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Αθήνα, 15/7/2020 

Αρ. Πρωτ. : 8240 

                                                   Προς :  Συναδέλφους του ΟΑΕΔ  

                                                    Κοιν.: 1. Πανελ. Συλλ. Υπαλ. ΟΑΕΔ – τ. ΟΕΚ – τ. ΟΕΕ  

                                                             2. Πανελλήνια Ένωση Υπαλλήλων ΟΑΕΔ  

                                                            3.  Ομοσπονδία Εργαζομένων ΟΑΕΔ  

                                                            4.  ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

      

 

Θέμα : Κάλεσμα Συμμετοχής σε Στάση Εργασίας & Συγκέντρωση των       

Διπλωματούχων Μηχανικών του ΟΑΕΔ.    

  

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 Ενημερώνουμε ότι η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ έχει κηρύξει από κοινού με την ΠΟΠΟΚΠ 

στάση εργασίας την Τρίτη 21 Ιουλίου από τις 2μμ έως και τη λήξη του ωραρίου 

και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 14:30 στο γραφείο Συνεδριάσεων του Δ.Σ 

του ΟΑΕΔ (Εθνικής Αντιστάσεως 8, Άλιμος, Στάση Μετρό: Άλιμος) διεκδικώντας 

την επίλυση των παρακάτω αιτημάτων:  

 Α) Την καταβολή των οφειλόμενων από τον κατηργημένο ΟΕΚ, ερ-

γοδοτικών εισφορών 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 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 επισημαί-

νουμε ότι η οφειλή εισφορών εργοδότη έχει συντριπτικές επιπτώσεις στη 
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συνταξιοδότηση των συναδέλφων μας που υπερβαίνει το 40% στην αναμε-

νόμενη ανταποδοτική σύνταξη του πρώην ΤΣΜΕΔΕ. 

 Β) Την άρση και αποκατάσταση των αυθαίρετων μετακινήσεων συναδέλ-

φων,  την εξάλειψη των απαξιωτικών συμπεριφορών προς τους Διπλωματούχους 

Μηχανικούς και υποτίμησης της Επιστημονικής και Εργασιακής τους αξιοπρέπειας. 

Την επίλυση των διαφόρων δυσκολιών και προσκομμάτων που εμφανίζονται στις 

διαδικασίες των εκτός έδρας μετακινήσεων τους που δρουν ανασταλτικά στην υ-

λοποίηση των Υπηρεσιακών τους καθηκόντων. 

 Επειδή τα παραπάνω ζητήματα έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, καλούμε τους συ-

ναδέλφους μας να συμμετέχουν στην κινητοποίηση αυτή, διεκδικώντας την άμεση 

επίλυση των ανωτέρω αιτημάτων, τα οποία έχουμε επανειλημμένα εκφράσει και 

παρουσιάσει τεκμηριωμένα στη Διοίκηση προφορικώς και στη συνέχεια γραπτώς, 

προκειμένου να βρεθεί η βέλτιστη λύση για την διασφάλιση και ουσιαστική αξιο-

ποίηση των Διπλ. Μηχανικών και των αυξημένων επιστημονικών προσόντων που 

διαθέτουν,  επ΄ ωφελείας  του Δημοσίου συμφέροντος.  

 

 


