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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή τις δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας για την
εκχώρηση τομέων της Κοινωνικής Ασφάλισης σε ιδιώτες
Οι πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη, περί ανάθεσης της έκδοσης συντάξεων σε
«πιστοποιημένους» ιδιώτες, λογιστές και δικηγόρους, αποκαλύπτουν το
κυβερνητικό σχέδιο ιδιωτικοποίησης τομέων της Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι
δηλώσεις αυτές, σύμφωνα και με τις Ανακοινώσεις της Π.Ο.Σ.Ε./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και
της Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π., είναι τουλάχιστον ανεδαφικές και επικίνδυνες για την αξιοπιστία
του ασφαλιστικού μας συστήματος.
Η κυβέρνηση και ο Υπουργός Εργασίας επιχειρούν να προωθήσουν ρυθμίσεις
προδήλως αντισυνταγματικές, καθώς η δικαιοδοσία και η ευθύνη για την έκδοση
των συντάξεων ανήκει κατ’ αποκλειστικότητα στο κράτος, δείχνοντας για μια
ακόμη φορά απόλυτη περιφρόνηση τόσο στο Σύνταγμα όσο και στο θεσμικό
πλαίσιο. Είναι βέβαιο ότι οι ρυθμίσεις αυτές θα καταπέσουν στο ΣτΕ, ως
αντισυνταγματικές, όπως κατέπεσαν πολλές από τις κύριες ρυθμίσεις του Νόμου
Κατρούγκαλου (Ν.4387/2016) για το Ασφαλιστικό. Υπενθυμίζουμε ότι ως
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. είχαμε επισημάνει τότε, το 2016 που ψηφιζόταν ο Νόμος 4387, ότι η
δημιουργία ενός υδροκέφαλου οργανισμού, όπως είναι ο Ε.Φ.Κ.Α., θα επιτείνει τα
αδιέξοδα και θα οδηγήσει σε μεγάλες καθυστερήσεις στην απονομή των συντάξεων.
Δυστυχώς, επιβεβαιωθήκαμε και σήμερα βιώνουμε τα αποτελέσματα. Η σημερινή
κυβέρνηση της Ν.Δ., όχι μόνο δεν διεκπεραίωσε, όπως είχε υποσχεθεί προεκλογικά, τις
χιλιάδες εκκρεμείς συντάξεις που παρέλαβε, αλλά προσέθεσε σε αυτές τις
εκκρεμότητες και δεκάδες χιλιάδες ακόμα.
Με τις εξαγγελίες του αρμόδιου Υπουργού καταδεικνύεται πως η κυβέρνηση
επενδύει στον ακραίο κοινωνικό αυτοματισμό, δείχνοντας ταυτόχρονα ποιος είναι ο
πραγματικός της στόχος.
Εάν το Υπουργείο Εργασίας θέλει να διεκπεραιωθούν οι εκκρεμείς συντάξεις
πρέπει να προχωρήσει, άμεσα, σε προσλήψεις προσωπικού, αλλά και στην
προμήθεια του απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισμού που λείπει από τον Ε.Φ.Κ.Α.
Εάν αυτό δεν το πράξει, τότε, επιβεβαιώνει πλήρως, όλα εκείνα τα σενάρια που μιλούν
για σκόπιμη και συνειδητή επιλογή αποδόμησης των υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α., με
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στόχο την εξυπηρέτηση «πελατειακών σχέσεων» για την προώθηση συγκεκριμένων
ιδιωτικών συμφερόντων.
Η Δημόσια Κοινωνική Ασφάλιση στη χώρα μας χτίσθηκε με τις εισφορές και
τις στερήσεις του Ελληνικού λαού και των εργαζομένων.
Η υπεράσπιση του Δημόσιου Κοινωνικού χαρακτήρα της Ασφάλισης είναι
υπόθεση ολόκληρης της κοινωνίας, των εργαζομένων και των συνδικάτων τους, των
Συλλόγων ασφαλισμένων και των συνταξιούχων.
Δεν θα επιτρέψουμε στην κυβέρνηση της Ν.Δ. να ιδιωτικοποιήσει τη Δημόσια
Κοινωνική Ασφάλιση και δηλώνουμε ότι θα την περιφρουρήσουμε με κάθε τρόπο.
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

