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        Αθήνα,  28/02/2023 

      Αρ. Πρωτ. :  4029 
 

Προς: Μέλη Δ.Σ.   
Κοιν:  Α Βάθμιους Συλλόγους 

 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 

 

Τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 15:00 συνεδρίασε το Δ.Σ. στα γραφεία της 
Ομοσπονδίας, ύστερα από την από 12-02-2023 πρόσκληση της προέδρου, με θέματα 
ημερήσιας διάταξης:  

 
1. Ενημέρωση  

2. Θέματα ΥΠΕΣ - Π.Δ. 85/2022 (Προσοντολόγιο) - Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας.  

3. Κινητοποιήσεις για τις μετακινήσεις εκτός έδρας  

4. Κλαδικά θέματα συναδέλφων  

5. Εισηγήσεις Γενικού Συμβούλιου Ομοσπονδίας  

6. Οικονομικά – Εγκρίσεις 

 

Παρόντα ήταν και τα  11 μέλη του Δ.Σ.. 

 
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 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. απόφασης 28/2023 «Τροποποίηση της υπ’ 

αριθμ. 148/2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ περί Οργανισμού 

της ΠΑΜΘ – Εναρμόνιση με το Π.Δ. 85/2022 (καθορισμός προσόντων διορισμού σε 

φορείς του Δημοσίου) και αναπροσαρμογή οργανικών μονάδων» του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΔΑ:  6ΛΓ77ΛΒ-ΟΘΡ). 

• Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η έκδοση εγγράφου για την επιχειρουμένη τροποποίηση του 

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  

• Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η πραγματοποίηση συνάντησης των Δ.Σ. ΠΟΜΗΤΕΔΥ και 

ΕΕΤΕΜ στο επόμενο χρονικό διάστημα. 
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• Εγκρίθηκε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η εισήγηση του προεδρείου για το Γενικό Συμβούλιο 

της Ομοσπονδίας. 

• Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η πρόταση της προέδρου για επικαιροποίηση του Μητρώου 

των μελών των πρωτοβάθμιων συλλόγων, η οποία θα πραγματοποιηθεί το επόμενο 

χρονικό διάστημα προκειμένου να εξεταστεί και η εφαρμογή της επαναφοράς της 

ονομασίας του κλάδου με την επικείμενη ψήφιση σχετικού Νόμου. 

• Πάρθηκαν ΟΜΟΦΩΝΕΣ αποφάσεις σχετικά με διάφορα αιτήματα συνάδελφων ΤΕ 

που είχαν αιτηθεί να εγγραφούν ως μέλη σε πρωτοβάθμιους συλλόγους και τα 

αιτήματα αυτά είχαν προωθηθεί στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.  

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε επίσκεψη για 

ενημέρωση από τον πρόεδρο και τον ταμία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των ΕΤΕΠ, 

οι οποίοι είναι ΤΕ Μηχανικοί, σχετικά με τη δυνατότητα εγγραφής των συναδέλφων 

ΕΤΕΠ στα μητρώα των πρωτοβάθμιων συλλογών. 

• Εγκρίθηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ όλες οι δαπάνες του προηγούμενου διαστήματος και 

αποδόθηκαν ενημερωτικά στοιχεία στα μέλη του Δ.Σ. για όλες τις κινήσεις του 

ταμείου. 

• Σε θέμα που τέθηκε εκτός ημερησίας διάταξης σχετικά με τη λειτουργία του ΙΕΕΜΠ 

της Ομοσπονδίας αποφασίστηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ τα τέσσερα (4) μέλη του Διοικητικού 

Συμβούλιου του ΙΕΕΜΠ σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3β του καταστατικού του. 

Θα εκδοθούν σχετικές ανακοινώσεις για όσα θέματα απαιτούνται. 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ 
 
 
 
 
 
 

 


