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Αρ. Πρωτ.: 2/13408/Γ∆Μ-Σ

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
α) Γ.Ε.Σ.
∆/νση Οικονοµικού / 4γ
ΒΣΤ 902
β) Γ.Ε.Ν. - ∆/νση Ε4
ΤΓΝ 1040
γ) Γ.Ε.Α. - Ο.Λ.Κ.Α.
ΤΓΑ 1010
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
α) Αρχηγείο ΕΛ.ΑΣ.
∆/νση Οικονοµικών
Μικράς Ασίας 9
Τ.Κ. 115 27 ΑΘΗΝΑ
β) Αρχηγείο Πυροσβ. Σώµατος
∆/νση VIII ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Μουρούζη 4
Τ.Κ. 101 72 ΑΘΗΝΑ
3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Κλάδος Προσωπικού & ∆ιοικ.
Μέριµνας
∆/νση Προσωπικού Λ.Σ.
Γρ. Λαµπράκη 150
185 18 Πειραιάς

ΚΟΙΝ. :

Ως Πίνακας Κοινοποιήσεων

ΘΕΜΑ : Τυποποίηση δικαιολογητικών συνταξιοδότησης.

Η συγκέντρωση και υποβολή εκ µέρους των ∆ιευθύνσεων Οικονοµικού ενός µεγάλου και
αρκετά διαφοροποιούµενου κατά περίπτωση, αριθµού δικαιολογητικών, για το προσωπικό που
πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί από το ∆ηµόσιο, είναι γνωστό ότι έχει δηµιουργήσει σηµαντικά
προβλήµατα τόσο στους ενδιαφεροµένους όσο και στις κατά περίπτωση αρµόδιες υπηρεσίες που
εκδίδουν ή διαχειρίζονται τον όγκο αυτών των δικαιολογητικών.
Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσµα σηµαντικό πρόσθετο φόρτο εργασίας, προστριβές
µεταξύ των εµπλεκοµένων υπηρεσιών και των ενδιαφεροµένων, άσκοπη αλληλογραφία,
τροφοδότηση της γραφειοκρατίας, καθυστέρηση στις διαδικασίες απονοµής σύνταξης και εν τέλει
µη αποτελεσµατική εξυπηρέτηση του πολίτη.

Αντικατάσταση των πολλών δικαιολογητικών συνταξιοδότησης µε το ∆ελτίο
ατοµικής και υπηρεσιακής κατάστασης του στρατιωτικού.
Στο πλαίσιο των προσπαθειών που έχει αναλάβει το Υπουργείο Οικονοµίας και
Οικονοµικών, για την αναβάθµιση των παρεχοµένων προς τον πολίτη υπηρεσιών, µε
πρωτοβουλία της Γενικής ∆ιεύθυνσης Μισθών και Συντάξεων, πραγµατοποιήθηκε σειρά
συναντήσεων µ΄ όλους τους εµπλεκόµενους συνταξιοδοτικούς φορείς για την αντιµετώπιση της
κατάστασης αυτής.
Επιστέγασµα των προσπαθειών αυτών είναι η έκδοση του Π.∆/τος 102 (ΦΕΚ 70/Α’/3.3.04)
σύµφωνα µε το οποίο, ορίζεται, ως ΜΟΝΟ δικαιολογητικό συνταξιοδότησης το ∆ελτίο ατοµικής και
υπηρεσιακής κατάστασης, εφεξής αποκαλούµενο «∆ΕΛΤΙΟ».
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η αντικατάσταση των πολλών δικαιολογητικών που
σήµερα υποβάλλονται προς τους συνταξιοδοτικούς φορείς, µ΄ ένα συγκεκριµένο, τυποποιηµένο και
ενιαιοποιηµένο έντυπο, το οποίο όπως ήδη αναφέρθηκε καλύπτει και τις ανάγκες όλων των κατά
περίπτωση συνταξιοδοτικών φορέων όχι µόνο της κύριας αλλά και της επικουρικής ασφάλισης.

