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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 έχοντας γίνει αποδέκτης σηµαντικού αριθµού
αναφορών πολιτών που διαµαρτύρονται για την µεγάλη καθυστέρηση έκδοσης των
συνταξιοδοτικών αποφάσεων, επανέρχεται στο ζήτηµα αφού δεκάδες υποθέσεις που
χειρίζονται Ειδικοί Επιστήµονες της Αρχής µας τεκµηριώνουν την σοβαρότητα του
δοµικού προβλήµατος του ΙΚΑ και την αναγκαιότητα εφαρµογής επειγόντως
αποτελεσµατικής λύσης.
Ειδικότερα, σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 146123/35649/15.12.2011 επιστολής που
σας έχει απευθύνει η Ανεξάρτητη Αρχή, λάβαµε την µε αριθ. Γ31/3 25.01.2012
απάντηση του Τµήµατος ∆ιαδοχικής Ασφάλισης της ∆/νσης Παροχών του ΙΚΑ –
ΕΤΑΜ στην οποία αναφέρεται ότι: α) µε την εγκύκλιο 53/2011 ανατέθηκε στους
∆/ντες των Τοπικών Υποκαταστηµάτων η αρµοδιότητα παροχής στοιχείων σε
ασφαλιστικό οργανισµό όταν το αίτηµα κρίνεται µε τις διατάξεις της ∆ιαδοχικής
Ασφάλισης. Με αυτό τον τρόπο αποκεντρώνονται οι διαδικασίες και προσδοκάται
συντόµευση του χρόνου έκδοσης των συνταξιοδοτικών αποφάσεων και β)
αναµένεται άµεσα η δηµοσίευση Κ.Υ.Α. περί σύστασης κλιµακίων εργασίας
απονοµής και πληρωµής προσωρινών και οριστικών συντάξεων και ανακεφαλαίωσης
χρόνου ασφάλισης σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν. 3996/2011
«επιτάχυνση της ∆ιαδικασίας Απονοµής Συντάξεων».
Αναφορικά µε το πρώτο ζήτηµα της αποκέντρωσης και της προσδοκώµενης
σύντµησης του αναγκαίου χρόνου έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων, έχουµε
διαπιστώσει ότι τουλάχιστον στα Περιφερειακά Υποκαταστήµατα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη η αναµονή ξεπέρνα τους έξι (6) µήνες µε
αποτέλεσµα να µην παρατηρείται καµία βελτίωση αναφορικά µε τον αναγκαίο χρόνο
διεκπεραίωσης σε σχέση µε το πρόσφατο παρελθόν.
Αναφορικά µε την άµεση έκδοση της ΚΥΑ και τη σύσταση κλιµακίων εργασίας
απονοµής και πληρωµής προσωρινών και οριστικών συντάξεων και
ανακεφαλαίωσης, δεν γνωρίζουµε αν έχει υλοποιηθεί µέχρι σήµερα. Σε πρόσφατη
όµως επικοινωνία µε το µε την Υποδιεύθυνση Μητρώων Ασφαλισµένων του

Περιφερειακού Υποκαταστήµατος ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Αθήνας διαπιστώθηκε ότι το
πρόβληµα βαίνει σαφώς επιδεινούµενο, αφού ο αριθµός των αιτήσεων που
βρίσκονται σε εκκρεµότητα για ανακεφαλαίωση, από 7000 περίπου που ήταν τον
Οκτώβριο έφτασε τις 8000 ενώ αναµένεται και η συνταξιοδότηση δύο υπαλλήλων.
Ως εκ τούτου, προσβλέποντας στην αγαστή συνεργασία µε την Ανεξάρτητη Αρχή
και µε αποκλειστικό γνώµονα την µέγιστη δυνατή εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων,
παρακαλούµε όπως µας ενηµερώσετε εκ νέου για την πρόοδο στις ενέργειες που
έχετε προβεί προκειµένου να επιλυθεί αυτό το πολύ σοβαρό πρόβληµα.
Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση θα είµαστε στη διάθεσή σας.
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