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- ∆.Σ. ΕΤΕΑ
- Κυρίου *****, ∆ιευθυντού τ. ΤΕΑΥΕΚ
Θέµα: Καθυστέρηση έγκρισης προαιρετικής ασφάλισης
συνταξιοδοτικού δικαιώµατος *** ***, συζύγου κυρίας *** ***.

και

απώλεια

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρ. 103 § 9 του
Συντάγµατος και το ν.3094/2003 εξετάζει αναφορά της κυρίας *** ***, συζύγου του θανόντος
ασφαλισµένου ΤΕΑΥΕΚ *** ***, σχετικά µε την καθυστέρηση έγκρισης προαιρετικής
ασφάλισής του και απώλεια του συνταξιοδοτικού του δικαιώµατος.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Ο *** *** είχε καταθέσει στο ΤΕΑΥΕΚ την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 3446/29-1-2010 αίτηση–
υπεύθυνη δήλωση για έγκριση προαιρετικής ασφάλισης, προσκοµίζοντας όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Εν συνεχεία, κατέθεσε στο Ταµείο, την υπ΄αριθµ. πρωτ. 19322/27-5-2010
αίτηση–υπεύθυνη

δήλωση,

αιτούµενος

την

απονοµή

σύνταξης

λόγω

γήρατος,

προσκοµίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, µεταξύ των οποίων και το πιστοποιητικό
στρατολογίας, καθώς επιθυµούσε την εξαγορά της στρατιωτικής του θητείας, επισηµαίνοντας
ότι είχε καταθέσει ήδη αίτηση για την έγκριση προαιρετικής ασφάλισης.
Τον Οκτώβριο του 2011 διαπιστώθηκε ότι πάσχει από καρκίνο του στοµάχου. Έκτοτε
και έως και τις 27-3-2012 που επήλθε ο θάνατός του, νοσηλευόταν κατά διαστήµατα στο
νοσοκοµείο. Λόγω των αυξηµένων εξόδων και της δύσκολης οικονοµικής κατάστασης της
οικογένειας, κατέθεσε τον Ιανουάριο του 2012 αίτηση επίσπευσης απονοµής επικουρικής
σύνταξης γήρατος για λόγους υγείας, προσκοµίζοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Η κυρία *** αναφέρει ότι, από το χρόνο υποβολής του αιτήµατος για έγκριση
προαιρετικής ασφάλισης έως και το χρόνο θανάτου του συζύγου της, υπήρξαν εκ µέρους του
επανειληµµένες τηλεφωνικές οχλήσεις προς το Ταµείο αναφορικά µε την πορεία της

Χατζηγιάννη Μέξη 5, 115 28 Αθήνα Τηλ: 2131306600 Φαξ: 2107292129

υπόθεσης του, χωρίς ουδέποτε να λάβει συγκεκριµένη απάντηση για την πορεία των
αιτηµάτων του. Λίγες ηµέρες µετά το θάνατο του συζύγου της, επικοινώνησε η ίδια
τηλεφωνικά µε υπαλλήλους του Ταµείου προκειµένου να γνωστοποιήσει το θάνατο του
συζύγου της και να πληροφορηθεί για τα δικαιολογητικά που θα έπρεπε να προσκοµίσει,
προκειµένου να καταστεί δικαιούχος επικουρικής σύνταξης λόγω χηρείας. Η απάντηση που
έλαβε ήταν ότι αφενός ότι δεν µπορούσαν να προχωρήσουν
εκκρεµούσε

σε αυτό το στάδιο γιατί

το αίτηµα του συζύγου της, αφετέρου ότι δεν µπορούσαν να βρουν τον

συνταξιοδοτικό του φάκελο, όποτε κλήθηκε να συγκεντρώσει εκ νέου όλα τα δικαιολογητικά.
Από την ηµεροµηνία της αρχικής αίτησης έγκρισης προαιρετικής ασφάλισης, υπάλληλος του
Ταµείου, στον οποίο και ανατέθηκε η εξέταση του αιτήµατος επίσπευσης, επικοινώνησε µαζί
της, για πρώτη φορά, 26 µήνες µετά την υποβολή του αιτήµατος.
Στις 19-10-2012, η ενδιαφερόµενη έλαβε ταχυδροµικώς την υπ΄ αριθµ. ***/11-102012 απόφαση ΤΕΑΥΕΚ, µε την

