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Θέµα: Αναγνώριση χρόνου θητείας αντιρρησιών συνείδησης κατ΄ εφαρµογή της διάταξης του
άρθρου 26 του ν.4331/2015. - Η συνταξιοδοτική περίπτωση του κ. ***** *****

Αγαπητές / οί κυρίες / κύριοι,
Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρθρο 103 § 9
του Συντάγµατος και το ν.3094/2003 εξετάζει αναφορά του που παρέλαβε από τον κ. *****
******, ο οποίος ζητά την παρέµβαση της Αρχές προκειµένου να διεκπεραιωθεί η
συνταξιοδοτική του περίπτωση.
Συγκεκριµένα, όπως µας αναφέρει ο κ *****, έχει υποβάλει στο Περιφερειακό
Υποκατάστηµα Συντάξεων την µε αριθµ. πρωτ. 21651/7.8.2015 αίτηση χορήγησης σύνταξης
λόγω γήρατος.
Με την αίτησή του αυτή και προκειµένου να θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα, ο κ.
***** ζήτησε την αναγνώριση, ως συντάξιµου, µε εξαγορά, χρόνου 620 ηµερών, ο οποίος
αφορά χρόνο φυλάκισης που εξέτισε ως αντιρρησίας συνείδησης.
Όµως, όπως πάντα µας ενηµερώνει ο ανωτέρω πολίτης, έως τώρα δεν έχει κινηθεί η
διαδικασία εξαγοράς του αιτούµενου χρόνου ασφάλισης, ενηµερώθηκε δε, προφορικά, ότι η
διαδικασία αυτή καθυστερεί εν αναµονή έκδοσης σχετικής εγκυκλίου.1
Τούτων δοθέντων θα ήθελα να παρακαλέσω, κάθε Υπηρεσία στην οποία
απευθύνεται η επιστολή αυτή στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, να µας ενηµερώσει για τα
πραγµατικά περιστατικά που διέπουν την συγκεκριµένη συνταξιοδοτική περίπτωση και µέχρι
την οριστική της διεκπεραίωση.
Κυρίως θα ήθελα να σας παρακαλέσω να ενηµερώσετε τον Συνήγορο του Πολίτη, εάν
πράγµατι θεωρείται, από την Υπηρεσία, απαραίτητη, για την διεκπεραίωση των συναφών µε
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την συγκεκριµένη υπόθεση αιτήσεων αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης, η έκδοση σχετικής
εγκυκλίου, και εάν ναι, πότε εκτιµάτε ότι θα εκδοθεί η εγκύκλιος αυτή.
Σε κάθε περίπτωση πάντως θα ήθελα να επισηµάνω ότι για την υλοποίηση, και της
διάταξης του άρθρου 26 του ν. 4331/2015 έχει εκδοθεί από την ∆/νση Κύριας Ασφάλισης
Μισθωτών και Ασθένειας (∆13) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης η µε αριθµ. πρωτ. Φ. 80000/οικ.32385/1077/17.7.2015 Εγκύκλιος,
στην οποία µεταξύ άλλων αναφέρεται ότι «για την αναγνώριση και εξαγορά του εν λόγω
χρόνου εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 1358/1983, όπως ισχύουν.» .
Περαιτέρω, αξίζει να σηµειωθεί ότι η οριστική υιοθέτηση από τον έλληνα νοµοθέτη
της διάταξης του άρθρου 26 του ν. 43331/20915, µε την οποία αναγνωρίζεται, χωρίς
αποκλεισµούς, εξαιρέσεις και διακρίσεις, ως συντάξιµος ο χρόνος φυλάκισης των
αντιρρησιών συνείδησης, είναι το αποτέλεσµα µακρόχρονων προσπαθειών των
ενδιαφεροµένων καθώς και αρµόδιων µε το αντικείµενο φορέων, µε κεντρικό αίτηµα την
ισότιµη απόλαυση των δικαιωµάτων του ανθρώπου και την µη εφαρµογή διακριτικής
µεταχείρισης σε βάρος των αντιρρησιών συνείδησης. Στην προσπάθεια αυτή συµµετείχε
ενεργά και ο Συνήγορος του Πολίτη ο οποίος υπέβαλε, τον Ιανουάριο του 2014, πρόταση
νοµοθετικής ρύθµισης του ζητήµατος.2, η οποία τελικά έγινε αποδεκτή και υλοποιήθηκε µε
τον ν. 4331/2015.
Τούτων δοθέντων και δεδοµένου ότι το ζήτηµα είναι ζωτικής σηµασίας για ικανό
αριθµό ασφαλισµένων, που αναµένουν να ξαναγνωρίσουν το χρόνο φυλάκισής τους ως
αντιρρησίες συνείδησης προκειµένου να συνταξιοδοτηθούν, (και στους οποίους δεν
χορηγείται, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, ούτε η προσωρινή σύνταξη) ο Συνήγορος του
Πολίτη θεωρεί ότι η ανωτέρω νοµοθετική διάταξη θα πρέπει να υλοποιηθεί άµεσα,
χωρίς περαιτέρω χρονοτριβές, είτε µε την έκδοση σχετικής εγκυκλίου είτε και χωρίς
αυτή, εφόσον θεωρηθεί ότι δεν υφίσταται ανάγκη χορήγησης λεπτοµερέστερων των
υπαρχόντων οδηγιών.
Με την βεβαιότητα ότι θα έχουµε σύντοµα απάντηση εκ µέρους σας, σας ευχαριστώ
θερµά για τη συνεργασία και παραµένουµε πάντοτε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω
πληροφορία ή διευκρίνηση.

Με εκτίµηση

Χρήστος Α. Ιωάννου
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη
Κοινοποίηση:
****** *******
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