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ΠΟΣΕ-ΕΦΚΑ

Αθήνα, 1η Σεπτεμβρίου 2022

Προς: Διοικητή e-ΕΦΚΑ
κ. Παναγιώτη Δουφεξή
Κοινοποίηση:
• Υποδιοικητή e-ΕΦΚΑ
κ. Βαρβέρη Αλέξανδρο
• Γεν. Δ/ντρια Συντάξεων
κ. Νιαρχάκου Ελένη
• Γεν. Δ/ντή Συντάξεων Δημ. Τομέα
κ. Τριάντο Ιωάννη
• Γεν. Δ/ντρια Διεθνών Συνεργασιών
κ. Γάτη-Σπυροπούλου Ιωάννα
• Γεν. Δ/ντρια Στρατηγικής & Ανάπτυξης
κ. Κωνσταντέλλου Πολυξένη

Θέμα: «Περί της αποζημίωσης των κλιμακίων επίσπευσης έκδοσης των συντάξεων
έτους 2021»
Κύριε Διοικητά,
όπως ήδη έχετε ενημερωθεί προφορικά από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας μας
Δημήτριο Αντωνακάκη, από τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει μέχρι σήμερα από τα
τμήματα απονομών συντάξεων του φορέα μας, ως προς την αποζημίωση των
εισηγητών που συμμετείχαν στα «κλιμάκια» επίσπευσης έκδοσης των συντάξεων για
το έτος 2021, προκύπτουν αντιφατικά και χωρίς εξήγηση αποτελέσματα, με πολλούς
εισηγητές να έχουν αδικηθεί από τον τρόπο αποζημίωσής τους, για να μην

αναφέρουμε εκείνες τις περιπτώσεις εισηγητών (που είναι αρκετές), κατά τις οποίες
δεν έχει υπάρξει καμία αποζημίωση !!!
Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι περιπτώσεις των εισηγητών που απασχολήθηκαν με
χειρόγραφες συνταξιοδοτικές υποθέσεις (όπως είναι για παράδειγμα αυτές του
ΟΓΑ), που ενώ εργάστηκαν και κατάφεραν εντυπωσιακά αποτελέσματα ως προς την
απομείωση του στοκ των εκκρεμών αιτήσεων που υπήρχαν (κάποιοι δε εξ αυτών
βραβεύθηκαν πρόσφατα κι από τον ίδιο τον Υπουργό Εργασίας για το παραγόμενο
έργο τους), τελικά δεν έλαβαν ούτε ένα ευρώ ως αποζημίωση.
Αντιλαμβάνεστε ότι τα κριτήρια που θεσπίστηκαν ως προς τον τρόπο αποζημίωσης
των εισηγητών (και για τα οποία δεν έχουμε καμία μέχρι σήμερα ενημέρωση από
τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες), πάσχουν και δημιουργούν εμφανείς
αδικίες, για τις οποίες οφείλετε να παρέμβετε άμεσα ώστε να αποκατασταθούν.
Επιπλέον, μας δημιουργεί αλγεινή εντύπωση το γεγονός, της μεγάλης καθυστέρησης
που υπήρξε ως προς την αποζημίωση των εισηγητών για παραγόμενο έργο του 2021,
ιδίως δε εάν αναλογιστούμε τον τρόπο αποζημίωσης που τελικά προκρίθηκε. Εάν
χρειάστηκε τόσος χρόνος για να βρεθεί ο συγκεκριμένος τρόπος αποζημίωσης των
εισηγητών, λυπούμαστε που θα το αναφέρουμε, αλλά είναι τελείως αποτυχημένος.
Ως εκ τούτου ζητάμε χωρίς περιστροφές, να δοθούν κατευθύνσεις προς τους
αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες της Διοίκησης, σε συνεργασία και με τους
διευθυντές των Τοπικών Διευθύνσεων, στο να επανεξεταστούν όλες εκείνες οι
περιπτώσεις αδικιών που έχουν υπάρξει, ώστε να επανέλθει το καλό κλίμα
συνεργασίας αλλά και η πολυπόθητη ηρεμία στα τμήματα απονομών των
συντάξεων του φορέα μας, που έχουν να επιτελέσουν ένα δύσκολο έργο.
Επιπρόσθετα, σας επισημαίνουμε την αγωνία μας για τον τρόπο αποζημίωσης που
τελικά θα προκριθεί (αναρωτιόμαστε από ποιους θα προκριθεί;) για τους
υπόλοιπους εμπλεκόμενους με τα «κλιμάκια» συναδέλφους μας, οι οποίοι δεν έχουν
λάβει μέχρι σήμερα, καμία αποζημίωση.
Καθώς η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων αλλά
κι αυτή της Διοίκησης του Εθνικού μας Φορέα, διατυμπανίζουν -και ορθά- τα
χειροπιαστά αποτελέσματα ως προς τον αριθμό ρεκόρ στην έκδοση των

συνταξιοδοτικών αποφάσεων κατά τα δύο τελευταία έτη, πιστεύουμε ότι είναι
τουλάχιστον παράδοξο, το να μην υπάρχει και η ανάλογη αποζημίωση των
εργαζομένων του φορέα μας, που πέτυχαν αυτά τα αποτελέσματα.
Πέραν αυτού, θα πρέπει να επανεξεταστεί σε νέα βάση και όλο το θεσμικό πλαίσιο
που διέπει τη συγκρότηση και τον τρόπο αποζημίωσης των συμμετεχόντων
υπαλλήλων στα «κλιμάκια» για την επίσπευση στην έκδοση των εκκρεμών
συντάξεων, καθώς αυτή η προσπάθεια είναι συλλογική και ακουμπά όλο το φάσμα
των δράσεων που υπάρχουν στον φορέα μας.
Όπως γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα μας, για να εκδοθεί μία συνταξιοδοτική
απόφαση, απαιτείται η σύμπραξη πολλών διαφορετικών τμημάτων αλλά και
υπαλλήλων, όπως είναι -για παράδειγμα- οι υπάλληλοι του Μητρώου, των Εσόδων,
των ΚΕΠΑ, των Παροχών, του Πρωτοκόλλου και προφανώς των Συντάξεων και όχι
μόνον. Γι’ αυτό και η «αποσπασματική» οπτική προσέγγιση του όλου ζητήματος που
έχει να κάνει με τον τρόπο αποζημίωσης των «κλιμακίων», αδικεί ένα σημαντικό
μέρος των εργαζομένων του φορέα μας, οι οποίοι ενώ με τον έναν ή τον άλλο τρόπο,
συμμετέχουν στην όλη και μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για τη διεκπεραίωση των
εκκρεμών συντάξεων, αυτοί να μην αποζημιώνονται καθόλου ή έστω κατά τον τρόπο
που θα τους άξιζε.

Με εκτίμηση,

