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ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΑΜΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ… ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΠΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΑ 

ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ Η ΕΦΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ 

ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ-ΑΠΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ  
 

Λίγες ώρες πριν δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ.: 590/2023 Απόφαση του 

Εφετείου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε η Έφεση, των Υπουργείων 

Εσωτερικών και Οικονομικών, κατά της υπ’ αριθμ.: 73/2023 Απόφασης του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών), η οποία 

είχε ομοίως απορρίψει την αγωγή τους για κήρυξη της Απεργίας-Αποχής των τριών 

(3) Ομοσπονδιών ως παράνομης και καταχρηστικής. Τέλος, και με την απόφαση αυτή 

καταδικάστηκε το Δημόσιο να καταβάλλει τα δικαστικά μας έξοδα. 

Πρόκειται για μία σημαντική αναγνώριση της κοινής μας προσπάθειας και 

συνιστά τρανή απόδειξη του δικαίου των διεκδικήσεων μας ενώ αφήνει σπουδαία 

παρακαταθήκη, όχι μόνο για τις Ομοσπονδίες μας, αλλά για ολόκληρο το κίνημα 

των εργαζομένων, ιδιαίτερα, ενόψει του γεγονότος, ότι η εν λόγω απόφαση εξεδόθη 

παρά το αντεργατικό πλαίσιο, που έχει διαμορφώσει ο Νόμος «Χατζηδάκη». 

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

της από το Τεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (Τ.Ε.Ε.) αλλά και από Συλλόγους 

Μηχανικών, η ευρεία δημοσιότητα, που πήρε, αποτελούν αναμφίβολα, θετική 

παρακαταθήκη. Η συμπόρευση και η κοινή δράση των τριών (3) 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 των εργαζομένων, θα όφειλαν να ασχοληθούν 

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

δώδεκα (12) συνεχόμενα έτη, επισημαίνουμε αναφορικά με την οργάνωση και την 

λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.). 

Γιατί τα συναρμόδια Υπουργεία δεν έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες, ώστε ο 

ρόλος των Υπηρεσιών Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) να θωρακιστεί, κατά τρόπο, ώστε να 

μπορούν να ασκήσουν αποτελεσματικά τις αρμοδιότητες τους;  

Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχουν μεριμνήσει για την εύρυθμη και νόμιμη 

λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.), όταν η πλειοψηφία τους λειτουργεί 

χωρίς την απαιτούμενη επάρκεια;  

Γιατί τα συναρμόδια Υπουργεία δεν έχουν επιδείξει ανάλογη άμεση 

αντίδραση, στην κατεύθυνση να συνεννοηθούν έστω μεταξύ τους, ώστε να 

εφαρμόσουν νομοθετημένα μέτρα και εξαγγελίες τους για την αναγκαία 

στελέχωση τους; Είναι τραγικό ότι, ακόμη και η τελευταία παράταση Διοικητικής 



Υποστήριξης των Υπηρεσιών Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, 

χωρίς να υπάρχει κανένα σχέδιο, καμιά προοπτική για το πως η συνεχιζόμενη εδώ και 

δώδεκα (12) χρόνια δυσλειτουργία και απαξίωση θα σταματήσει.  

Τι θα κάνουν επιτέλους με την πολυνομία και την ανασφάλεια δικαίου, που 

επικρατεί, για την εφαρμογή του ΝΟΚ και τα ύψη των κτιρίων, που έχει ως 

αποτέλεσμα στην Αθήνα και σε πολλές άλλες περιοχές να έχει σταματήσει η έκδοση 

οικοδομικών αδειών;  

Γιατί συστηματικά σιωπούν στις αιτιάσεις μας για το δειγματοληπτικό 

έλεγχο αυθαιρέτων και νέων κατασκευών, γιατί ανέχονται το ακραίο φαινόμενο 

Δημάρχων, που υπογράφουν Διοικητικές Πράξεις;  

Οι συνάδελφοι μας από τις Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) του Λεκανοπεδίου 

Αττικής και οι τρεις (3) Ομοσπονδίες μας, πραγματοποίησαν σήμερα 

Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

διεκδικώντας λύσεις στα προβλήματα, που ταλαιπωρούν Πολίτες και Υπαλλήλους. 

Οι συντονισμένες προσπάθειες να αποδυναμωθούν οι Δημόσιες Υπηρεσίες, να 

εκχωρηθούν αρμοδιότητες σε ιδιώτες και να απαξιωθούν οι εργαζόμενοι, 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, για 

άλλη μια φορά δε μας έκαμψε και έπεσε στο κενό. Η ενότητα, η αλληλεγγύη και η 

αγωνιστικότητα, έδειξαν για άλλη μια φορά το δρόμο. 

 

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2023 

 

ΟΙ ΤΡΕΙΣ (3) ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ 
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