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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 Την Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017, στις 10:00πμ,  στο Β΄ Μονομελές 

Πλημμελειοδικείο Αθηνών (Δικαστήρια Σχολής Ευελπίδων - Κτίριο 8 - 

Αίθουσα 1) θα εκδικαστεί η υπόθεση σε βάρος συνδικαλιστικών 

στελεχών της ΠΟΕ - ΟΤΑ. 

 Οι διώξεις αυτές, εντάσσονται στη συστηματική επιχείρηση 

τρομοκράτησης και ποινικοποίησης των αγώνων του κόσμου της 

εργασίας και ιδιαίτερα των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που 

εδώ και χρόνια βρίσκεται σε εξέλιξη. 

 Ο πρώην Πρόεδρος και τα υπόλοιπα μέλη της Εκτελεστικής 

Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. του 2010 παραπέμπονται σε δίκη με την 

κατηγορία: «στη Φυλή Αττικής, στις 6 και 7 Μαρτίου του 2010, από κοινού 

ενεργώντας, δηλ. κατόπιν συναπόφασης, παράνομα εισήλθαν σε χώρο 

Δημοτικής υπηρεσίας και παρέμειναν στους χώρους αυτούς παρά τη θέληση 

της υπηρεσίας που τους χρησιμοποιεί, της οποίας τη θέληση δηλώνει ο 

νόμιμος εκπρόσωπος ή ο υπάλληλος της και προκάλεσαν διακοπή ή 

διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής της υπηρεσίας». Η κατηγορία 

απαγγέλθηκε μετά από μήνυση του πρώην Δημάρχου Πειραιά. 

Δεν είναι η πρώτη φορά, που μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ή 

του Γενικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., πρώην και νυν, έρχονται 

αντιμέτωπα με ποινικές διώξεις γιατί τόλμησαν να αποφασίσουν 

απεργιακές κινητοποιήσεις ενάντια στα αντιλαϊκά μέτρα λιτότητας που 

επιβάλλονται από τις κυβερνήσεις των μνημονίων και ενάντια στις 

μεθοδευμένες προσπάθειες «συμφερόντων» που υπονομεύουν το δημόσιο 

και κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 

προωθούν την πλήρη ιδιωτικοποίησή τους.  

Είναι προφανές ότι τέτοιες διώξεις στρέφονται ενάντια στο 

δικαίωμα του λαού να αγωνίζεται και να παλεύει για το δίκιο του. 

Ειδικότερα, στρέφεται ενάντια σε αυτούς που πάλεψαν και παλεύουν 

για να απαλλαγεί η χώρα μας από το καθεστώς των μνημονίων. Αυτό 

είναι ένα ευθύ πλήγμα, ενάντια στα πολιτικά και συνδικαλιστικά 

δικαιώματα, στην ίδια τη Δημοκρατία. 
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Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.: 

 Απαιτεί την αθώωση των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της 

ΠΟΕ - ΟΤΑ καθώς και την παύση κάθε παρόμοιας  δίωξης. 

 Καλεί τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και των ΔΣ των 

Ομοσπονδιών και Σωματείων του Δημόσιου Τομέα να δώσουν το 

«παρών» στη Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας που θα 

πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017 και ώρα 

10:00πμ στα Δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. 

 Δηλώνει πως η στοχοποίηση και η επίθεση σε αγωνιστές, δε θα 

περάσει και θα φροντίσει το λαϊκό κίνημα για αυτό.  

 

Ο αγώνας ενάντια στις μνημονιακές πολιτικές που εξαθλιώνουν μια 

ολόκληρη κοινωνία δεν τρομοκρατείται, δεν ποινικοποιείται, δεν 

καταστέλλεται. Συνεχίζει μέχρι να δικαιωθεί. 

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 


