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Προς: Α' Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ 

(για ενημέρωση των μελών) 

Θέμα: Καταβολή αποθεματικού για τα έτη 2011 - 2013 

 

 Συνάδελφοι/σες 

 Όπως είχαμε ενημερώσει στις 12/5/2021 καταβλήθηκε από το ΤΕΕ στους λογαριασμούς 

που έχουμε δώσει για τον τρέχοντα πόρο 6ο/οο, το ποσό του αποθεματικού που αντιστοιχεί 

στους 26 μήνες Νοέμβριο 2011 έως και Δεκέμβριο 2013. Το ποσό (που ανέρχεται στα 1708 € 

μεικτά μείον 20% παρακράτηση φόρου, δηλαδή 1366 € καθαρά), καταβλήθηκε μέσω ΕΑΠ και 

το έλαβαν όσοι ήταν δικαιούχοι το 2011 και είναι ενεργά απογεγραμμένα μέλη της ΕΜΔΥΔΑΣ 

καθώς και όσοι πρόσφατοι συνταξιούχοι (μετά το 2018) είχαν απογραφεί στην ΕΜΔΥΔΑΣ και 

είχαν δώσει (οι ίδιοι ή η Υπηρεσία τους) εγκαίρως το ΦΕΚ της αποχώρησης τους. Οι υπόλοιποι 

συνταξιούχοι ή αποχωρήσαντες συνάδελφοι από το 2011 και όσοι/σες προσελήφθηκαν μετά το 

2011 ή δεν συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των δικαιούχων του πόρου 6‰ της τελευταί-

ας καταβολής του πόρου το 2011που παραδόθηκε στην Επιτροπή από το Υπουργείο Υποδομών 

& Μεταφορών, θα χρειαστεί να περιμένουν μέχρι την επόμενη βδομάδα (17 ή 18/05), όπου θα 

είναι διαθέσιμη από το ΤΕΕ ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία με πιστοποίηση μέσω μηχα-

νισμού Τaxis, θα καταχωρήσουν τα παρακάτω έγγραφα (σε ηλεκτρονική μορφή) : 

1. Tη διαπιστωτική πράξη αποχώρησης (ή πρόσληψης), όπως έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

ή το ΦΕΚ με την ακριβή ημερομηνία αποχώρησης (ή πρόσληψης για τους νεοπροσληφ-

θέντες ή μεταβολής της Υπαλληλικής Σχέσης) 

2. Την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου με ευκρινές το ΙΒΑΝ του λογαριασμού 

3. Tην ταυτότητα τους 

 ώστε κατόπιν ελέγχου να το λάβουν σε επόμενες καταβολές που θα ετοιμάσει το ΤΕΕ. 

Μέσα από την πλατφόρμα αυτή θα στείλουν και τα απαιτούμενα στοιχεία και τυχόν κληρονόμοι 

δικαιούχων που δε βρίσκονται πια στη ζωή.  
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 Υπενθυμίζουμε ότι εκκρεμεί και η απόδοση του υπόλοιπου ποσού που αφορά στα έτη 

2014 έως και Μάιο 2019, που οφείλει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτο-

υς, σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄ / 6023-31-12-2020. 

 Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους στο ΤΕΕ (ειδικά τους 

συναδέλφους μας Νίκο Αν. Και Νίκο Παν.), τον Πρόεδρο και την Διοικούσα του ΤΕΕ καθώς και 

τα μέλη της Επιτροπής του αποθεματικού για τη βοήθεια και τη συνεργασία τους. 

 Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει την επιμονή και την υπομονή των ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, από 

το 2011 και μετά. Μια υπόθεση που φαινότανε χαμένη οριστικά (ειδικά μετά την πλήρη κατάρ-

γηση του πόρου με το Ν.4389/16), χάρη στους αγώνες μας οδήγησε την προηγούμενη κυ-

βέρνηση στην ευνοϊκή επίλυση του προς όφελος του κλάδου μας με την ΚΥΑ ΦΕΚ 2276/Β/11-

6-19 και την παρούσα στη δέσμευση ότι δε θα θιχτεί και θα ολοκληρωθεί. 

 Κυρίως όμως οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους (λίγους δυστυχώς) συνα-

δέλφους μας που κράτησαν όρθια την ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στα δύσκολα χρόνια 2011 – 

2017, πληρώνοντας τη συνδρομή τους, θυσιάζοντας τον προσωπικό τους χρόνο για 

την κοινή μας υπόθεση, στηρίζοντας το σωματείο μας. Αν όλοι/ες κοιτάζαμε μόνο τον 

εαυτό μας τότε, οι μικρές επιτυχίες μας δε θα είχαν συμβεί ποτέ, ο κλάδος μας θα είχε υποχω-

ρήσει και άλλο, η προστασία μας θα ήταν αδύνατη. Με αφορμή αυτό το γεγονός και εν μέσω 

εξελίξεων που για μια ακόμη φορά θέλουν να πλήξουν τα Σωματεία,  ας αναλογιστούμε όλοι 

και όλες πόσο κρίσιμη είναι η ύπαρξη Ενώσεων και Συλλόγων όπως η ΕΜΔΥΔΑΣ και πόση δύ-

ναμη αντλούνε (ή δεν αντλούνε) από τη συμμετοχή και την εμπλοκή των μελών τους, ειδικά 

στις κινητοποιήσεις και όχι μόνο στις επιτυχίες. 
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