
Αγαπεηνί θίινη θαη ζπλάδειθνη, 

Με κηα θαζπζηέξεζε ιόγσ εθινγώλ θαη ινηπώλ εζληθώλ θαηαζηξνθώλ, επαλέξρνκαη ζρεηηθά 

κε ην ζέκα κε ην ΣΜΔΓΔ πνπ αλέθεξα θαη γηα ην νπνίν ςάρλνληαη όινη νη λένη κεραληθνί εδώ 

θαη θάπνην θαηξό. 

Κάλνληαο ινηπόλ ην ζρεηηθό ςάμηκν ζε λόκνπο, θείκελα ηνπ Σακείνπ θιπ αιιά θαη ζπδεηήζεηο 

κε ζηειέρε ηνπ ΣΔΔ θαη ηνπ ΣΜΔΓΔ θαη ρσξίο λα ζαο κπιέμσ κε ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο (ηηο 

νπνίεο όκσο κπνξνύκε λα ηηο δνύκε νπνηαδήπνηε ζηηγκή κε όπνηνλ ελδηαθέξεηαη πεξαηηέξσ) 

ηα ζπκπεξάζκαηα είλαη ηα εμήο: 

1. Αξρηθά ην όιν ζέκα δεκηνπξγήζεθε από ην Νόκν πνπ πέξπζη πέξαζε ην Τπνπξγείν 

Δξγαζίαο (επί θ.Σζηηνπξίδε) θαη ν νπνίνο παξεκπηπηόλησο έρεη θαηά ην κεγαιύηεξν 

πνζνζηό ηνπ γξαθηεί από ζπληαμηνύρν (απηό θξαηήζηε ην) κεραληθό. 

2. Έρνπκε ινηπόλ θαη ιέκε: Παξάιιεια κε ηε βαζηθή καο ζύληαμε, δεκηνύξγεζε ην 

ΣΜΔΓΔ κηα επηπιένλ ζύληαμε (ζθεθηείηε ην ζαλ λα θάλαηε κηα ηδησηηθή αζθάιηζε 

ζύληαμεο) κε ηελ … θσδηθνί νλνκαζία «εηδηθή πξνζαύμεζε». Καη ιέσ ζθεθηείηε ην 

ζαλ κηα ηδησηηθή αζθάιηζε γηαηί αληίζεηα από ηελ θύξηα ζύληαμε γηα ηελ νπνία νη 

εηζθνξέο ζηνπο κηζζσηνύο πιεξώλνληαη ζε κεγάιν πνζνζηό από ηνπο εξγνδόηεο, 

ζηελ πεξίπησζε ηεο εηδηθήο πξνζαύμεζεο θάηη ηέηνην δελ ηζρύεη, αιιά πιεξώλνληαη 

απνθιεηζηηθά από ηνλ θάζε αζθαιηζκέλν. Η εηδηθή πξνζαύμεζε δελ είλαη λέν 

δεκηνύξγεκα αιιά θηηάρηεθε σο αληηθαηάζηαζε κηαο αληίζηνηρεο ζύληαμεο εηδηθνύ 

ινγαξηαζκνύ (ΔΛΠΠ). 

