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         Αθήνα, 28/11/2022 
      Αρ. Πρωτ. : 3893  

 
Προς:   Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 

      Κοιν.: Α βάθμιοι Σύλλογοι 
    

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

 

Την Τετάρτη 23 Νοέμβρη 2022 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στα γραφεία της Ομοσπονδίας, 
η πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. που προέκυψε από το 11ο Συνέδριο, μετά τη 
συγκρότησή του σε σώμα. 
Παρόντα ήταν τα 10 από τα 11 μέλη του Δ.Σ. καθώς απουσίαζε η κ. Χατζηδάκη Κατερίνα λόγω 
προσωπικού κωλύματος. Στη συνεδρίαση παρέστη για μία περίπου ώρα, συνάδελφος, μέλος 
του Δ.Σ. πρωτοβάθμιου συλλόγου ως παρατηρήτρια. Η συνεδρίαση διακόπηκε για δύο ώρες 
περίπου, ύστερα από ομόφωνη απόφαση, ώστε να παραστεί το ΔΣ σε συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας ενάντια στη προσπάθεια ξεπουλήματος της κινητής και 
ακίνητης περιουσίας του Μ.Τ.Π.Υ.. 
 
Μετά τη σχετική ενημέρωση για τα τρέχοντα, συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης και πάρθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις:   

• Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο νέος κανονισμός λειτουργίας του Δ.Σ. που αναρτάται στον 

ιστότοπο της Ομοσπονδίας. 

• Εγκρίθηκαν ομόφωνα τα σχετικά πρακτικά και εξουσιοδοτήθηκαν η Πρόεδρος και ο 

Ταμίας προκειμένου να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες προς τις τράπεζες για τη 

διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών. 

• Συζητήθηκε η προσφυγή για τον ΟΕΥ του Δήμου Αιγιάλειας που πήρε εκ νέου αναβολή 

και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία πρόταση για ενέργειες του πρωτοβάθμιου 

ΣΥ.ΠΤΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Α.Ζ.Κ.Ι. που απορρέουν από αποφάσεις προηγούμενου Δ.Σ.. 

• Ενεργοποιήθηκε η απόφαση του Συνεδρίου για την οικονομική βοήθεια στους 

εργαζόμενους της Μαλαματίνας, εγκρίθηκε ομόφωνα η έκδοση σχετικού ψηφίσματος 

και η πραγματοποίηση επίσκεψης από αντιπροσωπεία του Δ.Σ. 

• Εγκρίθηκε ομόφωνα η έκδοση ψηφίσματος για το ξεπούλημα της κινητής και ακίνητης 

περιουσίας του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων. 

• Εγκρίθηκε ομόφωνα η έκδοση ψηφίσματος για την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη 

της βίας κατά των γυναικών. 
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• Εγκρίθηκε ομόφωνα η πραγματοποίηση απολύμανσης του χώρου των γραφείων της 

Ομοσπονδίας. 

• Εγκρίθηκε ομόφωνα η αύξηση του διαδικτυακού χώρου αποθήκευσης της Ομοσπονδίας. 

• Εγκρίθηκε ομόφωνα να δημιουργηθεί τριμελής διαπαραταξιακή Επιτροπή καταγραφής 

και εκκαθάρισης άχρηστων αντικειμένων και υλικών της Ομοσπονδίας. 

• Εγκρίθηκε ομόφωνα να πραγματοποιηθεί απομαγνητοφώνηση των πρακτικών  του 11ου 

συνεδρίου. 

• Εγκρίθηκε ομόφωνα να αποσταλούν σχετικές προτάσεις στις 7 συνεργαζόμενες 

Ομοσπονδίες για σταδιακή κλιμάκωση της διεκδίκησης για την αλλαγή του πλαισίου των 

αποζημιώσεων των εκτός & εντός έδρας μετακινήσεων.  

• Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η απόφαση αλλαγής του υπευθύνου της Ομοσπονδίας για 

τη συνεργασία με το ΙΝΕΠ για τη διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων, τη θέση 

ανέλαβε η κ. Έφη Παπαλεξίου. 

• Εγκρίθηκε ομόφωνα να ζητηθούν συναντήσεις με πολιτικά κόμματα και αρμόδιους 

υπουργούς. 

• Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η πρόταση για αλλαγή των εκπροσώπων της ΠΟΜΗΤΕΔΥ 

στην 7μελή διαχειριστική Επιτροπή για τον πόρο. Τις θέσεις θα αναλάβουν οι: Ειρήνη 

Μπεκιάρη με αναπληρωτή τον Θεόδωρο Τσίπα και Στέλιος Ζαχαρίου με αναπληρωτή τον 

Οδυσσέα Παυλόπουλο. 

Η αρμόδια επιτροπή για τον πόρο συνεδρίασε και ενέκρινε την τακτοποίηση όλων των 
εκκρεμοτήτων που είχαν προκύψει από την εκκίνηση παρακράτησης του πόρου (λάθος 
κρατήσεις, ποσά αχρεωσθήτως καταβληθέντα κτλ.). 
Σχετικά με την επόμενη καταβολή του πόρου, το πιθανότερο είναι αυτή να πραγματοποιηθεί 
στα μέσα Δεκέμβρη και θα αφορά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. 
 
Οι πρόεδροι και οι διαχειριστές των e-mail των πρωτοβάθμιων συλλόγων της Ομοσπονδίας θα 
είναι οι αποδέκτες της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και παρακαλούνται να διακινούν την 
ενημέρωση που θα λαμβάνουν από την Ομοσπονδία σε όλα τα μέλη του συλλόγου τους ώστε 
να είναι άπαντες ενημερωμένοι. 
Θα εκδοθούν σχετικές ανακοινώσεις για όσα θέματα απαιτούνται. 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ 

 


