των σωματείων στο ΓΕ-
ΜΗΣΟΕ (ηλεκτρονικό μητρώο συνδικαλιστικών οργανώσεων) αρχίζει από την  
1-1-2022. Επίσης, από την 1-1-2022 υφίσταται η υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονι-
κού συστήματος για τη δυνατότητα συμμετοχής των μελών των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων εξ αποστάσεως τόσο στις Γενικές Συνελεύσεις όσο και στις αρχαι-
ρεσίες.
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3/9/2021 ΤΟ ΕΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η φετινή ΔΕΘ γίνεται στη σκιά της ψήφισης δύο 
αντεργατικών νομοσχεδίων που κατήργησαν τη 
δημόσια επικουρική ασφάλιση, το 8ωρο, τις συλ-
λογικές συμβάσεις εργασίας και την επιθεώρηση 
εργασίας. Ναρκοθέτησαν το δικαίωμα στην απεργία και απελευθέρωσαν τις απο-
λύσεις. Μπροστά σε αυτή τη ζοφερή κατάσταση που διαμορφώνεται, οι εργαζόμε-
νοι οφείλουν να αντιδράσουν και να μην επιτρέψουν την εφαρμογή της αντιλαϊκής 
πολιτικής της Κυβέρνησης, αφήνοντας αυτούς τους νόμους στα χαρτιά.

17/9/2021 Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας καταγγέλλει την μεθόδευση της εταιρείας eFood να 
μετατρέψει τις συμβάσεις των εργαζομένων της από συμβάσεις μισθωτής εργα-
σίας σε συμβάσεις ελεύθερου επαγγελματία (μπλοκάκι). Αξιοποιώντας πλήρως τις 
προβλέψεις του αντιεργασιακού νομοσχεδίου Χατζηδάκη (ν.4808/21), έρχεται να 
διαπραγματευτεί (εκβιάσει) τους εργαζομένους θέτοντας το δίλημμα: άνεργος ή 
συνεργάτης. 

28/9/2021 ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας καταγγέλλει την εκδικητική απόλυση εργαζομένων 
στο κατάστημα της Γενικής Ταχυδρομικής στα Γλυκά Νερά. Η εταιρεία ανακοίνωσε 
στους εργαζομένους ότι το κατάστημα κλείνει και μόνο τρείς συνάδελφοι δεν θα 
μεταφερθούν στην μητρική εταιρία, με την πρόφαση ότι είναι πλήρης σε προσω-
πικό.

8/10/2021 Το ΕΚΑ εκφράζει την συμπαράστασή του στους συλληφθέντες διαδηλωτές 
της πορείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου (17/11/2020) οι οποίοι την 
Τετάρτη 13/10/2021 καλούνται να δικαστούν με βάση ψευδείς και κατασκευασμέ-
νες κατηγορίες.
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8/10/2021 ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ 
ΤΗΣ ΔΕΗ

Το ΕΚΑ στηρίζει τους δίκαιους αγώνες των εργαζομένων της ΔΕΗ Α.Ε. ενάντια στην 
απελευθέρωση του κλάδου της ηλεκτρικής ενέργειας, από την οποία κερδισμένοι 
είναι μόνον οι επιχειρηματίες, και καλεί τα σωματεία μέλη του και τους εργαζομέ-
νους της Αθήνας να στηρίξουμε όλοι μαζί τη στάση εργασίας που εξήγγειλαν 
ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ και ΕΚΑ, 12.00 – 15.00, την Δευτέρα 11/10. Επιπλέον στηρίζουμε 
την 24ωρη απεργία των συναδέλφων εργαζομένων στην ΔΕΗ την Τρίτη 19/10.

13/10/2021 Το ΕΚΑ καταδικάζει το σχέδιο συρρίκνωσης της Τράπεζας Πειραιώς που δημο-
σιοποιήθηκε πρόσφατα από την Διοίκηση και περιλαμβάνει την μεταφορά εργα-
σιών κεντρικών υπηρεσιών σε θυγατρική εταιρεία και την ταυτόχρονη απόσχιση 
πάνω από 200 τραπεζοϋπαλλήλων. Στηρίζουμε τον αγώνα των εργαζομένων στην 
Τράπεζα Πειραιώς για την διασφάλιση των θέσεων εργασίας και την εργασιακή 
αξιοπρέπεια όλων των τραπεζοϋπαλλήλων.

18/10/2021 Σύμφωνα με ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθη-
νών (ΣΕΛΜΑ), η Διοίκηση της ΣΤΑΣΥ προχωρά στην απόλυση 25 καθαρι-
στριών προκειμένου να αναθέσει την καθαριότητα σε εργολάβους. Το ΕΚΑ στη-
ρίζει τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των συναδέλφων που διεκδικούν να μην απο-
λυθεί κανένας εργαζόμενος στην καθαριότητα της ΣΤΑΣΥ.

21/10/2021 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη πολιτική 
της κυβέρνησης να αντιμετωπίζει ρατσιστι-
κά τους εργαζομένους, οι οποίοι μετά ακόμα 
και από 20 χρόνια δουλειάς, και ενώ διαθέ-
τουν τα απαραίτητα προσόντα, απολύονται 
γιατί δεν διαθέτουν την ελληνική ιθαγένεια. 
Το ΕΚΑ καλεί τα σωματεία μέλη του να στη-
ρίξουν τον αγώνα των συναδέλφων και να 
δώσουν δυναμικό παρόν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, στο υπουργείο 
Εσωτερικών, στις 25/10.
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26/10/2021 Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας στηρίζει τους συναδέλφους ηλεκτροδηγούς του 
ΤΡΑΜ και καταγγέλλει την Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. για τη νέα προσφυγή στη δι-
καιοσύνη ενάντια στην επερχόμενη στάση εργασίας στις 26 Οκτωβρίου. Το ΕΚΑ 
βρίσκεται στο πλευρό των συναδέλφων και στηρίζει την αγωνιστική τους δράση. 
Το δικαίωμα στην απεργία είναι κεκτημένο κάθε εργαζομένου.

1/11/2021 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΣΤΗΝ COSCO

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας εκφράζει τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του 
νεκρού λιμενεργάτη της Cosco, Δημήτρη Δαγκλή. Εκφράζουμε τη συμπαράστασή 
μας στον αγώνα των λιμενεργατών και του σωματείου τους της ΕΝΕΔΕΠ. Απαι-
τούμε να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά τους που είναι η λειτουργία Επιτροπής 
Υγείας και Ασφάλειας και η υπογραφή ΣΣΕ.

1/11/2021 EΝΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ  
ΤΩΝ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

Μετά από 11 χρόνια μνημονίων και εκατοντάδων αντεργατικών νόμων η συντρι-
πτική πλειοψηφία των εργαζομένων εργάζεται με εξαντλητικά ωράρια και μισθούς 
πείνας. Σε αυτή την κατεύθυνση στηρίζουμε τις δράσεις, που θα διοργανωθούν το 
επόμενο χρονικό διάστημα -όπως το συλλαλητήριο της Πέμπτης 4 Νοεμβρίου, 
στην πλατεία Συντάγματος και ώρα 19.00- σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε επι-
χείρηση, σε κάθε κλάδο, κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης που αγωνίζεται για την 
υπεράσπιση των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων μας. Η αλληλεγ-
γύη είναι το μεγαλύτερο όπλο των εργαζομένων. Κανείς μόνος του!

8/11/2021 Οι συνάδελφοι στον κλάδο του Επισιτισμού – Τουρισμού πραγματοποιούν απερ-
γιακή συγκέντρωση την Τρίτη 9 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι στην Διονυ-
σίου Αρεοπαγίτου, διεκδικώντας το αυτονόητο, την αξιοπρεπή διαβίωσή τους. Στη-
ρίζουμε τα δίκαια αιτήματά τους, μεταξύ άλλων, για κατάργηση των αντεργατικών 
νόμων, εφαρμογή των ΚΣΣΕ και καταβολή επιδόματος ανεργίας για όλους τους 
εποχικούς εργαζομένους του κλάδου χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
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16/11/2021 Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας εκφράζει τα 
θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια 
και τους οικείους του συναδέλφου εργαζο-
μένου που έχασε τόσο τραγικά την ζωή του 
στο εργατικό δυστύχημα στον ΗΣΑΠ. 
Απαιτούμε από την Κυβέρνηση και τους αρ-
μόδιους φορείς να διερευνήσουν ενδελεχώς τις συνθήκες του δυστυχήματος και 
να αποδώσουν ευθύνες όπου πρέπει ώστε να μπει ένα τέλος στην ασυδοσία των 
εργολάβων που βάζουν το κέρδος πάνω από την ανθρώπινη ζωή. Όχι άλλες χαμέ-
νες ζωές εν ώρα εργασίας.

17/11/2021 ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΑ Μ.Μ.Μ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ 
ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟΝ ΗΣΑΠ

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας στηρίζει τις αυριανές απεργιακές κινητοποιήσεις κα-
θώς και κάθε άλλη μορφή κινητοποίησης των εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς για τον άδικο χαμό του συναδέλφου στον ΗΣΑΠ και τον τραυματισμό 
ακόμη δύο. Απαιτούμε να εφαρμόζονται τα μέτρα ασφαλείας στους χώρους εργα-
σίας και να αποδοθούν ευθύνες εκεί που αναλογούν με την συγκρότηση ανεξάρ-
τητης αρχής εμπειρογνωμόνων και όχι από την διοίκηση της ΣΤΑΣΥ.

22/11/2021 Στήριξη του αγώνα του συλλόγου 
εργαζομένων του Ομίλου ERGO 
στην Ελλάδα για υπογραφή Επι-
χειρησιακής Συλλογικής σύμβασης 
εργασίας. Θα σταθούμε στο πλευ-
ρό του συλλόγου και των εργαζο-
μένων της ERGO Ασφαλιστικής για 
αξιοπρεπείς αμοιβές και καλύτερες 
συνθήκες εργασίας.

24/11/2021 Tο Εργατικό Κέντρο Αθήνας εκφράζει την συμπαράστασή του στο σωματείο μέ-
λος του, Σύλλογο Εργαζομένων ΜΟΔ ΕΣΠΑ και στηρίζει την 24ωρη προ-
ειδοποιητική απεργία που προκήρυξαν για την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου. Οι 
συνάδελφοι αγωνίζονται ενάντια στην απαξίωση της δουλειάς τους, της εργασια-
κής τους υπόστασης, των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και του επιστημονικού 
τους υποβάθρου.
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26/11/2021 Συμπαράσταση στον αγώνα των εργαζομένων ΕΛΤΑ-ΕΛΤΑ COURIER και στην 
απεργιακή τους κινητοποίηση στις 29 Νοεμβρίου, για την μετατροπή όλων 
των συμβάσεων ενοικιαζόμενης εργασίας ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις αορί-
στου χρόνου. Δυναμώνουμε την πάλη για σταθερή δουλειά με δικαιώματα.

29/11/2021 Το ΕΚΑ διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα την Τετάρτη 1η Δεκεμβρίου 2021 με 
ώρα έναρξης 16.00 και με θέμα: «Η ακρίβεια ως παράγοντας επιδείνωσης 
της φτώχειας μετά την πανδημική κρίση». Η ημερίδα θα μεταδοθεί σε ζω-
ντανή σύνδεση (live streaming) στο κανάλι του ΕΚΑ στο YouTube: ekathens 
από τις 16.00 και μετά.

7/12/2021 Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας εκφράζει την αλληλεγγύη του στους εργαζομένους 
σε ΕΛΤΑ και ΕΛΤΑ COURIER, που συνεχίζουν τον αγώνα τους ενάντια στις 
μειώσεις μισθών και δικαιωμάτων, με νέα 48ωρη απεργία στις 8 και 9 Δε-
κεμβρίου. Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των συναδέλφων για κατάργηση της 
ενοικιαζόμενης εργασίας και υπογραφή συλλογικής σύμβασης με αυξήσεις στους 
μισθούς για όλους τους εργαζομένους.

8/12/2021 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Μία από τις βασικές διατάξεις του «νόμου Χατζηδάκη» (4808/2021), προσέβαλε 
με αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας το ΕΚΑ, από κοινού 
με την οργάνωση-μέλος μας «Σωματείο Εργαζομένων ACS Ταχυδρομικές 
Υπηρεσίες Α.Ε.Ε.».
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10/12/2021 Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας εκφράζει την αλληλεγγύη του στους εργαζομένους 
της ΙΦΕΤ ΜΑΕ, που εδώ και μήνες βρίσκονται σε αναστάτωση καταγγέλλοντας 
σωρεία ενεργειών της διοίκησης, που είχαν ως αποτέλεσμα την πλήρη απαξίωση 
του στελεχιακού δυναμικού.

13/12/2021 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου, καλεί όλους τους εργα-
ζομένους και τα συνδικάτα της Αθήνας, σε προσυγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθ-
μώνος, στις 17.30 και συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος στις 18.30, ενάντια 
στον προϋπολογισμό. Όχι μόνο δεν βλέπουμε την ανάπτυξη να έρχεται, αλλά το 
μόνο που θα δουν οι εργαζόμενοι είναι κι άλλα βάρη στις πλάτες τους, προκει-
μένου η κυβέρνηση να παρουσιάσει θετικό πρόσημο. Οι εργαζόμενοι ματώνουν 
καθημερινά, η φτώχεια μεγαλώνει.

14/12/2021 Συμπαράσταση στον δημοσιογράφο και αρχισυντάκτη του ErgasiaNET, Γ.Χ., 
που διώκεται για συκοφαντική δυσφήμιση, κατόπιν σχετικής κατάθεσης αγωγής 
της «Commercial Value», για άρθρο που δημοσίευσε, στις 23 Μάρτη 2017, στο 
ErgasiaNET, και αφορούσε σε δυσμενή μεταβολή της εργασιακής σχέσης εργαζο-
μένου στην εταιρεία.

15/12/2021 ΤΟ ΕΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΕΣ

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας στηρίζει την πρωτοβουλία γυναικείων οργανώσεων 
ενάντια στο φαινόμενο της γυναικοκτονίας, αυτής της ακραίας μορφής έμφυλης 
βίας, που μαστίζει την κοινωνία μας. Την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου, στις 18:00, 
στο Σύνταγμα, μπροστά στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ενώνουμε τη φωνή 
μας με τις γυναικείες οργανώσεις και συλλογικότητες, για να μη θρηνήσουμε κι 
άλλες αδικοχαμένες ψυχές.
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16/12/2021 Το EKA καταγγέλλει την εκδικητική απόλυση συναδέλφου τεχνολόγου από την 
εταιρεία PLANET FRUITS ΕΠΕ στην οποία εργαζόταν με «μπλοκάκι». Οι πρακτι-
κές που εφαρμόζονται σε αρκετούς χώρους εργασίας, όπως τα ωράρια-λάστιχο, η 
μαύρη και ανασφάλιστη εργασία, η έλλειψη μέτρων ασφαλείας στον χώρο εργασί-
ας, η παραβίαση προσωπικών δεδομένων, αποτελούν προάγγελο της κατάστασης 
που θέλουν κάποιοι εργοδότες να επικρατήσει στους εργασιακούς χώρους με την 
εφαρμογή του νόμου Χατζηδάκη.

23/12/2021 ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΕΝΑΝ ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΝΑ

Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη ενέργεια της ΗΛΙΟΣ Μεσίτες Ασφαλίσεων/
NGU Insurance Agents να απολύσει συνάδελφο, μητέρα τριών παιδιών, ενώ 
βρισκόταν ακόμη στην άδεια λοχείας της. Διεκδικούμε την άμεση επαναπρόσλη-
ψή της. Καλούμε τους εργαζομένους της επιχείρησης να δώσουν κι εκείνοι τη δική 
τους απάντηση. Είναι ώρα οργάνωσης και αλληλεγγύης, απέναντι σε ενέργειες που 
στόχο έχουν να μονιμοποιήσουν ένα κλίμα φόβου και τρομοκρατίας.

28/12/2021 Το ΕΚΑ καταγγέλλει για άλλη μια φορά την 
Τράπεζα Πειραιώς και την ICAP, οι οποίες 
εν μέσω εορτών προχώρησαν σε απολύσεις 
στη θυγατρική- εργολαβική εταιρία PDS, όπου 
είναι και οι κύριοι μέτοχοι. Οι επιθέσεις των ερ-
γοδοτών απέναντι σε εργολαβικούς και τακτικό 
προσωπικό συνεχίζονται και πρέπει να μας βρουν ενωμένους και πιο δυνατούς.

19/1/2022 Συμπαράσταση στον δίκαιο αγώνα των εργαζομένων στο ξενοδοχείο HILTON για 
την διασφάλιση των θέσεων εργασίας και των δικαιωμάτων τους. Καλούμε όλους 
τους εργαζομένους και τα σωματεία μέλη μας να δείξουμε έμπρακτα την συμπαρά-
στασή μας συμμετέχοντας στην κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Εργασίας, 
την Παρασκευή 21/1.
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21/1/2022 ΤΟ ΕΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας καταγγέλλει την κυβέρνηση ότι νομοθετεί τη μείωση 
των αποζημιώσεων σε περίπτωση νόσησης από κορωνοϊό των τέκνων των εργα-
ζομένων. Η κυβέρνηση τιμωρεί, εν μέσω ακρίβειας και πανδημίας, όποιον εργαζό-
μενο γονέα πρέπει να φροντίσει το παιδί του. Καλούμε το Υπουργείο Εργασίας να 
αποσύρει την επαίσχυντη τροπολογία και να καλύψει ο ΕΟΠΥΥ, με πλήρεις αποδο-
χές, την άδεια λόγω νόσησης από COVID-19.