3. Υάξε ζε απηή ηελ εηδηθή πξνζαύμεζε έλαο κέζνο ησξηλόο ζπληαμηνύρνο  ηνπ 

ΣΜΔΓΔ ζα παίξλεη ζύληαμε 816 (βαζηθή ζύληαμε) + 1,33 * 816 (εηδηθή 

πξνζαύμεζε) = 1901 επξώ πεξίπνπ. εκεηώλσ βέβαηα εδώ όηη κε ην λόκν λαη κελ 

κπήθε ε εηδηθή πξνζαύμεζε (ζε ηνπ ΔΛΠΠ πνπ είραλ νη παιηνί αζθαιηζκέλνη) αιιά 

θαηαξγήζεθε πξαγκαηηθά ζθαλδαισδώο κηα δηθαζηηθή απόθαζε πνπ είρε βγεη ιίγν 

λσξίηεξα (θαη γηα ηελ νπνία πνιιά είραλ γξαθηεί πξηλ 1 ρξόλν) βάζεη ηεο νπνίαο ε 

θύξηα ζύληαμε ζα ήηαλ αθόκα κεγαιύηεξε (θαηά 300 επξώ πεξίπνπ, όπνηε ην 

ζύλνιν ζα μεπεξλνύζε ηηο 2000). Αιιά απηό πεξί ηεο θαηάξγεζεο απνθάζεσλ 

δηθαζηεξίσλ από ηνπο Τπνπξγνύο ηα ηειεπηαία 2-3 ρξόληα αο ην αθήζνπκε γηα λα 

απνθύγσ λα θάλσ πνιηηηθά ζρόιηα γηα ηελ θπβέξλεζε κέξεο πνπ είλαη… 

4. Καη εξρόκαζηε ζην δνπκί: Πνηνο ζα πιεξώζεη απηά ηα ιεθηά γηα ηνπο ήδε 

ζπληαμηνύρνπο (Οη νπνίνη είλαη νη κόλνη πνπ επλννύληαη πξαγκαηηθά από ην λόκν θη 

εδώ θνιιάεη απηό πνπ έγξαςα ζηελ αξρή ζρεηηθά κε ηνλ εκπλεπζηή ηνπ λόκνπ ν 

νπνίνο είλαη ζπληαμηνύρνο κεραληθόο); Η απάληεζε είλαη όηη ζα ηα πιεξώζνπκε 

θπζηθά όινη εκείο. Καη ζπγθεθξηκέλα: 

i. Όζνη είλαη πάλσ από 35 εηώλ θαη κε 10 ρξόληα αζθάιηζεο ζην ηακείν, 

εληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζην θαζεζηώο ηεο εηδηθήο πξνζαύμεζεο 

πιεξώλνληαο 80 επξώ παξαπάλσ ην κελά εηζθνξέο (ζρεδόλ 1000 επξώ ην 

ρξόλν δειαδή). 

ii. Όζνη είλαη θάησ ησλ 35 εηώλ ή ησλ 10 εηώλ αζθάιηζεο, εληάζζνληαη 

πξναηξεηηθά. Αλ εληαζνύλ ινηπόλ ζα πιεξώλνπλ 55 ή 80 επξώ παξαπάλσ 

ην κελά (νη κεηά ην 1993 αζθαιηζκέλνη έρνπλ 30% έθπησζε σο ην ηέινο ηνπ 

2011 νπόηε είλαη 55 γηα απηνύο). 

iii. πκθσλά κε ην ΣΜΔΓΔ (όρη όκσο κε ην Νόκν ν όπνηνο ην αθήλεη 

αδηεπθξίληζην), αθόκα θαη απηνί πνπ δελ ζα εληαζνύλ πξναηξεηηθά ηώξα, ζα 

εληαζνύλ ππνρξεσηηθά κόιηο γίλνπλ 35 εηώλ… Δδώ είλαη ην πξώην ζέκα 



πξνο ζπδήηεζε. Ννκηθνί ηνπο νπνίνπο ξσηήζακε θαηέιεμαλ ζην όηη είλαη 

αξθεηά πηζαλό αλ θάπνηνο θαηαθύγεη ζηα δηθαζηήξηα λα κελ ηζρύζεη απηή ε 

απόθαζε ηνπ ΣΜΔΓΔ αιιά λα παξακείλεη ε πξναηξεηηθόηεηα. Υσξίο λα ην 

έρσ επηβεβαηώζεη έρσ αθνύζεη όηη ήδε εηνηκάδνληαη ζρεηηθέο πξνζθπγέο. Σν 

πξόβιεκα είλαη όηη κέρξη λα απνθαζίζνπλ ηα δηθαζηήξηα είλαη πηζαλό λα 

πεξάζεη αξθεηόο θαηξόο θαη ζην κεηαμύ πξέπεη λα πάξνπκε θάπνηα απόθαζε 

όινη καο γηα ην ηη ζα θάλνπκε. 

