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ΠΡΟΣ: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων 

Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Ν.Δι.Θ.) 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣ 

ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΓΕΩΝΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.» 

 

Ι. Περιγραφή της κατάστασης στην εταιρία «ΓΕΩΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.» 

Ι.1. Το προφίλ της εταιρίας 

 Η εταιρία με την επωνυμία «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο 

«GEOANALYSI Α.Ε.» ιδρύθηκε το έτος 1988, έχει έδρα στην Καλαμαριά 

Θεσσαλονίκης, επί της οδού Γ. Γεννηματά και σε αριθμό 54, αριθμό 

Γ.Ε.ΜΗ. 57655604000 και Α.Φ.Μ. 094124082. 

 Σκοπός και αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρίας είναι μεταξύ 

άλλων η ανάληψη δημοσίων συμβάσεων με αντισυμβαλλόμενη την 

ανώνυμη εταιρία «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.» (Ε.Κ.Χ.Α. 

Α.Ε.) και ήδη το ν.π.δ.δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» (Ν. 4512/2018) 

και αντικείμενο τη σύνταξη μελετών έργων υποδομής και την 

κτηματογράφηση περιοχών της Ελλάδας. [Άλλοι αναφερόμενοι σκοποί 

της εταιρίας είναι: Τοπογραφία & Δορυφορική Γεωδαισία (Δίκτυα Ελέγχου, 

Μικρομετακινήσεις, GPS), Ψηφιακή Φωτογραμμετρία (Εναέρια & Επίγεια), 

Αποτυπώσεις Μνημείων, Παραγωγή 3D μοντέλων, Τηλεπισκόπηση, 

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Συγκοινωνιακά Έργα, Ψηφιακή 

Χαρτογραφία, Πολεοδομία και Χωροταξία, Γεωλογία, Υδραυλικά, Δασικές & 

Φυτοτεχνικές Μελέτες, Αγροτικές Εφαρμογές - Γεωργία Ακριβείας, 

Περιβάλλον, Ενέργεια, Πληροφορική, Έρευνα και Ανάπτυξη]. 

 Προς τον σκοπό αυτό διαθέτει περιφερειακά γραφεία στην Αθήνα, 

Κοζάνη και Ξάνθη, ενώ κατά δήλωσή της έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές 

της στην Ανατολική Ευρώπη και στην Κύπρο. Μεταξύ των συμβάσεων που 

έχει αναλάβει στον τομέα του Εθνικού Κτηματολογίου συγκαταλέγεται το 

2012 η ανάληψη σύμβασης κτηματογράφησης στο Δήμο Θεσσαλονίκης και 

το 2013 η ανάληψη σύμβασης σύνταξης μελέτης Εθνικού Κτηματολογίου 

στο σύνολο του Νομού Κοζάνης. 

 

Ι.2. Η κατάσταση του απασχολούμενου προσωπικού 

 Ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολεί η εταιρία δεν είναι 

σταθερός αλλά συναρτάται προς τον αριθμό και τον όγκο των εργασιών 

που κατά καιρούς αναλαμβάνει, σε κάθε δε περίπτωση ανέρχεται κατά 

μέγιστο όριο στους 200 – 250 εργαζομένους. Η διάρκεια της 

απασχόλησης εκάστου εργαζομένου είναι για την πλειοψηφία αυτών μικρή, 

μικρότερη του έτους, με αποτέλεσμα η εταιρία να εμφανίζει υψηλή 

συχνότητα ανανέωσης του κύριου μέρους του προσωπικού της. 

