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Αθήνα, 27/1/2022 

Αρ. Πρωτ. : 8693 

 Προς :  Α’ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ  

  (ενημέρωση των μελών) 

 

Θέμα : Καταβολή δεύτερης δόσης αποθεματικού 2014 - 2019 

  

Συνάδελφοι/σες 

 Όπως είχαμε ενημερώσει με την από 4/1/21 ανακοίνωσή μας πραγματοποι-

ήθηκε η καταβολή του αποθεματικού του πόρου για την περίοδο Ιανουάριος 2014 

έως και Μάιος 2019, σε όσους δικαιούχους το είχαν λάβει το Μάιο του 2021. Η 

απόδοση έγινε από το ΤΕΕ στους λογαριασμούς που έχουμε δώσει για τον τρέχον-

τα πόρο 6ο/οο. Το ποσό (που ανέρχεται στα 2.129 € 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 τελευταίας καταβολής του πόρου το 2011 που 

παραδόθηκε στην Επιτροπή από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, θα χρει-

αστεί να περιμένουν λίγο παραπάνω. Θα ενημερώσουμε αμέσως μόλις έχουμε τη 

σχετική ενημέρωση. 

 Όσοι έχουν συμπληρώσει τα ζητούμενα στοιχεία τους στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα του ΤΕΕ https://web.tee.gr/anadromika6k/ δε  χρειάζεται να κάνουν 

κάτι πρόσθετο. Όσοι τυχόν δεν είχαν ενημερωθεί ή δεν είχαν κάνει τη σχετική   
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διαδικασία θα χρειαστεί οπωσδήποτε να δώσουν τα ζητούμενα στοιχεία στην ηλεκ-

τρονική πλατφόρμα με τους κωδικούς Taxis. 

 Οφείλουμε για μία ακόμη φορά 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 αποθε-

ματικού για τη βοήθεια και τη συνεργασία τους.  

 Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει την επιμονή και την υπομονή των ΔΣ της ΠΟ ΕΜ-

ΔΥΔΑΣ, από το 2011 και μετά. Μια υπόθεση που φαινότανε χαμένη οριστικά, 

χάρη στους αγώνες και τη συλλογική μας δουλειά, οδήγησε την προηγούμε-

νη κυβέρνηση 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.  

 Οφείλουμε όμως κι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους συναδέλφους μας  κρά-

τησαν όρθια την ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στα δύσκολα χρόνια 2011 – 2017, πληρώνοντας τη 

συνδρομή τους, θυσιάζοντας τον προσωπικό τους χρόνο για την κοινή μας υπόθε-

ση, στηρίζοντας το σωματείο μας. Με αφορμή αυτό το γεγονός και εν μέσω εξελί-

ξεων 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 ΕΜΔΥ-

ΔΑΣ και πόση δύναμη αντλούνε από τη συμμετοχή και την εμπλοκή των μελών 

τους. Για το λόγο αυτό και η συμμετοχή μας την επόμενη περίοδο στις Γενι-

κές Συνελεύσεις και τις εκλογές των Α' Βάθμιων Ενώσεων (όπως στις 3 

Μάρτη στην Αττική), αλλά και σε όποιες δράσεις κινητοποιήσεις αποφασισθούν εί-

ναι αναγκαία. Για να συνεχίσουμε να υπάρχουμε και να διεκδικούμε συλλογικά.  

 

 


