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Προς:

A’ Βάθμιες Ενώσεις (για ενημέρωση των μελών)

Θέμα : Σχετικά με τη συνταξιοδότηση Γυναικών και Μητέρων Ανηλίκων από το πρώην
ΤΣΜΕΔΕ
Συνάδελφοι/σες
Κατόπιν ερωτημάτων και αιτημάτων από πολλές συναδέλφους Δημοσίους Υπαλλήλους
Μηχανικούς γυναίκες ασφαλισμένες στο ΤΣΜΕΔΕ, ενημερώνουμε για τα παρακάτω:
Όσον αφορά τη δυνατότητα πρόωρης συνταξιοδότησης τους, αυτή τη στιγμή υπάρχει
ενεργή μόνο η παρακάτω δυνατότητα:
Για τις γυναίκες ασφαλισμένες για πρώτη φορά πριν τη 01/01/1993 υπάρχει η εξής
προϋπόθεση:
1. Εφόσον έχει συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης έως 31/12/2010 δικαιούται σύνταξη όταν
συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας. Εάν το 60ο συμπληρώνεται μετά την 19/08/2015 η
ηλικία συνταξιοδότησης διαμορφώνεται σύμφωνα με το νόμο 4336/15. Για παράδειγμα αν
συμπληρώνει

το

60ο

μεταξύ

19/08/2015

και

31/12/2015

δικαιούται

σύνταξη

όταν

συμπληρώσει ηλικία 60 και 11 μηνών. Αν συμπληρώνει το 60ο από 01/01/2016 έως
31/12/2016 η απαιτούμενη ηλικία είναι 61 και 09 μηνών κ.ο.κ. για να καταλήξει στο 67ο.
2. Εάν συμπληρώνει τα 25 έτη ασφάλισης μετά την 01/01/2011 και εάν συμπληρώνει τα 60
εντός του 2011 δικαιούται σύνταξη όταν γίνει 61 ετών (όπως το 61ο διαμορφώνεται με το ν.
4336/15).
3. Εάν συμπληρώνει τα 25 έτη μετά τη 01/01/2011 και εάν συμπληρώνει τα 60 εντός του
2012 δικαιούται σύνταξη όταν γίνει 62 ετών (όπως το 62ο διαμορφώνεται με το ν. 4336/15).
4. Εάν συμπληρώνει τα 25 έτη ασφάλισης μετά την 01/01/2011 και το 60ο έτος μετά την
01/01/2013 δικαιούται σύνταξη στα 67.
Για να αποκτήσει κάποια συνάδελφος μονοασφαλισμένη στο ΤΣΜΕΔΕ δυνατότητα
σύνταξης με ανήλικο πρέπει υποχρεωτικά να διαγραφεί από το πρώην ΤΣΜΕΔΕ (πακέτο
ασφάλισης 045 στον ΕΦΚΑ πλέον) και να ασφαλισθεί στο ΕΦΚΑ ΙΚΑ, πράγμα αδύνατο για
τους μισθωτούς που ασκούν το επάγγελμα του Μηχανικού (βλέπε παράδειγμα 3 εδώ)

Η Ομοσπονδία μας είχε προτείνει πολλές φορές να ενταχθούν σε ευνοϊκές ρυθμίσεις
αντίστοιχες με αυτές και άλλων Ταμείων (Δημόσιο, ΙΚΑ) και οι μητέρες ασφαλισμένες στο
ΤΣΜΕΔΕ. Πιο πρόσφατη αυτή της 20/11/2019:
«Απευθυνόμαστε σε εσάς για το θέμα των εργαζόμενων μητέρων Διπλωματούχων Μηχανικών
με Μισθωτή Εργασία. Η ευαίσθητη αυτή κατηγορία εργαζομένων είχε τη δυνατότητα
συνταξιοδότησης με ευνοϊκότερα ηλικιακά όρια, έστω με μεταβατικές διατάξεις. Μοναδικές
εξαιρέσεις στον ανωτέρω κανόνα, ήταν οι γυναίκες μηχανικοί οι οποίες ήταν
υποχρεωμένες λόγω ιδιότητας να είναι ασφαλισμένες στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ. Αντιθέτως οι
εργαζόμενες με τις συγκεκριμένες ειδικότητες οι οποίες παράλληλα ασφαλισμένες στο
Δημόσιο ή σε Ειδικά Ταμεία, είχαν –και έχουν με μεταβατικές διατάξεις- τη δυνατότητα να
συνταξιοδοτηθούν με το καθεστώς των μητέρων ανηλίκων.
Μετά και τη σύσταση του ΕΦΚΑ, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν
δυσμενείς διακρίσεις σε βάρος μιας μικρής ομάδας ασφαλισμένων γυναικών, οι
οποίες εργάζονται με τους ίδιους ακριβώς όρους και συνθήκες με άλλες εργαζόμενες οι οποίες
έχουν τη δυνατότητα συνταξιοδότησης με τις διατάξεις που αφορούν στις μητέρες ανηλίκων.
Για λόγους λοιπόν ίσης μεταχείρισης, προτείνουμε να υπάρξει η αναγκαία νομοθετική ρύθμιση
η οποία ακολουθεί.
«Οι διατάξεις του άρθρου 144 του νόμου 3655/2008 , όπως αυτές τροποποιήθηκαν
με τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 10 του νόμου

3863/2010 , του άρθρου 61 του

νόμου 3996/2011 και της Υποπαραγράφου Ε3 του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015,
εφαρμόζονται ανάλογα και στις ασφαλισμένες του ΕΦΚΑ προερχόμενες από τους τομείς του
πρώην ΕΤΑΑ , οι οποίες απασχολούνται με μισθωτή εργασία και εξαρτημένη σχέση στο
Δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα.»
Επειδή δεν υπάρχει κάποια πρόθεση σχετικής νομοθέτησης από πλευράς κυβέρνησης,
διερευνούμε κατόπιν αιτήματος συναδέλφων το ενδεχόμενο δικαστικής διεκδίκησης με
συμμετοχή των ίδιων των εμπλεκομένων. Για το λόγο αυτό και καλούμε τις συναδέλφους που
ενδεχομένως ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν με την ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ (emdydas@tee.gr) με
την ένδειξη «Μητέρες Ανηλίκων ΤΣΜΕΔΕ», αναφέροντας περιοχή και ημερομηνία πρώτης
ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ.

