
1 

 

 
 
 

         
    

 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2 ΓΕΝΑΡΗ 2023 

 

Τη Δευτέρα 2 Γενάρη 2023 και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε έκτακτο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας 
με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την από 29-12-2022 πρόσκληση της προέδρου, με θέματα 
ημερήσιας διάταξης: 

1. Ενημέρωση για συναντήσεις με ΣΥΡΙΖΑ, ΜΕΡΑ 25, Υπουργό Εσωτερικών, Δικηγόρο. 

2. Πρόταση ΕΜΔΥΔΑΣ - ΠΟΕ ΟΤΑ για απεργία στις ΥΔΟΜ 16-30 Ιανουαρίου 2022. 

3. Απόφαση 148/2022 «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της ΠΑΜΘ», του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΔΑ: 6ΡΛΙ7ΛΒ-
ΔΗΑ). 

4. Π.Δ. 85/2022 (Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο).  

 
Παρόντα ήταν τα 10 από τα 11 μέλη του Δ.Σ., απουσίαζε ο κ. Παυλόπουλος Οδυσσέας.  
 
Μετά τη σχετική ενημέρωση από την πρόεδρο για τις τρέχουσες εξελίξεις, αλλά και τις 
ενέργειες που έχει πραγματοποιήσει η Ομοσπονδία το προηγούμενο διάστημα, συζητήθηκαν 
όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και πάρθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις: 
   

• Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ να αποσταλεί έγγραφο προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, υποστηρικτικό προς την απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων που με πολύ μεγάλη πλειοψηφία ψήφισε 

νέο ΟΕΥ με πλήρη τεκμηρίωση για το διαζευκτικό «ή» μεταξύ ΠΕ και ΤΕ. Αν χρειαστεί 

στη συνέχεια αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί κινητοποίηση για το θέμα. Επίσης να 

ζητηθεί συνάντηση με εκπροσώπους του Δήμου Πατρέων. 

• Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η πρόταση για συμμετοχή στην Απεργία – Αποχή των 

συναδέλφων που υπηρετούν στις ΥΔΟΜ στις 16-30 Ιανουαρίου 2023, μαζί με ΕΜΔΥΔΑΣ 

- ΠΟΕ ΟΤΑ, με την παρατήρηση να δοθεί μια με δύο εβδομάδες παράταση στις 

ημερομηνίες της προκήρυξης, ώστε να είναι εφικτή η καλύτερη επικοινωνία στα μέλη 

μας για τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή. Επίσης αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία να 

ζητηθεί κοινή συνάντηση των Δ.Σ. των τριών Ομοσπονδιών αποκλειστικά για το θέμα 

των ΥΔΟΜ. 

• Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής σύμφωνα με το 

άρθρο 227 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 118 του 

Ν.  4555/2018, ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας, 

Θράκης για την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 148/2022 Απόφασης του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης περί «Έγκρισης τροποποίησης του 

Οργανισμού της ΠΑΜΘ» με ΑΔΑ: 6ΡΛΙ7ΛΒ-ΔΗΑ. 
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• Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η κατάθεση ενημερωτικού σημειώματος στο Υπουργείο 

Εσωτερικών, η πρόταση για συναντήσεις με τους προέδρους των κομμάτων και την 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το θέμα Προσοντολογίου και η προσφυγή κατά του Π.Δ. 

85/2022. 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ 

 

 

 

 


