
ΚΥΡΙΑ  ΣΥΝΤΑΞΗ  ΔΙΠΛΟΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

(Προσαύξηση συνταξιοδοτικής παροχής του ν.4387/2016) 

Βρισκόμαστε στον 7ο χρόνο εφαρμογής του ν.4387/2016 και ακόμη βρίσκεται σε εκκρεμότητα η έκδοση 

οριστικής απόφασης συνταξιοδοτικής παροχής, αφού εκκρεμεί το τρίτο σκέλος της σύνταξής μας και 

συγκεκριμένα  η προσαύξηση σύνταξης λόγω της  υποχρεωτικής παράλληλης ασφάλισής  μας  στο ΤΣΜΕΔΕ  και 

στο δημόσιο. 

Παρά τα όσα ορίζονται στο ν.4387/2016,  από τους συνάδελφους του δημοσίου που έχουν βγει στην σύνταξη 

από 13/5/2016 μέχρι σήμερα, κανείς δεν έχει λάβει την προσαύξηση σύνταξης,  με την αιτιολογία εκ μέρους 

των  υπουργών, των διοικητών του  ΕΦΚΑ και υπηρεσιακών παραγόντων, ότι η χορήγηση των προσαυξήσεων 

εκκρεμεί λόγω καθυστέρησης εφαρμογής του λογισμικού από τις εταιρίες  που ανατέθηκε το έργο. 

Επειδή η παραπάνω αιτιολογία αφορά και την προηγούμενη κυβέρνηση για τα έτη 2017,2018,2019 καθώς και 

την παρούσα για τα έτη 2019,2020,2021,2022, γνωρίζοντας  ότι  καμιά εταιρία softwαre δεν θα μπορούσε να 

καθυστερεί για 7 χρόνια μια απλή εφαρμογή υπολογισμού συντάξεων,  θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη 

καθυστέρηση είναι εσκεμμένη, η αιτιολογία της ανικανότητας κατασκευής του λογισμικού επί 7 έτη δεν χωρά 

σε καμιά λογική, συνεπώς πλέον ανησυχούμε σε μεγάλο βαθμό για τους σκοπούς της καθυστέρησης, καθώς   

έχουν εξαντληθεί και τα τελευταία ψήγματα αντοχής και ανοχής για την άδικη και παράνομη αντιμετώπισή 

μας. 

Επισημαίνουμε ότι: 

 Τα ποσά που αφορούν στο τρίτο σκέλος της σύνταξης, δηλαδή η προσαύξηση, για τους περισσότερους 

μηχανικούς, είναι  εφάμιλλα ή και μεγαλύτερα  εκείνων της ανταποδοτικής σύνταξης (στοιχεία που 

επιβεβαιώνονται από τα έγγραφα του ΤΣΜΕΔΕ προς το ΓΛΚ με τα ασφαλιστικά μας δεδομένα), 

καθόσον οι περισσότεροι είχαν πάνω από 30 χρόνια παράλληλης ασφάλισης με πολύ μεγαλύτερες 

κρατήσεις από αυτές του δημοσίου! Μήπως λοιπόν μας κοροϊδεύουν   συνειδητά, πολιτικοί και  

σύστημα  ψάχνοντας τρόπους φαλκίδευσης της διαδικασίας και του νόμου ώστε να μειώσουν  

επιπλέον τη σύνταξή μας;;; 

 Η άρνηση υπολογισμού της προσαύξησης , είτε με το περιβόητο λογισμικό, είτε με τον τρόπο που το 

ΤΣΜΕΔΕ ήδη υπολογίζει την προσαύξηση για τους μονοσυνταξιούχους μηχανικούς, εκτιμούμε ότι 

συνιστά εσκεμμένη παράνομη πράξη κατά των συμφερόντων μας και της περιουσίας μας, ενάντια 

μάλιστα σε μιά κατηγορία ασφαλισμένων που έχουν συμβάλλει στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας 

καταβάλλοντας διπλές εισφορές για πάνω από 30 χρόνια. Ήδη οι περισσότεροι από μας, μετά το 

έγγραφο του ΤΣΜΕΔΕ στο ΓΛΚ για τα ποσά και τα χρόνια ασφάλισης, έχουμε υπολογίσει το ποσό της 

προσαύξησης χωρίς το περιβόητο λογισμικό, με πράξεις απλής αριθμητικής!!! 

 Επειδή το υπουργείο με τις εκάστοτε ηγεσίες του, οι  διάφορες διοικήσεις του ΕΦΚΑ καθώς και τα 

στημένα δημοσιεύματα, έχουν κατ’ επανάληψη ανακοινώσει την παραλαβή του περιβόητου πλέον 

λογισμικού και την εκκαθάριση επιτέλους των συντάξεων και για την δική μας περίπτωση, 

ανακοινώσεις που φυσικά κάθε φορά διαψεύδονται, η ζωή μας αυτά τα χρόνια αναμονής των 

χρημάτων μας έχει ευτελιστεί με σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες, σας ενημερώνουμε 

ότι δεν θα δεχτούμε πλέον άλλον εμπαιγμό και θα αντιδράσουμε με κάθε δυνατό τρόπο. 

                                                         Πρωτοβουλία συνταξιούχων διπλοασφαλισμένων Μηχανικών 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνάδελφοι το κείμενο αποτελεί βάση, που οι συνάδελφοι που θα πραγματοποιήσουν τις 

συναντήσεις με τους τοπικούς βουλευτές, θα το προσαρμόσουν ανάλογα. 


