Προς:

1. Υπουργό Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων
κ. Κων/νο Χατζηδάκη
ypourgos_erg@yeka.gr
2. Υφυπουργό Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων
κ. Παν/τη Τσακλόγλου
socinsur@yeka.gr
3. Διοικητή ΕΦΚΑ
κ. Παν. Δουφεξή
dioikitis@efka.gov.gr

Κοιν.: 1. Συνήγορο του Πολίτη
rg.soroginys@sserp
2. Πρόεδρο και Διοικούσα ΤΕΕ
giorgosstasinos@gmail.com
gramproedrou@central.tee.gr
3. Πρόεδρο και ΔΣ ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ
emdydas@tee.gr

Θέμα: Διαμαρτυρία Διπλ. Μηχανικών για την πολυετή αναμονή καταβολής της σύνταξής
τους.
Κύριοι,
οι παρακάτω υπογράφοντες Διπλ. Μηχανικοί που ανήκουμε στην κατηγορία των
υποχρεωτικά διπλοασφαλισμένων (Δημόσιο ως εργαζόμενοι και ΤΣΜΕΔΕ ως έχοντες την
ιδιότητα του Διπλ. Μηχανικού), δηλαδή ασφαλισμένοι που έχουμε καταβάλλει εισφορές
για κύριες συντάξεις αθροιστικά επί εβδομήντα (70) και πλέον χρόνια, βιώνουμε
την πλήρη αναλγησία του Ελληνικού Κράτους και των υπευθύνων του, που με σαθρές
δικαιολογίες δεν μας έχουν απονείμει ακόμα την προβλεπόμενη από την νομοθεσία
(Ν.4387/2016) σύνταξη παρότι έχουν παρέλθει ήδη πέντε (5) ολόκληρα χρόνια.
Ως γνωστόν ο νόμος για την περίπτωσή μας προβλέπει ενιαία συνταξιοδοτική απόφαση
που περιλαμβάνει α) ανταποδοτικό σκέλος, β) εθνική σύνταξη και γ) προσαύξηση για το
χρόνο για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές στο δεύτερο φορέα.
Η επίσημη δικαιολογία της μη ύπαρξης μηχανογραφικής εφαρμογής υποτιμά
τη νοημοσύνη μας για δύο βασικούς λόγους: α) από τις 13/5/2016 που έχει εφαρμογή ο
Ν.4387 έχουν συμπληρωθεί περισσότερα από πέντε (5) χρόνια, αδικαιολόγητο διάστημα
και για τις πλέον σύνθετες εφαρμογές, πόσο μάλλον για τον υπολογισμό της προσαύξησης
που πρακτικά είναι δύο πολλαπλασιασμοί και β) γιατί αν υπήρχε η βούληση να ξεπεραστεί
η όποια πιθανή δυσκολία!!!, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η ήδη υπάρχουσα εφαρμογή
στον ΕΦΚΑ/ΤΣΜΕΔΕ με την οποία υπολογίζεται για τους μονοσυνταξιούχους του
ταμείου η προσαύξηση του ΕΛΠΠ και της μεταγενέστερης συνέχειάς του, Ειδικής
Προσαύξησης (Ν. 3518/2006), αφού αυτός ο υπολογισμός προβλέπεται νομοθετικά και για
τη δική μας περίπτωση.
Κύριοι,
η υπομονή, ο σεβασμός και η εμπιστοσύνη μας στα θεσμικά όργανα της
Πολιτείας μετά από αυτά τα πέντε (5) χρόνια κοροϊδίας έχει εξαντληθεί, είμαστε
βέβαιοι ότι κάτι αντίστοιχο δεν έχει συμβεί σε καμιά άλλη χώρα, όχι μόνο της Ευρώπης
αλλά και ολόκληρου του κόσμου.
Με αυτή την επιστολή, εξαντλώντας τα τελευταία ψήγματα ανοχής μας και έχοντας
βιώσει αυτά τα χρόνια εξαιτίας του προβλήματος, προσωπικά και οικογενειακά δράματα
από τα οικονομικά αδιέξοδα και τον ευτελισμό του επιπέδου ζωής μας, σας καλούμε να
προχωρήσετε στη άμεση επίλυση του προβλήματος.

Σε διαφορετική περίπτωση θα χρησιμοποιήσουμε κάθε νόμιμο ένδικο μέσο σε Εθνικό
καθώς και Ευρωπαϊκό επίπεδο (παρά το γεγονός ότι σε αυτό το τελευταίο εκτιμούμε θα
διασυρθεί η χώρα μας), διεκδικώντας την άμεση καταβολή των χρημάτων μας και μάλιστα
έντοκα, αφού τα χρονικά περιθώρια έχουν ήδη εξαντληθεί.
Οι υπογράφοντες Διπλ. Μηχανικοί

