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Ειδική Επιστήµονας: Σοφία Αµοριανού

Υπουργείο Οικονοµικών
Υπόψη Ειδικού ∆ιαχειριστή του συνόλου των στοιχείων
του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ Α.Ε.
και των θυγατρικών της
Μουρούζη 16 και Ρηγίλλης 2-4
106 74, Αθήνα

Αξιότιµε κύριε Μάναλη,
Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρθρο
103, παρ. 9, του Συντάγµατος και τα οριζόµενα στις διατάξεις του Ν. 3094/2013,
παρέλαβε την αναφορά µε αριθµ. 175028/43824/2013 των κυρίων……………
,
πρώην υπαλλήλων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης, Ανώνυµης Εταιρείας
(ΕΡΤ-Α.Ε.). Με την αναφορά τους οι ενδιαφερόµενοι ζητούν τη διαµεσολάβηση της
Ανεξάρτητης Αρχής, προκειµένου να εκδοθεί και να αποσταλεί στο Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους το ∆ελτίο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης
Υπαλλήλου-Λειτουργού, που τους αφορά και είναι απαραίτητο για την ικανοποίηση
του συνταξιοδοτικού τους δικαιώµατος.
Συγκεκριµένα, κατά τα διαλαµβανόµενα στην αναφορά και σύµφωνα µε τα
στοιχεία του φακέλου, οι ενδιαφερόµενοι προσλήφθηκαν στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση την 1/5/1983, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Μετά την ένταξή τους σε οργανικές θέσεις µονίµων υπαλλήλων, βάσει των
διατάξεων του Ν. 1476/1984, ΦΕΚ Α’ 136, υπήχθησαν από 5/12/1985 στο
ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς των δηµοσίων υπαλλήλων και συνέχισαν να
εργάζονται µέχρι την 11/06/2013, ηµεροµηνία κατά την οποία λύθηκε η εργασιακή
τους σχέση, µετά την Κατάργηση της δηµόσιας επιχείρησης «Ελληνική ΡαδιοφωνίαΤηλεόραση, Ανώνυµη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.) σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΟΙΚ
02/11.6.2013 (ΦΕΚ Β’ 1414).
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Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 1 του άρθ. 3 της
προαναφερόµενης απόφασης:
1. Οι συµβάσεις εργασίας του απασχολούµενου µε οποιονδήποτε τρόπο προσωπικού,
όπως το τακτικό και έκτακτο προσωπικό ή άλλο προσωπικό καθώς και κάθε είδους
συµβάσεις έργου ή εργασίας µε εξωτερικούς ή άλλους συνεργάτες προγράµµατος της ΕΡΤΑ.Ε, και των θυγατρικών εταιρειών της λύονται από τη δηµοσίευση της παρούσας. Για τις
περιπτώσεις τις οποίες αφορά, η παρούσα απόφαση συνιστά και καταγγελία της ατοµικής
συµβάσεως εργασίας.

Μετά τη λύση της εργασιακής τους σχέσης, οι απολυθέντες υπάλληλοι
απευθύνθηκαν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) και ενηµερώθηκαν ότι
προκειµένου να ασκήσουν το συνταξιοδοτικό τους δικαίωµα σε µειωµένη σύνταξη
καθώς και σε προκαταβολή σύνταξης απαιτείται η έκδοση του ∆ελτίου Ατοµικής και
Υπηρεσιακής Κατάστασης (∆ΑΥΚ) από την αρµόδια υπηρεσία προσωπικού καθώς και
η αποστολή του στην αρµόδια υπηρεσία συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους.
Πράγµατι, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθ. 1, του Π∆ 102/2004, ΦΕΚ Α’ 70,
∆ικαιολογητικά αναγνώρισης δικαιώµατος σύνταξης στο ∆ηµόσιο:
1. Οι υπηρεσίες προσωπικού των υπουργείων, οι στρατιωτικές υπηρεσίες και κάθε
άλλη υπηρεσία που είναι αρµόδια για την έκδοση της διοικητικής πράξης µε την οποία λύεται
η υπαλληλική σχέση µε την υπηρεσία, υποχρεούνται µετά την λύση της υπαλληλικής σχέσης
του υπαλλήλου λειτουργού ή του στρατιωτικού και το αργότερο µέσα σε δεκαπέντε (15)
ηµέρες να στέλνουν συµπληρωµένο στις αρµόδιες διευθύνσεις συντάξεων του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους το προβλεπόµενο στην παρ. 2 ∆ελτίο Ατοµικής και Υπηρεσιακής
Κατάστασης, υπαλλήλου λειτουργού ή στρατιωτικού, κατά περίπτωση.

