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  Κοζάνη  , 11-10-2019  
  Αρ.  Πρωτ. :   

 

  Προς: 

Πληροφορίες  : Πέτρος Αλμπάνης Πρόεδρο Δ.Ε. ΤΕΕ 

κ. Γιώργο Στασινό   

 
Θέμα : Παρέμβαση ΤΕΕ/ΤΔΜ προς Πρόεδρο Δ.Ε. ΤΕΕ 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.  

http://www.google.gr/imgres?q=%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%B4%CE%B9+%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF&start=383&hl=el&biw=1366&bih=628&tbm=isch&tbnid=bwKQMvgGlSCTFM:&imgrefurl=http://www.opengov.gr/yme/&docid=gjGN3mpdYIIEMM&imgurl=http://www.opengov.gr/yme/wp-content/themes/consultation/images/logo.jpg&w=60&h=55&ei=y5p9ULeOHevM0AX8loDAAw&zoom=1&iact=hc&vpx=102&vpy=284&dur=6942&hovh=55&hovw=60&tx=111&ty=40&sig=107156601922967266952&page=18&tbnh=55&tbnw=60&ndsp=17&ved=1t:429,r:89,s:300,i:271
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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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