
 

 

 

                                                   

                                               ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

 Το νομοσχέδιο για τον «εκσυγχρονισμό» του ΕΦΚΑ, αποτελεί τον προπομπό για 

την μετατροπή του σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία.  

 

Η σημερινή παρουσίαση του ν/δ στην οποία προχώρησε ο Υπουργός Εργασίας κ. 

Χατζηδάκης και τα όσα ειπώθηκαν από μεριάς του κατά τη συνέντευξη τύπου που 

παραχώρησε, αποτελούν τον προπομπό για τη μετατροπή του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 

Ασφάλισης σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία.  

Η ουσιαστική παράδοση της διοίκησης του φορέα, σε δήθεν καταρτισμένους ιδιώτες 

μάνατζερ, οι οποίοι είναι βέβαιο ότι δεν θα  γνωρίζουν και θα είναι παντελώς άσχετοι στον 

τρόπο έκδοσης των συντάξεων αλλά και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του 

ασφαλιστικού μας συστήματος, ανατριχιάζει κάθε συνειδητοποιημένο συμπολίτη μας για 

το τι μέλλει γενέσθαι από εδώ και πέρα στον ΕΦΚΑ, αφού το επόμενο βήμα θα είναι η 

μετατροπή του σε ιδιωτική κερδοσκοπική εταιρεία.  

Την στιγμή που μιλά για φετινό ρεκόρ έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων, που 

δυστυχώς ξεχνά να αναφέρει ότι έγινε εν μέσω πανδημίας αποκλειστικά από τους 

εργαζομένους του ΕΦΚΑ, προτάσσει αποτυχημένα μοντέλα εμπλοκής ιδιωτών, τα οποία 

προαναγγέλλουμε ότι θα ελεγχθούν για την συνταγματική τους νομιμότητα.  

Αντί, λοιπόν, να κοιτάξει να δει το πώς θα επισπευσθούν οι διαδικασίες κρίσεως των 

Γενικών Διευθυντών που χρονίζουν περισσότερο από ένα έτος στο ΑΣΕΠ και που σημειωτέο 

δεν έχουν γίνει με ευθύνη των Διοικήσεων από ιδρύσεως ΕΦΚΑ, επιρρίπτει ευθύνες γι’ 

αυτό το γεγονός στους απλούς εργαζομένους του φορέα. 
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Συγνώμη, αλλά ο Κύριος Χατζηδάκης δείχνει να ξεχνά ότι είναι ο αρμόδιος Υπουργός , ο 

οποίος κι ελέγχεται γι’ αυτή την κατάσταση και δεν μπορεί να μας υποδύεται σήμερα τον 

Πόντιο Πιλάτο.  

Επιπλέον, επιδεικνύει μία υποκρύπτουσα  αυταρχικότητα, καθώς η παρουσίαση των 

βασικών αρχών του ν/δ του,  έγινε χωρίς να έχει υπάρξει, πιο μπροστά, η παραμικρή 

διαβούλευση με τους θεσμικούς εκπροσώπους των εργαζομένων του φορέα μας. 

Μακριά από μας κάθε διάθεση «συγκυβέρνησης» με τον Κύριο Χατζηδάκη, αλλά  αυτό 

δεν σημαίνει κι ότι δεν θα πρέπει να τηρούνται στοιχειώδεις κανόνες της ευνομούμενης 

Πολιτείας, όπως αυτός του να συνομιλεί η εργοδοσία με τους εργαζομένους, για πράματα 

που τους αφορούν και που έχουν να κάνουν με κατοχυρωμένα δικαιώματά τους.   

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής του της συμπεριφοράς, αποτελεί η πρόθεσή του για την 

κατάργηση των δύο αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στο πειθαρχικό συμβούλιο, 

όπου θα πρέπει να επισημάνουμε ότι την πλειοψηφία σε αυτό, την έχουν τα μέλη που 

έχουν διορισθεί από την Πολιτεία κι όχι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων. Κι επίσης, ότι 

σχεδόν το σύνολο των περιπτώσεων που στάλθηκαν προς το πειθαρχικό συμβούλιο, έγινε 

ΚΑΙ με τη σύμφωνη γνώμη των εκπροσώπων των εργαζομένων. Οπότε μακριά από μας η 

«ρετσινιά» της συγκάλυψης που έντεχνα αφήνει σε βάρος μας ο Κύριος Υπουργός.   

Για τους εργαζομένους του ΕΦΚΑ, αυτού του είδους ο «εκσυγχρονισμός» του φορέα, 

αποτελεί τον προπομπό για την άλωσή του από κερδοσκοπικά κέντρα, όπου ιδιώτες 

μάνατζερ χωρίς καμία ψυχική σύνδεση με τον φορέα μας αλλά και την αποστολή του, 

έχοντας ως μόνη δέσμευση ένα τριετές συμβόλαιο και τίποτα παραπάνω,  θα μας κάνουν 

να  αναρωτιόμαστε τελικά, για το  ποιανού τα πραγματικά συμφέροντα κόπτονται.   

Κατόπιν τούτου, η Ομοσπονδία μας θα απαιτήσει να έχει πλήρη ενημέρωση από την 

πολιτική ηγεσία του Υπουργείου επί του συνόλου του ν/δ, ενώ θα παραχωρήσει και σχετική   

συνέντευξη τύπου, κατά την οποία και θα ανακοινωθούν όλες οι περαιτέρω ενέργειές μας, 

μέσω των οποίων θα αγωνιστούμε για τη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του φορέα 

μας.  

 

 

                                                         Από το Γραφείο Τύπου της ΠΟΣΕ-ΕΦΚΑ  


