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Επηζηνιή - Δηακαξηπξία ηεο ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ θαη ππό Σπληαμηνδόηεζε
Δηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ
Πξνο: Γηνηθεηή ΔΦΘΑ θν Σάιαξε Σξήζην
Κνηλ. : 1. πνπξγό Δξγαζίαο & Θνηλσλ.
πνζέζεσλ θν Βξνύηζε Ησάλλε
2. Γελ. Γξακκαηέα Θνηλ. Αζθάιηζεο
θα Θαξαζηώηνπ Ξαπιίλα
3. Ξξόεδξν & Γηνηθνύζα ΡΔΔ
Κύξηε Δηνηθεηά,
νη θάησζη ππνγξάθνληεο ζαο απεπζύλνπκε απηή ηελ επηζηνιή-δηακαξηπξία γηα
λα ζαο ππελζπκίζνπκε ην γλσζηό ζε εζάο πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπκε,
αθνύ έρεη ηεζεί θαη΄ επαλάιεςε από ηελ ΞΝ ΔΚΓΓΑΠ, ρσξίο κέρξη ζήκεξα
λα ππάξμεη νπδεκία ιύζε. Δπεηδή όκσο είκαζηε πεηζκέλνη όηη απηά ηα
δεηήκαηα αληηκεησπίδνληαη θαη ιύλνληαη

θαηά βάζε πνιηηηθά, επαλεξρόκαζηε

εμαληιώληαο όια ηα “ινγηθά” πεξηζώξηα.
Δίκαζηε πάλσ από ηξεηο εθαηνληάδεο “ππό ζπληαμηνδόηεζε” κεραληθνί πξώελ
Γεκόζηνη πάιιεινη, πνπ αλακέλνπκε ηελ νξηζηηθή απόθαζε ζπληαμηνδόηεζεο
ζύκθσλα κε ην λ.4387/Μάηνο 2016, όινη κε δηπιή αζθάιηζε

