
1 

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Ανώτατη Διοίκηση 

Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων» (ΑΔΕΔΥ) με έδρα στην Αθήνα, οδός Ψύλλα αρ.2 

και Φιλελλήνων, όπως νομίμως εκπροσωπείται. 

ΚΑΤΑ 

Του Ελληνικού Δημοσίου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τους Υπουργούς 

Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

 

ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 

 

Της με ΓΑΚ 45405/2021 και ΕΑΚ 1226/2021 αγωγής. 

 

_________ 

 

Το Ελληνικό Δημόσιο από τις 12.5.2021 είχε αναρτήσει το πρόγραμμα των 

πανελληνίων εξετάσεων με δεύτερο εξεταζόμενο μάθημα των Ημερησίων και 

Εσπερινών ΓΕΛ την 16.6.2021 στα αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. 

Ταυτόχρονα, στις 5.6.2021 το ίδιο αυτό Ελληνικό Δημόσιο επέλεξε να καταθέσει το 

νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας (για το όποιο άπασες οι συνδικαλιστικές 

οργανώσεις έχουν εξαγγείλει εδώ και εβδομάδες πορείες, διαδηλώσεις, απεργίες) στην 

Βουλή με χρονοδιάγραμμα ψήφισής του στις 17.6.2021, ημέρα Πέμπτη σύμφωνα με 

όλα τα σχετικά δημοσιεύματα του Τύπου και των ΜΜΕ. Συναφώς, τουλάχιστον 

από τις 5.6.2021 τελούσε εν γνώσει του γεγονότος ότι θα πραγματοποιηθούν 

απεργιακές κινητοποιήσεις στις 16.6.2021 ενόψει της εξαγγελθείσας από το ίδιο το 

Δημόσιο ψηφίσεως του αντεργατικού νομοσχεδίου για τις 17.6.2021, το οποίο το 

σύνολο των εργαζομένων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα κατακρίνουν εδώ και δύο 

μήνες και για το οποίο ασχολούνται τα ΜΜΕ όλης της χώρας.  

 

Συνεπώς, το Δημόσιο μπορούσε ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟΥΣ 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ είτε να μεταθέσει από τις 5.6.2021 το χρόνο 

καταθέσεως του νομοσχεδίου για να μη συμπέσει η εξέταση των πανελληνίων 

με απεργιακές κινητοποιήσεις που ΗΤΑΝ ΠΑΣΙΔΗΛΟ και ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ 

στους πάντες ότι θα λάβουν χώρα πριν την ψήφισή του, ΕΊΤΕ από τις 5.6.2021 

να αναβάλει ή μεταθέσει την διεξαγωγή των πανελληνίων για τις ημέρες της 

εβδομάδας μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου.  
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Η ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ που το ίδιο έπρεπε να έχει λάβει προσήκοντα μέτρα 

επιμελείας κατά την διοργάνωση των πανελληνίων έρχεται να επιρριφθεί στην ΑΔΕΔΥ 

προκειμένου να κατασταλεί η προκηρυχθείσα απεργιακή κινητοποίηση που έχει ζωτική 

σημασία για το σύνολο των εργαζομένων του Δημοσίου. Η άσκηση της κρινόμενης 

αγωγής ενέχει συνακόλουθα προδήλως καταχρηστικό χαρακτήρα, αφού η 

ελληνική κυβέρνηση μόνη της όρισε την 16.6.2021 ως δεύτερη ημέρα των 

πανελληνίων εξετάσεων, ενώ ταυτόχρονα μόνη της κατέθεσε στις 5.6.2021 το 

αντεργατικό νομοσχέδιο με πρόθεση ψηφίσεώς του ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 

και εν γνώσει της σύσσωμης αντίδρασης των συνδικαλιστικών οργανώσεων-

στις 17.6.2021 και ασφαλώς γνώριζε κατά τα παγκοίνως γνωστά ότι οι 

συνδικαλιστικές οργανώσεις θα πραγματοποιήσουν απεργιακές 

κινητοποιήσεις πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου, άρα γνώριζε ότι στις 

16.6.2021 θα υπάρξει απεργιακή κινητοποίηση, παρά ταύτα δεν μετέθεσε τα τρία 

εξεταζόμενα μαθήματα για τις 24.6.2021 προκειμένου να έχει ολοκληρωθεί η 

ψήφιση του νομοσχεδίου στις 17.6.2021.  

