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Του: Φίλιππου Κυριάκου 

Γενικού Γραμματέα της 

ΠΟΜΗΤΕΔΥ 

 …Δεν είχαμε πολύ υψηλές αποδοχές. Ζούσαμε 

όμως μια άνετη ή έστω και λίγο σπάταλη ζωή. «Δε 

βαριέσαι 1η και 15 θα ξαναπληρωθούμε…». Και 

πάντα δήθεν ανέμελα κοιτούσες για τις υπερωρίες 

και τα οδοιπορικά. Ευκαιρία για πανηγύρι… 

Ο λογαριασμός της ΔΕΗ πάντα ήταν 

υπολογίσιμος αλλά ποτέ δε σε τρόμαζε, ούτε σου 

έφερνε απελπισία. Τώρα, όλοι οι λογαριασμοί 

στοιβάζονται στην άκρη της κονσόλας ή 

επιδεικτικά ούτε που ανοίγονται μέχρι να λήξουν. 

Δουλεύουμε με «ληγμένα» πια. Κι αυτά τα 

ληγμένα στοιχειώνουν τη ζωή μας. 

Και ξαφνικά γεράσαμε. Όλοι μιλάμε για τη 

σύνταξη που ελπίζουμε να πάρουμε σύντομα γιατί 

νομίζουμε ότι έτσι θα γλιτώσουμε. Θα σ’ αφήσουν 

άραγε να γλιτώσεις; Μήπως τη γλίτωσε η 

μονιμότητα ή οι αποδοχές μας; 

Σαν όνειρο φαντάζει τότε που παίρναμε 

αύξηση. Θυμάσαι την ΑΤΑ; (Αυτόματη Τιμαριθμική 

Αναπροσαρμογή), Μη γελάς. Τα ζήσαμε κι αυτά. 

Ήταν οι εποχές του χαμόγελου, της ηρεμίας. Μόνο 

που τότε δεν μπορούσαμε να την εκτιμήσουμε.  

Μα ναι! Και της βεβαιότητας πως τίποτα δε θ’ 

αλλάξει.  

Ο μισθός μας θα αυξάνεται με τα χρόνια, θα 

έχουμε μια αξιοπρεπέστατη σύνταξη, καλή 

ασφάλιση για τα γεράματά μας κι ένα εφάπαξ, που 

τουλάχιστον οι μεγαλύτεροι είχαν κάνει ήδη την 

κατανομή του και μπορεί και να περίσσευε και κάτι 

για κάποιο καλό ταξίδι σ’ έναν ονειρεμένο τόπο. 

Εξάλλου θα συνέχιζαν οι τράπεζες να μοιράζουν 

χρήματα (εορτοδάνειο, διακοποδάνειο, κ.λπ) … ε ρε 

γλέντια!  
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Παίρναμε δώρο εορτών και επίδομα αδείας! 

Τώρα οι γιορτές μοιάζουν με οικονομικό εφιάλτη. 

Όσο για την άδεια, κάπως έτσι ανακαλύψαμε τις 

κρυφές χάρες του χωριού ή του εξοχικού για τους 

πιο τυχερούς (ασχέτως του χαρατσιού)! 

Μα ήταν ο χαμένος παράδεισος; Ας απαντήσει 

ο καθένας μας. Μόνο αυτός ξέρει. 

Κι ύστερα ήρθαν νέοι όροι, σκληροί: Άρση 

μονιμότητας = πανικός. Απόλυση = Απόλυτη 

καταστροφή. Μέχρι πρότινος όλη η ζωή είχε 

κάποιους άξονες: Μονιμότητα = Εξασφάλιση, 

προοπτική, σιγουριά, όνειρα για το μέλλον. Αύξηση 

= αισιοδοξία, ελπίδα, άνεση, στόχοι. Συνολικά = 

αξιοπρέπεια στη ζωή, δικαίωμα στο όνειρο και την 

ελπίδα. 

Μα τίποτα στη ζωή μας δε μένει σταθερό. Όλα 

αλλάζουν, μεταβάλλονται, πεθαίνουν ή 

ξαναγεννιούνται. Τίποτα δεν έχει μόνιμα ανοδική 

πορεία και τίποτα μόνιμα καθοδική. 

Ζούμε τη δική μας «κατοχή». Και πρέπει να 

δώσουμε ένα τέλος στον κατήφορο, στην 

περιδίνηση που βρισκόμαστε. Κανείς δε θα μας 

λυπηθεί. Οι αγορές, οι τράπεζες, το 

χρηματοπιστωτικό σύστημα που στηριζόμαστε για 

να μας «φροντίζει» είναι ανελέητο. Το «βαρέλι» 

μας δεν έχει πάτο. Τον πάτο πρέπει να τον 

βάλουμε εμείς. Μόνο εμείς μπορούμε και είναι δική 

μας η ευθύνη. 