(Γεκόζην &

ΡΠΚΔΓΔ) ζπλεπώο ζύκθσλα κε ην λόκν ε νξηζηηθή ζπληαμηνδνηηθή απόθαζε
πεξηιακβάλεη: α) ην αληαπνδνηηθό κέξνο β) ηελ πξνζαύμεζε από ην ρξόλν ζηνλ
δεύηεξν θνξέα θαη γ) ηελ εζληθή ζύληαμε.
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Μέρξη ζήκεξα θακηά νξηζηηθή ζπληαμηνδνηηθή απόθαζε δελ έρεη βγεη
παξά ην γεγνλόο όηη ν ρξόλνο πνπ έρεη παξέιζεη πιεζηάδεη ηα ηέζζεξα
ρξόληα!!!.
Ζ θαηάζηαζε απηή, εθηόο από ηελ θαηάθσξε αδηθία ζε αζθαιηζκέλνπο πνπ
έρνπλ ζηεξίμεη ην ζύζηεκα Γεκόζηαο Αζθάιηζεο ηεο ρώξαο γηα πεξίπνπ 70
ρξόληα έθαζηνο (άζξνηζκα εηζθνξώλ ζηνπο δύν θνξείο Θύξηαο Πύληαμεο) θαη
ηελ άληζε κεηαρείξηζε ζε ζρέζε κε άιιεο θαηεγνξίεο αζθαιηζκέλσλ (π.ρ
πξώελ ΗΘΑ) πνπ ν ρξόλνο αλακνλήο είλαη πνιύ ιηγόηεξνο (ηεο ηάμεο ησλ 8-10
κελώλ), έρεη δεκηνπξγήζεη ζνβαξά νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα
αθνύ έρεη αλαγθάζεη ζπλαδέιθνπο λα αληηκεησπίζνπλ θαηαζηάζεηο δαλείσλ,
ζπνπδώλ παηδηώλ ή άιισλ αλειαζηηθώλ ππνρξεώζεώλ ηνπο κε ηα κηζά ρξήκαηα
θαη γηα δηάζηεκα πέξα από θάζε δπζκελή πξόβιεςε (αλακνλή πνπ
απνηειεί κνλαδηθή πεξίπησζε ζηα παγθόζκηα αζθαιηζηηθά δεδνκέλα).
Υπάξρνπλ δε θαη ζνβαξά δεηήκαηα λνκηκόηεηαο κηα θαη :
α) Ζ ζπλέρηζε ηεο εθθξεκόηεηαο, νπζηαζηηθά θαηαξγεί ην ζπληαγκαηηθά
θαηνρπξσκέλν δηθαίσκα ζηελ αζθάιηζή καο, δηόηη ζηελ νπζία δελ πινπνηεί ηελ
αληαπνδνηηθόηεηα ηεο δεύηεξεο αζθαιηζηηθήο επηβάξπλζεο ησλ Κεραληθώλ Γ..
, επηβάξπλζεο ε νπνία δελ ήηαλ απνηέιεζκα δηθήο ηνπο επηινγήο, αιιά
ππνρξεσηηθή θξάηεζε γηα ελίζρπζε – ζηήξημε ηνπ αζθαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο.
β) Η απνλνκή ηεο “πξνζσξηλήο νξηζηηθήο” ζύληαμεο κόλν γηα ην ζθέινο
ηνπ Γεκνζίνπ παξαβηάδεη ηνλ εληαίν ραξαθηήξα ηεο ηειηθήο απνδηδόκελεο
ζύληαμεο, αμίδεη δε λα επηζεκαλζεί όηη θαη απηή έρεη πεξίνδν αλακνλήο πεξίπνπ
2.5 ρξόληα, επηπξόζζεηα δε ππάξρνπλ, ζύκθσλα κε ελεκέξσζή καο, θαη
πεξηπηώζεηο όπνπ δελ έρεη ηεξεζεί ε ζεηξά θαηάζεζεο ηνπ θαθέινπ.
γ) Η απνλνκή ηεο πξνζσξηλήο ζύληαμεο κόλν γηα ην ζθέινο ηνπ Γεκνζίνπ
είλαη εθηόο λνκηκόηεηαο, ηελ ζηηγκή πνπ ν Λ. 4499/2017 ξεηά ζηελ παξ. 2α)
ηνπ

άξζξνπ

ςπολογίζεηαι

2

αλαθέξεη
ζηο

:"

80%

ηος

Η

πποζωπινή
ποζού

ηηρ

ζύνηαξη
οπιζηικήρ

λόγω

γήπαηορ

ζύνηαξηρ όπωρ

διαμοπθώνεηαι ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4387/2016" πνπ ζηελ
δηθή καο πεξίπησζε ησλ παξάιιεια αζθαιηζκέλσλ ε δηθαηνύκελε
ζύληαμε είλαη κία εληαία κε ηξία ηκήκαηα (Δεκόζην+πξνζαύμεζε
ΤΣΜΕΔΕ+εζληθή ζύληαμε).
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δ) πάξρεη κεγάιε παξαβίαζε ηε πξνζεζκίαο ησλ 6 κελώλ ηεο παξ. 3.α ηνπ
άξζξνπ 1 ηνπ Λ.4151/2013. Ζ παξαβίαζε κάιηζηα ησλ πξνζεζκηώλ απηώλ
ζύκθσλα κε ηελ παξ. 5 ζπληζηά πεηζαξρηθό παξάπησκα.
Λακβάλνληαο ππόςε όηη α) αθελόο κελ ν ππνινγηζκόο ηεο πξνζαύμεζεο
είλαη απνηέιεζκα πξάμεσλ απιήο αξηζκεηηθήο (0.075*20% * ρξόλν αζθάιηζεο
= ζπληειεζηήο αλαπιήξσζεο * κέζν αζθαιηζηέν κηζζό γηα ηνλ ρξόλν
αζθάιηζεο από ην 2002 κέρξη ηνλ ρξόλν θαηαβνιήο εηζθνξάο) θαη β) αθεηέξνπ
ην πξώελ ΡΠΚΔΓΔ έρεη εθαξκνγή κε ηελ νπνία ππνινγίδεη ηελ πξνζαύμεζε ηεο
θύξηαο ζύληαμεο ησλ κνλνζπληαμηνύρσλ από ηνλ παξάιιειν ρξόλν πνπ έρνπλ
δηαλύζεη ζηελ Δηδηθή Ξξνζαύμεζε (πξώελ ΔΙΞΞ),

