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Ασφάλιση και Συνταξιοδότηση Μηχανικών - Μελών ΔΕΠ από το πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ (νυν ΕΦΚΑ)
(88η Σύνοδος Πρυτάνεων & 8η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης,
12 - 14 Ιουλίου 2018, Γιάννενα)
Εισαγωγή :
Με την εκπνοή του 2017 το Υπουργείο Εργασίας δημοσίευσε εγκύκλιο [1] η οποία αφορά και τους Μηχανικούς - μέλη ΔΕΠ,
οι οποίοι έχουν κάνει αίτηση για συνταξιοδότηση από το πρώην ΤΣΜΕΔΕ (νυν ΕΦΚΑ) μεταξύ 13-5-2016 και 31-12-2017.
Τους συναδέλφους αυτούς υποχρεώνει (αντί να λάβουν την σύνταξη του ΤΣΜΕΔΕ όπως ίσχυε και γινόταν πριν από τον
Ν.4387/2016 "Νόμο Κατρούγκαλου" και να συνεχίσουν να εργάζονται ως μέλη ΔΕΠ) σε μια από τις παρακάτω επιλογές, οι
οποίες βασίζονται στον "Ν. Κατρούγκαλου" :
α) Να βγουν υποχρεωτικά στην σύνταξη και από το Πανεπιστήμιο από 1-9-2018, (παράταση από 1-3-2018 με την εγκύκλιο
[2])
ή
β) Να ανακαλέσουν την αίτηση συνταξιοδότησης που έχουν κάνει και να παραμείνουν στην εργασία τους στο
Πανεπιστήμιο αλλά η σύνταξη που ζητούν (από το πρώην ΤΣΜΕΔΕ) θα ανασταλεί μέχρι να βγουν στην σύνταξη και από το
Πανεπιστήμιο (βάσει του Ν.4387, άρθρο 20, παρ. 2).
Στην εγκύκλιο της 29-12-2017 περιγράφεται αναλυτικά και επιβεβαιώνεται (Παράδειγμα 5, σελ. 6, Καθηγητές Πολυτεχνείου)
ότι όσοι έχουν κάνει αίτηση συνταξιοδότησης από 13-5-2016 (Δημοσίευση Νόμου 4387/2016 αλλιώς Νόμου
"Κατρούγκαλου") μέχρι 31-12-2017 και ζητούν σύνταξη από το πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, υποχρεούνται μέχρι 31-8-2018 να
κάνουν αίτηση (συμπληρωματική) στον ΕΦΚΑ και να επιλέξουν υποχρεωτικά το (α) ή το (β) από τα παραπάνω.
Επιπλέον είναι γνωστό ότι το χρονικό διάστημα, από την ημερομηνία συνταξιοδότησης από το πρώην ΤΣΜΕΔΕ μέχρι την
συνταξιοδότηση από το Δημόσιο ως μέλος ΔΕΠ (π.χ. 67 χρονών), δεν θα υπολογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στο Δημόσιο
(νυν ΕΦΚΑ) αλλά οι εισφορές θα πληρώνονται κανονικά !!! (Π.Δ. 169/2007, άρθρο 58). Η διάταξη αυτή ισχύει και για όσους
μηχανικούς - μέλη ΔΕΠ έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί από το πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ (πριν τον Ν.4387/2016 γνωστό και ως Νόμο
"Κατρούγκαλου") και εργάζονται στα Πανεπιστήμια δηλ. δεν έχουν ακόμη συνταξιοδοτηθεί ως μέλη ΔΕΠ (δείτε το
υπογραμμισμένο τμήμα του συνημμένου εγγράφου από το Υπουργείο Εργασίας).
Η διάταξη αυτή φαίνεται ότι θα εφαρμοστεί οπωσδήποτε από τους προς συνταξιοδότηση ως μέλη ΔΕΠ την 31-8-2018 (και
ήδη συνταξιούχους από το ΤΣΜΕΔΕ) διότι ήδη το Τμήμα Συντάξεων του ΓΛΚ μεταφέρθηκε στον ΕΦΚΑ (ΚΥΑ Αριθμ.
2915/783/17-01-2018, ΦΕΚ 55 Β), ο οποίος και θα εφαρμόσει την ενιαία πλέον λογική συνταξιοδότησης για και από όλα τα
ταμεία.
