
ΨΗΦΙΣΜΑ 32
ου

 Συνέδριου Εργατικού Κέντρου Αθήνας 

 

Η αίτηση ακύρωσης που ασκήθηκε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας 

(ΣτΕ) από το Εργατικό Κέντρο Αθήνας και το επιχειρησιακό «Σωματείο 

Εργαζομένων ACS» κατά της ρύθμισης για το ΓΕΜΗΣΟΕ  αποτέλεσε σημαντική 

στιγμή για την αντίσταση του εργατικού κινήματος στις αντεργατικές ρυθμίσεις 

του Νόμου Χατζηδάκη. Η απόφαση 2175/2022 του Συμβουλίου της Επικρατείας 

που έκρινε ομόφωνα ότι η Υπουργική Απόφαση για το ΓΕΜΗΣΟΕ είναι 

αντισυνταγματική και παρέπεμψε την υπόθεση στην Ολομέλεια του ΣτΕ για 

λόγους σπουδαιότητας, αποτελεί δικαίωση του συλλογικού αγώνα για τη 

διασφάλιση της συνδικαλιστικής ελευθερίας και την αποκατάσταση των 

συλλογικών εργασιακών δικαιωμάτων. 

Ο δικαστικός αγώνας για την ακύρωση του ΓΕΜΗΣΟΕ αφορά όλο το 

συνδικαλιστικό κίνημα. Εξίσου αφορά όλο το συνδικαλιστικό κίνημα και η 

οικονομική υποστήριξη του αγώνα αυτού, που συνεχίζεται στο ανώτατο επίπεδο 

της Ολομέλειας του ΣτΕ. Τα σωματεία της δύναμης του ΕΚΑ θα υποστηρίξουν 

οικονομικά, το καθένα ανάλογα με τη δύναμη του και κατ’ ελάχιστον έστω 

συμβολικά με το ποσό των 10 € για τα μικρότερα σωματεία, το επιχειρησιακό 

«Σωματείο Εργαζομένων ACS» στην διεξαγωγή του σημαντικού δικαστικού 

αγώνα για την ακύρωση του ΓΕΜΗΣΟΕ.  Η συλλογική δράση της οικονομικής 

ενίσχυσης θα οργανωθεί και διαχειριστεί από το ΕΚΑ με τη βοήθεια και 

συνδρομή, όπου χρειαστεί, και μελών του επιχειρησιακού «Σωματείου 

Εργαζομένων ACS» 
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Το σώμα του 32ου Συνέδριου του ΕΚΑ καταγγέλλει τις απαράδεκτες συνθήκες 

εργασίας που βιώνουν εκατοντάδες ειδικότητες που εργάζονται καθημερινά  στο 

πεδίο, εκτός περιβάλλοντος γραφείων και καλεί το Υπουργείο Εργασίας να 

ορίσει με ρητό τρόπο το πλαίσιο καιρικών συνθηκών στο οποίο είναι επιτρεπτή 

η παροχή εργασίας. 

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας θεωρεί απαράδεκτο να αφήνεται στην απόφαση 

των εργοδοτών αν οι εργαζόμενοι του πεδίου θα εργαστούν ή όχι, και 

ανεξάρτητα από τις εκάστοτε υφιστάμενες καιρικές συνθήκες, χιονιά ή καύσωνα, 

ανεξάρτητα από τα ανώτατα και κατώτατα όρια θερμοκρασίας. Κανένας 

εργαζόμενος εκτεθειμένος στο πεδίο σε θερμοκρασίες κάτω από 2 βαθμούς 

κελσίου, και άνω από 38 βαθμούς κελσίου! Κανένας εργαζόμενος στο δρόμο σε 

ακραίες καιρικές συνθήκες! Το Υπουργείο Εργασίας να εγγυηθεί το ημερομίσθιο 

των εργαζομένων που δεν μπορούν να εργαστούν λόγω κακών καιρικών 

συνθηκών! Να δοθεί τέλος στον εργασιακό κατήφορο! 
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Το σώμα του 32ου Συνέδριου του ΕΚΑ καταγγέλλει τον συστηματικό, πρακτικό  

φραγμό, που επιβάλλει η κυβέρνηση στις συλλογικές διαπραγματεύσεις.  

Απαιτούμε να πάψει ο ασφυκτικός εναγκαλισμός της κυβέρνησης στις 

διαδικασίες που αφορούν υπογραφές και επεκτάσεις συλλογικών συμβάσεων.  

Να αρθούν όλοι οι νομικοί και γραφειοκρατικοί φραγμοί που εμποδίζουν τους 

εργαζόμενους να διεκδικήσουν και να επιτύχουν συλλογικές συμβάσεις, και 

επεκτάσεις αυτών. 

 


