
 

 

 

Αθήνα, 07 Ιουλίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς: τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

 τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας 

 

Θέμα: ΠΕΝΕΝ: Φαντάροι αντί μόνιμου προσωπικού στις υπηρεσίες 

απόδοσης συντάξεων 

Η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) με δελτίο 

τύπου καταγγέλλει την κυβέρνηση και τους Υπουργούς Εργασίας και 

Ναυτιλίας για κοροϊδία καθώς είχαν υποσχεθεί σε συνάντηση με την ΠΕΝΕΝ 

«την επιτάχυνση των συντάξεων και των άλλων ασφαλιστικών δικαιωμάτων 

προς τους συνταξιούχους του ΝΑΤ, οι οποίες καθυστερούν δραματικά και 

έχουν φέρει σε απόγνωση χιλιάδες ασφαλισμένους κύριας σύνταξης και σε 

χήρες Ναυτικών ενώ η κατάσταση στις επικουρικές και αυτές της διαδοχικής 

σε ορισμένες περιπτώσεις  ξεπερνούν και τα 7 χρόνια!» 

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά «Στο πλαίσιο των υποσχέσεων της 

κυβέρνησης για την επιτάχυνση των ρυθμών διεκπεραίωσης των συντάξεων 

στο ΝΑΤ, είχε δοθεί η υπόσχεση ότι θα ενισχυθεί με εξειδικευμένο προσωπικό 

το ΝΑΤ. Μάλιστα, ανακοινώθηκε ότι για τον σκοπό αυτό 7-8 υπάλληλοι έχουν 

εγκατασταθεί στο ΝΑΤ και τον ΕΦΚΑ με σκοπό την ταχύτερη απόδοση των 

συντάξεων. 

Η απάτη όμως της κυβέρνησης αποκαλύφθηκε και προκάλεσε πάταγο αφού 

όπως διαπιστώθηκε "οι εξειδικευμένοι και έμπειροι υπάλληλοι" που θα 

στελέχωναν τις υπηρεσίες του ΝΑΤ ΕΦΚΑ ήταν φαντάροι που υπηρετούσαν 

την στρατιωτική τους θητεία και αποσπάστηκαν από το Υπουργείο Εθνικής 

Άμυνας για να βοηθήσουν στις συντάξεις των Ναυτεργατών!!!   

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

7840

Ημερομ. Κατάθεσης:

7/7/2021



Πρόκειται για πρωτοφανή εμπαιγμό και αθλιότητα του χειρίστου είδους αφού 

η κυβέρνηση προσπαθεί να καλύψει τα κενά της υποστελέχωσης ΝΑΤ - 

ΕΦΚΑ με δωρεάν εργασία των φαντάρων! 

Μάλιστα από σχετικό δημοσίευμα προκύπτει ότι αυτή την "πρωτότυπη" 

διαδικασία του "κοινωνικού ρόλου" των φαντάρων η κυβέρνηση την έχει 

αξιοποιήσει και σε άλλους επαγγελματικούς συνταξιοδοτικούς φορείς! Η 

κυβερνητική πρακτική που ακολουθείται είναι στρατιώτες που υπηρετούν την 

θητεία τους και είναι απόφοιτοι οικονομικών και νομικών σχολών 

μετακινούνται από τα σύνορα για να διεκπεραιώσουν συνταξιοδοτικούς 

φακέλους στα ταμεία! […] 

Η επιστράτευση των φαντάρων για τις συντάξεις γίνεται σε μια περίοδο που η 

κυβέρνηση προωθεί την ανάθεση των συντάξεων σε ιδιωτικά δικηγορικά 

γραφεία (outsourcing) και ταυτόχρονα στρώνει τον δρόμο για την εφαρμογή 

του μοντέλου Πινοσέτ για την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης και 

το τζογάρισμα των εισφορών των εργαζομένων στις χρηματαγορές! 

Με την κυβερνητική αυτή πολιτική αποκαλύπτεται επίσης ότι σκόπιμα 

διατηρείται η υποστελέχωση των υπηρεσιών στα Ταμεία και αντί για την 

πρόσληψη μόνιμου προσωπικού επιλέγεται παράνομα η χρησιμοποίηση 

φαντάρων προφανώς για την στοχοποίηση και στιγματισμό του υπάρχοντος 

εργατικού δυναμικού των Ταμείων ώστε να περνάει η προπαγάνδα 

Χατζηδάκη ότι υπεύθυνοι και υπόλογοι είναι οι εργαζόμενοι στα Ταμεία για τις 

καθυστερήσει των συντάξεων!» 

Κατόπιν των παραπάνω, 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

 

1. Ισχύει πως φαντάροι με πτυχίο οικονομικών ή νομικής καλούνται να 

παρέχουν υπηρεσίες στις υπηρεσίες απόδοσης συντάξεων; 

2. Αν ναι, για ποιο λόγο γίνεται αυτό; 

3. Υπάρχει σχετική πρόβλεψη για μετακίνηση φαντάρων σε υπηρεσίες 

απόδοσης συντάξεων; 



4. Ισχύει πως, όπως είχατε ανακοινώσει, «7-8 υπάλληλοι έχουν 

εγκατασταθεί στο ΝΑΤ και τον ΕΦΚΑ με σκοπό την ταχύτερη απόδοση 

των συντάξεων»; 

5. Αν ναι, πού βρίσκονται αυτοί οι υπάλληλοι; 

6. Πρόκειται για νέες προσλήψεις ή μετακίνηση προσωπικού από άλλες 

υπηρεσίες; 

7. Αν όχι, για ποιο λόγο δεν έγινε η ανάθεση αυτής της εργασίας είτε σε 

νέους υπαλλήλους είτε σε εργαζόμενους με προσωρινή μετακίνηση; 

8. Υπάρχει πρόβλεψη για άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού ώστε 

να αποδίδονται ταχύτερα οι συντάξεις, δηλαδή εντός του εύλογου 

χρονικού διαστήματος που ισχύει στα άλλα κράτη της Ε.Ε.; 

9. Αν ναι, εντός ποιου χρονοδιαγράμματος; 

10. Αν όχι, ποια λύση προκρίνεται ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία 

απόδοσης συντάξεων; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