Ιστορικό :
Είναι γνωστό ότι τα μέλη ΔΕΠ τα οποία έχουν δίπλωμα Μηχανικού δεν έχουν προσληφθεί στα Πανεπιστήμια ως Μηχανικοί
(π.χ. όπως οι Μηχανικοί της Τεχνικής Υπηρεσίας του κάθε Πανεπιστημίου) αλλά ως πτυχιούχοι (διπλωματούχοι στην
περίπτωση των μηχανικών) με "ειδικά προσόντα" (διδακτορικό, δημοσιεύσεις κλπ). Για τον λόγο αυτόν τα μέλη ΔΕΠ –
Μηχανικοί μπορούν και διαγράφονται από το Τ.Ε.Ε. με αποτέλεσμα την διαγραφή τους από την ασφάλιση του πρώην ΕΤΑΑΤΣΜΕΔΕ αλλά συνεχίζουν να υπηρετούν κανονικά στο Πανεπιστήμιο. Το θέμα είναι γνωστό στο ΤΣΜΕΔΕ, στο Υπουργείο
Εργασίας αλλά κυρίως στα Πανεπιστήμια τα οποία δίνουν ειδική βεβαίωση στα μέλη ΔΕΠ που θέλουν να συνταξιοδοτηθούν
από το ΤΣΜΕΔΕ ότι "δεν χρειαζόταν η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μηχανικού στο μέλος ΔΕΠ για να προσληφθεί ούτε
χρειάζεται για να εξασκεί τα καθήκοντά του". Βάσει αυτής της βεβαιώσεως το ΤΣΜΕΔΕ συνταξιοδοτεί τα μέλη ΔΕΠ από την
"ιδιότητα" του Μηχανικού.
Η ασφάλιση στο ΤΣΜΕΔΕ των μελών ΔΕΠ οι οποίοι είναι μηχανικοί οφείλεται σε νόμο (από το 1940;) ο οποίος είχε
καθιερώσει την υποχρεωτική ασφάλιση των μηχανικών στο ΤΣΜΕΔΕ παράλληλα με την ασφάλιση μέλους ΔΕΠ στο Δημόσιο
λόγω της εργασίας τους. Η ασφάλιση στο ΤΣΜΕΔΕ ήταν γνωστή με τον όρο ασφάλιση "ιδιότητας" και καταργήθηκε με τον
Ν.4488/2017, άρθρο 20 ο οποίος δημοσιεύτηκε στις 13-9-2017 με αναδρομική ισχύ από 1-1-2017.
Ειδικότερα μέχρι κάποιο έτος (1984) οι μηχανικοί όταν αποφοιτούσαν από τα Πολυτεχνεία ή τις Πολυτεχνικές Σχολές
ελάμβαναν υποχρεωτικά μαζί με το δίπλωμα μηχανικού και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Δεν μπορούσαν να
αποφοιτήσουν και να λάβουν μόνο το δίπλωμα του μηχανικού χωρίς υποχρεωτικά να λάβουν και την άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος. Η συνέπεια αυτής της υποχρεωτικότητας ήταν ότι από την ημερομηνία κτήσεως διπλώματος μηχανικού (και
άδειας ασκήσεως επαγγέλματος) ο μηχανικός γραφόταν υποχρεωτικά σε Τ.Ε.Ε. και ΤΣΜΕΔΕ δηλ. άρχιζε να σφαλίζεται
υποχρεωτικά λόγω της "ιδιότητάς" του. Μετά την εφαρμογή της μεταβίβασης της αρμοδιότητας εκδόσεως της άδειας

ασκήσεως επαγγέλματος στο Τ.Ε.Ε. (ΚΥΑ, Αριθ. ΕΔ5/4/339, ΦΕΚ 713 Β, 5/10/1984) ο μηχανικός ελάμβανε από τα
Πολυτεχνεία ή τις Πολυτεχνικές Σχολές το δίπλωμά του και μετά είχε την δυνατότητα προαιρετικά να κάνει αίτηση στο Τ.Ε.Ε.
για να αποκτήσει την άδεια ασκήσεως δηλ. εάν δεν έκανε αίτηση δεν αποκτούσε άδεια επαγγέλματος άρα δεν ασφαλιζόταν
ποτέ στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ. Βέβαια δεν μπορούσε να εργαστεί ως μηχανικός διότι δεν είχε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
μηχανικού όμως μπορούσε να εργαστεί π.χ. ως μέλος ΔΕΠ διότι η άδεια δεν απαιτείτο και παράλληλα δεν είχε την
υποχρέωση να ασφαλιστεί στο ΤΣΜΕΔΕ αλλά μόνο στο Δημόσιο λόγω της εργασίας ως μέλος ΔΕΠ. Εξάλλου είναι γνωστό ότι
αρκετοί μηχανικοί μετέβαιναν στο Εξωτερικό π.χ. για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές χωρίς να έχουν αποκτήσει
άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα επομένως χωρίς να είναι ασφαλισμένοι στο ΤΣΜΕΔΕ.
