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Ε Ι Σ ΑΓ Ω Γ Η

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 6 του ιδρυτικού νόµου του
Συνηγόρου του Πολίτη, (ν. 2477/97), ο Συνήγορος του Πολίτη συντάσσει
πόρισµα το οποίο γνωστοποιεί στον καθ’ύλην αρµόδιο υπουργό και τις
αρµόδιες υπηρεσίες. Περαιτέρω σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 6 του
π.δ. 273/99, «Όταν µέσα από την έρευνα ευρύτερου αριθµού αναφορών
εµφανίζονται κοινά χαρακτηριστικά αναποτελεσµατικότητας, κακοδιοίκησης,
χαµηλής ποιότητας παρεχόµενων προς τον πολίτη υπηρεσιών, ο Συνήγορος
του Πολίτη εξετάζει συνολικά µε τους αρµόδιους φορείς την επίλυση των
διαφορών αυτών, προτείνοντας συγχρόνως αλλαγές οργανωτικές,
λειτουργικές, στον τρόπο παροχής των υπηρεσιών και επικοινωνίας µε τους
πολίτες καθώς και την τυχόν αναγκαία αντίστοιχη νοµοθετική ή κανονιστική
ρύθµιση, που θα επιτρέψει, κατά το δυνατό, την εξάλειψη των φαινοµένων
αυτών και τη βελτίωση της σχέσης του κράτους µε τους πολίτες».
Αφορµή για τη σύνταξη αυτού του πορίσµατος αποτελεί ο µεγάλος
αριθµός αναφορών που κατατέθηκαν στο Συνήγορο του Πολίτη και
αφορούσαν
φαινόµενα
κακοδιοίκησης
στο
Επικουρικό
Ταµείο
Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (Ε.Τ.Ε.Μ.). Αυτά είχαν ως συνέπεια, τόσο την
παραβίαση του συνταγµατικά κατοχυρωµένου δικαιώµατος στην κοινωνική
ασφάλιση (άρθρο 12), όσο και των αρχών της νοµιµότητας, της χρηστής
διοίκησης και της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης του πολίτη/ ασφαλισµένου.
Από τον Οκτώβριο του 1998 µέχρι το ∆εκέµβριο του 2000, η Αρχή
έλαβε 297 αναφορές που αφορούσαν το τέως Ε.Τ.Ε.Μ. Λόγω του ευρύτερου
αριθµού των αναφορών ο Συνήγορος του Πολίτη οµαδοποίησε, διερεύνησε σε
βάθος και παρακολούθησε στενά την πορεία έκβασής τους. Το µεγαλύτερο
µέρος των αναφορών σχετιζόταν µε καθυστέρηση για την έκδοση
συνταξιοδοτικής απόφασης, που πολύ συχνά έφθανε τα έξι χρόνια.
Ο Συνήγορος του Πολίτη ξεκίνησε συστηµατική επαφή µε τη διεύθυνση
του ταµείου µε στόχο την αναζήτηση των αιτιών της καθυστέρησης στην
έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων και την αξιολόγηση των επιπτώσεων
της νοµοθετικής αλλαγής που έλαβε χώρα µε το ν. 2676/99. Με τον
παραπάνω νόµο ο κλάδος σύνταξης του ΕΤΕΜ, συγχωνεύεται στο Ταµείο
Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών, που λειτουργεί στο Ίδρυµα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ.) και το Ε.Τ.Ε.Μ. µετονοµάζεται σε Ταµείο
Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (ΤΑ.Π.Ε.Μ.). Τέλος συνίσταται Τοπικό
Υποκατάστηµα Ι.Κ.Α. στον Πειραιά µε αποκλειστική αρµοδιότητα τη
διεκπεραίωση των εκκρεµοτήτων του συγχωνευόµενου κλάδου του Ε.Τ.Ε.Μ.
Η διάρκεια και η συχνότητα της επικοινωνίας µεταξύ του Συνηγόρου
του Πολίτη και της διεύθυνσης του τέως Ε.Τ.Ε.Μ. (τ. Ε.Τ.Ε.Μ.), ιδιαίτερα κατά
τη φάση µετάβασης και αλλαγών του ταµείου, έδωσε πλούσιο υλικό για
µελέτη, τόσο ενός σύγχρονου φαινοµένου κακοδιοίκησης, όσο και της
συνεργασίας της Αρχής µε τη διοίκηση. Προϊόν αυτής της συνεργασίας
αποτελεί το πόρισµα αυτό.
Το πόρισµα του Συνηγόρου του Πολίτη, συντάσσεται τη χρονική στιγµή
κατά την οποία σύµφωνα µε το ν. 2676/99, θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί η
3

εκκαθάριση όλων των εκκρεµών υποθέσεων του τ. Ε.Τ.Ε.Μ. Στόχο έχει (α) να
συµβάλει µε τις διαπιστώσεις - προτάσεις του στην άρση της παθογένειας που
εµφάνισε το ταµείο και κληροδότησε στο τοπικό υποκατάστηµα Ι.Κ.Α. Πειραιά
και κατ’ επέκταση στο Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ., (β) να επιστήσει την προσοχή των
αρµοδίων στο παρατεινόµενο πρόβληµα κακοδιοίκησης του υποκαταστήµατος που οφείλεται κυρίως στη διατήρηση του ίδιου ανθρώπινου δυναµικού,
στην κληρονοµιά του αρχείου και σε άλλες δοµικές δυσλειτουργίες και που δεν
αναιρείται από µεµονωµένες ατοµικές πρωτοβουλίες οσοδήποτε σηµαντικές,
αξιόλογες και εποικοδοµητικές, όπως αυτή του νυν διευθυντή του υποκαταστήµατος κου. Α. Οικονόµου. Τέλος, (γ) αποσκοπεί στην προβολή του ολοένα
εντονότερα διαφαινόµενου κινδύνου επανάληψης παρόµοιων φαινοµένων
καθυστέρησης σε σχέση µε αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν µετά
τη συγχώνευση του τ. Ε.Τ.Ε.Μ. στο Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ.
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Α. ΤΟ Ε.Τ.Ε.Μ.: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η
ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥΣ

1. Η λειτουργία του Ε.Τ.Ε.Μ.*
1.1. Η ίδρυση του Ε.Τ.Ε.Μ.
Το Επικουρικό Ταµείο Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (Ε.Τ.Ε.Μ.)
ιδρύθηκε µε το ν.δ. της 5/11.11.35 (Φ.Ε.Κ. 539 Α’), µε την επωνυµία
«Επικουρικό Ταµείο Εξόδου Γερόντων και Ανικάνων Εργατών Μετάλλου». Στη
συνέχεια θεσπίστηκε σειρά νόµων και διατάξεων που στόχο είχαν να
ρυθµίσουν θέµατα λειτουργίας του. Ο σηµαντικότερος από αυτούς ήταν ο ν.
1384/83 (Φ.Ε.Κ. Α’ 106), µε τον οποίο επεκτάθηκε η αρµοδιότητά του και
διευρύνθηκαν οι ασφαλιστέες ειδικότητες, µε αποτέλεσµα να αυξηθεί
σηµαντικά ο αριθµός των ασφαλισµένων (βλέπε πίνακα 1 και γράφηµα 1).
Στις ασφαλιστέες ειδικότητες προστέθηκαν οι εργατοτεχνίτες και οι υπάλληλοι
που απασχολούνταν, ανεξάρτητα από την ειδικότητα και το είδος της
προσφερόµενης εργασίας, στις καθαρά µεταλλουργικές επιχειρήσεις, καθώς
και τα πρόσωπα που παρείχαν εξαρτηµένη εργασία µε την ειδικότητα του
εφαρµοστή, τορναδόρου µετάλλων, σιδηρουργού, σωληνουργού, λεβητοποιού κ.λπ.
Το ταµείο παρείχε στους ασφαλισµένους του όλες τις βασικές
προβλεπόµενες κοινωνικοασφαλιστικές παροχές, όπως σύνταξη γήρατος,
σύνταξη αναπηρίας από νόσο ή από εργατικό ατύχηµα, σύνταξη θανάτου,
εφάπαξ οικονοµικό βοήθηµα και λοιπές παροχές (έξοδα κηδείας, επίδοµα
αεροθεραπείας κ.ά.).

1.2. ∆υσλειτουργίες
Σταδιακά το ταµείο εµφάνισε δυσλειτουργίες, που εντοπίστηκαν κυρίως
στη διαδικασία για την έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων, η οποία
υπερέβαινε συχνά τα έξι χρόνια. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρασχέθηκαν
στο Συνήγορο του Πολίτη από το Ι.Κ.Α., κατά τη συνάντηση κλιµακίου της
Αρχής µε την υποδιοικητή κα Χαρισίου το 1999, φαίνεται ότι η µεγαλύτερη
καθυστέρηση στην επεξεργασία των εκκρεµών υποθέσεων του τ. Ε.Τ.Ε.Μ.
εµφανίστηκε στη ∆ιεύθυνση Ασφάλισης και Εσόδων (Τµήµα Μητρώου
Ασφαλισµένων και Εργοδοτών) (πίνακας 2). Συγκεκριµένα, στο Τµήµα
Μητρώου
Ασφαλισµένων
στις
08.04.1999
εκκρεµούσαν
15.045
συνταξιοδοτικές υποθέσεις. Μικρότερος, αλλά ιδιαίτερα σηµαντικός, ήταν και o
αριθµός των υποθέσεων που εκκρεµούσαν στο Τµήµα Απονοµής Σύνταξης
της ∆ιεύθυνσης Συντάξεων και Παροχών (πίνακας 3), οι οποίες συνολικά
ανέρχονταν σε 5.070. ∆ηλαδή, συνολικά εκκρεµούσαν στο τ. Ε.Τ.Ε.Μ. περί τα
20.000 αιτήµατα απονοµής συντάξεων, εκ των οποίων 2.760 αφορούσαν
*

Στη συνέχεια του κειµένου το Ε.Τ.Ε.Μ. θα αναφέρεται ως τέως Ε.Τ.Ε.Μ. (τ. Ε.Τ.Ε.Μ.) διότι µε
το νόµο 2676/1999 καταργήθηκε και συγχωνεύτηκε στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ.
5

αιτήµατα απονοµής συντάξεων αναπηρίας, δηλαδή ατόµων µε ιδιαίτερα
προβλήµατα υγείας. Στους πίνακες 2 και 3 απεικονίζονται µε λεπτοµέρειες, οι
εκκρεµείς συνταξιοδοτικές υποθέσεις, οι οποίες στις 8-4-1999 εκκρεµούσαν
για περισσότερα από 6-7 έτη.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Σχέση συνταξιούχων προς ασφαλισµένους στο τ. Ε.Τ.Ε.Μ.
1982 – 1999

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Ασφαλισµένοι Συνταξιούχοι Σχέση συνταξιούχων προς ασφαλισµένους
107.673
11.220
1:9,60
113.673
12.466
1:9,12
120.000
13.176
1:9,11
130.000
17.056
1:7,62
130.000
19.614
1:6,63
130.000
19.590
1:6,64
130.000
19.557
1:6,65
130.000
20.440
1:6,36
130.000
21.377
1:6,08
130.000
22.195
1:5,86
130.000
23.646
1:5,50
140.000
24.967
1:5,61
115.000
26.679
1:4,31
130.484
27.185
1:4,80
130.484
28.197
1:4,63
130.484
30.021
1:4,35
137.000
31.402
1:4,36
132.900
31.374
1:4,24

Πηγή: Κοινωνικοί Προϋπολογισµοί Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων ετών 1986, 1992, 1996, 1998, 1999
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα στοιχεία αναφέρονται στην 31η ∆εκεµβρίου του προηγούµενου έτους µε εξαίρεση αυτά του 1999, τα οποία ανάγονται στα
υπάρχοντα στοιχεία την 31.08.1998.

