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ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
ΣΧΕΤ.: Αναφορά 2470/21-04-2021 της Βουλής των Ελλήνων
Σε απάντηση της σχετικής Αναφοράς, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ.
Γεώργιος Κωτσός με θέμα «Θέματα Γραμματείας ΑΣΣΥ της ΠΟΜΕΝΣ και της
Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:
Κατ’ αρχάς τα ζητήματα που τίθενται στην εν λόγω επιστολή έχουν
απαντηθεί, πολλάκις, σε αντίστοιχες Ερωτήσεις και Αναφορές που έχουν κατατεθεί
στη Βουλή των Ελλήνων (ΒτΕ). Οι απαντήσεις βρίσκονται αναρτημένες, τόσο στην
ιστοσελίδα της ΒτΕ, όσο και σε αυτή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), οι
οποίες είναι προσβάσιμες από κάθε ενδιαφερόμενο.
Σε κάθε περίπτωση, το ΥΠΕΘΑ, στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας που
λαμβάνει για το προσωπικό, συνεργάζεται κατά κύριο λόγο με τα Γενικά Επιτελεία,
αλλά και με όλους τους συναρμόδιους Φορείς και Υπουργεία, καταβάλλοντας κάθε
δυνατή προσπάθεια για τη βελτίωση ή επίλυση των θεμάτων που απασχολούν τα
στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, εξαντλώντας για την επίτευξη του στόχου αυτού,
όλα τα περιθώρια που υπάρχουν.
Περαιτέρω, η αποφασιστική αρμοδιότητα για την ακολουθούμενη πολιτική σε
συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά ζητήματα ανήκει στο Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΠ.Ε.Κ.Υ.).
Ανεξάρτητα, όμως, από τα παραπάνω, το ΥΠΕΘΑ, τελεί εν αναμονή
περαιτέρω ενεργειών του ΥΠ.Ε.Κ.Υ. επί των τεθέντων, με το υπό στοιχεία
Φ.846/9/16570/Σ.4925/05 Μαρ 20/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ έγγραφό μας, το οποίο,
άλλωστε, μνημονεύετε και στην Αναφορά σας, ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών
ζητημάτων, όπως, επίσης, και επί των σχετικών διαβιβασθέντων προτάσεων του
ΥΠΕΘΑ, με σκοπό την εξεύρεση της βέλτιστης δυνατής λύσης προς όφελος των
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.
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Τέλος, όλα τα ζητήματα που αφορούν στην υπηρεσιακή εξέλιξη, στην
ιεραρχία και στις προαγωγές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων εξετάζονται
διεξοδικά και σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία, ενώ τυχόν αλλαγές ή βελτιώσεις
επί

του

υφιστάμενου

θεσμικού

πλαισίου

υλοποιούνται

μόνο

κατόπιν

στοιχειοθετημένης υποβολής σχετικών προτάσεων εκ μέρους τους.
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