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Ε.  Μ.  Δ.  Υ.  Δ.  Α.  Σ.  -  Θ  Ρ  Α  Κ  Η  Σ 

 

ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ 

ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΡΑΚΗΣ 

Παρνασσού 6,69100 Κομοτηνή  

Πρόεδρος, 3ο km Κομοτηνής –Αλεξανδρούπολης,69100- Κομοτηνή, τηλ.2531084831,27966, φαξ 2531032140 

Γ. Γραμματέας, Σισμάνογλου 78, 69100 Κομοτηνή, τηλ. 2531021644, φαξ 2531083192 

                                                                                      ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 13/07/2017 

Αριθμ. Πρωτ. 236   

Προς :   Τα μέλη μας 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

                                                                           

Θέμα: «Διαχείριση έντοκου τραπεζικού λογαριασμού στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 

πόρου 6%ο» 

 

Συνάδελφοι, 

 

Α. Σε συνέχεια των υπ΄ αριθμ. πρωτ. 7116/28-6-2017 και 7118/3-7-2017 

ανακοινώσεων της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, οι οποίες σας έχουν ήδη αποσταλεί , κι αφορούν την 

δημιουργία και διαχείριση έντοκου τραπεζικού λογαριασμού στο Τεχνικό Επιμελητήριο 

Ελλάδας για τον πόρο 6%ο σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 και την Υ.Π. 

ΔΝΣγ/οικ42217/ΦΝ466/12-6-2017 ( ΦΕΚ 2235/Β/29-6-2017), σας γνωρίζουμε τα 

κάτωθι: 

1. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής: 

 Βεβαίωση του εργασιακού σας φορέα (Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο, Κλάδο 

και Ειδικότητα, Εργασιακή σχέση, Ημερομηνία πρόσληψης στο Δημόσιο)  

 Τροποποιημένο απογραφικό δελτίο μέλους όπως αυτό επισυνάπτεται στο αρ. 

πρωτ. 7118/3-7-2017 έγγραφο της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. καθώς και στο παρόν 

έγγραφο, όπου θα συμπληρώνεται για το 2018 το ποσό του 1 ευρώ για την 

ΕΜΔΥΔΑΣ Θράκης . 

 Καταβολή των ετήσιων συνδρομών για το έτος 2016 και του έτους 2017 

συνολικού ποσού 60 ευρώ σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 235/12-7-2017 Απόφαση 

του Δ.Σ. της ΕΜΔΥΔΑΣ Θράκης. Ειδικότερα θα καταβληθεί η απόδειξη 

κατάθεσης της Τράπεζας Αττικής για τa έτη 2016 και 2017 στο λογαριασμό της 

ΕΜΔΥΔΑΣ Θράκης της ATTICA BANK  IBAN GR33 0160 5680 0000 0008 

4935 646 εκτός από την περίπτωση που καταβάλλεται ήδη μέσω μισθοδοσίας 

οπότε θα προσκομισθεί το αποδεικτικό μισθοδοσίας στο οποίο φαίνεται η 

παρακράτηση της συνδρομής για το έτος 2016 μέχρι και την τελευταία 

μισθοδοσία του έτους 2017. Για το έτος 2017 θα συνεχιστεί η μηνιαία καταβολή 

των 2,5 ευρώ μέχρι και  τον Δεκέμβριο του 2017 για όσους γίνεται η 

παρακράτηση μέσω της μισθοδοσίας τους.  
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 Ευκρινής φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τραπέζης  με το 

ονοματεπώνυμο και το ΙΒΑΝ του τραπεζικού σας λογαριασμού ( στον οποίο να 

είστε οι πρώτοι δικαιούχοι) . 
 

2. τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν όλα μαζί.  

3. τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  θα αποστέλλονται μόνο ταχυδρομικά (ατομικά ή 

ομαδικά) στη διεύθυνση μας Παρνασσού 6, 69100 Κομοτηνή . 

 

Τα δικαιολογητικά που στέλνονται μέσω e-mail δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα 

προωθούνται από την Ένωση στην ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ. 

 

Β. Οι συνάδελφοι που θα παραλάβουν το e-mail αυτό παρακαλούνται να ενημερώσουν 

σχετικά και τους συναδέλφους στην Υπηρεσία τους που είναι μέλη της Ένωσης  μας και οι 

οποίοι λόγω προβλημάτων στον διακομιστή της αλληλογραφίας τους δεν έχουν παραλάβει 

το   e-mail αυτό. 