Συμπερασματικά λοιπόν οι μηχανικοί οι οποίοι αποφοίτησαν μέχρι πριν το 1984 είχαν υποχρεωτικά άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος και υποχρεωτική ασφάλιση στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ λόγω της "ιδιότητας" του μηχανικού.
Ακόμη πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι η ασφάλιση "ιδιότητας" ήταν υποχρεωτική ως ασφάλιση αλλά δεν ήταν υποχρεωτικά
δεύτερη εργασία για τα μέλη ΔΕΠ δηλ. οι περισσότεροι συνάδελφοι δεν είχαν δύο εργασίες (με τα ανάλογα έσοδα) αλλά
είχαν μόνο μία εργασία αυτήν του μέλους ΔΕΠ αλλά πλήρωναν υποχρεωτικά για δύο συντάξεις επομένως λογικά δεν θα
έπρεπε να υπάγονται στους νόμους περί εργασίας συνταξιούχων και στους αντίστοιχους περιορισμούς.
Με την κατάργηση της ασφάλισης "ιδιότητας" από 1/1/2017 δεν προβλέφθηκε τι θα γίνει με αυτούς οι οποίοι έχουν
κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 13-9-2017 (δημοσίευση Ν.4488/2017) στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ πληρώνοντας 37
χρόνια ασφάλισης και έτσι ή θα χάσουν ορισμένα χρόνια σύνταξης ή θα πρέπει να παραιτηθούν (συνταξιοδοτηθούν) άμεσα
και από το Πανεπιστήμιο.
Μετά από πρόσφατη συνάντηση μελών ΔΕΠ του Παν. Πατρών με τον Υφυπουργό Εργασίας κ. Πετρόπουλο και υπηρεσιακούς
παράγοντες του Υπουργείου Εργασίας διευκρινίστηκε και επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά ότι :
Τα μέλη ΔΕΠ που έχουν την "ιδιότητα" του Μηχανικού και έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί από το πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, και
συνεχίζουν να εργάζονται ως μέλη ΔΕΠ, όταν θα συνταξιοδοτηθούν από την θέση του μέλους ΔΕΠ θα έχουν το εξής πάρα
πολύ σημαντικό "πρόβλημα",
Τα χρόνια, από την ημερομηνία συνταξιοδότησης από το πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ έως την ημερομηνία συνταξιοδότησης
από το Πανεπιστήμιο (Δημόσιο) ΔΕΝ υπολογίζονται στην σύνταξη του μέλους ΔΕΠ (στο ανταποδοτικό τμήμα).
Το συγκεκριμένο "πρόβλημα" έχει προκύψει διότι από 1-1-2007 έως 31-12-2016 τα Πανεπιστήμια έχουν κάνει "λάθος"
κρατήσεις για την κύρια σύνταξη των μελών ΔΕΠ - Μηχανικών από το πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ δηλ. έχουν κάνει κρατήσεις
"μισθωτού μηχανικού" ενώ έπρεπε να κάνουν κρατήσεις "ελεύθερου επαγγελματία" (δείτε και τις ανακοινώσεις στα
"Ενημέρωση, Νέα" του ΤΣΜΕΔΕ που έχει δημοσιευτεί από 28-9-2009 για "ετεροαπασχολούμενους" στο [3] αλλά και στο
"Γενικά περί Εισφορών" του ΤΣΜΕΔΕ [4] (για χρήση και από τους εκκαθαριστές μισθοδοσίας όσων εργοδοτών απασχολούν
μηχανικούς με οποιαδήποτε ιδιότητα)).
