
 

 

 

                                                

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η εμπλοκή «μεσαζόντων» ιδιωτών στην έκδοση των συντάξεων, δεν θα επιταχύνει την 

διαδικασία έκδοσής τους, ούτε και θα  λύσει το πρόβλημα των χιλιάδων εκκρεμών 

αιτήσεων.  

 Δυστυχώς, παρά την προσπάθειά μας να πείσουμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 

Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, να επανεξετάσει το ζήτημα της εμπλοκής ιδιωτών στην 

διαδικασία έκδοσης των συντάξεων, κατατέθηκε σήμερα σε ν/δ του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης, η επίμαχη τροπολογία, που δημιουργεί κι επισήμως, ένα εξωθεσμικό 

σύστημα πελατειακών σχέσεων, ανάμεσα σε ιδιώτες επαγγελματίες  κι ευρισκόμενους σε   

απόγνωση συμπολίτες μας.  

Ο νυν Υπουργός Εργασίας:   

i. αντί να επισπεύσει τις διαδικασίες ολοκλήρωσης του αυτοματοποιημένου 

συστήματος έκδοσης των συντάξεων ΑΤΛΑΣ, που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός 

εγκαινίασε τον Ιούλιο του 2020 κι αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος 

του 2021, δίνοντας έτσι ένα οριστικό τέλος στη συσσώρευση νέων αιτήσεων, 

ii. αντί να επισπεύσει τις διαδικασίες εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ και 

να εισάγει νέα συστήματα και τεχνολογικές εφαρμογές,  ώστε οι παρεχόμενες 

υπηρεσίες του φορέα μας να είναι ανάλογες μίας ευρωπαϊκής χώρας,  

iii. αντί να επισπεύσει την  ενίσχυση του ασφαλιστικού μας συστήματος, με το 

απαραίτητο στελεχικό δυναμικό, καθώς αυτό είναι λιγότερο τουλάχιστον κατά 40% 

σε σχέση με αυτό που υπηρετούσε το 2010,  
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iv. αντί να κοιτάξει να απλοποιήσει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που δημιουργούν 

την αυξημένη ταλαιπωρία για τους συμπολίτες μας, 

v. αντί να προμηθεύσει τους εργαζομένους του e-ΕΦΚΑ με σύγχρονους υπολογιστές κι 

εκτυπωτές, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα κι εκεί που βγάζαμε 161.000 

συντάξεις το 2020 (αυξημένες 31% σε σχέση με το 2019), να μπορέσουμε να 

βγάλουμε 220.000 συντάξεις το 2021,  

vi. αντί, λοιπόν, να κοιτάξει να προάγει το δημόσιο ασφαλιστικό μας σύστημα, με 

καλύτερες υπηρεσίες και παροχές που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες 

κι απαιτήσεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων της χώρας μας,  

προέκρινε -τελικά- την «εύκολη λύση», του να πληρώσει -για ακόμα μία φορά- τα 

«σπασμένα» ο απλός λαός μας, που με το αζημίωτο, θα τρέχει πανικόβλητος στα 

γραφεία των πιστοποιημένων μεσαζόντων, ώστε να λάβει αυτό που για μια ζωή 

πλήρωνε με τις εισφορές και το μόχθο του, δηλαδή τη σύνταξή του.  

Το νομοθετικό «ανοσιούργημα» του Υπουργού Εργασίας κ. Κωστή Χατζηδάκη, όπως 

αναφέρουν κι έγκριτοι νομομαθείς, είναι σίγουρο ότι θα καταπέσει από τη δικαιοσύνη, 

δημιουργώντας έτσι μία έκρυθμη κατάσταση, ανάλογη αυτής που δημιούργησαν οι 

μνημονιακοί νόμοι.  

Εμείς, ως εργαζόμενοι του φορέα, προειδοποιήσαμε γι’ αυτό που θα συμβεί, όπως 

είχαμε προειδοποιήσει άλλωστε και όλους τους προηγούμενους Υπουργούς Εργασίας, 

όταν αλαζονικά νομοθετούσαν εκείνους τους νόμους που τελικά κατέπεσαν ως 

αντισυνταγματικοί.  

Εμείς, ηθικά θα ξανα-δικαιωθούμε, κάτι που, όμως, θα έχει πολύ μικρή αξία, αν 

αναλογιστούμε ότι οι πραγματικά χαμένοι από όλη αυτή την ιστορία, θα είναι τα 

εκατομμύρια των ασφαλισμένων και συνταξιούχων της χώρας μας, που δυστυχώς θα 

αργήσουν να αποκτήσουν αυτό το οποίο απολαμβάνουν οι πολίτες άλλων χωρών της 

Ενωμένης Ευρώπης, δηλαδή ένα σύγχρονο δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα στην 

υπηρεσία της Κοινωνίας μας.  

 

 

                                                         Από το Γραφείο Τύπου της Π.Ο.Σ.Ε. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  


