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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Οι τρείς (3) Ομοσπονδίες (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ και 

Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.) πέτυχαν μία  μεγάλη νίκη, με την υπ΄ αριθμ.: 590/2023 

Απόφαση του Εφετείου Αθηνών, κατά της εφαρμογής του αντεργατικού και 

αντισυνδικαλιστικού Νόμου Χατζηδάκη και της προσπάθειας των 

Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών να κηρυχθεί παράνομη και 

καταχρηστική η Απεργία-Αποχή των εργαζομένων στις Υπηρεσίες Δόμησης 

(Υ.ΔΟΜ.), ώστε να αναδείξουμε την τραγική υποστελέχωση, την ανάγκη 

προσλήψεων του απαιτούμενου προσωπικού και την ανάθεση των αρμοδιοτήτων 

τους σε ιδιώτες. Η υπ΄ αριθμ.: 590/2023 Απόφαση του Εφετείου Αθηνών 

υιοθέτησε την θέση των τριών (3) Ομοσπονδιών (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., 

Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. και Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.) ότι το Υπουργείο δεν είχε έννομο 

συμφέρον να προσφύγει κατά της Απεργίας-Αποχής στις Υπηρεσίες Δόμησης 

(Υ.ΔΟΜ.), αφού τις σχετικές αρμοδιότητες με τις Υ.ΔΟΜ τις έχει εκχωρήσει 

στους Δήμους.  

Με αστραπιαία ταχύτητα στο κατατεθέν σχέδιο Νόμου: «Σύστημα 

Καινοτομίας στο Δημόσιο Τομέα-Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου 

Δυναμικού Δημόσιου Τομέα- Ρυθμίσεις για την Λειτουργία των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ 

βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων 

συντροφιάς-Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών» στο άρθρο 

29 με τίτλο «Συνδικαλιστικές ελευθερίες και δικαιώματα Δημοσίων Υπαλλήλων -

Τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 30 του Ν.1264/1982» εισάγει 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ διάταξη με την οποία να μπορεί να προσφεύγει το 

Ελληνικό Δημόσιο «ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου σύμφωνα με την 

παρ.4 του άρθρου 22, και δια του Υπουργού που ασκεί τη σχετική εποπτεία, και 

όταν έχει εκχωρήσει τις σχετικές κρατικές αρμοδιότητες σε Ο.Τ.Α. ή άλλο 

Ν.Π.Δ.Δ., ακόμη και με μεταφορά προς αυτούς των κατ’ αντικείμενο αρμόδιων 

υπαλλήλων». 

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μάκης Βορίδης με την διάταξη αυτή 

προσπαθεί να επιβάλλει την πολιτική κατεύθυνση της κυβέρνησης του για 

κήρυξη παράνομων και καταχρηστικών όλων των κινητοποιήσεων που δεν 

συμβαδίζουν με τον ακραίο νεοφιλελεύθερο δόγμα τους.  Χέρι-χέρι με τον 



Υπουργό Εργασίας κ. Κωστή Χατζηδάκη προσπαθούν ακόμη και με 

φωτογραφικές διατάξεις να «φιμώσουν» κάθε αγωνιστική συνδικαλιστική φωνή 

που δεν είναι «στα μέτρα» της σημερινής κυβέρνησης. Και τελικώς, 

αποδεικνύουν πλήρως την απαξίωση τους προς τον θεσμό της Δικαιοσύνης, αφού 

προσπαθούν μέσω νομοθέτησης να ακυρώσουν όσα αυτή έχει ήδη κρίνει.   

Καταδικάζουμε την αντιδημοκρατική και αυταρχική ενέργεια του 

Υπουργού Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη που χρησιμοποιεί την νομοθετική 

εξουσία, όχι για το καλό του τόπου και των πολιτών αλλά για να δημιουργήσει 

τετελεσμένα στην Ελληνική Δικαιοσύνη ενάντια στην ελεύθερη συνδικαλιστική 

έκφραση που κατακτήθηκε με αγώνες και αίμα.  

Ζητάμε την ΑΜΕΣΗ απόσυρση της διάταξης!!! Ο κατήφορος 

συνεχίζεται….!!! 

 

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

 

 

 

 

 