24/1/2021 Το ΕΚΑ εκφράζει τη στήριξή του στην Πανελλαδική Ημέρα Δράσης για την 
Υγεία, που διοργανώνουν από κοινού η ΑΔΕΔΥ και οι Ομοσπονδίες του κλά-
δου της Υγείας. Παράλληλα στηρίζει τη στάση εργασίας και την συγκέντρω-
ση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Υγείας, την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου και ώρα 
13.00. Καλούμε τα σωματεία μέλη μας και τους εργαζομένους της Αθήνας να δεί-
ξουμε έμπρακτα την συμπαράστασή μας στους συναδέλφους μας που αγωνίζονται 
εδώ και δύο χρόνια, ενάντια στην πανδημία υπό αντίξοες συνθήκες.

27/1/2022 Παρά το γεγονός ότι η κακοκαιρία «ΕΛΠΙΔΑ» ήταν ένα καιρικό φαινόμενο που 
είχε προβλεφθεί -και στην ένταση και στο πότε θα ξεσπάσει-, η κυβέρνηση και ο 
κρατικός μηχανισμός απέτυχαν παταγωδώς στην αντιμετώπισή του. Το «επιτελικό 
κράτος» θάφτηκε στο χιόνι ενώ το μόνο που έμεινε στην κυβέρνηση ήταν και πάλι 
η ανάδειξη της «ατομικής ευθύνης». Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας χαιρετίζει την 
συμμετοχή των σωματείων της Αθήνας και των εργαζομένων στο συλλαλητήριο 
του Σαββάτου 29 Ιανουαρίου, στις 11.30 π.μ. στην Πλατεία Συντάγματος. Τα 
εργατικά σωματεία πρέπει να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους.

1/2/2022 ΤΟ ΕΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανακοινώνει την έναρξη λει-
τουργίας του Μητρώου την 1η Φεβρουαρίου, αδιαφορώντας προκλητικά για το 
γεγονός ότι εκκρεμεί ο έλεγχος συνταγματικότητας και νομιμότητας των διατά-
ξεων αυτών. Στις 29 Μαρτίου το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, μαζί με τα σωμα-
τεία μέλη του και όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, θα βρισκόμαστε στο Συμ-
βούλιο της Επικρατείας όπου και εκδικάζεται η προσφυγή του ΕΚΑ ενάντια 
στο «φακέλωμα» των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων και στον 
έλεγχο άσκησης των δικαιωμάτων και ελευθεριών που αποτελούν τον πυρήνα της 
συνταγματικά κατοχυρωμένης συνδικαλιστικής ελευθερίας.
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4/2/2022 Συμπαράσταση στον δίκαιο αγώνα των συναδέλφων εργαζομένων στην ΛΑΡΚΟ, 
ενάντια στην κατάπτυστη απόφαση της κυβέρνησης να απολύσει το σύνολο των 
εργαζομένων. Η κυβερνητική απόφαση για ιδιωτικοποίηση της εταιρείας, αφού την 
απαξίωσαν συνειδητά, οδηγεί στην απόλυση περισσότερους από 1.000 εργαζο-
μένους και στην έξωση από τις εργατικές κατοικίες της εταιρείας 300 οικογενειών.

7/2/2022 Αλληλεγγύη στους συναδέλφους εργαζομένους στην COSCO που απεργούν δι-
εκδικώντας το αυτονόητο, το δικαίωμά τους στην εργασία με αξιοπρέπεια και σε-
βασμό στα κεκτημένα δικαιώματά τους. Καταγγέλλουμε την κυβέρνηση και τον 
υπουργό Εργασίας κ. Χατζηδάκη, των οποίων οι πολιτικές και οι νόμοι έχουν ως 
αποτέλεσμα την παρουσία δυνάμεων καταστολής, με σκοπό να εμποδίσουν τους 
εργαζομένους στην COSCO να ασκήσουν το αναφαίρετο δικαίωμά τους στην 
απεργία.

11/2/2022 Στηρίζουμε τους αγώνες κάθε σωματείου ενάντια στις κυβερνητικές πολιτικές που 

οδηγούν σε απολύσεις, στο κλείσιμο επιχειρήσεων και στην εξαθλίωση των εργα-

ζομένων. 

Αντιπροσωπεία του ΕΚΑ θα συμμετάσχει στη διαδήλωση ενάντια στο κλείσι-

μο της ΛΑΡΚΟ, την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου και ώρα 10.30 π.μ., στη Λά-

ρυμνα. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στην πανυγειονομική απεργία της  

ΟΕΝΓΕ και της ΠΟΕΔΗΝ στις 23 Φεβρουαρίου. Το Σαββάτο 26 Φεβρουα-
ρίου στις 12μμ στο Σύνταγμα, εκδηλώνουμε την αλληλεγγύη μας στους εργαζο-

μένους της ΛΑΡΚΟ, της COSCO, των Πετρελαίων Καβάλας και της Νημα-
τουργίας Βαρβαρέσος.
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15/2/2022 19 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ  
ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ

Ζητάμε να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και να δοθεί η δυνατότητα να 
αποκτήσουν έγγραφα και δουλειά οι μετανάστες χωρίς χαρτιά. Συμμετέχουμε και 
καλούμε τα σωματεία μέλη μας και τους εργαζομένους της Αθήνας, να δώσουμε 
δυναμικό παρόν, στο συλλαλητήριο, το Σάββατο 19 Μαρτίου, στην Ομόνοια και 
ώρα 15.00.

16/2/2022 Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας καταδικάζει την 
απαράδεκτη απόφαση της Διοίκησης της ΕΡΤ 
να διακόψει την λειτουργία του διεθνούς προ-
γράμματος της ΕΡΑ στα βραχέα. Ζητάμε να μην 
κοπεί ο συνδετικός κρίκος των Ελλήνων του 
εξωτερικού με την πατρίδα και εκφράζουμε τη 
συμπαράστασή μας στους αγώνες των εργαζομένων της ΕΡΤ που παλεύουν για 
την διασφάλιση της εργασίας τους και την προστασία της περιουσίας της ΕΡΤ.

2/3/2022 Ο πόλεμος που ξέσπασε στην Ουκρανία δημιουργεί ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο 
σκηνικό που απειλεί την παγκόσμια ειρήνη. Να σταματήσει τώρα ο πόλεμος. Οι 
λαοί της Ρωσίας και της Ουκρανίας είναι τα πρώτα θύματα του πολέμου. Δεν 
διαλέγουμε πολέμους, δεν διαλέγουμε πρόσφυγες. Είμαστε αλληλέγγυοι με τους 
λαούς σε Ρωσία και Ουκρανία, με τους εργαζομένους σε Ευρώπη και Αμερική, σε 
Ασία και Αφρική, που δίνουν καθημερινά έναν πόλεμο ανελέητο, αυτόν της επιβίω-
σης και της αξιοπρέπειας.
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15/3/2022 Πρόσκληση στα Σωματεία Μέλη, σε σύσκεψη την Δευτέρα 28/03/2022 και 
ώρα 17.30, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας ενάντια στον COVID 
– 19, στο κτήριο του ΕΚΑ, με θέμα: Προετοιμασία της Πανελλαδικής Απερ-
γίας (Τετάρτη 06/04/2022) ενάντια στην ακρίβεια, διεκδίκηση αύξησης 
του κατώτατου μισθού και επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων 
εργασίας.

16/3/2022 ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ

Στις 29 Μαρτίου το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, 
μαζί με τα σωματεία μέλη του και όλες τις συν-
δικαλιστικές οργανώσεις, θα βρισκόμαστε στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας όπου και εκδι-
κάζεται η προσφυγή του ΕΚΑ ενάντια στο 
«φακέλωμα» των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων και στον έλεγ-
χο άσκησης των δικαιωμάτων και ελευθεριών που αποτελούν τον πυρήνα της 
συνταγματικά κατοχυρωμένης συνδικαλιστικής ελευθερίας. Για τη διευκόλυνση 
των εργαζομένων, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας εξαγγέλλει Στάση Εργασίας, την 
Τρίτη 29 Μαρτίου, από τις 9π.μ. έως τις 12μ.μ., και παράσταση διαμαρτυρίας 
στο υπουργείο Εργασίας και το Συμβούλιο της Επικρατείας.

28/3/2022 Το ΣτΕ με νεότερη ανακοίνωσή του όρισε ως νέα ημερομηνία συζήτησης της αί-
τησης ακύρωσης την 10η Μαΐου. Για την διευκόλυνση των εργαζομένων, το Ερ-
γατικό Κέντρο Αθήνας μεταφέρει την εξαγγελθείσα Στάση Εργασίας (29/3) για 
την ημέρα της νέας δικασίμου, στις 10 Μαΐου.

31/3/2022 Aκόμη ένας συνάδελφος προστέθηκε στην μακρά λίστα των εργατικών δυστυ-
χημάτων. Ένας εργαζόμενος έχασε την ζωή του εν ώρα εργασίας, ο οποίος εργα-
ζόταν σε εργολάβο που είχε αναλάβει το κλάδεμα δέντρων στον Δήμο Ελληνικού – 
Αργυρούπολης. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να παρέμβουν άμεσα και να αποδοθούν 
ευθύνες στους υπαίτιους για τον τραγικό θάνατο του εργαζομένου.
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4/4/2022 Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας καταγγέλλει τις απολύσεις του Προέδρου και του 
Ταμία του Σωματείου Εργαζομένων Ταχυμεταφορέων Ταχυδρομείων σε 
εργολάβους των ΕΛΤΑ, ως παράνομες και καταχρηστικές. Απαιτούμε την άμεση 
ακύρωση των απολύσεων και καλούμε όλους τους εργαζομένους να μην εκφοβί-
ζονται από τέτοιες παράνομες ενέργειες των εργοδοτών.

5/4/2022 Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας καταδικάζει το νο-
μοσχέδιο που προωθεί η Κυβέρνηση για τον 
ΟΑΕΔ και εκφράζει τη συμπαράστασή του 
στον δίκαιο αγώνα των εργαζομένων του Ορ-
γανισμού, ενάντια στον σχεδιαζόμενο υποβιβα-
σμό και αλλαγή του χαρακτήρα ενός δημόσιου 
φορέα που θα έπρεπε να λειτουργεί υπέρ των εργαζομένων και των ανέργων. 
Ζητάμε τη στήριξη και αναβάθμιση του ΟΑΕΔ, έτσι ώστε να υλοποιήσει τον θεσμο-
θετημένο ρόλο του στην ενίσχυση των ανέργων.

7/4/2022 Το ΕΚΑ εκφράζει την αλληλεγγύη του στους οκτώ συλληφθέντες συναδέλ-
φους στη Θεσσαλονίκη. Δεν δεχόμαστε οι συνάδελφοι μας να σέρνονται στα δι-
καστήρια επειδή αγωνίζονται ενάντια στον πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας 
μας σε αυτόν. Απαιτούμε να αποσυρθούν όλες οι ψεύτικες κατηγορίες και να αφε-
θούν άμεσα ελεύθεροι.

11/4/2022 Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας στηρίζει τα αιτήματα των υγειονομικών εργαζο-
μένων και καταδικάζει το αντιδημοκρατικό και αντισυνταγματικό μέτρο της ανα-
στολής των συναδέλφων υγειονομικών που τάσσονται κατά της υποχρεωτικότη-
τας του εμβολιασμού. Απαιτούμε να αρθεί αυτό το άδικο και αντιδημοκρατικό μέ-
τρο πριν θρηνήσουμε το πρώτο θύμα, μεταξύ των πέντε απεργών πείνας, που εδώ 
και είκοσι μέρες διαμαρτύρονται για το αναφαίρετο δικαίωμά τους στην εργασία.

29/4/2022 Συμπαράσταση στους συμπολίτες μας που δικάζονται την Τρίτη 3 Μαΐου, για τον 
αγώνα τους ενάντια στην αρπαγή της λαϊκής πρώτης κατοικίας. Τα σπίτια ανήκουν 
στον λαό. Απαιτούμε την απόλυτη και πραγματική προστασία της πρώτης κατοικί-
ας. ΟΧΙ στους πλειστηριασμούς εργατικών – λαϊκών κατοικιών.
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01/5/2022 ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ 1η ΜΑΗ

Απεργούμε και εκφράζουμε με κάθε τρόπο την εναντίωσή μας σε κάθε ελαστική 
μορφή εργασίας, σε μειώσεις μισθών, σε καταστρατήγηση των κεκτημένων εργα-
σιακών δικαιωμάτων μας, που απορρέουν από τα δύο χρόνια της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19. Αγωνιζόμαστε για ΕΙΡΗΝΗ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΔΙΚΑΙΟ-
ΣΥΝΗ, ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ. ΟΛΟΙ μαζί οφείλουμε να δώσουμε το πα-
ρών στην απεργιακή συγκέντρωση την Κυριακή 1η ΜΑΗ, τιμώντας τους πρω-
τοπόρους αγωνιστές του εργατικού κινήματος, όλους εκείνους που θυσιάστηκαν 
διαχρονικά για τα μεγάλα και ιερά δικαιώματα της τάξης μας.
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5/5/2022 Στις 10 Μαΐου το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, μαζί με τα σωματεία μέλη του και όλες 
τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, θα βρισκόμαστε στο Συμβούλιο της Επικρα-
τείας όπου και εκδικάζεται η προσφυγή του ΕΚΑ ενάντια στο «φακέλωμα» των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων και στον έλεγχο άσκησης των 
δικαιωμάτων και ελευθεριών που αποτελούν τον πυρήνα της συνταγματικά κατο-
χυρωμένης συνδικαλιστικής ελευθερίας.

Για την διευκόλυνση των εργαζομένων, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας έχει εξαγγείλει 
Στάση Εργασίας, την Τρίτη 10 Μαΐου, από τις 9 π.μ. έως τις 12 μ.μ., και καλεί 
τα σωματεία μέλη του και τους εργαζομένους του Λεκανοπεδίου της Αθήνας να 
δώσουν δυναμικό παρόν στην παράσταση διαμαρτυρίας στο ΣτΕ και ώρα 9.30π.μ..

5/5/2022 Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας συμπαραστέκεται στον αγώνα των εργαζομένων στη 
Speedex, που προκήρυξαν 4ωρη στάση εργασίας, για την Παρασκευή 6 Μαΐ-
ου, κόντρα στην αδιαλλαξία της εργοδοσίας για υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης 
Εργασίας. Οι συνάδελφοι αγωνίζονται με αιτήματα τη συνέχιση της ισχύος της 
υπάρχουσας ΕΣΣΕ της ΣΠΗΝΤΕΞ, την πλήρη αντίθεση του σωματείου στην πρό-
θεση της εταιρείας για την ανάθεση εργασιών σε εργολάβο και τη ρύθμιση των 
παγίων αιτημάτων της Υγεία και Ασφάλειας των εργαζομένων.

11/5/2022 Το ΕΚΑ καταγγέλλει την Διοίκηση της ΣΤΑΣΥ για την απαράδεκτη κίνησή της 
να καταθέσει αγωγή κατά των Σωματείων Εργαζομένων σε ΜΕΤΡΟ και 
ΤΡΑΜ. Οι συνάδελφοι συμμετείχαν στην 3ωρη Στάση Εργασίας που εξήγγειλε το 
ΕΚΑ την 10η Μαΐου, λόγω εκδίκασης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, της προσφυ-
γής του Εργατικού Κέντρου ενάντια στην εφαρμογή του ΓΕΜΗΣΟΕ.

27/5/2022 Το ΕΚΑ καταδικάζει το περιστατικό αστυνομικής βίας που έλαβε χώρα στις 26 
Μαΐου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όταν αστυνομικός 
τραυμάτισε σοβαρά φοιτητή στο πρόσωπο, μετά από ευθεία βολή με όπλο κρότου 
λάμψης. Είναι δεδομένο ότι πρέπει να μπει ένα τέλος στο όργιο βίας και κατα-
στολής των ΜΑΤ εναντίον των φοιτητών τόσο στο ΑΠΘ όσο και στο σύνολο των 
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, που διαμαρτύρονται ενάντια στην εγκατάσταση της 
πανεπιστημιακής αστυνομίας.
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31/5/2022 Στις 15 Ιουνίου ξεκινά στο Εφετείο η δίκη της Χρυσής Αυγής σε δεύτερο 
βαθμό. Η παρουσία μας στο Εφετείο είναι επιβεβλημένη, ώστε να μην αφήσουμε 
περιθώρια να υπονομευτεί η ιστορική πρωτόδικη απόφαση καταδίκης και φυλάκι-
σης του σκληρού πυρήνα των νεοναζί. Για την διευκόλυνση όλων των εργαζομέ-
νων, το ΕΚΑ κηρύσσει 3ωρη στάση εργασίας την Τετάρτη 15 Ιουνίου, από τις 
8 π.μ. έως τις 11 μ.μ..

15/6/2022 Το ΕΚΑ εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του στον δίκαιο αγώνα των συνα-
δέλφων εργαζομένων στην ΛΑΡΚΟ, να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους. 
Καταδικάζουμε απερίφραστα το έγκλημα σε βάρος των συναδέλφων και μιας από 
τις μεγαλύτερες σε παγκόσμιο επίπεδο μεταλλευτικές βιομηχανίες, με ανυπολόγι-
στη αξία.

