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Αθήνα, 3/7/2020 

Αρ. Πρωτ. : 8232 

 Προς :   Διοικητή ΟΑΕΔ  

     κ. Πρωτοψάλτη Σπ. 

    Κοιν.:   1. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ     

            2.  Α΄ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ 

 

Θέμα : Αίτημα για συνάντηση με τη Διοίκηση του ΟΑΕΔ για θέματα Διπλωματού-

χων Μηχανικών του Οργανισμού. 

  

Κύριε Διοικητή, 

 Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου (ΠΟ 

ΕΜΔΥΔΑΣ), είναι δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με μέλη 19 Α΄βάθμιες 

ΕΜΔΥΔΑΣ σε όλη τη χώρα και εκπροσωπεί πάνω από 8.000 Διπλωματούχους Μη-

χανικούς που εργάζονται στο σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης (Υπουργεία, ΟΤΑ Α' 

και Β' βαθμού, ΝΠΔΔ), μεταξύ αυτών και τους Μηχανικούς του ΟΑΕΔ. Απευθυνό-

μαστε σε εσάς γιατί το τελευταίο διάστημα έχουμε γίνει αποδέκτες πολλαπλών α-

ναφορών συναδέλφων μας σχετικά με: 

 Α. Τις οφειλόμενες από τον κατηργημένο ΟΕΚ, εργοδοτικές ει-

σφορές των συναδέλφων μας για τα έτη 2007 – 2012, αλλά και από τον 

ΟΑΕΔ για τα έτη 2012-2013. Οι οφειλόμενες αυτές εισφορές αν και έχουν υπο-

λογισθεί και καταλογισθεί από το πρώην ΤΣΜΕΔΕ, δεν έχουν ακόμα καταβληθεί 

ενώ πληροφορηθήκαμε ότι εξακολουθούν να αμφισβητούνται από τη Διοίκηση 

σας. Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο παράδειγμα επισημαίνουμε ότι η οφειλή 

εισφορών εργοδότη έχει συντριπτικές επιπτώσεις στη συνταξιοδότηση 
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των συναδέλφων μας που υπερβαίνει το 40% στην αναμενόμενη ανταποδο-

τική σύνταξη του πρώην ΤΣΜΕΔΕ. 

 Β. Αυθαίρετες μετακινήσεις συναδέλφων μας, απαξιωτικές συμπεριφορές 

προς τους Διπλωματούχους Μηχανικούς και υποτίμηση της Επιστημονικής και Ερ-

γασιακής τους αξιοπρέπειας. Δυσκολίες και προσκόμματα στις διαδικασίες  μετακί-

νηση τους εκτός έδρας για την υλοποίηση των Υπηρεσιακών τους καθηκόντων. 

 Επειδή τα παραπάνω ζητήματα για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς, έχουν 

ιδιαίτερη βαρύτητα, ζητάμε το ταχύτερο δυνατόν συνάντηση μαζί σας, προκειμέ-

νου να εκθέσουμε τα επιχειρήματά μας και να δρομολογήσουμε λύσεις, που θα 

διασφαλίσουν την ουσιαστική αξιοποίηση των Διπλ. Μηχανικών και των αυξημέ-

νων επιστημονικών προσόντων που διαθέτουν,  επ΄ωφελεία  του Δημοσίου συμ-

φέροντος ευρύτερα. Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνι-

ση.  

 