οποία απορρίπτεται το αίτηµα του συζύγου της για

απονοµή σύνταξης λόγω γήρατος διότι δεν πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις (δεν έχει
συµπληρώσει 4.500 ηµέρες επικουρικής ασφάλισης).

Επισηµαίνεται ότι στην ανωτέρω

απόφαση δεν αναφέρονται καθόλου οι ζητηθείσες εξαγορά στρατού και προαιρετική
ασφάλιση, µε τη χρήση των οποίων ο σύζυγός της θα µπορούσε να λάβει την εν λόγω
σύνταξη.
Αρµόδια όργανα του ΤΕΑΥΕΚ την ενηµέρωσαν ότι:
- πράγµατι µπορούσε να προσµετρηθεί ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας του συζύγου της
µετά την εξαγορά του, για την οποία όµως δεν είχε εκδοθεί σχετική απόφαση.
(ήτοι 761 ένσηµα, τα οποία ουδέποτε αναφέρθηκαν στην ως άνω προσβαλλοµένη απόφαση)
- η από 26-01-2010 αίτηση του συζύγου της για έγκριση προαιρετικής ασφάλισης, χρεώθηκε
την 3/4/2012 (δηλαδή δύο περίπου έτη µετά την αίτηση και µετά θάνατον), σε υπάλληλο του
Ταµείου, χωρίς όµως να έχει ακόµα εκδοθεί ουδεµία απόφαση.
Κατόπιν αυτών, η ενδιαφερόµενη υπέβαλε την από 6-12-2012 ένσταση προς το ∆.Σ.
του Ταµείου, στην οποία, επιγραµµατικά, αναγράφει ότι
- η αιτιολογία της υπ΄ αριθµ. ***/11-10-2012 απόφασης ΤΕΑΥΕΚ (ελλειπής χρόνος
ασφάλισης) δεν είναι πλήρης, διότι δεν αναγράφεται σε αυτή η ζητηθείσα εξαγορά της
στρατιωτικής θητείας του συζύγου της, µε την οποία αποκοµίζει 761 ένσηµα. Επίσης, η
προσβαλλοµένη απόφαση δεν αναφέρει αν το Ταµείο έλαβε υπόψη του, ή για ποιο λόγο δεν
έλαβε υπόψη του, την από 26-01-2010 αίτηση για έγκριση προαιρετικής ασφάλισης.
- ο σύζυγός της ουδέποτε κλήθηκε από το ΤΕΑΥΕΚ για να πληροφορηθεί τους λόγους για
τους οποίους επρόκειτο να απορριφθεί το αίτηµά του για απονοµή συντάξεως λόγω γήρατος.
-Το γεγονός ότι ούτε ο σύζυγός της ούτε η ίδια ενηµερώθηκαν από το ΤΕΑΥΕΚ, παρά τις
επανειληµµένες οχλήσεις τους, για την πορεία της από 26-01-2010 αιτήσεως προαιρετικής

ασφάλισης, συνιστά κακοδιοίκηση, που έχει ως αποτέλεσµα την απώλεια δικαιωµάτων από
την πλευρά του ασφαλισµένου.
Η κυρία *** αναφέρει επίσης ότι δεν έχει λάβει από τα Ταµείο καµία απάντηση ή
ενηµέρωση για τα αναγραφόµενα στην ανωτέρω ένστασή της.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Στα πλαίσια της διαµεσολαβητικής