24/6/2022 ΤΟ ΕΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας καταδικάζει την ποινικοποίηση των αγώνων, τη φίμω-
ση και την απαγόρευση της συνδικαλιστικής δράσης, που επιχειρείται να επιβλη-
θούν με την 1097/2022 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την 
εν λόγω απόφαση το δικαστήριο έκανε δεκτή την αγωγή της δημοτικής αρχής 
Αλίμου, σε βάρος μέλους του ΓΣ της ΑΔΕΔΥ και εργαζόμενου του δήμου Καισα-
ριανής, επειδή ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook τα ψηφί-
σματα αλληλεγγύης συνδικαλιστικών οργανώσεων, για τις ποινικές και πειθαρχικές 
διώξεις που υφίσταται από τον δήμο Αλίμου, εργαζόμενη σε παιδικό σταθμό του 
Δήμου και μέλος του ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων, για τη συνδικαλιστική της 
δράση.

29/6/2022 Το ΕΚΑ εκφράζει την συμπαράστασή του στον δίκαιο αγώνα των εργαζομένων 
στον ΟΑΣΑ – ΟΣΥ που πραγματοποιούν 24ωρη απεργία σήμερα 29 Ιουνίου 
2022. Καταγγέλλουμε την Κυβέρνηση όπου - ενώ η ακρίβεια καλπάζει - αντί να 
φροντίσει για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την οικονομική στήριξη 
των εργαζομένων υπογράφοντας ΣΣΕ, κάνει τα αδύνατα δυνατά να διαλύσει τις 
Δημόσιες Αστικές Συγκοινωνίες.
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4/7/2022 Το ΕΚΑ στηρίζει τις απεργιακές κινητοποι-
ήσεις των εργαζομένων στην PDS (θυγατρική 
της τράπεζας Πειραιώς) κόντρα στις απολύσεις 
και για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης 
Εργασίας, καθώς και την απεργιακή κινητοποίη-
ση που έχουν προκηρύξει οι σύλλογοι της Τρά-
πεζας Πειραιώς για το real estate την Τετάρτη 6/7.

5/7/2022 Στήριξη του αγώνα των εργαζομένων της Vodafone και της στάσης εργασίας 
που έχει προκηρυχτεί στις 5/7 από 12.00 - 17.00 ενάντια στις ατομικές τροποποι-
ητικές συμβάσεις για μόνιμη τηλεργασία στα τηλεφωνικά κέντρα της εταιρείας και 
τη μεταφορά 48 εργαζομένων από τη Vodafone στη θυγατρική 360 Connect. Όχι 
στις ατομικές τροποποιητικές συμβάσεις - όχι στους ατομικούς εκβιασμούς.

6/7/2022 Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας καταγγέλλει την εκδικητική και απαράδεκτη απόφαση 
των ΕΛΠΕ να επιβάλει ποινή προσωρινής απόλυσης διάρκειας 20 εργασίμων ημε-
ρών σε συνάδελφο εργαζόμενο μηχανικό στον Όμιλο. 

Στηρίζουμε τον συνάδελφο εργαζόμενο στην προσφυγή του στην Επιθεώρηση Ερ-
γασίας με παράσταση διαμαρτυρίας την Τρίτη 12/7 στις 8:00 έξω από το Διυ-
λιστήριο Ασπροπύργου των ΕΛΠΕ, ενημερώνοντας ότι το Σωματείο Μισθωτών 
Τεχνικών έχει προκηρύξει 3ωρη στάση εργασίας από τις 8:00 μέχρι τις 11:00.

26/7/2022 Στήριξη στον δίκαιο αγώνα που δίνουν οι συνάδελφοι στην Τράπεζα Πειραιώς 
απέναντι στα αντεργατικά σχέδια της Διοίκησης και στην επιχειρούμενη παράτυπη 
απόσχιση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ακινήτων (Real Estate). Προς αυτή 
την κατεύθυνση το ΕΚΑ προκήρυξε 24ωρη απεργία την Τετάρτη 27/7/2022, 
προκειμένου οι συνάδελφοι του Real Estate να ενισχύσουν τον αγώνα τους για 
την υπεράσπιση των θέσεων εργασίας και των εργασιακών δικαιωμάτων τους. Το 
ΕΚΑ καλεί τα Σωματεία μέλη του και τους εργαζομένους του Λεκανοπεδίου της 
Αθήνας να δείξουν έμπρακτα την στήριξή τους στον αγώνα των συναδέλφων μας, 
στην παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τα κεντρικά του Real Estate στην οδό 
Κοραή και ώρα 8.30 π.μ..
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22/8/2022 Η εργοδοσία της εταιρείας “UP 
PRESS” ανακοίνωσε για λόγους “επι-
χειρηματικού σχεδιασμού” την από-
λυση 15 εργαζομένων της εταιρείας, 
μεταξύ αυτών του προέδρου του κλα-
δικού Συνδικάτου Εργαζομένων Τύπου 
– Χάρτου νομού Αττικής και Γραμμα-

τέα της Ομοσπονδίας του κλάδου. Η νέα συνδικαλιστική δίωξη δεν θα περά-
σει. Απαιτούμε από την εργοδοσία να διασφαλίσει όλες τις θέσεις εργασίας και να 
πάρει πίσω τις απολύσεις.

5/9/2022 ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ «ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ»

Καταγγέλλουμε την αστυνομική βία σε βάρος 
των εργαζομένων, του Προέδρου και του Γραμ-
ματέα του Σωματείου. Οι συνάδελφοι αγωνίζο-
νται για την ανάκληση των 15 απολύσεων που 
είναι παράνομες αφού η νέα ιδιοκτησία είχε την δέσμευση να διατηρήσει τις θέσεις 
εργασίας μετά την διαγραφή των χρεών της επιχείρησης.
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12/9/2022 Με τα αιτήματα «Άμεση ενίσχυση των εισοδημάτων» και «Προστασία των 
εργασιακών δικαιωμάτων», το Εργατικό Κέντρο Αθήνας συμμετείχε για ακόμη 
μια χρονιά στην συγκέντρωση των Συνδικάτων εν όψει της Διεθνούς Έκθεσης 
Θεσσαλονίκης. Το ΕΚΑ έδωσε το «παρών» στην πορεία, που είχε πρωτοφανή 
συμμετοχή και παλμό. Εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, άνεργοι, νέοι και νέες, ένωσαν 
τις φωνές τους ενάντια στα καταστροφικά, διαλυτικά και αντικοινωνικά μέτρα της 
Κυβέρνησης.
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16/9/2022 Εννέα χρόνια μετά την δολοφονία του Παύλου 
Φύσσα από μέλη της Χρυσής Αυγής, το ΕKA 
συμμετέχει στις αντιφασιστικές κινητοποιήσεις 
στο Κερατσίνι, απαιτώντας την άμεση απόδοση 
της δικαιοσύνης. Γι΄αυτό και στις 28 Σεπτέμβρη 
και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας θα είναι παρόν 
έξω από το Εφετείο, στην Λ. Αλεξάνδρας, όπου και συνεχίζεται η δίκη κατά της 
Χρυσής Αυγής.

20/9/2022 Το Δ.Σ. του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, σε έκτακτη συνεδρίασή του, αποφάσισε 
την προκήρυξη 24ωρης Απεργίας για την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022, 
ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών για τους εργαζο-
μένους στις ΔΕΚΟ που πλήττονται από το εν λόγω σχέδιο νόμου. Για το ΕΚΑ 
είναι επιτακτική ανάγκη τόσο η διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των Δημοσίων 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών όσο και η προστασία των θέσεων εργασίας αλλά 
και των όρων εργασίας του προσωπικού το οποίο πρέπει να απασχολείται στις 
κομβικές αυτές θέσεις, με σχέση αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης.

29/9/2022 Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη και προκλητική απόφαση της εργοδοσίας της 
«Μαλαματίνα» να απολύσει τους Γιάννη Φραγκίδη, πρόεδρο του Σωματείου 
και της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων και τον Άρη Μερκενίδη, 
πρόεδρο του Συνδικάτου Οδηγών, Πωλητών και Βοηθών Εμφιαλωμένων Ποτών, 
Βορείου Ελλάδος και ζητάμε την ανάκληση των απολύσεων εδώ και τώρα, οι 
οποίες μάλιστα τους γνωστοποιήθηκαν αμέσως μετά το πέρας της γενικής Συνέ-
λευσης των εργαζομένων της επιχείρησης, στην οποία οι εργαζόμενοι αποφάσισαν 
τη συνέχιση της απεργίας τους. 

Καλούμε τα συνδικάτα και τους συνδικαλιστές της Αθήνας σε μαζική παράσταση 
διαμαρτυρίας, σήμερα στις 5.30μμ, στο Υπ. Εργασίας.
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13/10/2022 Η ραγδαία αύξηση των εργατικών ατυχημάτων στη χώρα μας έχει προσλάβει τα 
χαρακτηριστικά ενός ακήρυχτου πολέμου. Εν μέσω αυτού του κυκεώνα και αντί 
η κυβέρνηση να λάβει μέτρα προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων, επι-
χειρεί να νομοθετήσει ώστε να επιτρέπεται σε ανειδίκευτους εργάτες να χειρίζο-
νται μηχανήματα ανύψωσης και να εκτελούν ηλεκτρολογικές εργασίες για τον 
Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, 
αδιαφορώντας για την ανθρώπινη ζωή. Καλούμε την κυβέρνηση να πάψει να βλέ-
πει μόνο τα συμφέροντα των εργοδοτών. Όχι άλλα θύματα στον βωμό της 
ανάπτυξης. 

18/10/2022 Συμπαράσταση στον δίκαιο αγώνα των συναδέλφων εργαζομένων του «Βοήθεια 
στο Σπίτι» που προκήρυξαν 24ωρη πανελλαδική απεργία για τις 21/10 και 
πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 
10.30 π.μ. Απαιτούμε από τους αρμόδιους να βάλουν ένα τέλος στην αποδόμηση 
και την απαξίωση του «Βοήθεια στο Σπίτι» ως θεσμού και να διασφαλίσουν το 
υπάρχον προσωπικό, μετά από 20 χρόνια συνεχούς εργασίας.

21/10/2022 Το ΕΚΑ καλεί τα Διοικητικά Συμβούλια των Σωματείων Μελών του, σε σύσκεψη 
την Τετάρτη 26/10/2022 και ώρα 17.00, στο κτήριο του ΕΚΑ, στην αίθουσα του 
2ου ορόφου, με θέμα: Προετοιμασία της Πανελλαδικής Απεργίας που έχει 
προκηρύξει η ΓΣΕΕ για την Τετάρτη 09/11/2022.
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21/10/2022 Το Δ.Σ. του ΕΚΑ σε συνεδρίασή του στις 
21/10/2022, αποφάσισε την συμμετοχή του 
στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία, που 
εξήγγειλε η ΓΣΕΕ, για την Τετάρτη 9 Νοεμ-
βρίου 2022 και καλεί τα Σωματεία Μέλη 
του, τους εργαζομένους, τους ανέργους, 
τους συνταξιούχους, τους νέους και τις νέες 
του Λεκανοπεδίου να δώσουν δυναμικό πα-
ρών στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας 
στις 11.00 στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Όλοι οι εργαζόμενοι ενωμένοι απεργούμε, 
διαδηλώνουμε και διεκδικούμε την αξιοπρέ-
πειά μας. Αγωνιζόμαστε ενάντια στα βάρβα-
ρα, αδιέξοδα και καταστροφικά μέτρα της 
κυβέρνησης.

8/11/2022 Καταγγέλλουμε την αντεργατική και αντικοινωνική απόπειρα της Κυβέρνησης, 
να παρεμποδίσει τη συμμετοχή των εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς, στην Πανελλαδική Πανεργατική Απεργία της ΓΣΕΕ στις 9 
Νοεμβρίου. Το ΕΚΑ δηλώνει ότι οι εργαζόμενοι θα απεργήσουν στην 24ωρη 
Απεργία της ΓΣΕΕ, με την κάλυψη του ανώτατου συνδικαλιστικού τους οργάνου, 
διεκδικώντας την προστασία των θεμελιωδών εργασιακών τους δικαιωμάτων και 
απαιτώντας αξιοπρεπή διαβίωση, αγωνιζόμενοι κατά της ακρίβειας και των συνθη-
κών εργασιακής ζούγκλας.

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΣΕΕ, ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ,
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00
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8/11/2022 NIKH ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ 
ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ META ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΑΘΗΝΑΣ

Δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με αριθμό 
2175/2022, η οποία έκρινε ομόφωνα ότι η Υπουργική Απόφαση που περιέχει τις 
ρυθμίσεις για το Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕ-
ΜΗΣΟΕ) του Νόμου Χατζηδάκη, είναι αντισυνταγματική σε διάφορες διατάξεις 
της, παραπέμπει δε το ζήτημα και για λόγους σπουδαιότητας στην Ολομέλεια του 
Δικαστηρίου. Θυμίζουμε ότι στο ΣτΕ είχε προσφύγει το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο 
Αθήνας μαζί με το Σωματείο Εργαζομένων στην ACS.

Η χρονική αυτή σύμπτωση, της έκδοσης της απόφασης με την πραγματοποίηση 
της αυριανής απεργίας, δίνει το σύνθημα στον κόσμο της εργασίας ότι η πάλη για 
την ανατροπή όλων των αντεργατικών πολιτικών είναι μπροστά μας και θα είναι 
επιτυχημένη. Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας θα είναι πάντοτε στην πρώτη γραμμή των 
αγώνων αυτών και θα παλέψει με όλες του τις δυνάμεις για την επαναφορά του 
συλλογικού εργατικού δικαίου, για την καθολική ισχύ των συλλογικών συμβάσεων 
εργασίας σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και τη διασφάλιση της συνδικα-
λιστικής ελευθερίας. Καλούμε το Υπουργείο Εργασίας να αναστείλει άμεσα τις δια-
τάξεις για το ΓΕΜΗΣΟΕ και να σεβαστεί επιτέλους το δικαίωμα στη συνδικαλιστική 
ελευθερία και δράση, που τόσο βάναυσα καταπάτησε με το αντισυνταγματικό αυτό 
έκτρωμα.

6/12/2022 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΕΣΦΑ

Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη απόλυση τριών εργαζομένων από την Διοίκηση 
του ΔΕΣΦΑ. Η κίνηση της εργοδοσίας είναι κατάφορα εκδικητική αφού οι απολύ-
σεις έγιναν μετά από την κατάθεση των αιτημάτων του Σωματείου για μισθολογικά 
και εργασιακά θέματα.
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8/12/2022 Το ΕΚΑ στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων 
του ΙΦΕΤ και καταγγέλλει την πρωτοφανή από-
φαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΙΦΕΤ 
να παραπέμψει τη Διευθύντρια Διοικητικών 
Υπηρεσιών, και μέλος του ΔΣ του Σωματείου Ερ-
γαζομένων στο Ινστιτούτο, στο Πρωτοβάθμιο 
Πειθαρχικό Συμβούλιο, επειδή έκανε τη δουλειά της! Όπως καταγγέλλει το 
σωματείο η συνάδελφος διώκεται για τη συνδικαλιστική της δράση επειδή πρωτο-
στάτησε στις αντιδράσεις και κινητοποιήσεις του σωματείου. 

13/12/2022 ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας στηρίζει την πρωτοβουλία 
του Συλλόγου Εργαζομένων στις Υπηρεσίες της 
Τράπεζας Πειραιώς, που διοργανώνει συναυλία δι-
αμαρτυρίας, την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου στα κεντρικά 
της Τράπεζας Πειραιώς (Αμερικής 4) και ώρα 20.00, 
ενάντια στους πλειστηριασμούς της πρώτης κατοικίας, 
την εργοδοτική αυθαιρεσία των τραπεζιτών και υπέρ 
της διασφάλισης των θέσεων εργασίας.

14/12/2022 ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΑ ΒΑΕ

Στις 16 Δεκεμβρίου εκδικάζεται η υπόθεση της ένταξης των οδηγών των σχολι-
κών λεωφορείων στα Βαρέα και Ανθυγιεινά. Το αίτημα τους, και η προσφυγή του 
συλλόγου των εργαζομένων στην ιδιωτική εκπαίδευση «Ο ΒΥΡΩΝ» είναι απόλυτα 
δίκαια. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους συναδέλφους και απαιτούμε την 
άμεση ένταξη τους στα ΒΑΕ.



77

Απολογισμός Δράσης

16/12/2022 Τη Δευτέρα 19/12, δικάζεται ο Γενικός Γραμ-
ματέας της Ομοσπονδίας Οικοδόμων, για-
τί πήρε μέρος σε κινητοποίηση ενάντια στον 
πλειστηριασμό της πρώτης κατοικίας μιας 
φτωχής λαϊκής οικογένειας. Η καταστολή δεν θα 
περάσει. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον 
συνάδελφο. Δυναμώνουμε τον αγώνα μας ενάντια στους πλειστηριασμούς και για 
την προστασία της πρώτης κατοικίας.

27/12/2022 ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ  
ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

Είναι απαράδεκτο στη χώρα που περη-
φανεύεται ότι γέννησε το θέατρο, η Κυ-
βέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία να 
υποβαθμίζουν τις σπουδές υποκριτικής 
και χορού, την ίδια στιγμή που εξισώνουν 

τα ιδιωτικά κολλέγια με τα Πανεπιστήμια. Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας απαιτεί την 
άμεση ανάκληση του Προεδρικού Διατάγματος 85-17/12/22 αλλά και την άμεση 
θεσμική αναβάθμιση των καλλιτεχνικών σπουδών, με περαιτέρω στόχο την εξίσω-
ση τους με τις σπουδές των ΑΕΙ και την αύξηση της χρηματοδότησής τους. Στηρί-
ζουμε με όλες μας τις δυνάμεις τον δίκαιο αγώνα των ηθοποιών, των χορευτών, 
των μουσικών, των κινηματογραφιστών και των σπουδαστών στις παραστατικές 
τέχνες.