Θέλουμε να έχουμε δικαίωμα στην ελπίδα και 

στη ζωή; Όλα κερδίζονται, τίποτα δε χαρίζεται σε 

κανέναν. Το είπε και ο ποιητής: 
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τις 7 Φεβρουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε το Γενι-

κό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας με τη συμμετοχή 

του συνόλου σχεδόν των προέδρων των Α’βάθμιων 

Συλλόγων που είναι μέλη της Ομοσπονδίας. 

Οι εργασίες του ξεκί-

νησαν με την κοπή της 

βασιλόπιτας που έδω-

σε αφορμή για την 

ανταλλαγή ευχών για 

τη νέα χρονιά. Όσο για 

τον τυχερό της χρο-

νιάς, αυτός ήταν ο 

Σύλλογος Ανατολικής Κρήτης, αφού το «φλουρί έπεσε» στον πρόε-

δρό του, κ. Σεκερτζή Ζαχαρία. 

Πολλά, ενδιαφέροντα και κρίσιμα ήταν τα θέματα που είχαν 

περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη και συζητήθηκαν: Τα τρέχοντα 

θέματα που απασχολούν τον κλάδο, η εξειδίκευση των αποφάσεων 

του 7ου συνεδρίου, η υλοποίηση του προγράμματος δράσης, η εκλογή 

δύο μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου και βεβαίως 

τα οικονομικά των Συλλόγων και της Ομοσπονδίας. 

Πιο συγκεκριμένα: Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΜΗΤΕΔΥ 

παρουσίασε συνοπτικά τη δράση του και ανέπτυξε τον προβληματι-

σμό του για τα τρέχοντα θέματα που απασχολούν τους Μηχανικούς 

Σ 

http://www.pomitedy.gr/wp-content/uploads/2014/03/1838-ΓΕΝΙΚΟ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-7-ΦΕΒΡΟΥΡΙΟΥ-2014.pdf
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Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Η προσπάθεια αποκλεισμού τους από 

τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων και η αξιολόγηση  των δημο-

σίων υπαλλήλων είναι δύο χαρακτηριστικά ζητήματα για τα οποία 

η ΠΟΜΗΤΕΔΥ διατύπωσε τεκμηριωμένες θέσεις και ανέπτυξε δρά-

ση, τόσο σε επίπεδο συντονισμού ενεργειών με άλλες συνδικαλιστι-

κές οργανώσεις, όσο και σε επίπεδο επαφών με στελέχη της κυβέρ-

νησης και βουλευτές. 

Από την πλευρά τους, οι Πρόεδροι των Α’ βάθμιων Συλλόγων 

παρουσίασαν τις επιμέρους διαστάσεις των προβλημάτων αυτών 

και εξέθεσαν τα ιδιαίτερα προβλήματα που τους απασχολούν, όπως 

είναι ο βαθμός συμμετοχής και επικοινωνίας των συναδέλφων με τα 

συλλογικά τους όργανα, οι περιορισμένες και διαρκώς μειούμενες 

οικονομικές τους δυνατότητες, οι σχέσεις με άλλους συλλογικούς 

φορείς, το γενικότερο κλίμα απαξίωσης του συνδικαλιστικού κινή-

ματος, τα βαθύτε-

ρα αίτια αυτών 

των φαινομένων 

και οι τρόποι α-

ντιμετώπισής 

τους. 
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Το παρόν και το μέλλον του Ινστιτούτου Έρευνας και Επιμόρ-

φωσης Πτυχιούχων Μηχανικών είναι ένα θέμα που επίσης απασχό-

λησε το Γενικό Συμβούλιο του Φεβρουαρίου. Διαπιστώθηκε ότι υπό 

τις παρούσες συνθήκες, τα περιθώρια δράσης του είναι πολύ περιο-

ρισμένα, προσδοκία όμως είναι να γίνει αυτοδύναμο και μέσω της 

δράσης του να αποφέρει πόρους στην Ομοσπονδία. 

