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δ. Φ.900α/2512/17062/13.6.2020 Απάντηση της ΒτΕ

ε.  Φ.900α/2512/17070/13.6.2020 Απάντηση της ΒτΕ

Αξιότιμε κε Υπουργέ.

Με το (α) σχετικό έγγραφό μας και μετά από δημοσιεύματα που είδαν το φως της

δημοσιότητας, σας απευθύναμε έκκληση, προκειμένου να θέσετε όλες τις πολιτικές και

γνωστικές δυνάμεις που διαθέτετε, στην κατεύθυνση της πίεσης του ΕΦΚΑ, προκειμένου με

δικά του μέσα να επιταχύνει τις εκκρεμότητες απέναντι στους απόστρατους συναδέλφους

μας, προσλαμβάνοντας - εφόσον απαιτείται - έμμισθα, έκτακτο προσωπικό, επιλέγοντας από

τη στρατιά ανέργων επιστημόνων – συμπολιτών μας και εάν παρ΄ ελπίδα δεν μπορεί να

προσληφθεί έκτακτο προσωπικό, οι ενώσεις αποστράτων (ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ, ΕΑΑΑ) ως νομικά

πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), εποπτευόμενα από εσάς, να διαθέσουν ίδια κονδύλια (τα

αποθεματικά τους στην Τράπεζα της Ελλάδος σε ευρώ, δόξα τω θεώ, το επιτρέπουν αυτό)

ώστε να προσληφθεί έκτακτο προσωπικό, το οποίο και να διατεθεί για την έκδοση των

καθυστερούμενων πράξεων συντάξεων των εν αποστρατεία συναδέλφων μας.

Θεωρήσαμε ότι οι εποχές που το προσωπικό των ΕΔ συνέδραμε εις βάρος των λοιπών

εργαζομένων (όπως στην αποκομιδή απορριμμάτων από τις πόλεις) πέρασαν, αφού

καταδικάστηκαν στη συνείδηση των πολιτών, αλλά και στη συνείδηση του ίδιου του πολιτικού

κόσμου.

Προς έκπληξή μας όμως, μετά τα (β) και (γ) ερωτήματα, που κατέθεσαν δια του

κοινοβουλευτικού ελέγχου βουλευτές του Ελληνικού κοινοβουλίου, απαντήσατε με τις (δ) και

(3) όμοιες απαντήσεις σας, μεταξύ των άλλων, ότι το ίδιο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

ζήτησε εγγράφως να συνεισφέρει ενεργά προς την κατεύθυνση της επιτάχυνσης του έργου

του e-ΕΦΚΑ, σε απάντησή του δε ο ΕΦΚΑ, ζήτησε τη διάθεση προσωπικού είκοσι (20) ατόμων

ειδικοτήτων Οικονομικού, Διοικητικού και Πληροφορικής, για χρονικό διάστημα 6 μηνών,

προκειμένου να συνεισφέρει στο έργο απονομής συντάξεων και στο σύνολο των ενεργειών

που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα του

υπόψη Φορέα, διευκρινίζοντας ότι, το υπόψη προσωπικό θα τοποθετηθεί σε αντίστοιχους

σταθμούς εργασίας με στόχο την ομαλοποίηση της ροής διεκπεραίωσης των σχετικών

αιτημάτων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ). Κατά την παρούσα φάση

ολοκληρώθηκε η επιτελική μελέτη του ζητήματος με συγκρότηση τριών ομάδων εργασίας,

μία από κάθε Γενικό Επιτελείο και επίκειται η λήψη οριστικής απόφασης. Αναφορικά με το

νομικό πλαίσιο διάθεσης του προσωπικού, αυτό θα εξακολουθεί να υπάγεται διοικητικά στη

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/11297132.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/11297136.pdf


24/2/2021 Π.Ο.Ε.Σ. - Όχι στη διάθεση προσωπικού στον e-ΕΦΚΑ - μην δημιουργείτε δεδικασμένο - μην ενισχύετε την ανεργία

https://www.poes.gr/index.php/epikairothtaa/1231-p-o-e-s-oxi-sti-diathesi-prosopikoy-ston-e-efka-min-dimiourgeite-dedikasmeno 3/4

Μονάδα ή Υπηρεσία στην οποία ανήκει ή έχει διατεθεί, ενώ από την Υπηρεσία θα ληφθούν

όλες οι αναγκαίες πρόνοιες ώστε η διάθεση να είναι σύννομη και σύμφωνα με το ισχύον

θεσμικό πλαίσιο.

Προκειμένου να γνωρίζουμε τι πραγματικά συμβαίνει και να ενημερώσουμε τους εν ενεργεία

στρατιωτικούς, τα συμφέροντα των οποίων εξυπηρετούμε, θα είχε ενδιαφέρον να μας

κοινοποιούσατε και προς τούτο το αιτούμεθα, τα έγγραφα του ΥΠΕΘΑ και του ΕΦΚΑ που

επικαλείστε στις απαντήσεις και που αφορούν στο εν θέματι αντικείμενο.

