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Η κυβέρνηση της ΝΔ με το ν. Χατζηδάκη κλιμακώνει τον πόλεμο στα συνδικάτα, στους 

εργαζόμενους, τα δημοκρατικά δικαιώματα και τις ελευθερίες. 

Με τον αντεργατικό νόμο Χατζηδάκη, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αυτός 

επιβάλλει, ουσιαστικά απαγορεύει τη δράση και τη λειτουργία των συνδικάτων ως προς το 

δικαίωμα των εργαζομένων να αποφασίζουν τη λειτουργία τους και κάθε μορφή 

απεργιακής κινητοποίησης. 

Μετά από μια σειρά αντεργατικούς νόμους, όπως αυτούς για την περιστολή των λαϊκών 

συγκεντρώσεων και κινητοποιήσεων, τα αυξημένα ποσοστά για τη λήψη απόφασης για 

απεργία, φέρνουν το νέο αντεργατικό έκτρωμα για να επιβάλουν εργασιακό μεσαίωνα και 

να αντιμετωπίσουν με εργοδοτική, κρατική βία και καταστολή τον «εχθρό λαό». 

Δηλώνουμε ότι θα σηκώσουμε το γάντι, θα υπερασπιστούμε τη δουλειά και τα εργασιακά 

μας δικαιώματα, όπως το δικαίωμα μας στην ελεύθερη συνδικαλιστική δράση, 

αναγνωρισμένο συνταγματικό δικαίωμα που θέλουν να καταργήσουν. Ο αγώνας και η 

αντίσταση είναι μονόδρομος για κάθε εργαζόμενο, για κάθε συνδικάτο που σέβεται τον 

εαυτό του, την κοινωνική τάξη που εκφράζει και τις ανθρώπινες αξίες. 

Κάνουμε καθαρό με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι τον ν. Χατζηδάκη θα τον 

καταργήσουμε στην πράξη. 

Ως εκ τούτου: Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ) θα συνεχίσει να 

λειτουργεί και να αποφασίζει νόμιμα με βάση το καταστατικό του. 

Εδώ και αρκετές δεκαετίες τα εργατικά συνδικάτα οργάνωσαν την πάλη των εργαζομένων 

σε δύσκολες συνθήκες. Σε συνθήκες παρανομίας, κόντρα σε χούντες, αντιλαϊκές 

κυβερνήσεις και αυταρχικά καθεστώτα. Κανένας δε κατάφερε να καταργήσει την ταξική 

πάλη. Δεν υποστείλαμε τη σημαία, όπως δε θα την υποστείλουμε και τώρα απέναντι σε 

καμία αντιλαϊκή κυβέρνηση, σε κανέναν αντεργατικό νόμο. 

Το ΕΚΑ θα εξακολουθήσει νόμιμα να οργανώνει την πάλη των εργαζομένων αξιοποιώντας 

βασικές διατάξεις του ν. 1264/1982. 

Δεν πρόκειται να αλλάξουμε το καταστατικό μας, γιατί πολύ απλά δεν πρόκειται να 

αυτοκαταργηθούμε. Το ίδιο καλούμε να κάνουν όλα τα πρωτοβάθμια Σωματεία. 

Το ΔΣ του ΕΚΑ θα συνεχίσει να παίρνει αποφάσεις για απεργίες, για στάσεις 

εργασίας, συλλαλητήρια και κάθε είδους κινητοποιήσεις με τη συγκεκριμένη νόμιμη 

οδό, που χρησιμοποιούσε μέχρι σήμερα. 

Σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις που οι προϋποθέσεις που θέτει ο ν. Χατζηδάκη και 

συνολικά η κυβέρνηση για την πραγματοποίηση μιας απεργίας που υπονομεύουν ή στην 

πράξη την κάνουν αδύνατη δεν θα εφαρμόσουμε το νόμο Χατζηδάκη πχ. Ελάχιστο 

ποσοστό προσωπικού εγγυημένης υπηρεσίας. Σε καμιά περίπτωση δεν αποδεχόμαστε η 



πραγματοποίηση της απεργίας να εξαρτάται από την έκθεσή ή τη σύμφωνη γνώμη του 

ΟΜΕΔ. 