Ένα άλλο ιδιαίτερα σημαντικό θέμα με το οποίο ασχολήθηκε 

το Γενικό Συμ-

βούλιο της 7ης 

Φεβρουαρίου 

ήταν τα οικονο-

μικά προβλήμα-

τα που απασχο-

λούν την Ομο-

σπονδία και τους 

Συλλόγους αντί-

στοιχα. Κατέστη 

σαφές ότι η ΠΟΜΗΤΕΔΥ δεν έχει πλέον έσοδα μετά την κατάργηση 

του επιδόματος του 3‰, επομένως, μόνη πηγή εσόδων είναι η τα-

κτική είσπραξη των συνδρομών από τους συλλόγους και η απόδοση 

ενός μικρού μέρους αυτών στην Ομοσπονδία. Για να γίνει αυτό απο-

τελεσματικά, προτάθηκε η παρακράτηση του ποσού της συνδρομής 

από τη μισθοδοσία των συναδέλφων μελών των συλλόγων. 

Γύρω από το θέμα αυτό και κυρίως γύρω από τη τρόπο υλο-

ποίησης του όλου εγχειρήματος αναπτύχθηκε έντονος προβληματι-
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σμός. Η απόφαση που τελικά ελήφθη ήταν να διεξαχθούν Γενικές 

Συνελεύσεις σε όλους τους πρωτοβάθμιους Συλλόγους, στις οποίες 

θα ληφθεί και η σχετική απόφαση ενώ η συναίνεση κάθε συναδέλ-

φου για την παρακράτηση της συνδρομής θα δίνεται με την κατά-

θεση στο Σύλλογό του υπεύθυνης απογραφικής δήλωσης. 

Ομόφωνα διαπιστώθηκε ότι το εγχείρημα είναι περίπλοκο και 

δύσκολο. Από την επιτυχία του όμως εξαρτάται όχι απλώς η αποτε-

λεσματικότητα αλλά και η βιωσιμότητα, η ίδια η υπόσταση της συν-

δικαλιστικής εκπροσώπησης του κλάδου. 

 

Σε μία παράλληλη με το Γενικό Συμβούλιο διαδικασία συνε-

δρίασε το  Ινστιτούτο Έρευνας και Επιμόρφωσης Πτυχιούχων Μη-

χανικών προκειμένου να εκλέξει τους δύο αντιπροσώπους του.  

Από το σύνολο των μετόχων του προτάθηκαν οι:  

Ειρήνη Μπεκιάρη, (Πρόεδρος Α’ βάθμιου Συλλόγου Λάρισας – 

Μαγνησίας), Παναγιώτης Μισθός, (Πρόεδρος Α’ βάθμιου Συλλόγου 

Αρκαδίας – Λακωνίας), Γιάννης Παπαϊωάννου (Πρόεδρος Α’ βάθμι-

ου Συλλόγου Δωδεκανήσου) και Θεόδωρος Τσίπας, (Πρόεδρος Α’ 

βάθμιου Συλλόγου Ηλείας).  

Εξελέγησαν οι Ειρήνη Μπεκιάρη και Γιάννης Παπαϊωάννου. 
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λοποιώντας την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της 

7ης Φεβρουαρίου πολλοί πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι προχώ-

ρησαν στην πραγματοποίηση Γενικών Συνελεύσεων, 

στις οποίες παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν τα τρέχοντα θέματα 

που απασχολούν τους δημοσίους υπαλλήλους και ιδιαίτερα τον κλάδο 

των Μηχανικών ΤΕ.  

  Σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις συμμετείχε αντιπροσωπεία 

της ΠΟΜΗΤΕΔΥ, ενώ κοινό σημείο αναφοράς ήταν και το μείζον θέμα 

της βιωσιμότητας των Συλλόγων και της Ομοσπονδίας για τη διασφά-

λιση των οικονομικών προϋποθέσεων γι’ αυτήν. 

 

Την Παρασκευή 21 

Φεβρουαρίου 2014, 

στην αίθουσα του 

Εργατικού Κέντρου 

Καρδίτσας πραγμα-

τοποιήθηκε η Γενική 

Συνέλευση του Συλ-

λόγου Καρδίτσας – 

Τρικάλων,  η οποία,  

 

Υ 

http://www.pomitedy.gr/%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84/
http://www.pomitedy.gr/%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84/
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τόσο ως προς το ποσοστό συμμετοχής, όσο και ως προς τη σημασία των 

θεμάτων που συζητήθηκαν, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η μεγαλύ-

τερη που έγινε εδώ και 11 χρόνια από της ιδρύσεως του Συλλόγου. 

 Στη Συνέλευση αποφασίστηκε η παρακράτηση της συνδρομής 

των μελών του Συλλόγου από τη μισθοδοσία τους και η απόδοση, κάθε 

μήνα, ενός (1) ευρώ ανά φυσικό μέλος στην ΠΟΜΗΤΕΔΥ. Η υλοποίηση 

αυτών των αποφάσεων έχει ήδη δρομολογηθεί. 