Τα στοιχεία του ∆ΑΥΚ, τα οποία αποστέλλονται, πλέον ηλεκτρονικά, εντός
είκοσι (20) εργασίµων ηµερών από τη λύση της υπαλληλικής σχέσης στην Υπηρεσία
Συντάξεων του ΓΛΚ, είναι απαραίτητα και για την προκαταβολή σύνταξης, την οποία
λαµβάνει ο υπάλληλος µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης πληρωµής της σύνταξής του,
σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθ. 1, εδ. 1.β., του Ν. 4151/2013, ΦΕΚ Α’ 103.
Την 30η Σεπτεµβρίου 2013, οι ενδιαφερόµενοι υπέβαλαν αίτηση προς τον
Ειδικό ∆ιαχειριστή του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της
ΕΡΤ ΑΕ, θεωρώντας ότι είναι ο καθ’ ύλην και κατά νόµο αρµόδιος για την έκδοση
των ∆ΑΥΚ που τους αφορούν. Στην αίτησή τους επισηµαίνουν τη δυσχερή
οικονοµική θέση στην οποία έχουν περιέλθει, αφού λόγω της ειδικής νοµικής σχέσης
που τους συνδέει µε το ∆ηµόσιο δεν δικαιούνται, µετά την απόλυσή τους, τις
παροχές ανεργίας και λοιπές παροχές, τις οποίες χορηγεί ο Οργανισµός
Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆) στους απολυµένους µισθωτούς, που
υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ και των λοιπών Οργανισµών Κοινωνικής
Ασφάλισης µισθωτών. Επιπλέον, µετά την απόλυσή τους αδυνατούν να
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εξυπηρετήσουν ανειληµµένες υποχρεώσεις, λόγω στεγαστικών δανείων και λοιπών
οικογενειακών οφειλών.
Όπως γνωρίζετε, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 4Α της υπ.
αριθµ. ΟΙΚ 03/12.6.2013 (ΦΕΚ Β’ 1423), µε την οποία τροποποιήθηκε η υπ. αριθµ.
ΟΙΚ 02/11.6.2013 (ΦΕΚ Β’ 1414):
2. Κατά τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης ο ειδικός διαχειριστής ασκεί τα
δικαιώµατα, παρακολουθεί τις εκκρεµότητες, εκπληρώνει τις υποχρεώσεις, προβαίνει σε
καταγραφή των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και γενικά παρακολουθεί και
χειρίζεται όλες τις εκκρεµείς υποθέσεις του ∆ηµοσίου ως διαδόχου της ΕΡΤ ΑΕ και των
θυγατρικών της. Οι διατάξεις που ήταν εφαρµοστέες για την άσκηση των πάσης φύσεως
δικαιωµάτων και την εκπλήρωση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων καθώς και για τη
διαχείριση κάθε στοιχείου του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών
της που µεταβιβάζονται στο ∆ηµόσιο, συνεχίζουν να εφαρµόζονται και κατά τη διάρκεια της
ειδικής διαχείρισης.