5. ε θάζε πεξίπησζε ζα έιεγε θαλείο όηη δελ είλαη θαη ηόζν θαθό ην λα δίλνπκε 

εηζθνξέο 55 ή 80 επξώ ην κελά ώζηε λα παίξλνπκε επηπιένλ ζύληαμε 1085 επξώ. 

ΑΛΛΑ ΔΓΧ ΔΙΝΑΙ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΚΑΝΔΙ ΝΑ ΓΙΑΒΑΔΙ ΠΡΟΔΚΣΙΚΑ ΣΟ ΝΟΜΟ!!! 

Καη ζπγθεθξηκέλα: 

i. Σα 55 ή ηα 80 επξώ δελ είλαη νύηε 55 νύηε 80! Γηαηί; Γηόηη πξνβιέπεηαη (κέζα 

από ηνλ ίδην ην Νόκν) ζύληνκα ε αύμεζή ηνπο ζε έλα πνζόλ ηεο ηάμεο ησλ 

133 επξώ ή θαη θάηη πεξηζζόηεξν αλάινγα κε πιεζσξηζκνύο θιπ (όζν 

πεξίπνπ είλαη νη εηζθνξέο ηεο θύξηαο ζύληαμεο λα πιεξώλνπκε άιιν ηόζν 

δειαδή – θνηλώο λα δηπιαζηαζηνύλ νη ζπλνιηθέο εηζθνξέο καο). 

ii. Καη ην ρεηξόηεξν: ηα 1085 επξώ είλαη πνιύ ιηγόηεξα από 1085!!! Καη γηαηί; 

Γηαηί ελώ γηα ηηο εηζθνξέο καο πξνβιέπεηαη ε ζπλερήο αλαπξνζαξκνγή ηνπο 

βάζεη πιεζσξηζκνύ θιπ θαζώο είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ην δεκόζην 