Από ποιόν συµπληρώνεται το ∆ελτίο. Ποιούς αφορά.
Οι ∆ιευθύνσεις Οικονοµικού των Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας και
κάθε άλλη Αρχή που είναι αρµόδια για την έκδοση της διοικητικής πράξης αποµάκρυνσης του
Στρατιωτικού από την υπηρεσία, έχουν την αποκλειστική ευθύνη συµπλήρωσης και αποστολής
του ∆ελτίου. Σηµείο αναφοράς για τη συµπλήρωση του ∆ελτίου αποτελεί ο ατοµικός υπηρεσιακός
φάκελος του στρατιωτικού. Εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή που θα πρέπει να δείξουν οι ∆/νσεις
Οικονοµικού κατά τη µεταφορά των δεδοµένων στο ∆ελτίο, και
τη φροντίδα για την
επικαιροποίηση των ατοµικών - προσωπικών δεδοµένων του στρατιωτικού . Σηµειώνεται ότι η
υπεύθυνη δήλωση αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι του «∆ελτίου» και συµπληρώνεται
υποχρεωτικά από τον ενδιαφερόµενο στρατιωτικό.
Η συµπλήρωση του «∆ελτίου» αφορά όλους όσους θα συνταξιοδοτηθούν από το ∆ηµόσιο
και θα αποχωρήσουν της υπηρεσίας µετά την 1η Ιανουαρίου 2004.

Υπάρχουν άλλα δικαιολογητικά; Πού στέλνεται το ∆ελτίο.
Σηµειώνεται ότι τα µόνα δικαιολογητικά που ίσως χρειαστεί να συνοδεύουν το ∆ελτίο κατά
περίπτωση είναι αυτά για τα οποία γίνεται ειδική αναφορά στις αναλυτικές οδηγίες. Π.χ. ιατρικές
γνωµατεύσεις, δικαστικές αποφάσεις κ.λ.π. Κάθε άλλη εγκύκλιος που έχει εκδοθεί και ορίζει
διαφορετικά δικαιολογητικά συνταξιοδότησης καταργείται. Τονίζεται ότι η µε αρ. πρωτ. 36888/17-22003 εγκύκλιός µας, κατά το µέρος που ορίζει τη διαδικασία αποστολής των δικαιολογητικών,
εξακολουθεί να ισχύει. Έτσι οι ∆ιευθύνσεις Οικονοµικού ή οι κατά περίπτωση αρµόδιες Υπηρεσίες
για την αποστολή των δικαιολογητικών συνταξιοδότησης θα στέλνουν το ∆ελτίο σ΄ όλους τους
αρµόδιους κατά περίπτωση συνταξιοδοτικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης
συνοδευόµενο απαραίτητα µε την αίτηση συνταξιοδότησης του στρατιωτικού.

Ηλεκτρονική αξιοποίηση του ∆ελτίου.
Η µελέτη και η ανάλυση που προηγήθηκε της σύνταξης του ∆ελτίου κατέδειξε ότι η
ηλεκτρονική αξιοποίησή του θα έχει καταλυτικά αποτελέσµατα στη διαδικασία απονοµής της
σύνταξης, εξασφαλίζοντας ακόµη περισσότερο την εγκυρότητα των ενεργειών της Υπηρεσίας
Συντάξεων στο µικρότερο δυνατό χρόνο.
Στην κατεύθυνση αυτή η Γενική ∆ιεύθυνση Μισθών και Συντάξεων έχει αναπτύξει τις
απαραίτητες µηχανογραφικές εφαρµογές για την ηλεκτρονική αξιοποίηση του δελτίου, δίνοντας

