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Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Χατζηδάκη Κωστή.
Θέμα: «Επιστολή ΕΤΣΑΜΕΔΕ ΚΑΙ ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ.»

Κύριε Υπουργέ,
Λάβαμε από τον κ. Κ. Δούκα, πρόεδρο της Ένωσης Συνταξιούχων Ασφάλισης
Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΕΤΣΑΜΕΔΕ) και της Πανελλήνιας
Ένωσης Ομότιμων Μελών ΤΕΕ (ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ) την ακόλουθη επιστολή:
‘’Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων,
Ο ΓΓ του σωματείου μας κ. Δημ. Καραπιστόλης απέστειλε την από 10/1/22 επιστολή
του με την οποία ζητεί την βοήθεια των 300 εκπροσώπων του λαού στην κατάφωρη
αδικία της καταβολής μειωμένου εφάπαξ στους μηχανικούς, σε μόνους αυτούς εξ
όλων των εργαζομένων, ενώ το Ταμείο τους επέτρεψε, ως το μόνο υγιές, τη
χρηματοδότηση δημιουργίας του ΕΦΚΑ.
Σε αυτή αντέδρασαν θετικά προς τιμή τους, εξ όσων γνωρίζομε, μέχρι στιγμής μόνο 5
Βουλευτές του ΚΚΕ με ερώτησή τους, αλλά με ελλιπές αιτιολογικό.
Αιτούμαστε να ζητήσετε από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κ.
Χατζηδάκη κατά την απάντησή του να δηλώσει δημόσια :
1. Υπάρχει ιστορικό προηγούμενο η Πολιτεία να ζητεί από υπέργηρους συνταξιούχους
να προσκομίσουν αυτοί από τα αρχεία τους (!) τα στοιχεία για ν' αποδείξουν μετά 40 45 έτη ότι τους καταβλήθηκε εφάπαξ κατώτερο και αυτών των εισφορών τους; Η
Πολιτεία δεν τα έχει; Πώς έδινε μέχρι τώρα εφάπαξ; κουτουρού; Είναι λάθος το άρθρο
25 του Συντάγματος που μας προστατεύει σε συνδυασμό με το άρθρο 22 παρ. 5;
2. Μήπως ο μαθηματικός τύπος του Ν. Κατρούγκαλου δίνει σε όλους στην πηγή εκ της
δομής του τουλάχιστον 25% επιπλέον από το επικαιροποιημένο με ΔΤΚ συσσωρευμένο
ασφαλιστικό κεφάλαιο των εισφορών; Μήπως σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων τα
καταβαλλόμενα εν τοις πράγμασι τελικά ποσά είναι τουλάχιστον 50% και 70%
παραπάνω και απλά η περιφρόνηση των μηχανικών συνιστά συνταγματικό ολίσθημα;
Γιατί οι μηχανικοί να καταδικαστούν να παίρνουν εφάπαξ της τάξεως των 5800 € με
μείωση κατά 13% σε σχέση με το επικαιροποιημένο ασφαλιστικό κεφάλαιο; Το άρθρο
82 του Ν 4826/21 δεν είναι μπάλωμα που δίνει μόνο σε μας με άνιση μεταχείριση
απλά πίσω τις εισφορές μας χωρίς επιπλέον ανταποδοτικότητα; Οι συνάδελφοι

μηχανικοί, οι κοσμούντες τα έδρανα της Βουλής και δη σε ηγετικές θέσεις, δεν
αισθάνονται την ανάγκη να μας συμπαρασταθούν;
3. Είναι νομικίστικη παγίδα το άρθρο 82 του Ν 4826/21 για να τους δώσει εξήμισυ
κατοστάρικα και να απεμπολήσουν έτσι τον αγώνα τους με ενστάσεις και στη συνέχεια
πιλοτική ΣτΕ για τα 4.000 - 10.000 τουλάχιστον παραπάνω που δικαιούνται; Θα το
επικαλεστεί η Πολιτεία στο ΣτΕ για να τους αποκρούσει, δηλαδή ότι μας έβαλε το
τυράκι για να πιαστούμε στη φάκα;
Οι 150.000 οικογένειες των ενεργών και των συνταξιούχων μηχανικών τελούν σε
αναμονή για να ζυγίσουν πόσο τους αναγνωρίζουν η Πολιτεία και οι λαϊκοί
εκπρόσωποι της Βουλής την αέναη συμβολή τους στην ανάπτυξη της χώρας’’.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
- Πότε προτίθεστε να απαντήσετε στα ερωτήματα που θέτει η επιστολή που έστειλε ο
κ. Κ. Δούκας πρόεδρος της Ένωσης Συνταξιούχων Ασφάλισης Μηχανικών &
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΕΤΣΑΜΕΔΕ) και της Πανελλήνιας Ένωσης Ομότιμων
Μελών ΤΕΕ (ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ);
Η ερωτώσα Βουλευτής
Αγγελική Αδαμοπούλου
Βουλευτής Α΄ Αθηνών, ΜέΡΑ25