 

Λίγες μέρες αργότερα, την Παρασκευή 28/2/014 πραγματοποιήθηκε 

στη Λάρισα και στο ξενοδοχείο Divani 

Palace η Γενική Συνέλευση και η κοπή 

της πίτας του Α’ Βάθμιου Συλλόγου 

Λάρισας – Μαγνησίας. 

Η συμμετοχή των συναδέλφων και η 

ομόφωνη απόφαση υπέρ του νέου 

τρόπου είσπραξης των συνδρομών 

μέσω της ενιαίας αρχής πληρωμών 

δείχνουν με σαφήνεια πως η ανάγκη 

για συσπείρωση βρίσκει ανταπόκριση 

στους συναδέλφους και αυτό είναι ένα 

εξαιρετικά θετικό μήνυμα για την επιβίωση του κλάδου. 

 

http://www.pomitedy.gr/%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CE%B7-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7/
http://www.pomitedy.gr/%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CE%B7-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7/
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Ο Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών 

Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού 

Τομέα Δημοσίων Υπαλλήλων του νομού 

Ιωαννίνων πραγματοποίησε της Γενική 

του Συνέλευση την Τετάρτη 12 Μαρτίου 

και τα θέματα που συζητήθηκαν σε αυ-

τήν ήταν καταρχήν ο διοικητικός και οι-

κονομικός απολογισμός, τα τρέχοντα 

θέματα που απασχολούν τον κλάδο και 

η παρακράτηση της συνδρομής από τη 

μισθοδοσία, θέμα για το οποίο η από-

φαση ήταν θετική και ομόφωνη. 

Η Κοζάνη φιλοξένησε τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Δυτικής 

Μακεδονίας, την Πέμπτη 13 Μαρτίου. Τα μέλη και αυτού του Συλλόγου 

αντάλλαξαν διαπιστώσεις και απόψεις για τα προβλήματα που αντι-

μετωπίζουν οι μηχανικοί ΤΕ που εργάζονται στις δημόσιες υπηρεσίες 

της περιοχής και συμφώνησαν ότι ο εξορθολογισμός στη διαχείριση 

των οικονομικών και στην είσπραξη των συνδρομών είναι μονόδρομος 

για τη διαφύλαξη της βιωσιμότητας του κλάδου. 

http://www.pomitedy.gr/%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CE%B7-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-3/
http://www.pomitedy.gr/%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BC%CE%B1/
http://www.pomitedy.gr/%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BC%CE%B1/
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Την Παρασκευή 21 Μαρτίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμε-

λητηρίου Δωδεκανήσου, στη Ρόδο, πραγματοποιήθηκε η 6η τακτική Γε-

νική Συνέλευση του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικού 

Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων του νομού Δω-

δεκανήσου. 

Η συνέλευση έδωσε την ευκαιρία για μια εκτενή και παραγωγική 

συζήτηση γύρω από θέματα όπως τα εργασιακά ζητήματα που απα-

σχολούν τους δημοσίους υπαλλήλους, (διαθεσιμότητα – απολύσεις, α-

ξιολογήσεις κλπ), οι 

Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ρό-

δου και της Περιφέ-

ρειας Δωδεκανήσου 

και φυσικά η οικονο-

μικά κατάσταση του 

Συλλόγου και η από-

φαση για την παρα-

κράτηση των  

συνδρομών από τη μισθοδοσία. 

 

 

 

http://www.pomitedy.gr/%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%B4%CF%89%CE%B4%CE%B5/
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Την Παρασκευή 4 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση 

του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης 

Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων του νομού Βοιωτίας.  

Στην Ημερήσια Διάταξη τέθηκαν όλα τα θέματα που απασχολούν 

τους μηχανικούς ΤΕ που εργάζο-

νται στο δημόσιο αλλά και ο 

προβληματισμός για το παρόν 

και το μέλλον της οργανωμέ-

νης έκφρασής τους.  

 Ειδικά για το θέμα αυτό 

συμφωνήθηκε και αποφασί-

στηκε να δημι- ουργηθούν οι 

προϋποθέσεις της οικονομικής 

επάρκειας    Συλλόγων και  

Ομοσπονδίας.  

 

 
 

http://www.pomitedy.gr/%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85-%CF%80%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BF-2/
http://www.pomitedy.gr/%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85-%CF%80%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BF-2/
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ν προσπαθήσει κανείς να βρει κάποιους χαρακτηρισμούς 

για την εποχή που ζούμε, σίγουρο είναι ότι πρώτον: δε θα 

δυσκολευτεί και δεύτερον ότι οι περισσότεροι από αυτούς 

θα έχουν αρνητικό πρόσημο. 