 





Διεθνείς ΣχέσειςΔιεθνείς Σχέσεις33
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Το Συνδικαλιστικό Κίνημα έχει εξ ορισμού διεθνιστικό χαρακτήρα τον οποίο επιβεβαιώνει με την 
δράση του σε παγκόσμιο επίπεδο με στόχο την προαγωγή της συνδικαλιστικής αλληλεγγύης και 

συνεργασίας.

Το ΕΚΑ εδώ και χρόνια αναπτύσσει πλούσια διεθνή δράση και συνεργασία με ομόλογες οργανώσεις 
των Πρωτευουσών του εξωτερικού.

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων υποστηρίζει την παρουσία του ΕΚΑ στα διεθνή φόρα και συνδικαλιστικά 
συνέδρια και συμβάλλει στην ανάδειξη μείζονος σημασίας θεμάτων που άπτονται των δικαιωμάτων 
των εργαζομένων, της ισότιμης πρόσβασης στην αγορά εργασίας, της ειρήνης, της προστασίας του 
περιβάλλοντος, της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και της δίκαιης μετάβασης σε μια κοινω-
νία και οικονομία φιλικές προς το περιβάλλον και της συνεργασίας των λαών.

Έχει διαρκή παρουσία σε συνδικαλιστικές πρωτοβουλίες και δρώμενα στην Ευρώπη μέσω της συμ-
μετοχής του στο Δίκτυο Συνδικάτων των Ευρωπαϊκών πρωτευουσών (European Capitals Trade 
Unions Network- ECTUN http://www.ectun.eu), του οποίου αποτελεί ιδρυτικό μέλος από το 1991.

Από το 2018 πρόεδρος του Δικτύου είναι η επικεφαλής του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του ΕΚΑ Δρ 
Χριστίνα Θεοχάρη, η οποία επανεξελέγη στις εκλογές του 2022.

Επιπλέον το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων υποστηρίζει και διεκπεραιώνει τις διαδικασίες συμμετοχής σε 
ευρωπαϊκά προγράμματα με ευρεία θεματολογία συνδικαλιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Ακολουθεί ενδεικτική αναφορά των δράσεων στον τομέα των διεθνών σχέσεων. 
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18/1/2021 Πρόγραμμα T.A.L.K.

Training and Advising on Labour Keys

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. 
και σε αυτό συμμετέχουν οργανώσεις από την 
Ιταλία, την Γερμανία, την Ισπανία, την Ελλάδα, 
και την Ουγγαρία. Τεχνικός Σύμβουλος είναι το 
ίδρυμα Frank Bold από την Τσεχία.

Στόχος του προγράμματος είναι η διαμόρφωση 
προτάσεων από μία μεικτή ομάδα συνδικαλιστι-
κών οργανώσεων, εργοδοτικών οργανώσεων 
και ινστιτούτων εν όψει της αναθεώρησης από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Οδηγίας 2014/95/
ΕΕ για τη δημοσιοποίηση μη-οικονομικών πληροφοριών, η οποία έχει περάσει 
στην ελληνική νομοθεσία με τον Νόμο Ν 4403/ 7 Ιουλίου 2016 (ΦΕΚ 125, Τ 
πρώτο) και την ερμηνευτική εγκύκλιο της 6/6/2017 ΑΔΑ: ΨΟΥΨ465Χ18-ΒΜ4. 
Το έργο, το οποίο είναι διετούς διάρκειας, ξεκίνησε την 1η Φεβρουαρίου 2020 και 
θα ολοκληρωθεί στις 31 Ιανουαρίου του 2022.

19/1/2021 Ερωτηματολόγιο - T.A.L.K. 

Ερωτηματολόγιο για τη διερεύνηση της εφαρμογής της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ για 
την μη-οικονομική πληροφορία.

Το ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες:

1) Το θεσμικό πλαίσιο για την μη-οικονομική πληροφορία

2) Κοινωνικός διάλογος και μη-οικονομική πληροφορία

3)  Δεσμεύσεις για την Κλιματική Αλλαγή και τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυ-
ξης (SDG) και μη-οικονομική πληροφορία

4)  Ενημέρωση, εκπαίδευση και συμμετοχή των συνδικάτων των εργαζομένων 
στην Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη και την μη-οικονομική πληροφορία.
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4/3/2021 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ LABOUR-INT 2

ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021, 9:00 - 13:00

Διαδικτυακή εκδήλωση

27/5/2021 Ημερίδα ΕΚΑ στο πλαίσιο του προγράμματος T.A.L.K.
• Πρόγραμμα Ημερίδας

• Εισαγωγή από τον Πρόεδρο του ΕΚΑ, Γεώργιο Μυλωνά

• Εισαγωγή από τον Γενικό Γραμματέα του ΕΚΑ, Κωνσταντίνου Κουλούρη

• Παρουσίαση του έργου από την υπεύθυνη του προγράμματος,  
Δρ Χριστίνα Θεοχάρη

• Τοποθετήσεις συμμετεχόντων

• Συμπεράσματα
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9/3/2022 UMN - Το έργο UnionMigrantNet & Cities Together for Integration 
(UnionMigrantNet και Πόλεις Μαζί για την Ένταξη) 

Το έργο στοχεύει στην ανταλλαγή και μεταφορά γνώσεων, εμπειριών και βέλ-
τιστων πρακτικών για την ένταξη μεταναστών και προσφύγων μεταξύ 9 μελών 
του δικτύου UnionMigrantNet (UMN) και 8 τοπικών αρχών από πέντε χώρες της 
ΕΕ, δηλαδή το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Σλοβενία. Με 
βάση το ήδη υπάρχον ευρωπαϊκό δίκτυο συνδικαλιστικών οργανώσεων που πα-
ρέχουν υπηρεσίες σε υπηκόους τρίτων χωρών, το έργο θα επιδιώξει την ενίσχυση 
του δικτύου με την προώθηση συνεργασιών με τις τοπικές αρχές, βασικούς παρά-
γοντες στην υποδοχή και ενσωμάτωση των μεταναστών και προσφύγων.

Εταίροι στην Ελλάδα: Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ), η 
Generation 2.0 για Δικαιώματα, Ισότητα και Ποικιλομορφία (G2RED) και ο Δήμος 
Αθηναίων.

20/4/2022 Εκπαίδευση με θέμα: «Εργασία με ίσους όρους στην Ελλάδα»

Η ταχύρρυθμη εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε τόσο διά ζώσης όσο και online με 
σημαντική συμμετοχή σε ομαδικές συνεδρίες διάρκειας 2 εβδομάδων, πλήρως 
αφιερωμένες σε ουσιαστικά θέματα για άτομα που αναζητούν εργασία στην Ελ-
λάδα, ενώ στόχος ήταν η ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικά με την απασχολησιμότητα 
(σημαντικές προσωπικές δεξιότητες και δεξιότητες εργασιακής ετοιμότητας), η 
συμβουλευτική ως προς τις προκλήσεις που συνδέονται με τα εμπόδια που προ-
κύπτουν από διακρίσεις και έγκυρη ενημέρωση ως προς τα εργασιακά, κοινωνικά 
και συνδικαλιστικά δικαιώματα, μαζί με μια εισαγωγική πλοήγηση στο τοπίο της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας όπως και στη διαδικασία απόκτησης της ελληνι-
κής ιθαγένειας.
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10/6/2022 UnionMigrantNet και Πόλεις Μαζί για την Ένταξη 

Αθήνα, 6 έως 10 Ιουνίου 2022

«Ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την 
κοινωνική ένταξη των μεταναστών και την προστασία τους στην αγο-
ρά εργασίας»

Το ΕΚΑ δραστηριοποιείται ως γνωστόν στα θέματα ένταξης μεταναστών και προ-
σφύγων στην κοινωνία προσφέροντας υπηρεσίες συμβουλευτικές, ενημέρωσης 
καθώς και νομικής υποστήριξης.

Στο πλαίσιο αυτό συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα της Συνομοσπονδίας 
των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων με θέμα «Δίκτυο Μεταναστών και πόλεις μαζί για 
την ένταξη».

Η ως άνω δράση της ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας 
για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών και την προστασία τους στην αγορά 
εργασίας, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από 6-10 Ιουνίου σε συνεργασία με τον 
Δήμο Αθηναίων ο οποίος συμμετέχει επίσης στο πρόγραμμα.

Από την Ιταλία συμμετέχουν εκπρόσωποι δήμων και συνδικάτων:
Cisl Milano Metropoli, ANOLF, Comune di Pordenone, CSIR FVGCARINZIA.
Συμμετέχει επίσης εκπρόσωπος της ETUC.

Athens MLP
Mutual Learning Program 

UMN and Cities Together for Integration of TCNs

June 6-10, 2022
The event is hosted by the City of Athens at:

INNOVATHENS
Hub of Innovation & Entrepreneurship 

Technopolis City of Athens 
100, Pireos str, Gazi

Co-funded by the Asylum, Migration  
and Integration Fund of the European Union 
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19/7/2022 8ο Περιφερειακό Συνέδριο της UIL 
Ρώμης και Λάτσιο

Συμμετείχε και απηύθυνε χαιρετισμό η 
Πρόεδρος του Δικτύου των Συνδικάτων 
των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών (ECTUN) 
Δρ Χριστίνα Θεοχάρη.

14/10/2022 Διεθνής συνδιάσκεψη του UMN στην Αθήνα στις 14/10/2022 για το πρόγραμμα 
UMN και πόλεις μαζί για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών, με 
θέμα: “Διερεύνηση της οπτικής του φύλου όσον αφορά στην ένταξη 
των πολιτών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας”.

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε από το Δήμο Αθηναίων στο Σεράφειο.

 UMN and Cities Together for Integration of TCNs              
       Athens International Final Conference   

Conference theme: “Exploring the gender perspective of 
TCNs’ integration in the labor market” 

October 14, 2022 
The event is hosted by the City of Athens at: 

Serafio 
Echelidon 19 & Pireos 144 

Co-funded by the Asylum, Migration 
and Integration Fund of the European Union
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21/10/2022 Εκπαιδευτικό σεμινάριο ETUI-ECTUN

Το ΕΚΑ συμμετείχε σε εκπαιδευτικό σεμινάριο για την Υγεία και Ασφάλεια 
στην εργασία που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Ινστιτούτο (ETUI) 
για λογαριασμό του Δικτύου των Συνδικάτων των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών 
(ECTUN). Από το EKA συμμετείχαν ο Πρόεδρος Ηλίας Γκιουλάκης και η υπεύθυνη 
του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Περιβάλλοντος και Πρόεδρος του δικτύου 
ECTUN Δρ Χριστίνα Θεοχάρη. 

Παρουσιάσθηκαν τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας του ΕΚΑ από όπου είχε προ-
κύψει ότι η επιδείνωση των συνθηκών εργασίας οφείλεται στην εντατικοποίηση 
της δουλειάς, την παρατεταμένη εργασιακή ανασφάλεια, τις απολύσεις αλλά και 
την ανεργία που εξουθενώνουν τους εργαζομένους. Αντίστοιχα παρουσιάσθη-
καν από τους συμμετέχοντες προβλήματα και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 
εργαζόμενοι στις συνθήκες εργασίας στις άλλες πρωτεύουσες. Συμπερασματικά 
τονίσθηκε από όλους η ανάγκη ενδυνάμωσης της παρέμβασης των συνδικάτων 
αλλά και της δέσμευσης της πολιτείας για την εφαρμογή της νομοθεσίας και την 
πάταξη της αυθαιρεσίας.



Περιβάλλον & Περιβάλλον & 
ποιότητα ζωήςποιότητα ζωής
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Ηκατάσταση του περιβάλλοντος επηρεάζει καθοριστικά τόσο τις συνθήκες ζωής των εργαζομέ-

νων όσο και την αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας. Κάθε είδους ανάπτυξη ωστόσο δεν ση-

μαίνει κατ’ ανάγκην και πρόοδο. Αυτές οι δύο έννοιες είναι συμβατές μόνο όταν διασφαλίζονται και 

ανανεώνονται τα φυσικά θεμέλια της ζωής και το παρόν δεν υποθηκεύει το μέλλον.

Η βιώσιμη ανάπτυξη ισοδυναμεί με την συνολική προσπάθεια της κοινωνίας να διαχειρισθεί τους 

φυσικούς πόρους έτσι ώστε να εξασφαλίσει την διατήρησή τους και για μελλοντική χρήση από τις 

επόμενες γενιές, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ένα κοινωνικά αποδεκτό επίπεδο συλλογικής ευημε-

ρίας. Σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με οικουμενικού χαρακτήρα περιβαλλοντικά προβλήματα 

και κινδύνους που απορρέουν από την αλλαγή του κλίματος, την εξάντληση θεμελιωδών φυσικών 

πόρων, την καταστροφή των οικοσυστημάτων κ.ά. οδηγώντας σε άνευ προηγουμένου κοινωνικά 

αδιέξοδα.

Ως κοινωνία, οφείλουμε να αναζητήσουμε εκείνο το μέτρο ανάπτυξης που σε συνδυασμό με την 

βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της παραγωγικής διαδικασίας και την επανεξέταση και 

εξορθολογισμό των καταναλωτικών προτύπων, θα οδηγήσει στην διασφάλιση της επιβίωσης στον 

Πλανήτη. Το πώς προσεγγίζεται αυτή η ανάπτυξη χωρίς την απειλή διάρρηξης του κοινωνικού ιστού 

είναι ζήτημα στο οποίο το Συνδικαλιστικό Κίνημα οφείλει να δώσει τις δικές του απαντήσεις και 

προτάσεις.

Το ΕΚΑ παράλληλα με τη δράση του στα εργατικά και εργασιακά θέματα, στα ζητήματα προώθησης 

της απασχόλησης, στα ζητήματα της προστασίας του εισοδήματος των εργαζομένων, διεκδικεί και 

παλεύει για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των εργαζομένων της Αθήνας.

Για την Αθήνα που μπορεί και πρέπει να γίνει μια πόλη με βιώσιμο παρόν και μέλλον. Μια πόλη με 

συγκροτημένο κοινωνικό και παραγωγικό ιστό καθώς και πολιτιστική ταυτότητα. Οι εργαζόμενοι - 

κάτοικοι αυτής της πόλης πρέπει να μπορούν να απολαμβάνουν ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης 

και εργασίας και αυτό αποτελεί για το ΕΚΑ στόχο πάλης και διεκδίκησης. Σε συνεργασία με τους 

υπόλοιπους συνδικαλιστικούς και κοινωνικούς φορείς και με γνώμονα την αναγκαιότητα αναβάθ-

μισης της ποιότητας ζωής και εργασίας στο Λεκανοπέδιο καθορίζουμε τις προτεραιότητές μας και 

αναπτύσσουμε την δράση μας.

Το ΕΚΑ μέσα από την συνεχή και σε βάθος χρόνου ενασχόληση με τα ζητήματα του Περιβάλλοντος 

και της ποιότητας ζωής, αναδεικνύει τον ρόλο και την ανάγκη παρέμβασης του Συνδικαλιστικού Κι-

νήματος σ’ αυτόν τον τομέα.

Ακολουθούν ενδεικτικές δράσεις στον τομέα του Περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. 
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5/6/2020 Η παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος 2020 
είναι αφιερωμένη στη Βιοποικιλότητα και τις 
επείγουσες δράσεις που απαιτούνται για την 
προστασία της. Η διατήρηση της βιοποικιλότη-
τας έχει υψηλή κοινωνική προστιθέμενη αξία και 
για τον λόγο αυτό το ΕΚΑ ζητά οι αναπτυξιακές 
επιλογές, καθώς και οι πολιτικές που εφαρμόζονται για την προστασία του πε-
ριβάλλοντος και τις παραγωγικές και άλλες δραστηριότητες να εμπεριέχουν τη 
διάσταση της προστασίας της βιοποικιλότητας.

16/2/2021 Εγκύκλιος για το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών 
Φαινομένων που εξέδωσε η ΕΜΥ

Οι εργαζόμενοι που δεν θα καταφέρουν να προσέλθουν στην εργασία τους όχι 
λόγω δικής τους υπαιτιότητας, αλλά εξαιτίας σπουδαίου λόγου που οφείλεται 
σε αδυναμία μετακίνησής τους λόγω της χιονόπτωσης και των συνεπειών της 
δικαιούνται κανονικά της αποδοχές τους για την ημέρα ή τις ημέρες αυτές της 
κακοκαιρίας, αρκεί να έχει προηγηθεί τουλάχιστον δεκαήμερη πραγματική εργα-
σία στον εργοδότη τους.

Σημειώνεται ότι η ημέρα κατά την οποία ο εργαζόμενος δεν κατορθώνει να μετα-
βεί στην εργασία του λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών, δεν μπορεί να χρεωθεί 
μονομερώς από τον εργοδότη στον μισθωτό ως ημέρα κανονικής άδειας.

4/6/2021 5 ΙΟΥΝΙΟΥ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σε μια εξαιρετικά δύσκολη παγκόσμια συγκυρία, 
όπου στην ήδη υφέρπουσα κλιματική κρίση έχει 
προστεθεί και η υγειονομική, με πρωτόγνωρες 
συνέπειες για την οικονομία, την εργασία και την 
κοινωνία, εορτάζεται εφέτος η Παγκόσμια Ημέρα 
Περιβάλλοντος, η οποία είναι αφιερωμένη στον 
επανασχεδιασμό, την αναδημιουργία και την 
αποκατάσταση των οικοσυστημάτων.

