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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΘΕΜΑ : Διαδικασίες κατανομής πόρου 2,5 ‰ 

Σας γνωρίζουμε ότι στις 5 & 6 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε το Γενικό Συμβούλιο 

της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. με κυρίαρχο θέμα τις Διαδικασίες κατανομής πόρου 2,5 ‰.  

Ο ΣΥ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ Φ-Ε-Φ έχοντας υπόψη:  

 τον νόμο 4612/2019 άρθρο 14 

 Το άρθρο 4 του καταστατικού της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.  

 Το άρθρο 3 του καταστατικού του ΣΥ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ Φ-Ε-Φ καθώς  

 και τις ομόφωνες αποφάσεις του παραπάνω Γενικού Συμβουλίου της 

Ομοσπονδίας μας,  

σας ενημερώνει ότι, δικαιούχοι του παραπάνω πόρου είναι τα οικονομικά ενήμερα μέλη 

του ΣΥ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ Φ-Ε-Φ και της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. 

Ειδικότερα : 

α) Για τα μέλη μας των οποίων η παρακράτηση του 1,50 € / μήνα γίνεται μέσω της Ε.Α.Π. 

(Ενιαίας Αρχής Πληρωμών) είναι οικονομικά ενήμερα και δεν απαιτείται ουδεμία ενέργεια 

εκ μέρους τους στην πρώτη φάση υλοποίησης. 

β) Για τα μέλη μας, για τα οποία δεν γίνεται η παραπάνω παρακράτηση, θα πρέπει να 

καταβληθεί εφάπαξ το ποσό των 58,50 €  (δηλαδή 39 μήνες Χ 1,50 €/μήνα), το αργότερο  

έως 31 Αυγούστου 2019.  

Το ανωτέρω χρονικό διάστημα υπολογίζεται από 01 Οκτωβρίου 2016, (ημερομηνία 

διεξαγωγής του Συνεδρίου της  Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.), έως και 31 Δεκεμβρίου 2019. 
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Όλα τα Μέλη ΣΥ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ Φ-Ε-Φ 

 

 

 



γ) Για τους συναδέλφους – σσες ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΤΕ Δημοσίους υπαλλήλους, που δεν είναι 

εγγεγραμμένα μέλη, θα πρέπει να καταβάλλουν και αυτοί εφάπαξ το ποσό των 58,50 €  

(δηλαδή 39 μήνες Χ 1,50 €/μήνα) και επιπλέον 5,00 € για την εγγραφή τους το αργότερο 

έως 31 Αυγούστου 2019. 

δ) Ενημερώνουμε τους συναδέλφους –σσες, ότι ο  ΣΥ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ Φ-Ε-Φ θα αποστέλλει τους 

δικαιούχους καταβολής του παραπάνω πόρου (ονομαστικά με τα αντίστοιχα IBAN των 

λογαριασμών τους) στην  Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.  μόνο εφόσον είναι οικονομικά ενήμεροι.  

Συνεπώς σε όσους -σες εξακολουθεί να μην γίνεται η παρακράτηση μέσω Ε.Α.Π., θα πρέπει 

να καταβάλουν έως 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, την ετήσια συνδρομή των 18,00 €, ώστε να 

είναι δικαιούχοι του παραπάνω πόρου για το επόμενο έτος.  

Δυνατότητα εξόφλησης των παραπάνω συνδρομών μπορεί να γίνεται στους παρακάτω 

λογαριασμούς τραπεζών με αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης στο mail του 

ΣΥ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ Φ-Ε-Φ: 

 

Τράπεζα Πειραιώς : GR 4001712910006291138761599 και  

Εθνική Τράπεζα : GR 0901107540000075474647700 

 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα.:  

1. Παπαχρήστου Κώστας 6974821674  

2. Στεφανής Κώστας 6977222319 

 

 

 