Ένας από αυτούς τους χαρακτηρισμούς θα μπορούσε να είναι «η 

εποχή της αποδόμησης». Κοινωνικά δικαιώματα, κατακτήσεις που 

ενίσχυαν και εδραίωναν την έννοια της αξιοπρεπούς διαβίωσης των 

εργαζομένων οικοδομήθηκαν με κόπο, κόστος και πολυετείς αγώνες κι 

όμως χρειάστηκαν μόλις λίγα χρόνια και περίσσιο  πολιτικό θράσος 

για να ισοπεδωθούν. 

Η συλλογική – συν-

δικαλιστική δράση είναι 

μία από τις τελευταίες, 

ουσιαστικές και αποτελε-

σματικές μορφές αντίδρα-

σης απέναντι σ’ αυτό το 

κατά πως φαίνεται οργα-

νωμένο σχέδιο απίσχνα-

σης της ελληνικής κοινωνίας. Γι’ αυτό και βάλλεται από τις μνημονια-

κές κυβερνήσεις, οι οποίες επιδιώκουν με κάθε μέσο να αποδυναμώ-

σουν το συνδικαλιστικό κίνημα. 

Χρέος των συλλογικών δομών είναι να μην επιτρέψουν αυτό να 

γίνει. Να διαφυλάξουν το ένα από τα ελάχιστα εναπομείναντα οχυρά 

της κοινωνίας και των εργαζομένων. Χρέος των συνδικαλιστικών ορ-

Α 
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γανώσεων και δη της ΠΟΜΗΤΕΔΥ και των Α’ βάθμιων Συλλόγων – 

μελών της είναι να παραμείνουν ζωντανοί ως ενεργοί πυρήνες αλλη-

λεγγύης, συμπαράστασης και αγωνιστικής διεκδίκησης.  

Για να επιτευχθεί όμως αυτό, για να είναι η συνδικαλιστική λει-

τουργία πράξη ουσίας και όχι ευχολόγιο θα πρέπει να πληρούνται ορι-

σμένες στοιχειώδεις προϋποθέσεις με βασικότερη όλων την οικονο-

μική επάρκεια και αυτάρκεια. Όπως όλες οι συλλογικές οντότητες, 

έτσι και η ΠΟΜΗΤΕΔΥ και οι Α’ βάθμιοι Σύλλογοι που είναι μέλη της 

θα πρέπει να έχουν την ικανότητα να καλύπτουν τα λειτουργικά τους 

έξοδα και να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι 

πολυεπίπεδοι συνδικαλιστικοί αγώνες. 

Η κατάργηση, εδώ και τρία χρόνια του επιδόματος του 3‰ είχε 

ως συνέπεια την εξάλειψη κάθε πρόσθετου οικονομικού πόρου και 

πλέον, η μόνη πηγή εσόδου για τα ταμεία του Συλλόγου και της Ομο-

σπονδίας είναι οι συνδρομές των μελών. Αν αυτές δεν καταβάλλονται 

είναι σαφές ότι η κάλυψη των εξόδων θα γίνεται καταναλώνοντας τα 

όποια οικονομιά αποθέματα, τα οποία στο ορατό μέλλον θα εξαντλη-

θούν σημαίνοντας ταυτόχρονα τη διακοπή λειτουργίας των Συλλόγων 

και της Ομοσπονδίας.  

Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΜΗΤΕΔΥ, που έγινε στις 7/2/2014 

ασχολήθηκε ιδιαίτερα με αυτό το μείζον θέμα και ομόφωνα κατέληξε 

στο συμπέρασμα ότι η καταβολή των συνδρομών μέσα από τη μισθο-

δοσία σε συνδυασμό με τη συνετή και με φειδώ διαχείριση των οικονο-

μικών είναι ο μοναδικός δρόμος για να καταστούν βιώσιμοι οι Σύλλο-

γοι και η Ομοσπονδία, για να συνεχίσουν να υπάρχουν ως οργανωμέ-

νη οντότητα. 
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Βασιζόμενο σε αυτό το συμπέρασμα αποφάσισε ότι άμεσα θα 

πρέπει να γίνουν Γενικές Συνελεύσεις σε όλους τους Συλλόγους – μέλη 

της ΠΟΜΗΤΕΔΥ, στις οποίες θα συζητηθούν και θα αποφασιστούν τα 

επιμέρους θέματα που αφορούν την καταβολή των συνδρομών μέσα 

από τη μισθοδοσία. Επίσης, αποφασίστηκε ότι από το ποσό που κάθε 

Σύλλογος θα ορίσει ως συνδρομή, ένα (1) ευρώ κάθε μήνα θα κατατί-

θεται στη ΠΟΜΗΤΕΔΥ. Όλη αυτή η διαδικασία θα υλοποιείται μέσω 

ανοίγματος κωδικού κράτησης στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών. 