ππνινγηζκόο ίδηνο

ζύκθσλα κε ηνλ Ν.4387 κε ηελ πξνζαύμεζε ηεο δηθήο καο πεξίπησζεο.
Απνηειεί αλ κε ηη άιιν πξόθιεζε εθ κέξνπο ηνπ Ρνκέα Κεραληθώλ & ΔΓΔ ηνπ
ΔΦΘΑ (πξώελ ΡΠΚΔΓΔ), ζηα ζρεδόλ ηέζζεξα ρξόληα εθαξκνγήο ηνπ λόκνπ λα
κελ έρεη γίλεη θακία απνζηνιή ζηνηρείσλ θαλελόο ζπλαδέιθνπ πξνο ηνλ Ρνκέα
Γεκνζίνπ ηνπ ΔΦΘΑ (πξώελ ΓΙΘ) γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο πξνζαύμεζεο θαη ηεο
έθδνζεο έζησ κίαο ηειηθήο απόθαζεο ζπληαμηνδόηεζεο! Νη δε εμαγγειίεο πνπ
αθνύκε γηα

λέν αζθαιηζηηθό θαη λέα δνκή ΔΦΘΑ θνβόκαζηε όηη δελ

αληηκεησπίδνπλ θαζόινπ ην ζνβαξό απηό πξόβιεκα.
Θύξηε Γηνηθεηά,
δεηάκε έζησ θαη ηώξα λα ιάβεηε θάζε αλαγθαία πξσηνβνπιία πξνθεηκέλνπ
επηηέινπο λα ιπζεί νπζηαζηηθά ην πξόβιεκα.

Ππγθεθξηκέλα νθείιεηε λα

ιάβεηε πξσηνβνπιίεο ώζηε:
(α) Λα ππάξμεη ζηειέρσζε ησλ εκπιεθόκελσλ Υπεξεζηώλ γηα λα
πξνρσξήζνπλ ηαρύηεξα νη απνλνκέο
(β) Λα νινθιεξσζεί επηηέινπο ρσξίο άιιεο ρξνλνηξηβέο ε πξνβιεπόκελε
κεραλνγξαθηθή εθαξκνγή γηα ηελ παξάιιειε αζθάιηζε
(γ) Λα εθδνζνύλ άκεζα νη άλσ ησλ 2 εηώλ εθθξεκνύζεο νξηζηηθέο
ζπληάμεηο θαη
(δ) κέρξη λα επηιπζεί νξηζηηθά ην ζέκα πξνηείλνπκε ηε ρνξήγεζε
Πξνζσξηλήο
Πξνζαύμεζεο

ζύληαμεο

πνπ

Σύληαμεο

λα

(ζην

πεξηιακβάλεη
80%

παξάιιειεο αζθάιηζεο.
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ηεο

θαη

ην

ζθέινο

αλακελόκελεο)

ηεο

ιόγσ

Η ππνκνλή καο έρεη εμαληιεζεί θαη δε κπνξνύκε άιιν λα δερζνύκε
απηή ηε δπζκελή ζε βάξνο καο κεηαρείξηζε!
Ζ επηθνηλσλία καο καδί ζαο απνηειεί ύζηαηε πξνζπάζεηα, πηζηεύνληαο ζηα
ζεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ θαιόπηζηνπ δηαιόγνπ, γηα δήηεκα κάιηζηα πνπ
απνηειεί απηνλόεηα δίθαην αίηεκα, γηα ηελ νξηζηηθή ιύζε ηνπ πξνβιήκαηόο
καο, επηθπιαζζόκελνη ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε γηα ηε ρξήζε θάζε λόκηκνπ
κέζνπ γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ καο. Ρν πξόβιεκά καο είλαη δίθαην
θαη δσηηθό, θαη γη απηό ζα δώζνπκε ηε κεγαιύηεξε δπλαηή δεκνζηόηεηα θαη ζα
ρξεζηκνπνηήζνπκε θάζε πξόζθνξν κέζν γηα ηελ νξηζηηθή ηνπ ιύζε.
Γηα ηελ πνξεία επίιπζεο ησλ παξαπάλσ αηηνύκαζηε ζπλάληεζε καδί ζαο ην
ζπληνκόηεξν δπλαηό.
Νη ππνγξάθνληεο πό ζπληαμηνδόηεζε Γηπι. Κεραληθνί
1.

