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Θέκα: Αδπλακία παξνρήο βαζηθώλ ππεξεζηώλ από ηνλ e-ΔΦΚΑ ζηνπο Μεραληθνύο, ηαθηηθά θαη 

νκόηηκα κέιε ηνπ ΤΔΔ 

 

Αμηόηηκε Κύξηνη, 

 

Τν Τερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο/Τκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (ΤΔΔ/ΤΚΜ), από ηελ πεξίνδν 

ηεο ζέζπηζεο ηνπ λ. 4387/2016, αιιά θαη πξηλ από απηόλ, έρεη γίλεη απνδέθηεο επαλεηιεκκέλσλ 

παξαπόλσλ πιήζνπο κεραληθώλ γηα ηελ νπζηαζηηθή αδπλακία έγθαηξεο παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ 

ππεξεζηώλ από ηνλ θνξέα αζθάιηζεο ηνπο, πνπ από ηελ 1ε Μαξηίνπ 2020 κεηνλνκάζηεθε ζε  

«Ηιεθηξνληθό Δζληθό Φνξέα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο» (e-ΔΦΚΑ).  

Παξά ηελ θηιόδνμε λέα νλνκαζία ηνπ θνξέα, ρσξίο λα ζέινπκε λα ππνηηκήζνπκε ηα βήκαηα πνπ 

έγηλαλ πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζην ρώξν ηεο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, ν e-ΔΦΚΑ εμαθνινπζεί λα αδπλαηεί λα εμππεξεηήζεη δύν πνιππιεζείο θαηεγνξίεο 

κεραληθώλ κειώλ ηνπ ΤΔΔ, νη νπνίνη, κε ππαηηηόηεηα ηνπ, νπζηαζηηθά ζηεξνύληαη βαζηθώλ ηνπο 

δηθαησκάησλ σο αζθαιηζκέλνη. Οη ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο αζθαιηζκέλσλ είλαη νη εμήο: 

 

A. Η πξώηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ρηιηάδεο κεραληθνύο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΔΤΑΑ-ΤΣΜΔΓΔ 

θαη λπλ e-ΔΦΚΑ, νη νπνίνη έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε ζπληαμηνδόηεζεο θαη βηώλνπλ ρξόλνπο 

αλακνλήο γηα ηελ απνλνκή ηεο νξηζηηθήο ηνπο ζύληαμεο πνπ ππεξβαίλνπλ, θαηά πεξίπησζε, 

ηα 2-3 ρξόληα. Οη κεραληθνί κε παξάιιειε αζθάιηζε ζε άιια ηακεία βηώλνπλ αθόκα 

κεγαιύηεξεο θαζπζηεξήζεηο. Απηή ε πέξα από θάζε ινγηθή θαζπζηέξεζε ζηελ απνλνκή ησλ 

ζπληάμεσλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πνιύρξνλε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ έπιεμε ηελ πιεηνςεθία 

ησλ κεραληθώλ, έρεη νδεγήζεη ρηιηάδεο κεραληθνύο ζε θαηαζηάζεηο έζραηεο αδπλακίαο, 

πξνζβιεηηθήο γηα ηελ αμηνπξέπεηα ηνπο, δώληαο νη ίδηνη θαη νη νηθνγέλεηεο ηνπο κε ηα ειάρηζηα 
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πνζά ηεο πξνζσξηλήο ζύληαμεο πνπ ηνπο αλαινγνύλ, πνπ αθόκα θαη απηά θαηαβάιινληαη κε 

εμίζνπ κεγάιε θαζπζηέξεζε. Δπηζεκαίλνπκε όηη νη ζπλάδειθνη, νη νπνίνη έρνπλ πεξηέιζεη ζε 

απηή ηελ θαηάζηαζε, ζηεξνύληαη επίζεο ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο ζηνηρεηώδνπο ελεκέξσζεο γηα 

ηελ εμέιημε ηεο ππνζέζεσο ηνπο ιόγσ ηεο δπζθνιίαο επηθνηλσλίαο κε ηηο αξκόδηεο θεληξηθέο 

ππεξεζίεο ηνπ θνξέα, ηόζν ηειεθσληθά όζν θαη κε email. 

B. Η δεύηεξε θαηεγνξία αζθαιηζκέλσλ πεξηιακβάλεη ηνπο λένπο ή θαη παιαηόηεξνπο 

κεραληθνύο πνπ εγγξάθνληαη κε αίηεζή ηνπο σο επηηεδεπκαηίεο ζηνλ e-ΔΦΚΑ θαη επί έλα ή 

δύν ρξόληα από ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπο, δελ δύλαληαη λα απνθηήζνπλ αζθαιηζηηθή 

ελεκεξόηεηα θαη ηθαλόηεηα, όρη γηαηί νη ίδηνη ακεινύλ λα εθπιεξώζνπλ ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπο 

ππνρξεώζεηο πξνο ην ηακείν, αιιά γηαηί ην ηακείν ηνπο δελ είλαη ηθαλό λα ελεκεξώζεη ην 

