
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
                                           

 
 

 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Μετά την πρωτοβουλία της ΠΟΜΕΝΣ και του Προέδρου της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής ΕΦΚΑ για τις ΕΔ και ΣΑ Σμήναρχου κ. Κωνσταντίνου Χατζηδημητρίου, 
την οποία αποδέχθηκε και υιοθέτησε άμεσα η Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ (σε 
πρόσφατη συνάντηση στο Γραφείο του κ. ΥΕΘΑ), ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ τις προσεχείς 
ημέρες η αρμόδια Δνση Συντάξεων του ΕΦΚΑ με ικανό σε δύναμη και ειδικότητες 
προσωπικό του ΥΠΕΘΑ, ώστε να επιταχυνθεί η εκκαθάριση συσσωρευμένου 
αριθμού προσωρινών συντάξεων. 
 

Το πρόβλημα είχε επισημανθεί πολλές φορές, από τον Πρόεδρο της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής και την Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΜΕΝΣ, τόσο 
στην προηγούμενη ηγεσία του ΕΦΚΑ όσο και στην νέα καθώς και στις ηγεσίες των 
εμπλεκόμενων Υπουργείων. 
https://www.pomens.gr/enimerosi/deltia-typou/1022-i-pomens-ston-efka-gia-
tis-kathysteriseis-stin-ekdosi-syntakseon-ton-stratiotikon  
https://www.pomens.gr/enimerosi/deltia-typou/836-thesmiki-synantisi-
pomens-me-ousiastikes-protaseis-ston-efka 

Ήταν μεγάλο βάρος για πολλούς συναδέλφους τόσο η καθυστέρηση λήψης 
προσωρινών συντάξεων όσο και ο χρόνος εκκαθάρισης τους που έφτανε και τα τρία 
(3) χρόνια!!!! Το πρόβλημα όπως μας είχε ενημερώσει η διοίκηση του ΕΦΚΑ 
εντοπίστηκε στην εκκαθάριση των προσωρινών συντάξεων της περιόδου 2017-
2019. 

Εκφράζουμε δημόσια και δυνατά τα συγχαρητήρια μας για την άμεση 
ευαισθητοποίηση τόσο της σημερινής Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου 
Άμυνας, όσο και της νέας Ηγεσίας του ΕΦΚΑ για την άμεση αντίδραση τους.  

Υπενθυμίζεται ότι κατά την πρόσφατη συνάντηση αντιπροσωπείας της 
Ομοσπονδίας με τον κ. ΥΕΘΑ και κ. ΥΦΕΘΑ, υπήρξε δραστική τηλεφωνική 
επικοινωνία του κ. ΥΕΘΑ με αρμόδιο Υδκτη του ΕΦΚΑ για το συγκεκριμένο 
ζήτημα. https://www.pomens.gr/enimerosi/deltia-typou/1081-pomens-
synantisi-ousias-kai-prooptikis-me-tous-k-k-yetha-kai-yfetha 

Αυτή είναι η θεσμική εκπροσώπηση των στρατιωτικών που πρεσβεύει η 
ΠΟΜΕΝΣ. Σοβαρή ανάδειξη και αποτελεσματικές παρεμβάσεις σε ανώτατα 
θεσμικά επίπεδα, για την επίλυση των προβλημάτων των εν ενεργεία 
συναδέλφων μας. 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών 
                               (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.)  

          member of 

Νόμιμα αναγνωρισμένη επαγγελματική Ομοσπονδία με την υπ’ 
αριθμ.16/2017 διαταγή του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, καταχωρημένη 
στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 
μητρώου 844 και αριθμό βιβλίου συνδικαλιστικών οργανώσεων 6390.  

Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.pomens.gr – facebook ΠΟΜΕΝΣ  

 Email: info@pomens.gr 

        Αθήνα, 30 Απριλίου 2020 
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Συνεχίζουμε... 
                                               Μετά τιμής 
                                   Για την Εκτελεστική Γραμματεία 
 
       

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 
 
 

 

Δημήτριος Ρώτας 
Επγός (ΥΔΚ) 

Γεώργιος Θεοδώρου 
Τχης (ΠΖ) 

 

 

 