ΓΡΑΦΗΜΑ 1
Εξέλιξη Συνταξιούχων και Ασφαλισµένων
Ε.Τ.Ε.Μ.: 1982 –1999
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Τµήµα Μητρώου Ασφαλισµένων: εκκρεµείς υποθέσεις
Αιτία
Έτος
Γήρας
Αναπηρία
Θάνατος
∆ιαδοχική
Προαιρετική
Βεβ Χρ.
Ασφ1
Σύνολο

1995

1996 1997 1998

1999

Σύνολο

968
339
111
122
5

988
370
104
126
5

1.597 1.353 1.338
347 287 345
133 103
129
886 1.142 1.713
1
4
7

312
81
32
232
1

7.301
2.053
711
4.304
28

54
76
40
98 1.236 1.585

47
1.640

39
11
5
3.003 2.900 3.537

2
648
660 15.045

1990 1991 1992 1993 1994
1
1

2

5
1
3
1

384

27 712
14 269
2
93
1
81
5

Πηγή: Ι.Κ.Α./ Τοπικό Υποκατάστηµα Πειραιά (8-4-1999)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Τµήµα Απονοµής Σύνταξης: εκκρεµείς υποθέσεις
Εκκρ.
Εκκρ
Απον.
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
3
Εγκ.2

Αιτία

Έτος
Γήρατος
120 70 137 514 452 265 217 150 80 35 10
Αναπηρίας 90 32 48 158 110 72 43 32 17
Θανάτου
10 22
57
44
7 21 11
5
3
Παρ.
Αναπ4.
38 73
Θαν. Συντ5.
178 65
Περ. Επιδ.6
Οµογ.7
Ενςτάσεις
Χρ. Εισηγ.8
Ελεγ. Υπ.9
Σύνολο
210 112 207 729 606 344 281 193 102 254 148

8-4-99 8-4-99

190
105
21
25
35
50

436
102
170
150
600
426 1.458

Πηγή: Ι.Κ.Α./ Τοπικό Υποκατάστηµα Πειραιά (8-4-1999)

1

Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης
Εκκρεµείς εγκριτικές αποφάσεις
3
Εκκρεµείς απονοµεθήσες αποφάσεις
4
Παρατάσεις αναπηρίας
5
Θάνατος συνταξιούχου
6
Περικοπές οικογενειακού επιδόµατος
7
Οµογενείς
8
Χρεωµένες σε εισηγητή
9
Έλεγχο αποφάσεων από τον προϊστάµενο της Υπηρεσίας
2

7

Σύνολο
2.240
707
201
136
278
486
102
170
150
600
5.070

1.3. ∆ιαδικασία έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων πριν την κατάργηση του Ε.Τ.Ε.Μ. και τη συγχώνευσή του στο Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ.
Η διαδικασία έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων που ακολουθείτο
από το τ. Ε.Τ.Ε.Μ. ήταν εξαιρετικά πολύπλοκη και επικαλυπτόµενη. Η ακριβής
διαδικασία έκδοσης συνταξιοδοτικής απόφασης αποτυπώνεται στο διάγραµµα
1. Το συνταξιοδοτικό αίτηµα περνούσε διαδοχικά και αλλεπάλληλα από τα
ακόλουθα τµήµατα:
♦ κεντρικό πρωτόκολλο και πρωτόκολλο διεύθυνσης συντάξεων,
♦ τµήµα οργάνωσης συντάξεων και ενηµέρωσης όπου γινόταν έλεγχος της
απόφασης συνταξιοδότησης από τον κύριο φορέα ασφάλισης του αιτούντα
και κρινόταν το αίτηµα για την καταβολή προσωρινής σύνταξης,
♦ τµήµα µητρώου εργοδοτών όπου γινόταν έλεγχος των ηµεροµισθίων µε
βάση τις εργοδοτικές καταστάσεις,
♦ τµήµα εξακρίβωσης χρόνου ασφάλισης (τρεις φορές) όπου γινόταν
σύγκριση των στοιχείων από τις εργοδοτικές καταστάσεις, τις σχετικές
βεβαιώσεις των εργοδοτών και από το βιβλιάριο του ασφαλισµένου,
♦ τµήµα Πειραιά (περιφερειακή υπηρεσία τ. Ε.Τ.Ε.Μ.) για τις περιπτώσεις
που τα στοιχεία δεν επαρκούσαν για θεµελίωση δικαιώµατος όπου γινόταν
περαιτέρω οικονοµικός έλεγχος των επιχειρήσεων του λεκανοπεδίου,
♦ τµήµα µητρώου ασφαλισµένων όπου εκδιδόταν απόφαση προαιρετικής
ασφάλισης σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος δεν θεµελίωνε δικαίωµα
♦ τµήµα απονοµής συντάξεων όπου γινόταν εισήγηση για τη συνταξιοδοτική
απόφαση,
♦ γραφείο νοµικών υποθέσεων για νοµικό έλεγχο,
♦ διευθυντής συντάξεων και παροχών για τελικό έλεγχο και υπογραφή της
απόφασης,
♦ τµήµα µητρώου συνταξιούχων απ’ όπου δινόταν η εντολή για πληρωµή
στο δικαιούχο µέσω της Εµπορικής Τράπεζας.
Με το διάγραµµα της ροής των εργασιών, δεν κρίνουµε σκόπιµο να
ασχοληθούµε περαιτέρω διότι αυτό έχει εκτενώς σχολιαστεί και από την
Έκθεση του Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του έτους
1998.
Η έκδοση προσωρινών συντάξεων (διάγραµµα 1 και πίνακας 4),
δηλαδή η καταβολή µέρους της αναλογούσας σύνταξης, αποτέλεσε ένα
βασικό µέτρο για την αντιµετώπιση της έντονης δυσαρέσκειας που
εκδηλώθηκε λόγω της µεγάλης καθυστέρησης που παρουσιάστηκε κατά την
έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων. Για την έκδοση προσωρινής σύνταξης,
απαιτείτο έγκριση από το ∆ιοικητή του ταµείου για την κατ΄ εξαίρεση
προώθηση της υπόθεσης. Κατά τον έλεγχο που διεξήγαγε το Σώµα
Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (1998) διαπιστώθηκε ότι σε
ποσοστό που κυµαινόταν µεταξύ 32% και 51,5% των φακέλων που
προωθούνταν κατ΄ εξαίρεση, δεν υπήρχαν επαρκή δικαιολογητικά που να
εξηγούν τους λόγους που προτάχθηκαν κάποιες αιτήσεις έναντι άλλων.
Η έκδοση προσωρινών συντάξεων προκάλεσε σωρεία προβληµάτων.
Τα προβλήµατα αυτά οφείλονταν στο γεγονός ότι κάθε χορηγούµενη σύνταξη
υποβαλλόταν σε διπλό έλεγχο καθώς και στο ότι κάθε συνταξιοδοτικός
φάκελος είχε διπλό διοικητικό κόστος, αφού εξεταζόταν από την υπηρεσία,
8

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1
Ροή διεκπεραίωσης συνταξιοδοτικών
αιτηµάτων στο τέως Ε.Τ.Ε.Μ.

ΑΙΤΗΣΗ
Πρωτόκολλο ∆/νσης
Συντάξεων

Κεντρικό πρωτόκολλο

Τµήµα Οργάνωσης
Συντάξεων
Συνοπτικός έλεγχος

Εισήγηση για απονοµή
προσωρινής

Τµήµα Μητρώου
Εργοδοτών
Τµήµα Μητρώου
Ασφαλισµένων
Τµήµα Εξακρίβωσης
Χρόνου Ασφάλισης
Τµήµα Πειραιά

Τµήµα Απονοµής
Συντάξεων
Γραφείο Νοµικών
Υποθέσεων
∆/ντής Συντάξεων και
Παροχών

Τµήµα Μητρώου
Συνταξιούχων

Εµπορική Τράπεζα

Συνταξιούχος
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τόσο κατά την έκδοση της προσωρινής συνταξιοδοτικής απόφασης, όσο και
κατά το χρόνο της οριστικής διεκπεραίωσής του.
Για τα προβλήµατα που παρουσίαζε η συγκεκριµένη διαδικασία αξίζει
να υπογραµµισθούν τα εξής:
α) κανένας δεν ελάµβανε το εφάπαξ βοήθηµα, παρά µόνον όταν καθοριζόταν
η πλήρης σύνταξή του,
β) για την έκδοση των προσωρινών συντάξεων, δεν υπήρχαν σαφή και
αντικειµενικά κριτήρια, τα οποία εφαρµόζονταν σε όλες ανεξαιρέτως τις
περιπτώσεις,
γ) δεν υπήρχε ειδική µέριµνα για τους δικαιούχους που έχρηζαν ιδιαίτερης
προστασίας, όπως τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, δικαιούχοι µε κοινωνικά
προβλήµατα (χήρα µε τρία ανήλικα παιδιά) ή άτοµα µε σοβαρά προβλήµατα
υγείας (καρκινοπαθείς τελικού σταδίου κ.λπ.),
δ) υπήρχαν περιπτώσεις όπου πολίτες ελάµβαναν προσωρινή σύνταξη επί
αρκετά έτη, πλην όµως κατά τον τελικό και οριστικό έλεγχο των
συνταξιοδοτικών υποθέσεων, διαπιστώνονταν ότι δεν θεµελίωναν δικαίωµα
για να λάβουν σύνταξη. Κατά συνέπεια ήταν υποχρεωµένοι να επιστρέψουν
το σύνολο των συντάξεων που έλαβαν ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Τµήµα Οργάνωσης Συντάξεων και Ενηµέρωσης:
αποφάσεις προσωρινών συντάξεων
1993
2.402

1994
1.454

1995
557

1996
697

1997
2.911

Σύνολο
8.021

Πηγή: Έκθεση Επιθεώρησης Ελέγχου Σ.Ε.ΕΛ.∆.∆. (Απρίλιος 1998)
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1.4. Η συγχώνευση του κλάδου συντάξεων του τ. Ε.Τ.Ε.Μ. στο Ι.Κ.Α.Τ.Ε.Α.Μ.
α. Νοµικό πλαίσιο και στόχοι
Η δυσλειτουργία του ταµείου, αλλά και η έντονη δυσαρέσκεια των
ασφαλισµένων είχε ως απόρροια την παρέµβαση του νοµοθέτη µε τη θέσπιση
του άρθρου 25 του ν. 2676/99 «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση
των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις». Με τη διάταξη αυτή
επιχειρήθηκε, στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας εκσυγχρονισµού του
κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος, να αντιµετωπιστεί µεταξύ άλλων το
πρόβληµα της δυσλειτουργίας του τ. Ε.Τ.Ε.Μ. µε τη συγχώνευση του κλάδου
σύνταξής του στο Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ.
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 25 του ν.
2676/99, «Ο Κλάδος Σύνταξης του Επικουρικού Ταµείου Εργατοϋπαλλήλων
Μετάλλου (Ε.Τ.Ε.Μ.), που συστάθηκε µε το ν.δ. της 5/11.11.35 (Φ.Ε.Κ. 539
Α’), συγχωνεύεται στον Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών, που
λειτουργεί στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ.).
Το Επικουρικό Ταµείο Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (Ε.Τ.Ε.Μ.)
µετονοµάζεται σε Ταµείο Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (ΤΑ.Π.Ε.Μ.)
και διέπεται από τη νοµοθεσία του Κλάδου Πρόνοιας του µετονοµαζόµενου
ταµείου, εφαρµοζοµένων των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του
άρθρου 1 του ν. 2335/95 (Φ.Ε.Κ. 185 Α’).
Συνιστάται Τοπικό Υποκατάστηµα Ι.Κ.Α. στον Πειραιά µε αποκλειστική
αρµοδιότητα τη διεκπεραίωση των εκκρεµοτήτων του συγχωνευόµενου κλάδου
του Ε.Τ.Ε.Μ., που θα υφίστανται κατά την ηµεροµηνία της συγχώνευσης.
Το συνιστώµενο Υποκατάστηµα θα αποτελείται από τα εξής τµήµατα:
•
•
•
•
•

Απονοµής Σύνταξης
Εσόδων
Μητρώου ασφαλισµένων
Πληρωµών Συντάξεων
Γραµµατείας

Οι αρµοδιότητες και η στελέχωση των τµηµάτων αυτών καθορίζονται µε
απόφαση του διοικητή του Ι.Κ.Α., που θα εκδοθεί εντός µηνός από την έναρξη
ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόµου.
Η λειτουργία του Υποκαταστήµατος αρχίζει από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου και λήγει την 31.12.2000. Με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύναται να παραταθεί η λειτουργία
αυτού εφόσον κριθεί απαραίτητο.
Στο Υποκατάστηµα αυτό συνιστάται Τοπική ∆ιοικητική Επιτροπή του
Ι.Κ.Α., εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων του β.δ. 11-5-/26.2.1954
(Φ.Ε.Κ. 134 Α’), όπως έχει τροποποιηθεί µε το άρθρο 13 του ν. 825/78
(Φ.Ε.Κ. 189 Α’) και ισχύει. Έργο της επιτροπής θα είναι η εξέταση των
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εκκρεµών ενστάσεων ενώπιον του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του τ. Ε.Τ.Ε.Μ. και
των ενστάσεων επί συνταξιοδοτικών αποφάσεων του αρµοδίου οργάνου του
Υποκαταστήµατος».*
Ο ν. 2676/99 θέτει δύο στόχους: α) τη συγχώνευση του κλάδου
συντάξεων του Ε.Τ.Ε.Μ. στο Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ. (ο κλάδος πρόνοιας εντάσσεται
στο ΤΑ.Π.Ε.Μ.) και β) τη διεκπεραίωση των εκκρεµών υποθέσεων του
συγχωνευοµένου κλάδου συντάξεων του Ε.Τ.Ε.Μ. που είχαν συσσωρευτεί
µέχρι την ηµεροµηνία της συγχώνευσης και µε χρονικό ορίζοντα την 31.12.00.

