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Θέμα

Πρόεδρο Δ.Ε. ΤΕΕ
κ. Γιώργο Στασινό

: Παρέμβαση ΤΕΕ/ΤΔΜ προς Πρόεδρο Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ για θέματα
καθυστέρησης απονομής οριστικών αποφάσεων χορήγησης συντάξεων

Συνάδελφε Πρόεδρε,
Ως γνωστόν η απονομή σύνταξης των μηχανικών και ως προς το ποσόν της σύνταξης,
αλλά και ως προς τον χρόνο αναμονής για την έκδοση οριστικής απόφασης χορήγησης
της, είναι από τις χειρότερες σε όλους τους συνταξιούχους. Οι χρόνοι πραγματικής
ασφάλισης των μηχανικών είναι από 35 έως 40 και πλέον χρόνια και η ηλικία
συνταξιοδότησης είναι από 62 ετών και πάνω. Και ενώ με το παλαιό συνταξιοδοτικό η
σύνταξη (κύρια & ειδική προσαύξηση) ήταν περίπου 2.200 €, με το νέο ασφαλιστικό η
σύνταξη που προκύπτει είναι περίπου 850 και λόγω προσωπικής διαφοράς να φτάνει
περίπου τα 1350 € μικτά για τους προ του 2019 συνταξιούχους και για τους
μεταγενέστερους τα 900 έως 1200 € μικτά, η δε προσωρινή σύνταξη να προκύπτει
μικρότερη και από την εθνική σύνταξη των 384 € μικτά. Και πως μπορεί να ζήσει ένας
συνταξιούχος για τα 2 έως 3 χρόνια αναμονής με 270 € περίπου καθαρά;
Είναι ντροπή για τον κλάδο των μηχανικών, ο οποίος είναι ο κινητήριος μοχλός
ανάπτυξης της χώρας, να έχει τέτοια αντιμετώπιση από τις εκάστοτε Κυβερνήσεις (ας
μην ξεχνάμε το χειρισμό για τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ), αλλά είναι και απαράδεκτο
το ΤΕΕ να δέχεται – αντιμετωπίζει την κατάσταση αυτή χωρίς δυναμική αντίδραση.
Για τους λόγους αυτούς καταθέτουμε την εξής πρόταση προς διερεύνηση από μέρους
σας:
i) Το ΤΕΕ να επιβάλει σε όλους τους μηχανικούς κράτηση 1 € τον μήνα (και για όσο
διάστημα χρειαστεί) με αποκλειστικό σκοπό να προσλάβει με σύμβαση έργου για
λογαριασμό του ΤΣΜΕΔΕ, ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι με κατάλληλο λογισμικό θα
δημιουργήσουν το ψηφιακό μητρώο των μηχανικών και θα υπολογίζουν με τα
δεδομένα αυτά, άμεσα και χωρίς καθυστερήσεις το ποσό της σύνταξης σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία, όταν γίνεται η αίτηση συνταξιοδότησης από τον κάθε
ενδιαφερόμενο συνάδελφο.
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ii) Το ΤΕΕ με την βοήθεια εξειδικευμένων στα συνταξιοδοτικά Νομικών Γραφείων να
ασκήσει ενστάσεις και στην συνέχεια Δικαστικές προσφυγές για το σύνολο των
συνταξιούχων για την παράνομη μείωση των συντάξεων και την επαναφορά τους στα
επίπεδα που ήταν πριν την εφαρμογή του Νόμου Κατρούγκαλου.

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Μαυροματίδης
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