25 Μαίου 2011
Αριθµ. Πρωτ.: 140325/13351/2011
Πληροφορίες:
Άννα Βαβουγυιού (τηλ.: 2107289733)
Πάρης Ζορµ̟άς (τηλ.: 2107289705)
Ιωάννης Τσελεκίδης (τηλ.:2107289641)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Υ̟’ όψιν Γ.Γ. Κου Πεντάζου
Πανε̟ιστηµίου 37
101 65 Αθήνα

Θέµα: Αντισταθµιστική ̟ρόταση αναφορικά µε το ζήτηµα της καθυστέρησης α̟ονοµής
σύνταξης

Αξιότιµε κύριε Γενικέ,
Ο Συνήγορος του Πολίτη ̟αρέλαβε αναφορές µε θέµα την καθυστέρηση για τον
κανονισµό των συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ενδεικτικά οι υ̟’ αριθ.
αναφορές
̟ου
έχουν
κατατεθεί
στην
Αρχή
134837/48396/11.11.2010,
135329/50299/29.11.2010,135627/51139/6.12.2010,139947/9574/19.4.2011,140325/
10810/5.5.2011, 140391/11937/6.5.2011,).
Η Αρχή δια̟ιστώνει ότι α̟ό το έτος 2010 και µεταγενέστερα έχει αυξηθεί η καθυστέρηση
διεκ̟εραίωσης των αιτήσεων συνταξιοδότησης, λόγω – µεταξύ των άλλων - της µεγάλης
αύξησης των κατατεθειµένων αιτήσεων. Για το θέµα αυτό, ο Συνήγορος του Πολίτη είχε
α̟οστείλει το ∆εκέµβριο του 2010 στο Υ̟ουργείο Οικονοµικών το ε̟ισυνα̟τόµενο σχετικό
έγγραφο, ό̟ου γίνεται αναφορά στην καθυστέρηση των συνταξιοδοτικών α̟οφάσεων µε
̟ρόταση για ενίσχυση του ανθρώ̟ινου δυναµικού ή ανακατανοµή του ήδη υ̟άρχοντος (υ̟’
αριθ. ̟ρωτ. 134837/53201/21.12.2010 ε̟ισυνα̟τόµενο έγγραφο της Αρχής).
Σε αντα̟όκριση και του διαµεσολαβητικού ρόλου της Αρχής, ο µεγάλος όγκος των
κατατεθειµένων αιτήσεων για συνταξιοδότηση στο Β’ Τµήµα της 42ης ∆ιεύθυνσης του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους, αντιµετω̟ίστηκε ε̟ιτυχώς – ̟ροσωρινά - µε τη συνδροµή του
ελέγχου των συνταξιοδοτικών φακέλων του Τµήµατος αυτού α̟ό άλλα Τµήµατα της ίδιας
∆ιεύθυνσης.
Α̟ό ε̟αναλαµβανόµενες ε̟ιτό̟ιες ε̟ισκέψεις κλιµακίου της Αρχής, δια̟ιστώθηκαν οι
υ̟έρµετρες ̟ροσ̟άθειες του υ̟άρχοντος ̟ροσω̟ικού να αντα̟οκριθεί στον αυξηµένο όγκο
των κατατεθειµένων αιτήσεων για συνταξιοδότηση, των αυξηµένων τηλεφωνικών
ερωτηµάτων -ιδίως α̟ό το τηλεφωνικό κέντρο της υ̟ηρεσίας-, αλλά και στην εξυ̟ηρέτηση
του κοινού, ̟ου τελευταίως ̟ροσέρχεται µαζικά, λόγω του εύλογου ενδιαφέροντος του για
λήψη ̟ληροφοριών ως ̟ρος τις ̟ροϋ̟οθέσεις συνταξιοδότησης, µετά την ̟ρόσφατη
τρο̟ο̟οίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας.
Πρόσφατα, στο Κοινοβούλιο συζητήθηκε το θέµα της αύξησης αιτήσεων για
συνταξιοδότηση α̟ό το ∆ηµόσιο και η τήρηση ̟ροτεραιότητας µε ηλεκτρονική φραγή, η
ο̟οία θα εξασφαλίζει την α̟ονοµή σύνταξης κατά αύξοντα αριθµό ̟ρωτοκόλλου, εκτός
εξαιρέσεων (βλ. ε̟ισυνα̟τόµενο υ̟’ αριθ. 30306/0092/8.3.2011 έγγραφο της 47ης ∆ιεύθυνσης
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους).
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Ταυτόχρονα, βάσει του άρθρου 57 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων
(Π.∆. 169/2007), ̟ερί καταβολής τρίµηνων α̟οδοχών, δίνεται η δυνατότητα στο µόνιµο ή
ισόβιο υ̟άλληλο ή µόνιµο στρατιωτικό ̟ου α̟οµακρύνεται για ο̟οιονδή̟οτε λόγο α̟ό την
υ̟ηρεσία, να καταβάλλονται για τρεις µήνες όλες οι α̟οδοχές του, ανεξάρτητα α̟ό το αν
έχει συµ̟ληρώσει την ηλικία συνταξιοδότησης. Περαιτέρω, ο καθορισµός και η καταβολή
