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Το ΔΣ της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. συνυπογράφει  

το ψήφισμα του Συλλόγου Υπαλλήλων ΜΤΠΥ : 
 

Στις 6 Οκτωβρίου 2022 αναρτήθηκε για Διαβούλευση έως τις 20 Οκτωβρίου  σχέδιο νόμου 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής 

και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες 

διατάξεις» . Στο εν λόγω σχέδιο νόμου και ειδικά στο κεφάλαιο Ζ , στα άρθρα 30 έως και 35 και 

στο κεφάλαιο ΙΒ , στα άρθρα 58 έως 60 επιχειρείται η διάλυση του δημόσιου χαρακτήρα του 

Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων και τίθεται σε κίνδυνο η ίδια η ύπαρξή του . 

Στηρίξτε το Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου των υπαλλήλων του 

ΜΤΠΥ που συνυπογράφει και το ΔΣ της Ομοσπονδίας των Συλλόγων του Υπουργείου Εργασίας 

(ΟΣΥΠΕ) , με βάση το οποίο αποφασίστηκε: 

Καμία ανάγκη νομοθέτησης θέσης Διοικητή στο ΜΤΠΥ , πολλώ δε μάλλον ενός προσώπου που 

συγκεντρώνει πάνω του ΟΛΕΣ τις εξουσίες διοικητικές, οικονομικές, πειθαρχικές, με μόνη 

υποχρέωση λογοδοσίας στον/στην Υπουργό που τον όρισε. 

Καμία αλλαγή στην υφιστάμενη σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου . Στην επιχειρούμενη 

νέα 9μελή σύσταση του ΔΣ, τα 5 από τα 9 μέλη δεν έχουν σχέση μετόχου – μερισματούχου με 
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το ΜΤΠΥ, τα 6 δε, ορίζονται απευθείας από την/ον Υπουργό, άρα έχουν την πλειοψηφία και 

στα χέρια τους περνούν οι τελικές αποφάσεις για την μοίρα της περιουσίας όλων μας. 

Η κινητή και ακίνητη περιουσία του ΜΤΠΥ , δηλαδή η περιουσία των μετόχων – 

μερισματούχων , είναι ΜΗ κρατική περιουσία από την ίδρυση του ΜΤΠΥ έως και σήμερα. 

Αποκτήθηκε από κληροδοτήματα (διαθήκες) και από τις καταθέσεις των μετόχων (δημοσίων 

υπαλλήλων). Ιδιοκτήτες της ακίνητης περιουσίας του ΜΤΠΥ είναι εν ενεργεία δημόσιοι 

υπάλληλοι, συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι, χήρες, χήροι, ορφανά και ανάπηρα 

τέκνα. Παρέμβαση σε αυτήν συνιστά ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ των περιουσιακών τους δικαιωμάτων και 

καταλύει την έννοια της ιδιοκτησίας , όπως αυτή περιγράφεται στο Σύνταγμα της Ελλάδας, 

στον Αστικό και Ποινικό Κώδικα και στο Κληρονομικό Δίκαιο.   
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Απαιτούμε την άμεση ΑΠΟΣΥΡΣΗ  

όλων των διατάξεων που αφορούν  

στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων. 

 