 

Συνεπώς, το ενάγον από τις 5.6.2021 θα μπορούσε να είχε λάβει τα προσήκοντα 

μέτρα προς προστασία των μαθητών και να μεταθέσει τότε την ημερομηνία της 

16.6.2021 για μετά την εξέταση του τελευταίου μαθήματος που είναι 

προγραμματισμένο για τις 22.6.2021, πράγμα ασφαλώς που θα μπορούσε να 

πράξει και χθες και σήμερα και όφειλε να έχει πράξει ενόψει ιδίως του αβέβαιου 

αποτελέσματος έκβασης της παρούσας υποθέσεως. Δηλαδή το ενάγον «ρίσκαρε» 

από τις 5.6.2021 την ζωή και ψυχολογία των μαθητών των πανελληνίων, αφού ήταν 

παγκοίνως γνωστό ότι όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις θα απεργήσουν πριν την 

ψήφισή του, ενόψει των αντιδράσεών τους εδώ και εβδομάδες στο συγκεκριμένο 

αντεργατικό νομοσχέδιο, παρά ταύτα όλο αυτό το διάστημα αδράνησε, δεν μετέθεσε 

ως μπορούσε τις εξετάσεις των πανελληνίων για να ΜΗΝ συμπέσουν με την ψήφιση 

του νομοσχεδίου που το ίδιο το ενάγον προγραμμάτισε για τις 17.6.2021 (ΗΤΟΙ ΕΝ 

ΜΕΣΩ ΠΑΝΝΕΛΗΝΙΩΝ) και δεν το έχει κάνει μέχρι και τώρα που εκδικάζεται η 

κρινόμενη αγωγή που έχει αβέβαιο αποτέλεσμα, γεγονός που ενδεικνύει τον 

καταχρηστικό χαρακτήρα της παρούσας αγωγής που στόχο έχει να καταστείλει την 

απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ. Ο στόχος αυτός φαίνεται εναργώς από τις 

διατάξεις του αντεργατικού νομοσχεδίου που αφορούν την θέσπιση πλείστων 

περιορισμών στο δικαίωμα της απεργίας και αποδεικνύεται από το ότι το ενάγον 

περιέφερε εαυτό στην κατάσταση που περιγράφεται ως επείγουσα στην αγωγή, ώστε 

να ψηφίζεται το αντεργατικό νομοσχέδιο στις 17.6.2021 και η δεύτερη μέρα 

πανελληνίων να είναι η 16.6.2021 και ενώ το ίδιο αδράνησε ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ να λάβει τα προσήκοντα μέτρα δέουσας επιμελείας για τους μαθητές των 
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Λυκείων, προκειμένου να διεξαχθούν οι εξετάσεις τους ομαλώς. Αντί λοιπόν ακόμη και 

εχθές να αναπρογραμματίσει την εξέταση των πανελληνίων για τις 24.6.2021 

αφιέρωσε τον χρόνο του στο να συντάξει την κρινόμενη αγωγή και να μετακυλήσει το 

σχετικό βάρος στην ΑΔΕΔΥ, η οποία σέβεται απόλυτα την ψυχολογία των 

μαθητών και την κρισιμότητα της εξέτασης των πανελλαδικών.  

 

Παρά ταύτα, την ευθύνη της διεξαγωγής των εξετάσεων δεν την ΦΕΡΕΙ Η ΑΔΕΔΥ, η 

οποία δεν αιφνιδίασε το κράτος, αλλά την έφερε το ενάγον που ως ΠΟΛΙΤΕΙΑ είχε 

υποχρέωση να διαβλέψει την εξέλιξη αυτή και να λάβει κάθε απαιτούμενο μέτρο 

επιμελείας ώστε να μεταθέσει την ημέρα εξέτασης των πανελληνίων, πράγμα που 

όλη την περίοδο αυτή από τις 5.6.2021 μέχρι και χθες αλλά και σήμερα δεν έχει 

πράξει, καίτοι μπορούσε, αντί να προβεί σε άσκηση της κρινόμενης αγωγής που έχει 

όπως κάθε αγωγή αβέβαιο αποτέλεσμα και που αποδεικνύεται από το ότι αν 

απορριφθεί παραμένει άδηλο πώς θα προστατευθούν οι μαθητές αύριο. Άρα το 

ενάγον επέλεξε να θέσει εν κινδύνω τις πανελλαδικές εξετάσεις αφού τούτο 

γνώριζε και πότε θα λάβουν χώρα από τις 12.5.2021, ενώ εν γνώσει του 

προγραμμάτισε την ψήφιση του πιο αντεργατικού νομοσχεδίου των 3 

τελευταίων δεκαετών για τις 17.6.2021 ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ και την στιγμή 

που ήταν παγκοίνως γνωστό ότι τις ημέρες πριν την ψήφισή του θα λάβουν 

χώρα απεργιακές κινητοποιήσεις.  

