
 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Στις 3 Δεκεμβρίου 2021 η Ολομέλεια του ΣτΕ  

θα κρίνει την εμπλοκή ιδιωτών στην έκδοση των συντάξεων 

 

Όπως είναι ήδη γνωστό, η Ομοσπονδία μας, μαζί με την ΠΟΠΟΚΠ και την 

τριτοβάθμια συνδικαλιστική μας οργάνωση την Α.Δ.Ε.ΔΥ., είχε καταθέσει αίτηση 

ακυρώσεως στο ΣτΕ, κατά της με αριθμ. οικ. 45891/02.07.2021 αποφάσεως του Υπουργού 

Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων [«Καθορισμός των προϋποθέσεων, κανόνων, 

διαδικασίας και λοιπών θεμάτων για την πιστοποίηση επαγγελματιών για την εφαρμογή 

του άρθρου 255 του ν. 4798/2021 (Α’ 68)», ΦΕΚ τ. Β΄ αριθμ. 2954/05.07.2021], με την 

οποία ορίζονται οι διαδικασίες εμπλοκής των ιδιωτών στην έκδοση των συντάξεων.  

Με την προσφυγή μας αυτή στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας, σε 

καμία περίπτωση δεν θέλαμε να ικανοποιήσουμε κάποια «συντεχνιακή μας διαστροφή», 

σκοπεύοντας στην περαιτέρω ταλαιπωρία των χιλιάδων ασφαλισμένων μας που 

αναμένουν να λάβουν τόσο καιρό τη σύνταξή τους.  

Έχουμε αποδείξει στην Κοινωνία, με τους ρυθμούς που δουλεύουν οι συνάδελφοί 

μας στα τμήματα απονομών καθ’ όλη αυτή τη περίοδο της πανδημίας, με τον σχεδόν 

διπλασιασμό της παραγωγικότητας μας, όπως αναφέρουν τα στοιχεία που η ίδια η 

Διοίκηση του φορέα έχει ανακοινώσει, εάν νοιαζόμαστε ή όχι για τους ασφαλισμένους μας.  

Μόνη έγνοια μας, εξακολουθεί και είναι η προάσπιση του δημόσιου χαρακτήρα του 

ασφαλιστικού μας συστήματος, ώστε τα εκατομμύρια των ασφαλισμένων του Εθνικού μας 

Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), να μπορούν να απολαμβάνουν το σύνολο των 

παρεχόμενων υπηρεσιών του, χωρίς να καθίστανται όμηροι κερδοσκοπικών επιδιώξεων.  
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Η προσπάθεια δημιουργίας, ενός αδιαφανούς «παρασυστήματος» έκδοσης των 

συντάξεων από ανεξέλεγκτους ιδιώτες, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελεί τη 

«λύση» στο υπαρκτό κοινωνικό πρόβλημα των εκκρεμών συντάξεων. Ένα πρόβλημα που 

γεννήθηκε μέσα στην οικονομική κρίση και ιδίως μετά την ψήφιση του νόμου 

Κατρούγκαλου, εξαιτίας της ολιγωρίας  που επέδειξαν οι Διοικήσεις και οι πολιτικές 

ηγεσίες του Υπουργείου Εργασίας. Για εμάς λύση είναι, ο εκσυγχρονισμός και η 

ψηφιοποίηση του υφιστάμενου συστήματος έκδοσης των συντάξεων με την επίσπευση των 

διαδικασιών για τη λειτουργία του συστήματος ΑΤΛΑΣ, η θεσμοθέτηση απλοποιημένων 

διαδικασιών έκδοσης των συντάξεων (ιδίως αυτές που αφορούν τη διαδοχική ασφάλιση), η 

ενίσχυση των τμημάτων απονομών με το αναγκαίο στελεχικό δυναμικό και η εξασφάλιση 

της υλικοτεχνικής υποδομής με σύγχρονους υπολογιστές.  

Δυστυχώς όμως, η σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, αυτά τα 

αυτονόητα και λογικά που υποστηρίζουμε, αδυνατεί να τα κατανοήσει κι οδηγείται σε 

επικίνδυνους ατραπούς κι αδιέξοδα, ξοδεύοντας πολύτιμο χρόνο κι εκατομμύρια ευρώ του 

Ελληνικού λαού, τα οποία κανονικά θα έπρεπε να επενδυθούν στο δημόσιο ασφαλιστικό 

μας σύστημα.  

Το πλήρωμα του χρόνου, όμως, πλησιάζει κι όλες αυτές οι παράλογες ενέργειες του 

Υπουργείου Εργασίας, πολύ σύντομα θα κριθούν ως προς την νομιμότητά τους, αφού 

ορίστηκε η εκδίκαση της προσφυγής μας, να γίνει «λόγω μείζονος σπουδαιότητος», από 

την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, στις 3 Δεκεμβρίου 2021 με εισηγήτρια τη 

Σύμβουλο Επικρατείας κα. Χριστίνα Σιταρά.       

 

 

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


