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                                            Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η    Τ Υ Π Ο Υ 

 

                            Συνάντηση του Προεδρείου της Π.Ο.Σ.Ε. ΕΦΚΑ με το ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ  

Κατόπιν αιτήματος μας, πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι συνάντηση του Προεδρείου και 

των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών παρατάξεων της Ομοσπονδίας μας, με τον Υπεύθυνο του 

Κοινοβουλευτικού Τομέα Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων του Κινήματος Αλλαγής (ΚΙΝ.ΑΛ.), 

βουλευτή κ. Γεώργιο Μουλκιώτη.  

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της πρωτοβουλίας που έχουμε αναλάβει ως 

Ομοσπονδία εργαζομένων στο χώρο του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-

ΕΦΚΑ), για την ενημέρωση των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, για τις προβληματικές κι 

απαράδεκτες διατάξεις που περιέχει το νομοσχέδιο, που πρόκειται σύντομα να καταθέσει η 

κυβέρνηση στην Εθνική μας Αντιπροσωπεία προς ψήφιση, κι αφορά τον υποτιθέμενο 

«εκσυγχρονισμό» του μοναδικού πλέον δημόσιου φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης της χώρα μας.   

Όπως έχουμε καταθέσει σε αναλυτικό Υπόμνημα, είμαστε αντίθετοι στην μετατροπή του ΕΦΚΑ σε 

ένα «υβριδικό» μοντέλο δημόσιου φορέα, όπου τον απόλυτο έλεγχο και την διοίκησή του, θα την 

έχουν ιδιώτες και ιδιωτικά συμφέροντα, τα οποία πέραν όλων των άλλων, θα διαχειρίζονται κατά 

το δοκούν και την  τεράστια ακίνητη περιουσία του, χωρίς να υπάρχει καμία πρόβλεψη για έλεγχο 

και λογοδοσία των πράξεών τους από την πλευρά των Κοινωνικών Εταίρων (εργαζόμενους-

συνταξιούχους-εργοδότες), αλλά ούτε ακόμα κι από αυτόν τον ίδιο τον ΕΦΚΑ, που υποτίθεται ότι 

είναι ο ιδιοκτήτης της.  

Από την πλευρά του ΚΙΝ.ΑΛ., ο κ. Μουλκιώτης, αφού ανέλυσε την πολιτική του κόμματός του ως 

προς τα θέματα της κοινωνικής ασφάλισης εκφράζοντας και με τη σειρά του τις ανησυχίες που 
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υπάρχουν ως προς το μέλλον του ΕΦΚΑ, δήλωσε την απόλυτη στήριξη των θέσεων της 

Ομοσπονδίας μας, κάτι που θα διαφανεί κατά τη συζήτηση στη Βουλή του επίμαχου νομοσχεδίου.   

   

                                          Από το Γραφείο Τύπου της ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ 