µεταξύ άλλων τη δυνατότητα στις ∆ιευθύνσεις Οικονοµικού, συµπλήρωσης, εκτύπωσης και
αποστολής του ∆ελτίου και ηλεκτρονικά µέσω του διαδικτύου, εφόσον βέβαια οι υπηρεσίες αυτές
έχουν δυνατότητα πρόσβασης σ΄ αυτό.
Αν και τα θετικά αποτελέσµατα µιας τέτοιας διαδικασίας είναι προφανή, επισηµαίνεται
ιδιαίτερα η επιβολή κανόνων, ελέγχων και βοήθειας που παρέχει η εφαρµογή κατά την ηλεκτρονική
συµπλήρωση του ∆ελτίου µε αποτέλεσµα την εξ αντικειµένου ελαχιστοποίηση, αν όχι τη µη
ύπαρξη, λαθών.
Για το λόγο αυτό συνιστάται στις υπηρεσίες που έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο
διαδίκτυο να επιλέξουν αυτό τον τρόπο.
Για την υλοποίηση των όσων αναφέρονται στην ενότητα αυτή απαιτείται, σε πρώτη φάση, η
υποβολή αίτησης εκ µέρους σας για παροχή δικαιώµατος πρόσβασης στην εφαρµογή, σύµφωνα
µε το συνηµµένο υπόδειγµα. Στη συνέχεια θα σας σταλεί σχετική απαντητική επιστολή µε τους
κωδικούς πρόσβασης και αναλυτικές οδηγίες.
Τονίζεται ότι µέχρι να ρυθµιστεί νοµοθετικά το θέµα της ηλεκτρονικής υπογραφής, οι
∆ιευθύνσεις Οικονοµικού που θα επιλέξουν την ηλεκτρονική διαχείριση του ∆ελτίου θα στέλνουν το
δελτίο αυτό υποχρεωτικά και µε τον κλασικό τρόπο, δηλαδή ταχυδροµικά µε διαβιβαστικό
έγγραφο, υπογεγραµµένο, σφραγισµένο κ.λπ.

Χτύπηµα γραφειοκρατίας - Καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
Η προσπάθεια αυτή επιφέρει καίριο και αποφασιστικής σηµασίας χτύπηµα στη
γραφειοκρατία, θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη νέων αντιλήψεων και συµπεριφορών στην
επικοινωνία µεταξύ των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών και κυρίως ανοίγει διάπλατα το δρόµο για την
αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία και στο θέµα της ουσιώδους
αναβάθµισης των παρεχόµενων, εκ µέρους της ∆ιοίκησης, προς τον πολίτη υπηρεσιών.
Ενόψει των ανωτέρω παρακαλούνται όλες οι εµπλεκόµενες υπηρεσίες να ανταποκριθούν
θετικά στην προσπάθεια αυτή επιδεικνύοντας τη δέουσα επιµέλεια και υπευθυνότητα για τη
συµπλήρωση του «∆ΕΛΤΙΟΥ».
Συνηµµένα σας στέλνουµε: α) Υπόδειγµα του ∆ελτίου ατοµικής και υπηρεσιακής
κατάστασης, β) Οδηγίες συµπλήρωσης και γ) Υπόδειγµα αίτησης πρόσβασης στην εφαρµογή.
Σηµειώνεται ότι το σχετικό «∆ελτίο» καθώς και η παρούσα εγκύκλιος υπάρχουν στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.MOF-GLK.gr.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ :
1. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
∆/νσεις 42, 43, 44, 45, 46, 47
και Τ.48 της Υπηρεσίας Συντάξεων
2. Μ.Τ.Π.Υ. Κηφισίας 32, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ
3. Τ.Π.∆.Υ. Σταδίου 31, 105 59 ΑΘΗΝΑ
4. Μ.Τ.Σ. - Τ.ΑΣ. Κολοκοτρώνη 13, 105 62 ΑΘΗΝΑ
5. Μ.Τ.Α. - Τ.Α.Σ.Α. Ακαδηµίας 27, 106 71 ΑΘΗΝΑ
6. Μ.Τ.Ν. - Τ.Α.Ν. Γλάδστωνος 1, 106 77 ΑΘΗΝΑ
7. Τ.Α.Λ.Σ. Νοταρά 94, 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
8. Ε.Τ.Ε.Χ. Βερανζέρου 13, 106 77 ΑΘΗΝΑ
9. Τ.Α.Α.Σ. Βουλής 16, 105 63 ΑΘΗΝΑ
10. Ε.Τ.Υ.Α.Π.- Κ.Υ.Υ.Α.Π. - Τ.Α.Υ.Α.Π.
Βερανζέρου 48 - 104 38 ΑΘΗΝΑ
11. Ε.Τ.Υ.Π.Σ. - Τ.Α.Υ.Π.Σ. Π. Τσαλδάρη 31,
105 53 ΑΘΗΝΑ
12. Τ.Α.Α.Θ.Π. ∆ελφών & Γριβαίων 5, 106 80 ΑΘΗΝΑ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάµενος της ∆ιεκ/σης α.α.

ΝΙΚ. ΦΑΡΜΑΚΗΣ