 Σύμφωνα με το καταστατικό του ΕΚΑ οι γενικές συνελεύσεις και οι 

αρχαιρεσίες των σωματείων, όπως και του ίδιου του ΕΚΑ πραγματοποιούνται δια 

ζώσης, με φυσική παρουσία και αυτό θα εξακολουθήσει να ισχύει. 

 Το 32ο Συνέδριο του ΕΚΑ δηλώνει ότι οι Γενικές συνελεύσεις των Σωματείων 

και τα Συνέδρια του Εργατικού Κέντρου θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται δια 

ζώσης. 

 Το 32ο Συνέδριο του ΕΚΑ συνεχίζει την πάλη με όλους τους τρόπους για να 

μείνει το ηλεκτρονικό μητρώο (ΓΕΜΗΣΟΕ) στα χαρτιά. Δεν παραδίδουμε το μητρώο 

μας στο υπουργείο, δεν δίνουμε τα μέλη μας σε κανέναν υπουργό ή εργοδότη. 

Όπως ο ν. Χατζηδάκη αποτελεί αντεργατική τομή, έτσι και η απόφαση του ΕΚΑ να τον 

καταστήσει ανενεργό είναι ιστορικής σημασίας. 

Αποτελεί χρέος στους συλλογικούς αγώνες του εργατικού – λαϊκού κινήματος, σε όσους 

θυσίασαν ακόμη και τη ζωή τους για την ελευθερία, την ελεύθερη συνδικαλιστική δράση, τα 

δημοκρατικά δικαιώματα και την κοινωνική απελευθέρωση όλων των εργαζομένων. 

Δεν περιμένουμε κανέναν «Μεσσία», κανέναν αυτόκλητο σωτήρα για την κατάργηση 

αυτού του νόμου. Μόνο εμείς ενωμένοι μπορούμε να επιβάλουμε το δίκιο μας, να 

σώσουμε τα δικαιώματα και τις όποιες κατακτήσεις μας. 

Συνεχίζουμε την πάλη για την κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων που 

κατεδάφισαν εργατικά δικαιώματα των εργαζομένων.  

Απαιτούμε την κατάργηση του απαράδεκτου νόμου Βρούτση – Αχτσιόγλου και διεκδικούμε 

την επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό του 

κατώτατου μισθού.  

Διεκδικούμε αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, στις κοινωνικές παροχές, μέτρα 

προστασίας από τα αυξανόμενα κύματα ακρίβειας, την επαναφορά των 3ετιών και της 

μετενέργειας, της αρχή της ευνοϊκότερης σύμβασης. 

Ο ν. Χατζηδάκη θα καταργηθεί στους λαϊκούς αγώνες για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων 

μας, στο πεζοδρόμιο και «θα είναι ντάλα μεσημέρι». Η μη εφαρμογή και ακύρωση του 

νόμου Χατζηδάκη, όπως και άλλων αντεργατικών νόμων και διατάξεων, θα συνοδευτεί 

από απεργιακό αγώνα στο επόμενο διάστημα, σε κλαδικό και πανεργατικό επίπεδο. 

Είμαστε οι πολλοί, έχουμε το δίκιο, τη δύναμη και το ξέρουν, όπως ξέρουμε και εμείς ότι το 

δίκιο δεν χαρίζεται, επιβάλλεται!  
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Το συνέδριο του ΕΚΑ απευθύνει κάλεσμα σε όλα τα σωματεία για να δυναμώσει ο 

συλλογικός αγώνας των εργαζομένων, ανδρών και γυναικών, για τη γυναικεία ισοτιμία. Ο 

αγώνας των συνδικάτων έχει κριτήριο τις σύγχρονες ανάγκες της εργαζόμενης κι άνεργης 

γυναίκας, ώστε να στέκεται στα πόδια της, χωρίς να συναντά οικονομικά και κοινωνικά 

εμπόδια στην  πορεία της στην εργασία, στη ζωή.  

