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ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α ¶ΝΑΤΟΛΙΚΙ{Σ ΑΤΤΙΚΙΣ
ΑθÞνα, 23Ι06Ι2020

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προò: 1)Υπουργü ΕθνικÞò ¶μυναò
2) Υπουργü Οικονομικþν
3) Υπουργü Προστασßαò του Πολßτη
3) Υπουργü Ναυτιλßαò και ΝησιωτικÞò ΠολιτικÞò

ΘΕΝΙΑ: «ΣτελÝχωση

του

ε-ΕΦΚΑ με προσωπικü Ενüπλων ΔυνÜμεων))

Αξιüτιμοι Υπουργοß,

Στην υπ' αριθμ. 76\Ι04.5.2α20 ΕπιστολÞ τηò η Π.Ο.Ε.Σ απηýθυνε
Ýκκληση προò Σαò, προκειμÝνου να μεριμνÞσετε προò επιπρüσθετη
στελÝχωση τον ΕΦΚΑ, προκειμÝνου με δικÜ του μÝσα να επιταχýνει τιò
εκκρεμüτητεò απÝναντι στουò απüστρατουò προσλαμβÜνονταò - εφüσον
απαιτεßται - Ýμμισθα, Ýκτακτο προσωπικü. ΕÜν παρ' ελπßδα δεν μπορεß να
προσληφθεß Ýκτακτο προσωπικü, η Π.Ο.Ε.Σ ενημÝρωνε üτι οι ενþσειò
αποστρÜτων (ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ, ΕΑΑΑ) ωò νομικÜ πρüσωπα δημοσßου
δικαßου (ΝΠΔΔ), εποπτευüμενα απü εσÜò, δýναντο να διαθÝσουν ßδια
κονδýλια (τα αποθεματικÜ τουò στην ΤρÜπεζα τηò ΕλλÜδοò σε sυρþ) þστε
να προσληφθεß Ýκτακτο προσωπικü, για να διατεθεß προò την Ýκδοση των
καθυστεροýμενων πρÜξεων συντÜξεων των εν αποστρατεßα στελεχþν.

Το Υπουργεßο ΕθνικÞò ¶μυναò ζÞrηοε εγγρÜφωò να συνεισφÝρει ενεργÜ
προò την κατεýθυνση τηò επιτÜχυνσηò του Ýργου του ε-ΕΦΚΑ ενþ σε
απÜντησÞ του ο ΕΦΚΑ, αιτÞθηκε η διÜθεση προσωπικοý εßκοσι (20)
ατüμων ειδικοτÞτων Οικονομικοý, Διοικητικοý και Πλ;ηροφορικÞò, για
χρονικü διÜστημα Ýξι (6) μηνþν, προκειμÝνου να σιινεισφÝρει στο Ýργο
απονομÞò συντÜξεων και στο σýνολο των ενεργειþν που εμπßπτουν στιò
º

αρμοδιüτητεò τηò Γsνιιqò Διεýθυνσηò ΣυντÜξεων Δημοσßου ΤομÝα του
ΦορÝα. Διευκρινßστηκε δε, üτι το Üνω προσωΖηκü θα τοποθετηθεß σε
αντßστοιχουò σταθμοýò εργασßαò με στüχο την ομαλοποßηση ºηò ροÞò
διεκπεραßωσηò των σχετικþν αιττlμÜτων των στελεχþν των Ενüπλων
ΔυνÜμεων (ΕΔ).

ΚατÜ την παροýσα φÜση ολοκληρþθηκε η επιτελικÞ μελÝτη

του

ζητÞματοò με συγκρüτηση τριþν ομÜδων εργασßαò, μßα απü κÜθε Γενικü
Επιτελεßο και επßκειται η λÞψη οριστικÞò απüφασηò. ΑναφορικÜ με το
νομικü πλαßσιο διÜθεσηò του προσωπικοý, αυτü θα εξακολουθεß να
υπÜγεται διοικητικÜ στη ΜονÜδα Þ Υπηρεσßα, στην οποßα ανÞκει Þ Ýχει
διατεθεß, ενþ απü την Υrτηρεσßα θα ληφθοýν üλεò οι αναγκαßεò πρüνοιεò
þστε η διÜθεση να εßναι σýννομη και σýμφωνα με το ισχýον θεσμικü
πλαßσιο.

ΒÜσει των ανωτÝρω:

Ερωτþνται οι Υπουργοß:
1) Στα εßκοσι (20) Üτομα προσωπικοý σι,ιγκαταλÝγονται πολιτικοß
υπÜλληλοι Þ στρατιωτικοß και υπü ποιο νομικü καθεστþò διÝπεται η
Üνω διÜθεση;

2)

Θα

συτηγορÞσετε

στη διÜθεση προσωπικοý των

Ενüπλτον

ΔυνÜμεων σε αντßστοιχο αßτημα Üλλων οργανισμþν Þ φορÝων, οι
οποßοι ελλεßψει προσωπικοý δεν θα μποροýν να ανταπεξÝλθουν στιò

υποχρεþσειò τουò, καθιστþνταò τον ¸λληνα στρατιωτικü

περιφερüμενο Üμμισθο δημüσιο υπÜλληλο ;
3) Παρατηρεßται ανÜλογη καθυστÝρηση Ýκδοσηò σýνταξηò πÝραν τηò
στρατιωτικÞ ò συνταξιοδüτη ση ò ;
4) ¸χει υποβληθεß παρüμοιο αßτημα περß ενßσχυσηò του προσωπικοý
του ε-ΕΦΚΑ και στα Üλλα Υπουργεßα, για τουò υπαλλÞλουò των
οποßων καθυστερεß η Ýκδοση των σι)ντÜξεων;
5) ¸χει κατατεθεß παρüμοιο αßτημα απü τα Υπουργεßα Προστασßαò του
Πολßτη και Ναυτrλßοò και ΝησιωτιιÞò ΠολιτικÞò;
Ο ερωτþν Βουλευτιlò

Αντþνιοò ΜυλωνÜκηò
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