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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
1.Οικονομικών
2. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Θέμα: «Άμεση στήριξη των πολιτών που αναμένουν την έκδοση της
Προσωρινής ή της Κύριας Σύνταξης αλλά και των μακροχρόνια ανέργων
πλησίον της σύνταξης».
Καμία μέριμνα δεν λήφθηκε από την Κυβέρνηση για τους πολίτες που
ανέμεναν και συνεχίζουν να αναμένουν την έκδοση έστω και της προσωρινής
σύνταξης, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις στοιχειώδεις ανάγκες
τους στο μεσοδιάστημα μέχρι την έκδοση της κύριας σύνταξής τους.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, περίπου 250000 πολίτες αναμένουν με
αγωνία την απόφαση για την απονομή προσωρινής-κύριας σύνταξης και ζουν
για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς κάποιο εισόδημα λόγω των μεγάλων
καθυστερήσεων που παρατηρούνται στην έκδοση οριστικής απόφασης
συνταξιοδότησης.
Πιο συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους οι εκκρεμότητες για τις
κύριες συντάξεις έφτασαν τις 158.156 αιτήσεις, ενώ οι ληξιπρόθεσμες αιτήσεις
κύριων συντάξεων έφτασαν στις 129.905. Σε ό,τι αφορά στις εκκρεμείς
επικουρικές συντάξεις ο αριθμός τους ανήλθε στις 93.000.
Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας του κορονοϊού
επιδεινώνει την ήδη δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει εκατοντάδες
χιλιάδες συμπολίτες μας, οι οποίοι βιώνουν το δικό τους Γολγοθά, καθώς στην
πλειοψηφία τους αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας ενώ ταυτόχρονα δεν
τους καταβάλλεται πλέον ούτε μισθός, ούτε και σύνταξη. Στην ίδια δεινή θέση
βρίσκεται μία επίσης ιδιαίτερα ευαίσθητη κατηγορία πολιτών, αυτή των
μακροχρόνια ανέργων που τους υπολείπεται μικρό χρονικό διάστημα για να
θεμελιώσουν δικαίωμα σύνταξης.
Οι αναμένοντες προσωρινή ή κύρια σύνταξη και οι μακροχρόνια άνεργοι
βρίσκονται σε αχαρτογράφητα ύδατα, δεν εκπροσωπούνται σε συλλογικό

επίπεδο για να μπορέσουν να ασκήσουν πίεση και φαίνεται ότι βρίσκονται
εκτός του κοινωνικού ραντάρ αλληλεγγύης και στήριξης.
Δυστυχώς, η Κυβέρνηση δεν ενέταξε αυτές τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
στα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε λόγω κορονοϊού, για τις οποίες το
πενιχρό επίδομα των 800 ευρώ θα αποτελούσε μία οικονομική ανάσα.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Προτίθενται να προβούν στην ένταξη και όσων αναμένουν την
έκδοση της προσωρινής ή της κύριας σύνταξης, αλλά και των
μακροχρόνια ανέργων πλησίον της σύνταξης στα μέτρα στήριξης ή σε
σειρά εξειδικευμένων μέτρων για τις δύο παραπάνω κατηγορίες;
2) Ποια είναι τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα από τη λειτουργία των
Κλιμακίων-Ομάδων Εργασίας που συστάθηκαν για την εκκαθάριση των
εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης του ΕΦΚΑ και την αποπληρωμή
των οφειλόμενων αναδρομικών ποσών που αφορούν σε αυτές;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αγαθοπούλου Ειρήνη
Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος)
Αλεξιάδης Τρύφων
Αμανατίδης Ιωάννης
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Αραχωβίτης Σταύρος
Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)
Αυλωνίτης Αλέξανδρος - Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης
Βερναρδάκης Χριστόφορος
Βέττα Καλλιόπη
Γεροβασίλη Όλγα
Γιαννούλης Χρήστος
Γκιόλας Ιωάννης
Δραγασάκης Ιωάννης
Δρίτσας Θεόδωρος
Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Καλαματιανός Διονύσιος-Χαράλαμπος
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Κάτσης Μάριος
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Λάππας Σπυρίδωνας
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μιχαηλίδης Ανδρέας
Μουζάλας Ιωάννης
Μπαλάφας Ιωάννης
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
Νοτοπούλου Αικατερίνη (Κατερίνα)
Ξανθόπουλος Θεόφιλος
Ξενογιαννακοπούλου Μαρία - Ελίζα (Μαριλίζα)
Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)
Παπαηλιού Γιώργος
Παπανάτσιου Αικατερίνη
Παππάς Νικόλαος
Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)
Πούλου Γιώτα
Ραγκούσης Ιωάννης
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σαρακιώτης Ιωάννης
Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Συρμαλένιος Νικόλαος

Τελιγιορίδου Ολυμπία
Τζάκρη Θεοδώρα
Τζούφη Μερόπη
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νικόλαος
Χαρίτου Δημήτριος (Τάκης)
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης
Ψυχογιός Γιώργος

