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Προς 

τους συναδέλφους, νέα μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ  

 
 

Θέμα: Καθυστέρηση στην διεκπεραίωση των αιτήσεων εγγραφής στον ΕΦΚΑ των νέων μελών του 

ΤΕΕ/ΤΚΜ που ξεκινούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα. 

 

 

Συνάδελφοι 

 

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει επισημάνει πολλές φορές από την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ τις λειτουργικές 

αδυναμίες και τις τεχνολογικές αστοχίες του φορέα και των συνεργαζομένων με αυτόν φορέων 

επικούρησης, πρόνοιας και υγείας, που δημιουργούν μεγάλα προβλήματα και ταλαιπωρία στους 

ασφαλισμένους. 

Πληροφορηθήκαμε από συναδέλφους, νέα μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ, που ξεκινούν την επαγγελματική 

τους δραστηριότητα, για την μεγάλη καθυστέρηση στην διεκπεραίωση των αιτήσεων εγγραφής 

τους στον ΕΦΚΑ, ως μηχανικοί μέλη του ΤΕΕ. Διαπιστώνεται ότι η αίτηση εγγραφής τους, που 

κατατίθεται στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ στην Θεσσαλονίκη, δεν διεκπεραιώνεται από την 

περιφερειακή υπηρεσία αλλά διαβιβάζεται στην κεντρική υπηρεσία του ΕΦΚΑ για τις περεταίρω 

ενέργειες. Οι αιτήσεις των νέων συναδέλφων που συσσωρεύονται στην κεντρική υπηρεσία, 

καθυστερούν να διεκπεραιωθούν  για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους. Το γεγονός αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα να μην ενημερώνεται το πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ και των λοιπών 

φορέων με συνέπεια, για όλο αυτό το διάστημα, συνάδελφοι, νέοι επιστήμονες όλων των κλάδων, 

να μην  έχουν ούτε ασφαλιστική ικανότητα (δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης) ούτε ασφαλιστική 

ενημερότητα. 

Επειδή, παρόλες τις διαβεβαιώσεις για εξομάλυνση των λειτουργικών προβλημάτων των 

υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, οι καθυστερήσεις συνεχίζονται, το ΤΕΕ/ΤΚΜ αποφάσισε να παρέμβει για 

την άμεση επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος και να ζητήσει από τον ΕΦΚΑ την άμεση 
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διεκπεραίωση των συγκεκριμένων αιτήσεων. Επίσης, για την μόνιμη επίλυση του προβλήματος, θα 

ζητήσει να εκχωρηθούν αρμοδιότητες στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και να 

στελεχωθούν άμεσα, ώστε να αναλάβουν αυτές τη διεκπεραίωση των αιτήσεων. 

Με βάση τα παραπάνω και για να έχει η παρέμβαση του ΤΕΕ/ΤΚΜ άμεσο και ουσιαστικό 

αποτέλεσμα,  ζητούμε από τους συναδέλφους που έχουν υποβάλει αιτήσεις εγγραφής στον 

ΕΦΚΑ και παρόλα αυτά συνεχίζουν να εμφανίζονται  στα πληροφοριακά συστήματα  των 

εμπλεκόμενων φορέων χωρίς ασφαλιστική ικανότητα και ενημερότητα να μας 

ενημερώσουν σχετικά αποστέλλοντας στο email:  epaggelmatikatkm@central.tee.gr το 

ονοματεπώνυμο τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης τους στον ΕΦΚΑ, έως 

24/6/2019. 

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα συντάξει σχετική κατάσταση, την οποία θα αποσταλεί στην κεντρική υπηρεσία του 

ΕΦΚΑ, με αίτημα την άμεση ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος, ώστε να αποκτήσουν οι 

νέοι συνάδελφοι την ασφαλιστική ικανότητα και ενημερότητα που δικαιούνται. 

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση. 

 

 
Συναδελφικά 

 
Για το ΤΕΕ/ΤΚΜ 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

  Πάρις Μπίλλιας 
Εσωτερική διανομή: 
ΤΕΕ Φ (Χρον.αρχείο, ΤΕΘ) 
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