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Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ
Καταβολή ειδικού επιπλέον βοηθήματος στους απολυθέντες μισθωτούς
της «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.».
(άρθ 23, παρ. 8, του ν.3526/2007)

07/05/2009
Με την αιτιολογία της μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας πίστωσης της
σχετικής δαπάνης από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό, ο Οργανισμός
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) δεν έχει ακόμα καταβάλει στους
μισθωτούς που απολύθηκαν το 2006 από τη «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» το επιπλέον βοήθημα, που προβλέπεται στο άρθρο 23 του ν.
3526/2007 και στην κατ΄ εξουσιοδότηση εκδοθείσα ΚΥΑ 30460/06-08-2007, ΦΕΚ
Β’ 1482, του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργείου
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε εγγράφως τόσο προς τον ΟΑΕΔ όσο
και προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) και έλαβε απαντήσεις, με τις
οποίες η μία υπηρεσία υποδεικνύει εμμέσως ως υπεύθυνη την άλλη για την
καθυστέρηση καταβολής της εκ του νόμου οφειλόμενης παροχής. Ο μεν ΟΑΕΔ
θεωρεί ότι, παρόλο που ζήτησε με σειρά εγγράφων από το ΓΛΚ τα χρήματα της
παροχής, δεν έλαβε πίστωση για την προβλεπόμενη από την Υπουργική Απόφαση
εφάπαξ δαπάνη συγκεκριμένου ποσού. Το δε ΓΛΚ θεωρεί ότι η σχετική δαπάνη θα
έπρεπε να καλυφθεί από την αυξημένη -σε σχέση με το προηγούμενο έτοςεπιχορήγηση του ΟΑΕΔ από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Απασχόλησης, από
την οποία, ο ΟΑΕΔ όφειλε να καλύψει το σύνολο των υποχρεώσεων του, που
αφορούν στην αύξηση της απασχόλησης και στην καταπολέμηση της ανεργίας.
Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι η μη καταβολή στους ανέργους
δικαιούχους του επιπλέον βοηθήματος συνιστά εκ μέρους της Διοίκησης παράλειψη
οφειλόμενης νομίμου ενέργειας, η οποία δεν αναιρείται με την αόριστη αιτιολογία
περί μη πίστωσης της σχετικής δαπάνης από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Η
επίκληση της μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας πίστωσης 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 υποθέσεων τους. Η εμπλοκή περισσοτέρων υπηρεσιών ως
συνυπεύθυνων, στο πλαίσιο μιας συνήθους και σαφώς καθορισμένης από το νόμο
διαδικασίας εκταμίευσης δαπανών, υπονομεύει την απόλαυση των κοινωνικών
δικαιωμάτων και στην περίπτωση των απολυθέντων μισθωτών έχει βαρύνουσα
σημασία, γιατί τους εξαναγκάζει στη χρονοβόρο και οικονομικά επαχθή διαδικασία

ενώπιον των δικαστηρίων, στην οποία πολλοί εξ αυτών έχουν ήδη προσφύγει. Ο
Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι η παροχική κοινωνική Διοίκηση οφείλει να
προστατεύει τους πολίτες έναντι των κοινωνικών κινδύνων, όχι μόνο εξαγγέλλοντας
μέτρα και απονέμοντας δικαιώματα, αλλά και εξασφαλίζοντας την απόλαυση των
δικαιωμάτων, μέσω της ορθής εφαρμογής του νόμου, που η ίδια εισηγείται, γι΄ αυτό
και απευθύνει το παρόν πόρισμα στους αρμοδίους Υπουργούς.

