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ΘΕΜΑ:  Επείγουσα   ανάγκη   να   μην  εμπλακούν  τα  ΚΕΠ   στη   διαδικασία   

            υποβολής αίτησης για προκαταβολή σύνταξης.   

 
 

Κύριε Υφυπουργέ, 
 

     Σε όλες τις επίσημες συναντήσεις μας στο Υπουργείο υπήρχε η δέσμευσή σας πως 

δεν θα έρχονται αντιμέτωποι με ενέργειες αιφνιδιασμού οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ, για 

θέματα που τους αφορούν, όπως και η προσθήκη νέων διαδικασιών στα ΚΕΠ. 

     Ωστόσο, για άλλη μια φορά μαθαίνουμε από δημοσιεύματα στα ΜΜΕ και 

συγκεκριμένα από δήλωση του Υπουργού Εργασίας κ. Χατζηδάκη πως τα ΚΕΠ θα 

συμμετέχουν στην υποβολή αιτήσεων για προκαταβολές συντάξεων, μια 

κατεπείγουσα διαδικασία που θα διενεργηθεί ώστε να αρχίσουν να χορηγούνται τα 

προβλεπόμενα χρηματικά ποσά στους ενδιαφερόμενους τον Απρίλιο του 2021! 

     Εν μέσω κορύφωσης του νέου επιδημιολογικού κύματος της πανδημίας που 

πλήττει τη χώρα και που φαίνεται ότι δεν αναχαιτίζεται εύκολα λόγω υπερμετάδοσης 

των μεταλλάξεων του κορωνοϊού, στρέφονται χωρίς δεύτερες σκέψεις χιλιάδες 

πολίτες προς τα ΚΕΠ. Οι υπάλληλοι των ΚΕΠ αντιμετωπίζονται ως αναλώσιμοι ή ως 

covid άτρωτοι από το Υπουργείο Εργασίας για άλλη μια φορά, όμως δεν θέλουμε να 

πιστεύουμε με τη δική σας συγκατάθεση.  

     Το οξύμωρο είναι πως οι συνάδελφοί μας προορίζονται να αναλάβουν την 

εξυπηρέτηση δια ζώσης και οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ θα ανταμείβονται με επίδομα 

σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας. 

     Θα επαναλάβουμε ότι το προσωπικό των ΚΕΠ δεν επαρκεί για προσθήκη καμιάς 

άλλης νέας διαδικασίας, καθώς έχουμε συνεχή εκροή υπαλλήλων είτε μέσω 

κινητικότητας, είτε μέσω των διατάξεων του Ν. 4555/2018, είτε λόγω 

συνταξιοδοτήσεων, ενώ παράλληλα η πολυπόθητη προκήρυξη για την πλήρωση 

ελαχιστότατων θέσεων σε σχέση με τις ανάγκες στελέχωσης των ΚΕΠ ακόμα 

παραμένει προς δημοσίευση από το ΑΣΕΠ. 

 



 

          Για τους προαναφερθέντες λόγους και επειδή:  

 Οι αντοχές των συναδέλφων μας έχουν πλέον εξαντληθεί και δεν μπορούν να 

αντεπεξέλθουν σε τόσο μεγάλο όγκο και τέτοια ένταση εργασίας.  

 Ο περιορισμός της κινητικότητας των πολιτών πρέπει να είναι το πρώτο 

μέλημα στις αποφάσεις για τον τρόπο διεκπεραίωσης νέων διαδικασιών  του 

δημοσίου. 

 Προέχει η προστασία των ενδιαφερόμενων για προκαταβολή σύνταξης, των 

οικογενειών τους, των εργαζόμενων στα ΚΕΠ και πλήθους άλλων πολιτών.  

 Προέχει το να μην επιτείνεται η επιβάρυνση του Εθνικού Συστήματος Υγείας 

εξαιτίας μετακινήσεων που μπορούν να αποφευχθούν. 

    Σας ζητάμε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να 

μην εμπλακούν τα ΚΕΠ στη διαδικασία υποβολής αίτησης για 

προκαταβολή σύνταξης και η διαδικασία αυτή να διεκπεραιώνεται μόνο 

μέσω gov.gr με μέριμνα των ίδιων των ενδιαφερόμενων.  

 

Με τιμή 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. 
   

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

       
 

          ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 
 

                ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ 

 

 

 

 

 

 

 
       

 