Για αυτό αντιπαλεύουμε την αντιλαϊκή πολιτική όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά, που 

υλοποιούν τις αντιδραστικές κατευθύνσεις της ΕΕ. Κριτήριό τους είναι η αύξηση της 

κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων από την βαθύτερη  

εκμετάλλευση του γυναικείου εργατικού δυναμικού. Όλες οι κυβερνήσεις, στο όνομα της 

“εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” ψήφισαν νόμους, με αποκορύφωμα 

το νόμο Χατζηδάκη που έχουν κάνει “κανονικότητα” τη ζωή και ωράρια λάστιχο, τη δουλειά 

τις Κυριακές, τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, στην τηλεργασία, με βαριές επιπτώσεις στη 

σωματική και ψυχική υγεία των γυναικών. Με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων διατηρείται η 

απαράδεκτη διάταξη των 200 ενσήμων τα τελευταία 2 χρόνια ως προϋπόθεση για το 

επίδομα και την άδεια μητρότητας, που αποκλείει χιλιάδες εργαζόμενες γυναίκες και από 

τα στοιχειώδη μέτρα προστασίας της μητρότητας. Στο όνομα των “αντοχών της οικονομίας” 

η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ, παίρνοντας τη σκυτάλη από τις προηγούμενες 

κυβερνήσεις, εντείνει την υποχρηματοδότηση και εμπορευματοποίηση της Υγείας, της 

προσχολικής φροντίδας και αγωγής, της ειδικής αγωγής, της προστασίας της οικογένειας.  

Διεκδικούμε την υπογραφή ΣΣΕ σε κάθε κλάδο, με μόνιμη και σταθερή εργασία, σταθερό 

ωράριο, με πρόσθετα μέτρα στήριξης των εργαζόμενων γυναικών, όπως αυξήσεις σε 

μισθούς και συντάξεις, μέτρα προστασίας του γυναικείου οργανισμού, απαγόρευση 

απόλυσης εγκύων, κατοχύρωση αδειών μητρότητας, τοκετού, λοχείας για όλες τις 

εργαζόμενες ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης με πλήρη μισθολογικά, εργασιακά, 

ασφαλιστικά δικαιώματα. Διεκδικούμε ένα αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν δίκτυο 

υπηρεσιών και δομών Υγείας, Παιδείας, Πρόνοιας, φροντίδας και προσχολικής αγωγής για 

τα παιδιά μας, για να αναπτύσσονται ολόπλευρα.  

Χτίζουμε πραγματική ασπίδα προστασίας απέναντι σε κάθε μορφής ανισοτιμία και βία σε 

βάρος των γυναικών. Σε αυτό τον αγώνα σπάνε στην πράξη αντιδραστικές αντιλήψεις για 

τη θέση της γυναίκας, τις σχέσεις των δύο φύλων. Δυναμώνοντας αυτόν τον 

προσανατολισμό, το κάθε σωματείο μπορεί να γίνει κυψέλη αλληλεγγύης για κάθε 

εργαζόμενη κι εργαζόμενο.  

Αντλώντας δύναμη και αισιοδοξία από τους αγώνες των εργαζόμενων γυναικών, τιμάμε 

αγωνιστικά την Παγκόσμια Ημέρα της γυναίκας δυναμώνοντας την πάλη για την 

πραγματική χειραφέτηση των γυναικών. Καλούμε κάθε σωματείο ενόψει της Παγκόσμιας 

Ημέρας της Γυναίκας, να πάρει αγωνιστικές πρωτοβουλίες.  

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας προκηρύσσει στάση εργασίας για τις 8 Μάρτη. 
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ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Σ.Ε. ΒΙΟ.ΜΕ 

Το σώμα του 32ου Συνέδριου του ΕΚΑ εκφράζει τη συμπαράστασή του στους εργαζόμενους και τις 

εργαζόμενες της Σ.Ε. ΒΙΟ.ΜΕ 

Το εγχείρημα της εργατικής αυτοδιεύθυνσης της Σ.Ε. ΒΙΟ.ΜΕ βρίσκεται, ξανά, στο στόχαστρο της 

οικονομικής και δικαστικής εξουσίας, αφού το οικόπεδο όπου βρίσκεται το εργοστάσιο 

ξεπουλήθηκε, εν κρυπτώ, σε funds. 

