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                                                                                           Αθήνα,  18/1/2021 
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Προς:  Α’ βάθμιες Ενώσεις 

 (για ενημέρωση των μελών) 

 

Θέμα :  Προσφυγή για την ακύρωση Εγκυκλίων παράλληλης και διαδοχικής ασφά-

λισης. Αναζήτηση συναδέλφων που καταργείται το δικαίωμα συνταξιοδότη-

σης 

 

Συνάδελφοι/σες 

 η Ομοσπονδία μας ήδη από την πρώτη ημέρα δημοσίευσης των νεότερων 

oδηγιών για τον τρόπο εφαρμογής της παράλληλης και διαδοχικής ασφάλισης στον 

e - ΕΦΚΑ, ανέδειξε τα νομικά σφάλματα των εν λόγω εγκυκλίων καθώς θίγουν ΚΑΙ 

ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΙΣΩ τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά 

δικαιώματα των διπλοασφαλισμένων μηχανικών του Δημοσίου παρότι το νομοθετι-

κό πλαίσιο παραμένει αμετάβλητο στο θέμα αυτό, καταργώντας ακόμα και θεμελιω-

μένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα.  

Στο πλαίσιο υλοποίησης του καταστατικού σκοπού δράσης και λειτουργίας 

μας για την προώθηση και των εργασιακών και ασφαλιστικών - συνταξιοδοτικών 

δικαιωμάτων και συμφερόντων των μελιών μας, η Ομοσπονδία μας έχει ήδη απο-

φασίσει την προσφυγή ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων αιτούμενη την ακύρωσή 

τους.  

 Προκειμένου να καταδειχθεί στο Δικαστήριο ο παράνομος χαρακτήρας των ως 

άνω εγκύκλιων οδηγιών με τις οποίες ανατρέπονται ακόμα και θεμελιωμένα συντα-

ξιοδοτικά δικαιώματα, αποφασίσαμε από κοινού με τους νομικούς μας συμβούλους 

να συμπεριλάβουμε ως αιτούντες και όσους δημοσίους υπαλλήλους Μηχανικούς έ-

χουν ήδη (πριν την έκδοση της πρώτης παράνομης εγκυκλίου, ήτοι έως 16-9-2020 

και πάντως μετά την 13-5-2016) παραιτηθεί από την υπηρεσία, υποβάλλει αίτημα 

συνταξιοδότησης και πλέον το δικαίωμά τους αυτό καθ' εαυτό κατ' εφαρμογή 
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της εγκυκλίου καταργείται. Καλούνται όλοι οι συνάδελφοι που αντιμετωπίζουν 

αντίστοιχο πρόβλημα λόγω των πρόσφατων ασφαλιστικών εγκυκλίων, να επικοινω-

νήσουν μαζί μας με email στο emdydas@tee.gr και να μας παρέχουν τα στοιχεία 

τους για να συμμετέχουν στην προσφυγή μας. 

   

mailto:emdydas@tee.gr

