
 

 

 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ 

       

ΘΕΜΑ: «Επικίνδυνες κι ανεδαφικές οι εξαγγελίες-πυροτεχνήματα του Υπουργού 

Εργασίας, που δυναμιτίζουν  το δημόσιο ασφαλιστικό μας σύστημα». 

 

Οι χθεσινές δημόσιες δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ. 

Κωστή Χατζηδάκη, τόσο στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, όσο και στην τηλεοπτική 

εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι», στις οποίες ανέφερε ότι  πρόκειται το υπουργείο 

του να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία θα δίνεται η 

δυνατότητα της έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων σε «πιστοποιημένους» 

δικηγόρους και λογιστές, είναι τουλάχιστον ανεδαφικές κι επικίνδυνες για την 

αξιοπιστία του ασφαλιστικού μας συστήματος.  

Είναι αλήθεια, ότι δεν γνωρίζουμε εάν αυτές οι «ιδέες-πυροτεχνήματα», εκπορεύονται 

από την ομάδα εργασίας που έχει συστήσει για το ζήτημα της αντιμετώπισης των 

εκκρεμών συντάξεων. Πιστεύουμε, όμως, ότι θα όφειλε -στοιχειωδώς- πριν τις 

εξαγγείλει, να είχε ζητήσει σ’ αυτό το δίμηνο που είναι Υπουργός Εργασίας, να 

ενημερωθεί και για τις προτάσεις των εργαζόμενων του e-ΕΦΚΑ, δηλαδή αυτών, που 

καθημερινά αγωνιζόμαστε στα τμήματα απονομών συντάξεων και όχι μόνον, για να 

φέρουμε σε πέρας ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο, υπό απαράδεκτες εργασιακές 

συνθήκες, με εντελώς ξεπερασμένα μέσα.  

Δυστυχώς, διαπιστώνουμε ότι ο Υπουργός Εργασίας, δείχνει να έχει κάκιστη 

πληροφόρηση ως προς το συνταγματικό πλαίσιο αλλά και τη νομολογία των Ανωτάτων 

Δικαστηρίων της χώρας μας, που έχουν δώσει οριστική κι αμετάκλητη λύση σε τέτοιου 

είδους ζητήματα δημοσίου δικαίου. Επιφανείς και διαπρεπείς δημοσιολόγοι, θα 

μπορέσουν  αυτή μας τη θέση να του την επιβεβαιώσουν. Εκτός κι αν ο Υπουργός, 
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επιθυμεί να επαναλάβει τα ίδια λάθη, τα οποία διέπραξε πρόσφατα κι ο προκάτοχός 

του κ. Κατρούγκαλος, που είδε να καταπέφτουν στο ΣτΕ ως αντισυνταγματικές, πολλές 

από τις κύριες ρυθμίσεις του νόμου του (4387/2016). Φυσικά, είναι δικαίωμά του εφ’ 

όσον  το επιθυμεί, να «πατήσει» στα χνάρια του προκατόχου του και να αδιαφορήσει 

(κι αυτός) στις αιτιάσεις μας για την αντισυνταγματικότητα των όσων θέλει να 

υλοποιήσει…όμως, οφείλουμε να τον προειδοποιήσουμε, ότι ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ 

ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ, να πειραματίζεται σε βάρος της δημόσιας Κοινωνικής 

Ασφάλισης κι όλων αυτών των ανθρώπων, που περιμένουν πώς και πώς, για να λάβουν 

την σύνταξή τους.  

Αναρωτιόμαστε, λοιπόν, για το εάν έχει σκεφθεί τις συνέπειες που θα υπάρξουν, στην 

περίπτωση που καταπέσουν ως αντισυνταγματικές οι ρυθμίσεις του νόμου που θα 

φέρει, και το τι θα γίνει με όλες εκείνες τις συνταξιοδοτικές αποφάσεις που θα έχουν 

εκδοθεί παρανόμως ; Ή εάν έχει σκεφθεί τον νομικό τραγέλαφο που θα δημιουργηθεί, 

από τα τυχόν λάθη που θα προκύψουν κατά τον υπολογισμό των συνταξιοδοτικών 

αποφάσεων από μη δημοσίους υπαλλήλους ; Ποιος θα φέρει τότε την νομική και 

ποινική ευθύνη ; Ο Υπουργός που έχει «ασυλία» ή μήπως ο λογιστής ή δικηγόρος που 

θα έχουν υπογράψει την λάθος συνταξιοδοτική απόφαση ;  Έχουν αντιληφθεί οι 

«συμβουλάτορες» του Υπουργού, το τι κυκεώνα πάνε να δημιουργήσουν στην 

λειτουργία του θεσμικού πλαισίου έκδοσης των συνταξιοδοτικών αποφάσεων ;  

Διότι οι συγκεκριμένες αποσπασματικές εξαγγελίες, πέραν του ότι στερούνται  νομικού 

ερείσματος, δεν συμβάλουν και ΣΕ ΤΙΠΟΤΑ ΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ως προς την αποτελεσματική κι 

