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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΝΙΚΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ… 

ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ  
ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ-ΑΠΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (Υ.ΔΟΜ.) 

 

Σε συνέχεια της από 25 Ιανουαρίου 2023 Κοινής Ανακοίνωσης μας σας 

ενημερώνουμε ότι πριν από λίγο εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ.: 73/2023 Απόφαση 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών), η 

οποία απορρίπτει την Αγωγή των δύο Υπουργείων και καταδικάζει το 

εναγόμενο Δημόσιο στην καταβολή των δικαστικών εξόδων. 

Η Απόφαση (73/2023) αυτή αποτελεί μια μεγάλη δικαίωση της κοινής μας 

κινητοποίησης, και τρανή απόδειξη του δικαίου των διεκδικήσεων και των 

επιχειρημάτων μας. Αποτελεί ηχηρή απόρριψη των αναφερομένων στην 

Αγωγή των δύο Υπουργείων, αλλά και ισχυρή παρακαταθήκη, όχι μόνο για τις 

Ομοσπονδίες μας, αλλά για ολόκληρο το κίνημα των εργαζομένων. Ειδικά γιατί 

ελήφθη παρά το αντεργατικό πλαίσιο που έχει διαμορφώσει ο Νόμος 

«Χατζηδάκη». 

Όπως αναφέρει και η απόφαση «στο δικόγραφο της αγωγής δεν εκτίθενται 

πραγματικά περιστατικά από τα οποία να μπορεί να εξαχθεί βάσιμα το 

συμπέρασμα ότι η υπό κρίση Απεργία-Αποχή θα δημιουργήσει τέτοιο πρόβλημα 

σε πανεθνικό επίπεδο.»  

Η μεγάλη συμμετοχή των συναδέλφων μας στην Απεργία-Αποχή, η 

στήριξη της από Συλλόγους Μηχανικών όπως ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, η ευρεία 

δημοσιότητα που της προσδώσαμε, αποτελούν αναμφίβολα, θετική 

παρακαταθήκη. Η συμπόρευση και η κοινή δράση των Ομοσπονδιών μας  

οφείλει να γενικευθεί, όπως και η στήριξη και από άλλους κλάδους 

εργαζομένων. 

Οι Υπουργοί Εσωτερικών και Οικονομικών, αντί να απασχολούνται με το 

πώς θα κάνουν αγωγές εναντίον εργαζομένων, θα όφειλαν να ασχοληθούν, 

έστω και ελάχιστα, με το να αντιμετωπίσουν κάποια από τα προβλήματα που 

θέτουμε με το εξώδικό μας. 

Η συντονισμένη προσπάθεια της κυβέρνησης να αποδυναμώσει τις 

Δημόσιες Υπηρεσίες, να εκχωρήσει αρμοδιότητες σε ιδιώτες και να απαξιώσει 
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τους εργαζομένους, που έρχεται ως συνέχεια του νέου Προσοντολογίου-

Κλαδολογίου με το οποίο εξαφανίζεται η κατοχυρωμένη με Νόμο ονομασία του 

κλάδου των Τ.Ε. Μηχανικών, δε θα περάσει. Η προσπάθεια τρομοκράτησης των 

εργαζομένων με διώξεις δε μας έκαμψε και έπεσε στο κενό. Η ενότητα, η 

αλληλεγγύη και η αγωνιστικότητα, έδειξαν για άλλη μια φορά το δρόμο. 

Όλοι και όλες στην Απεργία-Αποχή, στη Στάση Εργασίας στις 2 

Φεβρουαρίου 2023 και στη Συγκέντρωση στις 10.00 π.μ. στο Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Μεσογείων 119-Αθήνα).  
 

26 Ιανουαρίου 2023 
 

 
 


