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Παλλήνη,  09  Φεβποςαπίος   2011 

Ππορ: Υπηπεζίερ δικαιοδοζίαρ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. 

(σωποηαξική καηανομή) 

ημήμα Πεπιθέπειαρ Αναηολικήρ Αηηικήρ 

Όπωρ ζσεηικόρ πίνακαρ αποδεκηών 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σσνάδελθοι, 

 Ελόςεη ησλ ζπγθπξηώλ  πνπ βξίζθεηαη Φώξα καο θαη ησλ εμειίμεσλ  βάζε ηνπ 
ζρεδίνπ «Καιιηθξάηεο» ζηε δεκόζηα δηνίθεζε δηελεξγνύκε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ 
θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ησλ ηκεκάησλ, Τακηική Γενική Σσνέλεσζη ηοσ Τμήμαηός 
ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 15 Φεβροσαρίοσ 2011 
ημέρα Τρίηη & ώρα 10:00π.μ. (Πολιηιζηικό Κένηρο Γέρακα – Κλειηάρτοσ και 
Αριζηείδοσ Τηλ 2106619937) θαη θαιείζηε λα ζπκκεηάζρεηε ζε απηήλ κε γεληθό ζέκα: 

 Δηνηθεηηθή Μεηαξξύζκηζε Καιιηθξάηεο θαη ν λένο ξόινο ηνπ Μεραληθνύ ηνπ Δεκνζίνπ 
(θαη θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ) 

 Εμαγγειίεο ηεο Κπβέξλεζεο ζρεηηθά κε κηζζνύο (εληαίν κηζζνιόγην) –επηδόκαηα - 
εθηόο έδξαο-ππεξσξίεο-θνξνινγηθό – πξνζιήςεηο - αζθαιηζηηθό 

 δηελέξγεηα εκεξίδσλ ζε ζπλεξγαζία κε ζεζκηθνύο θνξείο (ΤΕΕ, Πεξηθέξεηεο, ΜΚΟ, 
επνπηεπόκελνπο θνξείο ππνπξγείσλ, ΕΜΠ, ζρνιέο) γηα ζέκαηα θνηλνύ 
ελδηαθέξνληνο. 

 ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα-επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα-εθπαηδεπηηθά ηαμίδηα κε ζθνπό 
επηκόξθσζε – αληαιιαγή απόςεσλ - ζέζεσλ 

 ελεκέξσζε ησλ λέσλ ζπλαδέιθσλ γηα ηε δξάζε – ζθνπνύο – ζηόρνπο – αγώλεο - 
επηηπρίεο ηνπ θηλήκαηνο. Σπδήηεζε - αηηηνιόγεζε ησλ δηεθδηθήζεσλ - αηηεκάησλ θαη 
ησλ κνξθώλ αγώλα γηα καδηθόηεξε ζπκκεηνρή ζηηο θηλεηνπνηήζεηο 
Σηε ζπδήηεζε ζα παξεπξεζνύλ εθπξόζσπνη από ηελ πξσηνβάζκηα ΕΜΔΥΔΑΣ. Η 

παξνπζία ζαο είλαη ζεκαληηθή, θαη νη ηνπνζεηήζεηο ζαο πάλσ ζε ζέκαηα ηνπ θιάδνπ 
πνιύηηκεο. 

Σύκθσλα κε ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία (Ν 1264/82) παξαθαινύκε λα δηεπθνιπλζνύλ νη 
Δηπισκαηνύρνη Μεραληθνί πνπ εξγάδνληαη ζηηο εθάζηνηε ππεξεζίεο ζαο έηζη ώζηε λα 
παξαθνινπζήζνπλ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε (ε ρνξήγεζε άδεηαο αθνξά ηνπο Υπαιιήινπο 
Μεραληθνύο κόληκνπο θαη ανξίζηνπ ρξόλνπ). 

 

 

 

 

 

 

 

 


