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Θέμα: Ενημέρωση για τα θέματα της ΤΗΛΕσυνεδρίασης στις 27-07-2021 
του Δ.Σ. ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ 

 

Τα θέματα που απασχόλησαν το Δ.Σ κατά την παραπάνω τηλεσυνεδρίασή του ήταν: 

 

1. Εξετάστηκε το θέμα συναδέλφου μηχανικού, που υφίσταται διώξεις στον Δήμο 

Πυλαίας –Χορτιάτη. Από στοιχεία που παρουσιάστηκαν, διαπιστώνεται διαρροή 

ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, σε άτομα εντός του Δήμου που δεν 

επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε αυτά καθώς και παραβίαση του ιατρικού 

απόρρητου. Όπως φαίνεται από τα επισυναπτόμενα έγγραφα, υπήρξε παραβίαση 

των ΠΝΠ του covid 19 όσον αφορά τις άδειες των ευπαθών ομάδων, μη χορήγηση 

της θερινής άδειας που την δικαιούνται όλοι οι υπάλληλοι όπως επίσης, υπήρξε και 

μετακίνηση της ίδιας συναδέλφου σε άλλη Διεύθυνση χωρίς καμία αιτιολόγηση. 

Αναφέρθηκε ότι, τα παραπάνω οδηγούν σε ψυχολογική φθορά τους υπαλλήλους 

όταν καλούνται να εργαστούν υπό  συνθήκες πίεσης. Με τις μεθοδεύσεις αυτές 

ζημιώνεται το Δημόσιο, όταν μάλιστα αναφερόμαστε σε υπάλληλο που έχει 

συγκεκριμένες και τελείως εξειδικευμένες γνώσεις. Αποφασίστηκε, ομόφωνα, να 

ζητηθεί άμεσα συνάντηση με τον Διευθυντή της συγκεκριμένης υπηρεσίας διά ζώσης 

ή με τηλεδιάσκεψη, για να συζητηθούν όλα τα θέματα που απασχολούν τους 

μηχανικούς του Δήμου και ιδιαίτερα, για να διευθετηθεί η αντιπαράθεση που έχει 

προκύψει με την συγκεκριμένη υπάλληλο.  

2. Εξετάστηκε το θέμα συναδέλφου μηχανικού του Δήμου Ωραιοκάστρου. Η 

συνάδελφος μηχανικός  απευθύνθηκε με έγγραφο προς την ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρικής 



Μακεδονίας, στο ΤΕΕ κλπ εκθέτοντας καίρια ερωτήματα που αφορούν στην ανάθεση 

σε αυτήν, παράλληλων καθηκόντων ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού (στην 

Πολεοδομία του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου). Σημειωτέον, τα καθήκοντα αυτά, δεν 

συνάδουν με το αντικείμενο του Μηχανολόγου Μηχανικού (ειδικότητα που κατέχει) 

ενώ συγχρόνως έχει μεγάλο φόρτο εργασίας στον Δήμο Ωραιοκάστρου όπου 

εργάζεται, με το αντικείμενο του μηχανολόγου μηχανικού. Το ΔΣ της ΕΜΔΥΔΑΣ 

Κεντρικής Μακεδονίας αποφάσισε ομόφωνα, να αποστείλει απάντηση στην 

συνάδελφο του Δήμου Ωραιοκάστρου και να εξετασθούν τυχόν περαιτέρω ενέργειες 

(συνάντηση με Δήμαρχο Ωραιοκάστρου, συνάντηση με πρόεδρο ΤΕΕ κλπ). 

Συζητήθηκε επίσης το έντονο πρόβλημα της υποστελέχωσης των Υπηρεσιών 

Δόμησης αλλά και των Τεχνικών Υπηρεσιών όλων των Δήμων από μηχανικούς ΠΕ, 

οι οποίοι έχουν φθάσει στο τελευταίο πλέον στάδιο σωματικής αλλά και ψυχικής 

αντοχής. 

3. Συζητήθηκε το θέμα σε σχέση με την συμμετοχή των μηχανικών του Δημοσίου (μέλη 

της ΕΜΔΥΔΑΣ Κ.Μ.) στην απεργία-αποχή που σχετίζεται με την απόσπαση των 

αρχαιοτήτων από τον Σταθμό της Βενιζέλου. Οι μηχανικοί του Δημοσίου που 

εκφράζονται μέσω της ΕΜΔΥΔΑΣ, με ανακοινώσεις όλο το προηγούμενο διάστημα 

αλλά και με στάσεις εργασίας που έχουν πραγματοποιηθεί, έχουν αποτυπώσει την 

πλήρη αντίθεσή τους για την απόσπαση των αρχαιοτήτων και την καταστροφή της 

πολιτιστικής μας κληρονομιάς και έχουμε εκφράσει την συμπαράστασή μας στους 

Αρχαιολόγους οι οποίοι απέχουν από τις εργασίες απόσπασης αρχαιοτήτων. Παρά 

ταύτα αποφασίστηκε η μη συμμετοχή της ΕΜΔΥΔΑΣ στην απεργία – αποχή 

δεδομένου ότι δεν υπάρχει έννομο συμφέρον καθώς οι μηχανικοί του Δημοσίου 

(μέλη ΕΜΔΥΔΑΣ) δεν μετέχουν στην διαδικασία της απόσπασης. 

4. Ενημερώθηκε το ΔΣ από την πρόεδρο της ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ  Κριστίνα Μακνέα, για τα 

τρέχοντα θέματα που συζητήθηκαν στο ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, που 

πραγματοποιήθηκε στις 13-7-2021 (απόφαση για την επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ 

της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, να διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, στις 10/9 σε συνεργασία με το ΔΣ 

της ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ και να είναι ανοιχτή σε όλα τα μέλη). 

5. Πραγματοποιήθηκε εγγραφή νέων μελών . 

6. Στα «άλλα θέματα» έγινε αναφορά  



 στις Αιτήσεις για τις λανθασμένες οφειλές ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ, και στο 

γεγονός ότι βάση του αρθ.1, της περίπτωσης β1 της παρ. 1 του άρθρου 7 του 

ν. 2326/1940 (Α΄145), η οποία προστέθηκε με την παρ. 34 του αρ. 27 του ν. 

2166/1993* (6°/οο), από τα αναδρομικά του πόρου παρακρατούνται α) ποσοστό 

δύο τοις εκατό (2%) υπέρ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, β) ποσοστό 2% (δύο τοις εκατό) υπέρ του 

ΕΦΚΑ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, γ) τραπεζικές προμήθειες και κρατήσεις. 

 στο διαγωνισμό, 5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο προωθείται από την 

«Εγνατία Οδό Α.Ε.» (ένας φορέας κρατικών συμφερόντων) με σκοπό να 

αναθέσει σε ιδιώτες, συμβούλους μηχανικούς, την επίβλεψη των έργων που 

προωθεί.  

 

Συμμετέχοντες: Μακνέα Κριστίνα Ηλέκτρα, Γαλανάκη Τριανταφυλλιά (Φυλλιώ), 

Τσουμαλάκος Νέστορας, Φουτζιτζή Αναστασία, Νάκου Αλεξάνδρα. 
  

            
         Η Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
Κριστίνα Ηλέκτρα Μακνέα  
                     

         
Για το Δ.Σ. 

 
Ο Γενικός Γραμματέας 

 
Νέστορας Τσουμαλάκος 

 


