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Αθήνα, 15 Μαΐου 2018 

Αριθ.Πρωτ. 927 

 

 

Προς  

Τον Υποδιοικητή του  Ενιαίου  Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης , κ. Λάμπρο Σέμπο 

 

Κοινοποίηση: 

Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής    Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

 κ.  Αναστάσιο Πετρόπουλο 

 

Θέμα:  Αδυναμία επεξεργασίας στοιχείων από τον ΕΦΚΑ 

 

Κύριοι,  

 

Μόλις πληροφορηθήκαμε από τον εκπρόσωπό μας στη Διοικούσα Επιτροπή 

του ΤΜΕΔΕ ότι οι υπηρεσίες του Ταμείου, που εδρεύουν στο κέντρο της Αθήνας,  στο 

Υποκατάστημα που βρίσκεται επί της πλατείας Κλαυθμώνος, λειτουργούν 

αναποτελεσματικά  και καθυστερούν να προάγουν τα συμφέροντα των 

ασφαλισμένων. 

Συγκεκριμένα από την 01.01.2017 και εντεύθεν έχουν κατατεθεί στο ως άνω 

Περιφερειακό Υποκατάστημα  περί τις 500 αιτήσεις ασφαλισμένων Μηχανικών,  που 

πληρούν τις προϋποθέσεις  υπαγωγής στις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 39 Ν. 

4387/2016 για καταβολή μειωμένης κατά 50%  ασφαλιστικής εισφοράς και καμία 

από τις αιτήσεις αυτές μέχρι σήμερα δεν έχει ελεγχθεί.  

           Σύμφωνα με τις οδηγίες του Ταμείου, πρέπει να προηγηθεί ασφαλιστικός 

έλεγχος από το Υποκατάστημα για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων και να 

εκδοθεί σχετική απόφαση προκειμένου οι εγκριθείσες αιτήσεις να καταχωρηθούν 

στην αντίστοιχη μηχανογραφική εφαρμογή.   

Όμως, παρότι η εφαρμογή έχει πλέον ανοίξει, μετά λύπης μας 

ενημερωθήκαμε  από το Διευθυντή κ.  Κωνσταντάρα   και την Προϊσταμένη του 

Υποκαταστήματος κα  Στεβή ότι,  εδώ και δέκα έξι  (16) μήνες δεν  έχουν προβεί σε 

καμία επεξεργασία των αιτήσεων,  με αποτέλεσμα οι  500 και πλέον ασφαλισμένοι, 

που πληρούν καθόλα τις προϋποθέσεις,  να εξακολουθούν να καταβάλλουν 

αυξημένες εισφορές, άγνωστο μέχρι πότε, λόγω της αδιαφορίας  και αμέλειας των 

αρμοδίων οργάνων.  
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Ζητούμε λοιπόν τις ενέργειές σας  προκειμένου να ελεγχθούν εντός ελαχίστων 

ημερών οι ως άνω αιτήσεις και να προωθηθούν αρμοδίως  για να πάψουν τα μέλη 

μας να καταβάλλουν αδίκως και  αχρεωστήτως,  σημαντικότατα  χρηματικά  ποσά.  

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος                      Ο  Γεν. Γραμματέας    

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 

 