 Οι περισσότεροι εργαζόμενοι είναι από άποψη ειδικότητας μηχανικοί, 

ενώ η εταιρία απασχολεί και δικηγόρους, ο αριθμός των οποίων 

στην παρούσα φάση εκτιμάται περίπου στους πενήντα (50). [Οι 
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ειδικότητες των προσώπων που απασχολεί ως «συνεργάτες» η εταιρία είναι 

κατά δήλωση της ίδιας: τοπογράφοι μηχανικοί, ειδικοί τηλεπισκόπησης, 

φωτογραμμέτρες, επιστήμονες περιβάλλοντος, δασολόγοι, βιολόγοι ειδικοί 

σε θέματα περιβάλλοντος, γεωπόνοι, φυτοπαθολόγοι, χωροτάκτες 

μηχανικοί, μηχανικοί Η/Υ, προγραμματιστές αναλυτές, τεχνολόγοι 

μηχανικοί, τεχνολόγοι πληροφορικής, δικηγόροι]. 

 Το καθεστώς απασχόλησης του προσωπικού ποικίλει μεταξύ: 

- εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας και αμοιβή με μορφή 

μισθού (κυρίως μηχανικοί), 

- εργαζομένων με σύμβαση έργου ή παροχής υπηρεσιών και αμοιβή 

για την οποία εκδίδεται δελτίο, τιμολόγιο ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών 

(«μπλοκάκι») (η πλειοψηφία των απασχολούμενων μηχανικών και 

δικηγόρων), 

- εργαζομένων στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης του προπτυχιακού 

προγράμματος σπουδών τους. 

 

Ι.3. Οι συνθήκες απασχόλησης 

 Η διοίκηση της εταιρίας εκμεταλλεύεται αφενός την ύπαρξη σχέσεων 

απασχόλησης με σύμβαση έργου ή παροχής υπηρεσιών ή πρακτικής 

άσκησης, προκειμένου να ασκεί πίεση προς διεύρυνση αυτών των μορφών 

απασχόλησης σε βάρος των σχέσεων εξαρτημένης εργασίας, αφετέρου την 

αύξηση του ορίου αζήμιας καταγγελίας των σχέσεων εξαρτημένης εργασίας 

στους δώδεκα (12) μήνες (αρ. 1 Ν. 2112/1920, όπως τροποποιήθηκε από 

υποπ. ΙΑ. 12 περ. 1 Ν. 4093/2012 -ΦΕΚ Α 222/12-11-2012- και 

αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 9 άρθρου 34 Ν. 4111/2013 -ΦΕΚ 

Α`18/25.1.2013-Διόρθ. σφαλμ. ΦΕΚ Α 33/7.2.2013) σε συνδυασμό με την 

υψηλή συχνότητα ανανέωσης του προσωπικού η οποία καταλήγει στην 

αποχώρηση των μισθωτών πριν από τη συμπλήρωση του ως άνω ορίου. 

Κατά συνέπεια, επιτυγχάνει να διαφεύγει των προστατευτικών διατάξεων 

της εργατικής νομοθεσίας αφενός τυπικά, δηλαδή διά της προώθησης 

μορφών απασχόλησης που εκφεύγουν της τυπικής μορφής της σχέσης 

εξαρτημένης εργασίας, αφετέρου ουσιαστικά, δηλαδή διά της 

τρομοκράτησης των αζημίως αντικαθιστάμενων μισθωτών προς άσκηση 

των δικαιωμάτων τους. 

 Με τον τρόπο αυτό, οι συνθήκες απασχόλησης που επικρατούν 

στην εταιρία έχουν διαμορφωθεί ως εξής: 

α) Αναφορικά με τους γενικούς όρους της εργασιακής σχέσης 

 - Σε πολλές περιπτώσεις οι εργαζόμενοι δεν λαμβάνουν ποτέ 

αντίγραφο της σύμβασης (εργασίας, έργου κτλ.) που υπογράφουν. 

 - Σε πολλές περιπτώσεις δεν αναγράφεται στη σύμβαση η 

επαγγελματική ειδικότητα του εργαζομένου, αλλά ο όρος «Υπάλληλος 

Γραφείου» ή άλλοι άσχετοι όροι. 

β) Αναφορικά με τις αμοιβές 

 - Οι αμοιβές για όλους του εργαζομένους, ανεξαρτήτως μορφής 

απασχόλησης, κυμαίνονται μεταξύ 511,00 και 586,00 ευρώ. Οι 
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εργαζόμενοι στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης δεν αμείβονται καθόλου από 

την εταιρία. 