Τα Συνδικάτα υποστηρίζουν την ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της βιώσιμης 
ανάπτυξης. Παράλληλα διεκδικούν τόσο μία δίκαιη μετάβαση στην νέα κατάσταση 
που διαμορφώνεται σταδιακά, με στόχο να μην πληγεί η κοινωνία και οι εργαζό-
μενοι, όσο και την συμμετοχή τους όχι μόνο στην εφαρμογή αλλά και στον σχεδι-
ασμό των πολιτικών μετάβασης σε μια οικονομία με σεβασμό στον άνθρωπο και 
το περιβάλλον.
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1/4/2022 Το νερό είναι ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ και 
η πρόσβαση σε αυτό είναι στοιχείο απα-
ραίτητο για την υγεία και την αξιοπρεπή 
διαβίωση. Η βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει 
να βασίζεται στην προστασία των υδάτι-
νων πόρων και τη διασφάλισή τους για 
τις επόμενες γενιές. Το νερό από μέσο 
επιβίωσης, φορέας πολιτισμού και όχη-
μα ευημερίας, μεταβάλλεται σε μέσο πλουτισμού και εργαλείο μεγέθυνσης των 
ανισοτήτων και της αδικίας εις βάρος των αδύναμων.

Απαιτούμε, η κυβέρνηση να λάβει σοβαρά υπόψη της, τις αποφάσεις του ΣτΕ σχε-
τικά με την συμμετοχή του κράτους στον έλεγχο της διαχείρισης του νερού. Κα-
λούμε όλους να συμβάλουν στη διασφάλιση της δημόσιας διαχείρισης του νερού 
ως κοινό - κοινωνικό αγαθό και να αποτραπεί η παράδοση του ΕΥΣ στους ιδιώτες.

3/6/2022 Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Πε-
ριβάλλοντος με κεντρικό σύνθημα 
«Έχουμε μόνο μία Γη», αναδεικνύει την 
ανάγκη να ζήσουμε σε αρμονία με τη 
φύση, κάνοντας επιλογές προς έναν λι-
γότερο επιβαρυντικό για το περιβάλλον 
τρόπο ζωής. Μια σημαντική πρόκληση 

για τη χώρα μας που άπτεται του περιβάλλοντος και των συνθηκών διαβίωσης 
είναι η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Πρέπει να διασφαλισθεί μια δίκαιη 
μετάβαση (just transition) σε ένα νέο μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης και 
αυτό προϋποθέτει έγκαιρο σχεδιασμό και πρόβλεψη ούτως ώστε να μην πληρώ-
σουν οι εργαζόμενοι το τίμημα.

Το ΕΚΑ και οι εργαζόμενοι με τους αγώνες μας ζητάμε την εφαρμογή πολιτικών 
βιώσιμης ανάπτυξης που να συνδέει αρμονικά την κοινωνία με την οικονομία και 
το περιβάλλον. Αυτή η ανάπτυξη μπορεί να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας 
και να αποτελέσει μοχλό κοινωνικής ευημερίας. Με την διαρκή παρουσία μας και 
τις θέσεις μας στα ζητήματα του περιβάλλοντος, διεκδικούμε λόγο και ρόλο για 
τα Συνδικάτα με στόχο οι όποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν να έχουν κοινωνικό 
πρόσημο και αντίκρισμα.
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21/6/2022 Εν όψει του επερχόμενου 
καύσωνα επιβάλλεται η λήψη 
προληπτικών μέτρων προ-
κειμένου να αποφευχθεί η 
θερμική καταπόνηση των 
εργαζομένων που οφείλεται 
στους μετεωρολογικούς πα-
ράγοντες σε συνδυασμό με 
το μικροκλίμα των εργασια-
κών χώρων και τις συνθήκες 
εργασίας. Υπάρχει ανάγκη 
προληπτικών ελέγχων από τις Επιθεωρήσεις Υγείας και Ασφάλειας του ΣΕΠΕ με 
στόχο την εφαρμογή μέτρων που αποσκοπούν στην προστασία των εργαζομένων 
και την μείωση της θερμικής καταπόνησης. Οι επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας 
της εργασίας στους χώρους δουλειάς καλούνται να είναι σε ετοιμότητα σ’ ό,τι 
αφορά στην τήρηση των προβλεπομένων από την νομοθεσία, καθώς και στην 
εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στα σχετικά σχέδια αντιμετώπισης της 
κατάστασης.





Δομή  Δομή  
μεταναστώνμεταναστών

55
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Βασική αρχή του Συνδικαλιστικού Κινήματος στο θέμα των μεταναστών και των προσφύγων, 

είναι η ίση μεταχείριση και η ομαλή ένταξή τους στην εργασία και την κοινωνία. Με άξονα την 

προστασία των μεταναστών και των προσφύγων από φαινόμενα διακρίσεων και ρατσισμού, το ΕΚΑ 

μεταξύ άλλων, δραστηριοποιείται παρέχοντας τις υπηρεσίες του, με στόχο την αρτιότερη ενημέρωση 

των μεταναστών και των προσφύγων για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, την ευκολότερη 

πρόσβασή τους σε θεσμούς και πρόσωπα τα οποία μπορούν να τους παράσχουν αναβαθμισμένη 

στήριξη και ενδυνάμωση ώστε να είναι σε θέση να διεκδικήσουν μόνοι τους τα δικαιώματά τους ως 

ισότιμοι πολίτες της κοινωνίας μας.

Η συσπείρωση των μεταναστών και προσφύγων στα σωματεία, είναι αναγκαία για την προάσπιση 

και περαιτέρω βελτίωση των δικαιωμάτων τους.

H Δομή Μεταναστών του ΕΚΑ συμμετέχει στο Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής 

εργαζομένων και ανέργων, μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, η οποία έχει στόχο 

την ενημέρωση, την πληροφόρηση και τη συμβουλευτική εργαζομένων και ανέργων, με έμφαση και 

προτεραιότητα στους τομείς της κοινωνικής ασφάλισης, των εργασιακών σχέσεων και της απασχό-

λησης. Το Δίκτυο παρέχει δωρεάν υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής και απευθύνεται:

• σε εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα στα πεδία των εργασιακών σχέσεων, ασφαλιστικής νομο-

θεσίας και πολιτικών απασχόλησης, καθώς και ζητήματα που ενδιαφέρουν τους απασχολούμε-

νους σε επιχειρήσεις,

• σε ανέργους, στα πεδία της απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης με σκοπό την ένταξη /

επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Δομή Μεταναστών EKA αποτελεί Σημείο επαφής του δικτύου UMN από το 
2015. Το UnionMigrantNet (UMN) είναι ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο Σημείων επαφής τα οποία έχουν 
ιδρυθεί, διαχειρίζονται και υποστηρίζονται από συνδικάτα, και παρέχουν υπηρεσίες σε μετανάστες. 

Το δίκτυο UMN υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ETUC). 

Το δίκτυο UnionMigrantNet προσανατολίζεται στην ένταξη και την ενσωμάτωση των μεταναστών 

στις κοινωνίες υποδοχής τους. Τα Σημεία επαφής των Ευρωπαϊκών συνδικάτων παρέχουν πληροφο-

ρίες και βοήθεια στους μετανάστες, ανεξάρτητα από την εθνικότητα και το καθεστώς διαμονής τους.
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20/2/2020 COVID-19, χρήσιμες πληροφορίες 

• Οδηγίες για τον τρόπο μετακίνησής μας λόγω του κορονοϊού

• Οδηγίες Προστασίας για Κορονοϊό σε 16 γλώσσες (βίντεο)

1/3/2020 ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΩΣ 800 ΕΥΡΩ 

Στο πλαίσιο συμμετοχής της Δομής Μεταναστών ΕΚΑ στη λειτουργία των εξ 
αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και 
Ανέργων του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ και με αφορμή τα έκτακτα 
και προσωρινά μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση και τον πε-
ριορισμό διάδοσης του νέου κορονοϊού και την ενίσχυση των πληττόμενων ερ-
γαζομένων, σας παραθέτουμε κείμενο πληροφόρησης της ενότητας «Εργασιακά 
Θέματα» με τίτλο Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση - Αποζημίωση έως 800 ευρώ. 
Στο κείμενο αυτό δίνονται πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τους δικαι-
ούχους της ειδικής αποζημίωσης και τη διαδικασία χορήγησής της.

11/3/2020 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΣΚΟΠΟΥ 

Στο ειδικά διαμορφωμένο αυτό κείμενο δίνονται, μεταξύ άλλων, με τη μορφή 
ερωτήσεων/απαντήσεων πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τους δικαιού-
χους της άδειας ειδικού σκοπού και τον τρόπο χορήγησής της.

20/3/2020 COVID-19 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  
& ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Με αφορμή τις αυξημένες ανάγκες για προστασία της υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων που έχουν προκύψει λόγω του COVID -19 αλλά και τον μεγάλο 
αριθμό ερωτημάτων-καταγγελιών που αφορούν τη μη τήρηση των σχετικών υπο-
χρεώσεων από την πλευρά του εργοδότη, σας παραθέτουμε κείμενο πληροφό-
ρησης, στο οποίο αναλύονται, μεταξύ άλλων, τα οργανωτικά, περιβαλλοντικά και 
μέτρα ατομικής υγιεινής και προστασίας για τους εργαζομένους που υποχρεούται 
να λαμβάνει ο εργοδότης.
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24/3/2020 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ 
ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ

Με αφορμή τις αυξημένες ανάγκες για προστασία της υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων που έχουν προκύψει λόγω του COVID -19 σας παραθέτουμε κείμε-
νο πληροφόρησης, στο οποίο δίνονται πληροφορίες, μεταξύ άλλων και για το τι 
ισχύει για τους εργαζομένους που οι ίδιοι ή οι οικείοι τους εμφανίζουν συμπτώ-
ματα του ιού και για τις εργαζόμενες εγκύους.

29/3/2020 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 

Με αφορμή τα έκτακτα και προσωρινά μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για την 
αντιμετώπιση και τον περιορισμό διάδοσης του νέου κορονοϊού, τα οποία επηρε-
άζουν άμεσα τις εργασιακές σχέσεις δημιουργώντας εύλογες απορίες και προ-
βληματισμούς για τον τρόπο εφαρμογής τους, σας παραθέτουμε κείμενο πληρο-
φόρησης, στο οποίο παρουσιάζονται, μεταξύ άλλων, τα θέματα που αφορούν την 
άδεια ειδικού σκοπού (δικαιούχοι, τρόπος χορήγησης) και την εξ αποστάσεως 
παροχή εργασίας (με μονομερή απόφαση του εργοδότη).

1/4/2020 ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ  
& ΝΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

Με αφορμή τις ραγδαίες εξελίξεις στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων και τους 
προβληματισμούς που προκύπτουν από τα νέα μέτρα για τον COVID -19 που 
ανακοινώνονται σχεδόν καθημερινά, σας παραθέτουμε κείμενο πληροφόρησης, 
στο οποίο δίνονται πληροφορίες, μεταξύ άλλων, για τα δικαιώματα των εξ απο-
στάσεως (με τηλεργασία) εργαζομένων, αλλά και για τη δυνατότητα μονομερούς 
επιβολής από τον εργοδότη της τηλεργασίας.
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UnionMigrantNet και Πόλεις Μαζί για την Ένταξη 
 

Το δίκτυο UnionMigrantNet (UMN) είναι ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο το οποίο ίδρυσαν, υποστηρίζουν και 

διαχειρίζονται τα συνδικάτα. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τα σημεία επαφής του δικτύου UΜΝ 

στοχεύουν στην προώθηση των συλλογικών και ατομικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των 

μεταναστών και των μετακινούμενων εργαζομένων. 

Το δίκτυο UMN ιδρύθηκε το 2013 ως δίκτυο τοπικών, περιφερειακών και εθνικών συνδικαλιστικών 

δομών που υποστηρίζουν την ένταξη των μεταναστών. Οι στόχοι του δικτύου είναι οι εξής: 
 

Ενίσχυση των συνδικαλιστικών δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην προστασία των 

ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων των μεταναστών ανεξάρτητα από το καθεστώς 

παραμονής τους στη χώρα. 

Αύξηση της ορατότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και δομών που 

υποστηρίζουν την ένταξη των μεταναστών στις κοινωνίες υποδοχής και στις τοπικές 

κοινότητες. 

Ενθάρρυνση των μεταναστών, μέσω υποστήριξης και καλών πρακτικών, προκειμένου να 

γίνουν μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων. 

Διευκόλυνση του διαλόγου και της συνεργασίας με άλλα περιφερειακά δίκτυα συνδικαλιστικών 

οργανώσεων που επικεντρώνονται στις δράσεις των μεταναστών. 

Ενθάρρυνση της συνεργασίας και της στήριξης των μεταναστών από όλα τα συνδικάτα στην 

Ευρώπη. 

 
Οι υπηρεσίες που απευθύνονται στους τελικούς χρήστες παρέχονται διά ζώσης ή διαδικτυακά σε 

διάφορες χώρες, όπως εκπροσωπούνται στην πύλη UMN ως σημεία επαφής. Λόγω της κατάστασης 

COVID-19, ορισμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής παρέχονται επί του παρόντος μόνο μέσω εξ 

αποστάσεως. 
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Φυλλάδια LABOUR-INT 2  

________________________ 
 

Ελληνικά: 
 

 
 

Αραβικά:  
 

 
________________________ 

Συμμετέχοντες στα 
εκπαιδευτικά μας 

σεμινάρια: 
 

 
 

 
 

Ένταξη των μεταναστών στην αγορά εργασίας-  
Μια πολυσυμμετοχική προσέγγιση 

Το έργο Labour INT προσέφερε συγκεκριμένη υποστήριξη σε εκατοντάδες αιτούντες άσυλο 
και πρόσφυγες για την καλύτερη ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας στην Ευρώπη. 
Μέσω του έργου, εκπρόσωποι τοπικών οργανώσεων και δημόσιων φορέων πήραν μέρος σε 
διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 
Το έργο LABOUR-INT βασίστηκε στη συνεργασία και τον διάλογο των Ευρωπαίων Οικονομικών 
και Κοινωνικών εταίρων για την υποστήριξη των ευκαιριών για την ένταξη των μεταναστών και 
των προσφύγων στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. 
Το LABOUR-INT 2 (2019-2021) στόχευε στην περαιτέρω επίτευξη των στόχων της πρώτης 
Φάσης του έργου (2016-2018) για τον εντοπισμό κοινών λύσεων για τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στην πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας, εστιάζοντας 
ειδικότερα στις δεξιότητες και τα προσόντα. 
 
Ειδικότερα το έργο LABOUR-INT 2 στόχευε στην: 
- Προώθηση της απασχόλησης ως βασικό μέρος της διαδικασίας ένταξης των αιτούντων άσυλο 
και των προσφύγων στην κοινωνία. 
- Υποστήριξη πολυεπίπεδων διαδρομών ένταξης για τους πρόσφατα αφιχθέντες μετανάστες 
σε ολόκληρη την ΕΕ - από την άφιξή τους έως τον χώρο εργασίας, μέσω αξιολόγησης 
δεξιοτήτων, κατάρτισης και τοποθέτησης σε εργασία. 
Βασίστηκε σε συγκεκριμένη «προσέγγιση LABOUR-INT» για συνεργασία, διάλογο και 
δέσμευση των Οικονομικών και Κοινωνικών εταίρων και στην ενθάρρυνση της συνεργασίας 
με άλλους σχετικούς φορείς στον δημόσιο, ιδιωτικό και μη κερδοσκοπικό τομέα. 
 
Τρεις πιλοτικές δράσεις έχουν υλοποιηθεί στην Αυστρία (Τιρόλο), την Ελλάδα (Αθήνα) και την 
Ιταλία (Νάπολη) κατά την Δεύτερη φάση του έργου μαζί με την παρακολούθηση των πιλοτικών 
δράσεων του έργου LABOUR-INT 1 στο Βέλγιο, την Γερμανία και την Ιταλία. Κάθε δράση ήταν 
αφιερωμένη σε συγκεκριμένα θέματα που σχετίζονται με την ένταξη των αιτούντων άσυλο και 
των προσφύγων στην αγορά εργασίας. 
Στην Ιταλία, το έργο βοήθησε την ένταξη στην αγορά εργασίας των αιτούντων άσυλο στον 
αγροτικό τομέα στη Νάπολη, παρέχοντας νόμιμες ευκαιρίες απασχόλησης στην περιοχή της 
Καμπανίας, όπου πρόσφατα αφιχθέντες αιτούντες άσυλο φιλοξενήθηκαν σε κέντρα υποδοχής 
και αστικά κέντρα. 
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Generation 2.0 RED  

Οδηγός Απασχολησιμότητας 
________________________ 

Αραβικά: 

 
 

Ελληνικά: 

 
________________________ 

Δωρεάν Προγράμματα Μη 
Τυπικής Εκπαίδευσης στην 

Αθήνα 
 

 
Δείτε την επικαιροποιημένη 
λίστα Δωρεάν Προγραμμάτων 
Μη Τυπικής Εκπαίδευσης στην 
Αθήνα. 

