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Θέµα: Πρόταση άµεσης παρέµβασης του ∆ιοικητή του ΙΚΑ για την
διεκπεραίωση των υποθέσεων έκδοσης βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης από
τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ (ιδίως Υποδιεύθυνση Μητρώων
Ασφαλισµένων του Περιφερειακού Υποκαταστήµατος ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
Αθήνας)

Αγαπητέ κύριε ∆ιοικητά,
Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρ. 103 § 9
του Συντάγµατος και το ν.3094/2003 έγινε αποδέκτης σηµαντικού αριθµού
αναφορών1 πολιτών που διαµαρτύρονται για την µεγάλη καθυστέρηση έκδοσης των
συνταξιοδοτικών αποφάσεων. ∆εκάδες υποθέσεις που
χειρίζονται Ειδικοί
Επιστήµονες της Αρχής µας τεκµηριώνουν
την σοβαρότητα του δοµικού
προβλήµατος του ΙΚΑ και την αναγκαιότητα εφαρµογής επειγόντως
αποτελεσµατικής λύσης.
Συγκεκριµένα, διαπιστώθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης
που το ΙΚΑ είναι ένας από τους εµπλεκοµένους ασφαλιστικούς οργανισµούς, ο
απαιτούµενος χρόνος έκδοσης βεβαίωσης που αφορά τον χρόνο ασφάλισης στο ΙΚΑ
φθάνει το ένα (1) έτος. Η δυσλειτουργία αυτή δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα στην
έκδοση κύριας σύνταξης βάσει διαδοχικής ασφάλισης σε ΟΑΕΕ, ∆ηµόσιο και άλλους
ασφαλιστικούς οργανισµούς. Μάλιστα, όπως προέκυψε ύστερα από αλλεπάλληλες
επαφές και έγγραφα της Αρχής µε την Υποδιεύθυνση Μητρώων Ασφαλισµένων του
Περιφερειακού Υποκαταστήµατος ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Αθήνας2, το υπόλοιπο των εκκρεµών
συνταξιοδοτικών υποθέσεων για τον Οκτώβριο του 2011 είναι 7053, στο στελεχιακό
δυναµικό από 13 εργαζόµενους έχουν αποµείνει πλέον µόνο 7, ενώ κάθε ένας έχει τη
δυνατότητα να διεκπεραιώσει, κατά προσέγγιση, 5 υποθέσεις την ηµέρα. Με αυτό
τον τρόπο, καταλήγει ο ασφαλισµένος να περιµένει µέχρι και δύο (2) έτη για
την απονοµή της σύνταξης του. Συνεπώς, η σοβαρότητα αυτού του δοµικού
προβλήµατος του οργανισµού αναδεικνύει και την αναγκαιότητα εφαρµογής
επειγόντως αποτελεσµατικής λύσης.
Κατόπιν επισηµάνσεων και της Ανεξάρτητης Αρχής σε επαφές που είχε µε
στελέχη του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, εκδόθηκε από την διοίκηση του οργανισµού η υπ’ αριθ.
53/Σ22/2/04.08.2011 εγκύκλιος, σύµφωνα µε την οποία ανατίθεται η αρµοδιότητα
παροχής στοιχείων πολιτών που είχαν ασφαλιστικό δεσµό µε το Ταµείο σε άλλους
ασφαλιστικούς οργανισµούς που κρίνουν συνταξιοδοτικά αιτήµατα, βάσει των
Ενδεικτικά αναφέρουµε τις υπ’ αριθ. …………………..
Τα από 07.09.2011 και 01.11.2011 έγγραφα της Υποδιεύθυνση Μητρώων Ασφαλισµένων του
ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προς τον Συνήγορο του Πολίτη
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διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, από τους ∆ιευθυντές των Τοπικών
Υποκαταστηµάτων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Με αυτό τον τρόπο αποκεντρώνεται η εν λόγω
εργασία και µειώνεται σηµαντικά ο µελλοντικός όγκος υποθέσεων που µέχρι σήµερα
είχε
η
Υποδιεύθυνση
Μητρώων
Ασφαλισµένων
του
Περιφερειακού
Υποκαταστήµατος ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Αθήνας.