Πέραν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε, αφού ούτως ή άλλως έχει υπάρξει

επιτελική μελέτη: 

εάν τα προς διάθεση είκοσι (20) άτομα είναι εν ενεργεία στρατιωτικοί, πολιτικοί

υπάλληλοι ή και τα δύο (2),

το νομικό καθεστώς με το οποίο θα διατεθεί το υπόψη προσωπικό, καθόσον θα έχει

ενδιαφέρον γιατί στο θέμα αυτό ευρίσκεται σε απίστευτο χρόνο (εάν πράγματι ευρεθεί),

εφόσον υπάρχει βούληση, νομικό υπόβαθρο, ενώ σε πλείστες άλλες περιπτώσεις

(βλέπετε δικαστική συμπαράσταση ΑμεΑ, υπηρεσίες που εκτελούν δικαστικοί

συμπαραστάτες ΑμεΑ, αναγνώριση επιπλέον πενταετίας μονάδων εκστρατείας,

νυκτερινή αποζημίωση, παρουσία εκπροσώπων συνδικαλιστικών σωματείων ε.ε.

στρατιωτικών στα συμβούλια μεταθέσεων κλπ ) και ενόσω υπάρχει ήδη το νομικό

υπόβαθρο, τούτο δεν εφαρμόζεται.

Από τα ως άνω εύκολα διαπιστώνουμε τελικά ότι, εάν υπάρχει πραγματική βούληση όλα τα

καταφέρνουμε, αρκεί να υπάρχει.

Πέραν τούτων όμως, ειλικρινά θα θέλαμε να μας γνωρίσετε εάν στο μέλλον, καθόσον τούτο

θα δημιουργήσει δεδικασμένο, ζητήσουν και άλλοι οργανισμοί ή φορείς, οι οποίοι ελλείψει

προσωπικού δεν θα μπορούν να αντεπεξέλθουν στα Συνταγματικά τους καθήκοντα,

προσωπικό από τις Ένοπλες Δυνάμεις, θα το παράσχετε με ευκολία;

Αλήθεια το ίδιο το προσωπικό, εφόσον καλείται να παρέχει υπηρεσία πέραν της καθαρά

Συνταγματικής του αποστολής, πότε θα ερωτηθεί εάν θέλει, δύναται, μπορεί, επιθυμεί να

παράσχει βοήθεια οπουδήποτε και οποτεδήποτε; Πότε επιτέλους θα καταλάβουμε όλοι μας

ότι θα πρέπει να πάψει ο Έλληνας στρατιωτικός να θεωρείται άμισθος εργαζόμενος δια

πάσαν εργασίαν;

Ο e-ΕΦΚΑ, προς τον οποίο κοινοποιείται το παρόν έγγραφό μας, παρακαλείται όπως μας

γνωρίσει: 
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εάν οι συντάξεις, οι οποίες έχουν καθυστερήσει να εκδοθούν, αφορούν μόνο στις

συντάξεις των στρατιωτικών ή και σε συντάξεις άλλων εργαζομένων, 

καθαρά για στατιστικούς λόγους και λόγους ηθικής και στο πλαίσιο της διαφάνειας που

πρέπει να διέπει τους δημόσιους οργανισμούς πόσες (αριθμητικώς) συντάξεις

καθυστερούν και από ποιους ασφαλιστικούς φορείς, 

εάν έχει υποβληθεί παρόμοιο αίτημα περί ενίσχυσης του προσωπικού του (του e-ΕΦΚΑ)

και στα άλλα Υπουργεία, για τους υπαλλήλους (υπό την ευρεία έννοια) των οποίων

καθυστερεί η έκδοση των συντάξεων και ποια η απάντηση αυτών των Υπουργείων, 

εάν έχει υποβληθεί παρόμοιο αίτημα στα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και

Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής. 

Προς τους κ.κ. Πρωθυπουργό της Ελλάδας και Υπουργούς Επικρατείας, Οικονομικών και

Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, προς τους οποίους κοινοποιείται το παρόν έγγραφό μας,

απευθύνουμε έκκληση και παρακαλούμε για τη δραστική παρέμβασή τους, καθόσον θεωρούμε

ότι το εξάμηνο (6μηνο), το οποίο θα κληθούν οι συνάδελφοί μας να συνδράμουν στις

υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, θα στερήσουν εισοδήματα από είκοσι (20) άνεργους συμπατριώτες

μας, οι οποίοι προσδοκούν μια θέση στον εργασιακό ήλιο και λυπούνται/στενοχωριούνται όταν

θέσεις εργασίας καλούνται να πληρωθούν από τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και όχι

από τους ίδιους, έστω και για ένα εξάμηνο (6μηνο) συμβασιουχικής εργασίας, ανακαλώντας

στη μνήμη τους άλλες εποχές.

Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται επίσης

το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη και ενίσχυση του θέματος, δια του

κοινοβουλευτικού ελέγχου, ιδίως δε οι βουλευτές που κατέθεσαν τα (β) και (γ) ερωτήματα.

Η ΑΔΕΔΥ και η ΓΣΕΕ, προς τις οποίες κοινοποιείται ωσαύτως το παρόν έγγραφό μας,

παρακαλούνται να πάρουν θέση και να μας γνωρίσουν εάν συμφωνούν με τη διάθεση

προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων προς κάλυψη αναγκών του e-ΕΦΚΑ.
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