 - Η διοίκηση εφαρμόζει σύστημα «χρηματικών ποινών» σε 

περιπτώσεις «παραπτωμάτων» των εργαζομένων ή μη επίτευξης των 

τεθειμένων στόχων. 

 - Η διοίκηση αφαιρεί από τον αμειβόμενο χρόνο το συνολικό χρόνο 

που αφιερώνουν οι εργαζόμενοι για ανάγκες υγιεινής. Προς τον σκοπό 

αυτό τους επιβάλλει να «χτυπούν την κάρτα» πριν και μετά τη χρήση των 

σχετικών χώρων. 

γ) Αναφορικά με τον χρόνο εργασίας  

 - Έχουν υπάρξει περιπτώσεις στις οποίες οι εργαζόμενοι υπογράφουν 

και αμείβονται για 7 ώρες ημερησίως, ενώ εργάζονται 8 ώρες ημερησίως, 

με αποτέλεσμα να μην αμείβονται για την υπερωριακή τους απασχόληση. 

 - Εντός του ημερήσιου ωραρίου δεν προβλέπεται χρόνος 

διαλείμματος, αντίθετα ο σχετικός χρόνος αφαιρείται από τον αμειβόμενο 

χρόνο απασχόλησης. Αντίστοιχα, δεν υπάρχουν επαρκείς και κατάλληλοι 

χώροι διαλείμματος. 

 - Οι άδειες των εργαζομένων (ακόμη και οι αναρρωτικές) τίθενται 

στη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης. 

δ) Αναφορικά με τις λοιπές συνθήκες απασχόλησης 

 - Σε ορισμένες περιπτώσεις οι εργαζόμενοι απασχολούνται στο 

υπόγειο ή εν γένει σε χώρους χωρίς κατάλληλες συνθήκες φωτισμού, 

κλιματισμού – εξαερισμού και οδεύσεων διαφυγής. 

 - Η διοίκηση εφαρμόζει σύστημα βιντεοεπιτήρησης και 

βιντεοσκόπησης στους χώρους και στις θέσεις εργασίας με πρόσχημα την 

προστασία του εξοπλισμού από κλοπή. Για τον λόγο αυτό έχουν ήδη 

επιβληθεί κυρώσεις σε βάρος της δυνάμει της υπ’ αριθ. 20/2017 απόφασης 

της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Παρ’ όλα αυτά, 

η εταιρία δεν έχει μέχρι σήμερα συμμορφωθεί πλήρως προς τις 

υποχρεώσεις που της επέβαλε η Αρχή. 

 - Η διοίκηση έχει εγκαταστήσει διαχωριστικά μεταξύ των γραφείων 

που βρίσκονται στον ίδιο χώρο προς αποφυγή της «άσκοπης» επικοινωνίας 

μεταξύ των εργαζομένων. 

 - Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη εκ μέρους της διοίκησης προς 

διασφάλιση της μετακίνησης των εργαζομένων προς και από τον χώρο 

εργασίας. 

 

Ι.4. Ιστορικό κινητοποιήσεων των εργαζομένων 

 Στους εργαζόμενους της εταιρίας παρεμβαίνει το σωματείο με την 

επωνυμία «Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών Μακεδονίας», του οποίου 

μέλη δύνανται να είναι σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού του 

«κάθε εργαζόμενος τεχνικός απόφοιτος οποιασδήποτε εκπαιδευτικής 

βαθμίδας, ο οποίος εργάζεται κατά κύριο λόγο με σχέση εξαρτημένης 

εργασίας και ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής του (Δελτίο Παροχής 

Υπηρεσιών, μηνιαίος μισθός, κατ’ αποκοπή, ωρομίσθιος, τηλεργασία κλπ), 
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και ανεξάρτητα από τον τυπικό χαρακτηρισμό της εργασιακής σχέσης 

(σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, έργου, ανεξάρτητων υπηρεσιών, κλπ) ή 

