
 

 

 

                                                

                                                  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 «Μετεξεταστέο» το εγχείρημα εμπλοκής ιδιωτών στην έκδοση των συντάξεων 

Τα αποκαρδιωτικά αποτελέσματα της χθεσινής ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης 

πιστοποίησης ιδιωτών για την έκδοση των συντάξεων, όπου προσήλθαν απ’ όσους είχαν 

αιτηθεί να συμμετάσχουν λιγότεροι από τους μισούς (47,6%), κι από αυτούς να 

καταφέρνουν τελικά να ξεπεράσουν τη βάση των απλοϊκών ερωτήσεων που τους τέθηκαν, 

οι μόλις εκατόν εβδομήντα εννιά (179) συμμετέχοντες, καθιστά το όλο εγχείρημα 

«μετεξεταστέο».  

Η πενιχρή αυτή συμμετοχή, είναι περισσότερο απόδειξη αυτογνωσίας των 

ενδιαφερόμενων ιδιωτών, διότι  δείχνει να έχουν αντιληφθεί, ότι η εμπλοκή στην έκδοση 

των συντάξεων, ούτε κάτι εύκολο κι απλό είναι, αλλά ούτε μπορεί να αποτελέσει κι 

ευκαιριακή επιλογή. Τουναντίον, δημιουργεί μεγάλες ευθύνες (ποινικές κι αστικές), γι’ 

αυτό κι απαιτεί πλήρης αφοσίωση, πάρα πολύ μελέτη και γνώση του αντικειμένου και 

κυρίως αποκλειστικότητα στην συγκεκριμένη ενασχόληση. 

Για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, θέλουμε να πιστεύουμε ότι το 

συγκεκριμένο απογοητευτικό αποτέλεσμα, θα την κάνει να αντιληφθεί την πραγματικότητα 

κι ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν, οδηγώντας την προς την κατεύθυνση που τόσο καιρό 

της επισημαίνουμε και που είναι:  

1. Ο εκσυγχρονισμός των πληροφοριακών συστημάτων του e-ΕΦΚΑ και η επιτάχυνση 

των διαδικασιών ολοκλήρωσης του συστήματος ΑΤΛΑΣ, 

2. Η κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων εργασίας με μόνιμο προσωπικό, ώστε να 

αυξηθεί ακόμα περαιτέρω ο ρυθμός έκδοσης των συντάξεων, 
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3. Η συνέχιση της προσπάθειας για την απλοποίηση των διαδικασιών και την 

αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας.  

Εάν ακόμα και τώρα, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, κάνει το σωστό και 

λογικό, αναθεωρώντας την κατεύθυνση που ακολουθεί, «επενδύοντας» στο ανθρώπινο 

δυναμικό του e-ΕΦΚΑ, στηρίζοντας έμπρακτα κι όχι αποδομώντας τον φορέα, τότε πολύ 

σύντομα, θα δει και χειροπιαστά θετικά αποτελέσματα. Στην αντίθετη περίπτωση, το μόνο 

που θα καταφέρει, θα είναι να χάσει πολύτιμο χρόνο φτιάχνοντας πύργους στην άμμο, με 

αποτελέσματα ανάλογα του χθεσινού «φιάσκου».  

    

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