 

 Τέλος θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συναδέλφους που στηρίζουν την 

προσπάθεια της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ και της ΕΜΔΥΔΑΣ Θράκης και να τους διαβεβαιώσουμε 

ότι η δημιουργία και διαχείριση  του πόρου 6%ο  θα αποτελέσει την αρχή διεκδίκησης 

δίκαιων αιτημάτων του κλάδου μας, αλλά  και τη συσπείρωση των συναδέλφων με απώτερο 

στόχο την καταξίωση του ρόλου των Μηχανικών στο Δημόσιο, στους χαλεπούς καιρούς 

που διανύουμε. 
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Συμπληρωματική Αίτηση- Δήλωση για την ΕΜΔΥΔΑΣ 
Προσωπικά Στοιχεία 

Επώνυμο:................................................................................................................................................... 
Όνομα: ....................................................................................................................................................... 
Πατρώνυμο: .............................................................................................................................................. 
Α.Μ-ΤΕΕ:.............................................................. Α.Φ.Μ: ........................................................................ 
Α. .Τ:.................................................................... Έτος Γεννήσεως: ......................................................... 
Διεύθυνση Οικίας:....................................................................................................................................  
Νομός: ....................................................................................................................................................... 
Πόλη: ......................................................................................... ΤΚ: ......................................................... 
Κινητό:……………………………………………………….. Τηλ Υπηρεσίας: ... 
Email: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ @_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
(Αποφεύγουμε email παροχών ΟΤΕΝΕΤ, HOL, TELLAS, VODAFON, κλπ όπου αλλάζει ανάλογα με την εταιρία που 
είμαστε συνδρομητές στην σταθερή τηλεφωνία προτιμώνται yahoo, gmail, hotmail κλπ) 
*Email tee : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ @ teemail.gr 
(Η εγγραφή στην υπηρεσία myTEE δίνει την δυνατότητα απόκτησης email που δίνει δωρεάν το ΤΕΕ, 
username@teemail.gr το οποίο είναι πολύ χρήσιμο για τις μελλοντικές εφαρμογές που θα αναπτύξει η ΕΜΔΥΔΑΣ 
για τα μέλη της. Οπότε προτρέπουμε τα μέλη μας να κάνουν χρήση της δωρεάν αυτής υπηρεσίας) 

 
Τίτλοι Σπουδών 

Α. Βασικός τίτλος Δίπλωμα : ....................................................................................................................... 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: ...........................................................................Έτος κτήσης Διπλώματος/Πτυχίου : ….. 
Έτος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος: ........................................................................... 
Δεύτερος τίτλος σπουδών 
Δίπλωμα/Πτυχίο : ........................................................................................................... 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: ...........................................................................Έτος κτήσης Διπλώματος/Πτυχίου : ….. 
Β. Μεταπτυχιακά 1) Τίτλος:.......................................................................................................................... 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: ...........................................................................Έτος κτήσης Διπλώματος/Πτυχίου : ….. 
2)Τίτλος :.......................................................................................................................... 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: ...........................................................................Έτος κτήσης Διπλώματος/Πτυχίου : ….. 
Γ. Διδακτορικό Τίτλος : ............................................................................................................................. 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: ...........................................................................Έτος κτήσης Διπλώματος/Πτυχίου : ….. 

Υπηρεσιακά Στοιχεία 
1. Υπουργείο: .......................................................................................................................... 
2. ΝΠΔΔ: ................................................................................................................................ 
Από ποιο Υπουργείο εποπτεύεται το ΝΠΔΔ: ..................................................................... 
3. Αποκεντρωμένη Περιφερειακή ενότητα : .......................................................................... 
Αιρετή Περιφέρεια: ........................................................................................................... 
Δήμος: ................................................................................................................................ 
Μόνιμος: ___ 
Με σύμβαση Ι. αορίστου χρόνου: ___ 
Με άλλη σχέση: ___ 
Ημερομηνία πρόσληψης στο Δημόσιο: .......................................................................... 
Υπηρεσία που υπηρετώ: ................................................................................................ 
Διεύθυνση Υπηρεσίας: .................................................................................................... 
Οδός: ......................................................................................... Αριθμός: ...... Τ.Κ: ........ 
Πόλη: ............................................................................................................................... 
Τηλ Υπηρεσίας: ................................................................................................................ 
Φαξ Υπηρεσίας: ............................................................................................................... 
email Υπηρεσίας: ............................................................................................................. 

Ασφάλιση 
Παλαιός ασφαλισμένος ΤΜΔΕΔΕ και Δημόσιο: ___ 
Παλαιός ασφαλισμένος ΤΣΜΕΔΕ: ___ 
Νέος ασφαλισμένος ΤΣΜΕΔΕ: ___ 
Δηλώνω με το παρόν, ότι αποδέχομαι να μου παρακρατείτε από την μισθοδοσία μου (από 1-1-2018) η συνδρομή 
μου στην  Α’ βάθμια ΕΜΔΥΔΑΣ ΘΡΑΚΗΣ που είμαι μέλος, ποσού …..…. €/μήνα, δηλ. ….… €/έτος. 

 
Ο/Η Δηλ… 

Ημερομηνία: _ _ /_ _ /_ _ _ _ 

 