Στην αναφορά τους προς τον Συνήγορο του Πολίτη, οι πρώην εργαζόµενοι
της ΕΡΤ Α.Ε. ισχυρίζονται ότι στις επανειληµµένες οχλήσεις τους τόσο προς το
γραφείο του Ειδικού ∆ιαχειριστή στο Υπουργείο Οικονοµικών όσο και προς στελέχη
του ενδιάµεσου φορέα της ∆ηµόσιας Τηλεόρασης λάµβαναν τη διαβεβαίωση ότι,
αµέσως µόλις καταστεί δυνατή η πρόσβαση στους υπηρεσιακούς τους φακέλους που
φυλάσσονται στο Ραδιοµέγαρο, θα χορηγηθούν το αιτηθέντα ∆ΑΥΚ.
Ωστόσο, µετά την παρέλευση έξι µηνών από τη λύση της εργασιακής τους
σχέσης και ενός µηνός από την εκκένωση του κτιρίου και την άρση των
προβληµάτων πρόσβασης στους φακέλους, τα αιτηθέντα δελτία δεν έχουν ακόµα
χορηγηθεί στους ενδιαφερόµενους, µε αποτέλεσµα να καθυστερεί η διαδικασία του
κανονισµού της σύνταξης και ο καθορισµός έστω της µειωµένης συνταξιοδοτικής
παροχής, που αποτελεί, πλέον, µετά τη διακοπή του επαγγέλµατός τους, τη µοναδική
πηγή άντλησης εισοδήµατος για την αντιµετώπιση των κοινωνικών κινδύνων.
Ας σηµειωθεί ότι για την ολοκλήρωση της διαδικασίας κανονισµού της
σύνταξης και απονοµής της συνταξιοδοτικής παροχής –διαδικασία, η οποία δεν
εκκινεί πριν την αποστολή του ∆ΑΥΚ στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτουςαπαιτούνται τουλάχιστον έξι µήνες. Ως εκ τούτου, η καθυστέρηση της οφειλόµενης,
εκ µέρους σας, ενέργειας επιτείνει την ήδη δυσχερή οικονοµική θέση των
ενδιαφεροµένων και θέτει σε κίνδυνο την αξιοπρεπή διαβίωση των ίδιων και των
οικογενειών τους.
Επειδή έχει παρέλθει µεγάλο χρονικό διάστηµα από την απόλυση
των………………., χωρίς να προβείτε στις ενέργειες που ορίζει ο νόµος και
λαµβανοµένου υπόψη ότι η επίκληση εσωτερικών δυσλειτουργιών στο πλαίσιο της
διοικητικής διαδικασίας δεν απαλλάσσει τα διοικητικά όργανα από τις εκ του νόµου
υποχρεώσεις τους ούτε µπορεί να αντιτάσσεται στους πολίτες ως ειδική αιτιολογία
για την καθυστέρηση διεκπεραίωσης των υποθέσεών τους, σας παρακαλούµε να
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προβείτε στις δέουσες ενέργειες, προκειµένου να διεκπεραιωθεί το ταχύτερο
δυνατόν το αίτηµα των απολυµένων υπαλλήλων της ΕΡΤ Α.Ε. καθώς και να
ενηµερώσετε εγγράφως το Συνήγορο του Πολίτη γι’ αυτές.
Σάς ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και παραµένουµε στη
διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία θελήσετε.

Με εκτίµηση

Χρήστος Α. Ιωάννου
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη
Κοινοποίηση
1. Γραφείο Υπουργού Οικονοµικών
Νίκης 5-7
101 84, Αθήνα
2. Υπουργείο Οικονοµικών
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Γενική ∆ιεύθυνση Συντάξεων
∆/νση 42, Τµήµα Α’
Υπόψη κυρίας Στυλιανής Μπούκα
Κάνιγγος 29
101 10, Αθήνα
3 ∆ηµόσια Τηλεόραση
∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού
Τµήµα Υπηρεσιακής Κατάστασης Εργαζοµένων ΕΡΤ Α.Ε.
Λεωφόρος Μεσογείων 432
153 42, Αγία Παρασκευή
4. Κύριο
5. Κύριο
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