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Συνάδελφοι/σες 

 Μεταφέρουμε τους χαιρετισμούς του Δ.Σ. της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ προς όλες 

τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις μας πανελλαδικά και ενημερώνουμε για τα κάτωθι: 

 Α. Λόγω σταδιακής άρσης των περιορισμών στις μετακινήσεις και τις 

συγκεντρώσεις, προτείνουμε στις Α’ Βάθμιες Ενώσεις μας τη διοργάνωση Περι-

οδειών στους χώρους εργασίας, Γενικών Συνελεύσεων (Εκλογοαπολογισ-

τικών ή έκτακτων ενημερωτικών) και εκλογικών διαδικασιών όπου οι 

θητείες των Οργάνων έχουν λήξει. Όλες οι θητείες των Δ.Σ. έχουν νομίμως 

παραταθεί μέχρι 30/6/2021 ενώ η ΑΔΕΔΥ έχει εγγράφως ζητήσει την επέκταση 

αυτή έως 31/12/2021. Σε κάθε περίπτωση μέχρι το Μάιο του 2022 και οι 19 Α’ 

Βάθμιες Ενώσεις πρέπει καταστατικά να πραγματοποιήσουν τις Συνελεύσεις και 

τις εκλογές τους, ώστε να ακολουθήσει το Συνέδριο της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ. Οπότε 

εκτιμάμε ότι η περίοδος καλοκαιρίας και χαλαρώματος των περιοριστικών μέτ-

ρων μπορεί να αξιοποιηθεί για τις παραπάνω απαραίτητες δημοκρατικές διαδι-

κασίες και την άμεση επαφή με τους συναδέλφους και τα προβλήματα τους. Η 

κατάθεση του αντεργατικού Νομοσχεδίου (για το οποίο θα ακολουθήσει ανα-

λυτική ενημέρωση), η ενημέρωση των μελών για τις δράσεις μας και οι Ανα-

πτυξιακοί Οργανισμοί εξάλλου προσφέρουν πλούσιο υλικό για συζήτηση και 

δράσεις. 
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 Β. Οι Α’ Βάθμιες Ενώσεις πρέπει να βρουν τον κατάλληλο τρόπο να 

ενημερώσουν όλους και όλες όσες για το Σύστημα Υποβολής αιτημάτων κατα-

βολής αναδρομικών 6ο/οο του ΤΕΕ. pdf , ώστε οι δικαιούχοι συνταξιούχοι 

και νεοπροσληφθέντες να δώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία για να λά-

βουν το μέρος που τους αντιστοιχεί για το αποθεματικό. 

 Γ. Όπως έχουμε τονίσει σε πλήθος ανακοινώσεων μας πρέπει να συ-

νεχίσουμε τις δράσεις αντίθεσης στη γενικευμένη εκχώρηση αρμοδιοτήτων 

Τεχνικής Υπηρεσίας σε ιδιώτες, ειδικά μέσω των Αναπτυξιακών Εταιριών. 

Παρακαλούμε όπως σε τοπικό επίπεδο, να κάνουμε κάθε δυνατή παρέμβαση σε 

Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια σύμφωνα με την ανακοίνωση μας, αλλά 

και να ενημερώσουμε την ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ για όλες τις περιπτώσεις ίδρυσης Ανα-

πτυξιακών με έμφαση σε στοιχεία κατασπατάλησης Δημόσιου χρήματος. 

 Η αξιόλογη συμμετοχή των μελών μας στο Ερωτηματολόγιο που αναρ-

τήσαμε (με πάνω από 2.000 απαντήσεις), στο πρώτο Διαδικτυακό μας Σεμινά-

ριο (3.500 προβολές στο Youtube), οι πρόσφατες κινητοποιήσεις μας με την 

απεργία – αποχή των 15 βδομάδων, αλλά και η δικαίωση ενός αγώνα δεκαετί-

ας με το αποθεματικό αποτελούν ευκαιρίες για την επανασυσπείρωση του κλά-

δου μας που πρέπει να αξιοποιήσουμε. 
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