Το πρόβληµα όµως δεν επιλύεται ικανοποιητικά, τουλάχιστον σε
βραχυπρόθεσµο ορίζοντα, γιατί ήδη υπάρχουν 7000 περίπου υποθέσεις σε
εκκρεµότητα που σηµαίνει ότι για τις τελευταίες εισερχόµενες θα απαιτηθεί περίπου
ένα (1) έτος για να διεκπεραιωθούν, ενώ ταυτόχρονα και στο Περιφερειακό
Υποκατάστηµα Θεσσαλονίκης, που έχουν αποσταλεί αιτήσεις για έκδοση βεβαίωσης
χρόνου ασφάλισης ο χρόνος αναµονής για συνταξιοδοτικά ζητήµατα είναι περίπου 6
έως 7 µήνες.
Συνεπώς, η Ανεξάρτητη Αρχή οφείλει να επισηµάνει ότι απαιτούνται περαιτέρω
ενέργειες και παρεµβάσεις για την οριστική επίλυση του ζητήµατος. Σ’ αυτή την
κατεύθυνση για παράδειγµα, εκτιµούµε ότι: α) θα µπορούσε να δηµιουργηθεί µία
οµάδα 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 ή/και β) να επιµεριστούν και να αποσταλούν στα Τοπικά
Υποκαταστήµατα του οργανισµού, το σύνολο των ήδη υπαρχόντων εκκρεµών
υποθέσεων που τους αντιστοιχούν και βρίσκονται στο Περιφερειακό Υποκατάστηµα
της Αθήνας και όχι µόνο αυτές που υποβάλλονται στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ από 01.09.2011
και ύστερα.
Σε κάθε περίπτωση, προτείνουµε την εύρεση και άµεση υλοποίηση από µέρους
σας εκείνης της βέλτιστης λύσης που θα οδηγήσει στην εκκαθάριση των εκκρεµών
υποθέσεων της υπηρεσίας του ΙΚΑ στη Μ. Αλεξάνδρου. Η λύση φυσικά προϋποθέτει
την µόνιµη ή προσωρινή, πάντως άµεση ισχυρή στελέχωση του Τµήµατος ή/και την
εκκαθάριση των εκκρεµών φακέλων από προσωπικό του ΙΚΑ που δεν είναι
τοποθετηµένο στην υπηρεσία αυτή. Εκτιµούµε ότι είναι κρίσιµη η εύρεση λύσης σε
συνεργασία µε τον αρµόδιο προϊστάµενο κ. Κοκκοβό που εκτιµούµε ότι γνωρίζει
πολύ καλά τα προβλήµατα και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, οδηγώντας έτσι
α) σε πλήρη εκκαθάριση των σηµερινών εκκρεµοτήτων και β) σε σταθερή πλέον
διεκπεραίωση όλων των νέων φακέλων υποθέσεων εντός ευλόγου χρονικού,
λαµβάνοντας υπόψη ότι στις περιπτώσεις της διαδοχικής ασφάλισης παρατηρείται
ήδη καθυστέρηση και στους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς που συµµετέχουν
στην παροχή θέτοντας έτσι σε κίνδυνο ακόµη και την αξιοπρεπή διαβίωση των
πολιτών.
Ως εκ τούτου, προσβλέποντας στην αγαστή συνεργασία µε την Ανεξάρτητη Αρχή
και µε αποκλειστικό γνώµονα την µέγιστη δυνατή εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων,
παρακαλούµε να προβείτε άµεσα στις αναγκαίες ενέργειες για την επίλυση αυτού
του συστηµικού προβλήµατος, καθώς και την ταχύτερη δυνατή διεκπεραίωση των
συγκεκριµένων υποθέσεων3 των πολιτών που προσέφυγαν στον Συνήγορο του
Πολίτη, ενηµερώνοντας µας ταυτόχρονα για την προκρινόµενη λύση που θα
εφαρµοστεί.
Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση θα είµαστε στη διάθεσή σας.
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