Τα τελευταία 10 χρόνια οι εργάτριες και οι εργάτες της Σ.Ε. ΒΙΟ.ΜΕ αγωνίστηκαν απέναντι σε 

δικαστήρια, εργολάβους της ΔΕΗ και τα ΜΑΤ ώστε να διατηρηθεί σε λειτουργία το εργοστάσιο, για 

να παραμείνει στα χέρια εκείνων που παράγουν τον πλούτο και όχι των αφεντικών. Και ακόμα, οι 

εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι βρέθηκαν μέσα στους αγώνες της εργατικής τάξης σε απεργίες, 

συμμετείχαν στις μάχες ενάντια στον ρατσισμό και τον σεξισμό, παρείχαν στήριξη στους/ις 

πυρόπληκτους/ες της Εύβοιας και στους/ις σεισμόπληκτους/ες της Κρήτης όταν το κράτος και το 

κεφάλαιο τους εγκατέλειπαν στη μοίρα τους. 

Η Σ.Ε. ΒΙΟ.ΜΕ πρέπει να μείνει στα χέρια εκείνων που την κρατούν ζωντανή, στα χέρια εκείνων 

που ζουν από τη δουλειά τους, στα χέρια των εργαζομένων της. Όχι μόνο γιατί αποτελεί το 

μοναδικό εργοστάσιο στην Ελλάδα που λειτουργεί χωρίς αφεντικά, αλλά και γιατί τα εγχειρήματα 

εργασίας χωρίς την εξουσία της εργοδοσίας, πρέπει να τα υπερασπιστεί το σύνολο της τάξης μας. 
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ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥΣ 

 

Το 32ο Συνέδριο του ΕΚΑ στηρίζει τον πολύμηνο απεργιακό αγώνα των εργαζομένων στο 

εργοστάσιο ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ εναντία στις εκβιαστικές και παράνομες απολύσεις συναδέλφων τους 

και στην προσπάθεια της Διοίκησης να συγκροτήσει απεργοσπαστικό μηχανισμό εν μέσω 

απεργιακών κινητοποιήσεων. 

Στηρίζουμε τον αγώνα τους για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και την 

επαναπρόσληψη όλων των απολυμένων. 

Αποφασίζουμε την ενίσχυση του απεργιακού ταμείου του Σωματείου Εργαζομένων στην 

Μαλαματίνα με ποσό που θα αποφασίσει το Δ.Σ. του ΕΚΑ  και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. 
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ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ GREEN PROPERTIES 

Ο συνδικαλισμός και η συλλογική διεκδίκηση δε θα μπουν στην παρανομία 

ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ 

 

Το σώμα του 32ου Συνεδρίου του ΕΚΑ καταγγέλλει την εταιρεία Green Properties για τις 11 

εκδικητικές απολύσεις μισθωτών μηχανικών, αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ), 

που συλλογικά διεκδίκησαν τα αυτονόητα δικαιώματά τους: 

 Αυξήσεις μισθών με βάση την πρόταση ΣΣΕ του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών 

 14 μισθούς με κατάργηση του καθεστώτος των μηνιαίων ανανεούμενων ατομικών 

συμβάσεων με μπλοκάκι 

 Έγκαιρη πληρωμή του ΦΠΑ και των ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ 

 Τήρηση του ωραρίου και των ετήσιων αδειών 

Οι εργαζόμενοι επέλεξαν να βγουν μπροστά στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους και 

«τιμωρήθηκαν» προς παραδειγματισμό των υπολοίπων για την επιλογή τους αυτή. 

Η ομαδική απόλυση των 11 εργαζόμενων από την Green Properties είναι πρωτοφανής για τα 

δεδομένα του κλάδου μελέτης – κατασκευής. Στοχεύει στην επιβολή κλίματος τρομοκρατίας στο 

σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας, προκειμένου να παγιωθεί η εργοδοτική πολιτική φτηνής 

ευέλικτης εργατικής δύναμης, με ΔΠΥ, χωρίς κανένα δικαίωμα σε ένα πλαίσιο που όποιος το 

αμφισβητεί απολύεται. 

