
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 04-04-2019 
  
Με κεντρικό θέμα ότι  εκδίδονται  με τον 4387/16 για τους Νέους Μηχανικούς,  

πραγματικές πλέον αποφάσεις συνταξιοδότησης Μηχανικού με 40 χρόνια 

πλήρη ασφαλιστικών εισφορών.  

Τα μέγιστα ποσά ξεκινούν από 1170 ευρώ και παγιοποιούνται στα 923 ευρώ 

μηνιαίας σύνταξης για τους 2019 και μετά  

(για σύγκριση και μόνον η σύνταξη πριν ήταν 2374,15, καταβλητέα 1692,01 για τους Παλαιούς 

Μηχανικούς) 
  
έλαβε χώρα συνάντηση με την κκ. Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας , Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αξιότιμη κ. Στ. Βρακά στις 4 Απριλίου 2019 όπου στη 
συνάντηση συμμετείχαν επίσης οι συνάδελφοι K. Δούκας (πρόεδρος ΕΣΤΑΜΕΔΕ) , Σολ. Γκουλιούμης  και 
οι Δ. Τσακμάκας, Κ. Σταμέλος και Δανάη Νομικού από πλευράς "νέων" συνταξιούχων με τον 4387/16, 
όπου ετέθησαν τα παρακάτω θέματα : 
  
1) Πρόταση.  Μελέτη με προτεινόμενη λύση στο ακανθώδες πρόβλημα της ανταποδοτικής σύνταξης της 
ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ με τεκμηριωμένα αιτήματα δικαίου και αναλογικότητας για όλους τους 
Μηχανικούς και χωρίς επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού. 
 Απάντηση.    Παρά τις αρχικές αντιρρήσεις και αφού παρουσιάσθηκαν στην κα Βρακά μία σειρά από 
λόγους και εμπεριστατωμένα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ειδικής Προσαύξησης   - η κα Βρακά 
παρέλαβε την μελέτη -  εισήγηση και υποσχέθηκε να εξετάσει την μελέτη - αίτημα σχετικά με την Ειδική 
Προσαύξηση. 
 
2) Πρόταση : οι Μηχανικοί που έχουν κατοχυρωμένα ή θεμελιωμένα δικαιώματα πριν την 12/05/2016 
(πριν τον 4387/16) , να συνταξιοδοτηθούν με το παλαιό σύστημα του ΤΣΜΕΔΕ όπως οι παλαιοί 
Μηχανικοί. 
Απάντηση : η ΓΓ κα Βρακά δεν έκανε δεκτή την πρόταση 
 
3) Πρόταση : Στο θέμα των προσωπικών διαφορών 50% για 2016, 33% για 2017, 25% για 2018, 0% για 
2019 και σε συνέχεια της μη περικοπής των προσωπικών διαφορών των παλαιών , που γεννάει 
συνταξιούχους 4 ταχυτήτων , ζητήθηκε να επανεξετασθεί το όλο θέμα. 
Απάντηση. : η ΓΓ κα Βρακά αναφέρθηκε σε θέματα προσαρμοστικότητας που στο παρελθόν είχαν και 
άλλες χώρες και δεν έκανε δεκτή την πρόταση. 
 
4) Πρόταση. Τέθηκε επίσης το ζήτημα των τεράστιων καθυστερήσεων στην απονομή προσωρινής και 
οριστικής σύνταξης των "νέων" συνταξιούχων, καθώς και η απονομή προσωρινής σύνταξης μόνο στο 
50% της προ-υπολογιζόμενης οριστικής, ακόμα και στην περίπτωση ηλεκτρονικής αίτησης.  
Απάντηση Η Γ.Γ. δήλωσε ότι το γνωρίζει, ότι το 50% του τελευταίου έτους (γύρω στα 350 ευρώ) 
απονέμεται μόνο στην περίπτωση του τ. ΤΣΜΕΔΕ, ότι οι άλλοι φορείς εφαρμόζουν την εγκύκλιο για 
καταβολή του 80% επί της προσδοκώμενης σύνταξης με ηλεκτρονική αίτηση και ότι θα έχει σύσκεψη 
για το ζήτημα με τους αρμόδιους του ΕΦΚΑ την Δευτέρα 08/04. 
 
Σημείωση  1. για να γίνει αντιληπτό στους νέους Μηχανικούς, η προσωρινή σύνταξη θα μπορούσε με το 
νέο καθεστώς να είναι γύρω στα 800 ευρώ για αυτόν που προϋπολογίζει σύνταξη 1000 ευρώ με τον 
4387/16. 
Σημείωση 2. Στο τέλος συζητήθηκαν και ιδιαίτερα θέματα που αφορούσαν την Επικουρική 
Σύνταξη όπου κατατέθηκε μελέτη, όπως επίσης έγιναν τοποθετήσεις για τις συντάξεις των Παλαιών 
Μηχανικών. 
  
Με εκτίμηση 
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