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Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο βουλευτής κ. 

Βασίλειος Κεγκέρογλου με θέμα «Αντιμετώπιση προβλημάτων των ΕΑΣ», σας 

γνωρίζω τα ακόλουθα: 

Αναφορικά με τη δυνατότητα αξιοποίησης των αποπληρωμών των χρεών 

του ΙΡΑΚ προς όφελος των ΕΑΣ ΑΒΕΕ, απαιτείται τροποποίηση της υφιστάμενης 

συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης του ΙΡΑΚ και του Ελληνικού Δημοσίου που έχει 

κυρωθεί με το ν.4160/2013, με το ζήτημα να εμπίπτει στην αρμοδιότητα του 

Υπουργείου Οικονομικών.  

Περαιτέρω, η προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού για την κάλυψη των 

αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του 

ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και συνεπώς οποιαδήποτε εταιρεία δύναται να 

συμμετάσχει στους διαγωνισμούς, στις συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 

στον τομέα της Άμυνας. 

 Σε ό,τι αφορά στη χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής 

εργασίας στους νόμιμα δικαιούχους, η διοίκηση της εταιρείας βρίσκεται σε επαφή με 

όλα τα συναρμόδια Υπουργεία για τη θεσμοθέτηση του νομοθετικού πλαισίου 

χορήγησης του εν λόγω επιδόματος, στους εργαζομένους των ΕΑΣ, ενώ παράλληλα 

έχει καταθέσει εμπρόθεσμα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Σχετικά με το θέμα της υπογραφής Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης 

Εργασίας (ΣΣΕ) 2019-2021 και αναφορικά με το μισθολογικό καθεστώς των 

εργαζομένων των ΕΑΣ, αυτό καθορίζεται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του 

ν.4354/2015 με την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου σε όλους τους εργαζόμενους 
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και συνεπώς δεν είναι δυνατή η υπογραφή Επιχειρησιακής ΣΣΕ με την οποία θα 

καθορίζονται μισθολογικά θέματα με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που προβλέπουν 

οι διατάξεις αυτές. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4484/2017 και τις 

υφιστάμενες οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών, είναι υποχρεωτική η σύμπραξη 

του Υπουργού Οικονομικών σε υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που 

αφορά σε υπαλλήλους των φορέων Γενικής Κυβέρνησης και προβλέπει τη χορήγηση 

μη μισθολογικών παροχών αξίας άνω των 5.000 Ευρώ σε ετήσια βάση.  

Στο πλαίσιο αυτό, στην παρούσα φάση, διεξάγονται διαπραγματεύσεις για 

την υπογραφή Επιχειρησιακής ΣΣΕ 2019-2021 και όταν ολοκληρωθούν θα 

διαβιβαστούν οι όροι της στο Υπουργείο Οικονομικών. 

Κατά τα λοιπά αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο 

Οικονομικών. 
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