
Ανακοίνωση-Κάλεσμα 

Προσαύξηση συνταξιοδοτικής παροχής του ν.4387/2016 

Αγαπητοί συνάδελφοι, βρισκόμαστε στον 7ο χρόνο εφαρμογής του ν.4387/2016 και ακόμη 

βρίσκεται σε εκκρεμότητα η έκδοση της 1ης απόφασης συνταξιοδοτικής παροχής που αφορά το 

τρίτο σκέλος της σύνταξής μας και συγκεκριμένα  την προσαύξηση σύνταξης λόγω της  

υποχρεωτικής παράλληλης ασφάλισής  μας  στο ΤΣΜΕΔΕ  και στο δημόσιο, που καταργήθηκε με 

τον  παραπάνω νόμο στις 31/12/2016. 

Έκτοτε από τους συνάδελφους του δημοσίου που έχουν βγει στην σύνταξη από 13/5/2016, 

δε έχει λάβει  κανείς  τους 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, 

αναγκαζόμαστε πλέον να ανησυχούμε σε επικίνδυνο βαθμό για τους σκοπούς της 

καθυστέρησης θέτοντας συγκεκριμένα ερωτήματα: 

 Υπάρχει όντως ανάθεση έργου και σύμβαση σε εταιρεία κατασκευής του λογισμικού, 

ποια είναι η εταιρία, πότε έληξε ο χρόνος παραλαβής , αν έχει παραληφθεί το έργο και 

πότε; 

 Μετά την έκδοση των πρώτων εγγράφων του ΤΣΜΕΔΕ με τα ασφαλιστικά μας στοιχεία 

πρός το ΓΛΚ, γιατί δεν ξεκινά η έκδοση των πρώτων αποφάσεων τελικής 

συνταξιοδότησης των συνταξιούχων μηχανικών με τα τρία σκέλη της συνταξιοδότησης 

ως ο νόμος ορίζει; 

 Οι αποφάσεις συνταξιοδότησης του τρίτου σκέλους της σύνταξης δηλαδή της 

προσαύξησης, για τους περισσότερους μηχανικούς, αφορούν  εφάμιλλα ή και 

μεγαλύτερα  ποσά της ανταποδοτικής σύνταξης, καθόσον οι περισσότεροι είχαν πάνω 

από 30 χρόνια παράλληλης ασφάλισης με πολύ μεγαλύτερες κρατήσεις από του 

δημοσίου! Μήπως μας κοροϊδεύουν   συνειδητά, αρνούμενοι  πεισματικά  πολιτικοί και  

σύστημα να χορηγήσουν την προσαύξηση και ψάχνουν τρόπους ακύρωσης της 

διαδικασίας και του νόμου ή μεταφορά των χρεών  στις …καλένδες δηλ. μετά θάνατον; 

 τα αναδρομικά για τους πρώτους συνταξιούχους ξεπερνούν τις 50.000 ευρώ! Είμαστε 

σίγουροι ότι σε ένα παραπαίον σύστημα, με το χρέος της χώρας να αυξάνεται ραγδαία, 

σε ένα ΕΦΚΑ που όποτε θελήσει μπορεί να κηρύξει αδυναμία πληρωμών, εμείς θα 

πληρωθούμε τα αναδρομικά μας και θα εκδοθούν σε τέτοιες συνθήκες οι αποφάσεις 

τελικής συνταξιοδότησης χωρίς να κουνήσουμε το δακτυλάκι μας; 

 Η άρνηση υπολογισμού της προσαύξησης , ούτε με το περιβόητο λογισμικό, ούτε  με 

τον υπολογισμό από το τέως ΤΣΜΕΔΕ όπως ήδη υπολογίζει την προσαύξηση για τους 

μονοσυνταξιούχους μηχανικούς, με συνέπεια την μη έκδοση ούτε μιας απόφασης 

προσαύξησης για 7 χρόνια, δεν σημαίνει εσκεμμένη εγκληματική πράξη κατά των 

συμφερόντων μας, της περιουσίας μας και των ποσών που υποχρεωτικά έχουμε 

καταβάλλει ως υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές για πάνω από 30 χρόνια, την 



στιγμή που ελάχιστοι άλλοι ασφαλισμένοι έχουν καταβάλει διπλές εισφορές στο 

ασφαλιστικό σύστημα της χώρας όπως εμείς; Ήδη οι περισσότεροι από μας, μετά το 

έγγραφο του ΤΣΜΕΔΕ στο ΓΛΚ για τα ποσά και τα χρόνια ασφάλισης, έχουμε ήδη 

υπολογίσει τον ποσό της προσαύξησης χωρίς το περιβόητο λογισμικό. Τόσο απλά!!! 

