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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Με αφορμή τα τελευταία και αρκετά συχνά τηλεφωνήματα που δεχόμαστε ως 
Δ.Σ. από συναδέλφους, σχετικά με τη διαχείριση και απόδοση του πόρου 6 ‰ για τα 
μέλη της ΕΜΔΥΔΑΣ και δεδομένου της μεγάλης κινητοποίησης διαρκείας που 
βρίσκεται σε εξέλιξη για την αποχή από την αξιολόγηση, που συμμετέχουμε με 
απόφαση της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ για τους λόγους που αναφέρονται στην υπ’ αρ. 
7078/27-3-2017 Ανακοίνωσή της, κρίνουμε σκόπιμο να επισημάνουμε τα ακόλουθα: 

Καταρχήν, είναι η πρώτη φορά στα τελευταία χρόνια της κρίσης, που υπάρχει 
τόσο μεγάλο ενδιαφέρον από συναδέλφους για τις διαδικασίες που τηρεί η Ένωση 
σχετικά με την ένταξη των μελών στο νέο επικαιροποιημένο μητρώο που πρόκειται 
να συσταθεί και θα τηρείται με μέριμνα των Α’ βαθμιων Ενώσεων και της 
Ομοσπονδίας. Και ο λόγος προφανώς θα πρέπει να αναζητηθεί στην υπ’ αριθ. 
ΔΝΣγ/οικ. 58458/ΦΝ 466 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών 
«Δημιουργία και διαχείριση έντοκου Τραπεζικού λογαριασμού από το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας για τη συλλογή του πόρου 6‰» (ΦΕΚ Β΄ 2235/29-6-17), 
σύμφωνα με την οποία δικαιούχοι του πόρου είναι μόνον τα μέλη που ανήκουν στην 
εκάστοτε Α’ βάθμια ΕΜΔΥΔΑΣ και κατόπιν ελέγχου αυτής, θα προωθείται η 
σχετική λίστα του μητρώου μελών της Α’ βαθμιας στην Παν. Ομοσπονδία και έπειτα 
στο ΤΕΕ, μέσω του οποίου και θα γίνεται η απόδοση του πόρου στους δικαιούχους. 
Τις επόμενες ημέρες θα αποσταλεί για το θέμα αυτό σχετική οδηγία της Ένωσης για 
τις περαιτέρω διαδικασίες και την προσκόμιση των αριθμών (ΙBAN) των τραπεζικών 
λογαριασμών των δικαιούχων. 

Όμως, εκτός των δικαιωμάτων των μελών της ΕΜΔΥΔΑΣ, που είναι και οι 
δικαιούχοι του πόρου του 6 ‰, επισημαίνουμε ότι τα μέλη της Ένωσης είναι 
υποχρεωμένα να εφαρμόζουν το καταστατικό και να συμμορφώνονται με τις 
αποφάσεις των νόμιμα εκλεγμένων οργάνων της Διοίκησης της Ένωσης (Α’ 
βάθμιας και Ομοσπονδίας) και σε περίπτωση παράβασης αυτών, δύναται να 
εφαρμοστεί και το Αρθ. 6 του Καταστατικού περί Πειθαρχικού έλεγχου – 
Διαγραφής μελών, όπως άλλωστε έχει συμβεί και στο παρελθόν σε μεγάλες 
απεργιακές κινητοποιήσεις και αποχές διαρκείας του κλάδου. 

Συνάδελφοι, δυστυχώς, παρά τους αγώνες διαρκείας που έδωσε  η 
ΕΜΔΥΔΑΣ το τελευταίο διάστημα, που διεκδίκησε, απαίτησε και κέρδισε εν τέλει 
μαχητικά την κατανομή του πόρου 6‰ στους δικαιούχους που είναι όλα τα μέλη της, 
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