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Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ  
 

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας αντέδρασε από την πρώτη στιγμή προσφεύγοντας στην 
δικαιοσύνη και καταθέτοντας αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, για 
τις διατάξεις που διέπουν την λειτουργία του ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. (Γενικού Μητρώου 
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων των Εργαζομένων). Το Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου την 1η 
Φλεβάρη (ήταν να ξεκινήσει 1/1/2022), αδιαφορώντας προκλητικά για το γεγονός 
ότι εκκρεμεί ο έλεγχος συνταγματικότητας και νομιμότητας των διατάξεων αυτών. 

 
Στις 29 Μαρτίου το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, μαζί με τα σωματεία μέλη του και όλες 
τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, θα βρισκόμαστε στο Συμβούλιο 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.  
 
Για εμάς είναι πλήρως αντισυνταγματική η διάταξη που προβλέπει,  στην περίπτωση 
που μια συνδικαλιστική οργάνωση δεν εγγραφεί στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. ή δεν τηρεί και 
εισάγει επικαιροποιημένα τα στοιχεία της, την αναστολή των θεμελιωδών 
συλλογικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών τους 
οργανώσεων (αναστολή του δικαιώματος σύναψης Σ.Σ.Ε., αναστολή της προστασίας 
από την απόλυση και τη μετάθεση των συνδικαλιστικών στελεχών και αναστολή των 
συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, ελευθεριών και διευκολύνσεων των άρθρων 16 και 
17 του ν. 1264/1982). Επιπλέον, και …εκ του πονηρού, το υπουργείο Εργασίας 
πρόσθεσε την απαγόρευση κήρυξης απεργίας ως κύρωση μη εγγραφής στο 
Μητρώο, ενώ δεν προβλέπεται στο άρθρο 83 του ν. 4808/2021. 

 
Θα αγωνιστούμε ενάντια στα αντεργατικά και αντικοινωνικά νομοθετήματα της 
Κυβέρνησης και την καλούμε να πάψει να απλώνει τις φτερούγες της πάνω από 
τους εργοδότες. Ας ασχοληθεί η κυβέρνηση με το κύμα της ακρίβειας που πλήττει 
τα νοικοκυριά και να σεβαστεί τον θεσμικό ρόλο των συνδικάτων επαναφέροντας 
τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. 

Το Δ.Σ. 

 