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ  

 
UnionMigrantNet and Cities Together for Integration 

Το ΕΚΑ (Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας), ο Δήμος Αθηναίων και το Generation 2.0 RED 
συνεργάζονται στο πλαίσιο του έργου «UnionMigrantNet and Cities Together for Integration», 
το οποίο αναπτύσσει συνεργασίες με τοπικές αρχές, κεντρικούς φορείς στην υποδοχή και 
ένταξη πολιτών τρίτων χωρών. Πριν από την έναρξη αυτής της συνεργασίας, η Δομή 
Μεταναστών EΚΑ και το Generation 2.0 RED συμμετείχαν ενεργά στην Επιτροπή Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων και Ενδυνάμωσης μέσω της Εργασίας του «Συντονιστικού Κέντρου Αθηνών για 
θέματα Μεταναστών και Προσφύγων», της πολύ επιτυχημένης πρωτοβουλίας του Δήμου, ενώ 
μεταξύ των τριών εταίρων υπάρχει συνεχής συνεργασία για τη διαχείριση υποθέσεων που 
αφορούν στους πολίτες τρίτων χωρών, προσφέροντας ανάλογα την εξειδίκευσή τους τους και 
τις σχετικές υπηρεσίες μέσω των συστημάτων αναφοράς τους. 

Το Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity (G2RED) ξεκίνησε ως πρωτοβουλία μιας 
ομάδας νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο το 2006. Τότε, λειτουργώντας ως άτυπη ομάδα 
αποκαλούμενη «Δεύτερη Γενιά», είχε ως αποστολή την εξασφάλιση των δικαιωμάτων της 
αόρατης γενιάς παιδιών με μεταναστευτικό υπόβαθρο, που γεννήθηκαν ή/και μεγάλωσαν 
στην Ελλάδα. Σήμερα, το G2RED είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αποτελείται 
από μια διεπιστημονική ομάδα ανθρώπων διαφορετικών καταγωγών που μοιράζονται το 
κοινό όραμα του δικαιώματος σε ισότιμη και ενεργό συμμετοχή σε μια πολυπολιτισμική 
κοινωνία ατομικά και συλλογικά.  

Οι υπηρεσίες που παρέχει το G2RED με στόχο την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
της ισότητας και της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας 
και των διακρίσεων, είναι η Νομική Συμβουλευτική και η Πολιτισμική Διαμεσολάβηση με 
εξειδικευμένη γνώση στις άδειες διαμονής, στις διαδικασίες και στις προϋποθέσεις για την 
απόκτηση ιθαγένειας και την πολιτογράφηση· η Υπηρεσία Απασχολησιμότητας, που την 
περίοδο  αυτή δίνει έμφαση  στις γυναίκες μεταναστευτικού προφίλ που διαμένουν στην 
Αθήνα, υλοποιώντας το έργο «Worldplaces-Workplaces Working for Women Integration» με 
εξατομικευμένες παρεμβάσεις και ομαδικές εκπαιδεύσεις, ενώ οι Αγγελίες της Πέμπτης 
ενημερώνουν εδώ και 7 χρόνια για τις πιο πρόσφατες θέσεις εργασίας στον Ανθρωπιστικό 
τομέα και σε Διάφορους Τομείς·   Η Διεκδίκηση Δικαιωμάτων, η οποία παρακολουθεί τις 
νομοθετικές και διοικητικές εξελίξεις στα πεδία της μεταναστευτικής πολιτικής, της ιθαγένειας 



98

 

NEWSLETTER 
Aύγουστος 2022 | Τεύχος νο. 4 

 

 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
________________________ 

 
1.    Οι εταίροι υλοποίησης 
του έργου UMN στην Ιταλία 
 
2. Kύριοι στόχοι του MLP  
 
3. Καλές πρακτικές 

________________________ 
 

ΠΡΟΣΕΧΩΣ 
________________________ 

 
1. Τελικό συνέδριο στη Σόφια 
(Σεπτ. 2022) 
 
2.  MLP & Τελικό συνέδριο 
στη Λιουμπλιάνα (Σεπτ. 2022) 

________________________ 
 

 
________________________ 

 
ΤΟ UMN ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ  
Το Ιταλικό σύστημα υποδοχής 
χωρίζεται ουσιαστικά σε δύο 
επίπεδα: CAS - Έκτακτα Κέντρα 
Υποδοχής (αιτούντες άσυλο) και 
SAI - Σύστημα Υποδοχής και 
Ένταξης (κάτοχοι διεθνούς 
προστασίας). 

 
 

UnionMigrantNet και Πόλεις Μαζί για την Ένταξη 
Πρόγραμμα αμοιβαίας μάθησης (MLP) 

 
Βασικό μέρος του έργου UMN αποτελεί μια σειρά διμερών επισκέψεων στο πλαίσιο 
των Προγραμμάτων Αμοιβαίας Μάθησης (MLP) μεταξύ των εταίρων από αντίστοιχες 
χώρες προκειμένου να γνωρίσουν τις πρακτικές ένταξης στην αγορά εργασίας στον 
τομέα αυτό. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί τέσσερις επισκέψεις ανταλλαγής 
μεταξύ Βουλγαρίας και Βελγίου, Ιταλίας και Ελλάδας και μια τριμερής επίσκεψη 
Ελλάδας-Ιταλίας-Σλοβενίας. Η τελευταία - μεταξύ Σλοβενίας και Ιταλίας - έγινε στη 
Λιουμπλιάνα τον Σεπτέμβριο. 
 
Οι επισκέψεις ακολούθησαν διάφορα μονοπάτια για την ένταξη των μεταναστών και 
προσφύγων μέσω του έργου UMN. Στην περίπτωση των επισκέψεων στην Ιταλία, την 
Ελλάδα, την Βουλγαρία και την Σλοβενία, ήταν επίσης μια ευκαιρία να ακολουθηθούν 
οι τρεις κύριοι μεταναστευτικοί δρόμοι προς την Ευρώπη: η διαδρομή της Κεντρικής 
Μεσογείου, η Διαδρομή της Ανατολικής Μεσογείου και η διαδρομή των Δυτικών 
Βαλκανίων. Παράλληλα, η συμμετοχή των εταίρων από το Βέλγιο πρόσθεσε εμπειρίες 
καλών πρακτικών ένταξης σε επίπεδο κεντρικής Ευρώπης. 
 

 
 
ΚΟΙΝΟ MLP πρόγραμμα αμοιβαίας μάθησης των εταίρων του έργου UMN από την 
ΙΤΑΛΙΑ, την ΕΛΛΑΔΑ και τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
 
Η Ιταλία και η Ελλάδα όντας πιο κοντά στις μεταναστευτικές χώρες προέλευσης, καθώς 
και στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, αποτελούν το κύριο σημείο εισόδου για τους 
ανθρώπους που ταξιδεύουν στην Ευρώπη με παράτυπα μονοπάτια. Οι 
μεταναστευτικές πολιτικές αποκλεισμού της ΕΕ αναγκάζουν τους μετανάστες και τους 
πρόσφυγες να βρουν πιο σύνθετες κυκλικές διαδρομές προς την Ιταλία, την Ελλάδα και 
τα Βαλκάνια. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
________________________ 
 
01.  Πρόγραμμα 
Αμοιβαίας Μάθησης 
(ΜLP) – Aθήνα  
________________________ 
 
02.    Εκδήλωση 
ευαισθητοποίησης: Ένταξη 
στην αγορά εργασίας σε 
τοπικό επίπεδο 
 
________________________ 
 
03.  MLP επισκέψεις 
 

• Κέντρο Ένταξης 
Μεταναστών (ΚΕΜ) 
του Δήμου Αθηναίων 

 
 

• Κέντρο Συντονισμού 
Δήμου Αθηναίων για 
Θέματα Μεταναστών 
και Προσφύγων 
(ACCMR)

 
 

• Κέντρο ADAMA  

 
 
 
 

 

Πρόγραμμα Αμοιβαίας Μάθησης  

για τους εταίρους του έργου UnionMigrantNet στην Αθήνα 

Το Πρόγραμμα Αμοιβαίας Μάθησης (MLP) πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα (6-10 Ιουνίου) 
ακολουθώντας προηγούμενη ανταλλαγή MLP στην Ιταλία (Μιλάνο-Πορντενόνε-Τεργέστη, 
9-14 Μαΐου). Σκοπός της επίσκεψης MLP, την οποία συνδιοργάνωσαν οι Έλληνες εταίροι: ο 
Δήμος Αθηναίων, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ) και ο Οργανισμός Generation 
2.0 for Rights, Equality & Diversity (G2RED), ήταν η ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με 
ενσωμάτωση υπηκόων τρίτων χωρών (ΥΤΧ) στην αγορά εργασίας. Η δομή του MLP της 
Αθήνας περιελάμβανε δύο  προσεγγίσεις για την ένταξη- από την πλευρά των Δημόσιων 
φορέων και από την πλευρά της Κοινωνίας των Πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των 
Συνδικάτων- ώστε να αναδείξει καλές πρακτικές συνεργασίας μεταξύ των δύο 
εμπλεκόμενων φορέων.  

Οι τρεις Έλληνες εταίροι συναντήθηκαν στην Αθήνα με τους συναδέλφους τους από την 
ETUC, την Πόλη του Μιλάνου, τον Δήμο Pordenone, τις FISASCAT & ANOLF CISL Milano 
Metropoli & ANOLF Nazionale, ANOLF Regionale FVG και CSIR FVGCARINZIA για να 
μοιραστούν βέλτιστες πρακτικές, προκλήσεις και παρεμβάσεις σχετικά με την ένταξη στην 
αγορά εργασίας πληθυσμών μεταναστών και προσφύγων.  

Η διαδικασία κάλυψε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από την οπτική γωνία όλων των 
διαφορετικών παραγόντων που εμπλέκονται στην υποστήριξη μεταναστών και προσφύγων 
για την απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων και την εύρεση εργασίας - π.χ. τοπική 
αυτοδιοίκηση (φορείς του δημόσιου τομέα ευρύτερα), Κοινωνία των Πολιτών, Συνδικάτα - 
και τόνισε τα οφέλη της συνεργασίας όλων των ενδιαφερόμενων μερών.   

 
READ MORE   
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

________________________ 
 

01.   Δράσεις αλληλεγγύης για τους 
Ουκρανούς πρόσφυγες 
 
02.  Πρόγραμμα Αμοιβαίας 
Μάθησης (MLP) στη Βαρσοβία  
 
03.   Διεθνές Τελικό Συνέδριο στην 
Αθήνα: «Εξερευνώντας την 
προοπτική του φύλου στην ένταξη 
των Πολιτών Τρίτων Χωρών στην 
αγορά εργασίας» 

________________________ 
 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ 
_______________________ 

 
04.    Multaka – Διαπολιτισμικές 
Περιηγήσεις στην Αθήνα  

 
05.  Generation 2.0 for Rights, 
Equality & Diversity – Μια 
εβδομάδα αφιερωμένη στη 
μητρότητα  
 
06.  Κέντρο Διοτίμα – Σεμινάρια 
«Πρόληψη και αντιμετώπιση της 
έμφυλης βίας» 

_______________________ 

ΠΡΟΣΕΧΩΣ 
________________________ 

 
07.   Δίκτυο Πόλεων για την 
ένταξη - Διημερίδα «Χτίζοντας 
γέφυρες για την απασχόληση στην 
ελληνική περιφέρεια» 
 
08. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τελική διάσκεψη 
του έργου UnionMigrantNet and 
Cities Together for Integration στις 
13 και 14 Δεκεμβρίου στις 
Βρυξέλλες.  
 

 
 

UnionMigrantNet and Cities Together for Integration 
 

Δράσεις αλληλεγγύης για τους Ουκρανούς πρόσφυγες 
 

Τα συνδικάτα σε όλη την Ευρώπη ανταποκρίθηκαν άμεσα από την αρχή του πόλεμου 
στις ανάγκες των Ουκρανών πολιτών, και ειδικά των γυναικών και παιδιών που 
προσπαθούν να διαφύγουν από τις εμπόλεμες ζώνες και προσέφεραν έμπρακτη 
βοήθεια, δράσεις αλληλεγγύης και υποστήριξης στα δικαιώματα μετακίνησης και 
προστασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, πραγματοποιήθηκαν 
πρόσθετες τοπικές δραστηριότητες των εταίρων του έργου UMN για τους Ουκρανούς 
πρόσφυγες. 
 
Οι ενημερωτικές σημειώσεις Peace Watch κυκλοφόρησαν ως ένας τρόπος για τα μέλη 
της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC) να μοιραστούν πληροφορίες 
σχετικά με την αντίδραση των χωρών στον πόλεμο στην Ουκρανία, τη προσωρινή 
προστασία των εκτοπισθέντων από την Ουκρανία και τις δράσεις αλληλεγγύης των 
τοπικών συνδικάτων σε όλη την Ευρώπη, λαμβάνοντας υπόψη ειδικά την 
ευαλωτότητα των γυναικών και των παιδιών.  
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UnionMigrantNet και Πόλεις Μαζί για την Ένταξη 
 
Το δίκτυο UnionMigrantNet ιδρύθηκε το 2013 ως ένα δίκτυο τοπικών, περιφερειακών 
και εθνικών συνδικαλιστικών δομών. Σήμερα είναι Δίκτυο, Πλατφόρμα και Εργαλείο, το 
οποίο διαχειρίζεται η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC) για την 
υποστήριξη στην ένταξη μεταναστών και προσφύγων, μέσω Σημείων επαφής των 
συνδικάτων. Είναι επίσης, ένας τρόπος για να δημιουργηθεί σε τοπικό επίπεδο μια 
πολυμερής συνεργασία και συνέργειες που είναι απαραίτητες για την ποιοτική υποδοχή 
και ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών. Διάφορα εργαλεία, πλήθος εκπαιδεύσεων, 
εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης και ανταλλαγή καλών πρακτικών δημιουργήθηκαν μέσω 
του έργου UMN (2019-2022) με σκοπό την υλοποίηση συγκεκριμένων πρωτοβουλιών και 
την προώθησης καλύτερης κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης μεταναστών και 
προσφύγων.   

Τελική Συνδιάσκεψη UMN 

Μετά από 3 χρόνια καλής συνεργασίας και 
ανταλλαγών μεταξύ 18 εταίρων, 
συμπεριλαμβανομένων των συνδικάτων, 
τοπικών αρχών, ενώσεων, ερευνητικών  
ινστιτούτων, και ΜΚΟ, διοργανώθηκε η  Τελική 
Συνδιάσκεψη του Δικτύου UMN - 13 & 14 
Δεκεμβρίου 2022 στις Βρυξέλλες.  
 

2021-2022       UnionMigrantNet και Πόλεις Μαζί για την Ένταξη

                        Ενημερωτικά Δελτία (Newsletters) 
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1/12/2022 UnionMigrantNet και Πόλεις Μαζί για την Ένταξη

Οδηγός καλών πρακτικών ένταξης πολιτών τρίτων χωρών  
στην Ελλάδα

Στα παραδοτέα του προγράμματος 
UnionMigrantNet και Πόλεις Μαζί 
για την Ένταξη ήταν και η παραγω-
γή ενός οδηγού καλών πρακτικών. 
Η ιδέα αυτού του Ψηφιακού Οδη-
γού Καλών πρακτικών για την έντα-
ξη των πολιτών τρίτων χωρών στην 
αγορά εργασίας στην Ελλάδα, ήταν 
να καταστήσει ορατή τη συγκεκρι-
μένη εργασία των τοπικών φορέων 
στον τομέα και να προσπαθήσει να 
αποτρέψει οποιαδήποτε περαιτέρω 
εκμετάλλευση των ΠΤΧ. Προφανώς, 
ένας σύντομος Οδηγός δεν μπορεί 
να περιλαμβάνει όλους τους αρμό-
διους φορείς και οργανισμούς, αλλά 
εστιάζει στις συμμαχίες που έχουν 
δημιουργηθεί με τον ενεργό διαμε-
σολαβητικό ρόλο των Ελληνικών Συνδικάτων μεταξύ δημοσίων φορέων και της 
Κοινωνίας των Πολιτών για ισότιμη εργασιακή ένταξη.

ΦΟΡΕ Α Σ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΤΑΙΡΟΙ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ,

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

 





Υγεία &  Υγεία &  
ασφάλεια  ασφάλεια  
στην εργασίαστην εργασία

66
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Η«Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία» είναι έννοιες αλληλένδετες, που προσδιορίζουν αυτά που 
πρέπει να παρέχονται εντός του εργασιακού περιβάλλοντος, με σκοπό την επίτευξη των κατά το 

δυνατόν καλύτερων συνθηκών εργασίας.

Είναι γνωστό πως στο περιβάλλον εργασίας, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να θέσουν 
σε κίνδυνο την Υγεία των εργαζομένων, σωματικά ή ψυχολογικά, εξου και η εργοδοτική ευθύνη για 
την διατήρηση ενός περιβάλλοντος εργασίας υγιούς αλλά και ασφαλούς. Οι κίνδυνοι είναι γνωστοί, 
φυσικοί, χημικοί, βιολογικοί, μηχανικοί, ψυχοκοινωνικοί κ.λ.π. 

H Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία έχει ακολουθήσει τα τελευταία χρόνια την γενικότερη υποχώρη-
ση της προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων και των συλλογικών διαπραγματεύσεων, γεγονός 
που συμβάλλει στην δημιουργία νέων πεδίων παραβατικότητας και εργοδοτικής αυθαιρεσίας, πα-
ράλληλα με την υποτίμηση των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας. 

Από σχετική έρευνα του ΕΚΑ έχει προκύψει ότι η επιδείνωση των συνθηκών εργασίας οφείλεται στην 
εντατικοποίηση της δουλειάς, την παρατεταμένη εργασιακή ανασφάλεια, τις απολύσεις αλλά και την 
ανεργία που εξουθενώνουν τους εργαζομένους. 

Οι χώροι δουλειάς με τα μεγαλύτερα ποσοστά εργατικών ατυχημάτων είναι οι χώροι της μεταποίη-
σης, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, η επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ο κλάδος των κατασκευ-
ών και ο κλάδος μεταφοράς και αποθήκευσης. 