Φυσικά, προϋπόθεση είναι η ρητή συναίνεση των συναδέλφων 

μηχανικών που είναι μέλη των Συλλόγων στην παρακράτηση της συν-

δρομής τους προς το Σύλλογό τους από τη μισθοδοσία τους. Αυτή θα 

δίνεται μέσω υπογεγραμμένης απογραφικής δήλωσης στην οποία πέ-

ρα από τα ατομικά και επαγγελματικά στοιχεία θα αναφέρεται ρητά 

ότι ο υπογράφων επιθυμεί να παρακρατείται από το μισθό του κάθε 

μήνα η συνδρομή για την ΠΟΜΗΤΕΔΥ και το Σύλλογο στον οποίο εί-

ναι μέλος.  

Σ΄ αυτήν την νέα προσπάθεια που ξεκινάει, είναι απολύτως α-

ναγκαία η συστράτευση όλων των μελών των Δ.Σ των Α’ Συλλόγων, 

των αντιπροσώπων συνέδρων και του κάθε συνάδελφου.  

 

  



 

 

 

Απογραφική Αίτηση – Δήλωση 

       ΠΡΟΣ: Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ,   Α’ΘΜΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ………………………..….. 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Επώνυμο:…………………….……… Όνομα: …………………………………… 

Όνομα Πατέρα: …………………………Όνομα μητέρας………………………… 

Α.Φ.Μ.:……………………………Α.Δ.Τ.:………………………………………….. 

Διεύθυνση. Οδός: ………………………………………Αριθμός:……………...... 

Δήμος :………………………………………..……….Τ.Κ.: ……………………… 

Τηλέφωνα. Κινητό : …………………………….. Οικίας: ……………………….. 

Email: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ @__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Υπουργείο: ………………………………………………………………………. 

2. ΝΠΔΔ: ……………………….……………………………………………………. 

 Εποπτεύον Υπουργείο του ΝΠΔΔ : ………………………………….…… 

3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση : ……………………..……………………………… 

4. Αιρετή Περιφέρεια: ………………… Περιφερειακή ενότητα:…………………. 

5. Δήμος : …………………………………………………………………………… 

Υπηρεσία:…………………………… Θέση ευθύνης……………………………… 

Μόνιμος:                 Με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ:                Με άλλη σχέση:  

Αριθμός Μητρώου : ……………………... Έτος  πρόσληψης…………………… 

Διεύθυνση Υπηρεσίας :…………………………...Πόλη :……………….Τ.Κ.…… 

Τηλέφωνο Υπηρεσίας:…………….……. ΦΑΞ υπηρεσίας :……………………. 

Email Υπηρεσίας : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  __ _ _ _ _ _ _ _ @_ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _  

ΔΗΛΩΣΗ 
Δηλώνω ότι είμαι μέλος του Α’ Βάθμιου Συλλόγου…………………………….. 

και επιθυμώ να παρακρατείται από το μισθό μου κάθε μήνα η συνδρομή για 

την ΠΟΜΗΤΕΔΥ και το Σύλλογο όπως και σε παλαιότερο απογραφικό προς 

τη Δ18 του ΥΠΟΜΕΔΙ είχα δηλώσει. 

 

Ημερομηνία:……………./……./……… 

                                                               Ο/Η Δηλ……….                  

   



ΤΙΤΛΟΙ  ΣΠΟΥΔΩΝ 
 

Α. Βασικός τίτλος 

Πτυχίο :……………………………………………………………………… 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: …………………………………………………… 

Δεύτερος τίτλος σπουδών 

Πτυχίο  :……………………………………………………………………… 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: …………………………………………………… 

Β. Μεταπτυχιακά 

Τίτλος: 

……………….…………………………………………………………………… 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: ………………………….…………………………… 

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

 

Δημόσιο:  

ΙΚΑ: 

Άλλος ασφαλιστικός φορέας:  
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ΑΡΘΡΟ 

 

 

 

 

 

Του: Δημ. Κωστάκη 

Προέδρου του  

Συλλόγου Μηχανικών  

Δημοσίων Υπαλλήλων 

Καρδίτσας - Τρικάλων  
 

 

 

 

ταν αρχές Φεβρουαρίου όταν το Γε-

νικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας 

μετά από ΟΜΟΦΩΝΗ απόφασή του 

πήρε την πρωτοβουλία να αρχίσει η 

παρακράτηση της συνδρομής κάθε μέλους 

δια μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών από 

την μισθοδοσία τους. 