κηζζνινγηθό/ζπληαμηνδνηηθό  ζύζηεκα, γηα ην πνζόλ ηεο ζύληαμεο δελ 

ππάξρεη νπνηαδήπνηε ζρεηηθή ζύλδεζε! Κνηλώο εθηόο αλ βγεη θάπνηα 

ππνπξγηθή απόθαζε ζην κέιινλ πνπ λα ην αλαπξνζαξκόζεη (πάιη 

«θαξθσηά»), ην πόζνλ πνπ ζα παίξλνπκε ζε 35 ρξόληα ζα είλαη πάιη 1085 

επξώ! Καη κηαο θαη είκαζηε κεραληθνί θαη κε έλα 3% πιεζσξηζκό ην ρξόλν 

θάηη ηέηνην ζεκαίλεη όηη κε ζεκεξηλά ιεθηά ε εηδηθή πξνζαύμεζε ζα δίλεη 

ζύληαμε ζεκεξηλήο άμηαο 1085/1,03
35

 = 385 επξώ… Καη ζα κνπ πείηε, θαιά 

δελ ζα ππάξμεη αύμεζε απηνύ δεδνκέλνπ ηνπ πιεζσξηζκνύ;;;; θάλεηο δελ 

μέξεη… εμαξηάηαη από ηηο κειινληηθέο θπβεξλήζεηο θαη ηνπο κειινληηθνύο 

ππνπξγνύο… ίγνπξα πάλησο δελ είλαη ηπραίν ην γεγνλόο όηη ελώ όια 

ζπλδένληαη κε ηα κηζζνινγηθά/ζπληαμηνδνηηθά θιηκάθηα ηνπ Γεκνζίνπ, ην 

πνζόλ ηεο ζύληαμήο καο απνζπλδέζεθε από ηα πάληα θαη κπήθε 

«θαξθσηό» κέζα ζην Νόκν… 

iii. Καη άξα ηη θάλνπκε ξε παηδηά ζα ξσηήζεηε; Έρνπκε λα απνθαζίζνπκε αλ ζα 

πιεξώζνπκε επηπιένλ εηζθνξέο ηεο ηάμεο ησλ 55 ή 88 επξώ ην κελά (θαη 

ζην πξνζερέο κέιινλ ησλ 133 επξώ ην κελά) κε αληάιιαγκα κηα επηπιένλ 

ζύληαμε κεηά από 35 ρξόληα κάιινλ αζηείνπ πνζνύ… Καη ηόζν λα κελ είλαη 

όζν αλέθεξα πην πξηλ, θάλεηο δελ μέξεη πόζν ζα είλαη κηαο θαη εμαξηάηαη από 

ηνλ εθάζηνηε ππνπξγό αλ θαη πνηέ ζειήζεη λα θάλεη αύμεζε (θάηη 

πξσηνθαλέο). Οη εηζθνξέο καο σο ηόηε όκσο δελ εμαξηώληαη… απηέο ζα 

αλαπξνζαξκόδνληαη δηαξθώο! Καιό ε; 

iv. Καη δε θηάλεη απηό αιιά ππάξρεη θαη ην εξώηεκα ηνπ ηη ζα πνπλ ηα 

δηθαζηήξηα ζηα νπνία ζα θηάζεη ην ζέκα γηα ην αλ θαη θαηά πόζνλ είλαη 

λόκηκν λα κεηαηξαπεί από πξναηξεηηθό ζε ππνρξεσηηθό ην θαζεζηώο όηαλ 

γίλνπκε 35… 

6. Καη πάκε ηώξα ζηα ζπκπεξάζκαηα. Πνηεο είλαη νη ελαιιαθηηθέο καο;;;; 

i. Δλαιιαθηηθή πξώηε: Γελ εληαζζόκαζηε ζηελ πξνζαύμεζε αιιά 

πεξηκέλνπκε λα δνύκε ηη ζα πνπλ ηα δηθαζηήξηα γηα ηελ πξναηξεηηθόηεηα ηνπ 



ζέκαηνο. Αλ δνύκε όηη ηα δηθαζηήξηα ζπκθσλνύλ κε ηελ ησξηλή άπνςε ηνπ 

ΣΜΔΓΔ ηόηε κάιινλ είλαη πξνηηκόηεξν λα εληαζνύκε. Αλ όκσο δε 

ζπκθσλνύλ ηόηε θαιύηεξα λα πάεη λα θάλεη όπνηνο ζέιεη κηα ηδησηηθή 

αζθάιηζε πνπ δίλεη θαιύηεξε απόδνζε ή λα πάεη λα πάξεη νκόινγα … 

(ηώξα πνπ είλαη θαη ηεο κόδαο), ή έζησ λα παίμεη Πάκε ηνίρεκα, αιιά όρη λα 

ραξίζεη ηα ιεθηά ηνπ γηα λα παίξλνπλ ηξειέο ζπληάμεηο νη ζεκεξηλνί κόλν 

ζπληαμηνύρνη! 

ii. Δλαιιαθηηθή δεύηεξε: Γελ εκπηζηεπόκαζηε ηα δηθαζηήξηα ή κάιινλ ηηο 

αληηδξάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ. (Να πσ ηελ αιήζεηα εηδηθά αλ παξακείλεη ή 

