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  Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2022 
 
 
Αρ. Πρωτ. : 5093  Προς: 1. Τα μέλη μας 

   2. ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ 
   3.ΤΕΕ (για δημοσίευση) 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Υπηρεσίες Δόμησης 
 

Η ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  σε συνεργασία με την ΠΟ.ΕΜΔΥΔΑΣ αναγνωρίζοντας την 
ιδιαιτερότητα της λειτουργίας των ΥΔΟΜ, συνδυαστικά με την υποστελέχωσή τους, τις 
συνεχιζόμενες αλλαγές στην πολεοδομική νομοθεσία και την πλήρη απαξίωσή τους από την 
Πολιτεία, αφού πλέον έχει εκχωρηθεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων τους σε ιδιώτες, αποφάσισε 
τη σύσταση επιτροπής για τις ΥΔΟΜ δηλώνοντας τη ριζική μας αντίθεση στην πολιτική που 
υποβαθμίζει τις δημόσιες υπηρεσίες και εκχωρεί αρμοδιότητες σε ιδιώτες. Παλεύουμε για το 
σταμάτημα αυτών των πολιτικών και διεκδικούμε:  

 

 Επαρκή στελέχωση των ΥΔΟΜ με μηχανικούς ΠΕ και ΤΕ όλων των 
απαιτούμενων ειδικοτήτων,  καθώς και με το αναγκαίο προσωπικό όλων των 
εμπλεκομένων κλάδων. 

 Νέες προσλήψεις μηχανικών ΠΕ και ΤΕ μέσω του ΑΣΕΠ, όλων των ειδικοτήτων καθώς 
και του λοιπού αναγκαίου προσωπικού όλων των εμπλεκομένων κλάδων, με μόνιμες και 
σταθερές σχέσεις εργασίας  και κατά αποκλειστικότητα στις ΥΔΟΜ, με την ρητή 
απαγόρευση ότι οι Δήμαρχοι  δεν θα μπορούν να τους μετακινούν στις τεχνικές ή άλλες 
υπηρεσίες των δήμων. 

 Εξοπλισμό των Υπηρεσιών Δόμησης με σύγχρονα μέσα και εργαλεία για την 
αποτελεσματική δουλειά τους. Υπολογιστές, εκτυπωτές, σαρωτές, οθόνες, συνδέσεις στο 
διαδίκτυο, το απαραίτητο λογισμικό και ότι άλλο απαιτείται.  

 Κατάργηση του νομικού πλαισίου που επιτρέπει τις προσωρινές και νομικά επισφαλείς ή 
αμφισβητούμενες  λύσεις ανάθεσης καθηκόντων Δημόσιας Αρχής σε Συμβασιούχους 
Έργου, ή στην ΕΕΤΑΑ ή στους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς με τις οποίες θα 
δημιουργηθούν τεράστια θέματα νομιμότητας με τις εκδοθείσες Διοικητικές Πράξεις 
(οικοδομική άδεια, έκθεση επικινδύνου, έκθεση αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής, κλπ). 

 Επανεξέταση των Επιπέδων της λειτουργίας των ΥΔΟΜ από τους Δήμους σε συνάρτηση 
με τη λειτουργία των Παρατηρητηρίων Δόμησης.  
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 Κωδικοποίηση και απλοποίηση της πολεοδομικής Νομοθεσίας, προσβάσιμης σε όλους. 
 Νομική Υποστήριξη σε κάθε ΥΔΟΜ από εξειδικευμένους Νομικούς καθώς και Νομική 

Κάλυψη των Υπαλλήλων για τις Υπηρεσιακές διώξεις που υφίστανται.  
 Απαλλαγή από τις αποκλειστικές προθεσμίες ολίγων ημερών, που προβλέπει κατά 

περίπτωση ο νέος πολεοδομικός νόμος 4759/2020, οι οποίες είναι ανεφάρμοστες και 
ανεδαφικές, μέχρι να συγκροτηθούν και να στελεχωθούν οι Υπηρεσίες.  

