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Αθήνα, 8/11/2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣτΕ: ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕΜΗΣΟΕ)
ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ!
Μεγάλη νίκη για τους εργαζόμενους και συντριπτική ήττα για το Υπ.
Εργασίας και την Κυβέρνηση συνιστά η απόφαση του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ, το
οποίο έκρινε ως παράνομες και αντισυνταγματικές τις διατάξεις του
Ν.
4808/21, που θέσπισαν το αντιδημοκρατικό Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών
Οργανώσεων (ΓΕΜΗΣΟΕ), μετά από προσφυγή του Εργατικού Κέντρου Αθήνας
(ΕΚΑ) και του σωματείου-μέλους μας στην εταιρεία ACS.
Με το ΓΕΜΗΣΟΕ, η Κυβέρνηση εξανάγκαζε σωματεία και συνδικαλιστικές
οργανώσεις να εγγράφονται υποχρεωτικά στο κρατικό Μητρώο, δίνοντας όλα
τα οργανωτικά τους στοιχεία, ακόμα και τα προσωπικά δεδομένα των μελών
των Δ.Σ., διαφορετικά δεν αναγνωρίζονταν, ούτε μπορούσαν να κηρύξουν
απεργία και να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Το ΓΕΜΗΣΟΕ
συνιστούσε ευθεία κρατική παρέμβαση στην εσωτερική λειτουργία των
συνδικάτων, κάτι το αδιανόητο για τη δημοκρατία μας.
Η απόφαση του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ κάνει λόγο για παραβίαση, όχι μόνο
της συνδικαλιστικής νομοθεσίας (Ν.1264/82), της νομοθεσίας των συλλογικών
διαπραγματεύσεων (Ν.1876/1990),
αλλά και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Παράλληλα κρίνει ότι το ΓΕΜΗΣΟΕ
συνιστά σοβαρή επέμβαση στο δικαίωμα της συνδικαλιστικής ελευθερίας και
στη συλλογική αυτονομία των συνδικάτων και ως εκ τούτου είναι
αντισυνταγματικό, παραβιάζοντας το άρθρο 23&1 του Συντάγματος.
Η απόφαση αυτή βάζει τέλος στην κυβερνητική επιχείρηση χειραγώγησης
και ελέγχου του συνδικαλιστικού κινήματος, διασφαλίζοντας τα συνταγματικώς
κατοχυρωμένα συλλογικά και ατομικά δικαιώματα των εργαζομένων.
Με όπλο τη δημοκρατική αυτή νίκη, συνεχίζουμε τον αγώνα μας για
επαναφορά του εργατικού δικαίου και των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων
εργασίας, με αυξήσεις που θα προστατεύουν την αγοραστική μας δύναμη από
την ανεξέλεγκτη ακρίβεια, τον πληθωρισμό και τη νέα φτωχοποίηση.

ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ
ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ!
Για την ΟΙΥΕ