Η στάση αυτή της εργοδοσίας της Green Properties δεν μας ξενίζει. Η επίθεση των εργοδοτών 

σε κάθε κλάδο, χτίζει στις πλάτες των εργαζομένων το «θαύμα» του ρεκόρ των επενδύσεων, 

της «ανάπτυξης». Με τη δική μας φτηνή ευέλικτη εργατική δύναμη χωρίς δικαιώματα, χωρίς 

ωράριο, με αχαλίνωτη εντατικοποίηση που είναι όρος για την εκτόξευση της κερδοφορίας τους. Γι’ 

αυτό αντιμετωπίζεται λυσσαλέα το όποιο σκίρτημα συνδικαλιστικής συλλογικής διεκδίκησης 

αξιοποιώντας το σύνολο του νομικού οπλοστασίου που έχουν διαμορφώσει διαδοχικά όλες οι 

κυβερνήσεις. 

Επιδιώκουν να επιβάλλουν σιγή νεκροταφείου μέσα στους χώρους δουλειάς και όταν αυτό δεν 

επιτυγχάνεται με το «καρότο» ακολουθεί το «μαστίγιο». Δε θα τα καταφέρουν! Είναι η ένταση της 

εκμετάλλευσης που τροφοδοτεί την αμφισβήτηση αυτής της κατάστασης. 

Οι εργοδότες, όπως και η Green Properties, πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι ο δίκαιος αγώνας 

μας για καλύτερες συνθήκες εργασίας, καλύτερες συνθήκες ζωής δεν καταστέλλονται. 

Με όπλα μας την οργάνωση και την αλληλεγγύη μπορούμε να επιβάλλουμε το δίκιο μας. 

 Να ανακληθούν τώρα οι έντεκα εκδικητικές απολύσεις! 

 Να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα των συναδέλφων της Green Properties 
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Από το συνέδριο του ΕΚ Αθήνας, του μεγαλύτερου εργατικού κέντρου της χώρας, στέλνουμε 
ξεκάθαρο μήνυμα φιλίας και αλληλεγγύης των λαών δηλώνοντας: 

Καμία συμμετοχή - Καμία εμπλοκή στους πολέμους των ιμπεριαλιστών. 

Να αποχωρήσει άμεσα το αεροπλανοφόρο του θανάτου. 

Οι μακελάρηδες των λαών, είναι ανεπιθύμητοι. 

Στα τσακίδια το αμερικανοΝΑΤΟικό αεροπλανοφόρο "George W. Bush" που βρίσκεται προκλητικά 
στο λιμάνι του Πειραιά. 

Την ώρα που είναι σε εξέλιξη ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος ΕΕ-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-Ρωσίας στην Ουκρανία 
και ενώ αυξάνεται ο στρατιωτικός εξοπλισμός που στέλνεται εκεί από ΗΠΑ - ΕΕ, οι λαοί της 
Ελλάδας και της Ευρώπης στενάζουν από την τεράστια ακρίβεια, το πετσόκομμα υπηρεσιών 
Υγείας και Παιδείας. 

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση της ΝΔ σήμερα σε συνέχεια των προηγούμενων κυβερνήσεων του 
ΠΑΣΟΚ δίνει τα πάντα συμφωνώντας και συμμετέχοντας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς 
έχοντας μετατρέψει τη χώρα σε απέραντη βάση με τον κίνδυνο αντιποίνων να είναι ανοιχτός. 

Καταγγέλλουμε στους εργαζόμενους της Αθήνας και όλης της Ελλάδας την χθεσινή αποκάλυψη για 
σχεδιασμό της ελληνικής κυβέρνησης, στο πλαίσιο της ΕΕ, να στείλει στελέχη των Ελληνικών 
Ένοπλων δυνάμεων στην Ουκρανία στα πλαίσια της ευρωενωσιακής δύναμης στην 
Ουκρανία, EUAM Ukraine. Πρόκειται για τη λεγόμενη "συμβουλευτική αποστολή της ΕΕ" στην 
Ουκρανία που έχει εγκατασταθεί στη χώρα από το 2014,για τη στήριξη της αντιδραστικής 
κυβέρνησης του Κιέβου, που προέκυψε μετά το πραξικόπημα του Μαϊντάν. 

Οι φαντάροι και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων δεν έχουν καμία δουλειά έξω από τα σύνορα 
της χώρας. 

