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Συνάδελφοι,  χθες 15-11-2022 πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση που οργάνωσε η ΠΟ 
ΕΜΔΥΔΑΣ με θέμα το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό των διπλ. Μηχανικών του Δημοσίου και στα 
πλαίσια της οποίας υπήρξε και συνάντηση των συνταξιούχων Μηχανικών διπλοασφαλισμένων, 
κατά την οποία  συζητήθηκαν δράσεις που θα οργανώσουμε για το επόμενο και μέχρι τα 
Χριστούγεννα διάστημα, ώστε να πιέσουμε για να λυθεί το χρονίζον (περίπου 7 χρόνια) 
πρόβλημα της μη καταβολής της πλήρους σύνταξής μας.    

Κατά τη συζήτηση κατατέθηκαν αρκετές προτάσεις και αποφασίστηκαν για το επόμενο 
διάστημα να επιδιωχθούν τα παρακάτω: 
1) άμεσα να πραγματοποιηθεί συνάντηση με το διοικητή του ΕΦΚΑ κ. Δουφεξή, με τη 

συμμετοχή του προέδρου του ΤΕΕ και του προέδρου της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ καθώς και 
εκπροσώπου μας, προκειμένου να τεθεί από μέρους μας, ότι δεν ανεχόμαστε άλλα ψέματα 
και φρούδες υποσχέσεις, απαιτούμε σαφές χρονοδιάγραμμα έκδοσης των οριστικών 
συνταξιοδοτικών αποφάσεων και με τα τρία σκέλη (ανταποδοτική-προσαύξηση-εθνική) όπως 
προβλέπει ο Ν.4387/2016, που παράνομα δεν έχει εφαρμοστεί στην περίπτωσή μας. 

2) να επιδιωχθεί επαφή με υγειονομικούς-νομικούς-μηχανικούς των πρώην ΔΕΚΟ, ώστε να 
οργανώσουμε από κοινού συνέντευξη τύπου δημοσιοποιώντας έτσι το πρόβλημα, 
αποκαθιστώντας την αλήθεια, σε αντίθεση με τα όσα ανακριβή και αναληθή βλέπουν το φώς 
της δημοσιότητας για την περίπτωσή μας μέχρι σήμερα. 

3) στο διάστημα 15-20 Δεκέμβρη να οργανωθεί κινητοποίηση στο υπουργείο εργασίας & 
κοινωνικών ασφαλίσεων, με τη συμμετοχή όλων όσων αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα, 
καθώς και τη συμμετοχή και στήριξη της κινητοποίησης από την ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ. 

4) τέλος να αξιοποιηθεί κάθε δυνατό μέσο προβολής και διάχυσης του προβλήματος, π.χ 
επιστολή έντονης διαμαρτυρίας σε όλα τα κόμματα του Ελληνικού κοινοβουλίου για την 
παράνομη επί τόσα χρόνια μη εφαρμογή της νομοθεσίας, δημοσιεύσεις στον τύπο κ.λ.π. 
Παράλληλα να εξεταστεί η περίπτωση αγωγών σε προσωπικό επίπεδο στους παράγοντες του 
ΕΦΚΑ (διοικητή κ.λ.π) ως υπεύθυνους για αυτή την κατάσταση, καθώς και να διερευνηθεί η 
δυνατότητα προσφυγών ή άλλης μορφής διαμαρτυρίας σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
Αξιολογώντας τα αποτελέσματα των παραπάνω ενεργειών, μετά τις γιορτές 

επανερχόμαστε με νέα συνάντηση για να καθορίσουμε την παραπέρα πορεία μας.                                                                                                     
                                    
 

Πρωτοβουλία συνταξιούχων 
Μηχανικών Δημοσίου 


