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ΙΚΑ - ΕΤΑΜ - ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ιεύθυνση Ασφάλισης και Εσόδων
Αγ. Κωνσταντίνου 8
101 41 Αθήνα

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

Αξιότιµες / οι κυρίες / κύριοι
Όπως ήδη γνωρίζετε, ο Συνήγορος του Πολίτη εξετάζει αναφορά που έχει κατατεθεί
από τον κύριο ***** **** του Σπυρίδωνος, ο οποίος ζητά την παρέµβαση της Αρχής,
προκειµένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης του χρόνου θητείας του, σύµφωνα
µε την διάταξη του άρθρου 26 του ν. 4331/2015, η οποία, εξ’ όσων τουλάχιστον γνωρίζουµε,
καθυστερεί λόγω µη έκδοσης της σχετικής εγκυκλίου.
Με την επιστολή αυτή θα ήθελα να σας υπενθυµίσω ότι ο Συνήγορος του Πολίτη, για
την

υπόθεση

αυτή,

έχει

αποστείλει

στην

Υπηρεσία

σας,

την

µε

αριθ.

πρωτ.

210289/3792/2016/1.2.2016 επιστολή, φωτοαντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτουµε.
Σηµειώνεται ότι στην επιστολή αυτή µεταξύ των άλλων, ο Συνήγορος του Πολίτη
εξέφραζε την άποψη ότι η ανωτέρω νοµοθετική διάταξη θα πρέπει να υλοποιηθεί άµεσα,
«είτε µε την έκδοση σχετικής εγκυκλίου είτε και χωρίς αυτή, εφόσον θεωρηθεί ότι δεν
υφίσταται ανάγκη χορήγησης λεπτοµερέστερων των υπαρχόντων οδηγιών».
Έκτοτε, και παρά τις διαβεβαιώσεις για επικείµενη άµεση ρύθµιση του ζητήµατος, δεν
έχουµε λάβει, µέχρι τώρα, οποιαδήποτε απάντηση εκ µέρους σας, µε συνέπεια η υπόθεση
του κυρίου ***** να παραµένει, επί µακρό χρονικό διάστηµα σε εκκρεµότητα, αφού, από το
Περιφερειακό Υποκατάστηµα Συντάξεων µας έχουν ενηµερώσει ότι αναµένουν την έκδοση
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της σχετικής εγκυκλίου προκειµένου να προχωρήσει η Υπηρεσία στην εξαγορά και
αναγνώριση του χρόνου ασφάλισης του κ. ******
Περαιτέρω δε, και σηµαντικότερο, φαίνεται να παραµένουν ανεφάρµοστες οι
σχετικές διατάξεις του ν. 4331/2015, ένα χρόνο µετά την ψήφισή τους από την Βουλή
των Ελλήνων, και τούτο εξαιτίας µη έκδοσης της σχετικής εγκυκλίου.
Τούτων δοθέντων θα ήθελα να σας παρακαλέσω, αφού επιληφθείτε άµεσα του
θέµατος, να φροντίσετε, κατά τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 5, του Ν. 3094/2003, να
απαντηθεί το προαναφερόµενο έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη το συντοµότερο
δυνατόν.
Εν αναµονή της απάντησής σας, παραµένουµε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε
πληροφορία ή διευκρίνιση θελήσετε.
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