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                                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Προς: μέλη των πρωτοβαθμίων     
Συλλόγων της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.  

 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
όπως γνωρίζετε μετά την ψήφιση του νόμου 4612/2019 (ΦΕΚ 77/τ. Α΄/23-5-2019), 
στο άρθρο 14 του οποίου προβλέπεται η δημιουργία πόρου 2,5‰ με δικαιούχους 
τους ΤΕ Μηχανικούς, μέλη της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ., ακολούθησε η υπ’ αρ. 
ΔΝΣβ/51667/ΦΝ 466 /1-7-2019 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2780/τ. Β΄/4-7-2019) που 
ορίζει το ΤΜΕΔΕ ως φορέα διακίνησης και απόδοσης του Πόρου στους δικαιούχους. 
Αναμένοντας την ολοκλήρωση της διαδικασίας με το ΤΜΕΔΕ και τη συγκρότηση της 
διαχειριστικής επιτροπής του Πόρου, αλλά και δεχόμενοι ένα διαρκώς αυξανόμενο 
όγκο ερωτημάτων και διευκρινίσεων από συναδέλφους μας, θεωρούμε ότι 
επιβάλλεται να προχωρήσουμε άμεσα στη δημιουργία του Μητρώου των 
δικαιούχων του Πόρου.  
Σύμφωνα και με τις αποφάσεις του Γενικού και του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ., όλοι οι συνάδελφοι θα πρέπει να προσκομίσουν στον Πρωτοβάθμιο 
Σύλλογο που ανήκουν: 

1. Την Συμπληρωματική Απογραφική Αίτηση - Δήλωση  που θα παραλάβουν από 
το Σύλλογό τους και στην οποία θα αναγράφεται ο ΙΒΑΝ του τραπεζικού τους 
λογαριασμού στον οποίον θα πρέπει να είναι οι πρώτοι δικαιούχοι.  

2. Φωτοαντίγραφο της σελίδας του βιβλιαρίου της τράπεζας στο οποίο 
αναγράφεται ο ΙΒΑΝ και οι δικαιούχοι. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί είναι προτιμότερο 
να είναι των τραπεζών Attica Bank ή Εθνικής, ώστε οι συνάδελφοι να μην 
επιβαρύνονται με έξοδα διατραπεζικών συναλλαγών. Η Attica Bank, λόγω της 
ειδικής συμμετοχής του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε στο μετοχικό της κεφάλαιο, έχει ήδη διαμορφώσει 
και θα μας ενημερώσει προσεχώς για το πακέτο προσφορών που θα παρέχει σε 
όσους την επιλέξουν. 

3. Βεβαίωση της υπηρεσιακής τους κατάστασης, την οποία θα χορηγήσει ο 
εργασιακός τους φορέας (όπως αναφέρει η Υπουργική Aπόφαση) και στην οποία θα 
αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η ειδικότητα, η εργασιακή σχέση, η 
ημερομηνία πρόσληψης και οπωσδήποτε ότι είναι διορισμένοι και  υπηρετούν στον 
κλάδο των ΤΕ Μηχανικών. 

 
Σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων της Ομοσπονδίας, κάθε μέλος το οποίο 

δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένο προς την Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ., ή είναι νέο μέλος, ή 
μέλος νέου Συλλόγου, θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των 30€.  
Μέλη των οποίων η συνδρομή εισπράττεται  μέσω της ΕΑΠ πριν από τις 30/9/2017 
δεν οφείλουν να καταβάλλουν την εισφορά των 30€. 
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Μέλη των οποίων η συνδρομή εισπράττεται μέσω της ΕΑΠ μετά την 1/10/2017 θα 
καταβάλλουν για την Ομοσπονδία το ποσό που υπολείπεται των 30€. 
Μέλη τα οποία διορίστηκαν μετά τις 30/9/2016 θα καταβάλλουν το ποσό που 
αναλογεί στο χρόνο Υπηρεσίας τους. 
Το ποσό των 30€ προς την Ομοσπονδία μπορεί να καταβληθεί σε δόσεις με 
παρακράτηση του από το ΤΜΕΔΕ όταν θα αρχίσει η καταβολή του Πόρου και σε 
συνεννόηση με τον Πρωτοβάθμιο Σύλλογο που ανήκουν. 

Η οικονομική τακτοποίηση των μελών των Συλλόγων είναι βασική καταστατική 
τους υποχρέωση και δίνει τη δυνατότητα ύπαρξης και δράσης των Συλλόγων και της 
Ομοσπονδίας.  

Έχουμε την υποχρέωση και οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους 
που στήριξαν οικονομικά την Ομοσπονδία τα προηγούμενα δύσκολα χρόνια και 
συνέβαλαν ουσιαστικά με την δράση τους στην ύπαρξη της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ., στην 
επίτευξη των στόχων της και την  προάσπιση των συμφερόντων του κλάδου μας. 

Συνάδελφοι οι οποίοι δεν είναι μέλη Συλλόγων ή δεν υπάρχει Σύλλογος στην 
περιοχή τους, δεν μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο δικαιούχων του Πόρου. 

Η διαδικασία δημιουργίας του Μητρώου είναι πλέον επιβεβλημένη, θα πρέπει να 
προχωρήσει άμεσα και για αυτό απαιτείται η συνεργασία όλων μας. 

Για κάθε πληροφορία και διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στους Συλλόγους 
σας και στην Ομοσπονδία. 

 
 

        
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