Υψηλό είναι και το ποσοστό των τροχαίων ατυχημάτων που συνδέονται με την εργασία, καθώς 
επίσης ότι σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους που δραστηριοποιούνται στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, 
συμβαίνει περίπου το 30% του συνόλου των εργατικών ατυχημάτων. 

Η τήρηση των κανόνων περί Υγείας και Ασφάλειας στο χώρο εργασίας, οφείλει να είναι απαίτηση 
κάθε κοινωνίας, με βασικές αρχές την προστασία του εργαζόμενου αλλά και του περιβάλλοντος. Οι 
κανονιστικές-νομοθετικές διατάξεις υποχρεώνουν τους εργοδότες στη λήψη μέτρων για την ΥΑΕ. 
Υποχρεώσεις που αφορούν την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενει-
ών, καθώς και την ουσιαστική προστασία της υγείας των εργαζομένων.

Για την επίτευξη των στόχων της ΥΑΕ, πρέπει εργοδότες και εργαζόμενοι να τηρούν τους κανόνες 
που απορρέουν από την Νομοθεσία. Δεν αρκεί όμως η «μετάφραση» των Οδηγιών της ΕΕ, αλλά η 
πιστή εφαρμογή τους.

Η καλή υγεία των εργαζομένων συμβάλει στην καλύτερη Δημόσια υγεία. Τα προβλήματα Υγείας και 
Ασφάλειας στην εργασία, έχουν υψηλό κόστος για τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Η έλλειψη 
του Φορέα Ασφάλισης Επαγγελματικού Κινδύνου στην Ελλάδα, φορέας που υπάρχει σε 
κάθε χώρα της ΕΕ αλλά στην Ελλάδα προαναγγέλλεται σε κάθε Εθνική Στρατηγική για την ΥΑΕ, και 
ουδέποτε υλοποιείται, καταδεικνύει τον «επιφανειακό» τρόπο προσέγγισης των θεμάτων αυτών από 
την Πολιτεία. 

Είναι πρόδηλο ότι υπάρχει αδήριτη ανάγκη ενδυνάμωσης της παρέμβασης των συνδικάτων αλλά 
και της δέσμευσης της πολιτείας για την εφαρμογή της νομοθεσίας και την πάταξη της αυθαιρεσίας. 
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10/3/2020 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ 
(MERS-CoV)

• Τι είναι ο κοροναϊός (MERS-CoV).

• Συμπτώματα.

• Τρόποι μετάδοσης από άνθρωπο σε άν-
θρωπο.

• Τρόποι προστασίας.

• Οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης.

25/3/2020 ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ  
ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

• Οδηγίες για τον περιοδικό καθαρισμό των χώρων εργασίας.

• Οδηγίες για τον έκτακτο καθαρισμό χώρων εργασίας που έχουν πιθανά μο-
λυνθεί από το νέο κορονοϊό.

31/3/2020 ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ COVID-19

Οδηγίες διαχείρισης λοίμωξης από κορωνοϊό SARS - CoV - 2 στο εργασιακό πε-
ριβάλλον για την επικαιροποίηση εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου.

4/4/2020 ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 

Οδηγίες προς τους δημότες αλλά και τους εργαζομένους στην καθαριότητα.

5/4/2020 ΟΔΗΓΙΕΣ - ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 
COVID-19

Σκοπός των Οδηγιών είναι η περιγραφή του τρόπου διαχείρισης και των απαιτού-
μενων ενεργειών για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης που δημιουργείται 
εξαιτίας της εμφάνισης και διασποράς του νέου Κορωνοϊού SARS-COV-2.

28/4/2020 Το ΕΚΑ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και Ασφάλεια στην Ερ-
γασία και Διεθνή Ημέρα Μνήμης Εργατών, αναδεικνύει το μείζον θέμα των συν-
θηκών εργασίας στη χώρα μας συνολικά και ιδιαιτέρως στην εποχή της υγειο-
νομικής κρίσης λόγω κορωνοϊού. Όσον αφορά στην επόμενη μέρα της άρσης 
των περιοριστικών μέτρων, επισημαίνουμε την ανάγκη αυξημένης προστασίας 
των εργαζομένων, παράλληλα φυσικά με την εφαρμογή όλων όσων προβλέπει η 
κείμενη νομοθεσία.



104

18/9/2020 ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ COVID-19

Καθορισμός της έννοιας “ευπαθών ομάδων εργαζομένων” του ιδιωτικού τομέα 
της οικονομίας έναντι των συνεπειών μετάδοσης του COVID-19, καθώς και των 
απαιτουμένων ιατρικών πιστοποιητικών και καθορισμός ομάδων αυξημένου κιν-
δύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19.

18/9/2020 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ COVID-19 ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 
σε σχολικές μονάδες

20/9/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΕΣ. ΓΙΑ COVID-19 

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού.

29/9/2020 Οδηγίες για την εποχική γρίπη 2020 - 2021. Αντιγριπικός εμβολιασμός.

1/11/2020 ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΩ COVID-19

Επέκταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων ως προς την ορ-
γάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων 
μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας.

26/1/2021 Τι θα μας ρωτά ο ΕΟΔΥ πριν εμβολιαστούμε 

Ένα σύντομο ερωτηματολόγιο θα πρέπει να συμπληρώσουμε πριν τον εμβολια-
σμό μας για την Covid-19 σχετικά με την κατάσταση της υγείας μας την ημέρα 
του εμβολιασμού, ενώ παράλληλα θα ερωτάται εάν υπάρχουν μακροχρόνια προ-
βλήματα υγείας. Ο κυβερνητικός σχεδιασμός αρχίζει να ξεδιπλώνεται σταδιακά 
και η συμπλήρωση εγγράφων είναι ακόμη ένα στοιχείο που έρχεται στο φως.

11/2/2021 ΙΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως μέσω του τσιμπήματος μολυσμέ-
νων “κοινών” κουνουπιών. Οι πιο σοβαρές εκδηλώσεις εμφανίζονται συνήθως σε 
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς και γενικά άτομα με 
χρόνια υποκείμενα νοσήματα.
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22/3/2021 Συστάσεις αναφορικά με την χρήση της μάσκας στο πλαίσιο της πανδημίας 
COVID-19.

27/3/2021 ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ COVID-19 

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID - 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα 
από την Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως την Δευτέρα, 5 Απριλίου 
2021 και ώρα 6:00.

20/6/2021 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑ 

• Ισορροπία υγρών  
και αλάτων

• Ενδυμασία

24/6/2021 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων (σε 
κλειστούς ή υπαίθριους χώρους) που οφείλεται στην συνέργια των μετεωρολογι-
κών παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντος και παραμέτρων μικροκλίματος 
του εσωτερικού χώρου, απαιτείται σύνταξη σχεδίου με την συνεργασία του εργο-
δότη, του Ιατρού Εργασίας και του Τεχνικού ασφαλείας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. οφείλουν να εντατικοποιήσουν τους προλη-
πτικούς ελέγχους στους εργασιακούς χώρους κατά την θερινή περίοδο, δίνοντας 
προτεραιότητα σε εκείνους με την μεγαλύτερη επιβάρυνση από θερμικής άποψης.

Τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση είναι υπο-
χρέωση των εργοδοτών. Καλούμε τα σωματεία μέλη μας και τους εργαζομένους 
της Αθήνας, εάν παραβιάζονται τα μέτρα προστασίας να απευθύνονται στις αρ-
μόδιες ελεγκτικές αρχές και στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας.

4/9/2021 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ

Επικαιροποίηση στοιχείων για τον εμβολιασμό έναντι του COVID-19.
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10/1/2022 ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΕΝΑΝΤΙ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Οι μάσκες πρέπει: να καλύπτουν πλήρως τη μύτη και το στόμα, να εφαρμόζουν 
χωρίς κενά στο πρόσωπο, να τις χειριζόμαστε κρατώντας τες μόνο από τα κορδό-
νια τους ή τα λάστιχα και όχι από την εσωτερική ή εξωτερική επιφάνειά τους και 
πάντα με καθαρά χέρια.



Νομική Νομική 
Υπηρεσία / Υπηρεσία / 
Γραφείο Νομικής Γραφείο Νομικής 
υποστήριξηςυποστήριξης

77
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ΗΝομική Υπηρεσία του ΕΚΑ λειτουργεί από το 1995. Η δράση της συνίσταται στην καθημερινή 
ενημέρωση και παροχή νομικών συμβουλών σε εργαζομένους και σωματεία που αντιμετωπί-

ζουν εργασιακά και συνδικαλιστικά προβλήματα. Περιλαμβάνει επίσης δικαστηριακή αλληλεγγύη 
προς τα Σωματεία μέλη του ΕΚΑ με παρεμβάσεις στα δικαστήρια. Τέλος, διαθέτει αρχείο εργατικών 
νόμων το οποίο θέτει στην διάθεση των εργαζομένων.

Καθόλη τη διάρκεια της παρούσας θητείας, η Νομική Υπηρεσία του ΕΚΑ παρενέβη σε μία πλειάδα 
απεργιακών δικών για την υποστήριξη σωματείων-μελών του (π.χ. ΕΤΕΡ, Τράπεζα Πειραιώς κλπ.), 
ήταν διάδικος σε απεργιακή αγωγή των διοικήσεων των ΔΕΚΟ μεταφορών κατά της προκηρυχθεί-
σης από το ΕΚΑ απεργίας της 21/9/2022, συνέταξε τα εξώδικα γνωστοποίησης απεργιών, ενώ κατά 
τη διάρκεια της κρίσης της πανδημίας, παρείχε σε εργαζόμενους και σωματεία τις απαραίτητες συμ-
βουλές για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορονοϊού στις εργασιακές σχέσεις. Παρατίθεται 
ένα μέρος από τις σημαντικότερες δράσεις της λειτουργίας της Νομικής Υπηρεσίας του ΕΚΑ την 
τριετία 2020-2023:

17/3/2020 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμε-
τώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19.

Παρατείνεται η θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώ-
σεων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α΄79), καθώς και των ερ-
γοδοτικών οργανώσεων, η οποία λήγει κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων 
μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19 και πάντως όχι μετά από τις 10.4.2020.

1/4/2020 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Ζητήματα από τις πρόσφατες ρυθμίσεις σχετικά με τους εργασιακούς 
όρους.

1. Επέκταση αδειών ειδικού σκοπού

2.  Διεύρυνση των κατηγοριών εργαζομένων που δικαιούνται την αποζημίωση ει-
δικού σκοπού.

3.  Εντατικοποίηση των ελέγχων.

4.  Ρητή απαγόρευση αναστολής εργασιακής σχέσης ιδιωτικών εκπαιδευτικών.

5.  Κατάργηση του άρθρου ένατου της από 20-3-2020 ΠΝΠ περί «προσωπικού 
ασφαλούς λειτουργίας».
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12/3/2020 ENHMEΡΩΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οδηγός επιβίωσης από τον κορονοϊό – Απαντήσεις σε ερωτήματα:

1. Τι κάνει ο εργαζόμενος στην περίπτωση που νοσήσει ο ίδιος;

2.  Μπορεί ο εργαζόμενος να «τεθεί υπό περιορισμό» από τον εργοδότη του 
ακόμα και αν δεν είναι φορέας του ιού;

3.  Μπορεί ο εργαζόμενος που δεν νοσεί να απουσιάσει αυτοβούλως, φοβούμε-
νος για την υγεία του;

4.  Τι μπορεί να κάνει ο εργαζόμενος αν ο εργοδότης δεν λαμβάνει τα αναγκαία 
προληπτικά μέτρα προστασίας της υγείας του προσωπικού;

5.  Τι γίνεται σε περίπτωση που η επιχείρηση του εργοδότη αναστείλει προσωρι-
νά τη λειτουργία της κατόπιν κρατικής απόφασης; Δικαιούται ο εργαζόμενος 
το μισθό του;

6.  Μπορεί ο εργοδότης να υποχρεώσει τον εργαζόμενο να πάρει την κανονική 
του άδεια ή να πάρει άδεια άνευ αποδοχών (είτε ως μέτρο πρόληψης είτε ως 
αντιμετώπιση τη μείωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας);

7.  Ο εργοδότης μπορεί να θέσει μονομερώς τους εργαζόμενους σε εκ περιτρο-
πής εργασία ή διαθεσιμότητα, ενόψει των μέτρων για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης;

8.  Τί είναι η τηλεργασία στο σπίτι (Home based teleworking);

9.  Ποιες είναι οι άδειες που δικαιούται ένας εργαζόμενος για την αντιμετώπιση 
της παρούσας συγκυρίας

10.  Άδειες ειδικού σκοπού για εργαζόμενους γονείς (ΠΝΠ 11-3-2020, ΦΕΚ 
Α’55/11-3-2020)

7/4/2021 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Πρόταση για ρύθμιση των εξής θεμάτων:

1.  Το ζήτημα της παροχής της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας του άρθρ. 
142 Ν. 3655/2008 στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

2.  Άδεια απουσίας στους προσερχόμενους εργαζόμενους προς εμβολιασμό- 
εναλλακτικές δυνατότητες στις ευπαθείς ομάδες εργαζομένων

6/6/2021 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ  
Ν. 4808/2021 (ΝΟΜΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ) ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΓΚΛΟΡΙΑ
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7/12/2021 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣτΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.

ΑΙΤΗΜΑ: Να κριθούν ως αντισυνταγματικές οι διατάξεις που διέπουν τη λει-
τουργία του Γενικού Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων των Εργαζομένων  
(ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.) και την υποχρέωση των συνδικαλιστικών οργανώσεων να εγ-
γράφονται αποκλειστικά στο Μητρώο αυτό που τηρείται και εποπτεύεται από το 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αντί του Ειδικού Βιβλίου Συνδι-
καλιστικών Οργανώσεων που τηρείται μέχρι σήμερα στα Πρωτοδικεία και επο-
πτεύεται από τις Δικαστικές Αρχές.

2/2/2022 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΙΤΗΜΑ: Το Τμήμα Σωματείων να παραλαμβάνει τα έγγραφα αρχαιρεσιών που 
έγιναν εντός του 2021, αφού το γενεσιουργό γεγονός (αρχαιρεσίες) εκτείνεται σε 
προγενέστερο του χρόνου ισχύος του Ν. 4808/2021 χρόνου. 

17/9/2022 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΔΕΚΟ)

8/11/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣτΕ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, οι νομοθετικές ρυθμίσεις της κυβέρνη-
σης σχετικά με το ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε., καταλήγουν να προσβάλλουν τον πυρήνα της 
συνδικαλιστικής ελευθερίας κατά παράβαση της αρχής της αναλογικότητας, ενώ 
ταυτόχρονα προσβάλλουν το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προ-
σωπικού χαρακτήρα. Έτσι η αναστολή σειράς συνδικαλιστικών δικαιωμάτων 
(διαπραγμάτευσης και υπογραφής ΣΣΕ, προστασίας από απόλυση και μετάθε-
ση, συνδικαλιστική δράση στους χώρους δουλειάς κλπ.), από μόνο το γεγονός 
ότι δεν καταχωρήθηκε έστω και ένα στοιχείο στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε., θεωρήθηκε από 
το Δικαστήριο ιδιαιτέρως σοβαρή επέμβαση στο δικαίωμα της συνδικαλιστικής 
ελευθερίας, κατά παράβαση του άρθρου 23 παρ. 1 του Συντάγματος. Επίσης 
διαπιστώνεται αντίθεση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, 
με την παράνομη επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων (όπως της συμμετοχής 
σε συνδικαλιστική οργάνωση, ή της καταχώρησης των πρακτικών διαλογής των 
ψηφοδελτίων και καταμέτρησης των ηλεκτρονικών ψήφων).
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Επιτροπή ποδοσφαίρου
Λόγω της πανδημίας αυτό το διάστημα η δράση μας περιορίστηκε μόνο στον αγωνιστικό τομέα, 
όπου και εκεί ήταν σημαντικά ελαττωμένη, λόγω των γνωστών περιορισμών.

Οι τροπαιούχοι 2020-2022 είναι:

2020:

• Πρωταθλητής: Napoli F.C

• Κυπελλούχος: Napoli F.C

• Κύπελλο Ήθους: Τοξότης Πέυκης

• Κύπελλο Ήθους: Φοίνικας

2021:

• Πρωταθλητής: Δεν ολοκληρώθηκε

• Κυπελλούχος: Δεν ολοκληρώθηκε

2022:

• Πρωταθλητής: Βέγας Ηλιούπολης

• Κυπελλούχος: Κεραυνός 

• Κύπελλο Ήθους: Αργοναύτες

• Κύπελλο Ήθους: Φοίνικας
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Επιτροπή μπάσκετ
Ξεκινήσαμε φέτος το Πρωτάθλημά μας με την συμμετοχή 80 περίπου ομάδων & 1.400 αθλητών, σε 
ένα σύνολο 2.500 αθλητών και 120 ομάδων την τελευταία 3ετία.

Είμαστε πλέον οι μόνοι που υπαγόμαστε στην αιγίδα της ΕΟΚ (χρησιμοποιούμε μόνο αξιολογημέ-
νους διαιτητές της ΕΣΚΑ & κριτές Εθνικών Κατηγοριών), καθώς επίσης και στην αιγίδα της Γ.Γ.Α.

Η διεξαγωγή του Πρωταθλήματος πραγματοποιείται βάσει νέου μοντέλου που προάγει την ποιότητα 
και τον ανταγωνισμό καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.

