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      Π Ρ Ο Σ   Τον 

Γενικό Γραµµατέα του 
Υπουργείου Απασχόλησης & 
Κοινωνικής Προστασίας 

      κ. ∆ηµοσθένη Μαµµωνά 
      Σταδίου 29 

   Α Θ Η Ν Α 
 
    ΚΟΙΝ.: ∆ιοικητικό Συµβούλιο  του  

ΤΣΜΕ∆Ε 
Κολοκοτρώνη  4 
    Α Θ Η Ν Α 

 
       
ΘΕΜΑ: Αναγνώριση δικαιώµατος εκ του Ειδικού Λογαριασµού 

Προσθέτων Παροχών για όλους τους µηχανικούς. 
 
 
 Αξιότιµε κύριε Γενικέ Γραµµατέα, 
 
 Σύµφωνα µε πληροφορίες µας, στο εκπονούµενο σχέδιο νόµου 
περί κοινωνικής ασφάλισης καταργείται ο Ειδικός Λογαριασµός 
Προσθέτων Παροχών (Ε.Λ.Π.Π.), που είχε θεσπισθεί µε το άρθρο 33 του 
ν. 915/1979, ο οποίος θα ενταχθεί στην κύρια σύνταξη του ΤΣΜΕ∆Ε και 
όσοι έχουν υπαχθεί σ’ αυτόν θα λάβουν ανάλογη προσαύξηση. 
 Με υπουργικές αποφάσεις που είχαν εκδοθεί στο παρελθόν, είχε 
δοθεί το δικαίωµα στους ασφαλισµένους στο ΤΣΜΕ∆Ε να αναγνωρίσουν 
χρόνο ασφάλισης στον ανωτέρω λογαριασµό (Ε.Λ.Π.Π.) µέχρι και 
δωδεκαετίας προ της 1.7.1979, ηµεροµηνία σύστασης του Ε.Λ.Π.Π. και 
να διπλασιάσουν τον πραγµατικό χρόνο ασφάλισης στον Ε.Λ.Π.Π. (µετά 
την 1.7.1979) έως την συµπλήρωση των 8/7 του χρόνου πραγµατικής 
ασφάσισης στον κλάδο κύριας σύνταξης και το ανώτατο έως 45 έτη 
ασφάλισης. 
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Πολλοί ασφαλισµένοι, κυρίως διότι εργάζονταν επί µακρό χρονικό 

διάστηµα σε έργα που εκτελούνταν από τις εργοληπτικές εταιρείες στις 
οποίες απασχολούνταν σε χώρες του εξωτερικού, απώλεσαν την 
ορισθείσα µε µεταγενέστερη υπουργική απόφαση προθεσµία για την 
υποβολή αίτησης αναγνώρισης, µε αποτέλεσµα να στερηθούν του 
ανωτέρω πλεονεκτήµατος. 

Θεωρούµε βάσιµο, νόµιµο και κυρίως απολύτως δίκαιο και 
σύµφωνο µε την αρχή της ισότητας αίτηµα, να δοθεί το δικαίωµα 
υποβολής αίτησης για αναγνώριση προσθέτου χρόνου στην 
«προσαύξηση» που προβλέπεται στο υπό κατάθεση νοµοσχέδιο, 
σύµφωνα µε τα ισχύοντα για τις αναγνωρίσεις προσθέτου χρόνου στον 
Ε.Λ.Π.Π.. 
 Για το λόγο αυτό παρακαλούµε θερµώς όπως εισαγάγετε σχετική 
διάταξη στο υπό κατάρτιση σχέδιο νόµου περί κοινωνικής ασφάλισης, 
ώστε να ικανοποιηθεί ένα απολύτως δίκαιο αίτηµα των µηχανικών, οι 
οποίοι απώλεσαν το σχετικό ασφαλιστικό δικαίωµα από λόγους που δεν 
ανάγονται σε δική τους ευθύνη ή αµέλεια. 
 

Μετά τιµής, 
 
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 ΓΕΩΡΓ. Π. ΒΛΑΧΟΣ   ΜΑΡΚ. Ι. ΣΙΟΥΝΑΣ 
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