μαλαέξζεη ζην κέιινλ ε ησξηλή θπβέξλεζε, δεδνκέλνπ όηη απηή έθηηαμε ην 

Νόκν, δε λνκίδσ λα ην έρεη ζε ηίπνηα λα ηνλ αιιάμεη πάιη πξνθεηκέλνπ λα 

αθπξώζεη άιιε κηα απόθαζε δηθαζηεξίνπ πνπ δελ βνιεύεη). Καη ηη θάλνπκε 

ηόηε; Βάζεη απηνύ ηνπ ζελαξίνπ ζεσξνύκε όηη, ζέινπκε - δε ζέινπκε, ζηα 35 

καο ζα εληαρζνύκε. Άξα ζε απηή ηελ πεξίπησζε έρνπκε λα δπγίζνπκε ηα 

εμήο: Γηα θάζε επηπιένλ ρξόλν πνπ είκαζηε εληαγκέλνη ζηελ εηδηθή 

πξνζαύμεζε παίξλνπκε αληίζηνηρα επηπιένλ ζύληαμε 32 επξώ. Οπόηε αλ 

κέρξη λα γίλνπκε 35 απνκέλνπλ Φ ρξόληα, ηόηε αλ εληαρζνύκε από ηώξα ε 

ηειηθή ζύληαμή καο ζα είλαη απμεκέλε θαηά 32 Φ επξώ. Όκσο ηνλίδσ όηη αλ 

δε γίλεη αλαπξνζαξκνγή ηελ νπνία θαλείο δελ εγγπάηαη ή κπνξεί λα 

πξνβιέςεη, ηόηε κεηά από ηόζα ρξόληα πνπ ζα πάξνπκε ζύληαμε ηα 32 Φ 

επξώ ζα είλαη ηίπνηα. Όκσο ηα ιεθηά πνπ ηώξα ζα πξέπεη λα πιεξώλνπκε 

κεληαίσο επηπιένλ δελ ηείλνπλ ζην ηίπνηα…. Μάιινλ ην αληίζεην… 

Πξνζπάζεζα ζε απηό ην ςάμηκν πνπ έθαλα λα θαηαγξάςσ ην ηη αθξηβώο ζπκβαίλεη 

πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιύλσ όινπο ζαο πνπ κε έρεηε ξσηήζεη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό λα 

θαηαιάβεηε ηελ θαηάζηαζε (ηελ νπνία επηκειώο απέθξπςε ην ΣΜΔΓΔ ζηελ επηζηνιή ηνπ 

πξνο εκάο), θη όρη λα γξάςσ άιιν έλα θαηεγνξώ όπσο άπεηξα θείκελα πνπ έρνπλ γξαθηεί 

ζην πεξηνδηθό ηνπ ΣΔΔ θαη ζε άιια emails πνπ έρσ ιάβεη ζην παξειζόλ, ηα νπνία 

θαηεγνξνύλ κελ, δελ εμεγνύλ ηίπνηα δε…  

Διπίδσ λα έδσζα κηα εηθόλα ζε όινπο. Γηα νπνηαδήπνηε απνξία ή έλζηαζε ζε απηά πνπ 

γξάθσ, κπνξεί όπνηνο ζέιεη λα κνπ ζηείιεη email θαη θπζηθά θάζε πεξαηηέξσ πξνζζήθε 

πξνθεηκέλνπ όινη λα ελεκεξσζνύκε γηα ην ηη ζπκβαίλεη είλαη παξαπάλσ από εππξόζδεθηε… 

Δπίζεο, επεηδή αξθεηνί ζπλάδειθνη κε ξώηεζαλ, όπνηνο δελ έρεη ιάβεη απεπζείαο από κέλα 

απηό ην email αιιά ζέιεη λα ιακβάλεη ό,ηη λεόηεξν έρσ πεξί ΣΜΔΓΔ, αο ζηείιεη έλα θελό 

email ζην panopoulos@teemail.gr βάδνληαο απιά σο subject ηε ιέμε “ENIMEROSI” ή 

“ΔΝΗΜΔΡΧΗ”. Οπόηε αλ θάηη πξαγκαηηθά αμίδεη ηνλ θόπν λα ζηέιλσ ζρεηηθή ελεκέξσζε. 

Με εθηίκεζε θαη δεηώληαο ζπγλώκε από όπνηνλ άιιν ιάβεη ην θείκελν γηα ην θηιηθό θαη όρη ην 

…  ζπλεζηζκέλν ηππηθό ύθνο ηεο επηζηνιήο απηήο,  

 

Δημήτρης Πανόποσλος 

Μητανολόγος Μητανικός 

Τηλ:  213 0267726 

Email: panopoulos@teemail.gr 
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