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Πολίτες διαµαρτυρήθηκαν στον Συνήγορο του Πολίτη για τη µεγάλη
καθυστέρηση έκδοσης των αποφάσεων για τη συνταξιοδότησή τους. Συγκεκριµένα,
διαπιστώθηκε ότι τόσο η υποδιεύθυνση Μητρώου Ασφαλισµένων του περιφερειακού
υποκαταστήµατος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθήνας όσο και µεγάλα περιφερειακά υποκαταστήµατα
όπως αυτά της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά εκδίδουν τη βεβαίωση χρόνου
ασφάλισης, µε υπέρµετρη καθυστέρηση η οποία ξεπερνά πλέον το ένα έτος. Αυτό
έχει ως αποτέλεσµα η οριστική απόφαση για την συνταξιοδότηση να εκδίδεται µε
καθυστέρηση η οποία ειδικά σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης ξεπερνά τα δύο
έτη.
Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε από τον διοικητή του ΙΚΑ:
α) να δηµιουργηθούν οµάδες εργασίας από στελέχη του οργανισµού
προκειµένου να ενισχυθεί προσωρινά έστω το έργο της υποδιεύθυνσης
Μητρώων Ασφαλισµένων και να µειωθεί σε σχετικά σύντοµο χρονικό
διάστηµα ο αριθµός των εκκρεµών αιτήσεων πολιτών για βεβαίωση χρόνου
ασφάλισης και
β) να σταλούν στα τοπικά υποκαταστήµατα του οργανισµού, το σύνολο των
ήδη υπαρχόντων εκκρεµών υποθέσεων που τους αντιστοιχούν και βρίσκονται
στο περιφερειακό υποκατάστηµα της Αθήνας.
Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ενηµέρωσε τον Συνήγορο ότι:
α) οι διευθυντές των τοπικών υποκαταστηµάτων είναι από την 1η
Σεπτεµβρίου 2011 αρµόδιοι για να παρέχουν στοιχεία σε ασφαλιστικό
οργανισµό όταν το αίτηµα κρίνεται µε τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης
και
β) η διοίκηση του ΙΚΑ προτίθεται να προκαλέσει την άµεση δηµοσίευση
κοινής υπουργικής απόφασης για να συσταθούν κλιµάκια εργασίας απονοµής
και πληρωµής συντάξεων και ανακεφαλαίωσης χρόνου ασφάλισης σε
εφαρµογή του πρόσφατου νόµου για την «επιτάχυνση της διαδικασίας
απονοµής συντάξεων».
Το ΙΚΑ ανακοίνωσε στις 21 Ιουνίου 2012 ότι είναι άµεση προτεραιότητά του να
συγκροτήσει κλιµάκια εργασίας µε αποκλειστικό έργο τον προσδιορισµό του χρόνου
ασφάλισης και την έκδοση και εκτέλεση συνταξιοδοτικών αποφάσεων.
Ο Συνήγορος του Πολίτη υπογραµµίζει την ανάγκη για την άµεση υλοποίηση
αυτής της δέσµευσης δεδοµένου ότι το πρόβληµα των καθυστερήσεων, ειδικότερα
στη βεβαίωση του χρόνου ασφάλισης, επιδεινώνεται συνεχώς.
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