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Κύριε Δήμαρχε 

Κύριε Γενικέ 

 Η ΕΜΔΥΔΑΣ ΣΑΜΟΥ είναι η συνδικαλιστική οργάνωση  των Μηχανικών Δημοσίων 

υπαλλήλων και  έχει  μέλη της το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών που εργάζονται 

στο δημόσιο, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ του Νομού Σάμου (Σάμος και Ικαρία). 

Είναι μέλος της  Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΕΜΔΥΔΑΣ. 

Σύμφωνα με το καταστατικό  της ΕΜΔΥΔΑΣ ΣΑΜΟΥ πρωταρχικός καταστατικός σκοπός της 

ίδρυσης και της εν γένει δράσης μας αποτελεί η προάσπιση και προαγωγή των 

επαγγελματικών, εργασιακών, μισθολογικών και  και κοινωνικοασφαλιστικών 

δικαιωμάτων των μελών μας.  

Με την επιστολή μας αυτή θέλουμε να σας γνωστοποιήσουμε κάποια θέματα, που 

απασχολούν μηχανικούς μέλη μας, που  εργάζονται στο Δήμο σας: 

1. Σύμφωνα με Υπουργικές αποφάσεις οι απόφοιτοι των Πολυτεχνείων και των 

Πολυτεχνικών Σχολών λογίζονται ως κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (integrated 

master), οπότε η Δημόσια Διοίκηση, οφείλει να προνοήσει για την ορθή εφαρμογή της 

μεταβολής αυτής σε κάθε επίπεδο. Συγκεκριμένα: 

Α) Για τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων ευθύνης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η 

πρόσθετη μοριοδότηση των Διπλωματούχων Μηχανικών κατόχων ενιαίου και 

αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master). 

Β) Για τη βαθμολογική κατάταξη πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το προβάδισμα των δύο 

ετών στην κατάταξη σε Βαθμούς. 

2. Εν όψη της σύνταξης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου 

Ανατολικής Σάμου, εκτιμούμε ότι θα συμπεριλάβετε και θα περιγράψετε τις πραγματικές 

ανάγκες και τις απαιτούμενες θέσεις όλων των ειδικοτήτων μηχανικών για την εύρυθμη 

και αποτελεσματική  λειτουργία του Δήμου. Παράλληλα, σας υπενθυμίζουμε τις 

δεσμευτικές αποφάσεις για την αναγκαιότητα τήρησης του προβαδίσματος των 

διπλωματούχων μηχανικών στις θέσεις ευθύνης των  οργανικών μονάδων του ΟΕΥ. 
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3. Σας επισυνάπτουμε επιστολές μηχανικών μελών της ΕΜΔΥΔΑΣ ΣΑΜΟΥ προς της 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου σας και παρακαλούμε για την επίσπευση 

των διαδικασιών για την θεμελίωση των δικαιωμάτων τους. 

 

Κύριε Δήμαρχε 

Κύριε Γενικέ 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και ευελπιστούμε σε μια γόνιμη και δημιουργική  
συνεργασία για την προαγωγή των συμφερόντων των διπλωματούχων μηχανικών  μελών 
μας και υπαλλήλων σας, αλλά και την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Δήμου 
Ανατολικής Σάμου. 

 

Για τυχόν  επικοινωνία:  

Ζάχαρης Νικόλαος (τηλ. 6984618084) -  Καλλιρρόη Φερεντίνου τηλ. (6932592046) 

 

Συνημμένα: 

1. Αίτηση συναδέλφων προς Δήμο Ανατολικής Σάμου (με αρ. πρωτ. 1552/11.2.2020) 

2. Αίτηση συναδέλφων προς Δήμο Ανατολικής Σάμου (5.3.2020) 
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