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Θέμα: Πρόσκληση για το 19ο Τακτικό και το 5ο Καταστατικό Συνέδριο της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ 

(12-14/10/2022). 

  
Συνάδελφοι/σες 

 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, το 19ο 

Τακτικό Εκλογοαπολογιστικό και το 5ο Καταστατικό Συνέδριο της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ 

θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις 12-13-14 Οκτωβρίου του 2022 στην Αθήνα. Με 

νεότερο έγγραφό μας θα σας ενημερώσουμε για το χώρο διεξαγωγής του Συνεδρίου. Σε 

περίπτωση εξελίξεων, θα μεταφερθεί μία βδομάδα μετά, δηλαδή 19-20-21 Οκτωβρίου. 

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης θα είναι: 

α. Διοικητικός Απολογισμός για την περίοδο από το 18ο Τακτικό Συνέδριο. 

β. Οικονομικός Απολογισμός για την ίδια περίοδο και Προϋπολογισμός για το 

διάστημα μέχρι το επόμενο Τακτικό Συνέδριο. 

γ. Εκλογή νέου Δ.Σ. ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ 

δ. Καταστατικό Συνέδριο (Τροποποίηση Καταστατικού ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ) 

ε. Απόφαση – Ψηφίσματα. 

 

Υπενθυμίζουμε ότι οι 19 Α' βάθμιες Ενώσεις μας θα πρέπει: 

 α) Να έχουν ολοκληρώσει 2 βδομάδες πριν, τις προβλεπόμενες από το 

καταστατικό τους εκλογικές διαδικασίες, ώστε να εκλέξουν τους αντιπροσώπους 

τους για το Συνέδριο της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ. Έγκυροι Αντιπρόσωποι, είναι μόνο όσοι 

έχουν εκλεγεί από εκλογικές διαδικασίες μετά τη διενέργεια του προηγούμενου μας 

Συνεδρίου (06/2019) και σύμφωνα με τα καταστατικά των Α' βάθμιων Ενώσεων τους. 
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 β) Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία συλλογής των συνδρομών από τα 

μέλη τους, ώστε να πληρούται η προϋπόθεση της οικονομικής τους τακτοποίησης. 

Μπορεί το μέρος της συνδρομής προς την ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ από τις Α' βάθμιες να καλύπτεται 

από τον πόρο, παραμένει όμως η υποχρέωση των μελών να καλύπτουν τη συνδρομή τους 

στην Α’ βάθμια Ένωση στην οποία ανήκουν. 

 γ) Να πραγματοποιήσουν μία τουλάχιστον συνέλευση (Τακτική ή Έκτακτη) 

στην οποία να κληθούν και εκπρόσωποι από το ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ για ενημέρωση και 

ανταλλαγή απόψεων. Η ειδοποίηση της Ομοσπονδίας πρέπει να γίνεται ένα μήνα πιο πριν 

για τον καλύτερο προγραμματισμό και την οικονομία των επισκέψεων.  

  δ) Η νομιμοποίηση των αντιπροσώπων θα γίνει στο τελευταίο Διοικητικό 

Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, που θα πραγματοποιηθεί μια μέρα πριν τη διεξαγωγή του 

Συνεδρίου με την παράκληση να γνωστοποιηθούν εγκαίρως στην Ομοσπονδία οι όποιες 

μεταβολές έτσι ώστε να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος για τη σύνταξη των καταστάσεων 

και των δελτίων των αντιπροσώπων. 

 

 Το πρόγραμμα του Συνεδρίου και οι διαδικασίες οικονομικής κάλυψης 

μετακινήσεων και διαμονής θα σας κοινοποιηθούν με επόμενη σχετική Εγκύκλιο. 

 

 Η επανενεργοποίηση και δραστηριοποίηση των Α’ βάθμιων μας Ενώσεων είναι 

αποφασιστικής σημασίας για το μέλλον των διεκδικήσεων μας και την υπεράσπιση του 

ρόλου μας ως εργαζόμενοι επιστήμονες. Καλή επιτυχία στις διαδικασίες σας και είμαστε 

στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 

 