Λόγω αυτού του "λάθους" στις κρατήσεις, όσοι έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί ή θα συνταξιοδοτηθούν από το πρώην ΕΤΑΑΤΣΜΕΔΕ και συνεχίζουν να εργάζονται στο Πανεπιστήμιο, θεωρούνται ότι έχουν συνταξιοδοτηθεί από το Δημόσιο και μετά
από την συνταξιοδότηση αυτή απέκτησαν πάλι εργασία στο Δημόσιο !!! (Δείτε και στο συνημμένο έγγραφο του Υπουργείου
Εργασίας το υπογραμμισμένο τμήμα)
Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007, άρθρο 58) τα χρόνια εργασίας στο
Δημόσιο μετά από συνταξιοδότηση από το Δημόσιο δεν υπολογίζονται στην επόμενη σύνταξη από το Δημόσιο (Σύνταξη
μέλους ΔΕΠ στην περίπτωσή μας) ενώ υπάρχει η υποχρέωση καταβολής των σχετικών ασφαλιστικών εισφορών (όπως ήδη
γίνεται) !!!
Ήδη υπάρχει μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από το Πανεπιστήμιό μας ώστε το συγκεκριμένο "λάθος" να διορθωθεί για όλα
τα Πανεπιστήμια. Επειδή όμως η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ίσως δεν φέρει αποτέλεσμα για όλα τα Πανεπιστήμια είναι
αναγκαίο τουλάχιστον το κάθε Πανεπιστήμιο να προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες ώστε το "λάθος" αυτό να
διορθωθεί άμεσα για τους Μηχανικούς - Μέλη ΔΕΠ που εργάζονται σε αυτό.
Όποιος χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες ας επικοινωνήσει μαζί μου στο dzois@upatras.gr.
Προτάσεις :
Για να λυθεί συνολικά το παραπάνω πρόβλημα τα θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι δύο (2) και
οπωσδήποτε πρέπει να αντιμετωπιστούν και τα δύο δηλαδή :
1) Να υπολογίζονται τα χρόνια που κάποιος έχει πάρει σύνταξη ως μηχανικός και συνεχίζει να εργάζεται ως μέλος ΔΕΠ μέχρι

να πάρει σύνταξη ως μέλος ΔΕΠ. Για να αντιμετωπιστεί απαιτείται να διορθωθεί το "λάθος" που έχουν κάνει τα
Πανεπιστήμια στις κρατήσεις για το πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ από 1-1-2007 μέχρι 31-12-2016.
2) Να μπορούν να πάρουν σύνταξη ως μηχανικοί κάποια μέλη ΔΕΠ (μετά την εφαρμογή του Νόμου "Κατρούγκαλου" ) από το
πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και να μπορέσουν να συνεχίσουν να εργάζονται ως μέλη ΔΕΠ με χρόνια ασφάλισης τα οποία να
υπολογίζονται στην σύνταξη του μέλους ΔΕΠ. Το θέμα αφορά "παλαιούς" ασφαλισμένους μόνο (αρχή ασφάλισης πριν την
1-1-1993) διότι για αυτούς ήταν υποχρεωτική (μέχρι 31-12-2016) η διπλή ασφάλιση (Δημόσιο πλήρης και πρώην ΕΤΑΑΤΣΜΕΔΕ μόνο για Κύρια Σύνταξη) ενώ ο αριθμός τους είναι περιορισμένος.
Το (1) πρέπει να λυθεί σε συνεργασία του κάθε Πανεπιστημίου με τον ΕΦΚΑ ως εξής (πρέπει να υπάρξει απόφαση από την
Σύνοδο) :
i) Το κάθε Πανεπιστήμιο φτιάχνει μια κατάσταση ανά μηχανικό -μέλος ΔΕΠ (για όλους όσους ήταν ασφαλισμένοι στο
διάστημα από 1-1-2007 έως 31-12-2016 έχοντας διπλή ασφάλιση σε Δημόσιο και πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ) με τις κρατήσεις
(ανά μηχανικό - μέλος ΔΕΠ, εργαζόμενου & εργοδότη) οι οποίες έχουν γίνει ανά μήνα καθώς και τις κρατήσεις που έπρεπε
να έχουν γίνει ανά μήνα.
Οι κρατήσεις που έχουν γίνει είναι μισθωτού μηχανικού ενώ έπρεπε να έχουν γίνει κρατήσεις ελεύθερου επαγγελματία.
