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ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΟΣ 
Συνάδελφοι, 
           1. Όσον αφορά το θέμα των ηλεκτρονικών εισιτηρίων θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι δεν 

υπάρχει καμία ειδοποίηση για οποιαδήποτε αλλαγή. Όταν υπάρξει ενημέρωση της ΑΔΕΔΥ και του 

συλλόγου από τον ΟΑΣΑ θα σας ενημερώσουμε άμεσα για οποιαδήποτε μεταβολή πρέπει να 

υπάρξει. Δεν υπάρχει κανένας  λόγος ανησυχίας και επειδή πολύ συνάδελφοι επικοινωνούν μαζί μας 

τηλεφωνικά επαναλαμβάνουμε ότι θα ειδοποιηθούν όλοι τους και ο κάθε ένας προσωπικά. 

         2. Κινητικότητα: η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων για να ενταχθούν στην 

κινητικότητα έπρεπε να έχει τελειώσει στις 15 Οκτωβρίου. Όπως και πάλι σας είχαμε γνωστοποιήσει με 

προηγούμενη ανακοίνωση το θεωρούσαμε βέβαιο ότι θα υπάρξει και νέα καθυστέρηση κάτι το οποίο 

πραγματοποιήθηκε αφού φθάσαμε αρχές Νοεμβρίου και η διαδικασία είναι στάσιμη. 

         3. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που έχουμε από το Υπουργείο Εσωτερικών από 

την Δευτέρα 30 Οκτωβρίου θα αναρτηθούν οι πίνακες των θέσεων που ζητούν οι δήμοι προς 

πλήρωση και πιθανόν να υπάρξει κάποια εξελικτική  διαδικασία στο συγκεκριμένο ζήτημα. Οι 

ενδιαφερόμενοι να εντείνουν την προσοχή τους τις επόμενες μέρες για την οποιαδήποτε εξέλιξη 

του θέματος αν και θα υπάρξει ανακοίνωση από την πλευρά μας για τις ημερομηνίες κατάθεσης των 

αιτήσεων των ενδιαφερομένων.        

          4. Μετά την καταβολή του αντιτίμου του γάλακτος μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου είναι 

υποχρεωμένη η δημοτική αρχή να περάσει από το Δημοτικό συμβούλιο το θέμα της καταβολής 

του χρηματικού αντιτίμου των ΜΑΠ των παρελθόντων ετών(εντός 5 μηνών απ την δημοσίευση του 

νόμου στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. 

           5. Ο Σύλλογος διοργανώνει τριήμερη εκδρομή την 1η ,2η και 3η Δεκεμβρίου στη Βεργίνα, 

Έδεσα, Παναγία Σουμελά κλπ με πολύ χαμηλή συμμετοχή των μελών του ΣΕΔΑ και καλούμε τους 

ενδιαφερομένους να ενημερωθούν από την ανακοίνωση η οποία θα κυκλοφορήσει άμεσα           

         6.Στο αμέσως προσεχές διάστημα θα υπάρχει στα γραφεία του συλλόγου σύμβουλος 

συντάξεων ώστε να μπορούν νε ενημερωθούν οι συνάδελφοι οι οποίοι ενδιαφέρονται για τα 

συνταξιοδοτικά θέματα.    

 


