
    
 

Αθήνα, 20/02/2020 

 

Σπλάδειθνη ηεο Κεληξηθήο Αληηπξνζσπείαο ηνπ ΤΕΕ  

 

Όληαο έσο πξόηηλνο ηαθηηθά θαη ηώξα νκόηηκα κέιε ηνπ ΤΕΕ, ζέινπκε λα ζαο 
γλσζηνπνηήζνπκε ηελ εμαηξεηηθά δεηλή ζέζε ζηελ νπνία έρνπκε πεξηέιζεη σο 
ππό ζπληαμηνδόηεζε θαη ζπληαμηνδνηεκέλνη Μεραληθνί Ειεύζεξνη 
Επαγγεικαηίεο ηνπ λόκνπ 4387/2016 θαη λα ζπκπεξηιάβεηε ζηελ ζπδήηεζε-

απόθαζε ζαο γηα ην Αζθαιηζηηθό ηα θάησζη δίθαηα αηηήκαηά καο: 

 

Τη αθξηβώο ζπκβαίλεη: 

 

1νλ: Αληηκεησπίδνπκε αλαηηηνιόγεηεο θαη πέξαλ θάζε λνκηκόηεηαο 
θαζπζηεξήζεηο ζηελ απνλνκή νξηζηηθώλ θαη πξνζσξηλώλ ζπληάμεσλ 

Τν πξώελ ΤΣΜΕΔΕ βξίζθεηαη ζήκεξα ζηελ εμέηαζε αηηήζεσλ Μαξηίνπ 2017 θαη ε 
θαζπζηέξεζε πξνζεγγίδεη ηα 3 ρξόληα.  Αληίζηνηρεο είλαη θαη νη θαζπζηεξήζεηο ζηελ 
απνλνκή ηεο πξνζσξηλήο ζύληαμεο: ην Τακείν βξίζθεηαη ζηελ εμέηαζε αηηήζεσλ 
Απγνύζηνπ 2018 θαη ε θαζπζηέξεζε μεπεξλά ην έλα έηνο.  Οη θαζπζηεξήζεηο βαίλνπλ 
ζπλερώο απμαλόκελεο θαη ην πξνζσπηθό πνπ αζρνιείηαη κε ηελ έθδνζε ζπληάμεσλ 
πξόζθαηα κεηώζεθε θη άιιν. 

 

2νλ:  Οη πξνζσξηλέο καο ζπληάμεηο είλαη επηδνκαηηθνύ ραξαθηήξα ησλ 384 € 
κηθηώλ ή θαη πνιύ ιηγόηεξν όηαλ παξαθξαηνύληαη νθεηιόκελεο εηζθνξέο. 

Τν ΤΣΜΕΔΕ δελ εθαξκόδεη (θαη δελ είλαη ζε ζέζε λα εθαξκόζεη) ηελ ειεθηξνληθή 
αίηεζε ζπληαμηνδόηεζεο θαη ηελ απόδνζε ηνπ 80% ηεο νξηζηηθήο. Απνηέιεζκα:  
Έρνπκε νδεγεζεί ζε απόγλσζε, ζε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο αζθπμίαο, θπζηθήο θαη 
ςπρηθήο εμόλησζεο. 

 

3νλ:  Οη ζπληάμεηο καο, όηαλ θαη εάλ θηάζνπλ ζηελ απνλνκή, είλαη θαηά 35% 
ρακειόηεξεο από ηα επίπεδα ησλ παιαηώλ ζπληαμηνύρσλ θαη θαηά 50% 
ρακειόηεξεο από ηηο πξνζδνθώκελεο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξώελ 
Τακείνπ καο. 

Οη ζπληάμεηο πνπ καο απνλέκνληαη, ησλ 1000 – 1100 € κηθηώλ, δειαδή θαηά 600 θαη 
πιένλ Επξώ ρακειόηεξεο από απηέο πνπ ηε ζηηγκή απηή απνιακβάλνπλ νη παιαηνί 
ζπληαμηνύρνη ηνπ Τακείνπ, δελ είλαη απνηέιεζκα ηεο αληαπνδνηηθόηεηαο ηνπ λένπ 
ζπληαμηνδνηηθνύ ζπζηήκαηνο.  Είλαη απνηέιεζκα εζθαικέλσλ ππνινγηζκώλ.  Αθόκα 
θαη αλ παξαβιέςνπκε ην γεγνλόο όηη «έρνπλ εμαθαληζζεί» από ηελ 
αληαπνδνηηθόηεηα όιεο νη εηζθνξέο καο ηνπ 1-2% ηεο αθαζάξηζηεο ακνηβήο καο σο 