Παρέχουμε την δυνατότητα βιντεοσκόπησης των αγώνων και τη δυνατότητα “live streaming” με 
σχολιασμό και συνεντεύξεις, ενώ βελτιώσαμε την ταχύτητα ενημέρωσης των στατιστικών (αμέσως 
μετά τον αγώνα).

Υποστηρίζουμε την συνεργασία Ε.Κ.Α. Μπάσκετ-ΟΣΕΚΑ και συμμετέχουμε ενεργά στις εκδηλώσεις 
για την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.

Συμμετείχαμε τον Φεβρουάριο του 2019 στο 2ο Τουρνουά “Νίκος Φιλίππου” στα Γιάννενα, κατακτώ-
ντας την 1η θέση στο Τουρνουά με εξαιρετική «εντός και εκτός γηπέδων» παρουσία.

Υπήρξε διακοπή του Πρωταθλήματος κατά την διάρκεια του Κορωνοϊού (Φεβρουάριο ’20)-ενώ για 
πρώτη φορά το καλοκαίρι του 21 πραγματοποιήσαμε το 1ο EKA BASKET SUMMER LEAGUE.

Συμμετείχαμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παλαιμάχων στο Ηράκλειο της Κρήτης τον Μάιο 2021 
με 4 ομάδες (35+,40+, 45+, 50+), κατακτώντας 2 χρυσά, 1 ασημένιο & 1 χάλκινο μετάλλιο, ενώ 
έχουν ήδη καταβληθεί όλα τα ποσά για την συμμετοχή των μικτών ομάδων μας στο Παγκόσμιο 
τουρνουά Βετεράνων στην Φινλανδία (FIMBA).

Ξεκινήσαμε σε συνεργασία με την εταιρεία SPORTSTATS την δική μας διαδικτυακή εκπομπή “EKA 
BASKETBOOK” με βασικό παρουσιαστή τον Βασίλη Σκουντή. Κατά την διάρκεια του Κορωνοϊού 
όπου δεν υπήρχε αθλητική δραστηριότητα, το ΕΚΑ ΒΑΣΚΕΤ κρατούσε συντροφιά σε όλους τους 
συμμετέχοντες προβάλλοντας σημαντικά θέματα για το μπάσκετ και φιλοξενώντας εμβληματικές 
φυσιογνωμίες του ελληνικού μπάσκετ. Κάναμε συνολικά 26 εκπομπές.

Ύστερα από φιλότιμες προσπάθειες χρόνων, εξασφαλίσαμε την παροχή “απινιδωτή” τελευταίας γε-
νιάς, για τη μεγαλύτερη ασφάλεια των εργαζομένων που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα.
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• ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΑ ΜΠΑΣΚΕΤ-ΟΣΕΚΑ (hope streetball)

• TOYΡΝΟΥΑ “ΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ” - ΙΩΑΝΙΝΝΑ 23-24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

• ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ EKA BASKET ΣΤΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΑ 
ΒΟΥΛΑΣ

• ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ EKA ΣΤΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ 
ΑΣΘΕΝΕΙΑ
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• EKA BASKETBOOK - WΕΒ TV

• ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟ ΓΙΩΡΓΑΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Κου ΑΥΓΕΝΑΚΗ

• TΖΑΜΠΟΛ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΦΑΣΟΥΛΑ (επανέναρξη μετά κορωνοϊού)

• ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΙΚΤΩΝ ΕΚΑ BASKET ΣΕ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ  
ΚΑΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

• ALASIO-ITALY (EUROPEAN MAXIBASKETBALL) - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

•  Η Μικτή 55+ (EUROPEAN CHAMPIONS ανάμεσα σε 29 χώρες σήκωσε το κύπελλο και το 
αφιέρωσε στη μνήμη της συζύγου του Γιάννη Κομματά!!!

• ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10-12/6/2022 (8o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ)

• Συμμετοχές:

• Μικτή 50+

• Μικτή 60+
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•  ΜΑΛΑΓΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ 24/6-3/7/2022 (11o ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
FIMBA)

• Συμμετοχές:

• Μικτή 50+

• Μικτή 60+

•  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3/9/2022 (ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΕ ΒΕΤΕΡΑΝΟΥΣ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΧΑΡΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ)

• Συμμετοχές:

• Μικτή 60+

• ΒΟΛΟΣ 4/9/2022 (ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΕ ΒΕΤΕΡΑΝΟΥΣ ΒΟΛΟΥ)

• Συμμετοχές:

• Μικτή 50+/60+

• ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ, ΣΕΡΒΙΑ 25-26/11/2022 (ΤΟΥΡΝΟΥΑ DRAGISA SARIC)

• Συμμετοχές:

• Μικτή 60+

• ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 2 ΜΙΚΤΩΝ ΕΚΑ BASKET (50+ και 60+) ΣΤΗ ΜΑΛΑΓΑ  
(ΙΟΥΝΙΟΣ 2022)
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• ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

• ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΙΚΤΩΝ ΕΚΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - 
ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

• ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ 60+ ΣΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ MAXIBASKET ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022
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• ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ SUMMER LEAGUE & ΔΙΑΙΤΗΤΗ ΤΗΓΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

• Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΕΑΒ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ SUMMER LEAGUE - ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΕΣΤΙΑΔΗΣ

• ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΑ - Γ.Σ. ΣΤΥΡΩΝ 
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Το ΕΚΑ κατά την τριετία 2020-2023 μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες προσπάθησε στο μέτρο 

του εφικτού να διατηρήσει ζωντανή την παρουσία του και στα θέματα του πολιτισμού. Ακολου-

θεί ενδεικτική αναφορά σε σχετικές δράσεις.

6/3/2020 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ  
ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ – 8 ΜΑΡΤΗ

Το ΕΚΑ, μέσα από την Παγκόσμια 

Ημέρα της Γυναίκας, τιμά τον πο-

λύπλευρο ρόλο των γυναικών στην 

σύγχρονη κοινωνία. Η γυναίκα ως 

σύζυγος, μητέρα και εργαζόμενη δί-

νει καθημερινό αγώνα ενάντια στα 

στερεότυπα που παραμένουν ριζωμένα στην κοινωνία, ακόμα και σήμερα.

18/3/2020 Μετά από έκκληση για αίμα, που 

έγινε από το Νοσοκομείο Παίδων 

«Αγία Σοφία», αλλά και από άλλα 

Νοσοκομεία της Αττικής, το ΕΚΑ προ-

τρέπει όσους συναδέλφους μπορούν, 

και λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα 

μέτρα προστασίας, να δώσουν αίμα.

30/3/2020 Το ΕΚΑ εκφράζει τη λύπη του για την απώλεια του Μανώλη Γλέζου και απευ-

θύνει στην οικογένειά του και τους οικείους του τα θερμά του συλλυπητήρια. 

Παρ’ ότι έφυγε πλήρης ημερών και το έργο του θα μείνει για πάντα στην ιστορία, 

δεν παύει να αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό. 

Το ήθος του, η αγωνιστικότητά του, η συνέπειά του, σημάδεψαν την πρόσφατη 

ελληνική ιστορία. Θα παραμείνει φάρος για τους αγώνες της πατρίδας μας για 

ένα καλύτερο μέλλον.

22/6/2020 Συνάντηση με τον αντιπεριφερειάρχη κεντρικού τομέα κ. Γ. Δημόπουλο με θέματα 

την συνεργασία του Ε.Κ.Α. με την Περιφέρεια και ζητήματα εργαζομένων.
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16/11/2020 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 2020

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, 47 χρόνια μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, 

τον Νοέμβριο του 1973, τίμησε την θυσία και τον αγώνα των φοιτητών και δη-

μοκρατικών πολιτών, λαμβάνοντας όλες τις υγειονομικές προφυλάξεις ενάντια 

στον COVID–19. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου αποτελεί πυξίδα των αγώνων 

του λαού μας για δημοκρατία, για την προστασία των δικαιωμάτων, της δημόσιας 

υγείας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

26/2/2021 Το ΕΚΑ εκφράζει την βαθιά του θλίψη για την απώλεια 
του συναδέλφου Ανδρέα Κολλά, πρώην προέδρου 

του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, μέλους της Διοίκη-

σης της ΓΣΕΕ και του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. 

Ο Ανδρέας Κολλάς υπήρξε ένθερμος αγωνιστής και υπε-

ρασπιστής των εργατικών δικαιωμάτων, έδωσε με πάθος 

αγώνες για την υπεράσπιση των ιδεών του και στάθηκε 

στο πλευρό των σκληρά εργαζομένων οδηγών και τεχνι-

κών του ΟΑΣΑ (πρώην ΕΑΣ). Μαζί με τον Χρήστο Σταμούλο καθοδήγησαν τους 

αγώνες των εργαζομένων και απέτρεψαν την ιδιωτικοποίηση των αστικών συ-

γκοινωνιών της πρωτεύουσας. 

Το ΕΚΑ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους 

του.

1/3/2021 8 ΜΑΡΤΗ – ΗΜΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας και το συνδικαλιστικό κίνημα στο σύνολό του, είναι 

στο πλευρό κάθε γυναίκας ξεχωριστά, που βιώνει εργασιακή επισφάλεια και ανα-

σφάλεια, ανισότητες στις αμοιβές, παραβίαση των δικαιωμάτων της, προσβολή 

υπό οιοδήποτε τρόπο της προσωπικότητάς της, κακοποίηση. 

Το ΕΚΑ εξήγγειλε συμβολική 3ωρη Στάση Εργασίας την 8η Μάρτη, από τις 12 

έως τις 3 μ.μ., προκειμένου να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι να συμμετάσχουν σε 

όποιες δράσεις διοργανώνονται την ημέρα αυτή.
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2/9/2021 Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας εκφράζει την βαθιά του θλί-
ψη για την απώλεια του «μεγάλου» Μίκη Θεοδωράκη. 
Μπορεί να μην βρίσκεται πια ανάμεσά μας αλλά πέρασε 
στην αιωνιότητα χάρη στην τεράστια προσφορά του στην 
μουσική και την ιστορία της χώρας μας.

Ο Μίκης Θεοδωράκης, μια παγκόσμια προσωπικότητα, 
έφυγε αλλά θα μείνει για πάντα μαζί μας χάρη στην μα-
χητικότητα, την δημιουργικότητα και το τεράστιο έργο που 
αφήνει πίσω του.

25/10/2021 Tο Εργατικό Κέντρο Αθήνας εκφράζει τη βαθιά οδύνη του για τον άδικο και πρό-

ωρο χαμό της Φώφης Γεννηματά. Τα λόγια μοιάζουν φτωχά. Πάλεψε σθενα-

ρά μέχρι την τελευταία στιγμή με την επάρατη νόσο και έδωσε δύναμη σε πολύ 

κόσμο που παλεύει με τον καρκίνο, αλλά κυρίως στάθηκε φωτεινό παράδειγμα 

για κάθε γυναίκα, παλεύοντας για τις αξίες, τα πιστεύω και τα θέλω της. Εκφρά-

ζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο στην 

οικογένειά της.

16/11/2021 ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 2021

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, τιμά και χαιρετίζει την ύψιστη αντιδικτατορική πράξη 

της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1973, αποτίοντας φόρο τιμής 

στον ιστορικό χώρο του Πολυτεχνείου.

Καλούμε τα Σωματεία μέλη μας, τους εργαζομένους και κάθε δημοκρατικό πολί-

τη του Λεκανοπεδίου της Αθήνας, να δώσουν δυναμικό παρόν στις εκδηλώσεις 

μνήμης του Πολυτεχνείου και στην πορεία διαμαρτυρίας προς την Αμερικανική 

Πρεσβεία, την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου.
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17/12/2021 Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας εκφράζει την βαθιά του οδύνη για τον χαμό του 

συναδέλφου Μιχάλη Κουρουτού, επί σειρά ετών, προέδρου της Ομοσπονδίας 

Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών (ΟΙΕΛΕ). Έφυγε ένας άξιος αγωνιστής και συνδικαλι-

στής που όπως αγωνίστηκε γενναία, επί 4 μήνες, στην εντατική, έτσι αγωνίστηκε 

και σε όλη την επαγγελματική του πορεία για τα δίκαια αιτήματα των εργαζομέ-

νων, για μια καλύτερη εκπαίδευση, για μια δικαιότερη κοινωνία. Το ΕΚΑ εκφράζει 

τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

28/1/2022 Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας εκφράζει την οδύνη του για την απώλεια του συνα-

δέλφου και συναγωνιστή Γιάννη Κιούση, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Συνδικάτου Εργαζομένων του ΟΑΣΑ.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

25/2/2022 Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, τιμώντας την Ημέρα της Γυναίκας, κηρύσσει 

3ωρη Στάση Εργασίας στις 8 Μαρτίου, από τις 12.00 έως τις 15.00, προ-

συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 13.00 και πορεία στην πλατεία 

Συντάγματος. Το ΕΚΑ και το συνδικαλιστικό κίνημα στο σύνολό του, είναι στο 

πλευρό κάθε γυναίκας ξεχωριστά, που βιώνει εργασιακή επισφάλεια και ανασφά-

λεια, ανισότητες στις αμοιβές, παραβίαση των δικαιωμάτων της, προσβολή υπό 

οιοδήποτε τρόπο της προσωπικότητάς της, κακοποίηση.

16/6/2022 Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας εκφράζει την θλίψη του για τον αδόκητο θάνατο της 

συναδέλφου και συνδικαλίστριας Λένας Γκόλφη, μιας δυναμικής γυναίκας που 

ήταν πάντα παρούσα στους εργατικούς αγώνες, μέσα από τη θέση της Προέδρου 

του Σωματείου Πολιτικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Εκφρά-

ζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τον γιο της Φοίβο και τον 

σύζυγό της και συνάδελφο Πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο, καθώς και 

στους οικείους της.
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Γραφείο Τύπου
Το Γραφείο Τύπου του ΕΚΑ δια-

σφάλισε τη συνεχή επικοινωνία με 

τα Σωματεία ή Συλλόγους μέλη 

του ΕΚΑ, έτσι ώστε με αμεσότητα 

να προβάλλει τα αιτήματα και τις 

κινητοποιήσεις τους, καθώς και τη 

δημοσιοποίηση των δράσεών τους 

προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρω-

σης (ΜΜΕ). Μέσω των Δελτίων 

Τύπου και λοιπών ανακοινώσεων 

δόθηκε έμφαση στην ανάπτυξη 

αλληλεγγύης και συμπαράστασης 

προς τους συναδέλφους μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα, ενώ προσπαθήσαμε να είμαστε απο-

τελεσματικοί στη αντιμετώπιση των αντιξοοτήτων και των προβλημάτων τους.

Ιστοσελίδα του ΕΚΑ
Η ιστοσελίδα του ΕΚΑ https://www.eka.org.gr αποτελεί ένα μέσο διαρκούς επικοινωνίας και 

ενημέρωσης των εργαζομένων, με διαρκώς αυξανόμενη επισκεψιμότητα.

Η νέα ιστοσελίδα του ΕΚΑ επανασχεδιάσθηκε και εκσυγχρονίστηκε το 2022 προκειμένου να 

μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες κοινοποίησης του έργου του ΕΚΑ και βελτιστοποίησης της 

διαδραστικότητας του ιστοτόπου με τους επισκέπτες του. 
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Το ΕΚΑ στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης

  Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας





Η Διοίκηση  Η Διοίκηση  
του ΕΚΑτου ΕΚΑ

1 11 1
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Μέλη
1. Γκιουλάκης Ηλίας Πρόεδρος

2. Κακαριάρης Γεώργιος Αναπλ. Πρόεδρος

3. Κομματάς Ανδρέας Αντιπρόεδρος

4. Κουλούρης Κωνσταντίνος Γεν. Γραμματέας

5. Τσομπάνογλου Ελευθέριος Αναπλ. Γεν. Γραμματέας

6. Νικολάου Δημήτριος Οικονομικός Γραμματέας

7. Σχίζας Νικόλαος Οργανωτικός Γραμματέας

8. Κούρτης Ιωάννης Αναπλ. Οργανωτ. Γραμματέας

9. Μαυροκέφαλος Νικόλαος Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής

10. Περράκης Αλέξανδρος Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής

11. Αναγνώστου Ιωάννης Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής

12. Γιαμπουράνης Χρήστος Έφορος

13. Πλέσσας Νικόλαος Έφορος

14. Γουβιά Μαρία Έφορος

15. Κουλουμπαρίτσης Παναγιώτης Γραμματέας Διεθνών, Δημοσίων Σχέσεων & Τύπου

16. Στεφανάκης Γεώργιος Μέλος Δ.Σ.

17. Μενεγάκη Ελένη Μέλος Δ.Σ.

18. Σταθουλόπουλος Ευστάθιος Μέλος Δ.Σ.

19. Μουσταφά Αχμέτ Μέλος Δ.Σ.

20. Κανάκης Ανέστης Μέλος Δ.Σ.

21. Λουκάκος Κυριάκος Μέλος Δ.Σ.

22. Μυλωνάς Γεώργιος Μέλος Δ.Σ.

23. Πραβητιανός Παναγιώτης Μέλος Δ.Σ.

24. Μανιάτης Κωνσταντίνος Μέλος Δ.Σ.

25. Γιακουμής Κωνσταντίνος Μέλος Δ.Σ.

26. Τασιόπουλος Γεώργιος Μέλος Δ.Σ.

27. Κόκκαλης Ηλίας Μέλος Δ.Σ.

28. Τάσιος Νικόλαος Μέλος Δ.Σ.

29. Οικονόμου Ιωάννης Μέλος Δ.Σ.

30. Μανίκας Σταύρος Μέλος Δ.Σ.

31. Σκαρπέλης Αντώνιος Μέλος Δ.Σ.






