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απνλνκήο νξηζηηθώλ ζπληάμεσλ από ην πξώελ Δ.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Δ.Γ.Δ 

 

Αμηόηηκνη Κύξηνη, 

 

Σε ζπλέρεηα ηνπ κε ΑΠ 2410/22.07.20 εγγξάθνπ καο κε ζέκα, κεηαμύ άιισλ, ην νμύηαην 

πξόβιεκα ηεο θαζπζηέξεζεο απνλνκήο ησλ ζπληάμεσλ θαη ελόςεη ησλ ξπζκίζεσλ πνπ έρνπλ ζην 

κεηαμύ θαη κέρξη πξόζθαηα ςεθηζζεί (αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ ηεο πξνζσξηλήο ζύληαμεο, 

πξνθαηαβνιή ζύληαμεο) θαζώο θαη ησλ κέηξσλ πνπ επίθεηηαη λα ιεθζνύλ γηα ην δπζεπίιπην απηό 

πξόβιεκα, ζέηνπκε ππόςε ζαο ηα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδεη ε αζθάιηζε ησλ κεραληθώλ-κειώλ 

ηνπ Δπηκειεηεξίνπ καο θαη ηα νπνία ζα ζέιακε λα ιεθζνύλ ππόςε θαηά ηελ επίιπζε ηνπ ελ ιόγσ 

δεηήκαηνο.  

Η κεγάιε θαζπζηέξεζε ζηε ρνξήγεζε ησλ ζπληάμεσλ έξρεηαη πξόδεια ζε αληίζεζε κε ηηο 

επηηαγέο ηνπ Σπληάγκαηνο, ήηνη ηελ αξρή ηνπ θνηλσληθνύ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ην άξζξν 22 παξ. 5 

πνπ θαηνρπξώλεη ην δηθαίσκα ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, θαζώο θαη κε ην ζθνπό ηνπ λένπ λόκνπ 

4670/2020 πνπ ζέζπηζε ηελ ςεθηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο απνλνκήο ζύληαμεο από ηνλ e-Δ.Φ.Κ.Α. 

Η εηζαγσγή ησλ ειεθηξνληθώλ κέζσλ απνβιέπεη αθξηβώο ζηελ επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο 

απνλνκήο ζύληαμεο θαη επνκέλσο  ηεο ηαρύηεξεο ηθαλνπνίεζεο ελόο βαζηθνύ αηηήκαηνο ησλ 

ππνςήθησλ ζπληαμηνύρσλ. Η επαγγεικαηηθή θαηεγνξία ησλ κεραληθώλ έρεη πιεγεί ζνβαξά από 

ηελ θξίζε θαη ηελ παλδεκία θαη ζηελ πιεηνςεθία ηεο δελ δηαζέηεη ηθαλό απνηακηεπηηθό θεθάιαην 

ώζηε λα δηαζθαιηζηεί θαηά ην δηάζηεκα απηό ε ζπληήξεζή ηεο.  
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Παξά ηα πξόζθαηα κέηξα κε ηελ ζέζπηζε πξνθαηαβνιήο ηεο ζύληαμεο ζην ύςνο ηεο εζληθήο, 

παξά ηελ ύπαξμε πνιηηηθήο βνύιεζεο γηα ηελ επίιπζε απηνύ ηνπ κεγάινπ πξνβιήκαηνο (ζύζηαζε 

επηηξνπήο), ην δήηεκα ησλ εθθξεκώλ αηηήζεσλ απνηειεί ρξόληα πιεγή ηνπ ζπζηήκαηόο καο θαη γηα 

ηελ επίιπζε ηνπ απαηηνύληαη κέηξα πνπ αληηκεησπίδνπλ ην πξόβιεκα ζηελ πεγή ηνπ. Η κύπια 

αιηία ηος πποβλήμαηορ είναι η πολςπλοκόηηηα ηηρ νομοθεζίαρ και ππέπει να ληθθούν 

μέηπα ππορ ηην καηεύθςνζη απλοποίηζήρ ηηρ. Η επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνύ απαηηεί 

ρξόλν, αιιά θάπνηε πξέπεη λα αξρίζεη. Όζν δελ απινπνηείηαη ην ζύζηεκα ηόζν ζα αλαδεηνύκε 

πξνζσξηλά κέηξα αλαθνύθηζεο.  

