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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Οι δικαστικές προσφυγές της κυβέρνησης κατά του δικαιώματος 

στην απεργία δεν έχουν τέλος 

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταγγέλλει την 

κυβέρνηση της Ν.Δ. και τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Μάκη 

Βορίδης, για τις νέες δικαστικές προσφυγές εναντίον του 

δικαιώματος στην απεργία 3 Ομοσπονδιών του Δημοσίου (Π.Ο.Ε.-

Ο.Τ.Α., Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. και Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.).  

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ΠΟΕ ΟΤΑ σε ανακοίνωσή της, 

εδώ και δώδεκα (12) χρόνια η Πολιτεία διαχρονικά αρνείται να 

εφαρμόσει, σε ότι αφορά στις Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.), τη 

«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» που η ίδια ψήφισε!!!  

Είναι κοινή παραδοχή πως δώδεκα (12) χρόνια τώρα οι 

πολίτες αδυνατούν να εξυπηρετηθούν, αφού η 

αναποφασιστικότητα, η αναβλητικότητα και η αδιαφορία και της 

σημερινής κυβέρνησης δημιούργησαν ανυπέρβλητα αδιέξοδα στην 

καθημερινή λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.), με 

κυριότερο αυτό της υποστελέχωσης. 

Ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Μάκης Βορίδης, αρνείται 

πεισματικά να δώσει λύσεις και προσπαθεί να κρύψει  το πρόβλημα 

«κάτω από το χαλί» για ακόμη μία φορά!!! Είναι πεπεισμένος πως 

το αντεργατικό, αντιδημοκρατικό, αντισυνδικαλιστικό 

«οπλοστάσιο» του Νεοφιλελεύθερου Υπουργού Εργασίας 
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Χατζηδάκη, με το οποίο προσπαθούν να αναστείλουν κάθε απεργιακή 

κινητοποίηση επιχειρώντας να τη βγάλουν «παράνομη και 

καταχρηστική», θα του δώσει τη διέξοδο που αναζητά!!! 

Στην πρώτη του προσπάθεια να ποινικοποιήσει τη 

συνδικαλιστική δράση των τριών (3) Ομοσπονδιών, καταθέτοντας 

αγωγή σε βάρος τους, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ.: 73/2023 απόφαση του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που αποτελεί «δικαστικό 

χαστούκι» στις προθέσεις και τους ισχυρισμούς του κ. Βορίδη και της 

κυβέρνησης. 

Αυτό, βέβαια, δεν τον εμπόδισε να ασκήσει έφεση στην 

απόφαση αυτή, η οποία έκρινε πως η απεργιακή κινητοποίηση είναι 

νόμιμη και σε καμία περίπτωση καταχρηστική. 

Καταχρηστική, αντίθετα, είναι η αντιμετώπιση του 

Υπουργού Εσωτερικών και της κυβέρνησης που για δεύτερη φορά 

«σέρνει στα δικαστήρια», εργαζόμενους που απλά διεκδικούν λύσεις 

στα αδιέξοδα, τα οποία οι ίδιοι δημιουργούν. 

Η ταλαιπωρία των πολιτών είναι αποτέλεσμα της 

κυβερνητικής αδιαφορίας, συνέπεια της πολιτικής επιλογής της 

συνολικής υπηρεσιακής απαξίωσης. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στηρίζει και θα 

στηρίξει με κάθε τρόπο τον αγώνα των 3 Ομοσπονδιών και καλεί 

την κυβέρνηση και τον Υπουργό Εσωτερικών να εγκαταλείψουν 

την προσπάθεια κατάργησης του δικαιώματός μας στην απεργία, 

μέσω των δικαστικών προσφυγών και να δώσουν άμεσα λύση στα 

προβλήματα που για χρόνια ταλαιπωρούν τους πολίτες. 

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΕΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ 

ΥΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ!!! 

 


