
     Ενημέρωση από την Παρέμβαση ομάδας της ΑΣΜ στο τ. ΤΣΜΕΔΕ, την Τρίτη 2.4.19 

Την Τρίτη 2/4/19, ομάδα συναδέλφων που συμμετέχουμε στην ΑΣΜ, συναντηθήκαμε στο τ. ΤΣΜΕΔΕ / 

ΕΦΚΑ. Απευθυνθήκαμε στον προϊστάμενο του Τμήματος Συντάξεων και Ασφάλισης, κ. Σπ. 

Κωνσταντάρα προκειμένου να πληροφορηθούμε σχετικά με την πορεία εξέτασης των Αιτήσεων 

που έχουν συσσωρευτεί και συνεχίζουν να εκκρεμούν, παραμένοντας επί μακρόν κατατεθειμένες στο 

γραφείο του. 

Ειδικότερα, ως προς τις Αιτήσεις «αναδρομικής διαγραφής» από το τ. ΤΣΜΕΔΕ και τις Αιτήσεις 

διαγραφής και αποχαρακτηρισμού από την ιδιότητα του Αυταπασχολούμενου (των συναδέλφων που 

από 1/1/2017, έχουν κλείσει τα βιβλία τους στην εφορία – άρθρο 20, Ν.4488/17), ενημερωθήκαμε ότι η 

εξέταση τους είναι ενεργή και πραγματοποιείται με σταθερό, αν και εξαιρετικά αργό ρυθμό.  

Κατά τα λεγόμενα του κ. Κωνσταντάρα, οι καθυστερήσεις οφείλονται στην υποστελέχωση της 

υπηρεσίας, καθώς και στο δύσχρηστο και τρομερά περίπλοκο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ - που 

σημειωτέον, πολύ συχνά οι αρμόδιοι υπάλληλοι το βρίσκουν κλειστό. Επιπλέον, το εν λόγω σύστημα 

τροποποιείται συνεχώς, με αποτέλεσμα να απαιτούνται κάθε φορά καινούρια δεδομένα και διαφορετικές 

καταχωρήσεις, που δεν είναι εξ’ αρχής γνωστές στους υπαλλήλους.  

Δεδομένης δε της δυσλειτουργίας του, απαιτούνται τουλάχιστον 25 λεπτά για την διεκπεραίωση κάθε 

μιας αίτησης. 

Πληροφορηθήκαμε χαρακτηριστικά ότι, από τις περίπου 900 Αιτήσεις Αναδρομικής Διαγραφής που 

έχουν πλέον συσσωρευτεί στο τμήμα ασφάλισης, έχουν εξεταστεί μέχρι στιγμής, μόνον οι 150. 

Από δε τις Αιτήσεις διαγραφής και αποχαρακτηρισμού λόγω κλειστών βιβλίων, οι οποίες 

(σύμφωνα με την τελευταία τους καταμέτρηση) έχουν πλέον υπερβεί τις 9000, έχει εξεταστεί ο ίδιος 

αριθμός αιτήσεων, δηλαδή μόλις οι 150. 

Είναι φανερό ότι, εφόσον το ΤΣΜΕΔΕ συνεχίσει να λειτουργεί με αυτό το ρυθμό και με αυτά τα 

μέσα, θα χρειαστούν δεκαετίες για την ολοκλήρωση της εξέτασης των εν λόγω αιτήσεων - 

καθώς μάλιστα, στις ήδη υπάρχουσες, προστίθενται διαρκώς νεότερες - (Με ένα πρόχειρο 

υπολογισμό προκύπτει ότι, μ’ αυτό το ρυθμό, για την εξέταση 9000 αιτήσεων θα χρειαστούν 22,5 

χρόνια…) 

Στο αίτημα που υποβλήθηκε εγγράφως, προς την Διοίκηση του ΕΦΚΑ, από τον Δεκέμβρη του ’17, με 

ζητούμενο την πρόσληψη έξη επιπλέον υπαλλήλων, η απάντηση που δόθηκε ήταν ότι δεν υπάρχει 

δυνατότητα αύξησης του προσωπικού σ’ αυτό το τμήμα. 

     Από πλευράς των συναδέλφων εκφράστηκε η απορία: πως, υπό αυτές τις συνθήκες, θα 

μπορέσουν οι οφειλέτες με αιτήσεις διαγραφής (είτε αναδρομικής είτε λόγω κλειστών βιβλίων) - που 

βάσει της νομοθεσίας δικαιούνται την παύση της χρέωσης τους με ασφαλιστικές εισφορές και την 

απαλλαγή τους από κάποιες οφειλές - να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων;  

    Ωστόσο, κατά τον κ. Κωνσταντάρα, η ευθύνη γι αυτό το θέμα δεν βαραίνει την συγκεκριμένη 

υπηρεσία του τ. ΤΣΜΕΔΕ, της οποίας ο ίδιος προΐσταται. Το Τμήμα Συντάξεων και Ασφάλισης ‘έλαβε 

οδηγία για την εξέταση των συσσωρευμένων αιτήσεων ‘αναδρομικής διαγραφής’, από τη διεύθυνση 

εισφορών του ΕΦΚΑ, μόλις τον Σεπτέμβρη του ‘18’… 



     Ως προς το θέμα των αιτήσεων διαγραφής λόγω κλειστών βιβλίων, μας πληροφόρησε ότι βάσει των 

όσων προβλέπονται ρητά από τον Ν. 4488/17, μόνο αν κάποιος επιθυμεί τη συνέχιση της 

ασφάλισης του, παρότι έχει κλείσει τα βιβλία του, οφείλει να υποβάλει αίτηση.  

Ωστόσο, ο ΕΦΚΑ ζητάει ακριβώς το αντίθετο, υποχρεώνοντας τους συναδέλφους να κάνουν αιτήσεις 

διαγραφής - ενώ, σύμφωνα με την νομοθεσία, η διαγραφή τους θα όφειλε να γίνεται αυτόματα. Το 

αποτέλεσμα είναι η συσσώρευση ενός τεράστιου όγκου αιτήσεων προς διεκπεραίωση, στο συγκεκριμένο 

τμήμα. Μάλιστα, κατά την εκτίμηση του κ. Κωνσταντάρα, ο αριθμός των αιτήσεων, ο οποίος καθημερινά 

αυξάνεται, θα πρέπει πλέον να έχει πλησιάσει τις 12000… 

Ο ίδιος αιτήθηκε εγγράφως προς στον ΕΦΚΑ την άντληση δεδομένων από την ΑΑΔΕ, και την 

καταχώρηση τους στο πληροφοριακό σύστημα που διαχειρίζεται η υπηρεσία του, έτσι ώστε  η 

διαδικασία διαγραφής των συναδέλφων με κλειστά βιβλία να αυτοματοποιηθεί. Η απάντηση που έλαβε 

από την διοίκηση του ΕΦΚΑ ήταν ότι αυτό είναι τεχνικά αδύνατο. 

Είναι τεχνικά αδύνατη λοιπόν, η εφαρμογή του νόμου για τον ΕΦΚΑ;  

Ανοιχτή Συνέλευση Μηχανικών   
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