 Επειδή η διοίκηση του ΕΦΚΑ είχε ανακοινώσει ότι από το Σεπτέμβριο θα εκδίδονταν 

πλήρεις οι συντάξεις (και με την προσαύξηση) στους νέους συνταξιοδοτούμενους, και 

μέχρι το τέλος του χρόνου θα ολοκληρωνόταν όλες οι εκκρεμότητες αυτής της 

κατηγορίας ασφαλισμένων, γνωρίζει κάποιος κάποιον συνταξιοδοτούμενο που του 

εκδόθηκε πλήρης απόφαση ή και αυτό ήταν  ένα ακόμα ψέμα στα πάμπολλα που μέχρι 

σήμερα μας έχουν πλασάρει  με στόχο  τον  εφησυχασμό μας ; 

Δυστυχώς η ανοργανωσιά μας, η αδιαφορία μας απέναντι στα δικά μας δικαιώματα και 

συμφέροντα δεν είναι καλός οιωνός για την θετική έκβαση των πραγμάτων! 

Η προσφυγή μόνο των 52 συναδέλφων δικαστικά και όχι …διακοσίων  δείχνει ότι δεν μας 

«πολυκόφτει» και πολύ η καθυστέρηση!  Μήπως η παραγραφή μας κόφτει; 

Πιστεύουμε ότι πρέπει να ασκηθούν πολλαπλές και σε πολλά επίπεδα πιέσεις, γιατί όσο δεν 
φωνάζουμε, μας θεωρούν βολεμένους, αφού παίρνουμε συντάξεις, ίδιες όπως και οι άλλοι 
υπάλληλοι του δημοσίου, άρα εντάξει είμαστε και νάμαστε ευχαριστημένοι που δεν …πεινάμε! 
(δυστυχώς έχει ακουστεί και αυτό)! 

Διαμαρτυρίες σε βουλευτές και κόμματα, δημοσιεύσεις σε εφημερίδες και τηλεόραση, 

ενεργοποίηση του ΤΕΕ και όχι μόνο της ΕΜΔΥΔΑΣ, παρεμβάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή – 

Ευρωβουλή, μαζικές επιστολές και κινητοποιήσεις είναι ορισμένα εργαλεία, καθώς και οι 

ατομικές προσφυγές εναντίον του ΕΦΚΑ, που μπορούμε να υλοποιήσουμε στο επόμενο 

διάστημα. 

Ήδη η ζωή μας είναι υποβαθμισμένη, όλοι οι σχεδιασμοί  μας έχουν τιναχτεί στον αέρα, ο 

υγιής χρόνος ζωής  χάνεται, συνάδελφοι χάνονται και εμείς έχουμε ξεχάσει να διεκδικούμε τα 

…δεδουλευμένα μας.  

Συνάδελφοι, για όλα τα παραπάνω εκτιμούμε ότι πρέπει να 

αντιδράσουμε να σχεδιάσουμε ένα πλαίσιο δράσεων που θα ασκήσει 

ουσιαστική πίεση στην κυβέρνηση, στο αρμόδιο υπουργείο και στον 

ΕΦΚΑ, ώστε να πετύχουμε επιτέλους λύση στο πρόβλημα μας. Με 

δεδομένο ότι η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στις 15 Νοεμβρίου 2022, ημέρα 

Τρίτη και ώρα 09:00 έως 14:00 στο αμφιθέατρο του 

κτηρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 

(Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Παπάγου – Στάση Μετρό 

Εθνική Άμυνα), έχει εκδήλωση για τα ασφαλιστικά συνταξιοδοτικά, 

είναι ευκαιρία να βρεθούμε και να αποφασίσουμε μια σειρά δράσεων 

για το επόμενο διάστημα.  

 

Πρωτοβουλία διπλοασφαλισμένων συνταξιούχων μηχανικών 


