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Θέμα: «Ξεπερνούν τα πέντε έτη οι καθυστερήσεις στις απονομές συντάξεων ΤΣΜΕΔΕ
στους μηχανικούς της ΔΕΗ»
Το πρόβλημα με τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται εν γένει στις απονομές συντάξεων
είναι πλέον γνωστό και αφορά χιλιάδες συνταξιούχους της χώρας με ευθύνη της κυβέρνησης.
Ωστόσο στην περίπτωση του πρώην ΤΣΜΕΔΕ η καθυστέρηση στην απονομή συντάξεων έχει
ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, για πολλές κατηγορίες ασφαλισμένων.
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους μηχανικούς της ΔΕΗ, οι καθυστερήσεις
ξεπερνούν πλέον ακόμα και τα πέντε έτη στην απονομή της συμπληρωματικής σύνταξης που
δικαιούνται από το ΤΣΜΕΔΕ, παρά τις εισφορές που έχουν καταβάλει υποχρεωτικά σε αυτό
επί δεκαετίες!
Επιπλέον, οι ασφαλισμένοι δεν έχουν καμία επίσημη ενημέρωση από την Πολιτεία για το
πότε επιτέλους θα λάβουν τις συντάξεις τους, ενώ οι απαντήσεις που λαμβάνουν από την
αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων του τ. ΤΣΜΕΔΕ είναι ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται άλλοτε
στην «έλλειψη προσωπικού», άλλοτε στην «έλλειψη εγκυκλίων και οδηγιών» και άλλοτε στην
«έλλειψη λογισμικού» για τον υπολογισμό των συντάξεων.
Επειδή οι συνταξιούχοι μηχανικοί της ΔΕΗ έχουν προ πολλού καταβάλλει τις ασφαλιστικές
τους εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ και αναμένουν τη σύνταξή τους ώστε να μπορούν να
ανταπεξέλθουν με αξιοπρέπεια στις οικονομικές τους υποχρεώσεις,
Επειδή οι καθυστερήσεις συνταξιοδοτήσεων από το τ. ΤΣΜΕΔΕ έχουν ξεπεράσει πλέον κάθε
όριο και κάθε εύλογο χρόνο έναντι των πολιτών που τις δικαιούνται,
Επειδή το πρόβλημα διογκώνεται, αφού στην ήδη δραματική καθυστέρηση της έκδοσης
συντάξεων μηχανικών προστίθενται και νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης,

1

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Που οφείλεται εν τέλει η τεράστια καθυστέρηση που παρατηρείται στην απονομή των
συμπληρωματικών συντάξεων του τ. ΤΣΜΕΔΕ στους συνταξιούχους μηχανικούς της ΔΕΗ;
2. Πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, δεδομένου ότι οι καθυστερήσεις ξεπερνούν
πλέον ακόμα και τα πέντε έτη, ενώ καθημερινά προστίθενται και νέες αιτήσεις
συνταξιοδότησης από το τ. ΤΣΜΕΔΕ;
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Αυγέρη Δώρα

Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος

Βαρδάκης Σωκράτης

Γιαννούλης Χρήστος

Γκιόλας Γιάννης

Δρίτσας Θεόδωρος

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Θραψανιώτης Μανόλης
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Κασιμάτη Νίνα

Καφαντάρη Χαρά

Λάππας Σπύρος

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χάρης

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μπουρνούς Γιάννης

Πέρκα Θεοπίστη

Πούλου Παναγιού

Ραγκούσης Γιάννης

Σαντορινιός Νεκτάριος

Σκουρλέτης Παναγιώτης

Σκουρολιάκος Παναγιώτης

3

Σκούφα Μπέττυ

Σπίρτζης Χρήστος

Τελιγιορίδου Ολυμπία

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Φάμελλος Σωκράτης

Φίλης Νικόλαος

Φωτίου Θεανώ

Χαρίτου Δημήτριος

Χατζηγιαννάκης Μίλτος

Χρηστίδου Ραλλία

4

