
 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ 

18 Νοεμβρίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη. 

Θέμα: «Άδικη μεταχείριση συνταξιούχων μηχανικών ελεύθερων επαγγελματιών ως προς το 

εφάπαξ.» 

Κύριε Υπουργέ, 

Με τον Ν. 4093/2012 προβλέφθηκε από 1.1.2013 η μείωση κατά 17,42% του συνταξιοδοτικού 

εφάπαξ των μηχανικών ελευθέρων επαγγελματιών από 13.082,63 σε 10.803,63 Ευρώ στα για 

35 χρόνια υπηρεσία. Μάλιστα, στις 1.9.2013, διεκόπη η χορήγησή του και με τον Ν. 4387/16 

επανήλθε εκ νέου μειωμένο κατά ποσοστό άνω του 50% (5.818,80 Ευρώ). 

Ωστόσο, πολλοί συνταξιούχοι μηχανικοί αυτής της κατηγορίας έλαβαν εφάπαξ ύψους 9.800 

Ευρώ σύμφωνα με εγκύκλιο η οποία αποσύρθηκε το καλοκαίρι του 2019 ως παράνομη. Πλέον, 

δυο χρόνια από την κατάργηση της εγκυκλίου, ο ΕΦΚΑ ζητά οι εισπράξαντες να του 

επιστρέψουν σχεδόν 4.000 Ευρώ. Επιπλέον, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι μισθωτοί 

μηχανικοί λαμβάνουν εφάπαξ περί τα 20.000 Ευρώ. 

Η τεράστια μείωση του εφάπαξ αποτελεί αφαίμαξη που ισοπεδώνει οικονομικά τους 

συνταξιούχους μηχανικούς ελεύθερους επαγγελματίες. Μάλιστα, η κλίμακα των διαδοχικών 

δυο μειώσεων και οι διαρκείς παλινωδίες σε διάστημα 9 μόλις μηνών χορήγησης του εφάπαξ 

καταδεικνύει τη σαφέστατη αστοχία του νόμου στη συγκεκριμένη περίπτωση. Για να είχε 

θεραπευθεί αυτή η καταφανής αδικία, θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί ασφαλιστική δικλίδα για 

όσους ασφαλισμένους θα προέκυπτε σύμφωνα με τους υπολογισμούς εφάπαξ μικρότερο από 

εκείνο που λάμβαναν την 1.9.2013, και σε καμία περίπτωση αυτό να μην υπολειπόταν των 

10.803,63 Ευρώ. 

Πρόκειται για στρέβλωση εις βάρος των συνταξιούχων μηχανικών ελεύθερων επαγγελματιών, 

η οποία επιβάλλεται να αποκατασταθεί άμεσα, αφενός με νομοθετική σας παρέμβαση και 

αφετέρου με εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ να παραιτηθούν από κάθε διεκδίκηση 

ως προς δήθεν αχρεωστήτως καταβληθείσες πληρωμές.  

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

Πώς και πότε προτίθεστε να ενεργήσετε προκειμένου να επανορθώσετε την προπεριγραφείσα 

καταφανή αδικία και να φροντίσετε για μηδενικές περικοπές σε κατηγορίες πολύ χαμηλών 

εφάπαξ. 

Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, ΜέΡΑ25 

 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

1304

Ημερομ. Κατάθεσης:

17/11/2021




