
1 
 

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Α.Π.Σ. σας συγχαίρει για τον καθημερινό αγώνα που δίνεται με 

την ανάληψη των καθηκόντων σας στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, σας ευχόμαστε καλή συνέχεια στο δύσκολο έργο σας και είμαστε βέβαιοι ότι θα 

ανταποκριθείτε επάξια στα καθήκοντά σας, επ’ ωφέλεια όλων των εργαζομένων και των 

συνταξιούχων. 

Αφού σας διαβεβαιώσουμε, ότι η Ένωσή μας είναι δίπλα σας, και δύναται να συνδράμει στις 

όποιες προσπάθειές σας για τα θέματα που απασχολούν το Υπουργείο σας και τους συνταξιούχους 

και όχι μόνον, θα θέλαμε να σας εκθ’εσουμε σε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα μέλη μας 

απόστρατοι του Πυροσβεστικού Σώματος  και πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθείτε άμεσα, όπως το 

αποδείξατε και κατά το παρελθόν, όπου ενσκήψατε στα τότε προβλήματά μας.  

 

Το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του ΕΦΚΑ και αφορά 

απόστρατους του Πυροσβεστικού Σώματος, έχει ως εξής: 

Μέχρι πρότινος, η Πυροσβεστική Υπηρεσία  προκειμένου  να προχωρήσει στον συμψηφισμό και 

την εκκαθάριση χρηματικών ποσών ενέργειας και σύνταξης, που προέρχονται κατόπιν δικαστικών και 

διοικητικών αποφάσεων με τις οποίες επανέρχονταν στην ενέργεια απόστρατοι, τα ποσά που είχαν 

εισπράξει ως συνταξιούχοι επιστρέφονταν και αποδίδονταν στον ΚΑΕ  3241 του Γενικού Λογιστηρίου 

του Κράτους, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα υπέρ Ελληνικού Δημοσίου.  

Με την υπαγωγή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στον ΕΦΚΑ (ενοποίηση ταμείων), 

διαπιστώνεται ότι η διαδικασία έχει τροποποιηθεί και τα ποσά της σύνταξης πρέπει να 

καταβάλλονται σε λογαριασμό της ταμειακής διαχείρισης του ΕΦΚΑ σε συγκεκριμένο ΙΒΑΝ της 

Εθνικής Τράπεζας, μέσω του συστήματος της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής, πλην όμως, δεν υφίσταται  

τέτοιος λογαριασμός, και ούτε κάποιος αρμόδιος έχει ευαισθητοποιηθεί μέχρι σήμερα (περίπου έναν 
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χρόνο) και γι’ αυτό θα πρέπει άμεσα να  εκδοθεί ένας νέος λογαριασμός υπέρ ΕΦΚΑ, όπως 

προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. 

Επανειλημμένως η Πυροσβεστική έχει ζητήσει από το αρμόδιο τμήμα του ΕΦΚΑ τόσο γραπτώς 

(επισυνάπτω τα έγραφα), όσο και προφορικώς την έκδοση του λογαριασμού. 

Όλα αυτά, έχουν ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να αποδοθούν, όπως προβλέπεται, τα χρήματα 

των αποστράτων στον ΕΦΚΑ, να μην μπορεί να τους γίνει εκκαθάριση  και να κινδυνεύουν να χάσουν 

τα προβλεπόμενα επιδόματα εξαιτίας της διετούς παραγραφής που προβλέπεται ρητά  στην 44/2011 

Γνωμοδότηση του Β΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 

Επισημαίνεται ότι το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι συνάδελφοι απόστρατοι  του Λιμενικού 

Σώματος. 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

 

Σας παρακαλώ να μας  βοηθήσετε ώστε να λυθεί το θέμα άμεσα, και είμαστε την διάθεσή σας, 

εάν κρίνετε, να σας συναντήσουμε για να σας εκθέσουμε και προφορικά τις απόψεις μας και επειδή 

πάντα άμεσα αντιμετωπίζετε και δίνετε λύσεις στα διάφορα ζητήματα, αναμένουμε με εκτίμηση τις 

ενέργειές σας, και αυτό θα ικανοποιούσε τους απόστρατους τους οποίους εκπροσωπούμε. 

 

 

                                                           Για το Δ.Σ. της ΕΑΑΠΣ 

 

             Ο Πρόεδρος                                                                            Ο Γενικός Γραμματέας  

 

 

 

 Παναγιώτης Βελής                                                                              Ιωάννης Ζαχίλας    

Αντιστράτηγος – Υπαρχηγός Π.Σ. ε.α.                                               Αντιστράτηγος Π.Σ. ε.α.    

 


