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Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
& Πρόνοιας
κ. Ι. Βρούτση
ΚΟΙΝ.:

1. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης & Πρόνοιας
-

Γεν. Γραµµατέα

κ. Π. Κόκκορη
- ∆/νση Κύριας Ασφάλισης
Αυτοαπασχολουµένων
2. ΤΕΕ
- Γραφείο Προέδρου
3. ΤΣΜΕ∆Ε
- Γραφείο Προέδρου

ΘΕΜΑ: «Συνταξιοδότηση Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (Ε.∆.Ε.)»
ΣΧΕΤ.: Η υπ'αριθµ. 26852/21-11-2013/ επιστολή µας προς Εσάς.

Κύριε Υπουργέ,
Εν συνεχεία της σχετικής επιστολής µας, διά της οποίας επισηµαίνετο ότι δηµιουργούνται
σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα στους, προς συνταξιοδότηση, Μηχανικούς Ε.∆.Ε. και ως εκ
τούτου καθίσταται επιτακτική η ανάγκη τροποποίησης της υπάρχουσας νοµοθεσίας ώστε να
εναρµονισθεί, κατ΄αναλογία, µε τα ισχύοντα για τους συνταξιοδοτούµενους του ΟΑΕΕ,
επανερχόµεθα διά της παρούσης παρέχοντας προς τούτο πρόσθετα υποστηρικτικά, της
πρότασής µας, επιχειρήµατα, ως κατωτέρω.
1. Μηχανικοί Ε.∆.Ε. µεγαλύτερης ηλικίας
Η καθυστέρηση συνταξιοδότησης των Μηχανικών Ε.∆.Ε. µεγαλύτερης ηλικίας και διαδοχικής
ασφάλισης (ΙΚΑ – ΤΣΜΕ∆Ε) υπερβαίνει το δεκαοχτάµηνο και όσοι εξ αυτών στερούνται
άλλης σύνταξης ή άλλων οικονοµικών πόρων, καταδικάζονται σε ένδεια, καθόλον αυτό το
χρονικό διάστηµα αναµονής.
2. Οικονοµικά δεδοµένα
Η ρύθµιση που προτείναµε µε το σχετικό είναι προαιρετική και ξεκάθαρα υπέρ των
συµφερόντων του ΤΣΜΕ∆Ε, αφού, αφενός µεν κατά το χρονικό διάστηµα αναµονής
συνταξιοδότησης, θα καταβάλλονται από τους αιτούντες οι αντίστοιχες εισφορές, αφετέρου
το Ταµείο δεν θα καταβάλει αναδροµικά το ποσόν της σύνταξης για χρονικό διάστηµα που ο
ασφαλισµένος εργάζεται.

Φειδίου 14-16 Αθήνα 106 78 / 14-16 Fidiou str. 106 78 Athens Greece
Τ +30 210 3301814/5 Τ +30 210 3836503 F +30 210 3824540 E info@sate.gr
w w w . s a t e . g r

Κατόπιν και των ανωτέρω εκτεθέντων, και σε συνέχεια και των συνηµµένων ταυτόσηµων
αιτηµάτων που έχουν υποβάλλει προς Εσάς οι ΣΤΕΑΤ και ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε, παρακαλούµε κύριε
Υπουργέ όπως, υιοθετήσετε την πρόταση εναρµόνισης της ισχύουσας Νοµοθεσίας µε τα
ισχύοντα στον ΟΑΕΕ και προχωρήσετε στην υλοποίησή της, το δυνατό ταχύτερον, καθόσον
τούτο θα συµβάλλει αποφασιστικά στην άρση των δυσµενών επιπτώσεων επί των Μηχανικών
Ε∆Ε, κατά τη διαδικασία συνταξιοδότησής τους.

Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ

Συν.: 1. Η από 26/11/2013 επιστολή ΣΤΕΑΤ.
2. Η από 15/4/2014 επιστολή ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε.
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