τον ασφαλιστικό φορέα, που εργάζεται στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από 

ηλικία, φύλο, θρήσκευμα, εθνικότητα ή ιθαγένεια. Δηλαδή: μηχανικοί, 

γεωλόγοι, τεχνικοί, σχεδιαστές, γεωτεχνικοί, εργαστηριακοί υπάλληλοι, 

εργαζόμενοι στο μελετητικό και κατασκευαστικό τομέα, σε ερευνητικά 

κέντρα και προγράμματα καθώς και άνεργοι των παραπάνω χώρων. Μέλη 

του σωματείου μπορούν ακόμη να είναι τεχνικοί εργαζόμενοι στο εξωτερικό 

σε επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων.» 

 Ήδη από τις 06/04/2016 είχε γίνει εξόρμηση – παρέμβαση στο χώρο 

της εταιρίας με διανομή κειμένου – καταγγελίας αναφορικά με τη συμπίεση 

των αμοιβών των εργαζομένων και τις συνθήκες εργοδοτικής τρομοκρατίας 

που επικρατούν εντός της εταιρίας. Η διοίκηση της εταιρίας απαγόρευσε 

την είσοδο των παρεμβαινόντων εντός του χώρου εργασίας. 

 Την 27/06/2018 η διοίκηση της εταιρίας προέβη σε απόλυση 

τεσσάρων (4) εργαζομένων με αιτιολογία ότι «δεν ταιριάζουν με την 

φιλοσοφία της εταιρίας» ή ότι «δεν είναι αρκετά παραγωγικοί». Γεγονός 

είναι ότι δύο (2) εκ των απολυμένων ήταν μέλη του Σωματείου Μισθωτών 

Τεχνικών Μακεδονίας και είχαν πριν από μικρό χρονικό διάστημα 

συμμετάσχει στην πανελλαδική απεργία στις 30/05/2018, κατά συνέπεια δε 

ευχερώς προκύπτει ότι η μη συμμόρφωση προς την «φιλοσοφία της 

εταιρίας» συνίσταται στη συνδικαλιστική τους οργάνωση και δράση.  

 Ακολούθως, το ΣΜΤΜ κάλεσε τους εργαζομένους της εταιρίας σε 

Γενική Συνέλευση στις 02/07/2018 και προς τον σκοπό αυτό 

πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τον χώρο εργασίας στις 

29/06/2018, κατά την οποία η διοίκηση της εταιρίας αρνήθηκε για ακόμη 

μία φορά τη συνάντηση με εκπροσώπους του σωματείου, κάλεσε δε την 

αστυνομία χωρίς όμως να σημειωθούν συλλήψεις ή προσαγωγές. 

 Στις 02/07/2018, ημέρα κατά την οποία είχε οριστεί η συνεδρίαση 

της Γενικής Συνέλευσης, πραγματοποιήθηκε το πρωί παρέμβαση στο χώρο 

εργασίας, κατά την οποία νόμιμοι εκπρόσωποι του ΣΜΤΜ εισήλθαν εντός 

του χώρου εργασίας κατ’ ενάσκηση του συνδικαλιστικού τους δικαιώματος 

προς λήψη αντιγράφου του εγγράφου της καταγγελίας της σχέσης 

εργασίας ενός εκ των τεσσάρων απολυμένων. Η κίνηση αυτή προκάλεσε 

την οργισμένη αντίδραση του εκπροσώπου της εταιρίας, ο οποίος εν τέλει 

κάλεσε την αστυνομία, με αποτέλεσμα να προσαχθούν άπαντες στο 

αστυνομικό τμήμα και να υποβληθούν εκατέρωθεν μηνύσεις εκ μέρους του 

εκπροσώπου της εταιρίας και μέλους του ΣΜΤΜ και της Διοικούσας 

Επιτροπής του ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας. Αμφότεροι συνελήφθησαν και 

προσήχθησαν κατ’ εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας ενώπιον του 

Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ο οποίος απέκλινε κατά τη 

διακριτική του ευχέρεια και τους παρέπεμψε στο ακροατήριο του αρμόδιου 

δικαστηρίου σε τακτική δικάσιμο, αμφότεροι δε αφέθηκαν ελεύθεροι.  

