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Σύµφωνα µε όσα ορίζει το άρθρ. 60 του Π∆ 169/2007 που ρυθµίζει τα συνταξιοδοτικά
ζητήµατα των συνταξιούχων του δηµοσίου, δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο η
χορήγηση αναδροµικών συντάξεων πέραν της τριετίας από την πρώτη ηµέρα του
µήνα στον οποίο εκδίδεται η συνταξιοδοτική πράξη από την Γενική ∆ιεύθυνση
Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ). Βασικός λόγος θέσπισης
του συγκεκριµένου κανόνα δικαίου είναι η διατήρηση της αναγκαίας ισορροπίας του
κρατικού προϋπολογισµού που θα µπορούσε να διαταραχτεί από οικονοµικές
αξιώσεις ιδιαίτερα µεγάλου ύψους.

Για τον παραπάνω λόγο, πολλές διαµαρτυρίες πολιτών έφτασαν στον
Συνήγορο του Πολίτη. Συγκεκριµένα, παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι είχαν επιδείξει την
δέουσα προσοχή και επιµέλεια στις υποχρεώσεις τους και οι καθυστερήσεις
οφείλονται αποκλειστικά στις υπηρεσίες που είναι αρµόδιες για την έκδοση και
καταβολή των συντάξεων, έχασαν τις αναδροµικές συντάξιµες αποδοχές τους που
υπερέβαιναν την τριετία. Σε µία χαρακτηριστική περίπτωση, πολίτης υπέβαλε την
παραίτησή της ως καθηγήτρια δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης το 2010. Επειδή είχε και
προγενέστερο χρόνο ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπήχθη στις διατάξεις της
διαδοχικής ασφάλισης. Η ∆/νση Συντάξεων του ΓΛΚ εξέδωσε το 2011 συνταξιοδοτική
πράξη µε µόνο το χρόνο ασφάλισης της στο ∆ηµόσιο, αναµένοντας την απάντηση
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειµένου να συνυπολογισθεί στον συντάξιµο µισθό ο χρόνος που
η ασφαλισµένη διένυσε σε αυτό το Ταµείο. Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ απάντησε 3 χρόνια
αργότερα, και αυτή η καθυστέρηση είχε ως αποτέλεσµα να εκδοθεί η τροποποιητική
πράξη του ΓΛΚ µε την οποία υπολογίσθηκε και ο χρόνος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αλλά τα
αναδροµικά χορηγήθηκαν από την 01.04.2011 ήτοι από τριετίας από την πρώτη του
µήνα έκδοσης της τροποιητικής πράξης. Έτσι η πολίτης έχασε συντάξιµες αποδοχές
έξι (6) µηνών χωρίς δική της υπαιτιότητα.
Ο Συνήγορος του Πολίτη απέστειλε σχετικό πόρισµα στις 5 Ιουνίου 2014
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών στο οποίο επεσήµανε ότι:
α) Η παραπάνω καθυστέρηση εµπίπτει κατά το διοικητικό δίκαιο στην
έννοια της «παράλειψης» των υπηρεσιών να εξετάσουν τις αιτήσεις συντάξεων
µέσα στις προθεσµίες που προβλέπει ο νόµος. Το γεγονός αυτό µπορεί να
οδηγήσει σε στέρηση των προσδοκώµενων συντάξιµων αποδοχών, λόγω της
εφαρµογής της περιορισµένης τριετούς αναδροµικής καταβολής των αιτηθέντων
συντάξιµων αποδοχών, όπως ο νόµος ορίζει.
β) Η τριετής περιορισµένη αναδροµικότητα χορήγησης συντάξεων από
το ΓΛΚ ανεξαρτήτως αιτίας έρχεται σε αντίθεση µε το άρθρο 1 του Πρώτου
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την προστασία των
δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών (Ε.Σ.∆.Α.). Με το
συγκεκριµένο άρθρο θεσπίζεται γενικός και απόλυτος κανόνας µε τον οποίο
κατοχυρώνεται ο σεβασµός της περιουσίας κάθε φυσικού ή νοµικού προσώπου.
