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Θέμα: Αδυναμία παροχής βασικών υπηρεσιών από τον e-ΕΦΚΑ στους Μηχανικούς, τακτικά και
ομότιμα μέλη του ΤΕΕ
Αξιότιμοι Κύριοι,
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), από την περίοδο
της θέσπισης του ν. 4387/2016, αλλά και πριν από αυτόν, έχει γίνει αποδέκτης επανειλημμένων
παραπόνων πλήθους μηχανικών για την ουσιαστική αδυναμία έγκαιρης παροχή συγκεκριμένων
υπηρεσιών από τον φορέα ασφάλισης τους, που από την 1η Μαρτίου 2020 μετονομάστηκε σε
«Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης» (e-ΕΦΚΑ).
Παρά την φιλόδοξη νέα ονομασία του φορέα, χωρίς να θέλουμε να υποτιμήσουμε τα βήματα που
έγιναν προς την κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο χώρο της κοινωνικής
ασφάλισης, ο e-ΕΦΚΑ εξακολουθεί να αδυνατεί να εξυπηρετήσει δύο πολυπληθείς κατηγορίες
μηχανικών μελών του ΤΕΕ, οι οποίοι, με υπαιτιότητα του, ουσιαστικά στερούνται βασικών τους
δικαιωμάτων ως ασφαλισμένοι. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων είναι οι εξής:
A. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει χιλιάδες μηχανικούς ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
και νυν e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης και βιώνουν χρόνους
αναμονής για την απονομή της οριστικής τους σύνταξης που υπερβαίνουν, κατά περίπτωση,
τα 2-3 χρόνια. Οι μηχανικοί με παράλληλη ασφάλιση σε άλλα ταμεία βιώνουν ακόμα
μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Αυτή η πέρα από κάθε λογική καθυστέρηση στην απονομή των
συντάξεων, σε συνδυασμό με την πολύχρονη οικονομική κρίση που έπληξε την πλειοψηφία
των μηχανικών, έχει οδηγήσει χιλιάδες μηχανικούς σε καταστάσεις έσχατης αδυναμίας,
προσβλητικής για την αξιοπρέπεια τους, ζώντας οι ίδιοι και οι οικογένειες τους με τα ελάχιστα
ποσά της προσωρινής σύνταξης που τους αναλογούν, που ακόμα και αυτά καταβάλλονται με
εξίσου μεγάλη καθυστέρηση. Επισημαίνουμε ότι οι συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν περιέλθει σε
αυτή την κατάσταση, στερούνται επίσης του δικαιώματος της στοιχειώδους ενημέρωσης για
την εξέλιξη της υποθέσεως τους λόγω της δυσκολίας επικοινωνίας με τις αρμόδιες κεντρικές
υπηρεσίες του φορέα, τόσο τηλεφωνικά όσο και με email.
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B. Η δεύτερη κατηγορία ασφαλισμένων περιλαμβάνει τους νέους ή και παλαιότερους
μηχανικούς που εγγράφονται με αίτησή τους ως επιτηδευματίες στον e-ΕΦΚΑ και επί ένα ή
δύο χρόνια από την ημερομηνία εγγραφής τους, δεν δύνανται να αποκτήσουν ασφαλιστική
ενημερότητα και ικανότητα, όχι γιατί οι ίδιοι αμελούν να εκπληρώσουν τις ασφαλιστικές τους
υποχρεώσεις προς το ταμείο, αλλά γιατί το ταμείο τους δεν είναι ικανό να ενημερώσει το
πληροφοριακό του σύστημα με τις αναλογούσες σε αυτούς εισφορές, ώστε να τους
προσφέρει την δυνατότητα να τις εξοφλήσουν. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ με την, από 27.06.2019,
επιστολή του (ΑΠ ΤΕΕ/ΤΚΜ 2253) προς τον Διοικητή του ΕΦΚΑ (Κοινοποίηση στο Γραφείο
Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), επισήμανε το
πρόβλημα που αντιμετωπίζει η παραπάνω κατηγορία μηχανικών και ζήτησε την άμεση
επίλυσή του. Επειδή δεν διαπιστώθηκε καμία ουσιαστική βελτίωση των υπηρεσιών, το
ΤΕΕ/ΤΚΜ επανήλθε με νέα επιστολή (ΑΠ ΤΕΕ/ΤΚΜ 2582/02.08.2019) προς τον Υφυπουργό
Κοινωνικών Υποθέσεων και ζήτησε την άμεση χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας και
ασφαλιστικής ενημερότητας στους μηχανικούς νέα μέλη του e-ΕΦΚΑ, μέχρι την ομαλοποίηση
της λειτουργίας ανάρτησης των ασφαλιστικών εισφορών στο πληροφοριακό σύστημα του.
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι οι μεγάλες καθυστερήσεις συνεχίζονται έως και σήμερα.
Αξιότιμοι Κύριοι,
Οι υπό συνταξιοδότηση μηχανικοί που ενώ πληρούν όλες τις προϋποθέσεις αναμένουν
επί χρόνια την απονομή της οριστικής τους σύνταξης και τα νέα μέλη του e-ΕΦΚΑ που
στερούνται ασφαλιστικής ικανότητας και ενημερότητας, χωρίς δική τους υπαιτιότητα,
βρίσκονται απέναντι σε μία εικόνα της διοίκησης η οποία δεν τιμά την Ελληνική Δημοκρατία.
Και στις δύο περιπτώσεις κατά πρόδηλη παράβαση των αρχών της χρηστής διοίκησης και
της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου και του άρθρου 22 παρ. 5 του
Συντάγματος, οι πολίτες στερούνται βασικά δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης.
Έχοντας ως βάση τα παραπάνω ζητούμε:
- Την εφαρμογή στην πράξη της άμεσης καταβολής της προσωρινής σύνταξης και την
άμεση υλοποίηση της εξαγγελίας για την αύξηση της
- Τη μη μετατροπή της προσωρινής σε σύνταξη μακράς διάρκειας γιατί είναι αντίθετο
στο προσωρινό της χαρακτήρα, ο οποίος δεν θα πρέπει να καταστρατηγείται στην
πράξη.
- Την επιτάχυνση χορήγησης της οριστικής σύνταξης που μπορεί να γίνει εφικτή μόνο
με την άμεση επαρκή στελέχωση των αρμοδίων υπηρεσιών και την χρήση
ηλεκτρονικών μέσων.
Επίσης για τις περιπτώσεις των νέων μελών του e – ΕΦΚΑ επαναφέρουμε το αίτημά μας
για την χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας και ασφαλιστικής ενημερότητας, μέχρι την
ομαλοποίηση της λειτουργίας ανάρτησης των ασφαλιστικών εισφορών τους στο
πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ.
Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση
Με τιμή
Για το ΤΕΕ/ΤΚΜ
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Τσακούμης
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