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Επέκταση της Απεργίας – Αποχής των Μηχανικών του ΟΑΕΔ   

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, συναδέλφισσες,  

 
 Ενημερώνουμε ότι η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ λαμβάνοντας  υπόψη την ομόφωνη 

απόφαση του ΔΣ της στις 13/07/2020 και τις συνεχείς παρεμβάσεις μας προς 

τη Διοίκηση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, αποφασί-

ζουμε τη συνέχιση των κινητοποιήσεων των Διπλωματούχων Μηχανικών Υ-

παλλήλων του Ο.Α.Ε.Δ. διότι δεν έχουν επιλυθεί τα παρακάτω αναφερόμενα 

αιτήματα τους. Αποφασίζουμε την χρονική επέκταση της Απεργίας – Α-

ποχής των Διπλωματούχων Μηχανικών του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το από 

5/8/2020 εξώδικο μας, από τη Συμμετοχή τους στις διαδικασίες του 

Μητρώου Μελών Δημοπρασιών (ΜηΜΕΔ) καθώς και από το σύνολο 

των Τεχνικών Επιτροπών στις οποίες συμμετέχουν οι Διπλ. Μηχανικοί 

του ΟΑΕΔ (Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης 

Προσφορών, Επιτροπές Εξέτασης Ενστάσεων του Ν4412/16, Επιτρο-

πές παρακολούθησης και παραλαβής Προμηθειών,  Επιτροπές Παρα-
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κολούθησης και Παραλαβής πάσης φύσης Τεχνικών Δημοσίων Έρ-

γων, Επιτροπές πάσης φύσης μελετών Τεχνικών Δημοσίων Έργων 

μικρής κλίμακας και προϋπολογισμού, Ομάδες εργασίας έργων με 

χρηματοδότη ΕΣΠΑ, Τεχνικά Συμβούλια Δημοσίων Έργων) καθώς και 

πάσης φύσεως μετακινήσεων εκτός έδρας από 12/9/2020 έως 

16/10/2020  και ανάλογα με τις εξελίξεις θα υπάρξει και περαιτέρω 

χρονική επέκταση,  προκειμένου να επιλυθούν τα παρακάτω αιτήματα:  

      Α)    Η καταβολή των οφειλόμενων από τον κατηργημένο ΟΕΚ, 

εργοδοτικών εισφορών των συναδέλφων μας για τα έτη 2007 – 2012, 

αλλά και από τον ΟΑΕΔ για τα έτη 2012-2013. Οι οφειλόμενες αυτές ε-

ισφορές αν και έχουν υπολογισθεί και καταλογισθεί από το πρώην ΤΣΜΕΔΕ, 

δεν έχουν ακόμα καταβληθεί ενώ έχουμε πληροφορηθεί ότι εξακολουθούν να 

αμφισβητούνται από τη Διοίκηση του ΟΑΕΔ. Σύμφωνα με υπολογισμούς που 

έχουμε κάνει η οφειλή εισφορών εργοδότη έχει συντριπτικές επιπτώ-

σεις στη συνταξιοδότηση των συναδέλφων μας που υπερβαίνει το 

40% στην αναμενόμενη ανταποδοτική σύνταξη του πρώην ΤΣΜΕΔΕ. 

 Β) Η άρση και αποκατάσταση των αυθαίρετων καθαιρέσεων και με-

τακινήσεων συναδέλφων,  η εξάλειψη των απαξιωτικών συμπεριφορών προς 

τους Διπλωματούχους Μηχανικούς και υποτίμησης της Επιστημονικής και Ερ-

γασιακής τους αξιοπρέπειας. Η επίλυση των διαφόρων δυσκολιών και προσ-

κομμάτων που εμφανίζονται στις διαδικασίες των εκτός έδρας μετακινήσεων 

τους που δρουν ανασταλτικά στην υλοποίηση των Υπηρεσιακών τους καθη-

κόντων.  

 

 