πιεξνθνξηαθό ηνπ ζύζηεκα κε ηηο αλαινγνύζεο ζε απηνύο εηζθνξέο, ώζηε λα ηνπο 

πξνζθέξεη ηελ δπλαηόηεηα λα ηηο εμνθιήζνπλ. Τν ΤΔΔ/ΤΚΜ κε ηελ, από 27.06.2019, 

επηζηνιή ηνπ (ΑΠ ΤΔΔ/ΤΚΜ 2253) πξνο ηνλ Γηνηθεηή ηνπ ΔΦΚΑ (Κνηλνπνίεζε ζην Γξαθείν 

Υθππνπξγνύ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο), επηζήκαλε ην 

πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ε παξαπάλσ θαηεγνξία κεραληθώλ θαη δήηεζε ηελ άκεζε 

επίιπζή ηνπ. Δπεηδή δελ δηαπηζηώζεθε θακία νπζηαζηηθή βειηίσζε ησλ ππεξεζηώλ, ην 

ΤΔΔ/ΤΚΜ επαλήιζε κε λέα επηζηνιή (ΑΠ ΤΔΔ/ΤΚΜ 2582/02.08.2019) πξνο ηνλ Υθππνπξγό 

Κνηλσληθώλ Υπνζέζεσλ θαη δήηεζε ηελ άκεζε ρνξήγεζε αζθαιηζηηθήο ηθαλόηεηαο θαη 

αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ζηνπο κεραληθνύο λέα κέιε ηνπ e-ΔΦΚΑ, κέρξη ηελ νκαινπνίεζε 

ηεο ιεηηνπξγίαο αλάξηεζεο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ζην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ηνπ.  

Με ιύπε καο δηαπηζηώλνπκε όηη νη κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο ζπλερίδνληαη έσο θαη ζήκεξα. 

 

Αμηόηηκε Κύξηνη, 

 

Οη ππό ζπληαμηνδόηεζε κεραληθνί πνπ ελώ πιεξνύλ όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο αλακέλνπλ 

επί ρξόληα ηελ απνλνκή ηεο νξηζηηθήο ηνπο ζύληαμεο θαη ηα λέα κέιε ηνπ e-ΔΦΚΑ πνπ 

ζηεξνύληαη αζθαιηζηηθήο ηθαλόηεηαο θαη ελεκεξόηεηαο, ρσξίο δηθή ηνπο ππαηηηόηεηα, 

βξίζθνληαη απέλαληη ζε κία εηθόλα ηεο δηνίθεζεο ε νπνία δελ ηηκά ηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία. 

Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο θαηά πξόδειε παξάβαζε ησλ αξρώλ ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη 

ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζύλεο ηνπ δηνηθνπκέλνπ θαη ηνπ άξζξνπ 22 παξ. 5 ηνπ 

Σπληάγκαηνο, νη πνιίηεο ζηεξνύληαη βαζηθά δηθαηώκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

 

Έρνληαο σο βάζε ηα παξαπάλσ δεηνύκε: 

 

-  Τελ εθαξκνγή ζηελ πξάμε ηεο άκεζεο θαηαβνιήο ηεο πξνζσξηλήο ζύληαμεο θαη ηελ 

άκεζε πινπνίεζε ηεο εμαγγειίαο γηα ηελ αύμεζε ηεο 

-  Τε κε κεηαηξνπή ηεο πξνζσξηλήο ζε ζύληαμε καθξάο δηάξθεηαο γηαηί είλαη αληίζεην 

ζην πξνζσξηλό ηεο ραξαθηήξα, ν νπνίνο δελ ζα πξέπεη λα θαηαζηξαηεγείηαη ζηελ 

πξάμε. 

-  Τελ επηηάρπλζε ρνξήγεζεο ηεο νξηζηηθήο ζύληαμεο πνπ κπνξεί λα γίλεη εθηθηή κόλν 

κε ηελ άκεζε επαξθή ζηειέρσζε ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ θαη ηελ ρξήζε 

ειεθηξνληθώλ κέζσλ. 

 

Δπίζεο γηα ηηο πεξηπηώζεηο ησλ λέσλ κειώλ ηνπ e – ΔΦΚΑ επαλαθέξνπκε ην αίηεκά καο 

γηα ηελ ρνξήγεζε αζθαιηζηηθήο ηθαλόηεηαο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο, κέρξη ηελ 
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νκαινπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο αλάξηεζεο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ηνπο ζην 

πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ηνπ ΔΦΚΑ. 

 

Δίκαζηε ζηελ δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε 

 

Με ηηκή 

Γηα ην ΤΔΔ/ΤΚΜ 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

 

Γεώξγηνο Τζαθνύκεο 
 

 
 
 
 
Κοινοποίηζη 

- Γεληθή Γξακκαηεία Πξσζππνπξγνύ 
primeminister@primeminister.gr 

- Γξαθείν Γηνηθεηή ΔΦΚΑ 
dioikitis@efka.gov.gr  

- ΤΔΔ 
- Πεξηθεξεηαθά Τκήκαηα 

Εζωηερική διανομή: 
ΤΔΔ Φ (Φξνλ.αξρείν, ΤΔΘ) 
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