β. Σχέδιο άµεσης εφαρµογής για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και
παραγωγικότητας των υπαλλήλων του τ. Ε.Τ.Ε.Μ.
Για την υλοποίηση του ν. 2676/99, η διεύθυνση του Ι.Κ.Α. συνέταξε το
«Σχέδιο Άµεσης Εφαρµογής για τη Βελτίωση της Αποδοτικότητας και
Παραγωγικότητας των Υπαλλήλων του Ε.Τ.Ε.Μ.», στο οποίο συγκεκριµενοποιήθηκαν τόσο οι στόχοι όσο και τα µέσα αναδιοργάνωσης του τ. Ε.Τ.Ε.Μ.
Η αναδιοργάνωση στηρίχθηκε κυρίως στους ακόλουθους άξονες:
•

•

•

•

•
•

Στην προσπάθεια ορθολογικότερης κατανοµής του προσωπικού αλλά και
της ροής εργασιών (κατάργηση του τµήµατος Οργάνωσης Συντάξεων,
Ενηµέρωσης κ.λπ.).
Στη σύσταση Οµάδων Έργου µε συγκεκριµένη διάρκεια και αντικείµενο. Οι
επικεφαλείς των Οµάδων Έργου θα προέρχονταν από το στελεχιακό
δυναµικό του Ι.Κ.Α.
Στην αναδιαµόρφωση των
εσωτερικών διαδικασιών και εντύπων
(κατάργηση υπηρεσιακών σηµειωµάτων και προσπάθεια δηµιουργίας
υπηρεσίας «µιας στάσης»).
Στην προώθηση συστήµατος βελτίωσης της απόδοσης του προσωπικού
(αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού, κίνητρα για επιπρόσθετη
παραγωγικότητα).
Στην τοποθέτηση στελεχών από το Ι.Κ.Α. ως υπευθύνων στα τµήµατα
Μητρώου Ασφαλισµένων και Πληρωµών Συντάξεων.
Στην προώθηση δράσεων µε στόχο την αλλαγή διοικητικής κουλτούρας,
όπως ηµερίδων µε στόχο την επιµόρφωση των υπαλλήλων και την
ευαισθητοποίησή του προσωπικού σε σχέση µε τους στόχους που είχαν
τεθεί.

1.5. Η διαδικασία έκδοσης συνταξιοδοτικής απόφασης ασφαλισµένων
του τ. Ε.Τ.Ε.Μ., όπως αναµορφώθηκε µετά το ν. 2676/99

α. Για αιτήσεις συνταξιοδότησης που είχαν υποβληθεί πριν από την
κατάργηση και συγχώνευση του τ. Ε.Τ.Ε.Μ. στο Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ.
Η διαδικασία έκδοσης συνταξιοδοτικής απόφασης µετά την έναρξη
ισχύος του ν. 2676/99, όπως καταγράφηκε κατά την επιτόπια έρευνα από
κλιµάκιο του Συνηγόρου του Πολίτη, είναι η ακόλουθη (διάγραµµα 2):
*

Στη συνέχεια του κειµένου το τ. Ε.Τ.Ε.Μ θα αναφέρεται ως υποκατάστηµα ΙΚ.Α Πειραιά.
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♦ βεβαιώνεται ο χρόνος ασφάλισης του αιτούντα από το τµήµα µητρώου
εργοδοτών και το τµήµα µητρώου ασφαλισµένων,
♦ εκδίδεται η συνταξιοδοτική απόφαση από το τµήµα απονοµής συντάξεων,
♦ γίνεται ανακαθορισµός της συνταξιοδοτικής απόφασης σύµφωνα µε το
πλαίσιο λειτουργίας του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ και διαβιβάζεται στα υποκαταστήµατα
του ΙΚΑ του τόπου διαµονής των συνταξιούχων για εκτέλεση από το τµήµα
πληρωµών συντάξεων.
Συγκριτικά οι αλλαγές που έλαβαν χώρα σε σχέση µε την προηγούµενη
διαδικασία είναι οι ακόλουθες:
1) Το τµήµα οργάνωσης συντάξεων, ενηµέρωσης και
ασφάλισης ενσωµατώθηκε στο τµήµα µητρώου.
2) Καταργήθηκε η έκδοση προσωρινής σύνταξης.
3) Προστέθηκε η διαδικασία ανακαθορισµού των συντάξεων.

εξακρίβωσης

Από τα διαγράµµατα 1 και 2 φαίνεται ότι µετά τη συγχώνευση η διαδικασία
έκδοσης συνταξιοδοτικής απόφασης απλοποιήθηκε.
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2
Ροή διεκπεραίωσης συνταξιοδοτικών
αιτηµάτων υποκαταστήµατος Ι.Κ.Α.
Πειραιά

ΑΙΤΗΣΗ
Πρωτόκολλο

Συνοπτικός έλεγχος από
βιβλιάριο ασφαλισµένου

Έλεγχος από µισθοδ.
καταστάσεις
Συµπλήρωση χρόνου
ασφάλισης
Έλεγχος από βιβλιάριο και
µισθ. καταστάσεις

Οικονοµικός έλεγχος για
αναγνώριση
ηµεροµισθίων

Έλεγχος - Εισήγηση

∆ιευθυντής

Έλεγχος - Υπογραφή

Ανακαθορισµός

Πληρωµή συντάξεως
µέσω Ι.Κ.Α. Τ.Ε.Α.Μ.

Συνταξιούχος
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β. Για αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν µετά την έναρξη
ισχύος του ν. 2676/99
Μετά την έναρξη ισχύος του ν. 2676/99, οι ασφαλισµένοι του
συγχωνευθέντος κλάδου του τ. Ε.Τ.Ε.Μ. διέπονται από τις διατάξεις του
ιδρυτικού νόµου και του καταστατικού του Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ. Αυτό πρακτικά
σηµαίνει ότι ο ασφαλισµένος συναλλάσσεται πλέον µε το κατά τόπο κατοικίας
ή διαµονής υποκατάστηµα του Ι.Κ.Α. Οι ασφαλισµένοι του τ. Ε.Τ.Ε.Μ., µετά
την 1 Μαρτίου 1999, υποβάλλουν την αίτηση συνταξιοδότησης στα τοπικά
υποκαταστήµατα του Ι.Κ.Α. Μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης, αυτή
διαβιβάζεται στο υποκατάστηµα του Ι.Κ.Α. Πειραιά για την ανακεφαλαίωση
των ηµεροµισθίων εργασίας. Αυτό σηµαίνει ότι, και µετά την ψήφιση του νέου
νόµου, η βασική πηγή άντλησης πληροφοριών για την έκδοση
συνταξιοδοτικής απόφασης παραµένει το αρχείο του τ. Ε.Τ.Ε.Μ., το οποίο δεν
έχει αποκεντρωθεί και δεν ακολουθεί τον ασφαλισµένο στο τοπικό
υποκατάστηµα του Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ στο οποίο ανήκει. Το αρχείο αυτό θα
συνεχίσει και στο µέλλον να αποτελεί τη µοναδική πηγή νοµιµοποίησης των
καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών για την έκδοση συνταξιοδοτικών
αποφάσεων που αφορούν όλους τους ασφαλισµένους στο τ. Ε.Τ.Ε.Μ.
Μετά το πέρας του ελέγχου νοµιµοποίησης του χρόνου ασφάλισης και
καταβολής των εισφορών, το υποκατάστηµα Ι.Κ.Α. Πειραιά εκδίδει τη σχετική
βεβαίωση χρόνου ασφάλισης, η οποία διαβιβάζεται στα κατά τόπους
υποκαταστήµατα του Ι.Κ.Α. που είναι αρµόδια για την έκδοση της
συνταξιοδοτικής απόφασης.

2. Ασφαλισµένοι – συνταξιούχοι
Σύµφωνα µε στοιχεία που δηµοσιεύονται στον κοινωνικό
προϋπολογισµό του έτους 1999, τα ασφαλιζόµενα πρόσωπα στο τ. Ε.Τ.Ε.Μ.,
µέχρι τις 31.08.98, ήταν 132.900 ενώ οι συνταξιούχοι του ταµείου ανέρχονταν
σε 31.374. Από αυτούς, 16.076 ελάµβαναν συντάξεις λόγω γήρατος, 6.061
λόγω αναπηρίας και 9.237 λόγω θανάτου. Ο αριθµός των ασφαλισµένων στο
ταµείο τα τελευταία 18 έτη αυξήθηκε κατά ποσοστό 23,4%, ενώ ο αριθµός των
συνταξιούχων κατά ποσοστό 179,6%. Η δε σχέση των συνταξιούχων προς
τους ασφαλισµένους µειώθηκε από 1:9,60 το 1982 σε 1:4,24 το 1999, δηλαδή
υποδιπλασιάστηκε. Η εξέλιξη της σχέσης αυτής, η οποία αποτελεί προϊόν της
εξέλιξης του αριθµού των συνταξιούχων και του αριθµού των ασφαλισµένων,
καλείται ωρίµανση του ταµείου (πίνακας 1 και γράφηµα 1).
Από αυτά τα στοιχεία, γίνεται εµφανές ότι από το 1982 έως το 1999 η
εργασία του τµήµατος συντάξεων πολλαπλασιάστηκε, λόγω της αύξησης του
αριθµού των συνταξιούχων.
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3. Στελέχωση
Στο τµήµα αυτό παρατίθενται στοιχεία σχετικά µε το ανθρώπινο
δυναµικό του ταµείου. Σύµφωνα µε τον κοινωνικό προϋπολογισµό του έτους
1999, το προσωπικό που εργαζόταν στο τ. Ε.Τ.Ε.Μ. το 1998 ήταν 256 άτοµα
(δύο από αυτά σε απόσπαση). Σύµφωνα µε στοιχεία της έκθεσης του
Σ.Ε.ΕΛ.∆.∆. (1998), από το προσωπικό αυτό 151 άτοµα εργάζονταν στην
κεντρική υπηρεσία και 106 άτοµα στελέχωναν τις περιφερειακές υπηρεσίες
του ταµείου. Αν ληφθεί υπόψη το εύρος των αρµοδιοτήτων της κεντρικής
υπηρεσίας (έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων, τήρηση µητρώου
ασφαλισµένων και εργοδοτών, θέµατα υπαγωγής, καταβολή εφάπαξ,
υγειονοµικές και άλλες παροχές) σε σύγκριση µε αυτές των περιφερειακών
υπηρεσιών (έλεγχος επιχειρήσεων, παραλαβή και διαβίβαση αιτηµάτων) η
κατανοµή του προσωπικού µεταξύ κέντρου και περιφέρειας φαίνεται
ανορθολογική. Σηµειώνεται επίσης ότι οι ελεγχόµενες επιχειρήσεις βρίσκονται
συγκεντρωµένες, κατά ένα µεγάλο ποσοστό, στο λεκανοπέδιο Αττικής.
Είναι αξιοσηµείωτο ότι από το σύνολο του προσωπικού µόνο 109
υπάλληλοι είχαν τίτλους σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ από
αυτούς µόνο 52 υπηρετούσαν στην κεντρική υπηρεσία. Η πρόοδος και η
κατανοµή του αριθµού των εργαζοµένων στο τ. Ε.Τ.Ε.Μ. παρουσιάζεται
αναλυτικά στους πίνακες 5, 6 και 7 και στο γράφηµα 2.
Οι µισοί περίπου υπάλληλοι της κεντρικής υπηρεσίας είχαν ως
αποκλειστική
ασχολία
την
έκδοση
συνταξιοδοτικών
αποφάσεων.
Συγκεκριµένα, κατά το έτος 1993, από το σύνολο των 107 υπαλλήλων της
κεντρικής υπηρεσίας οι 53 ασχολούνταν µε συντάξεις (49,5% επί του
συνόλου), το 1995 από το σύνολο των 83 υπαλλήλων οι 38 ασχολούνταν µε
συντάξεις (45,7% επί του συνόλου), ενώ το έτος 1997 από το σύνολο των 148
υπαλλήλων οι 73 ασχολούνταν µε συντάξεις (49,3% επί του συνόλου)
(πίνακας 8). Η συγκέντρωση σηµαντικού αριθµού υπαλλήλων της κεντρικής
υπηρεσίας στη διεύθυνση συντάξεων δεν ήταν, παρόλα αυτά, αρκετή για την
οµαλή διεκπεραίωση των συνταξιοδοτικών αιτηµάτων. Και αυτό γιατί υπήρχαν
άλλα δοµικά προβλήµατα όπως αυτό του αρχείου.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Προσωπικό που υπηρετεί στο τ. Ε.Τ.Ε.Μ.
Έτη
1986
1992
1996
1998
1999

Μόνιµο Με σύµβαση Νοµ. Σύµβ. Υπηρ. Προς. Αποσπασµένοι

162
107
104
217
212

1
37
43
43
41

3
2
2
1
1

4
4
0
0

3
0
0
0

Σύνολο

Σε
απόσπαση

173
150
149
261
254

1
2

Πηγή: Κοινωνικοί Προϋπολογισµοί Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων ετών 1986, 1992, 1996,
1998, 1999
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6
Κάλυψη θέσεων προσωπικού τ. Ε.Τ.Ε.Μ.
Έτος 1997

Κεντρική Υπηρεσία
Νοµική Υπηρεσία
Περιφερειακές Υπηρεσίες
Σύνολο

ΠΕ
26
1
21
48

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ
ΤΕ
∆Ε
ΥΕ
26
86
12
35
61

48
134

2
14

Σύνολο
150
1
106
257

Πηγή: Έκθεση Επιθεώρησης Ελέγχου, Σ.ΕΛ.Ε.∆.∆., (Απρίλιος 1998)

ΠΙΝΑΚΑΣ 7
Αριθµός υπηρετούντων υπαλλήλων ανά ∆/νση στην Κ.Υ. του τ. Ε.Τ.Ε.Μ.
∆ιευθύνσεις
Συντάξεων
Ασφάλισης
Οικονοµικού
∆ιοικητικού
Σύνολο

1993
53
29
15
10
107

1994
42
22
13
11
88

1995
38
21
14
10
83

1996
64
45
15
16
140

1997
73
40
15
20
148

Πηγή: Έκθεση Επιθεώρησης Ελέγχου Σ.Ε.ΕΛ.∆.∆., (Απρίλιος 1998)

ΓΡΑΦΗΜΑ 2
Κατανοµή στελεχών Ε.Τ.Ε.Μ. ανά εκπαιδευτική βαθµίδα κατά την
πρόσληψη

Κεντρική Υπηρεσία 1997

ΥΕ
8%

ΠΕ
17%

ΤΕ
17%
∆Ε
58%
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8
Αριθµός υπηρετούντων υπαλλήλων ανά ∆/νση στην Κ.Υ. του τ. Ε.Τ.Ε.Μ.
∆ιευθύνσεις
Συντάξεων
Ασφάλισης
Οικονοµικού
∆ιοικητικού
Σύνολο

1993
53
29
15
10
107

1994
42
22
13
11
88

1995
38
21
14
10
83

1996
64
45
15
16
140

1997
73
40
15
20
148

Πηγή: Έκθεση Επιθεώρησης Ελέγχου Σ.Ε.ΕΛ.∆.∆., (Απρίλιος 1998)

4. Αρχείο *

Το αρχείο περιέχει όλα τα κρίσιµα στοιχεία για την έκδοση
συνταξιοδοτικής απόφασης. Συγκεκριµένα, περιέχει:
♦ Το µητρώο εργοδοτών στο οποίο είναι καταγεγραµµένοι όλοι οι εργοδότες,
των οποίων οι εργαζόµενοι ασφαλίζονταν σύµφωνα µε το νόµο στο τ.
Ε.Τ.Ε.Μ.
♦ Το µητρώο ασφαλισµένων στο οποίο είναι καταγεγραµµένοι όλοι οι
ασφαλισµένοι από άµεσο και έµµεσο δικαίωµα.
♦ Το µητρώο καταβολής
εργαζοµένων.