Στεκόμαστε απέναντι στα σχέδια που μας εμπλέκουν όλο και πιο βαθιά στους ανταγωνισμούς των 
ιμπεριαλιστών, που αιματοκυλούν τους λαούς όπου γης και καμία σχέση δεν έχουν με τα δικά μας 
συμφέροντα. Την ίδια στιγμή μάλιστα που πληρώνουμε πολύ ακριβά σε ενέργεια, καύσιμα, 
τρόφιμα την εμπλοκή της χώρας μας εξαιτίας των αποφάσεων διαχρονικά των κυβερνήσεων 

Από το συνέδριο του ΕΚΑ δηλώνουμε: 

 Να αποχωρήσει άμεσα το αεροπλανοφόρο του θανάτου. 
 Να σταματήσει αμέσως η συμμετοχή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και η 

εμπλοκή της στον πόλεμο στην Ουκρανία με οποιοδήποτε τρόπο. 
 Να κλείσουν τώρα όλες οι στρατιωτικές βάσεις του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ στη χώρα μας, που 

αξιοποιούνται ως ορμητήρια πολέμου. 
 Καμία παραχώρηση του λιμανιού Πειραιά όπως και όλων των λιμανιών της χώρας για τους 

ΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς. 
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Καταδίκης διαγραφών από το Πρωτοβάθμιο Σωματείο της ΕΤΕΚΤ-ΟΤ 

 

Καταδικάζουμε απερίφραστα και με κάθε τόνο, τις απαράδεκτες διαγραφές μελών του Δ.Σ.  

του Σωματείου της ΕΤΕΚΤ-ΟΤ αλλά και απλών μελών του, από την πλειοψηφία του όπως 

και τις μεθοδεύσεις τους προκειμένου να σωπάσουν κάθε αντίθετη φωνή. 

Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023 σε Γενική Συνέλευση του Σωματείου της ΕΤΕΚΤ-ΟΤ, η 

οποία πραγματοποιήθηκε μόνο διαδικτυακά και μέσω ΖΟΟΜ ενώ δεν ανακοινώθηκε καν 

τοποθεσία, το Προεδρείο της Διοίκησης της ΕΤΕΚΤ-ΟΤ διέγραψε τα ¾ του ψηφοδελτίου 

της αντιπολίτευσης επειδή άσκησε κριτική στην εργοδοτική και κυβερνητική γραμμή του 

Σωματείου. 

Τέτοιες ενέργειες δεν έχουν καμία θέση στο συνδικαλιστικό κίνημα. Αποτελούν αντιθέτως το 

όνειδος. 

Τέτοιες ενέργειες πρέπει να τεθούν στο περιθώριο, να συντριβούν. 

Η ηγεσία της ΕΤΕΚΤ-ΟΤ, όχι μόνο είναι απούσα από τα προβλήματα, τις αγωνίες και τους 

αγώνες των εργαζομένων του κλάδου, αλλά βάζει και πλάτη στην υλοποίηση των 

αιτημάτων κυβερνήσεων και εργοδοσίας. Γι’ αυτό το λόγο είναι υπόλογη απέναντι στους 

εργαζόμενους στον κινηματογράφο και της τηλεόρασης, σε όλο το λαό για τον 

αντιδημοκρατικό κατήφορο και πρέπει να απολογηθεί. 

Οι ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, είναι καταδικασμένες ήδη στη συνείδηση όλου του 

συνδικαλιστικού κινήματος. Δεν θα αφήσουμε λαγούς σας την ηγεσία της ΕΤΕΚΤ-ΟΤ, να 

νομιμοποιεί την αυτοπαράδοσή μας σε κράτος και εργοδοσία. 

Ηλεκτρονικές συνελεύσεις δεν έχουν καμία θέση στο συνδικαλιστικό κίνημα και πρέπει να 

απορριφθούν συλλήβδην. 