 Στις 02/07/2018 συνεδρίασε εν τέλει η Γενική Συνέλευση, κατά 

την οποία αποφασίστηκε από το Δ.Σ. του Σ.Μ.Τ.Μ. το πλαίσιο πάλης των 
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εργαζομένων με βασικά αιτήματα την ανάκληση – επαναπρόσληψη των 

τεσσάρων απολυμένων και την υπογραφή Γενικής Επιχειρησιακής 

Σύμβασης Εργασίας, δυνάμει της οποίας να καθορίζονται οι όροι, αμοιβές, 

χρόνος, άδειες και γενικές συνθήκες απασχόλησης των εργαζομένων της 

εταιρίας. Συναφώς, προκηρύχθηκε 4ωρη ολιγόωρη απεργία – στάση 

εργασίας για την 05/07/2018 από 07:00 έως 11:00. Οι αποφάσεις 

κοινοποιήθηκαν στη διοίκηση της εταιρίας και στο Υπουργείο Εργασίας. 

 Στις 05/07/2018 πραγματοποιήθηκε η 4ωρη απεργία – στάση 

εργασίας με συμμετοχή εργαζομένων και στήριξη από άλλα σωματεία και 

ενώσεις. Η διοίκηση δέχθηκε εν τέλει να συναντηθεί με εκπροσώπους των 

εργαζομένων, πλην όμως τήρησε αδιάλλακτη στάση απέναντι στα αιτήματά 

τους. 

 

Ι.5. Στήριξη των κινητοποιήσεων 

 Τον αγώνα των εργαζομένων έχουν μέχρι σήμερα στηρίξει τα 

ακόλουθα σωματεία, ενώσεις και ομάδες προσώπων: 

- Το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών Μακεδονίας (ΣΜΤΜ) 

- Το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών – Πληροφορικής 

(ΣΕΤΗΠ) 

- Το Συνδικάτο Οικοδόμων 

- Το Σωματείο Εργαζομένων του Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο» 

- Η Ένωση Εμποροϋπαλλήλων Ν. Θεσσαλονίκης 

- Η Γ’ Ε.Λ.Μ.Ε. Θεσσαλονίκης 

- Η Ε’ Ε.Λ.Μ.Ε. Θεσσαλονίκης 

- Η Επιτροπή Αγώνα Δικηγόρων 

 

Ι.6. Συμπεράσματα 

 1. Οι συνθήκες απασχόλησης των εργαζομένων στην εταιρία 

«ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.» εμπίπτουν στους σκοπούς της Ένωσης και δη 

διττώς: α. Έμμεσα, δηλαδή ως μορφή αλληλεγγύης προς τους 

εργαζομένους με ειδικότητα μηχανικού – τεχνικού, οι οποίοι 

αντιμετωπίζουν συνθήκες απασχόλησης συναφείς προς αυτές των 

δικηγόρων, ιδίως των νέων και των ασκουμένων, (π.χ. σχέσεις 

εξαρτημένης εργασίας υποκρυπτόμενες υπό τη μορφή της «συνεργασίας» - 

παροχής έργου ή ανεξάρτητων υπηρεσιών) και με τους οποίους ο κλάδος 

γενικά και η Ένωση ειδικότερα έχουν συμμαχήσει σε κοινούς αγώνες (π.χ. 

κινητοποιήσεις κατά του ασφαλιστικού), β. Άμεσα, δηλαδή ως κατοχύρωση 

των δικαιωμάτων και συμφερόντων των δικηγόρων, στην πλειοψηφία τους 

νέων, που εργάζονται στην εταιρία ή δύνανται σύμφωνα με τις δηλώσεις 

της ίδιας της εταιρίας να εργαστούν σε αυτήν. 

