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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 

 

Την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 17:00 πραγματοποιήθηκε έκτακτο Δ.Σ. της 
Ομοσπονδίας με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την από 08-02-2022 πρόσκληση της προέδρου, 
με θέματα ημερήσιας διάταξης: 
 

1. Δελτίο τύπου επτά Ομοσπονδιών για κινητοποιήσεις για τις μετακινήσεις – αυξήσεις 

στους μισθούς – προσλήψεις μόνιμου προσωπικού – σταμάτημα των 

ιδιωτικοποιήσεων & εκχωρήσεων αρμοδιοτήτων.  

2. Ενημέρωση σχετικά με το Π.Δ. 85/2022 (Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο).  

3. Ψήφισμα για τον καταστροφικό σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου στην Τουρκία και τη 

Συρία.  

4. Σύγκληση Γενικού Συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης ΙΕΕΜΠ. 

Παρόντα ήταν και τα  11 μέλη του Δ.Σ.. 
 
Μετά τη σχετική ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις από την πρόεδρο, συζητήθηκαν όλα 
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και πάρθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις: 
 

• Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η πρόταση ότι η Ομοσπονδία συμφωνεί με το πλαίσιο της 
διεκδίκησης των επτά Ομοσπονδιών σχετικά με τις κινητοποιήσεις μόνο για τις 
υπηρεσιακές μετακινήσεις των υπαλλήλων και προτείνει τα εξής: 

1. Από 20-02-2023 έως και 03-03-2023, οι υπάλληλοι θα εκτελούν εξωτερική 
υπηρεσία είτε «εντός έδρας», είτε «εκτός έδρας», μόνο με υπηρεσιακά αυτοκίνητα 
και οδηγό, σταματώντας κάθε χρήση ιδιωτικού αυτοκινήτου ή άλλου μέσου 
μετακίνησης και κάθε προπληρωμή από την τσέπη μας των εξόδων κίνησης 
(εισιτήρια, ξενοδοχεία, βενζίνες κλπ). 

2. Διοργανώνουμε Κοινή Συνέντευξη Τύπου για τα προβλήματα τη Δευτέρα 20 
Φεβρουαρίου 2023. 

3. Καλούμε σε Στάση Εργασίας και Παράσταση διαμαρτυρίας την Τρίτη 21 
Φεβρουαρίου 2023 ώρα 10.00 π.μ. στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
(Πανεπιστημίου 37). 

 

• Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ να κατατεθεί μόνο η προσφυγή στο ΣΤΕ κατά του Π.Δ. 85/2022 

και να επανεξετάσουμε σε επόμενη φάση την κατάθεση της αίτησης ανακοπής, ύστερα 

από τις εξελίξεις που είχαμε στο θέμα της διόρθωσης του Π.Δ. σχετικά με τον κλάδο 

μας. 
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• Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το σχέδιο ψηφίσματος της Ομοσπονδίας για τον 

καταστροφικό σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου στην Τουρκία και τη Συρία. 

• Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η Σύγκληση Γενικού Συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης ΙΕΕΜΠ 

στις 21 και 22 Φεβρουαρίου 2023 αντίστοιχα. 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ 

 
 

 