των τρίµηνων α̟οδοχών σε δηµόσιο λειτουργό ή υ̟άλληλο και στρατιωτικό ̟ου α̟οχωρεί
α̟ό την υ̟ηρεσία του καταβάλλονται α̟ό τον ̟ροϋ̟ολογισµό της υ̟ηρεσίας. Η καταβολή
των τρίµηνων α̟οδοχών αρχίζει α̟ό την ε̟οµένη της δηµοσίευσης στην εφηµερίδα της
κυβέρνησης της ̟αραίτησης ή την α̟οδοχή της ̟αραίτησης, ή την ηµέρα θανάτου του
υ̟αλλήλου.
Ενόψει του γεγονότος ότι η καθυστέρηση για την έκδοση των κανονισµών συντάξεων
α̟ό το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υ̟ερβαίνει σήµερα την εκ του Νόµου (υ̟’ αριθ.
2/67911/0004 κοινή α̟όφαση των Υ̟ουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Α̟οκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών) ̟ροβλε̟όµενη τρίµηνη ̟ροθεσµία, και
ε̟ειδή η ολοκλήρωση της διαδικασίας µέχρι την τελική καταβολή της σύνταξης υ̟ερβαίνει
ακόµη και τους έξι µήνες (ό̟ως δια̟ιστώθηκε και στην α̟ό 17.5.2011 ε̟ιτό̟ια ε̟ίσκεψη
κλιµακίου της Αρχής, ̟.χ. στο Τµήµα Β’ της 42ης ∆ιεύθυνσης εξετάζονται σήµερα αιτήµατα
του Νοεµβρίου του 2010 µε τάση σταδιακής εξοµάλυνσης), ̟ροτείνεται α̟ό την Αρχή η
ε̟ανεξέταση της υφιστάµενης νοµοθεσίας (άρθρο 57 του Κώδικα Πολιτικών και
Στρατιωτικών Συντάξεων), έτσι ώστε να αντα̟οκρίνεται στα τρέχοντα ̟ραγµατικά
δεδοµένα.
Ειδικότερα, θα µ̟ορούσε να εξετασθεί η δυνατότητα χορήγησης στον α̟οχωρούντα
υ̟άλληλο χρηµατικού ̟οσού ως «έναντι», ̟ου θα ̟ροβλέ̟εται σε συγκεκριµένο ύψος ε̟ί
των µελλοντικών, έως και έξι µηνιαίων, κανονισθεισών συντάξιµων α̟οδοχών του και θα
δίδεται α̟ό την υ̟ηρεσία ̟ου α̟οχώρησε. Το ̟οσό αυτό θα αναγράφεται στο ήδη
̟ροβλε̟όµενο ∆ελτίο Ατοµικής και Υ̟ηρεσιακής Κατάστασης (∆ΑΥΚ), ̟ου υ̟οχρεωτικά
α̟οστέλλεται στη ∆ιεύθυνση Μισθών και Συντάξεων. Με τον τρό̟ο αυτό, το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους θα έχει τη δυνατότητα µε ασφάλεια να συµψηφίζει το - ήδη
̟ιστωµένο και αναγραφόµενο στο ∆ΑΥΚ ως «έναντι» - χρηµατικό ̟οσό µε την τελικώς
κανονισθείσα και δικαιούµενη σύνταξη.
Με την ̟ροτεινόµενη ̟ρόταση, αντισταθµιστική, της υ̟έρµετρης καθυστέρησης
ολοκλήρωσης των διαδικασιών, οι α̟οχωρούντες υ̟άλληλοι ή λειτουργοί και στρατιωτικοί,
λαµβάνουν α̟ό την υ̟ηρεσία τους, έναντι των συντάξιµων α̟οδοχών τους, χρηµατικό ̟οσό
̟έραν του ισχύοντος τριµήνου, ̟ροκειµένου να αντιµετω̟ίσουν ̟ιθανά ̟ιεστικά
̟ροβλήµατα καθηµερινής ε̟ιβίωσης ̟ου δηµιουργούν α̟όγνωση στους ασφαλισµένους,
λόγω της ιδιαίτερα µεγάλης καθυστέρησης α̟ονοµής των συνταξιοδοτικών ̟αροχών ̟ου
α̟ορρέουν α̟ό την κοινωνική ασφάλιση.

Σας ευχαριστώ εκ των ̟ροτέρων για τη συνεργασία και ̟αραµένω στη διάθεσή
σας, για ο̟οιαδή̟οτε ̟ληροφορία ή διευκρίνιση θελήσετε.

Με εκτίµηση

Ιωάννης Σακέλλης
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

Κοινο̟οίηση:
1. ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΟ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Κύριο Λέτσιο Βασίλειο
Κάνιγγος 29
101 10 Αθήνα
2. ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
47η ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Κύριο Χριστοδούλου
Κάνιγγος 29
101 10 Αθήνα

Συνηµµένα:
1. Υ̟’ αριθ. ̟ρωτ. 134837/53201/21.12.2010 έγγραφο της Αρχής
2. Υ̟’ αριθ. 30306/0092/8.3.2011 έγγραφο της 47ης ∆ιεύθυνσης του Γ.Λ.Κ.

