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Πολίτες διαµαρτυρήθηκαν στον Συνήγορο για τη µεγάλη καθυστέρηση στην
πρωτοκόλληση και την ανταπόκριση της ∆ιεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) στα αιτήµατά τους.
Ο Συνήγορος του Πολίτη κατά τη διερεύνηση των υποθέσεων διαπίστωσε ότι το
πρόβληµα της πρωτοκόλλησης, αλλά και της εξέτασης των αιτήσεων, οφείλεται
µεταξύ άλλων: α) στην αύξηση των εισερχόµενων συνταξιοδοτικών αιτήσεων λόγω
της µαζικής αποχώρησης των υπαλλήλων από την υπηρεσία τους, β) στην κατάθεση
πολλών ερωτήσεων των ήδη συνταξιούχων λόγω της συνεχόµενης απρόβλεπτης
µεταβολής της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας, γ) των αιτηµάτων αναγνώρισης
πλασµατικών χρόνων βάσει των διατάξεων του Ν. 3865/2010 και δ) στην ταυτόχρονη
αποχώρηση έµπειρου στελεχιακού δυναµικού της ∆ιεύθυνσης Συντάξεων του ΓΛΚ.
Επίσης, η καθυστέρηση αυτή επιφέρει δηµοσιονοµικό κόστος για το κράτος, καθώς
εάν οι αιτήσεις αναγνώρισης πλασµατικών χρόνων είχαν εγκαίρως εκκαθαριστεί, τότε
µε την επακόλουθη πληρωµή των προαιρετικά καταβαλλόµενων αναγνωρισµένων
εισφορών θα είχαν βελτιωθεί και οι ταµειακές ροές του δηµοσίου ταµείου. Η Αρχή
εξέφρασε την ανησυχία ότι η εκπρόθεσµη πρωτοκόλληση, που αλυσιδωτά οδηγεί
σε περαιτέρω καθυστέρηση της ήδη καθυστερηµένης εξέτασης των αιτήσεων,
αφενός γεννά δικαίωµα αποζηµίωσης του πολίτη κατά τον Κώδικα ∆ιοικητικής
∆ιαδικασίας, αφετέρου ενδέχεται να οδηγήσει ακόµη και σε απώλεια συνταξιοδοτικών
δικαιωµάτων.
Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήµανε τον ∆εκέµβριο του 2012 στην 4η ∆ιεύθυνση
Προσωπικού του ΓΛΚ ότι υφίσταται ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης µε ανθρώπινο
δυναµικό, έστω και προσωρινά, του αρµόδιου Τµήµατος Αρχείου – Πρωτοκόλλησης,
και εν συνεχεία όλων των άλλων Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης Συντάξεων του ΓΛΚ,
ώστε να καταστεί δυνατή η συντοµότερη εξέταση των αιτηµάτων των συνταξιούχων.
Η ανάγκη αυτή εκπορεύεται από την υποχρέωση της ανωτέρω ∆ιεύθυνσης να
πρωτοκολλεί αυθηµερόν όλα τα εισερχόµενα έγγραφα και να απαντά στα αιτήµατά
των πολιτών σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και τις ειδικά
οριζόµενες και προβλεπόµενες προθεσµίες, οι οποίες δεν τηρούνται.
Η ∆ιεύθυνση Προσωπικού του ΓΛΚ γνωστοποίησε στον Συνήγορο τον Μάρτιο
του 2013 ότι το πάγωµα των προσλήψεων έχει δηµιουργήσει οξύ πρόβληµα
υποστελέχωσης σχεδόν στο σύνολο των υπηρεσιών του ΓΛΚ. Επίσης, ότι για το
χρονικό διάστηµα ενός έτους διατέθηκαν 6 υπάλληλοι κατηγορίας ∆Ε, καθώς και ότι
θα υπάρξει διάθεση και τοποθέτηση 10 επιπλέον υπαλλήλων κατηγορίας ∆Ε.
Ο Συνήγορος του Πολίτη επισηµαίνει την ανάγκη για την ταχεία ολοκλήρωση της
διαδικασίας ενίσχυσης του προσωπικού, καθώς το πρόβληµα των καθυστερήσεων
επιδεινώνεται συνεχώς.
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