 

Η ΑΔΕΔΥ βάσει του καταστατικού της, καλύπτει συνδικαλιστικά το σύνολο των 

δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων ΙΔΑΧ που εργάζονται στο Δημόσιο, τους ΟΤΑ 

και τα ΝΠΔΔ. Μετά από τριάντα έτη εφαρμογής του συνδικαλιστικού νόμου 1264/1982 

το Υπουργείο Εργασίας με ένα πρόδηλα αντεργατικό νομοσχέδιο, έρχεται να 

ανατρέψει διατάξεις και κεκτημένα συνδικαλιστικών δικαιωμάτων που έχουν παγιωθεί 

τρεις και άνω δεκαετίες: κατάργηση των λόγων απόλυσης των συνδικαλιστικών 

στελεχών που περιοριστικά προέβλεπε το άρθρο 14 παρ.10, κατάργηση της 

Επιτροπής Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών του άρθρου 15 που αποτελούσε 

εγγύηση σε διαδικασία μεταθέσεως ή απολύσεως συνδικαλιστικού στελέχους, 

περιορισμοί στο δικαίωμα απεργίας που εξικνούνται στην πλήρη κατάργησή του, 

θέσπιση όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και απόκτηση νομικής 

προσωπικότητας συνδικαλιστικής οργάνωσης μέσω του ΓΕΜΗΣΟΕ και κατάργηση 

του συστατικού τύπου εγγραφής της οργάνωσης στο βιβλίο του Πρωτοδικείου 

αποτελούν μερικές από τις αντεργατικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου. Ταυτόχρονα, το 

νομοσχέδιο επιχειρεί να αποκόψει το ΣΕΠΕ από τον φυσικό του βραχίονα, το 

Υπουργείο Εργασίας και να το μετατρέψει σε ανεξάρτητη αρχή, στερώντας τους 

υπηρετούντες επιθεωρητές εργασίας από τα εχέγγυα ανεξαρτησίας και προστασίας 
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του Υπαλληλικού Κώδικα. Ταυτόχρονα, είναι παγκοίνως γνωστό από τον Τύπο και τα 

λοιπά ΜΜΕ ότι το υπό ψήφιση νομοσχέδιο εισάγει πλήθος αντεργατικών ρυθμίσεων 

που αφορούν την διευθέτηση του χρόνου εργασίας των εργαζομένων με αποτέλεσμα 

να καταργείται η εγγύηση της 8ώρης εργασίας, αυξάνονται οι υπερωρίες, προβλέπεται 

απελευθέρωση των απολύσεων με διατάξεις που αφορούν την απαλλαγή του 

εργοδότη από την καταβολή μισθών υπερημερίας μέσω πληρωμής μίας χρηματικής 

ρήτρας, αύξηση των επαγγελματιών που θα εργάζονται τις Κυριακές. .. 

 

Το πλέγμα αυτών των αντεργατικών ρυθμίσεων άπασες εκ των οποίων άγουν 

σε απομείωση συνδικαλιστικών ελευθεριών και επηρεάζουν με τον πλέον 

δραστικό τρόπο την λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων εξηγούν την 

σημασία και την ζωτικότητα της απεργιακής κινητοποιήσεως της ΑΔΕΔΥ που 

έχει προκηρυχθεί για αύριο 16.6.2021. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που 

μεταβάλει ριζικά δικαιώματα εργαζομένων, δικαιώματα συνδικαλιστικών 

οργανώσεων, απομειώνει τις παρεχόμενες προστασίες και απελευθερώνει 

πλήρως τις απολύσεις και τις εγγυήσεις του χρόνου εργασίας και ανάπαυσης 

των εργαζομένων. 

 

Συνεπώς ζητείται από το Δικαστήριό Σας η απόρριψη της κρινόμενης αγωγής ως 

καταχρηστικής για τους λόγους που εκτέθηκαν, ενόψει της κεφαλαιώδους σημασίας 

που ενέχει η προκηρυχθείσα απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ για την προστασία 

των εργασιακών συμφερόντων εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων του Δημοσίου, 

των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ. 

                                                     

                                                                                               Αθήνα, 15.6.2021 

Η πληρεξούσια δικηγόρος 

Παναγοπούλου Μαργαρίτα 

                                                                                              Δικηγόρος, Ηροδότου 17 

                                                                                            ΔΣΑ 33498 

                                                                                           210 7228055 - 6973006163 

 

 

 