 Υποχρεωτική προέγκριση άδειας και στην Κατηγορία 3 από την αρμόδια ΥΔΟΜ. 

   Κάλυψη εξόδων μετακίνησης εντός και εκτός έδρας. 
Διεκδικούμε δηλαδή Υπηρεσίες Δόμησης που δεν θα λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά 

κριτήρια, αλλά θα είναι πλήρως στελεχωμένες και εξοπλισμένες,  ώστε να προστατεύουν 
αποτελεσματικά το Περιβάλλον και το Δημόσιο Συμφέρον, όπως και το Σύνταγμα επιτάσσει. 

Το παραπάνω διεκδικητικό πλαίσιο που στείλαμε με εξώδικη διαμαρτυρία 
προκηρύσσοντας παράλληλα απεργία – αποχή το Μάρτη του ’22, μαζί με την ΠΟΕ-ΟΤΑ και την 
ΠΟΜΗΤΕΔΥ, παραμένει ενεργό σε συνδυασμό μάλιστα με τις πρόσφατες νομοθετικές 
τροποποιήσεις λειτουργίας και στελέχωσης των ΥΔΟΜ.  

 
Το ΔΣ της ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μέσα από το έργο της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τις Υπηρεσίες 
Δόμησης έχει σκοπό να αναδείξει  τον επιστημονικό, κοινωνικό και κινηματικό ρόλο των 
Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Μηχανικών, εκτιμώντας ότι στη λαίλαπα που βιώνουμε 
σε όλα τα επίπεδα (πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, περιβαλλοντικό κλπ), θα 
πρέπει να οργανώσουμε τις αντιστάσεις μας μαζί με άλλα σωματεία και επιστημονικούς 
συλλόγους που μάχονται για την ανατροπή των καταστροφικών σχεδίων που μας επιβάλλονται 
από την ΕΕ, το ΔΝΤ και τους άλλους  μηχανισμούς τους σε συνεργασία με τους ντόπιους 
κεφαλαιοκράτες και τις εκάστοτε επισπεύδουσες κυβερνήσεις. 
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,  
σας στέλνουμε ανοικτή πρόσκληση και σας καλούμενα να συμβάλλετε στο έργο της ανωτέρω 
Επιτροπής. Καλούμε όλες τις συναδέλφισσες και συναδέλφους που απασχολούνται σε ΥΔΟΜ 
να δηλώσουν συμμετοχή και να στείλουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, χώρος εργασίας, 
ειδικότητα, τηλ., mail) στην ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (e-mail:emdydasattikis@tee.gr). 

 
Από το ΔΣ της ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ θα συμμετέχουν στην επιτροπή οι: 
 

Φανή Καβάλλα, Πρόεδρος, f.kaballa@athens.gr 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: Υπηρεσιακό.: 2105205001, ΚΙΝ: 6977747303 

 
Πηνελόπη Θεοδωροπούλου, Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας, pinelopi10@gmail.com 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: Υπηρεσιακό.: 2106084256 ΚΙΝ: 6996617300 
 

Παρά τις δυσκολίες που όλοι μας έχουμε, η στήριξη των δράσεων του ΔΣ από εσάς, με την 
συμμετοχή σας και τις εποικοδομητικές προτάσεις σας είναι η εγγύηση για να έχουμε 
ελπιδοφόρα αποτελέσματα. 
Μαζί να βρούμε και νέες μορφές δράσης που να εμπνέουν και να νοιώθει ο καθένας μας ότι 
βάζει ένα δικό του λιθαράκι που ''πιάνει τόπο'' στον αγώνα.  
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ΚΑΝΕΝΑΣ μόνος του απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως εργαζόμενοι και  ως 
πολίτες. 

 
Η προστασία του Δημοσίου χαρακτήρα των ΥΔΟΜ  και του δομημένου περιβάλλοντος 

είναι καθήκον όλων μας. 

 