 2. Από τα δελτία τύπου, ανακοινώσεις, καταγγελίες του Σωματείου 

Μισθωτών Τεχνικών Μακεδονίας, των σωματείων και ενώσεων που έχουν 

έως σήμερα σταθεί αλληλέγγυα προς τον αγώνα των εργαζομένων και την 

υπ’ αριθ. 20/2017 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα προκύπτει αναμφίβολα ότι: α. Οι αμοιβές των 
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πάσης φύσεως εργαζομένων της εταιρίας συμπιέζονται διαρκώς προς τα 

κάτω με εκμετάλλευση των πλέον αρρύθμιστων μορφών απασχόλησης, β. 

Εντός του χώρου εργασίας κυριαρχεί κλίμα τρομοκρατίας με εφαρμογή 

εκτός των άλλων χρηματικών ποινών, απουσίας διαλειμμάτων, 

βιντεοεπιτήρησης στους χώρους εργασίας, διαχωριστικών μεταξύ των 

γραφείων των εργαζομένων, απλήρωτων υπερωριών, γ. Η διοίκηση της 

εταιρίας έχει προβεί στις 27/06/2018 σε εκδικητικές απολύσεις 

εργαζομένων συναπτόμενες προς τη συνδικαλιστική τους οργάνωση και 

δράση. 

 3. Απέναντι στην κατάσταση αυτή, τα νομικά εργαλεία των 

εργαζομένων είναι είτε ανύπαρκτα είτε αναποτελεσματικά, αφού: α. Σε 

πολλές περιπτώσεις η σχέση εργασίας λαμβάνει τη μορφή της σύμβασης 

έργου, παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή πρακτικής άσκησης, με 

αποτέλεσμα να μην εφαρμόζονται όσες προστατευτικές διατάξεις 

προβλέπονται στην εργατική νομοθεσία, β. Ακόμη και στις περιπτώσεις που 

η σχέση λαμβάνει τη μορφή της εξαρτημένης εργασίας, οι εργαζόμενοι 

διστάζουν να προβούν στην άσκηση των δικαιωμάτων τους (ΣΕΠΕ, ΑΠΔΠΧ, 

αστικά και ποινικά δικαστήρια) υπό τον δικαιολογημένο φόβο ότι θα 

απολυθούν ενόψει της συχνής εναλλαγής προσωπικού και της δυνατότητας 

αζήμιας καταγγελίας της σύμβασης εργασίας πριν από τη συμπλήρωση 

δώδεκα (12) μηνών, γ. Ακόμη και στις περιπτώσεις που ασκούνται τα 

νόμιμα μέσα, η διοίκηση της εταιρίας είτε δεν συμμορφώνεται με αυτά είτε 

συμμορφώνεται ελλιπώς προς αυτά σε μία προφανή στάθμιση κόστους – 

οφέλους μεταξύ των παράνομων μέσων που χρησιμοποιεί και των 

απειλούμενων σε βάρος της κυρώσεων. 

 4. Αποκλειστικό μέσο που έχει απομείνει στους εργαζομένους είναι η 

συνδικαλιστική τους οργάνωση και κινητοποίηση. Εξάλλου, μετά από 

περισσότερα χρόνια εφαρμογής των παραπάνω συνθηκών με αδιάλλακτη 

στάση εκ μέρους της διοίκησης της εταιρίας, η μόνη περίπτωση που 

πιέστηκε προς (έστω άγονο) διάλογο με εκπροσώπους των εργαζομένων 

ήταν μετά από τις δικές τους συνεχείς κινητοποιήσεις και τη δημοσιοποίηση 

του θέματος. 

 5. Ως Ένωση οφείλουμε να ιεραρχήσουμε ως υψίστης 

βαρύτητας την έμπρακτη αλληλεγγύη μας στον αγώνα των 

εργαζομένων αφενός επειδή αυτός είναι ο μόνος ο οποίος στον παρόντα 

χρόνο μοιάζει ως ο πλέον πρόσφορος προς διεκδίκηση των αιτημάτων 

τους, σε κάθε δε περίπτωση είναι αυτός τον οποίο οι ίδιοι έχουν επιλέξει, 

αφετέρου επειδή οι συνθήκες απασχόλησης στην εταιρία αυτή αποτελούν 

την πλέον πιστή και εκτεταμένη αξιοποίηση των υποκρυπτόμενων σχέσεων 

εξαρτημένης εργασίας στον κλάδο, την οποία ως Ένωση έχουμε κατ’ 

επανάληψη καταγγείλει. 