οριστική επίλυση του προβλήματος, το οποίο δημιουργήθηκε από έναν κακό 

συνδυασμό καταστάσεων, που έχουν να κάνουν:  

I. με την πολυνομία και την πολυπλοκότητα των διαδικασιών στην έκδοση 

των συνταξιοδοτικών αποφάσεων,  

II. με την έλλειψη ψηφιακών εφαρμογών και τεχνολογικού εξοπλισμού,  

III. με την σοβαρή υποστελέχωση των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ.  

Όλες οι παραπάνω καταστάσεις, αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά από το ψηφιακό 

σύστημα έκδοσης των συντάξεων «ΑΤΛΑΣ», που σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις του 

πρώην Υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση αλλά και της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ, πρόκειται 

μέχρι τα τέλη του 2021, να εκδίδει σε άμεσο χρόνο τουλάχιστον το 80% των νέων αιτήσεων 

που θα υποβάλλονται στις συντάξεις. Κάτι που σημαίνει απλά, ότι δεν θα υπάρχει πλέον 

καμία συσσώρευση νέων εκκρεμών αιτήσεων στα τμήματα απονομών. Αυτό το γεγονός, σε 

συνδυασμό και με το ότι μέσα στο 2020  κι εν μέσω πανδημίας, έχουν ήδη απονεμηθεί 



 

 

χάρις στην αυτοθυσία των υπαλλήλων του φορέα, 161.771 κύριες συντάξεις, είναι η 

απόδειξη ότι και ο αριθμός των 153.000 εκκρεμών αιτήσεων που ακόμα δεν έχουν 

διεκπεραιωθεί, έχουν δρομολογηθεί για να βγουν σε πολύ  άμεσο χρονικό διάστημα. Εάν 

το Υπουργείο Εργασίας, θέλει να βοηθήσει η διεκπεραίωσή τους να γίνει ακόμα 

γρηγορότερα, τότε να κοιτάξει να επιταχύνει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες για την 

υλικοτεχνική υποδομή που μας λείπει αλλά και για την αμεσότερη στελέχωση των 

υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ με τις προγραμματισμένες προσλήψεις.  

Εάν αυτό δεν το πράξει, τότε επιβεβαιώνονται πλήρως, όλα εκείνα τα σενάρια που μιλούν 

για σκόπιμη και συνειδητή επιλογή αποδόμησης των υπηρεσιών του φορέα μας, με στόχο 

την εξυπηρέτηση «πελατειακών σχέσεων» για την προώθηση συγκεκριμένων ιδιωτικών 

συμφερόντων. Ένα γεγονός, που θα τινάξει κυριολεκτικά στον αέρα, τις μέχρι τώρα 

προσπάθειες που γίνονται, για να κτιστεί ένα αξιόπιστο ψηφιακό σύστημα άμεσης 

απονομής των συντάξεων. Φοβόμαστε, πως εάν συμβεί αυτό, τότε αποκλειστικά χαμένοι, 

θα είναι τα εκατομμύρια των ασφαλισμένων της χώρας μας και ιδίως τα ασθενέστερα 

οικονομικά μέλη της Κοινωνίας μας.  

Γι’ αυτό και οι εργαζόμενοι στο χώρο της δημόσιας Κοινωνικής Ασφάλισης, που βιώνουμε 

από τα «μέσα» όλα αυτά τα προβλήματα και γνωρίζουμε καλύτερα  από τον καθένα, τι 

σημαίνει το να μην μπορεί ένας συμπολίτης μας να λάβει άμεσα την σύνταξή του, θα 

σταθούμε ΑΠΕΝΑΝΤΙ σε όλους αυτούς τους ανορθολογικούς σχεδιασμούς του Υπουργού 

Εργασίας, κάνοντας αυτό που μας αναλογεί και ότι η συνείδησή μας επιτάσσει, 

προασπίζοντας το δημόσιο, καθολικό και υποχρεωτικό χαρακτήρα του θεσμού της 

Κοινωνικής μας Ασφάλισης.  

Αυτόν τον θεσμό, που θα έπρεπε κανονικά και ο ίδιος ο Υπουργός Εργασίας να διασφαλίζει 

και να προάγει με την πολιτική του κι όχι να τον δυναμιτίζει με αυτού του είδους τις 

«εξαγγελίες-πυροτεχνήματα», που δημιουργούν μία κυριολεκτικά έκρυθμη κατάσταση 

στον ήδη επιβαρυμένο εργασιακό μας χώρο.  

Ως εκ τούτου, έχοντας διαχρονικά ως αρχή μας, την εξυπηρέτηση των 6.500.000 

ασφαλισμένων και συνταξιούχων του φορέα μας, θα παλέψουμε όλες εκείνες τις 

πολιτικές που φαλκιδεύουν και θέτουν σε άμεσο κίνδυνο, το δικαίωμα των εργαζομένων 

κι ασφαλισμένων της χώρας μας, για παρεχόμενες υπηρεσίες που θα ανταποκρίνονται 

στις ανάγκες τους αλλά και για αξιοπρεπείς συντάξεις που θα βγαίνουν σε άμεσο χρόνο 

χωρίς μεσάζοντες.       

  


