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Προς:  Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 

 
    

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

 

Τη Δευτέρα 19 Δεκέμβρη 2022 και ώρα 16:00 πραγματοποιήθηκε έκτακτο Δ.Σ. της 
Ομοσπονδίας με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από το 16-12-2022 έγγραφο της παράταξης “Ενιαία 
Δράση Μηχανικών” που ζητούσε σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού την έκτακτη 
συνεδρίαση του Δ.Σ. την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 
1. Ενημέρωση. 
2. Προετοιμασία των θέσεων και των αιτημάτων της Ομοσπονδίας που θα υποβληθούν προς 
το ΥΠΕΣ. 

• Δημιουργία Ενιαίας κατηγορίας αποφοίτων τριτοβάθμιας ή ανώτατης εκπαίδευσης. 
• Αναθεώρηση του ΠΔ 69 για την αναγνώριση προϋπηρεσίας με συνάφεια στο δημόσιο. 
• Αναλογικές προσλήψεις ΠΕ και ΤΕ μηχανικών στο δημόσιο. 
• Υπογραφή της ΕΣΣΕ. 
• Συζήτηση για συνθήκες και στελέχωση των ΥΔΟΜ, για εντός και εκτός έδρας αποζημιώσεις 
και νομική προστασία. 

3. Εφαρμογή των αποφάσεων του ΔΣ που αφορούν την λειτουργία του και εφαρμογή 
του Κανονισμού λειτουργίας του ΔΣ. 
 
Παρόντα ήταν τα 8 από τα 11 μέλη του Δ.Σ., απουσίαζαν οι κ. Παπαϊωάννου Ιωάννης, κ. 
Λαζαρίδης Γιώργος και κ. Στάικος Γιώργος.  
 
Μετά τη σχετική ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις, αλλά και τις ενέργειες που έχει 
πραγματοποιήσει η Ομοσπονδία το προηγούμενο διάστημα από την πρόεδρο, συζητήθηκαν 
όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και πάρθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις: 
   

• Εγκρίθηκε ομόφωνα η λήψη νομικής συμβουλής και εκπροσώπησης από συγκεκριμένο 

νομικό για την προσφυγή κατά του Π.Δ. 85/2022 καθώς και για το θέμα της διεκδίκησης 

της ενιαίας κατηγορίας ανώτατης εκπαίδευσης. 

• Εγκρίθηκε ομόφωνα η καταγγελία της κυβέρνησης για την έκδοση του Π.Δ. 85/2022 

αλλά και για τη γενικότερη στάση της απέναντι στο κλάδο.  
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• Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η πρόταση για την εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας στις 

επικείμενες συναντήσεις με εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων και τον 

Υπουργό Εσωτερικών από μέλη του ΔΣ προερχόμενα από όλες τις παρατάξεις,  όπως 

προβλέπεται από τον κανονισμό, υπό την προϋπόθεση, η παράταξη “Ενιαία Δράση 

Μηχανικών” να εκπροσωπηθεί από πρόσωπο διαφορετικό από εκείνο του πρώην 

προέδρου της Ομοσπονδίας για συγκεκριμένους λόγους.  

 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


