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ΘΕΜΑ: Συνταξιοδότηση Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων Εργων.
Κύριε Υπουργέ,
ενόψει της κατάθεσης στη Βουλή Σχεδίου Νόµου για ασφαλιστικά θέµατα, θέτουµε υπόψη
σας, το σοβαρό πρόβληµα συνταξιοδότησης όσων Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων
(Ε.∆.Ε.) έχουν αµφισβητούµενες οφειλές από προµήθειες εγγυητικών επιστολών, είναι άνω
των 65 ετών, δεν οφείλουν εισφορές, δεν λαµβάνουν άλλη σύνταξη και ως εκ τούτου,
προτίθενται να ζητήσουν προσωρινή χορήγηση βοηθήµατος ένδειας (Ν. 915/79, Π.∆.
805/81) µέχρις ότου δικαιωθούν και χορηγηθεί αναδροµικά κανονική σύνταξη.
Σήµερα το Ταµείο Συντάξεως Μηχανικών (ΤΣΜΕ∆Ε) θέτει τις παρακάτω προϋποθέσεις για
την χορήγηση είτε κανονικής σύνταξης είτε βοηθήµατος ένδειας:
α) Έγγραφη διακοπή της εργοληπτικής δραστηριότητας (∆ιεύθυνση ∆15 του ΥΠΟΜΕ∆Ι) όσο
και της ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανικού (ΤΕΕ) σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Β.∆. 2011/4-12-40.
β) Εκκαθάριση οφειλών από εισφορές.
γ) Εκκαθάριση οφειλών από προµήθειες εγγυητικών επιστολών (έστω και αµφισβητούµενες
διοικητικά ή δικαιοδοτικά) σύµφωνα µε το άρθρο του Ν. 915/8-5-79.
Α. Χορήγηση κανονικής σύνταξης
Με τα σηµερινά δεδοµένα η αναµονή για τη χορήγηση κανονικής σύνταξης είναι τουλάχιστον
ένα εικοσάµηνο και σε περίπτωση εκκρεµότητας οφειλής από προµήθειες εγγυητικών
επιστολών, η µέχρι σήµερα πρακτική του ΤΣΜΕ∆Ε είναι η παρακράτηση ολόκληρης της
σύνταξης µέχρι την αποπληρωµή της οφειλής.
Β. Χορήγηση βοηθήµατος ένδειας
Εκ των παραπάνω ο συνταξιούχος στερούµενος οιουδήποτε εισοδήµατος από εικοσαµήνου
αλλά και για αρκετά χρόνια µετά είναι υποχρεωµένος να καταφύγει, ως ύστατη βιοποριστική
λύση, σε αίτηµα χορήγησης από το ταµείο του 50% της εγκριθείσας σύνταξής του, λόγω
ένδειας, ως βοήθηµα.
Κύριε Υπουργέ,
Όπως διαπιστώνετε και εσείς προκύπτει επιτακτική ανάγκη παρέµβασης της Πολιτείας –π.χ,
στα πρότυπα ρύθµισης ανάλογου ζητήµατος ασφαλισµένων στον Ο.Α.Ε.Ε. (άρθρο 49 του
ν.3996/2011) - προς άρση του σοβαρού προβλήµατος, που, κυρίως, αναφέρεται στην
εικοσάµηνη αναµονή των µελών Ε∆Ε του ΤΣΜΕ∆Ε, χωρίς εισοδηµατικούς πόρους, αφού
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η κείµενη νοµοθεσία επιτάσσει την διακοπή της εργοληπτικής δραστηριότητας κατά την
υποβολή της αιτήσεως συνταξιοδότησής τους.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως περιληφθεί, στο υπό κατάθεση νοµοσχέδιο
προσθήκη που θα αναφέρει ότι ο ασφαλισµένος στο ΤΣΜΕ∆Ε-ΕΤΑΑ Ε∆Ε, ο οποίος έχει
θεµελιώσει, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, συνταξιοδοτικό δικαίωµα λόγω γήρατος
και δεν συνταξιοδοτείται από άλλο ταµείο, δύναται, εφόσον το επιθυµεί, να διατηρήσει την
επαγγελµατική του δραστηριότητα και µετά την αίτηση συνταξιοδότησης για 18 µήνες, η δε
σύνταξη να καταβάλλεται από την 1η του επόµενου µήνα εκείνου της υποβολής της αίτησης
συνταξιοδότησης και κατά το δεκαοκτάµηνο αυτό χρονικό διάστηµα να εφαρµόζεται η
νοµοθεσία του ΤΣΜΕ∆Ε τόσο ως προς την καταβολή τυχόν προβλεποµένων εισφορών όσο
και ως προς τον υπολογισµό του συντάξιµου χρόνου και του ποσού της σύνταξης.
Προς τούτο σας παραθέτουµε την, κατά την άποψή µας, διάταξη της προσθήκης που
παρακαλούµε να περιληφθεί στο υπό κατάθεση νοµοσχέδιο:
«Προσθήκη παραγρ. 11 στο άρθρο 61 του Ν.3996/11, ως εξής:
«11. Στο άρθ. 2 του Β.∆. 20-11/4-12-40 ως ετροποποιήθη µε το αρθ. 19 του Ν.915/8-51979, προστίθεται παραγρ. 3 ως κάτωθι:
3.α. Ο ασφαλισµένος εις το ΤΣΜΕ∆Ε – ΕΤΑΑ Εργολήπτης ∆ηµοσίων Εργων, ο οποίος έχει
θεµελιώσει, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, συνταξιοδοτικό δικαίωµα λόγω γήρατος
και δεν συνταξιοδοτείται από άλλο Ταµείο, δύναται εφόσον το επιθυµεί να διατηρήσει την
επαγγελµατική του δραστηριότητα και µετά την αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος,
στην οποία όµως έχει δηλώσει ρητώς την επιθυµία του αυτή, η δε σύνταξη καταβάλλεται από
την 1η του επόµενου µήνα εκείνου της υποβολής των δικαιολογητικών διακοπής του
επαγγέλµατος.
β. Η διακοπή του επαγγέλµατος δεν µπορεί να απέχει πάνω από δεκαοκτώ (18) µήνες από
την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης και κατά το δεκαοκτάµηνο αυτό
χρονικό διάστηµα εφαρµόζεται η νοµοθεσία του ΤΣΜΕ∆Ε τόσο ως προς την καταβολή των
προβλεποµένων εισφορών όσο και ως προς τον υπολογισµό του συντάξιµου χρόνου και του
ποσού της σύνταξης.
γ. Οι ασφαλιστικές εισφορές του χρονικού διαστήµατος από την ηµεροµηνία υποβολής της
αίτησης συνταξιοδότησης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών διακοπής
του επαγγέλµατος δεν ρυθµίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο και σε κάθε περίπτωση πρέπει να
έχουν καταβληθεί µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης. Σε αντίθετη
περίπτωση, η σύνταξη καταβάλλεται από την πρώτη του επόµενου µήνα της πλήρους
εξόφλησής τους»».
Σε αναµονή αποδοχής του καθόλα δίκαιου αιτήµατός µας.
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