Στην έννοια της προστατευόµενης περιουσίας εντάσσεται και το δικαίωµα λήψης
σύνταξης και κοινωνικοασφαλιστικών εν γένει παροχών.
γ) Η οποιαδήποτε νοµοθετική ρύθµιση που θεσπίζει περιορισµένο
χρόνο αναδροµικής ισχύος τριών ετών πρέπει να είναι σύµφωνη και µε τις
επιταγές του Συντάγµατος, διότι η αφετηρία της αναδροµικής έκτασης του
δικαιώµατος δεν πρέπει να συνδέεται µε τυχαία και απρόβλεπτα γεγονότα που
βρίσκονται εκτός του πεδίου επιρροής του ενδιαφεροµένου (για παράδειγµα την µη
έγκαιρη έκδοση της διοικητικής πράξεως κανονισµού ή την αναπροσαρµογή της
σύνταξης λόγω ενδεχοµένης αδυναµίας ή αµέλειας της διοικήσεως). Ο
περιορισµένος χρόνος αναδροµικής ισχύος πρέπει να συνδέεται µε συγκεκριµένα
γεγονότα, που βρίσκονται εντός του πεδίου επιρροής του ενδιαφερόµενου όπως
είναι η έγκαιρη κατάθεση της αίτησης κανονισµού ή αναπροσαρµογής της

σύνταξης, και η έγκαιρη άσκηση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου του ένδικου
βοηθήµατος (δικαστική προσφυγή).
Γι’ αυτό το λόγο η Ανεξάρτητη Αρχή πρότεινε την κατάργηση της σχετικής
διάταξης.
Εναλλακτικά ζήτησε να επανεξεταστεί η ίδια η νοµοθετική διάταξη του
άρθρου 60 παρ. 1 του Κανονισµού Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων και να
προσαρµοστεί στα νέα πραγµατικά δεδοµένα, επιµηκύνοντας την αναδροµική
καταβολή από τρία σε πέντε χρόνια.
Συµπληρωµατικά θα µπορούσαν να θεσπιστούν διευκολύνσεις για
συγκεκριµένες κατηγορίες πολιτών που επιθυµούν να προσφύγουν δικαστικά,
προκειµένου να µειωθεί το οικονοµικό κόστος που θα επωµισθούν, όπως η
απαλλαγή τους από τα δικαστικά τέλη και παράβολα και η δυνατότητα
αυτοπρόσωπης δικαστικής παράστασής τους ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου).
Τέλος, λαµβάνοντας υπ’ όψιν την ανάγκη δηµοσιονοµικής σταθερότητας
που επιβάλλει ο κρατικός προϋπολογισµός, θα ήταν δηµοσιονοµικά ανεκτό,
αξιώσεις πέραν της τριετίας να καταβάλλονται τµηµατικά σε δόσεις, η κάθε µία εκ
των οποίων δεν θα µπορεί να υπερβαίνει ένα συγκεκριµένο ποσοστό της
απαίτησης, η οποία στο σύνολό της θα επιµεριστεί σε επόµενους κρατικούς
προϋπολογισµούς.
Η Γενική ∆ιεύθυνση Συντάξεων του ΓΛΚ, τον Σεπτέµβριο του 2014, απέστειλε
έγγραφο στην Ανεξάρτητη Αρχή στο οποίο αναφέρεται ότι προτάσεις του
πορίσµατος έγιναν δεκτές από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών και οι
διατάξεις του επίµαχου άρθρου θα τροποποιηθούν στο αµέσως επόµενο
συνταξιοδοτικό νοµοσχέδιο. Έκτοτε όµως το ζήτηµα αυτό παραµένει σε
εκκρεµότητα.
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