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Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α   Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α  

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ 

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ 

τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr  

       

Αθήνα,  14/1/2021 

Αρ. Πρωτ. : 8387 

                           Προς: 1. Υπουργό Εργασίας &  

                                                        Κοιν. Υποθέσεων κ. Χατζηδάκη  

                                         2. Υφυπουργό Εργασίας &  

                                                         Κοιν. Υποθέσεων κ. Τσακλόγλου  

                          Κοιν.:    Α’ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ  

(για ενημέρωση όλων των μελών μας) 

Θέμα : Αίτημα συνάντησης. Να δοθούν λύσεις στα φλέγοντα ασφαλιστικά μας θέ-

ματα. 

 

Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ 

 

  Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί το σύνολο των 

Διπλωματούχων Μηχανικών που απασχολούνται στη Δημόσια Διοίκηση (Υπουργεία, 

ΝΠΔΔ, Ανεξάρτητες  Αρχές, ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού). Όπως είχαμε ενημερώσει και 

την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου στο πεδίο της κοινωνικής ασφά-

λισης, έχουμε να αντιμετωπίσουμε πληθώρα αρνητικών εξελίξεων, οι οποίες αποκ-

τούν έως και εκδικητικό χαρακτήρα σε βάρος των Διπλωματούχων Μηχανικών.  

Οι πρόσφατες Εγκύκλιοι του Υπουργείου Εργασίας θίγουν ακόμα και γεγε-

νημένα – θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των μελών μας, λόγω 

της αιφνίδιας και παντελώς παράνομης ανάκληση τριών (3) υφιστάμενων και νόμι-

μων Εγκυκλίων μετά από 3 ολόκληρα έτη και εκατοντάδες ήδη εκκρεμείς αιτήσεις 

συνταξιοδότησης.  

Η γενική αναφορά των Εγκυκλίων ότι «δεν είναι δυνατή η προσμέτρηση 

μόνο μέρους του χρόνου που διανύθηκε στην ασφάλιση του κάθε Φορέα» 

οδηγεί μαθηματικά στην απώλεια ασφαλιστικού χρόνου παράλληλης ασ-
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φάλισης και την ακύρωση εκατοντάδων αποφάσεων συνταξιοδότησης που έχουν 

ήδη εκδοθεί κυρίως από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αλλά και από το ΤΣΜΕ-

ΔΕ.  

Φυσικά η παραπάνω εξέλιξη καθυστερεί ακόμη παραπάνω την εδώ και 

56 μήνες (4,5 έτη) εκκρεμότητα απονομής των οριστικών συντάξεων στους 

διπλοασφαλισμένους συναδέλφους μας, όπως ομολογείτε και στην από 

16/11/2020 απάντηση σας σε Κοινοβουλευτική ερώτηση. Χιλιάδες ασφαλισμένων, 

μεταξύ αυτών και οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί επιβιώνουν με πενιχρότατες προσω-

ρινές συντάξεις, ενώ έχουν καταβάλλει διπλές εισφορές επί 35 και πλέον έτη. Το 

ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι ασφαλισμένοι αποκλειστικά στο πρώην ΤΣΜΕ-

ΔΕ που έχουν καθυστερήσεις απονομής άνω των 2,5 ετών.  

Επιπρόσθετα:  

α) Για τους συναδέλφους μας Δημοσίους Υπαλλήλους Μηχανικούς που διο-

ρίστηκαν στο Δημόσιο μετά το 1992 αλλά είχαν ασφαλιστεί πριν στο ΤΣΜΕΔΕ (πα-

λιοί ασφαλισμένοι αλλά διορισθέντες μετά το 1993) και είχαν επιλέξει να έχουν 

Διπλή ασφάλιση (ΤΣΜΕΔΕ και Δημόσιο), λόγω της Εγκυκλίου 10/2020 του ΕΦΚΑ 

(παράγραφος 13.1.4) υπάρχει υποχρεωτική ασφάλιση τους στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ. 

Επειδή από άλλες Εγκυκλίους προκύπτει ότι ο χρόνος ασφάλισης από 1/1/2017 

μπορεί να αξιοποιηθεί ελεύθερα σε όποιο από τα εντασσόμενα ταμεία είχε ασφαλισ-

θεί κάποιος, θεωρούμε ότι η εξέλιξη αυτή είναι άδικη και παράνομη.  Βλέπε σχετικά 

πρόσφατο αίτημα που υποβάλλαμε μαζί με 37 συναδέλφους μας 

(https://www.emdydas.gr/images/stories/news/2020/22.12.2020_enimerosi_diplo

asfalismenoi_8371.pdf ) 

β) συνεχίζονται τα πολλαπλά προβλήματα σχετικά με τις εισφορές μας σε 

ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ (νυν e ΕΦΚΑ) που προκαλούν εύλογη αγανάκτηση στους ασφα-

λισμένους λόγω χρέωσης διπλών εισφορών. Η πρόσφατη απάντηση του Υπουργείου 

σας δεν ξεκαθαρίζει το τοπίο αλλά προσθέτει γραφειοκρατικό βάρος 

(https://emdydas.gr/images/stories/news/2020/8379_%CE%95%CE%99%CE%A

3%CE%95%CE%A1_-1_001-converted.pdf ).  

γ) Με το από 17/11/2020 Έγγραφο σας 

(https://www.emdydas.gr/images/stories/news/2020/8.12.2020_yp_ergasias_mit

eres_anilikon_orthi_epan_3556.pdf ) απαντήσατε αρνητικά στο αίτημα μας να πε-

ριληφθούν και οι μετά το 1993 Μισθωτές Μηχανικοί στις προβλέψεις για πρόωρη 

συνταξιοδότηση μητέρων ανηλίκων που προβλέπονται και για τα υπόλοιπα ταμεία, 

από τη στιγμή που έχουν διανύσει πλέον 3 ολόκληρα έτη στον ενοποιημένο πλέον 
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ΕΦΚΑ. Η αρνητική απάντηση αφορούσε γενικά στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ και όχι ειδικά 

στις μετά το 1993 Μισθωτές που απασχολούνται στο Δημόσιο.  

δ) Η απάντηση του e ΕΦΚΑ 

(https://www.emdydas.gr/images/stories/news/2020/8.12.2020_yp_ergasias_mit

eres_anilikon_orthi_epan_3556.pdf ) για τον καθορισμό του μέσου όρου των μη-

νιαίων αποδοχών όταν υπάρχουν αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων ασφάλισης 

όπως έχουμε περιγράψει 

(https://emdydas.gr/images/stories/news/2018/29.11.2018_ipologismos_sin_plas

matika_xronia_7602.doc ) οδηγεί σε μείωση σύνταξης παρά την πρόσθετη καταβο-

λή εισφορών. 

Για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα σας καλούμε να ανταποκριθείτε στο αίτη-

μα μας για συνάντηση, ώστε να δοθούν λύσεις.  
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