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Να ανακληθεί η απομάκρυνση των υπηρεσιών του ΤΣΜΕΔΕ  

από το κτίριο του Ταμείου μας στην Κλαυθμώνος 

Να επιστρέψει άμεσα η υπηρεσία συνταξιούχων του ΤΣΜΕΔΕ 
 

  Ο ΕΦΚΑ βρήκε ευκαιρία, τώρα με την πανδημία, να απομακρύνει την υπηρεσία συνταξιούχων 
του ΤΣΜΕΔΕ από το κτίριό μας στην Κλαυθμώνος και έχει σκοπό να απομακρύνει από εκεί όλες 
τις υπηρεσίες των ασφαλισμένων του ΤΣΜΕΔΕ.  
Οι σταδιακές απομακρύνσεις υπηρεσιών του ΤΣΜΕΔΕ άρχισαν πριν 4 χρόνια επί Κατρούγκαλου, 
όταν έδωσαν το κτίριό μας στο ΤΜΕΔΕ, που ανάλαβε την εγγυοδοσία, μια από τις νευραλγικές 
υπηρεσίες του ΤΣΜΕΔΕ που τροφοδοτούν οι μικροεργολάβοι και αφαιμάζουν οι μεγαλοεργολαβοι. 
Και στο κτίριο, στη θέση του ΤΣΜΕΔΕ, βάζουν σήμερα την Τράπεζα Αττικής που απορρόφησε 1 
δις από τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ και συνεχίζει το ίδιο τώρα με το ΤΜΕΔΕ.   

 

 Ο ΕΦΚΑ επικαλείται τις «οικονομίες κλίμακας» με τη συγκεντροποίηση των υπηρεσιών των συ-
νταξιούχων και άλλων ταμείων. Κανείς δεν θα είχε αντίρρηση με την ηλεκτρονική συγκεντροποίη-
ση κάποιων υπηρεσιών. Αλλά η κατάθεση εγγράφων που συνοδεύουν το αίτημα συνταξιοδότησης 
και η επίλυση χίλιων δυο προβλημάτων κάθε ιδιαίτερης περίπτωσης, που χρειάζεται και συχνή 
ζωντανή παρουσία των αιτούντων σύνταξη, θα υπάρχει για πολλά χρόνια ακόμα. Απαιτούνται 
πολλοί εξειδικευμένοι υπάλληλοι, τώρα μάλιστα με την κατηγοριοποίηση των εισφορών. Και απαι-
τείται πρόσληψη προσωπικού που θα δουλεύει με τα ατομικά στοιχεία και ιδιαιτερότητες του κάθε 
ασφαλισμένου καθοδηγούμενου απ΄ τους πεπειραμένους υπαλλήλους και προϊσταμένους. Η τρα-
γική κατάσταση των συνταξιούχων ΤΣΜΕΔΕ, που περιμένουν 5 και 8 χρόνια για τις συνταξιοδοτι-
κές τους αποδοχές δεν μπορεί να αναστραφεί χωρίς πρόσληψη προσωπικού, 

 

 Αντί αυτού η Κυβέρνηση αποφάσισε να βάλει μάνατζερ (!), δηλαδή να κάνει σύμβαση  με κά-
ποιον ιδιώτη, που θα εκπαιδευτούν οι υπάλληλοί του να κάνουν τη δουλειά των υπαλλήλων του 
ΤΣΜΕΔΕ και των άλλων ταμείων. Αυτό εντάσσεται στη χρόνια στόχευση του μεγάλου κεφαλαίου 
για ιδιωτικοποίηση μεγάλων τομέων της δημόσιας διοίκησης. Αντι τους ορκωτους υπαλλήλους, με 
τη συσσωρευμενη εμπειρια τους, θα βάλουν ένα ιδιώτη να αρχίζει να μαθαίνει και αυτός και οι υ-
πάλληλοί του την κάθε εξειδικευμένη σειρά γνώσεων που απαιτει το καθε ταμειο, αλλά και η κάθε 
σύνταξη, με ασύδοτες τώρα δυνατότητες ρουσφετιού, κλεψιάς, λαδώματος, νέων καθυστερήσεων 
κλπ. Πόσους μήνες θα πάρει αυτό; Ήδη αυτή η μεθόδευση καθυστέρησε για ένα ακόμα εξάμη-
νο τις εκδόσεις συντάξεων, εξάμηνο που προστέθηκε στις πολυετείς καθυστερήσεις.  

 

 Και σαν φάρμακο για τις συνθήκες πείνας που οδηγούνται κάποιοι συνάδελφοι, ο κ. Χατζηδα-
κης πρόβαλε αυτό που ήδη γίνεται με τεράστιες καθυστερήσεις, τα 380 ευρω προσωρινής σύντα-
ξης πτωχοκομείου!  



Το ΤΕΕ, το ΤΜΕΔΕ και η ΔΕ Μηχανικών και ΕΔΕ έχουν μεγάλες ευθύνες και για την σχετική α-
δράνειά τους για τις καθυστερήσεις απόδοσης συντάξεων και πολύ μεγάλες ευθύνες ειδικά για το 
κτίριο. Σχεδόν όλοι οι φορείς των μηχανικών συνεχίζουν να σιωπούν. Εμείς βροντοφωνάζουμε: 

 

Κάτω τα χέρια από το κτίριο, για το οποίο χύσαμε το αίμα μας 

και κτίσθηκε με ειδικό πρόγραμμα για την εξυπηρέτησή μας. 

 

 