Μειεηεηώλ / Εξγνιεπηώλ, αθόκα θη αλ δελ ιάβνπκε ππόςε ηελ πξόζθαηε απόθαζε 
ΣηΕ γηα ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο αληαπνδνηηθόηεηαο ησλ εηζθνξώλ ησλ 
ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ, ε αληαπνδνηηθόηεηα ησλ εηζθνξώλ καο ζην πξώελ 
Τακείν καο, εηδηθά δε ε αληαπνδνηηθόηεηα ζηνλ θιάδν ηεο Εηδηθήο Πξνζαύμεζεο, 
ππνινγίδνληαη κε εζθαικέλν ηξόπν. 

H Εγθύθιηνο Φ.80000/νηθ.9187/183/14.2.2018 γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο Εηδηθήο 
Πξνζαύμεζεο ηνπ πξώελ ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4387/2016 
(άξζξν 94 παξ. 4, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 234, παξ. 10 ηνπ λ.4389/2016) 
παξαβηάδεη ηελ αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο θαη νδεγεί ζε άληζε κεηαρείξηζε κεηαμύ ησλ 
αζθαιηζκέλσλ ηνπ πξώελ ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ εηο βάξνο ησλ ειεύζεξσλ 
επαγγεικαηηώλ. 

Δελ πξέπεη λα μερλάκε όηη όινη εκείο είκαζηε αζθαιηζκέλνη πξν ηνπ ’93 θαη όινη 
είρακε ηεθκεξηώζεη θαη κε ην παξαπάλσ ηα απαξαίηεηα έηε αζθάιηζεο, κεξηθνί δε 
από εκάο είραλ ζεκειηώζεη θαη δηθαίσκα ιόγσ ειηθίαο, πξηλ ηελ ηζρύ ηνπ λ. 
4387/2016. 

 

4νλ:  Η αύμεζε ησλ ζπληειεζηώλ αλαπιήξσζεο πνπ πξνβιέπεη ην Σρέδην 
Νόκνπ ζα είλαη γηα καο πνπ έρνπκε απηέο ηηο ηεξάζηηεο πξνζσπηθέο 
δηαθνξέο, ζρήκα ιόγνπ. 

Οη λένη, επλντθνί γηα ηνπο ζπληαμηνύρνπο κε πνιιά έηε αζθάιηζεο, ζπληειεζηέο 
αλαπιήξσζεο ζα ζπκςεθηζηνύλ ζηελ πεξίπησζή καο όζσλ από εκάο αηηήζεθαλ 
ζύληαμε θαηά ηελ πεξίνδν 2016-18 κε ηηο ήδε απνλεκόκελεο πξνζσπηθέο δηαθνξέο. 
Τελ απμεκέλε αλαπιήξσζε ζα ηελ θαξπσζνύλ νη ήδε επλνεκέλνη, ζπρλόηαηα δε 
αδίθσο, από ηνλ 4387/16 η. κηζζσηνί ζπληαμηνύρνη. Οη αληζόηεηεο δελ δηνξζώλνληαη, 
αληηζέησο εληείλνληαη. 

 

5νλ:  Εκπινθή ζηελ έθδνζε ζπληαμηνδνηηθώλ Πξάμεσλ όηαλ νθείινληαη 
εηζθνξέο πξνο ην Τακείν ή όηαλ νθείινληαη θξαηήζεηο εγγπεηηθώλ 
επηζηνιώλ έθδνζεο πξώελ ΤΣΜΕΔΕ θαη λπλ ΤΜΕΔΕ. 

 

Σπλάδειθνη,  

Γηα όια ηα παξαπάλσ έρνπκε ππνβάιεη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο πξνο ηελ εγεζία 
ηνπ Υπνπξγείνπ, ηνλ ΕΦΚΑ αιιά θαη ηνλ Πξόεδξν ηεο ΔΕ ηνπ ΤΕΕ, ώζηε λα κπνξεί 
λα παξέκβεη ζηνπο αξκόδηνπο, ηόζν ελόςεη ηεο λνκνζέηεζεο ηνπ Σρέδηνπ Νόκνπ, 
όζν θαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ.  

Σπγθεθξηκέλα, θαη αλά δήηεκα: 

1. Επηηάρπλζε ηνπ ξπζκνύ απνλνκήο νξηζηηθώλ θαη πξνζσξηλώλ ζπληάμεσλ.  
Άκεζε ελεξγνπνίεζε ηνπ δπλακηθνύ ησλ πεξηθεξεηαθώλ Τκεκάησλ ΤΣΜΕΔΕ. 