Ι. Αναθοπικά με ηο αζθαλιζηικό ιζηοπικό ηυν μησανικών 

Άκεζε θαη απνιύησο αλαγθαία θαζίζηαηαη ε πιήξεο ςεθηνπνίεζε ζε ειεθηξνληθή βάζε 

δεδνκέλσλ ηνπ αζθαλιζηικού βίος ηων μησανικών. Η κέρξη ζήκεξα απνζπαζκαηηθή θαηαγξαθή 

κόλν κεηά ηελ αίηεζε ζπληαμηνδόηεζεο έρεη νδεγήζεη ζηε ρξόληα δπζηνθία ηνπ αζθαιηζηηθνύ 

θνξέα λα αληαπνθξηζεί ζε εύινγν ρξόλν ζηελ απνλνκή ησλ ζπληάμεσλ. Η θαηαρώξεζε 

δεδνκέλσλ (data entry) θαη ε δεκηνπξγία ειεθηξνληθώλ θαθέισλ κε ηνλ αζθαιηζηηθό βίν ησλ 

κεραληθώλ είλαη απαξαίηεηεο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ ηαρεία έθδνζε νξηζηηθώλ απνθάζεσλ. 

Σην πιαίζην ηεο επηηάρπλζεο ηεο δηαδηθαζίαο απνλνκήο ηνπο, δεηήκαηα, όπσο ε αλαγλώξηζε 

πιαζκαηηθώλ ρξόλσλ, πξέπεη λα δηεθπεξαηώλνληαη άκεζα κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο 

ζπληαμηνδόηεζεο, ρσξίο λα πξνθαινύλ πεξαηηέξσ θαζπζηέξεζε αθόκε θαη ζηελ θαηαβνιή ηεο 

πξνζσξηλήο ζύληαμεο.   

ΙΙ. Σηελέσυζη ηυν ςπηπεζιών ηος e-ΕΦΚΑ 

Η ζηειέρσζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ e-ΔΦΚΑ θξίλεηαη απνιύησο αλαγθαία γηα ηελ έγθαηξε ρνξήγεζε 

ησλ ζπληάμεσλ. Θα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί κε πνηνπο όξνπο εγθπξόηεηαο είλαη δπλαηή ε 

αμηνπνίεζε ηνπ outsourcing. 

ΙΙΙ. Αναθοπικά με ηη διαδοσική και παπάλληλη αζθάλιζη  

Γπζρεξέο θαη νπζηαζηηθό πξόβιεκα παξνπζηάδεη ε δηεθπεξαίσζε ησλ αηηήζεσλ ζπληαμηνδόηεζεο 

κε παξάιιειν ή/θαη δηαδνρηθό ρξόλν αζθάιηζεο. Οη αιιαγέο πνπ επέθεξαλ νη λ. 4387/2016 θαη 

4670/2020 δελ έρνπλ αθόκε «αθνκνησζεί» από ηνλ e-ΔΦΚΑ. Η ζπλερήο έθδνζε εγθπθιίσλ γηα ηα 

δεηήκαηα ηεο δηαδνρηθήο θαη παξάιιειεο αζθάιηζεο αληί λα επηιύζνπλ ην πξόβιεκα ην έρνπλ 

επηηείλεη. Η αδπλακία ηνπ θνξέα λα αληαπνθξηζεί ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο, έρεη πξνθαιέζεη κεγάιε 

αλαζθάιεηα ζηνπο αζθαιηζκέλνπο κεραληθνύο πνπ ππνβάιινπλ αηηήζεηο ζπληαμηνδόηεζεο, αθόκε 

θαη γηα ηνλ ηξόπν αμηνπνίεζεο ηνπ ρξόλνπ αζθάιηζήο ηνπο. Η ζρεηηθώο πξνβιεπόκελε από ηηο 

εγθπθιίνπο ππνρξέσζε ελεκέξσζεο από ηνλ e-ΔΦΚΑ πξνο ηνπο αηηνύληεο δελ θαίλεηαη λα 

πινπνηείηαη κέρξη ζηηγκήο.  