Δεύτερη φορά έπαιρνα μέρος σε μία τέ-

τοια συνεδρίαση και ομολογώ ότι τα πράγματα 

ήταν πραγματικά δύσκολα. Μέσα μου όμως πί-

στευα ότι ή ΤΩΡΑ θα κάναμε ΟΛΟΙ μας το βήμα 

για να πείσουμε τα μέλη μας για την ανάγκη συ-

νέχισης των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων μας και της Ομοσπονδίας μας 

ή ΠΟΤΕ. 

Ομολογώ ότι προβληματίστηκα σχετικά με το πώς θα μπορέσω 

να πείσω τα μέλη μας να έρθουν να παρακολουθήσουν μια Γενική Συ-

νέλευση στην οποία θα αναπτύσσαμε τις απόψεις μας, αφού κάτι τέ-

τοιο είχε πραγματικά να γίνει χρόνια (εκτός φυσικά από τις εκλογές). 

Αφού πρώτα πραγματοποιήσαμε συνεδρίαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Συλλόγου μας αποφασίσαμε ομόφωνα τις δράσεις και 

τους τρόπους προσέγγισης των μελών μας. 

Ετοιμάσαμε μια πρόσκληση για σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης 

και ομάδα από το Δ.Σ. πήγε σε κάθε Υπηρεσία και των δύο Νομών 

(Καρδίτσας και Τρικάλων)και έδωσε ατομικά σε κάθε μέλος την πρό-

σκληση εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους πρέπει να έρθουν 

όλοι τους στη Γ.Σ.:Γιατί ο σύλλογος πρέπει να υπάρχει, γιατί πρέπει να 

συνεχίσουμε να εκπροσωπούμαστε από την  Ομοσπονδίας μας. 

 

 

 

 

Ή 
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ΑΡΘΡΟ 
 

Σε όλες αυτές τις επισκέψεις μας αυτό που μου έκανε πραγματι-

κά εντύπωση ήταν το ξάφνιασμα των μελών ότι πραγματικά υπάρχει 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ υπάρχει ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ. Υπήρχαν μέλη  που από την 

ΠΡΩΤΗ στιγμή συμφώνησαν και συμπλήρωσαν αμέσως τα απογραφι-

κά τους, άλλοι πάλι εξέφρασαν την άποψη ότι δε θα καταφέρουμε τί-

ποτα και άλλοι,μας κοιτούσαν σα να είμαστε εξωγήινοι. 

Αναμενόμενες όλες οι αντιδράσεις των μελών μας.Κάπως έτσι 

θα αντιδρούσα και εγώ, θα έλεγα «τώρα μας θυμηθήκατε μετά από 

τόσα χρόνια και πάλι για χρήματα;» 

Παρατήρησα όμως κάτι που μου έδωσε δύναμη να συνεχίσω την 

προσπάθεια επανιδρύσεως του Συλλόγου μας. Όταν εξηγούσαμε 

πραγματικά μέσα από την ΚΑΡΔΙΑ μας τι θέλαμε να κάνουμε ΟΛΟΙ 

τους μας κατανοούσαν και μας γέμισαν με θετική ενέργεια για να συ-

νεχίσουμε. 

Έτσι, η Γενική 

μας Συνέλευση πραγ-

ματοποιήθηκε και χα-

ρακτηρίζεται απόλυτα 

επιτυχής. Είχε μαζική 

συμμετοχή και ομόφω-

να λήφθηκε η απόφαση 

για την συγκέντρωση 

των απογραφικών δελ-

τίων και παρακράτηση 

των συνδρομών μας μέ-

σω της ΕΑΠ.Το πρώτο στάδιο ολοκληρώθηκε. 

Δε σταματήσαμε όμως ποτέ σε εκείνο το σημείο. Αυτή ήταν η 

ουσιαστική εκκίνηση του Συλλόγου μας και συνεχίσαμε είτε με τηλε-

φωνικές επικοινωνίες είτε με νέες επισκέψεις σε υπηρεσίες να εξηγού-

με τις νέες δράσεις μας. Τα μέλη μας ανταποκρίθηκαν σε ότι τους ζη-

τήσαμε -φυσικά πλην ελαχίστων περιπτώσεων όπως συνταξιοδοτήσεις 

ή πληρωμή με το παλαιό τρόπο-. Εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι 

αλλά και ούτε να πάρουμε κάποιο μέλος από το χέρι για να τον δεί-
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ΑΡΘΡΟ 
ξουμε τον τρόπο. Όταν κάποιος δεν θέλει να συμμετέχει δεν θα μπο-

ρέσει να έχει τα οφέλη του Συλλόγου μας της Ομοσπονδίας μας.  

