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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 24 ΓΕΝΑΡΗ 2023 

 

Την Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στα γραφεία της Ομοσπονδίας, 
η συνεδρίαση του ΔΣ της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.  
Παρόντα ήταν και τα 11 μέλη του Δ.Σ. ενώ στη συνεδρίαση παρέστη για δύο περίπου ώρες, 
συνάδελφος, μέλος του Δ.Σ. πρωτοβάθμιου συλλόγου ως παρατηρητής.  
Πριν τη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε επίσκεψη όλου του Δ.Σ. στο ΤΜΕΔΕ όπου 
συζητήθηκαν διάφορα θέματα που αφορούν τη διαδικασία καταβολής του πόρου και την 
βελτίωση της συνεργασίας των δύο μερών. 
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε αναλυτική ενημέρωση από 
νομικό στα γραφεία της Ομοσπονδίας για το θέμα της προσφυγής κατά του Π.Δ. 85/2022 και 
των παραμέτρων του θέματος ώστε να αποφασιστούν οι περαιτέρω ενέργειες. 
 
Μετά τη σχετική ενημέρωση για τα τρέχοντα, συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης και πάρθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις:  
 

• Αποφασίστηκε ομόφωνα να εκπροσωπηθεί η Ομοσπονδία με δικηγόρο στην Αγωγή που 

δεχθήκαμε στα γραφεία μας από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών εναντίον 

της προκηρυχθείσας Απεργίας-Αποχής από διαδικασίες των Υπηρεσιών  Δόμησης με 

στόχο αυτή να κηρυχθεί «παράνομη» και «καταχρηστική». Στη συνέχεια επιλέχθηκε 

κατά πλειοψηφία να εκπροσωπηθούμε από την κ. Τσίπρα που είναι και η νομική 

εκπρόσωπος της ΠΟΕ-ΟΤΑ. 

• Εγκρίθηκε ομόφωνα η επιλογή του νομικού γραφείου που θα μας εκπροσωπήσει στη 

προσφυγή στο ΣΤΕ κατά του Π.Δ. 85/2022. 

• Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η αποστολή έγγραφου προς την ΑΔΕΔΥ για να αναλάβει 

πρωτοβουλίες για την ακύρωση του Π.Δ. 85/2022. 

• Εγκρίθηκε ομόφωνα η αποστολή εγγράφου προς το ΥΠΕΣ με το οποίο θα επισημαίνουμε 

τα επιπλέον σοβαρά ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί με το Π.Δ. 85/2022 (Α’ 232) για 

υπαλλήλους συγκεκριμένων ειδικοτήτων οι οποίες έχουν αφαιρεθεί και πρέπει να 

επανέλθουν στο κλάδο «ΤΕ Μηχανικών». 
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• Εγκρίθηκε ομόφωνα να πραγματοποιηθεί σύγκλιση του Γενικού Συμβουλίου της 

Ομοσπονδίας στις αρχές Μαρτίου ή νωρίτερα αν χρειαστεί, με την θεματολογία που 

προτάθηκε και θα διαμορφωθεί. 

• Εγκρίθηκαν ομόφωνα όλες οι δαπάνες του προηγούμενου διαστήματος, αποδόθηκαν 

ενημερωτικά στοιχεία στα μέλη του Δ.Σ. για όλες τις κινήσεις του ταμείου και έγινε 

απολογισμός για το κόστος του προηγούμενου συνεδρίου. 

• Εγκρίθηκε ομόφωνα η χορήγηση μηνιαίων κουπονιών στη υπάλληλο της Ομοσπονδίας. 

Σχετικά με την επόμενη καταβολή του πόρου, το πιθανότερο είναι αυτή να πραγματοποιηθεί 
στο τέλος Φεβρουαρίου και θα αφορά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο. 
Τέλος πραγματοποιήθηκε εκτενής συζήτηση για τα θέματα που είχαν θέσει πέντε μέλη του Δ.Σ. 
(Αποτίμηση και αποφάσεις του Συνεδρίου της Ομοσπονδίας, ενιαία κατηγορία υπαλλήλων ΠΕ 
και ΤΕ στο δημόσιο, Λειτουργία του ΔΣ, απάντηση στην αίτηση του συναδέλφου Γιώργου 
Λαζαρίδη) χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση. 

 

Θα εκδοθούν σχετικές ανακοινώσεις για όσα θέματα απαιτούνται. 
 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ 

 