Οη αλσηέξσ πεξηπηώζεηο αθνξνύλ ηνπο κεραληθνύο, νη νπνίνη ππάγνληαλ ζε  δύν ή 

πεξηζζόηεξνπο θνξείο, (π.ρ. ΔΤΑΑ-ΤΣΜΔΓΔ, Γεκόζην θιπ.) δηαδνρηθά ή/θαη παξάιιεια α) γηα ηελ 

ίδηα ηδηόηεηα ή δξαζηεξηόηεηα, β) ιόγσ παξάιιειεο απαζρόιεζεο.  
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Παξαηεξείηαη:  

- θαζπζηέξεζε άλσ ησλ δύν θαη πιένλ κελώλ ζηελ πξσηνθόιιεζε ησλ δηαβηβαδόκελσλ 

αηηήζεσλ αθόκε θαη ζην πιαίζην ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο (ι.ρ. από Υπνθαηάζηεκα 

Μηζζσηώλ (η. ΙΚΑ-ΔΤΑΜ) ζηε Γηεύζπλζε Σπληάμεσλ ΤΣΜΔΓΔ).   

- Έιιεηςε κέρξη ζήκεξα ζπζηεκαηηθήο επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ εληαζζόκελσλ θνξέσλ γηα 

ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ εθθξεκώλ απηώλ αηηήζεσλ  

Η ηλεκηπονική άμεζη διαλειηοςπγικόηηηα και επικοινωνία ηων εμπλεκόμενων ηομέων 

αζθάλιζηρ –ενηαζζόμενων ήδη ζηον e-ΕΦΚΑ-, ζηο πλαίζιο ηηρ βέληιζηηρ αξιοποίηζηρ ηος 

διαδοσικού ή/και παπάλληλος σπόνος αζθάλιζηρ είναι επιβεβλημένη. 

Επιβεβλημένη είναι και η ενημέπωζη ηων αιηούνηων για ηην καλύηεπη αξιοποίηζη ηος 

σπόνος αζθάλιζήρ ηοςρ (με ηην ζςμπλήπωζη κάθε σπόνος αζθάλιζηρ ζηην απσική αίηηζή 

ηοςρ).  

IV. Ενημέπυζη ηυν ςποτήθιυν ζςνηαξιούσυν  

Η ελεκέξσζε ησλ ππνςήθησλ ζπληαμηνύρσλ ηόζν θαηά ην ζηάδην πξν ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 

ζπληαμηνδόηεζεο, όζν θαη θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ηνλ έιεγρν απηώλ, αιιά θαη 

ε ειεθηξνληθή θαηά ην ζηάδην δηεθπεξαίσζεο ηεο αίηεζεο ελεκέξσζε, θαζίζηαηαη αλαγθαία 

πξνϋπόζεζε γηα ηελ νξζή δηαδηθαζία απνλνκήο ησλ ζπληάμεσλ.  

V. Αναθοπικά με ηην πποκαηαβολή ζύνηαξηρ  

Τν ελ ιόγσ κέηξν θξίλεηαη ζεηηθό, σζηόζν, αθελόο είλαη πνιύ ρακειό ην πνζό ηεο πξνθαηαβνιήο 

(θάησ από ην όξην ηεο ζρεηηθήο θηώρεηαο) θαη αθεηέξνπ δεκηνπξγεί έλα πξόζζεην κεηαβαηηθό 

ζηάδην (ηεο πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο) θαη πεξηπιέθεη ηε κεηάβαζε από ηνλ επαγγεικαηηθό βίν ζηε 

ζπληαμηνδόηεζε.  

Δίκαζηε ζηελ δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε 
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