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Ο Αγώνας για να καταπέσει η τροπολογία Χατζηδάκη μόλις ξεκίνησε… 

 
Η κυβέρνηση δια του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ. 
Χατζηδάκη, αποφάσισε να προχωρήσει στην ψήφιση της απαράδεκτης 
τροπολογίας με την οποία επιτρέπει την εμπλοκή μεσαζόντων ιδιωτών, στην 
έκδοση των συντάξεων. Είναι μία απόφαση που προκαλεί, καθώς όπως ήδη 
έχουμε αναφέρει, ενώ δημιουργεί τεράστια προβλήματα, την ίδια στιγμή δεν 
φέρνει τίποτα το θετικό για το δημόσιο ασφαλιστικό μας σύστημα, αλλά ούτε 
και για τους χιλιάδες συμπολίτες μας, που αναμένουν τόσο καιρό για να 
πάρουν τη σύνταξή τους.  
 
Ως εργαζόμενοι που ασχολούμαστε χρόνια με την έκδοση των συντάξεων, 
γνωρίζουμε καλά ότι το πρόβλημα των χιλιάδων εκκρεμών αιτήσεων μπορεί 
να λυθεί μόνο συνδυαστικά:  
α) με την απλοποίηση των διαδικασιών, 
β) με την ενίσχυση του στελεχικού δυναμικού του φορέα μας και  
γ) με τον εκσυγχρονισμό και την αντικατάσταση των απαρχαιωμένων μέσων 
που διαθέτουμε.  
Αντί όλων αυτών των αυτονόητων ενεργειών που θα έπρεπε να προτάξει  η 
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, αποφάσισε -τελικά- να αναθέσει 
έναντι αδράς αφορολόγητης αμοιβής, δημόσιο έργο που απαιτεί 
εξειδικευμένη γνώση και κατάλληλη εκπαίδευση, σε ιδιώτες (που χωρίς να 
θέλουμε να τους προσβάλουμε), δεν έχουν καμία ουσιαστική γνώση επί του 
αντικειμένου, αλλά και ουδεμία κατάρτιση επί αυτού.  
Ενώ, ταυτόχρονα, εγείρονται και σοβαρά ζητήματα νομιμότητας, τα οποία  
σίγουρα θα κληθεί σύντομα να επιλύσει οριστικά κι αμετάκλητα η 
δικαιοσύνη.  
   
 Έχοντας, λοιπόν, όλα αυτά κατά νου, οι εργαζόμενοι του Εθνικού μας Φορέα, 
εκφράσαμε την απόλυτη άρνησή μας για τις λάθος πολιτικές αποφάσεις, με 
την 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση στις 6 & 7 Απριλίου… και δεν σταματάμε 
εδώ.  
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Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδία μας, 
καλούμε όλους τους πρωτοβαθμίους Συλλόγους, να επιλέξουν δράσεις και 
κινηματικές ενέργειες, που θα αναδεικνύουν προς την Κοινωνία, τα αδιέξοδα 
που δημιουργεί η απαράδεκτη τροπολογία του κ. Χατζηδάκη. Ανεξάρτητα 
από το εάν αυτή θα ψηφιστεί σήμερα ή αύριο, σας καλούμε να 
προγραμματίσετε μέσα στις αμέσως προσεχείς ημέρες, σε συνεννόηση και με 
τα νομαρχιακά τμήματα της ΑΔΕΔΥ, αλλά και τις συνταξιουχικές οργανώσεις 
που υπάρχουν στην περιοχή σας, όσες δράσεις κρίνετε αναγκαίες και 
κατάλληλες, για την αφύπνιση κι ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών. 
Συνιστάται η ανάρτηση πανό σε κάθε υποκατάστημα, ενώ σύντομα θα σας 
αποσταλούν και σχετικές αφίσες, που θα ενημερώνουν τους ασφαλισμένους 
του φορέα μας, γι’ αυτά που αποφασίζονται ερήμην τους.  
Το δημόσιο ασφαλιστικό μας σύστημα, είναι κτήμα όλου του Ελληνικού 
λαού και αυτό θα πρέπει να αποτυπώνεται ξεκάθαρα μέσω των δράσεων 
μας.  
  
Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας με αίσθημα 
ευθύνης, αποφάσισε ομόφωνα, όπως διερευνήσει κάθε πρόσφορο μέσο και 
τρόπο, ώστε να διασφαλιστεί η νομιμότητα, την οποία πιστεύουμε βάσιμα, 
ότι η επίμαχη τροπολογία παραβιάζει. Γι’ αυτό, εφ’ όσον μας υποδειχθεί από 
τους έγκριτους νομικούς στους οποίους θα απευθυνθούμε,  θα προσφύγουμε 
στην Ελληνική δικαιοσύνη, ώστε αυτή να αποφανθεί οριστικά, για το μέλλον 
της τροπολογίας Χατζηδάκη.  
  
 
Ο Αγώνας για να καταπέσει η απαράδεκτη τροπολογία Χατζηδάκη, μόλις 
ξεκίνησε και δεν θα σταματήσει, αν δεν καταργηθεί… 
                                                                      


