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Προς:   1.  Διοικητή και ΔΕ ΕΦΚΑ 
             2.  Γεν. Γραμματέα Κοιν. Ασφαλίσεων                

κα Καρασιώτου Παυλίνα 
          Κοιν.:   1.   Πρόεδρο και Δ.Ε. του ΤΕΕ. 
              2.  Α’ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ  
  

Θέμα :  Πλήθος θεμάτων και δυσλειτουργιών του ΕΦΚΑ στους Μισθωτούς 

Μηχανικούς. 

 

 Κε Διοικητά, κα Γενική Γραμματέα 

 Σε συνέχεια προηγούμενων εγγράφων μας αλλά και συνάντησης μας, επανερχόμαστε 

σχετικά με πλήθος δυσλειτουργιών και ελλείψεων που παρατηρούνται σε λειτουργίες του 

ΕΦΚΑ, οι οποίες ταλαιπωρούν άδικα τους συναδέλφους μας και δυσφημούν το Δημόσιο Ασφα-

λιστικό Σύστημα. Τα τρία χρόνια που έχουν περάσει από την ενοποίηση των Ταμείων και τη 

δημιουργία του ΕΦΚΑ δεν έχουν δώσει ακόμα λύσεις, ενώ βάσιμα φοβόμαστε ότι η περαιτέρω 

ενοποίηση ΕΦΚΑ – ΕΤΕΑΕΠ θα δημιουργήσει πρόσθετα. Αναφέρουμε ενδεικτικά: 

 Σε πάρα πολλές περιπτώσεις Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων, με αποκλειστικά μισθω-

τή σχέση εργασίας και χωρίς παράλληλη απασχόληση, συνεχίζουν να εκδίδονται ειδοποιη-

τήρια ελεύθερου επαγγελματία και ζητούνται αντίστοιχες εισφορές, ενώ αυτές έχουν εξο-

φληθεί ήδη μέσω της παρακράτησης από το μισθό μας. Το φαινόμενο αυτό εμφανίσθηκε γενι-

κευμένα στον ΕΤΕΑΕΠ και μονάχα εν μέρει έχει διορθωθεί, ενώ και σε πάρα πολλές περιπτώ-

σεις και ο ΕΦΚΑ κατά την εκκαθάριση εισφορών προηγούμενων ετών εμφάνισε οφειλές σε Μι-

σθωτούς Μηχανικούς. 

 Η πρόβλεψη για αλλαγή στον τρόπο κράτησης των εισφορών του Εφάπαξ του πρώην 

ΤΣΜΕΔΕ από 1/1/2019, αλλά και η εξαίρεση της Προσωπικής Διαφοράς από τις κρατήσεις Κύ-

ριας Σύνταξης (από 1/1/2017) και Υγείας (από 1/7/2018), σε πολλές περιπτώσεις Δημόσιων 

Υπηρεσιών δεν εφαρμόζεται παρά τις σχετικές Οδηγίες. Σε άλλες δε περιπτώσεις, ενώ διορθώ-

θηκαν ορθά οι νέες κρατήσεις, δεν επιστρέφονται αναδρομικά οι οφειλόμενες πρόσθε-
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τες κρατήσεις στους δικαιούχους μέσω μισθοδοσίας από τις Υπηρεσίες τους, λόγω 

«έλλειψης οδηγιών από τον ΕΦΚΑ». Ο ΕΦΚΑ θα όφειλε να δώσει σαφείς οδηγίες για τον τρόπο 

επιστροφής των οφειλόμενων επιστροφών μια και υπάρχει ορατός κίνδυνος παραγραφής της 

απαίτησης. 

 Σε πληθώρα περιπτώσεων, κυρίως νέων προσλήψεων Μισθωτών Μηχανικών στο Δημό-

σιο, παρατηρούμε ότι δεν εφαρμόζεται η σαφής πρόβλεψη της εγκυκλίου με Αριθ. Πρωτ. 

Φ.10043 / οικ.14224 / 430 της 31/3/2017, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι-

σης που επαναλαμβάνεται και στην Εγκύκλιο 11 του ΕΦΚΑ 

(http://www.efka.gov.gr/_memos/files/EGK_11_2018.pdf) όπου αναφέρεται σαφώς ότι είτε 

πρόκειται για παλαιούς ασφαλισμένους είτε για νέους, ο φορέας κύριας σύνταξης είναι πλέον ο 

ΕΦΚΑ με το καθεστώς του πρώην ΤΣΜΕΔΕ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται προ-

βλήματα ασφαλιστικής ικανότητας, αλλά και «οφειλών» μέσω πρώην ΤΣΜΕΔΕ στους συναδέλ-

φους μας. 

 Όλα τα παραπάνω θα είχαν επιλυθεί εφόσον υπήρχε σαφής διαδικασία παρακράτησης, 

απόδοσης των εισφορών μέσω Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης και για τις Δημόσιες Υπηρεσί-

ες, εφαρμογή που καθυστερεί αδικαιολόγητα άνω των τριών ετών. 

 Φυσικά παραμένει και το τεράστιο θέμα των απαράδεκτων καθυστερήσεων στην έκδο-

ση οριστικής σύνταξης τόσο των Διπλοασφαλισμένων, όσο και των υπολοίπων συναδέλφων 

μας για το οποίο σας έχουμε στείλει σχετική αναλυτική επιστολή. 

Ελπίζουμε ότι θα προβείτε σε κατάλληλες ενέργειες ώστε το προβλήματα να επιλυθούν  

σύντομα και να μας δεχθείτε σε συνάντηση ώστε να συζητήσουμε τρόπους επίλυσης τους. 

 

http://www.efka.gov.gr/_memos/files/EGK_11_2018.pdf