 

Υπάρχουν και άλλα θέματα: αξιολογήσεις, επιτροπές, θέσεις 

ευθύνης, επαγγελματικά δικαιώματα κ.λ.π. Όποιος δεν καταλαβαίνει 

ή έχει άλλη άποψη καλώς την έχει. Τη σεβόμαστε ΕΜΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙ-

ΖΟΥΜΕ με αυτούς που είναι ΜΑΖΙ ΜΑΣ. 

Αρχικά ξεκινήσαμε με αίτηση στη Ενιαία Αρχή Πληρωμών για 

άνοιγμα Κωδικού Κράτησης. Εδώ θέλω να πω ότι η βοήθεια της Γραμ-

ματείας της Ομοσπονδίας μας ήταν καταλυτική διότι πήρε την αίτησή 

μας αμέσως και την πρωτοκόλλησε στη αρμόδια υπηρεσία. Αν πήγαινε 

ταχυδρομικά και μέχρι να βρούμε σε ποιά υπηρεσία θα πάει, θα σπα-

ταλούσαμε πολύτιμο χρόνο. 

Στη συνέχεια ετοιμάσαμε επιστολές για την παρακράτηση των 

συνδρομών προς κάθε υπηρεσία στην οποία εργάζονται μέλη μας και 

είτε τις πηγαίναμε εμείς επιτόπου, εξηγώντας στον αντίστοιχο διαχει-

ριστή μισθοδοσίας τι θέλουμε να κάνουμε, είτε τις στέλναμε με email 

βάζοντας όμως στο παιχνίδι το αντίστοιχο μέλος μας να παρακολουθεί 

την διαδικασία. 

Συνάδελφοι, η ανταπόκριση που λάβαμε από τα μέλη μας ήταν 

θετικότατη λες και επιζητούσαν και αυτοί οι ίδιοι να φανούν χρήσιμοι.  

Θέλω και μέσω αυτής της επιστολής μου να ευχαριστήσω ΟΛΑ ΤΑ 

ΜΕΛΗ ΜΑΣ  για την βοήθεια τους. 

Για τα μέλη μας που ήταν σε Υπηρεσίες όπως πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ , 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ , ΕΡΓΑΣΙΑΣ τις επιστολές τις διαβιβάσαμε στην Ομο-

σπονδία μας και αυτή με τη σειρά της στις αντίστοιχες μισθολογικές 

διευθύνσεις γιατί όπως γνωρίζετε στα Υπουργεία αν δεν ξέρεις που να 

στείλεις ένα έγγραφο μπορεί να χαθεί όπως το εξαφανισμένο  

Μπόινγκ. 

 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΣ 

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 3‰. 
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Για την συνεργασία μας αυτή θέλω να ευχαριστήσω το ΔΣ της 

Ομοσπονδίας μας και φυσικά τη εκπληκτική υπάλληλο της γραμμα-

τείας για τη συνεχή παρακολούθηση και ενημέρωση. 

Και δε σταματήσαμε εκεί.Ακόμη και σήμερα, ένα βήμα πριν γίνει 

η απόφαση μας πραγματικότητα παίρνουμε τηλέφωνα στους διαχειρι-

στές της μισθοδοσίας κάθε υπηρεσίας και μαθαίνουμε  σε ποίο στάδιο 

βρισκόμαστε. 

Σας πληροφορώ ότι από αρχές Μαΐου θα μπαίνουν στα ταμεία 

του Συλλόγου μας και της Ομοσπονδίας μας τα πρώτα έσοδα από την 

παρακράτηση της συνδρομής των μελών μας από την μισθοδοσία τους 

μέσω της ΕΑΠ. 

Συνάδελφοι, όλοι μας πρέπει να πιστέψουμε ότι αργά ή γρή-

γορα αυτό θα το καταφέρουμε γιατί απλά είμαστε ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

και με ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΤΑ μπορούμε να ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ. 

Είμαι στην διάθεση οπουδήποτε αγαπητού συναδέλφου να επι-

κοινωνήσει μαζί μου και να του στείλω ότι υλικό έχω για να διευκολύ-

νω την ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ του. 

 

 

 

 

 

ΜΕ ΠΙΣΤΗ, ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ 

ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ  

ΘΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΠΟΛΛΑ. 