ασφαλιστικών

εισφορών

εργοδοτών

και

Τα τρία κρίσιµα αυτά στοιχεία είναι καταγεγραµµένα σε συγκεντρωτικές
καταστάσεις. Οι καταστάσεις αυτές ταξινοµούνται κατ’ αρχήν γεωγραφικά (ανά
νοµό) σύµφωνα µε την έδρα της επιχείρησης του εργοδότη, στη συνέχεια ανά
εργοδότη και τέλος περιλαµβάνουν αναλυτική κατάσταση καταβολής
εισφορών όλων των εργαζοµένων της κάθε επιχείρησης ή εργοδότη. Όπως
φαίνεται από τα παραπάνω, στο τ. Ε.Τ.Ε.Μ. δεν τηρούνταν ατοµικοί φάκελοι
για κάθε ασφαλισµένο.
Ο συγκεκριµένος τρόπος τήρησης του αρχείου καθιστά τη συγχώνευση
του τ. Ε.Τ.Ε.Μ. στο Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ. και την έκδοση των συνταξιοδοτικών
αποφάσεων από τα κατά τόπους υποκαταστήµατα του Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ.
δυσχερή. Και αυτό γιατί, η διαδικασία ελέγχου, µε τα µέχρι σήµερα δεδοµένα,
είναι δυνατή αποκλειστικά µε τη χρήση του συγκεκριµένου αρχείου.
Εκτός από τη λογική της τήρησης των πληροφοριών, προβλήµατα
δηµιουργεί και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το αρχείο. Συγκεκριµένα, οι
καταστάσεις αποτελούνται από χειρόγραφα ανάτυπα διπλοτύπων, και άρα
*

Το αρχείο καλείται κατ’ ευφηµισµόν έτσι γιατί στη πραγµατικότητα αποτελεί τη βάση πληροφοριών
για την έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων. ∆εν είναι ανενεργό.
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είναι δυσανάγνωστες. Επιπλέον, η παρέλευση χρόνων και η κακή συντήρησή
τους (υγρασία, λεκέδες κ.λπ.) επιτείνουν το πρόβληµα. Το αρχείο δε βρίσκεται
σε ενιαίο χώρο αλλά είναι τοποθετηµένο σε διαφορετικά σηµεία, γεγονός που
κάνει τη πρόσβαση σε αυτό δύσκολη. Τέλος, ο χώρος αρχειοθέτησης είναι
ανεπαρκέστατος για τον όγκο του αρχείου. Η κακή κατάσταση στην οποία
βρίσκεται το αρχείο αποτυπώνεται στις παρακάτω φωτογραφίες. Η
φωτογράφηση έγινε από τους ειδικούς επιστήµονες του Συνηγόρου του
Πολίτη κατά τη διάρκεια επιτόπιας έρευνας.
Η ανορθολογική ταξινόµηση και χωροθέτηση του αρχείου αποτέλεσε
και συνεχίζει να αποτελεί τη βασική αιτία καθυστέρησης στη διαδικασία
επιβεβαίωσης της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών και συνεπώς στη
διαδικασία έκδοσης της συνταξιοδοτικής απόφασης.

19

Το αρχείο του τ. Ε.Τ.Ε.Μ. όπως τηρείται στο υποκατάστηµα Ι.Κ.Α.
Πειραιά.
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5. ∆ιαπιστώσεις
Από τη µέχρι τώρα ανάλυση προκύπτει ότι τέσσερις είναι οι βασικές
παράµετροι που συνέτειναν στην προβληµατική λειτουργία του τ. Ε.Τ.Ε.Μ..
Αυτές είναι: (α) η ανορθολογική διαδικασία έκδοσης συνταξιοδοτικών
αποφάσεων (βλέπε Α.1.3), (β) η ωρίµανση του ταµείου (βλέπε Α.2), (γ) η
ποιοτικά ανεπαρκής στελέχωση και η κατανοµή των υπαλλήλων µεταξύ
κεντρικής διοίκησης και περιφερειακών υπηρεσιών ( βλέπε Α.3) και (δ) το
αρχείο (βλέπε Α.4). ∆ιαπίστωση του Συνηγόρου του Πολίτη είναι ότι η όλη
δυσλειτουργία που εµφανίστηκε στο τ. Ε.Τ.Ε.Μ. οφείλεται κυρίως στην
τέταρτη παράµετρο, δηλαδή την τήρηση του αρχείου.
Είναι σαφές ότι η ακολουθούµενη διοικητική διαδικασία ήταν
εσφαλµένη. Θα έπρεπε να είχε δηµιουργηθεί σχέδιο ταχείας διεκπεραίωσης
των συνταξιοδοτικών αποφάσεων. Για παράδειγµα, θα µπορούσαν να γίνουν
µετακινήσεις όλων των υπαλλήλων που υπηρετούσαν σε περιφερειακές
υπηρεσίες του ταµείου, προκειµένου να αντιµετωπισθεί ο µεγάλος αριθµός
εκκρεµοτήτων. Αυτή θα ήταν µία λύση χωρίς περαιτέρω οικονοµική
επιβάρυνση του ταµείου και κυρίως προς όφελος των πολιτών.
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Β. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟ Τ. Ε.Τ.Ε.Μ.
ΓΙ Α ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝ ΑΦΟΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

1. Οι αναφορές πολιτών που υποβλήθηκαν στο Συνήγορο του Πολίτη
Από την έναρξη λειτουργίας του (1-10-1998) ο Συνήγορος του Πολίτη
έλαβε συνολικά 297 αναφορές που αφορούσαν το τ. Ε.Τ.Ε.Μ. και αναδείκνυαν
φαινόµενα κακοδιοίκησης που σχετίζονταν µε τη διοικητική δράση του
ταµείου. Συγκεκριµένα, κατά τους τρεις τελευταίους µήνες του έτους 1998
υποβλήθηκαν 10 αναφορές, το έτος 1999 155 αναφορές, ενώ το έτος 2000
κατατέθηκαν 132 νέες αναφορές (πίνακας 9 και γράφηµα 3).
Η ανάλυση που ακολουθεί αφορά τις αναφορές που υποβλήθηκαν τα
έτη 1999 και 2000. Η κατανοµή των αναφορών σε σχέση µε το είδος της
παροχής περιγράφεται στο γράφηµα 4. Το 88,4% του συνόλου των
αναφορών αναφέρεται σε συντάξεις γήρατος, σε αντίθεση µε όλες τις άλλες
χορηγούµενες από το τ. Ε.Τ.Ε.Μ. συντάξεις, για τις οποίες οι αναφορές είναι
πολύ λίγες τόσο σε αριθµό όσο και σε αντίστοιχο ποσοστό.
Τα κύρια προβλήµατα κακοδιοίκησης που διαπιστώθηκαν κατά τη
διερεύνηση των αναφορών συνδέονται: α) µε τις καθυστερήσεις στην έκδοση
απόφασης, ποσοστό 96,7% επί του συνόλου των υποθέσεων που αφορούν
το τ. Ε.Τ.Ε.Μ., β) µε τις καθυστερήσεις καταβολής των ήδη απονεµηθεισών
παροχών ή απάντησης σε συγκεκριµένα αιτήµατα (18,7% και 22% αντίστοιχα)
και γ) µε περιπτώσεις όπου παρατηρήθηκε ελλιπής ή ανύπαρκτη
πληροφόρηση από την πλευρά του ταµείου (14,3%) ενώ σε µικρότερο αριθµό
αναφορών εντοπίστηκε παράβαση των αρχών της χρηστής διοίκησης,
παράβαση ή µη εφαρµογή διατάξεων νόµου, κακή συµπεριφορά υπαλλήλων
και ελλιπής ή ανύπαρκτη αιτιολογία διοικητικών πράξεων. Σχηµατικά η
κατανοµή των αναφορών σχετικά µε τα προβλήµατα κακοδιοίκησης
παρουσιάζεται στο γράφηµα 5.
ΠΙΝΑΚΑΣ 9
Κατανοµή και εξέλιξη αναφορών ανά έτος υποβολής και έτος
επίλυσης
Υποθέσεις Ε.Τ.Ε.Μ. που υποβλήθηκαν στο Συνήγορο του Πολίτη
Σύνολο
Έτος Υποβολής στο Συνήγορο του
Πολίτη

1998
1999
2000
Γενικά σύνολα

10
155
132
297

Έτος Επίλυσης
1999

2000

0
53
---53

10
69
52
131

Εκκρεµείς
την
31/12/2000

0
33
80
113
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ΓΡΑΦΗΜΑ 3
Κατανοµή και εξέλιξη αναφορών ανά έτος υποβολής
140

122

120
100

80

80

Επιλύθηκαν

52

60

33

40
20

Ανοικτές

10

0
1998

1999

2000

ΓΡΑΦΗΜΑ 4
Κατανοµή των αναφορών που υποβλήθηκαν στο Συνήγορο του Πολίτη
τα έτη 1999, 2000 σε σχέση µε το είδος της παροχής

Ε Τ Ε Μ - θ εµατικές αναφορών

Εφ ά πα ξ σύνταξης &
µέρισµα
Α να καθορισµός
1,9%
σύνταξης
0,6%
Ανα γνώ ριση
χρόνου α σφ άλισ ης
1,9%

Σύντα ξη γήρα τος
88,4%

Κα τα βολή
εισφ ορώ ν (Π Ε Ε )
0,6%
Σύντα ξη α ναπ ηρία ς
3,9%
Σύνταξη α πό
έµµεσο δικαίω µα
2,6%
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ΓΡΑΦΗΜΑ 5
Ποσοστιαία κατανοµή των αναφορών σχετικά µε τα προβλήµατα από τη
διοικητική δράση του Ε.Τ.Ε.Μ.*

Καθυστέρηση έκδοσης
απόφασης

96,7

Καθυστέρηση απάντησης
σε αίτηµα

22,0

Καθυστέρηση καταβολής
παροχών

18,7

Ελλιπής ή ανύπαρκτη
πληροφόρηση

14,3

Παράβαση αρχών
χρηστής διοίκησης

8,2

Παράβαση - µη
εφαρµογή νόµου,
κανονισµών

3,3

Λειτουργικά - οργανωτικά
προβλήµατα
εµπλεκόµενων
υπηρεσιών

2,2

Λοιπά

2,2

*

Τα επιµέρους ποσοστά δεν αθροίζονται σε 100% γιατί σε αρκετές αναφορές τα προβλήµατα της
διοικητικής δράσης ήταν περισσότερα του ενός.
30

Από τα παραπάνω φαίνεται, ότι τα σηµαντικότερα προβλήµατα από τη
διοικητική δράση του τ. Ε.Τ.Ε.Μ. ήταν οι καθυστερήσεις για τη χορήγηση
σύνταξης, που πολλές φορές άγγιζαν τα 6-7 έτη. Όπως µάλιστα προκύπτει
από την ανάλυση του Συνηγόρου του Πολίτη για φαινόµενα κακοδιοίκησης
στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, σε σχέση µε τις αναφορές που
υποβλήθηκαν τη διετία 1999-2000. Το τ. Ε.Τ.Ε.Μ. παρουσιάζει τις
µεγαλύτερες καθυστερήσεις σε σύγκριση µε όλα τα άλλα ταµεία (γράφηµα 6).
Περαιτέρω όµως διαπιστώθηκαν και άλλα προβλήµατα όπως καθυστέρηση
απάντησης σε αίτηµα 22%, καθυστέρηση καταβολής παροχών 18,7%,
ελλιπής ή ανύπαρκτη πληροφόρηση 14,3%, παράβαση αρχών χρηστής
διοίκησης 8,2% κ.λπ.

ΓΡΑΦΗΜΑ 6
Προβλήµατα ∆ιοικητικής ∆ράσης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Αιρθµός αναφορών για κάθε κατηγορία προβληµάτων

Καθυστέρηση έκδοσης απόφασης

Καθυστέρηση απάντησης σε αίτηµα

Ελλιπής ή ανύπαρκτη
πληροφόρηση

Ι.Κ.Α.
Παράβαση αρχών χρηστής
διοίκησης

Ο.Γ.Α.
Καθυστέρηση καταβολής παροχών

Τ.Ε.Β.Ε.
Παράβαση - µη εφαρµογή νόµου,
κανονισµών

Ε.Τ.Ε.Μ.