Καταδικάζουμε τις διαγραφές των μελών του Δ.Σ. της ΕΤΕΚΤ-ΟΤ. Ζητάμε να αρθούν αυτές 

οι διαγραφές γιατί πρόκειται για διαγραφές για πολιτικούς λόγους! 
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ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ 

Η πρωτόγνωρη συμμετοχή των καλλιτεχνών σε όλη τη χώρα στην 48ωρη Απεργία την 1 & 2 

Φεβρουαρίου 2023, αλλά και η μαζική συμμετοχή στην κινητοποίηση της Πέμπτης μας δίνουν 

μεγάλη δύναμη. Σίγουρα μέσα στους χώρους εργασίας από σήμερα το μπόι μας θα είναι πιο 

μεγάλο. 

Οι καλλιτέχνες έδωσαν ελπιδοφόρο μήνυμα και συνεχίζουν με νέα Απεργία στις 8 Φλεβάρη. 

Είναι μια Απεργία πιο απαιτητική ακόμα όμως πιο αναγκαία. Κάτω από την πίεση που ασκήσανε 

και στους αγώνες μας η Κυβέρνηση μας εξαιρεί από το Π.Δ. με την πρόσφατη τροπολογία 1565/23 

σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, εφαρμόζοντας όμως στον κλάδο μας το Νόμο του 

2015, Ν. Βρούτση – Αχτσιόγλου του ΣΥΡΙΖΑ που επιτίθεται στις ΣΣΕ και ορίζει αμοιβές 

καλλιτεχνών με βάση ό,τι θέλει η κάθε Κυβέρνηση και Υπουργός, αφαιρώντας το δικαίωμα 

διαπραγμάτευσης στον βασικό μισθό. Μάλιστα η σημερινή Κυβέρνηση της ΝΔ τώρα το επεκτείνει 

αυτό και στους Δήμους, ΟΤΑ, Δημοτικά Ωδεία, που δεν ίσχυε μέχρι σήμερα. 

Επιβεβαιώνεται ότι μέσα από το Π.Δ. 85/22 και με ανακοινωμένη την υποβάθμιση των Πτυχίων 

μας στο επίπεδο 5 (ΙΕΚ) οι επιδιώξεις είναι τόσο η υποβάθμιση των σπουδών, όσο και επίθεση στα 

εργασιακά δικαιώματά μας. 

Έχουν σοβαρές ευθύνες τόσο η σημερινή Κυβέρνηση όσο και οι προηγούμενες γι’ αυτή την 

επίθεση που δεχόμαστε στα δικαιώματά μας. 

ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΚΤΡΩΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ! 

Δε θα δεχτούμε καμία μείωση των ήδη μειωμένων από την ακρίβεια μισθών μας. 

Θυμίζουμε πως όσες συμβάσεις υπογράφηκαν τα τελευταία χρόνια, αυτό έγινε μέσα από μεγάλους 

αγώνες, π.χ. σύμβαση στην ΕΛΣ πέρυσι. Είναι όμως σημαντικό να μπορούμε με τη δική μας 

δράση να διαμορφώνουμε τους όρους της εκπαίδευσής μας, της εργασίας μας και της αμοιβής 

μας. 

Στηρίζουμε  τον αγώνα των καλλιτεχνικών σωματείων και των σπουδαστικών συλλόγων με απεργία 

την Τετάρτη 8 Φλεβάρη, που παλεύουν για κλαδικές συμβάσεις παντού και τα αιτήματά τους για: 

 Απόσυρση τώρα της απαράδεκτης τροπολογίας 1565/23. Καμία σκέψη για υποβάθμιση 

των καλλιτεχνικών σπουδών στο επίπεδο της μεταλυκειακής κατάρτισης (ΙΕΚ). 

 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας σε όλους τους χώρους: Λυρική, Ωδεία, τηλεόραση, 

συναυλίες, στούντιο, εστίαση. 

 Συγκρότηση Δημόσιων και Δωρεάν αποκλειστικά Ανώτατων Καλλιτεχνικών Σχολών στα 

Πανεπιστήμια, που να καλύπτουν τα αντικείμενα των Μουσικών, των Ηθοποιών, των 

Χορευτών, των Σκηνοθετών. 

 Αναβάθμιση των Καλλιτεχνικών σπουδών όπως και των Καλλιτεχνικών μαθημάτων στο 

σχολείο. Ανάπτυξη συστήματος Δημόσιας και Δωρεάν Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης από τα 

σχολικά χρόνια ως και το Πανεπιστήμιο. 

