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ΔΕΛΤΙΟ  Τ Υ Π Ο Υ 

Πενιχρός ο αριθμός αλλά κι εντελώς λάθος οι μέχρι τώρα συνταξιοδοτικές αποφάσεις που 

εκδόθηκαν από τους «πιστοποιημένους» ιδιώτες 

Καθώς διαβάζουμε στον σημερινό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο δημοσιεύματα, που 

αναφέρονται στην ταχύτερη έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων από τους 

«πιστοποιημένους» δικηγόρους και λογιστές, οφείλουμε να πληροφορήσουμε ότι κάτι τέτοιο 

σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.  

Από τα μέχρι τώρα ανεπίσημα στοιχεία που υπάρχουν στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα 

Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), για το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου 2021-Ιανουαρίου 2022, 

ο αριθμός των συνταξιοδοτικών αποφάσεων που εκδόθηκαν για κύριες κι επικουρικές 

συντάξεις (οριστικές αλλά και προσωρινές) από τους υπαλλήλους του φορέα, ανέρχονται σε 

περισσότερες από εκατό πέντε χιλιάδες (105.000), όταν για το ίδιο χρονικό διάστημα, οι 

«πιστοποιημένοι» ιδιώτες έχουν εκδώσει λιγότερα από πενήντα (50) προσχέδια 

συνταξιοδοτικών αποφάσεων, τα περισσότερα των οποίων ήταν λάθος. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα να κληθούν οι συνάδελφοί μας των τμημάτων απονομών να τα διορθώσουν, ώστε 

να μην λάβουν οι δικαιούχοι ασφαλισμένοι λάθος ποσό συντάξεως, αντιμετωπίζοντας τις 

όποιες τυχόν συνέπειες αλλά και την ταλαιπωρία, για τη λήψη χαμηλότερου ή υψηλότερου 

ποσού από αυτό που κανονικά  θα έπρεπε να λάβουν, το οποίο προφανώς και θα πρέπει να 

επιστρέψουν ενδεχομένως κι εντόκως.  

Κι αυτό συμβαίνει, παρότι οι «πιστοποιημένοι» ιδιώτες καλύπτουν μόνο τις πολύ απλές κι 

εύκολες συνταξιοδοτικές περιπτώσεις, ενώ είναι αναρμόδιοι για τις πιο σύνθετες, όπως είναι 

για παράδειγμα αυτές της διαδοχικής ασφάλισης ή της έκδοσης επικουρικής συντάξεως.  
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Πέραν αυτού, την Παρασκευή 11 Μαρτίου, συζητήθηκε από την Ολομέλεια του Συμβουλίου 

της Επικρατείας η αίτηση ακυρώσεως που έχουμε υποβάλει ως Ομοσπονδία κατά της με 

αριθμό οικ. 45891/2.7.2021 αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας, κι αναμένουμε την οριστική 

απόφαση που θα κρίνει εν τέλει την νομιμότητα της ανεξέλεγκτης εμπλοκής ιδιωτών στην 

έκδοση των συντάξεων, νοθεύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο, το δημόσιο χαρακτήρα της 

Κοινωνικής Ασφάλισης.  

Επαναλαμβάνουμε, για ακόμα μία φορά, ώστε να εμπεδωθεί και από τους πιο 

κακοπροαίρετους, ότι τελικά οι εργαζόμενοι του ΕΦΚΑ είναι αυτοί που θα φέρουν σε πέρας την 

έκδοση των εκκρεμών συντάξεων που έχουν συσσωρευθεί όλα αυτά τα χρόνια, με ευθύνη των 

εκάστοτε κυβερνήσεων και ιδίως της περιόδου 2016-2019, αρκεί να  αφεθούμε να κάνουμε το 

έργο μας απερίσπαστοι από τους συνεχείς αναποτελεσματικούς πειραματισμούς, ενισχυόμενοι 

με εκείνα τα αναγκαία ψηφιακά μέσα, τα οποία φρόντισε η πολιτική ηγεσία να διαθέσει πρώτα 

στους «πιστοποιημένους» ιδιώτες κι όχι -όπως θα έπρεπε- στα τμήματα απονομών συντάξεων  

του ΕΦΚΑ.  

Η επίτευξη του στόχου για την έκδοση των δεκάδων χιλιάδων εκκρεμών συντάξεων μέχρι το 

τέλος του Καλοκαιριού, είναι μία κοινωνική απαίτηση, την οποία οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ 

προσπαθούμε κάτω από φοβερά αντίξοες συνθήκες να φέρουμε με φιλότιμο σε πέρας, χωρίς 

να έχουμε πάντοτε την ηθική συμπαράσταση αλλά κι αναγνώριση από την μεριάς της πολιτικής 

ηγεσίας, κάτι που προφανώς και χρεώνεται στα λάθη της, με ότι αυτό σημαίνει.  

 

Από το Γραφείο Τύπου της ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ 