Ελλιπής ή ανύπαρκτη αιτιολογία
διοικητικών πράξεων

Γ.Λ.Κ.

Κακή συµπεριφορά υπαλλήλων
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140

Αριθµός υποθέσεων
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2. Οι ενέργειες διαµεσολάβησης του Συνηγόρου του Πολίτη

2.1. Πριν τη συγχώνευση µε το Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ.
Ο Συνήγορος του Πολίτη αφού έλαβε τις πρώτες 12 αναφορές, έστειλε
τον Ιανουάριο του 1999 επιστολή προς τη διευθύντρια συντάξεων του ταµείου,
ζητώντας την άµεση διεκπεραίωσή τους. Όµως, η στάση της διεύθυνσης του
ταµείου δεν παρείχε καµία εγγύηση για την επίλυση των εκκρεµών αυτών
υποθέσεων και όντως καµία από τις υποθέσεις που περιλαµβάνονταν στην
παραπάνω επιστολή δεν επιλύθηκε από την τότε διευθύντρια. Αυτό ίσως
οφειλόταν και στην αναµονή των επικείµενων νοµοθετικών εξελίξεων.

2.2. Μετά τη συγχώνευση µε το Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ.
2.2.1. Πρώτο στάδιο διαµεσολάβησης
Μετά από τη νοµοθετική µεταβολή του 1999 και υπό την πίεση του
συνεχώς αυξανόµενου αριθµού αναφορών, ο Συνήγορος του Πολίτη ήρθε σε
επαφή µε τη διεύθυνση του Ι.Κ.Α., µε σκοπό την αντιµετώπιση του
προβλήµατος.
Συγκεκριµένα, µε πρωτοβουλία του Συνηγόρου του Πολίτη
οργανώθηκε στα γραφεία του Ι.Κ.Α., τον Απρίλιο του 1999, σύσκεψη
στελεχών της Αρχής, µε επικεφαλής τη Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη, ∆ρ.
Μαρία Μητροσύλη, και του Ι.Κ.Α., µε επικεφαλής την Υποδιοικητή κα
Χρυσούλα Χαρισίου. Αποκλειστικός σκοπός της συνάντησης ήταν η
αναζήτηση ενός αποδεκτού πλαισίου για την άµεση επίλυση των υποθέσεων
των πολιτών που προσέφυγαν στο Συνήγορο του Πολίτη. Στη σύσκεψη αυτή
συµµετείχε και ο τότε διευθυντής του νεοσυσταθέντος Υποκαταστήµατος
Ι.Κ.Α. Πειραιά, αρµόδιου για τη συγχώνευση του τ. Ε.Τ.Ε.Μ. στο Ι.Κ.Α.Τ.Ε.Α.Μ., κος Κωνσταντίνος Ριζογιάννης.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αυτής, οι εκπρόσωποι του Ι.Κ.Α.
ενηµέρωσαν το Συνήγορο του Πολίτη τόσο για τον αριθµό των εκκρεµών
υποθέσεων όσο και για τους στόχους που είχαν θέσει αναφορικά µε την
εξυγίανση του συγχωνευθέντος ταµείου. Κατά την ίδια συζήτηση αναπτύχθηκε
από το Ι.Κ.Α. και το «Σχέδιο άµεσης εφαρµογής για τη βελτίωση της
αποδοτικότητας και παραγωγικότητας των υπαλλήλων του Ε.Τ.Ε.Μ.».
Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε να διεκπεραιωθούν το συντοµότερο
δυνατόν οι υποθέσεις πολιτών, οι οποίοι είχαν υποβάλει αναφορές προς την
Αρχή, που εκκρεµούσαν στο υποκατάστηµα ΙΚΑ Πειραιά από τα έτη 1991 –
1997. Ταυτόχρονα, επισηµάνθηκε ότι αποτελεί υποχρέωση του Ι.Κ.Α., να
αντιµετωπίσει άµεσα καθυστερηµένες υποθέσεις ατόµων µε ειδικές ανάγκες ή
προσώπων που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας και συνδροµής (π.χ. χήρες
µε ανήλικα τέκνα).
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Τα στελέχη της διεύθυνσης του Ι.Κ.Α. και ο παριστάµενος διευθυντής
του αρµόδιου υποκαταστήµατος έλαβαν αναλυτικό πίνακα µε τις υποθέσεις
των πολιτών και δεσµεύτηκαν να απαντήσουν άµεσα για το χρόνο και τον
τρόπο διεκπεραίωσής τους.
Σε συνέχεια της προαναφερόµενης σύσκεψης, ο Συνήγορος του Πολίτη
έλαβε την επιστολή µε ηµεροµηνία 13.5.1999 της Υποδιοικητού του Ι.Κ.Α.,
στην οποία καθορίζονταν ο χρόνος επίλυσης των αναφορών του πίνακα που
είχε υποβληθεί. Συγκεκριµένα, το Ι.Κ.Α. δεσµεύτηκε ότι θα είχαν επιλυθεί
εντός του Μαΐου 1999 οι υποθέσεις των ασφαλισµένων, που είχαν προσφύγει
στην Αρχή και οι οποίοι θεµελίωναν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι και το έτος
1995. Για τα επόµενα έτη η διεύθυνση του Ι.Κ.Α. επιφυλάχτηκε να απαντήσει
εντός ευλόγου χρόνου.
Τα αποτελέσµατα της πρώτης προσπάθειας διαµεσολάβησης της
Αρχής µε τη διοίκηση του Ι.Κ.Α. καταγράφονται ως θετικά. Συγκεκριµένα,
εγκαθιδρύθηκαν σχέσεις συνεργασίας µε α) τακτική ενηµέρωση του
Συνηγόρου του Πολίτη για την εξέλιξη των υποθέσεων και β) κοινοποίηση
προς την Αρχή των συνταξιοδοτικών αποφάσεων των πολιτών που είχαν
προσφύγει σε αυτή.

2.2.2. ∆εύτερο στάδιο διαµεσολάβησης
Η θετική συνεργασία συνεχίστηκε µε αποστολή προς την Αρχή στις
21.06.99, 06.07.99 και στις 28.07.99 νέων συνταξιοδοτικών αποφάσεων που
αφορούσαν ασφαλισµένους του τ. Ε.Τ.Ε.Μ. ∆ιακόπηκε, όµως, ξαφνικά και
χωρίς καµία εξήγηση µετά το τέλος του καλοκαιριού.
Συγκεκριµένα, η από 23 Ιουλίου 1999 επιστολή του Συνηγόρου του
Πολίτη προς το διευθυντή του αρµοδίου υποκαταστήµατος Ι.Κ.Α. Πειραιά, µε
την οποία ζητούνταν περαιτέρω πληροφορίες για τις εκκρεµείς υποθέσεις και
επισυναπτόταν νέος πίνακας µε το συνολικό αριθµό των αναφορών που είχαν
ως τότε υποβληθεί στην Αρχή, δεν απαντήθηκε.
Λόγω της διακοπής της επικοινωνίας από πλευράς του
υποκαταστήµατος Ι.Κ.Α. Πειραιά, πραγµατοποιήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 1999
δεύτερη σύσκεψη των ειδικών επιστηµόνων Σπυριδούλας Καλαντζή και
Παναγιώτη Τσακανίκα µε τον κύριο Ζουράρακη, νέο διευθυντή του
υποκαταστήµατος, προκειµένου να εξετασθούν τόσο οι λόγοι διακοπής της
συνεργασίας όσο και η έκβαση των υποθέσεων για τις οποίες είχαν
υποβληθεί αναφορές στην Αρχή. Από τη συνάντηση διαπιστώθηκε ότι η
διεύθυνση του υποκαταστήµατος δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει το
χρονικό διάστηµα που απαιτείτο για την καταβολή των συντάξεων στους
δικαιούχους, ακόµη και στις περιπτώσεις που είχε ήδη εκδοθεί απόφαση
απονοµής σύνταξης. Και αυτό γιατί απαιτείτο ακόµα η ολοκλήρωση της
διαδικασίας ανακαθορισµού και η διαβίβαση της απόφασης στο αρµόδιο για
την πληρωµή της σύνταξης υποκατάστηµα του Ι.Κ.Α. ∆ιαπιστώθηκε επίσης,
ότι η καταβολή της σύνταξης από τα επιµέρους υποκαταστήµατα του Ι.Κ.Α.
είχε δηµιουργήσει, κατά το πρώτο στάδιο της συγχώνευσης, περαιτέρω
καθυστερήσεις, καθώς τα αρµόδια όργανα δεν γνώριζαν τον τρόπο και τη
διαδικασία καταβολής των σχετικών ποσών. Παράλληλα µε την καθυστέρηση
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διαπιστώθηκε ότι οι εγκριτικές συνταξιοδοτικές αποφάσεις που εκδίδονταν
από το υποκατάστηµα Ι.Κ.Α. Πειραιά, δεν κοινοποιούνταν, όπως θα έπρεπε,
στους πολίτες, πρακτική που συνιστά νέα µορφή κακοδιοίκησης.
Η ανωτέρω προσπάθεια για συνεργασία µε τη διεύθυνση του
υποκαταστήµατος δεν είχε θετικό αποτέλεσµα. Νέα επιστολή του Συνηγόρου
του Πολίτη (7-12-1999), µε την οποία ζητούνταν πληροφορίες για την πρόοδο
της διαδικασίας εκσυγχρονισµού του ταµείου δεν απαντήθηκε. Επίσης,
διακόπηκε και η αποστολή των συνταξιοδοτικών αποφάσεων που εκδίδονταν
και αφορούσαν πολίτες που είχαν προσφύγει στην Αρχή, µε αποτέλεσµα να
καταστεί αδύνατη η ενηµέρωση των πολιτών για την τύχη των υποθέσεών
τους.
Σε νέα επιστολή του Συνηγόρου του Πολίτη (12.1.2000) στην οποία
επισηµάνθηκε ότι, σύµφωνα µε τον ιδρυτικό νόµο της Αρχής (παρ. 9 του
άρθρου 4 του ν. 2477/97), η έλλειψη συνεργασίας συνιστά πειθαρχικό
παράπτωµα, δόθηκε απάντηση (25.2.2000) στην οποία καθορίστηκε ακριβές
χρονοδιάγραµµα
επίλυσης
όλων
των
εκκρεµών
αιτήσεων
του
υποκαταστήµατος Ι.Κ.Α Πειραιά. Συγκεκριµένα συνταξιοδοτικές αιτήσεις που
εκκρεµούσαν από τα έτη 1993-94 θα προωθούνταν άµεσα στα κατά τόπους
υποκαταστήµατα, προκειµένου να αρχίσουν να διενεργούνται πληρωµές. Το
Μάρτιο του 2000 θα ολοκληρωνόταν η αρχική διεκπεραίωση (διαπίστωσηανακεφαλαίωση του χρόνου ασφάλισης) των υπολοίπων υποθέσεων του
1994, τον Απρίλιο του 2000 θα γινόταν το ίδιο για τις υποθέσεις του 19941995, το Μάιο και τον Ιούνιο για τις υποθέσεις του 1995-1996 κ.ο.κ.
Στην ίδια επιστολή αναφερόταν ότι οι υποθέσεις «αναξιοπαθούντων»10
ατόµων που είχαν υποβάλει αιτήσεις από το 1995 έως το 1998, θα
διεκπεραιώνονταν κατ’ απόλυτη προτεραιότητα. Τέλος, ανακοινωνόταν η
λειτουργία, από το τέλος Ιανουαρίου 2000, της Τοπικής ∆ιοικητικής
Επιτροπής, η οποία θα εκδίκαζε τις εκκρεµείς ενστάσεις µε ιδιαίτερα ταχείς
ρυθµούς. Στην απάντηση, καµία ειδική µνεία δε γινόταν για τις υποθέσεις των
πολιτών που είχαν προσφύγει στο Συνήγορο του Πολίτη.
∆ύο ήταν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της επιστολής: α) η
διατύπωση ενός φιλόδοξου γενικού χρονοδιαγράµµατος για τη διεκπεραίωση
του συνόλου σχεδόν των υποθέσεων που εκκρεµούσαν στο υποκατάστηµα
Ι.Κ.Α Πειραιά. και β) η παντελής έλλειψη οποιασδήποτε αναφοράς στο
διαµεσολαβητικό ρόλο του Συνηγόρου του Πολίτη.
Προκειµένου να αξιολογηθεί επακριβώς το περιεχόµενο της επιστολής
αυτής, αλλά κυρίως να συνεχισθεί η επαφή και η συνεργασία του Συνηγόρου
του Πολίτη µε το υποκατάστηµα και την ηγεσία του, πραγµατοποιήθηκε νέα
επιτόπια έρευνα, κατά το τέλος Απριλίου 2000, που διήρκησε τρεις µέρες (20,
21, 26). Από τα στοιχεία που δόθηκαν στο Συνήγορο του Πολίτη, προέκυψε
ότι:
•

10

Μέχρι τον Απρίλιο του 2000, δηλαδή έντεκα µήνες µετά την εφαρµογή του
προγράµµατος «Βελτίωση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας των
υπαλλήλων του Ε.Τ.Ε.Μ.», εκκρεµούσαν στο τµήµα Μητρώου
Έτσι αναφέρονται τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες στο συγκεκριµένο έγγραφο.
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Ασφαλισµένων 13.566 από τις 15.045 υποθέσεις που εκκρεµούσαν το
Μάρτιο του 1999 (πίνακες 10 και 11). Ο αριθµός υποθέσεων που
διεκπεραιώθηκε όλη αυτή την περίοδο ανέρχεται σε 1.479, αριθµός που
αντιστοιχεί στο 10% περίπου του συνόλου.
•

Στο Τµήµα Απονοµής Συντάξεων οι ρυθµοί ήταν ικανοποιητικοί συγκριτικά
µε το τµήµα Μητρώου Ασφαλισµένων, αφού το ποσοστό διεκπεραίωσης
των υποθέσεων ανερχόταν στο 62%. Συγκεκριµένα, από τις 5.070
υποθέσεις που εκκρεµούσαν το Μάρτιο του 1999 (πίνακας 3) επιλύθηκαν
οι 3.124. Από τα στοιχεία φαινόταν ότι ο αριθµός των υποθέσεων, για τις
οποίες είχε ολοκληρωθεί η ανακεφαλαίωση των ηµεροµισθίων και
προωθούνταν για την έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης το µήνα
Φεβρουάριο (649) ήταν µεγαλύτερος από αυτό των υποθέσεων που το
τµήµα διεκπεραίωσε (542) στο ίδιο διάστηµα (πίνακας 12), γεγονός που
υποδηλώνει ότι το πρόβληµα των καθυστερήσεων παρέµενε.

