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                          Αθήνα,  12/9/2022 

Αρ. Πρωτ.: 8861 

                            Προς:    Α' βάθμιες Ενώσεις 

(για ενημέρωση των Αντιπροσώπων) 

                                 
Θέμα: Διευκρινιστική Εγκύκλιος σχετικά με το 19ο Τακτικό Συνέδριο της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ (12-

14/10/2022 Αθήνα). 

  
Συνάδελφοι/σες 

 

Σε συνέχεια του από 21/6/22 εγγράφου μας και κατόπιν σχετικών αποφάσεων του ΔΣ της 

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στις 7/9/2022, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω: 

 Το 19ο Τακτικό Εκλογοαπολογιστικό και 5ο Καταστατικό Συνέδριο της ΠΟ 

ΕΜΔΥΔΑΣ θα πραγματοποιηθεί στις 12-13-14 Οκτωβρίου του 2022 στην Αθήνα, στο 

αμφιθέατρο του πρώην ΤΣΜΕΔΕ (νυν ΤΜΕΔΕ), Κολοκοτρώνη και Π.Π. Γερμανού 5 στην 

πλ. Κλαυθμώνος. 

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης συνεπώς θα είναι: 

α. Διοικητικός Απολογισμός για την περίοδο από το 18ο  έως το 19ο Τακτικό Συνέδριο. 

(Τετάρτη 12 - Πέμπτη 13/10/2022) 

β. Οικονομικός Απολογισμός για την ίδια περίοδο και Προϋπολογισμός για το διάστημα μέχρι 

το επόμενο Τακτικό Συνέδριο. (Τετάρτη 12 - Πέμπτη 13/10/2022) 

γ. Εκλογή νέου Δ.Σ. ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ (Πέμπτη 13/10/2022) 

ε. Καταστατικές Αλλαγές - Απόφαση – Ψηφίσματα. (Παρασκευή 14/10/2022) 

 

Στο πλαίσιο του 19ου Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα 

μισθολογικά θέματα του κλάδου μας την Πέμπτη 13/10 στις 9πμ στο Γενικό 

Λογιστήριο του Κράτους. Το αναλυτικό πρόγραμμα θα σας σταλεί με νεότερη ανακοίνωση. 

 

Όσον αφορά τα Οικονομικά: 

mailto:emdydas@tee.gr
http://www.emdydas.gr/
https://emdydas.gr/images/stories/news/21.6.2022_prosklisi_19sinedriou_8810.pdf
https://www.google.com/maps/place/ΤΣΜΕΔΕ/@37.9790199,23.7283252,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14a1bd3b76183b7d:0x4f69a265b66a720a!8m2!3d37.9790199!4d23.7305139
https://www.google.com/maps/place/ΤΣΜΕΔΕ/@37.9790199,23.7283252,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14a1bd3b76183b7d:0x4f69a265b66a720a!8m2!3d37.9790199!4d23.7305139


  

 Για το σύνολο των αντιπροσώπων της περιφέρειας προβλέπονται δύο (2) διανυκτερεύσεις 

(Τετάρτη 12 και Πέμπτη 13 Ιουνίου), η οποία θα καλυφθεί από την Ομοσπονδία ως εξής :  

 Την κράτηση και επιλογή ξενοδοχείου αναλαμβάνουν οι ίδιοι οι αντιπρόσωποι σε 

συνεργασία με τις Α’ βάθμιες Ενώσεις τους αφού εξαντληθούν τα περιθώρια φιλοξενίας. Η 

Ομοσπονδία θα καλύψει το ποσό απόδειξης της δαπάνης και μέχρι του ποσού των 100 ευρώ ανά 

διανυκτέρευση. 

 Σε περίπτωση απομακρυσμένων ΕΜΔΥΔΑΣ θα καλυφθούν τρεις Διανυκτερεύσεις. 

 Για το σύνολο των αντιπροσώπων η Ομοσπονδία θα καλύψει επίσης τρεις ημερήσιες 

αποζημιώσεις (για έξοδα διατροφής) με ποσόν 3 Χ 40 = 120 ευρώ. Σε περίπτωση 

απομακρυσμένων ΕΜΔΥΔΑΣ θα καλυφθούν τέσσερις ημερήσιες αποζημιώσεις 4Χ40 = 160€. 

Τα έξοδα μετακίνησης των αντιπροσώπων θα καλύψει επίσης η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, 

αφού καταβληθεί προσπάθεια να κλειστούν εγκαίρως οικονομικά εισιτήρια.  

Η εξόφληση των σχετικών ποσών θα γίνει ανά Α’ Βάθμια ΕΜΔΥΔΑΣ, μετά το πέρας του 

Συνεδρίου. 

 Η νομιμοποίηση των αντιπροσώπων θα γίνει στο τελευταίο ΔΣ της Ομοσπονδίας που θα 

πραγματοποιηθεί στις 11-10-2022 ημέρα Τρίτη (με παρουσία και της Ελεγκτικής 

Επιτροπής), συνεπώς οι Α΄βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ καλούνται να αποστείλουν τις οριστικές 

καταστάσεις των αντιπροσώπων τους (με τις όποιες μεταβολές έχουν υπάρξει) μέχρι 

τις 10-10-2022. 

 

 

 


