
 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Θέμα: «Ο e-ΕΦΚΑ δεν είναι δημόσια επιχείρηση και ούτε πρόκειται να γίνει ΔΕΗ» 

 

Θεωρούμε τουλάχιστον ατυχή την σύγκριση που προσπάθησε να κάνει ο νέος Υπουργός 

Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστής Χατζηδάκης, ανάμεσα στα προβλήματα που 

αντιμετώπισε με τη Δ.Ε.Η. όταν ήταν Υπουργός Ενέργειας κι αυτών που καλείται σήμερα να 

αντιμετωπίσει από το νέο του θώκο. Όπως σύντομα θα αντιληφθεί, οι εκατοντάδες 

χιλιάδες συσσωρευμένες εκκρεμείς αιτήσεις στις συντάξεις και τα τεράστια λειτουργικά 

προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης 

(e-ΕΦΚΑ), δεν επιλύονται αλλά ούτε κι αντιμετωπίζονται με πρακτικές και όρους της 

αγοράς. Δυστυχώς, χρόνιες παθογένειες του ασφαλιστικού μας συστήματος, που 

κληρονομήθηκαν σ’ έναν φορέα που δημιουργήθηκε βεβιασμένα και χωρίς κανέναν 

σχεδιασμό, έχουν πέσει στις πλάτες των εργαζομένων του, οι οποίοι με το φιλότιμό τους 

και με την αγάπη τους γι’ αυτό που κάνουν, τα δίνουν όλα, προσπαθώντας με ελάχιστα 

μέσα να εξυπηρετήσουν τα εκατομμύρια των ασφαλισμένων της χώρας μας. Η δε δημόσια  

εξαγγελία, περί της συμμετοχής «project μάνατζερ» στην προσπάθεια που γίνεται για την 

αντιμετώπιση των εκκρεμών συντάξεων, πιστεύουμε ότι περισσότερο προβληματίζει παρά 

διευκολύνει τη σημερινή Διοίκηση του φορέα μας, καθότι αυτή είναι που εδώ κι ενάμιση 

σχεδόν χρόνο, εφαρμόζει και υλοποιεί ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την αντιμετώπισή 

τους.  

Παρόλα αυτά, καλοδεχούμενος κι αυτός, αρκεί να μην έρχεται για να κάνει διαπιστώσεις 

που ήδη μας είναι γνωστές και για να μην καταθέσει τυχόν προτάσεις, που αφενός προ 

πολλού έχουν κατατεθεί από την Ομοσπονδία μας και τους κοινωνικούς εταίρους, 
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αφετέρου θα μπορούσαν να ειπωθούν (εάν δεν έχουν ήδη ειπωθεί), από τα υψηλόβαθμα 

υπηρεσιακά στελέχη της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ. Το αναφέρουμε αυτό, διότι κατά καιρούς,  

είχαμε διαφόρους «συντονιστές έργου» από τον ιδιωτικό τομέα, όπως πολύ πρόσφατα μία 

ιρλανδική εταιρεία, η οποία πέρα από κάποιες κοινοτυπίες και προτάσεις που ήδη 

γνωρίζαμε, δεν είδαμε δυστυχώς να συμβάλει σε κάτι το χειροπιαστό. Διότι η 

υποστελέχωση των υπηρεσιών μας, το τεράστιο τεχνολογικό έλλειμα σε μέσα, καθώς και οι  

συνέπειες από την πολυνομία και τους μη «λειτουργικούς» νόμους (όπως ήταν ο νόμος 

Κατρούγκαλου), που είναι οι κυριότερες αιτίες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, 

δεν χρειάζεται κανένας «project μάνατζερ» για να μας τα πει. Τα γνωρίζουμε ήδη, όπως 

γνωρίζουμε και το τι θα πρέπει να γίνει γι’ αυτά, αναμένοντας από την πολιτική ηγεσία του 

Υπουργείου Εργασίας αλλά και από την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, να τα προχωρήσουν χωρίς 

περαιτέρω καθυστερήσεις. Οι εργαζόμενοι στο χώρο της Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως 

κάναμε πάντοτε, θα στηρίξουμε κάθε προσπάθεια που θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό 

του συστήματος, αλλά θα σταθούμε κι απέναντι, σε κάθε τι που φαλκιδεύει και νοθεύει 

το ρόλο και την αποστολή του δημόσιου ασφαλιστικού μας συστήματος.        

 

 