ΠΙΝΑΚΑΣ 10
Πίνακας συνταξιοδοτικών αποφάσεων σε εκκρεµότητα κατ’ έτος
Τµήµα Μητρώου Ασφαλισµένων
ΕΤΟΣ
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
ΣΥΝΟΛΟ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
1999
658
1.387
1.502
2.309
3.489
2.134
2.899

14.378

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
1999
564
1.337
1.468
2.270
3.404
2.103
3.088

14.234

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
2000
381
1.179
1.408
2.230
3.284
2.007
3.069
300

13.858

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
2000
233
1.084
1.344
2.166
3.188
1.935
3.009
607

13.566

Υποθέσεις του έτους 1993 & 1994 έχουν χρεωθεί στους εισηγητές ανακεφαλαίωσης για να
διεκπεραιωθούν εντός του Μαρτίου – Απριλίου 2000
Πηγή: Ι.Κ.Α./ Τοπικό Υποκατάστηµα Πειραιά (Α.Π. 8802/3-4-2000)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11
Πίνακας αποφάσεων συνταξιοδοτικών υποθέσεων και διαδοχικής ασφάλισης
χρονικής περιόδου: 1/99 – 1/2/00
Εισαγωγή
Συνταξιοδοτικές
αποφάσεις

Μήνας
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Άγουστος
Σεπτέµβριος
Οκτώβριος
Νοέµβριος
∆εκέµβριος
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
ΣΥΝΟΛΟ

1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
2000
2000

ΕΞΑΓΩΓΗ
Συνταξιοδοτικές
Επανέλεγχοι
αποφάσεις

264
302
257
189
195
320
313
300
255
300
307
3.002

301
531
399
209
90
260
316
420
376
673
599
4.174

Σύνολο

20
18
27
25
23
26
36
106
26
0
0
307

15.045
14.988
14.741
14.572
14.527
14.609
14.643
14.604
14.378
14.231
13.858
13.566
13.566

Πηγή: Ι.Κ.Α./ Τοπικό Υποκατάστηµα Πειραιά (Α.Π. 8802/3-4-2000)

ΠΙΝΑΚΑΣ 12
Πίνακας συνταξιοδοτικών αποφάσεων σε εκκρεµότητα

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

Τµήµα Απονοµής Συντάξεων
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ
Υπόλοιπο
ΜΗΝΑΣ Εισαγωγή
Υποθέσεων
Έκδοση Αναγνωρίσεις
Ποσά
Νεοεισερχόµενα
από
αποφάσεων
χρόνου
συµµετοχής
Μητρώο
Ιαν. 2000
1839
Φεβ 2000
587
62
649
340
140
62
542
1946
Πηγή: Ι.Κ.Α./ Τοπικό Υποκατάστηµα Πειραιά (Α.Π. 8802/3-4-2000)
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ΓΡΑΦΗΜΑ 7
Συνταξιοδοτικές αποφάσεις σε εκκρεµότητα στο Μητρώο Ασφαλισµένων
έως την 29-2-2000
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2000

Πηγή: Ι.Κ.Α./ Τοπικό Υποκατάστηµα Πειραιά (Α.Π. 8802/3-4-2000)

Από την επιτόπια έρευνα που διενεργήθηκε από το Συνήγορο του Πολίτη
και από τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν προέκυψε επίσης ότι:
•

Ο ρυθµός διεκπεραίωσης των εκκρεµών υποθέσεων δεν ήταν ιδιαίτερα
αυξηµένος σε σχέση µε τους ρυθµούς εργασίας του τ. Ε.Τ.Ε.Μ.
Συγκεκριµένα, ο διευθυντής του υποκαταστήµατος Ι.Κ.Α Πειραιά
ισχυρίσθηκε ότι διεκπεραιώνονται περίπου 500 υποθέσεις το µήνα, που
ήταν λίγες σε σχέση µε τον αριθµό των υποθέσεων που εκκρεµούσαν τότε.
Η σύγκριση γίνεται µε βάση τον αριθµό των υποθέσεων που είχαν
διεκπεραιωθεί από το συγκεκριµένο τµήµα σε αντίστοιχη περίοδο στο
παρελθόν.

•

Οι νέες συνταξιοδοτικές υποθέσεις, δηλαδή αυτές που υποβλήθηκαν µετά
την ισχύ του ν. 2676/99 (Μάρτιο 1999), αποτελούσαν ξεχωριστή
κατηγορία εκκρεµοτήτων, για τις οποίες υπήρχε ειδική πρόβλεψη.
Συγκεκριµένα από τις προωθούµενες
συνταξιοδοτικές υποθέσεις
αποτελούσαν σε ποσοστό το 10% (δηλαδή το 90% ήταν παλιές
εκκρεµότητες και το 10% νέες). Ήδη µετά τη συγχώνευση του Ε.Τ.Ε.Μ.
στο Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ., οι νέες υποθέσεις διαβιβάζονται από τα κατά τόπους
υποκαταστήµατα του Ι.Κ.Α στο υποκατάστηµα Ι.Κ.Α. Πειραιά. Οι
υποθέσεις αυτές εισέρχονται στο τµήµα µητρώου ασφαλισµένων όπου
παραµένουν αρχειοθετηµένες για αδιευκρίνιστο χρονικό διάστηµα χωρίς
να εξετάζονται, αφού ακολουθείται η ίδια διοικητική πρακτική.
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Αδιευκρίνιστα ήταν επίσης και τα κριτήρια βάσει των οποίων επιλέγονταν
οι υποθέσεις που προωθούνταν.
•

Η Τοπική ∆ιοικητική Επιτροπή (Τ.∆.Ε.) αρµόδια για την εκδίκαση των
ενστάσεων κατά των αποφάσεων του διευθυντή του υποκαταστήµατος
Ι.Κ.Α. Πειραιά συγκροτήθηκε καθυστερηµένα, µε αποτέλεσµα οι πρώτες
συνεδριάσεις της να λάβουν χώρα στις αρχές του έτους 2000. Έτσι,
µεγάλος αριθµός ενστάσεων (περίπου 600) παρέµενε ακόµα σε
εκκρεµότητα, γεγονός που επέτεινε αδικαιολόγητα την καθυστέρηση και
στερούσε από τους ενδιαφερόµενους πολίτες το δικαίωµα της δικαστικής
προστασίας, καθώς η έκδοση απόφασης από την Τ.∆.Ε. αποτελεί
προϋπόθεση παραδεκτού για την άσκηση προσφυγής ενώπιον του
αρµοδίου διοικητικού πρωτοδικείου.
Με βάση τα παραπάνω προκύπτει και σε σχέση µε το δεύτερο στάδιο
διαµεσολάβησης ότι αυτή δεν εξελισόταν οµαλά. Συγκεκριµένα
παρατηρήθηκε α) διακοπή συνεργασίας, β) αργοί ρυθµοί διεκπεραίωσης
και γ) διαιώνηση του προβλήµατος και µεταφορά του φαινοµένου των
καθυστερήσεων στο µέλλον.

2.2.3. Τρίτο στάδιο διαµεσολάβησης
Το µήνα Ιούνιο 2000, αντικαταστάθηκε ο διευθυντής του
υποκαταστήµατος κος Ζουραράκης, από τον κο Αντώνιο Οικονόµου. Αµέσως
µετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο νέος διευθυντής προσεκλήθη στα
γραφεία του Συνηγόρου του Πολίτη, προκειµένου να συζητηθεί εκ νέου το
πλαίσιο συνεργασίας µεταξύ της Αρχής και της νέας διεύθυνσης του
υποκαταστήµατος και να ορισθεί νέο κοινά αποδεκτό χρονοδιάγραµµα για την
επίλυση των συνταξιοδοτικών υποθέσεων των πολιτών που είχαν προσφύγει
στην Αρχή.
Προϊόν της συνάντησης, που πραγµατοποιήθηκε στις 18 Ιουλίου 2000,
ήταν η σύνταξη πρακτικού συνεργασίας στο οποίο ορίστηκε το τέλος
Νοεµβρίου 2000 ως καταληκτική ηµεροµηνία για την επίλυση των υποθέσεων
των πολιτών που είχαν προσφύγει στην Αρχή.
Επίσης, στο πλαίσιο της διαµεσολαβητικής προσπάθειας του
Συνηγόρου του Πολίτη, ζητήθηκε τον Ιούλιο 2000 από το ∆ιοικητή του Ι.Κ.Α.,
κύριο Μιλτιάδη Νεκτάριο, να διατηρηθούν αµετάβλητες οι συνθήκες
λειτουργίας του υποκαταστήµατος, διότι η προγραµµατιζόµενη µείωση του
προσωπικού του υποκαταστήµατος και η µεταφορά του σε άλλο κτίριο θα
επιβάρυνε σηµαντικά τη λειτουργία ενός τόσο προβληµατικού ταµείου.
Σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό καθεστώς, το υποκατάστηµα θα
λειτουργούσε µέχρι το τέλος του 2000 και άρα κρίθηκε σκόπιµο να
παραµείνουν αµετάβλητες οι συνθήκες λειτουργίας του.
Στις 5 Σεπτεµβρίου 2000, ο Συνήγορος του Πολίτη, απέστειλε έγγραφο
προς το διευθυντή του υποκαταστήµατος µε σκοπό την υπενθύµιση της
συµφωνίας. Στις 31 Οκτωβρίου 2000, οι ειδικοί επιστήµονες Σπυριδούλα
Καλαντζή και Αθανάσιος Γρίβας επισκέφθηκαν εκ νέου το υποκατάστηµα για
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να ενηµερωθούν διεξοδικά για την εξέλιξη των υποθέσεων των πολιτών που
έχουν προσφύγει στην Αρχή.

2.4. ∆ιαπιστώσεις
Με το ν. 2676/99 ρυθµίστηκε η ανάληψη από πλευράς του Ι.Κ.Α.Τ.Ε.Α.Μ. µέρους των επιτελούµενων εργασιών του τ. Ε.Τ.Ε.Μ., όπως για
παράδειγµα της υποβολής συνταξιοδοτικών αιτήσεων, της καταβολής των
συντάξεων στους ενδιαφεροµένους, της βεβαίωσης και είσπραξης εισφορών.
Το γεγονός αυτό θα έπρεπε να είχε λειτουργήσει θετικά για την αύξηση της
παραγωγικότητας αφού το υποκατάστηµα ΙΚΑ Πειραιά σήµερα ασχολείται
αποκλειστικά µε την έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων. Παρά τις ευνοϊκές
αυτές ρυθµίσεις, τα αριθµητικά δεδοµένα δεν αποδεικνύουν σηµαντική
βελτίωση στο χρόνο διεκπεραίωσης των συνταξιοδοτικών αποφάσεων.
Κατά τη γενική απογραφή εκκρεµοτήτων την 1.3.1999 (ηµεροµηνία
συγχώνευσης του ταµείου µετάλλου στο Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ.) στο Ε.Τ.Ε.Μ.
εκκρεµούσαν 20.115 υποθέσεις, εκ των οποίων 15.045 υποθέσεις
εκκρεµούσαν στο τµήµα µητρώου και 5.070 υποθέσεις στο τµήµα απονοµής
σύνταξης (πίνακας 14). Τον Οκτώβριο του 2000, δηλαδή µετά την παρέλευση
20 µηνών από τη συγχώνευση του τ. Ε.Τ.Ε.Μ., είχαν διεκπεραιωθεί 12.356
υποθέσεις, ήτοι το 61% των εκκρεµών υποθέσεων, και εκκρεµούσαν ακόµη
7.759 υποθέσεις ήτοι το 39% του συνόλου. Από αυτές 6.505 εκκρεµούσαν
στο τµήµα µητρώου και 1.254 στο τµήµα απονοµής σύνταξης (πίνακας 13). Ο
µέσος µηνιαίος όρος διεκπεραίωσης των υποθέσεων κατά την
προαναφερόµενη περίοδο ήταν 618 υποθέσεις. Τον Οκτώβριο του έτους 2000
το σύνολο των εκκρεµουσών υποθέσεων ήταν 11.975 (υπόλοιπο των παλιών
υποθέσεων, νέες αιτήσεις, διαδοχική ασφάλιση και υπόλοιπο των παλιών
υποθέσεων) (πίνακας 14). Οι υπάλληλοι που εργάζονται στο τµήµα
συντάξεων επεξεργάζονταν κυρίως συνταξιοδοτικές υποθέσεις του έτους
1996 και είχαν διανεµηθεί προς έλεγχο οι συνταξιοδοτικές υποθέσεις του
έτους 1997. Το γεγονός αυτό συνηγορεί προς την άποψη ότι για την
ολοκλήρωση των εργασιών του υποκαταστήµατος θα απαιτηθεί η παράταση
της λειτουργίας του και για το έτος 2001, ρύθµιση η οποία ήδη έχει
θεσµοθετηθεί.