 Συμπερασματικά, ο «παλμός του αγώνα» προς τυπική 

κατοχύρωση των δικαιωμάτων όσων δικηγόρων εργάζονται επί της 

ουσίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας «χτυπά» σε χώρους 

εργασίας όπως της «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.». Ένας χώρος εργασίας που 
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αποτελεί σήμερα παράδειγμα υπονόμευσης των δικαιωμάτων και 

συμφερόντων των συναδέλφων, ασκουμένων και νέων δικηγόρων, 

μπορεί με τη συνεπή και συνεχή στήριξη του αγώνα των 

εργαζομένων να μετατραπεί σε παράδειγμα κατοχύρωσης και 

προστασίας των δικαιωμάτων αυτών. 

 

ΙΙ. Πρόταση Ψηφίσματος 

  

ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.» 

 Ως Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης 

δηλώνουμε τη συμπαράστασή μας στον αγώνα και τις κινητοποιήσεις 

των εργαζομένων, συναδέλφων και μη, στην εταιρία «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.», 

οι οποίες έχουν κλιμακωθεί κατά τους τελευταίους δύο μήνες με κορύφωση 

την πραγματοποίηση 4ωρης απεργίας – στάσης εργασίας από 07:00 έως 

11:00 την Πέμπτη, 05/07/2018. 

 Ειδικότερα, δηλώνουμε αλληλέγγυοι στον αγώνα των 

εργαζομένων προς: α) ανάκληση – επαναπρόσληψη των απολυμένων της 

27/06/2018, η καταγγελία των σχέσεων εργασίας των οποίων συνάπτεται 

εκτός των άλλων με τη συνδικαλιστική τους οργάνωση και δράση στο 

«Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών Μακεδονίας», β) υπογραφή Γενικής 

Επιχειρησιακής Σύμβασης Εργασίας με κατοχύρωση υψηλότερων αμοιβών 

και ανθρώπινων συνθηκών εργασίας (απεγκατάσταση συστήματος 

βιντεοεπιτήρησης στους χώρους εργασίας, απαγόρευση του συστήματος 

των «χρηματικών ποινών», κατοχύρωση διαλείμματος, κατοχύρωση 

ασφαλών και υγιών συνθηκών εργασίας, κατοχύρωση επιδομάτων και 

αδειών, πληρωμή των υπερωριών). 

 Προς τον σκοπό αυτό:  

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ τη στάση της διοίκησης της εταιρίας «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ 

Α.Ε.» απέναντι στους εργαζομένους της, συναδέλφους και μη, και 

ειδικότερα τις απολύσεις της 27/06/2018, τις χαμηλές αμοιβές και τις 

απαράδεκτες συνθήκες εργασίας που επικρατούν στην εταιρία. 

ΚΑΙ ΚΑΛΟΥΜΕ: 

- Σε έμπρακτη αλληλεγγύη με συμμετοχή στις κινητοποιήσεις των 

εργαζομένων της εταιρίας «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.», όταν και όπως αυτές 

αποφασισθούν από τα όργανα των εργαζομένων στο επόμενο χρονικό 

διάστημα. 

- Σε συντονισμό δράσεων με το «Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών 

Μακεδονίας» και τα λοιπά αλληλέγγυα σωματεία και ενώσεις προς 

προώθηση του σκοπού αυτού. 

- Τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης να λάβει υπεύθυνα θέση προς 

στήριξη και προστασία των συναδέλφων ασκουμένων και δικηγόρων που 

εργάζονται στην εταιρία αυτή. 

Για το Δ.Σ. της Ε.Α.Ν.Δι.Θ. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 


