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Απολυθέντες εργαζόµενοι της πρώην ΕΡΤ ΑΕ, ζήτησαν τη διαµεσολάβηση
του Συνηγόρου, καθώς καθυστερούσε η έκδοση και αποστολή του ∆ελτίου
Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασής τους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
(ΓΛΚ), προκειµένου να συνταξιοδοτηθούν µε µειωµένη σύνταξη λόγω γήρατος.
Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Π∆ 102/2004), µετά τη λύση της
υπαλληλικής σχέσης, η αρµόδια υπηρεσία προσωπικού υποχρεούται να στείλει
προς την αρµόδια διεύθυνση Συντάξεων του ΓΛΚ το ∆ελτίο Ατοµικής και
Υπηρεσιακής Κατάστασης (∆ΑΥΚ) του υπαλλήλου. Στις επανειληµµένες οχλήσεις
τους, τόσο προς το γραφείο του Ειδικού ∆ιαχειριστή στο Υπουργείο Οικονοµικών
όσο και προς στελέχη του ενδιάµεσου φορέα της ∆ηµόσιας Τηλεόρασης, οι
ενδιαφερόµενοι λάµβαναν ως απάντηση την αδυναµία πρόσβασης στους
υπηρεσιακούς φακέλους που φυλάσσονται στο Ραδιοµέγαρο.
Ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε εγγράφως προς τον Ειδικό
∆ιαχειριστή της ΕΡΤ ΑΕ και διαπίστωσε ότι µετά την παρέλευση έξι µηνών από
τη λύση της εργασιακής σχέσης των υπαλλήλων και ενός µηνός από την
εκκένωση του κτιρίου και την άρση των προβληµάτων πρόσβασης στους
φακέλους, τα αιτηθέντα δελτία δεν είχαν ακόµα αποσταλεί στο ΓΛΚ. Αυτό είχε ως
αποτέλεσµα να καθυστερεί η διαδικασία καθορισµoύ της σύνταξης, και της
µειωµένης συνταξιοδοτικής παροχής. Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήµανε ότι για
την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η οποία δεν µπορεί να ξεκινήσει πριν από την
αποστολή του ∆ΑΥΚ στο ΓΛΚ, απαιτούνται τουλάχιστον έξι µήνες. Ως εκ τούτου, η
καθυστέρηση επιτείνει την ήδη δυσχερή οικονοµική θέση των ενδιαφεροµένων και
θέτει σε κίνδυνο την αξιοπρεπή διαβίωση των ιδίων και των οικογενειών τους.
Επίσης, τόνισε 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. Τέλος,
ζήτησε από τον Ειδικό ∆ιαχειριστή, να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες,
προκειµένου να ικανοποιηθεί το ταχύτερο δυνατόν το αίτηµα των απολυµένων
υπαλλήλων της ΕΡΤ ΑΕ.
Μετά την παρέµβαση του Συνηγόρου, απεστάλησαν τα απαιτούµενα δελτία και
ξεκίνησε η διαδικασία συνταξιοδότησης των ενδιαφεροµένων.
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