39

ΠΙΝΑΚΑΣ 13
Εκκρεµότητες κατά τµήµα συνταξιοδοτικών φακέλων που έχουν εισαχθεί
µέχρι 1-3-199911

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ

1-3-1999 1-7-2000 1-8-2000 1-9-2000 1-10-2000
15.045
9.181
7.639
7.115
6.505
5.070
2.388
1.190
1.269
1.254
20.115 11.569
8.829
8.384
7.759

Πηγή: Ι.Κ.Α. / Τοπικό Υποκατάστηµα Πειραιά (Α.Π. 13613/12-10-2000)

ΠΙΝΑΚΑΣ 14
Εκκρεµότητες συνταξιοδοτικών υποθέσεων12
Περίοδος: 1/3/1999 – 1/10/2000
1-3-1999 1-7-2000 1-8-2000 1-9-2000 1-10-2000
ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ
ΜΕΧΡΙ 1-3-1999
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΑΠΟ 1-3-1999
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ

20.115

11.569

8.829

8.384

7.759

0
20.115

3.478
15.047

3.785
12.614

3.785
12.169

4.216
11.975

Πηγή: Ι.Κ.Α./ Τοπικό Υποκατάστηµα Πειραιά. (Α.Π. 13613/12-10-2000)

Η απόκλιση του χρονοδιαγράµµατος της ολοκλήρωσης των εργασιών
κατά ένα τουλάχιστον χρόνο από τον αρχικό στόχο έχει επιπτώσεις στην
επεξεργασία και διεκπεραίωση των νέων υποθέσεων που κατατέθηκαν και θα
κριθούν από το Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ. και ανέρχονται ήδη τον Οκτώβριο του 2000
σε 4.216. Ήδη ο µεγαλύτερος αριθµός -κατά την εκτίµηση του Συνηγόρου του
Πολίτη πάνω από το 90%- των αιτήσεων συνταξιοδότησης µετά την
ηµεροµηνία συγχώνευσης εκκρεµεί 1½ χρόνο περίπου. Συνεπώς, στην
καλύτερη των περιπτώσεων οι νέες υποθέσεις όταν αρχίσουν να χρεώνονται
σε εισηγητές για να γίνουν αντικείµενο επεξεργασίας θα είναι κατά την ίδια
εκτίµηση, βεβαρηµένες µε καθυστέρηση της τάξεως 2 µε 2½ ετών.*
Τα παραπάνω στοιχεία, η νέα διαδικασία έκδοσης των
συνταξιοδοτικών αποφάσεων και η διαφοροποίηση στην προώθηση των
υποθέσεων µεταξύ του τµήµατος µητρώου και του τµήµατος παροχών
(συντάξεων) δείχνει ότι ο µεγαλύτερος όγκος εργασίας έχει συσσωρευθεί στην
ανακεφαλαίωση ηµεροµισθίων των αιτούντων σύνταξη, έργο που βαρύνει το
11

1/3/1999 Ηµεροµηνία συγχώνευσης Ε.Τ.Ε.Μ. µε το Ι.Κ.Α.
1/7/2000 Γενική απογραφή εκκρεµοτήτων
12
1/3/1999 Ηµεροµηνία συγχώνευσης Ε.Τ.Ε.Μ. µε το Ι.Κ.Α.
1/7/2000 Γενική απογραφή εκκρεµοτήτων
1/7/2000 3478 νέες υποθέσεις που θα κριθούν από το Ι.Κ.Α.
*

Οι υπολογισµοί αυτοί βασίζονται σε στοιχεία για την πορεία των εργασιών του υποκαταστήµατος
ΙΚΑ Πειραιά που έδωσε στο Συνήγορο του Πολίτη ο διευθυντής του υποκαταστήµατος.
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τµήµα µητρώου και απαιτεί έρευνα στα αρχεία παλαιών ετών. Με άλλα λόγια,
παρά τη συγχώνευση, κατ΄ εφαρµογή της οποίας οι αιτήσεις συνταξιοδότησης
και η έκδοση των αποφάσεων γίνονται στα κατά τόπους υποκαταστήµατα του
Ι.Κ.Α., η όλη διαδικασία συνεχίζει να καθυστερεί στο στάδιο της
ανακεφαλαίωσης, που γίνεται αποκλειστικά από το «αρχείο» του τ. Ε.Τ.Ε.Μ.
Το «αρχείο» του τ. Ε.Τ.Ε.Μ. αποτελεί την αποκλειστική πηγή πληροφοριών
για την έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων και η κακή οργάνωσή του θα
επιφέρει καθυστερήσεις για όσο χρόνο αυτό παραµένει ως έχει και δεν
εκσυγχρονίζεται.
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Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1. Οργανωτικά προβλήµατα
Ο στόχος της συγχώνευσης του Ε.Τ.Ε.Μ. στο Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ, ήταν
διττός: (α) να µειωθεί ο χρόνος έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων και (β)
να έχουν εκκαθαριστεί µέχρι το τέλος του 2000 όλες οι εκκρεµότητες που
αφορούσαν συνταξιοδοτικά αιτήµατα τα οποία είχαν υποβληθεί µέχρι την
1.3.99. Και οι δύο παραπάνω στόχοι επιτεύχθηκαν µόνο µερικώς. Και αυτό
γιατί, παρόλη την ανάληψη σηµαντικού µέρους των εργασιών του τ. Ε.Τ.Ε.Μ.
από το Ι.Κ.Α., η διαδικασία της ανακεφαλαίωσης των ενσήµων δεν είναι
δυνατόν να αποκεντρωθεί και παραµένει χρονοβόρα και προβληµατική λόγω
της κατάστασης του «αρχείου». Όπως φάνηκε από την ανάλυση που
προηγήθηκε, πρόβληµα καθυστέρησης παρατηρείται και µε τις νέες αιτήσεις,
δηλαδή αυτές που υποβλήθηκαν µετά την 1.3.99 στο Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ.
Ο δεύτερος στόχος, δηλαδή η εκκαθάριση των αιτήσεων που
εκκρεµούσαν µέχρι 31.12.2000, επίσης δεν κατέστη εφικτός. Σύµφωνα µε τα
στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο Συνήγορος του Πολίτη, η εκκαθάριση των
εκκρεµών υποθέσεων του υποκαταστήµατος Ι.Κ.Α. Πειραιά θα καταστεί
δυνατή περίπου στις αρχές του 2002, υπό την προϋπόθεση ότι (α) ο µέσος
όρος διεκπεραίωσης ανά µήνα θα παραµείνει ο ίδιος και (β) δεν θα
παρεµβληθούν διαδικασίες όπως µετεγκατάσταση της υπηρεσίας, µείωση του
προσωπικού, άρση των κινήτρων παραγωγικότητας κ.λπ.
Η µελέτη των συγκεκριµένων προβληµάτων κακοδιοίκησης από τη
διοικητική δράση του τ. Ε.Τ.Ε.Μ. και νυν υποκαταστήµατος του Ι.Κ.Α.Πειραιά,
έδειξε ότι η κύρια δυσλειτουργία που σχετίζεται µε την έκδοση
συνταξιοδοτικών αποφάσεων, οφείλεται στην κακή τήρηση του αρχείου και
στην έλλειψη ορθής διοικητικής πρακτικής για την άντληση των απαιτούµενων
στοιχείων σχετικά µε την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών. Το σηµείο
αυτό είναι εξαιρετικά λεπτό για την εύρυθµη λειτουργία όλων των
ασφαλιστικών ταµείων και σχετίζεται τόσο µε την πάταξη της
εισφοροδιαφυγής όσο και µε την άµεση εξυπηρέτηση του ασφαλισµένου που
έχει θεµελιώσει δικαίωµα συνταξιοδότησης. Η κακή κατάσταση του αρχείου
δεν µπορεί παρά να αποδοθεί και στην ποιοτική ανεπάρκεια των µελών της
εκάστοτε ∆ιοίκησης του ταµείου και των διευθυντικών του στελεχών, τα οποία
δεν έλαβαν τα απαραίτητα µέτρα για τη διασφάλιση της εύρυθµης και
ορθολογικότερης λειτουργίας του.
Στο σχέδιο άµεσης εφαρµογής για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και
παραγωγικότητας των υπαλλήλων του τ. Ε.Τ.Ε.Μ. προβλεπόταν τόσο η
αντικατάσταση των στελεχών του ταµείου όσο και µετακινήσεις υπαλλήλων
από και προς το υποκατάστηµα ΙΚΑ Πειραιά, µε στόχο την ουσιαστική αλλαγή
του τρόπου εργασίας των υπαλλήλων και της νοοτροπίας τους. Από τα
στοιχεία που έχει συλλέξει ο Συνήγορος του Πολίτη προκύπτει ότι η µείξη του
προσωπικού υλοποιήθηκε µόνο σε επίπεδο διευθυντή και προϊσταµένων. Η
διαπίστωση αυτή καταδεικνύει ότι δεν έγινε η απαραίτητη εις βάθος
αναδιοργάνωση του ανθρώπινου δυναµικού του υποκαταστήµατος Ι.Κ.Α
Πειραιά. Στο σηµείο αυτό επισηµαίνεται ότι, από το Μάιο του 1999 έως τον
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Ιούνιο του 2000, ο διευθυντής του υποκαταστήµατος Ι.Κ.Α. Πειραιά
αντικαταστάθηκε τρεις φορές*. Ο Συνήγορος του Πολίτη υποστηρίζει ότι θα
έπρεπε να έχουν υιοθετηθεί ριζικότερες λύσεις. Η διαπίστωση αυτή στηρίζεται
και στο γεγονός ότι ενώ άλλαξε η διεύθυνση του ταµείου και µειώθηκε
σηµαντικά ο αριθµός των επιτελουµένων εργασιών, σήµερα εξακολουθεί να
εκκρεµεί σηµαντικός αριθµός υποθέσεων (αιτήσεις συνταξιοδότησης πριν από
τη συγχώνευση και υποθέσεων προς ανακεφαλαίωση που υποβλήθηκαν µετά
την 1.4.1999) που ανέρχεται περίπου σε 8.000 χιλιάδες.
Συµπερασµατικά, µπορεί να διατυπωθεί η άποψη ότι το πρόβληµα της
κακοδιοίκησης του τ. Ε.Τ.Ε.Μ. δεν αντιµετωπίζεται επαρκώς µε το ν. 2676/99.
Παρόλη την υλοποίηση της συγχώνευσης του Ε.Τ.Ε.Μ. στο Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ.
και την, έστω και µε σηµαντική καθυστέρηση, εκκαθάριση των εκκρεµοτήτων,
δεν φαίνεται να έχουν υιοθετηθεί µέτρα ικανά να συµβάλλουν στην άρση της
παθογένειας του ταµείου. Αποτέλεσµα αυτής της κατάστασης είναι να έχουν
προκύψει ζητήµατα που η µέχρι σήµερα λειτουργία του τ. Ε.Τ.Ε.Μ. ανέδειξε,
όπως η παράβαση των αρχών της χρηστής διοίκησης, η πληµµελής
εφαρµογή διατάξεων νόµου, η ανάρµοστη συµπεριφορά υπαλλήλων, η
ελλιπής αιτιολογία των διοικητικών πράξεων και η πληµµελής ή ανύπαρκτη
ενηµέρωση των συναλλασσόµενων µε το ταµείο, τα οποία να εξακολουθούν
να υφίστανται και µε το νέο καθεστώς.

2. Συνεργασία µε το Συνήγορο του Πολίτη
Η συνεργασία της Αρχής µε το υποκατάστηµα Ι.Κ.Α. Πειραιά,
τουλάχιστον µέχρι τον Ιούνιο του 2000, κρίνεται ως µη ικανοποιητική για δύο
κυρίως λόγους: πρώτον, διότι η συνεργασία δεν ήταν συνεχής και δεύτερον,
διότι δεν τηρήθηκε πλήρως καµία από τις συµφωνίες που έγιναν µεταξύ του
Συνηγόρου του Πολίτη και της διεύθυνσης του υποκαταστήµατος.
Η τελευταία σχετική συµφωνία όριζε ότι, µέχρι το τέλος Νοεµβρίου
2000, θα είχαν διεκπεραιωθεί οι 166 υποθέσεις πολιτών που
περιλαµβάνονταν σε κατάσταση που είχε αποσταλεί στο ταµείο τον Ιούλιο
2000. Από αυτές, το ∆εκέµβριο του 2000, έχουν διεκπεραιωθεί οι 120, δηλαδή
ποσοστό 72,29% και εκκρεµούν οι 46, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 27,71%.
Στη συνέχεια απεστάλη νέα κατάσταση, µε 47 υποθέσεις, από τις οποίες
έχουν διεκπεραιωθεί οι 12, ποσοστό 25,53% και εκκρεµούν οι 35, ποσοστό
74,47%. **
Από την προσεκτική παρατήρηση των συµφωνηθέντων και της
εξέλιξης των υποθέσεων, παρατηρούµε ότι η αρχική συµφωνία δεν τηρήθηκε
επαρκώς αφού µόνον το 72,29%, των υποθέσεων έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Η
επίλυση πάντως ικανού αριθµού υποθέσεων πολιτών που είχαν προσφύγει
στο Συνήγορο του Πολίτη είναι αποτέλεσµα της καλής συνεργασίας µε το νυν
διευθυντή του υποκαταστήµατος κ. Αντώνη Οικονόµου.