2. Απνλνκή πξνζσξηλώλ ζπληάμεσλ ζηα επίπεδα ησλ 768 € κεληαίσο, είηε κε 
ηελ έθδνζε λέαο Εγθπθιίνπ είηε θαηά ζύκβαζε, όπσο απηό ζπκβαίλεη ζε άιια 
πξώελ Τακεία.  Εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο αλαδξνκηθά, ζε όζνπο είλαη ζε 
αλακνλή νξηζηηθήο γηα πάλσ από έλα έηνο. 

3. Γηα ηελ κεγάιε ιεζηεία ηεο Εηδηθήο Πξνζαύμεζεο: δηόξζσζε ηνπ ηξόπνπ 
ππνινγηζκνύ ηεο αληαπνδνηηθήο καο ζύληαμεο εθ ηεο εηδηθήο Πξνζαύμεζεο 
ηεο Εγθπθιίνπ Φ.80000/νηθ.9187/183/14.2.2018, θαζώο κε ηε ζεκεξηλή 
ξνπηίλα ππνινγηζκνύ παξαβηάδεηαη ε αξρή ηεο αληαπνδνηηθόηεηαο, ε αξρή 
ηεο αλαινγηθόηεηαο θαη νδεγνύκαζηε ζε άληζε κεηαρείξηζε κεηαμύ ησλ 
αζθαιηζκέλσλ ηνπ πξώελ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ.  



4. Οη απμεκέλνη ζπληειεζηέο αλαπιήξσζεο λα δνζνύλ πξσηίζησο θαη θαηά 
πξνηεξαηόηεηα ζηνπο ζπληαμηνύρνπο ηνπ 4387/16 κε κεγάιε πξνζσπηθή 
δηαθνξά (άλσ ηνπ 20%) θαη αλεμαξηήησο ηνπ πνζνζηνύ ηεο πξνζσπηθήο 
δηαθνξάο πνπ απηνί ιακβάλνπλ. 

5. Απνδέζκεπζε ηεο έθδνζεο νξηζηηθώλ ζπληάμεσλ, είηε κε ππαγσγή ηνπ 
ζπλνιηθνύ πνζνύ νθεηιήο ζε ξύζκηζε, είηε κε ζπκςεθηζκό όηαλ ηα 
νθεηιόκελα πνζά ησλ ζπληάμεσλ ππεξβαίλνπλ ηηο νθεηιόκελεο εηζθνξέο 
πξνο ην Τακείν. Πιήξεο απνδέζκεπζε ζύληαμεο θαη νθεηιόκελσλ πνζώλ εμ 
εγγπεηηθώλ, εθόζνλ πιένλ δελ αθνξνύλ ην πξώελ ΤΣΜΕΔΕ αιιά ην λέν, 
Ιδησηηθνύ Δηθαίνπ θνξέα, ΤΜΕΔΕ. 

6. Σπληαμηνδόηεζε κε ηηο πξν ηνπ λ.4387/2016 δηαηάμεηο, όζσλ είραλ 
ηεθκεξηώζεη θαη ζεκειηώζεη δηθαίσκα ζύληαμεο πξηλ ηελ ηζρύ ηνπ λ.4387/2016 

 

Σπλάδειθνη, 

Τελ ύζηαηε ηνύηε ζηηγκή πνπ ην Αζθαιηζηηθό Ν/Σ βξίζθεηαη ζηελ βνπιή, κε δηαηάμεηο 

πνπ ζα ζσξαθίζνπλ ηηο αδηθίεο ηνπ λ. 4387/2016 γηα ηνπο Ειεύζεξνπο 
Επαγγεικαηίεο Μεραληθνύο, ζαο θαινύκε λα ζηαζείηε ζην πιεπξό καο κε ηελ 
έθδνζε ςεθίζκαηνο ζπκπαξάζηαζεο θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ εληεηαικέλσλ 
νξγάλσλ ηνπ ΤΕΕ γηα ηελ δηεθδίθεζε ηνπο.  

 

 

 

Η Πξνζσξηλή Δηνηθνύζα Επηηξνπή 

e-mail επηηθνηλσλίαο: tsakmakasd@gmail.com, eaugoustidou@gmail.com, 
kstamelos2@gmail.com, danaenomikou@hotmail.com, vyiannac@yahoo.com 

mailto:tsakmakasd@gmail.com
mailto:eaugoustidou@gmail.com
mailto:kstamelos2@gmail.com
mailto:danaenomikou@hotmail.com
mailto:vyiannac@yahoo.com

