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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 

ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (Υ.ΔΟΜ.) 

(ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΩΣ ΤΙΣ 12.00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ) 

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) έχει προκηρύξει, σε συνεννόηση και συνεργασία 

με τις Ομοσπονδίες Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. και Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ., Πανελλαδική 

Στάση Εργασίας από την έναρξη του ωραρίου έως τις 12.00 το μεσημέρι της 

ΠΕΜΠΤΗΣ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 και καλεί τους εργαζόμενους στις Υπηρεσίες 

Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) των Ο.Τ.Α. να συμμετάσχουν μαζικά και δυναμικά στην 

Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στις 10.00 το πρωί της ίδιας 

ημέρας, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Λεωφ. Μεσογείων 119-

Αθήνα).  

Η Πανελλαδική Στάση Εργασίας αυτή, εντάσσεται στο πλαίσιο των κοινών 

δράσεων και  κινητοποιήσεων που έχουν αποφασίσει οι τρεις (3) Ομοσπονδίες 

(Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. και Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.) προκειμένου να μπει 

ένα τέλος στην απαξίωση των υπηρεσιών του Δημοσίου, όπως είναι οι Υπηρεσίες 

Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.). Απαξίωση που τεχνηέντως καλλιεργεί η κυβέρνηση της Νέας 

Δημοκρατίας με στόχο την εκχώρηση τους σε ιδιώτες.  

Η κατάσταση ωστόσο έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Δώδεκα (12) 

ολόκληρα χρόνια μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη» (Ν.3852/2010), η 

μεταφορά των Υπηρεσιών Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) στους Δήμους απέτυχε 

παταγωδώς. Κι αυτό γιατί έγινε άτακτα, χωρίς κριτήρια και χωρίς τις απαραίτητες 

προδιαγραφές, όπως η μεταφορά προσωπικού και υλικού. Τα προβλήματα 

διογκώνονται, ελλείψει προσωπικού οι Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) 

υπολειτουργούν, ή δεν λειτουργούν καθόλου και οι πολίτες καθίστανται έρμαια ενός 

συστήματος που εξυπηρετεί τα ιδιωτικά συμφέροντα και μόνο, με ευθύνη 

κυβέρνησης και Αιρετών. 

Οι Αιρετοί χρόνια τώρα αποφεύγουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους, 

κρύβουν τα προβλήματα κάτω από το χαλί και η κυβέρνηση της Νέας 

Δημοκρατίας σιγοντάρει και επιχαίρει που η κατάσταση εξυπηρετεί τις 

πολιτικοοικονομικές της επιδιώξεις. Πώς αλλιώς άλλωστε να εξηγήσει κανείς το 



γεγονός ότι, όταν οι τρεις (3) Ομοσπονδίες αποφάσισαν την Στάση Εργασίας για την 

Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023 και την Απεργία-Αποχή από τις 23 Ιανουαρίου 2023 

έως τις 13 Φεβρουαρίου 2023 έσπευσε αστραπιαία να τις μπλοκάρει με αγωγή σε 

βάρος τους.  

Τα αρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών προσέφυγαν στα 

Δικαστήρια προκειμένου να κηρύξουν «παράνομη» και «καταχρηστική» την 

Απεργία-Αποχή. Επί δώδεκα (12) χρόνια δεν έπραξαν απολύτως τίποτα για να 

επιλύσουν τα προβλήματα στις Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.), αλλά όταν 

διαπίστωσαν πώς τόσο οι ευθύνες τους, όσο και οι σκοπιμότητες τους βγαίνουν στη 

φόρα, αποφάσισαν να επιστρατεύσουν τη Δικαιοσύνη.  

Με απόφαση (υπ' αριθμ.: 73/2023) του το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 

όμως απέρριψε την αγωγή των δύο Υπουργείων και καταδίκασε το εναγόμενο 

Δημόσιο στην καταβολή των δικαστικών εξόδων κρίνοντας αβάσιμους τους 

ισχυρισμούς τους. Δεν τους γλύτωσε από το ναυάγιο ούτε ο αντεργατικός Νόμος 

«Χατζηδάκη». Τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Γιατί υπάρχει και δεύτερη.  

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μάκης Βορίδης, μη αντέχοντας τον 

εξευτελισμό, άσκησε έφεση στην απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών επιχειρώντας και πάλι να βγει η Απεργία-Αποχή «παράνομη και 

καταχρηστική». Η απόφαση του Εφετείου αναμένεται σύντομα και απ' αυτή θα 

εξαχθούν πολλά συμπεράσματα... 

Σε κάθε περίπτωση, οι εργαζόμενοι έχουν το δίκαιο με το μέρος τους. Αυτό 

αναγνωρίστηκε άλλωστε και από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Ο δρόμος 

της πάλης και της διεκδίκησης της επίλυσης των προβλημάτων που ταλανίζουν όχι 

μόνο τις Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) αλλά και τις υπόλοιπες υπηρεσίες της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Δημοσίου γενικότερα, είναι μονόδρομος.  

Όλοι μαζί, ακόμη πιο ενωμένοι, πρέπει να δώσουμε το «παρών» στην 

Πανελλαδική Στάση Εργασίας που έχει προκηρυχθεί για την ΠΕΜΠΤΗ 2 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 και να στείλουμε το μήνυμα, ότι, δεν εκβιαζόμαστε, δεν 

τρομοκρατούμαστε και δεν υποκύπτουμε, όταν έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. 

Συνεχίζουμε κανονικά την Απεργία-Αποχή των Μελών μας από το 

πληροφοριακό σύστημα του e-adeies, τον έλεγχο για χορήγηση παρεκκλίσεων από 

όλες τις Υπηρεσίες Δόμησης της χώρας, τη σύνταξη πράξεων προσκυρώσεων-

τακτοποιήσεων και αναλογισμού, υποχρεώσεων λόγω ρυμοτομίας, πράξεων 

εφαρμογής, πράξεων επιβολής εισφοράς σε χρήμα, βεβαιώσεων αρτιότητας-

οικοδομησιμότητας, πρωτόκολλα αδυνάτου τακτοποιήσεων, κ.λπ., τη συμμετοχή 

των Μελών μας στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.), ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α’ και Β’ και 

την ηλεκτρονική πλατφόρμα διενέργειας ελέγχων των Ελεγκτών Δόμησης, μέχρι να 

επιλυθούν τα οξυμένα προβλήματα.  

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 