ΑΓΓΔΙΑΘΖΠ ΒΗΘΡΩΟ

2.

ΑΞΝΠΡΝΙΗΓΖΠ ΓΖΚΝΠΘΔΛΖΠ

3.

ΑΦΟΑΡΑΗΝ ΡΔΟΔΕΑ

4.

ΒΑΘΑΙΝΞΝΙΝΠ ΓΗΑΛΛΖΠ

5.

ΒΝΕΑΒΑΙΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ

6.

ΓΔΟΑΘΝΞΝΙΝΠ ΗΩΑΛΛΖΠ

7.

ΓΘΗΘΝΞΝΙΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑ

8.

ΓΟΝΠΝ ΚΑΟΗΑΛΛΑ

9.

ΕΝΓΘΑΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ

10. ΕΝΙΩΡΑΠ ΓΗΝΛΠΖΠ
11. ΘΔΝΦΗΙΝΞΝΙΝΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
12. ΘΑΙΝΦΩΡΗΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ
13. ΘΑΚΞΑ ΠΞΟΗΓΝΙΑ
14. ΘΑΟΑΒΑΡΝ ΚΑΟΗΑ
15. ΘΑΟΗΞΗΓΝ ΣΟΠΑΛΘΖ
16. ΘΑΠΡΟΗΠΗΝΠ ΔΙΔΘΔΟΗΝΠ
17. ΘΔΙΝΓΟΖΓΝΟΖΠ ΠΑΒΒΑΠ
18. ΘΔΠΘΗΛΗΓΖΠ ΠΡΔΦΑΛΝΠ
19. ΘΔΣΑΓΗΑΠ ΓΗΩΟΓΝΠ
Σελίδα 4 από 5

20. ΘΙΔΦΡΝΓΖΚΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
21.

ΘΞΑΟΗΠΠΝΓΑ ΑΛΛΑ

22. ΙΑΠΞΗΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ
23. ΙΗΓΛΝΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
24. ΙΝΓΝΘΔΡΖΠ ΖΟΑΘΙΖΠ
25. ΚΑΟΘΝΞΝΙΝΠ ΘΩΚΑΠ
26. ΚΝΕΗΝΠ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ
27. ΚΞΑΟΘΑΠ ΓΗΑΛΛΖΠ
28. ΚΞΝΟΓΑΙΖΠ ΞΑΙΝΠ
29. ΞΑΓΘΑΙΝΠ ΠΡΑΟΝΠ
30. ΞΑΞΑΓΔΩΟΓΗΝ ΠΔΟΓΗΝΠ
31. ΞΙΔΠΠΑ ΗΩΑΛΛΑ
32. ΞΟΑΞΑΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ
33. ΟΗΕΝΓΗΑΛΛΖΠ ΑΗΚΗΙΗΝΠ
34. ΠΑΓΗΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
35. ΠΗΒΒΑΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
36. ΠΝΦΗΑΛΗΓΖΠ ΙΑΕΑΟΝΠ
37. ΠΞΗΛΝΙΑΠ ΒΑΠΗΙΖΠ
38. ΡΠΑΓΘΝΠ ΠΡΑΟΝΠ
39. ΡΠΝΡΑΘΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ
40. ΦΟΑΓΘΝΙΝΞΝΙΝΠ ΘΩΠΡΑΠ
41. ΣΟΝΛΝΞΝΙΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ
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