Επίσης στην κατάσταση πρέπει να ΜΗΝ περιλαμβάνονται όσοι από την 1-1-2007 μέχρι 31-12-2016 έχουν λάβει σύνταξη από
μέλη ΔΕΠ (είναι δηλαδή ήδη αφυπηρετήσαντες από το Πανεπιστήμιο) διότι δεν χρειάζεται και εάν συμπεριληφθούν θα
περιπλέξουν τα πράγματα.
ii) Την κατάσταση αυτή την στέλνει στον ΕΦΚΑ με την υπόμνηση ότι έχουν γίνει εκ παραδρομής λάθος κρατήσεις για τις
οποίες δεν ευθύνονται τα Πανεπιστήμια διότι δεν ενημερώθηκαν ποτέ και ότι οι κρατήσεις πρέπει να διορθωθούν και να
γίνουν οι αναγκαίοι συμψηφισμοί για το διάστημα από 1-1-2007 έως 31-12-2016. Δεν χρειάζεται να διεκδικήσουμε πιθανές
επιστροφές κρατήσεων διότι υπάρχουν παραγραφές και ότι δεν παραγράφεται συμψηφίζεται με μελλοντικές οφειλές
εισφορών σύμφωνα με τον νόμο. Ακόμη όπως είναι γνωστό η εισφορά εργαζόμενου έχει πληρωθεί από τον ίδιο ενώ η
εισφορά εργοδότη από το Δημόσιο στο πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ. Η αλλαγή αυτή στις κρατήσεις αφορά τα μέλη ΔΕΠ –
μηχανικούς που μέχρι 13-9-2017 έχουν συμπληρώσει προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από το πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ (χρόνια
ασφάλισης και ηλικία συνταξιοδότησης).
Εναλλακτικά το κάθε Πανεπιστήμιο πρέπει να δίνει μία αναλυτική βεβαίωση (με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο (1)
παραπάνω και με αναλυτική διαπίστωση ότι ΔΕΝ έχει προσληφθεί ως μηχανικός στο Πανεπιστήμιο) στον κάθε μηχανικό μέλος ΔΕΠ από τους υπηρετούντες σε αυτό και ο μηχανικός αυτός την καταθέτει στον ΕΦΚΑ για τα περαιτέρω. Πάντως
νομίζω ότι μια ενιαία κίνηση από όλα τα Πανεπιστήμια ή από το Παν. Πατρών μόνο του εάν δεν γίνεται αλλιώς θα ήταν
καλύτερη.
Για το (2) πρέπει η Σύνοδος να ζητήσει από τα Υπουργεία Εργασίας & Παιδείας να διορθώσουν την άδικη και άνιση
μεταχείριση των μηχανικών - μελών ΔΕΠ (μετά τον Ν.4387/2016, Νόμο "Κατρούγκαλου") σε σχέση με τους συναδέλφους
(πριν τον Νόμο "Κατρούγκαλου") δίνοντας την δυνατότητα εξομοίωσης του τρόπου συνταξιοδότησης των μετά με τους πριν
μέσω νομοθετικής ρύθμισης με την μορφή μεταβατικής διάταξης στο άρθρο 20, Ν.4488/2017 (κατάργηση ασφάλισης
"ιδιότητας") για όσους έχουν κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ. Η μεταβατική αυτή διάταξη
θα πρέπει να εξομοιώνει αυτούς που έχουν κάνει αίτηση συνταξιοδότησης στο πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ τουλάχιστον μέχρι τις
13-9-2017 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.4488/2017) με αυτούς που έκαναν αίτηση για σύνταξη πριν την δημοσίευση του
Ν.4387/2016 (12-5-2016) για λόγους ισονομίας των δύο κατηγοριών.
Εάν όμως τα παραπάνω ΔΕΝ συζητηθούν ή ΔΕΝ παρθεί απόφαση στην Σύνοδο τότε πρέπει το κάθε Πανεπιστήμιο να
προχωρήσει στις παραπάνω (1) και (2) διαδικασίες διότι έχει υποχρέωση και ευθύνη απέναντι στην συνταξιοδότηση των
μελών ΔΕΠ που είναι μηχανικοί και υπηρετούν σε αυτό.
Επισυνάπτω τέλος το έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας στην οποία είναι υπογραμμισμένα τα σημεία στα οποία φαίνεται
το "λάθος" των Πανεπιστημίων και το γιατί δεν υπολογίζονται τα χρόνια εργασίας στο Πανεπιστήμιο, μετά από την
συνταξιοδότηση από το πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ έως την συνταξιοδότηση από το Πανεπιστήμιο, ενώ οι αντίστοιχες εισφορές
πληρώνονται κανονικά !!!
Δημήτρης Ζώης
Πανεπιστήμιο Πατρών
1-7-2018
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