 Αντιστοίχιση παλαιότερων Τίτλων Σπουδών με ευθύνη των Πανεπιστημίων και του ΥΠΑΙΘ. 
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Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας συμπαραστέκεται στην κατάληψη των φοιτητικών 

δραματικών σχολών στο Εθνικό Θέατρο. 
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Καταγγέλλουμε την Italgas για τη μη ανανέωση των συμβάσεων 7 εργαζομένων στη ΔΕΠΑ 

Υποδομών, επί της ουσίας για απολύσεις χωρίς αιτιολόγηση εργαζομένων που καλύπτουν 

πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Πρόκειται για εργαζόμενους που εργάζονται με το γνώριμο 

καθεστώς της ομηρίας μέσω εργολάβου, κάποιοι για περισσότερα από 15 χρόνια στη ΔΕΠΑ 

και σε συνέχεια των μετασχηματισμών που έλαβαν χώρα (Ν. 4643/2019 «Απελευθέρωση 

αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των 

Α.Π.Ε. και λοιπές διατάξεις» και όσων νόμων προηγήθηκαν), στα νέα σχήματα. 

Απαιτούμε: 

 Να παρθούν αμέσως πίσω οι παράνομες και καταχρηστικές απολύσεις στη ΔΕΠΑ 

Υποδομών (Italgas). 

 Η ΔΕΠΑ Υποδομών να μην προβεί σε καμία άλλη αντίστοιχη ενέργεια και το 

προσωπικό μέσω εργολάβων στη ΔΕΠΑ Υποδομών και τις θυγατρικές να 

απορροφηθεί στις εταιρείες με απευθείας εργασιακή σχέση αορίστου χρόνου, πλήρη 

και ισότιμα δικαιώματα. 

 Να καταργηθεί άμεσα το σύγχρονο «σκλαβοπάζαρο» των εργολαβοποιήσεων στη 

ΔΕΠΑ (Εμπορίας, Διεθνών, Υποδομών και θυγατρικές). 

ΠΑΡΤΕ ΠΙΣΩ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ! 

Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ, ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ Η ΠΑΛΗ ΘΑ ΤΗ ΣΠΑΣΕΙ! 



ΨΗΦΙΣΜΑ 32
ου

 Συνέδριου Εργατικού Κέντρου Αθήνας 

 

ΑΠΟΛΥΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΤΗ ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ITALGAS 

Οι ανώτεροι υπάλληλοι του Ιταλικού Δημοσίου της ITALGAS απέλυσαν στις 31/01/2023 επτά 

οικογενειάρχες συναδέλφους μας και τους έστειλαν στην ανεργία. 

Σε μια εποχή ενεργειακής κρίσης και παράλληλα ενεργειακής ανάπτυξης στη χώρα μας, η 

ITALGAS αποφάσισε να μην ανανεώσει τις συμβάσεις εργαζομένων, οι οποίοι 

απασχολούνται στη ΔΕΠΑ ΑΕ από 3 έως 20 χρόνια και είναι εργαζόμενοι υψηλής 

εξειδίκευσης στον κλάδο της ενέργειας και ειδικότερα στο φυσικό αέριο. 

Παρόμοιες πρακτικές αιφνιδιαστικών απολύσεων συναδέλφων μας και μάλιστα 

αναιτιολόγητων, υπονομεύουν τη λειτουργία της εταιρείας, καθώς δυναμιτίζουν τις εργασιακές 

σχέσεις εντός αυτής, μετατρέπουν την αρχή της αλληλεγγύης σε κανονιστική σκοπιμότητα και 

πέραν αυτών προσβάλουν την προσωπικότητα των απολυμένων. 

Στόχος είναι η διαφύλαξη όλων των θέσεων εργασίας όλων των Συμβασιούχων Συναδέλφων. 

Ο αγώνας για την κατάργηση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου μέσω εργολάβων και την 

υπογραφή συμβάσεων αορίστου χρόνου απευθείας με τον άμεσο εργοδότη ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑ. 

 ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ 7 ΑΔΙΚΩΝ, ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΩΝ 

ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ. 

 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΜΕΣΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΔΕΠΑ) 
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