*

Μετά τη συγχώνευση διευθυντής ήταν ο κος Ριζογιάννης, που αντικαταστάθηκε τον Ιούλιο 1999, από
τον κο Ζουραράκη. Από τον Ιούνιο 2000 διευθυντής είναι ο κος Οικονόµου.
**
Για αυτές τις υποθέσεις δεν υπήρξε ειδική συµφωνία.
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Θα πρέπει να σηµειωθεί όµως ότι η θετική εικόνα που δηµιουργείται
από το σηµαντικό ποσοστό επίλυσης των υποθέσεων αναιρείται, εν µέρει, αν
ληφθεί υπόψη ο χρόνος επίλυσης τους. Σηµειώνεται ότι οι υποθέσεις αυτές
αφορούν αιτήσεις για συνταξιοδότηση οι οποίες κατατέθηκαν τρία, τέσσερα ή
ακόµα και έξι χρόνια πριν την τελική έκδοση απόφασης. Σηµαντικό ήταν και το
διάστηµα που µεσολάβησε, - συχνά πάνω από ένας χρόνος, - από τη στιγµή
που ο Συνήγορος του Πολίτη διαµεσολάβησε για την επίλυσή τους. Ακόµα και
σήµερα οι υποθέσεις δεν διεκπεραιώνονται µε το δέοντα ρυθµό, γεγονός που
προβληµατίζει την Αρχή και καθιστά αναγκαία τη λήψη νέων διαρθρωτικών
µέτρων.
Τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τη δράση του τ. Ε.Τ.Ε.Μ είναι : α)
οργανωτικά που αφορούν τη ροή των εργασιών καθώς και τον τρόπο
τήρησης του «αρχείου» και β) το στελεχιακό δυναµικό. Η έκθεση αυτή δείχνει
ότι ελήφθησαν µέτρα µετά την ανάληψη των εργασιών από το ΙΚΑ-ΤΕΑΜ για
την απλοποίηση της ροής των εργασιών, όµως το βασικό πρόβληµα που
αφορά την τήρηση και την οργάνωση του «αρχείου» δεν αντιµετωπίσθηκε και
αυτό θα δηµιουργεί και στο µέλλον καθυστερήσεις. Το δεύτερο σηµαντικό
συµπέρασµα της έκθεσης είναι ότι τα οργανωτικά προβλήµατα που
εµφανίστηκαν στο τ. Ε.Τ.Ε.Μ. δηµιουργήθηκαν διότι το στελεχιακό δυναµικό
του ταµείου δεν οργάνωσε τη ροή των εργασιών κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
µην ανακύψουν τα σοβαρά προβλήµατα που παρουσιάστηκαν. Η αδυναµία
µάλιστα των στελεχών αλλά και της διοίκησης του τ. Ε.Τ.Ε.Μ. που
διαπιστώνεται, εµφανίστηκε τουλάχιστον από την αρχή της δεκαετίας του
1990 και µέχρι την κατάργησή του. Εποµένως για εννέα τουλάχιστον έτη, δεν
ελήφθη κανένα αποτελεσµατικό διορθωτικό µέτρο για την ουσιαστική
αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών.
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∆. ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Η έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη στο τ. Ε.Τ.Ε.Μ. ανέδειξε µια σειρά
από σοβαρά ζητήµατα που από τη µια πλευρά άπτονται της εύρυθµης λειτουργίας ενός φορέα κοινωνικής ασφάλισης και από την άλλη αγγίζουν όψεις
προστασίας των κοινωνικών δικαιωµάτων των πολιτών.
Σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Συντάγµατος (παρ. 4) «[…] το Κράτος
µεριµνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζοµένων, όπως νόµος ορίζει».
Συνεπώς η προστασία των ασφαλισµένων αποτελεί θεµελιώδη υποχρέωση
της πολιτείας και δικαίωµα του πολίτη. Σε αυτή τη βάση, η απόλαυση των
συγκεκριµένων ασφαλιστικών δικαιωµάτων αποτελεί βασικό όρο που
διαµορφώνει την ποιότητα των σχέσεων κράτους - πολίτη.
Εξάλλου, η εντός ευλόγου χρόνου διεκπεραίωση των υποθέσεων που
εκκρεµούν ενώπιον των διοικητικών αρχών αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση
του Κράτους και αποβλέπει στη διαµόρφωση κλίµατος εµπιστοσύνης στις
σχέσεις κράτους – πολίτη, καθώς και στην εύρυθµη λειτουργία της διοίκησης
προς όφελος των πολιτών. Η υποχρέωση αυτή καθίσταται µάλιστα
περισσότερο επιτακτική στην περίπτωση που η εκκρεµούσα υπόθεση–αίτηση
συνδέεται µε παροχές κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες από τη φύση τους
έχουν βιοποριστικό χαρακτήρα και πρέπει, προκειµένου να εκπληρώσουν το
σκοπό τους, να καταβάλλονται στον προσήκοντα χρόνο.
Προς την κατεύθυνση αυτή, τόσο η προγενέστερη (άρθρο 5 ν. 1943/91)
όσο και η ισχύουσα νοµοθεσία (άρθρο 4 παρ.1 ν. 2690/99 – Κώδικας
∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας) ορίζουν προθεσµίες για τη σύντοµη διεκπεραίωση
υποθέσεων, προσβλέποντας στην επιτάχυνση των διαδικασιών και στην
ικανοποίηση των προαναφερόµενων στόχων. Συγκεκριµένα στη διάταξη του
άρθρου 4 παρ.1 του ν. 2690/99 ορίζεται ότι «οι διοικητικές αρχές, όταν
υποβάλλονται αιτήσεις οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των
ενδιαφερόµενων και να αποφαίνονται για τα αιτήµατά τους µέσα στην
προθεσµία που τυχόν καθορίζεται από τις σχετικές ειδικές διατάξεις, άλλως
µέσα σε προθεσµία εξήντα (60) ηµερών».
Από τη διάταξη αυτή, σε συνδυασµό µε τη µεταβατική ρύθµιση του
άρθρου 28 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (ν. 2690/99), όπου ορίζεται ότι
«η διάρκεια των προθεσµιών που είχαν αρχίσει πριν από την έναρξη ισχύος
του Κώδικα υπολογίζεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του µόνο αν η
προβλεπόµενη από αυτές διάρκειά τους είναι µεγαλύτερη από εκείνη που
προβλεπόταν από τις προϊσχύουσες διατάξεις», προκύπτει ότι εξακολουθούν
να είναι σε ισχύ οι ειδικές προθεσµίες που καθορίστηκαν µε Υπουργικές
Αποφάσεις κατ΄ εξουσιοδότηση του ν. 1943/91. Ειδικότερα µε την αριθµ.
∆ΙΣΚΠΟ Φ17 29–26420 Απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της
Κυβέρνησης και Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Φ.Ε.Κ. 510/
τ.Β 11.7.91) καθορίστηκαν ειδικές προθεσµίες για τη διεκπεραίωση
υποθέσεων των ασφαλιστικών οργανισµών αρµοδιότητας της Γενικής
Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.), µεταξύ των οποίων
συµπεριλήφθηκε τόσο το Ε.Τ.Ε.Μ., (για το οποίο καθορίστηκε προθεσµία για
τη διεκπεραίωση απονοµής σύνταξης γήρατος, καταρχάς ενός έτους, και µετά
τις 12.7.1992 τριών µηνών), όσο και το Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ., για το οποίο ορίστηκε
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προθεσµία έξι µηνών. Παραταύτα, για τους λόγους που ήδη αναλύθηκαν, οι
σχετικές προσδοκίες δεν επαληθεύτηκαν. Παραµένει, όµως, η απορρέουσα
από τη διάταξη του άρθρου 22 παρ. 4 Σ. και το προαναφερόµενο πλέγµα
διατάξεων υποχρέωση του συγκεκριµένου φορέα κοινωνικής ασφάλισης (τ.
Ε.Τ.Ε.Μ. και ήδη Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ.) να διεκπεραιώνει τις σχετικές
συνταξιοδοτικές υποθέσεις µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα, ώστε να είναι
δυνατή και η απόλαυση των σχετικών δικαιωµάτων από τους εµπλεκόµενους
πολίτες.
Με βάση τα ανωτέρω ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει:
•

να τηρηθεί το σύνολο της συµφωνίας για την εντός ευλόγου χρονικού
διαστήµατος επίλυση υποθέσεων που έχουν υποβληθεί στο Συνήγορο του
Πολίτη.

•

να ληφθούν όλα τα αναγκαία µέτρα, ώστε το αρχείο να αναµορφωθεί και
να αποκτήσει πλήρως ηλεκτρονική µορφή. Έτσι θα καταστεί εφικτή η
άµεση εξακρίβωση των πληροφοριών για την ασφαλιστική κατάσταση των
πολιτών και η διαβίβασή τους στα κατά τόπους αρµόδια υποκαταστήµατα
του Ι.Κ.Α., για την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης. Μόνον έτσι θα
αντιµετωπισθεί επί της ουσίας η δυσλειτουργία που εµφανίστηκε στο
Ε.Τ.Ε.Μ. και δε θα συνεχισθεί το φαινόµενο καθυστερήσεων στην έκδοση
των συνταξιοδοτικών αποφάσεων και από το Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ,

•

να εκπαιδευθούν κατάλληλα οι εργαζόµενοι, για να µπορούν να χειρίζονται
το ηλεκτρονικό αρχείο,

•

να ενισχυθεί το τµήµα µητρώου, που είναι αρµόδιο για την έρευνα και
άντληση πληροφοριών από το αρχείο, µε οποιονδήποτε κατάλληλο και
ενδεικνυόµενο τρόπο (προσωπικό, χορήγηση πρόσθετης αµοιβής, κ.λπ.),
ώστε να συντοµευτεί η διαδικασία επιβεβαίωσης του χρόνου ασφάλισης
και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, που αποτελούν τη βάση για
την έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων,

•

να ενεργοποιηθεί η διάταξη του άρθρου 47 του ν. 2676/99 για τη βεβαίωση
χρόνου ασφάλισης πριν τη συνταξιοδότηση για όλους τους ασφαλισµένους
αλλά κυρίως για τους ασφαλισµένους του Ε.Τ.Ε.Μ. (βλ. Ετήσια Έκθεση
Συνηγόρου του Πολίτη 1999, σελ. 165). Το συγκεκριµένο άρθρο
προβλέπει την έκδοση βεβαίωσης του χρόνου ασφάλισης πριν τη
συνταξιοδότηση. Με αυτόν τον τρόπο η διαδικασία ανακεφαλαίωσης θα
γίνεται πριν από την αίτηση συνταξιοδότησης, τα σχετικά στοιχεία θα
αποστέλλονται τόσο στον ασφαλισµένο όσο και στα υποκαταστήµατα του
Ι.Κ.Α. και έτσι τη στιγµή της συνταξιοδότησης, θα είναι εφικτή η άµεση
έκδοση της σχετικής απόφασης,

•

να καταβάλλονται στο µέλλον οι ασφαλιστικές εισφορές για το σύνολο των
ασφαλιζοµένων µέσω του τραπεζικού συστήµατος έτσι ώστε να είναι
δυνατή η τήρηση και ηλεκτρονική επεξεργασία µεγάλου όγκου στοιχείων.

Η πραγµάτωση αυτών των στόχων θα συµβάλει στην καταπολέµηση της
κακοδιοίκησης, στην τήρηση της αρχής της νοµιµότητας και την προάσπιση
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των δικαιωµάτων των πολιτών που αποτελούν βασική επιταγή του κράτους
δικαίου στην εµπέδωση του οποίου αποβλέπει ο θεσµικός ρόλος του
Συνήγορου του Πολίτη.
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ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ τ. Ε.Τ.Ε.Μ.
Από την έναρξη λειτουργίας της Αρχής (1-10-1998) µέχρι τη σύνταξη
του πορίσµατος (12-7-2001) υποβλήθηκαν στο Συνήγορο του Πολίτη
συνολικά 351 αναφορές πολιτών που αφορούσαν το τ. Ε.Τ.Ε.Μ.. Από το
σύνολο των αναφορών αυτών διεκπεραιώθηκαν οι 243 αναφορές.
Από 1.1.2001 έως 12.7.2001 υποβλήθηκαν στην Αρχή 44 νέες
αναφορές πολιτών που αφορούσαν το τ. Ε.Τ.Ε.Μ.. Επιπλέον, το 2001
επιλύθηκαν 59 αναφορές, από τις οποίες οι 16 είχαν υποβληθεί το 1999, οι 32
το 2000 και οι 11 το 2001.
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