προσπάθειας του

Συνηγόρου

του Πολίτη,

επικοινωνήσαµε τηλεφωνικά µε τον ∆ιευθυντή και αρµοδίους υπαλλήλους του ΤΕΑΥΕΚ.
Ενηµερωθήκαµε αρχικά ότι:
- το Ταµείο δεν είχε ελέγξει το από 29-1-2010 αίτηµα του *** *** ακόµη και µετά την
ηµεροµηνία του θανάτου του. Σύµφωνα µε το Ταµείο, όταν υποβάλλεται αίτηµα προαιρετικής
ασφάλισης, ο ασφαλισµένος παραπέµπεται στην Υγειονοµική Επιτροπή (Υ.Ε.), προκειµένου
να πιστοποιηθεί ότι δεν αντιµετωπίζει προβλήµατα υγείας. Εφόσον ο *** *** απεβίωσε πριν
την εξέταση του αιτήµατός του, δεν είναι πλέον δυνατή η παραποµπή του στην Υ.Ε. και κατ΄
επέκταση η έγκριση της προαιρετικής ασφάλισης.
- Εξετάζεται η περίπτωση ενεργοποίησης της αίτησης για σύνταξη θανάτου της συζύγου του
*** ***, χωρίς την ανάγκη χρησιµοποίησης των ανωτέρω προϋποθέσεων (χρόνος στρατού
και προαιρετικής ασφάλισης).
Σε µεταγενέστερη τηλεφωνική επικοινωνία µας µε αρµόδιο υπάλληλο του Ταµείου,
ενηµερωθήκαµε ότι
- η ενδιαφερόµενη δεν δικαιούται σύνταξη θανάτου, εφόσον ο σύζυγός της είχε µεν 1500
ένσηµα συνολικά στο Ταµείο, αλλά όχι 300 το τελευταίο έτος,
- Ο *** *** είχε συµπληρώσει 4340 ένσηµα (3579 ένσηµα µε χρόνο ΤΕΑΥΕΚ και ΙΚΑ και 761
ηµέρες µε εξαγορά της στρατιωτικής θητείας). Αυτό σηµαίνει ότι υπολείπονταν µόνο 160
ηµέρες προαιρετικής ασφάλισης για την συµπλήρωση του απαιτούµενου χρόνου
συνταξιοδότησης.

Εάν οι εγκριτικές αποφάσεις εξαγοράς στρατού και προαιρετικής

ασφάλισης είχαν εκδοθεί έγκαιρα από το Ταµείο, ο ενδιαφερόµενος θα είχε λάβει σύνταξη
από τον Αύγουστο του 2010.
-Το Ταµείο δεν προέβη στην έκδοση απόφασης προαιρετικής ασφάλισης µέχρι την
ηµεροµηνία θανάτου του ενδιαφερόµενου και εµµένει ότι κάτι τέτοιο είναι πλέον ανέφικτο,
λόγω του θανάτου του.
-Έχει συνταχθεί αρνητική εισήγηση της υπηρεσίας όσον αφορά την ένσταση της
ενδιαφερόµενης και το αίτηµα της προαιρετικής ασφάλισης, µε αιτιολογία τη µη δυνατότητα
παραποµπής του *** *** στην Υγειονοµική Επιτροπή λόγω θανάτου.
- Στην ανωτέρω εισήγηση, το Ταµείο δεν λαµβάνει

υπόψη το γεγονός της παράλειψης

παραποµπής στην Υ.Ε. και έκδοσης εγκριτικής απόφασης στον οφειλόµενο χρόνο.
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Σύµφωνα µε το Καταστατικό του ΤΕΑΥΕΚ (ΥΑ 3510/22-5-1943 όπως τροποποιήθηκε
µε την Υ.Α. 113/3/2939 ΦΕΚ Β 1097 1979),
«Προαιρετική συνέχισις της ασφαλίσεως δεν χωρεί εάν ο ησφαλισµένος κατά την υποβολήν
της περί συνεχίσεως δηλώσεως, είναι ανάπηρος κατά την έννοιαν του Κανονισµού Παροχών.
Περί της υπάρξεως ή µη αναπηρίας αποφαίνεται, µετά παραποµπήν υπό του Ταµείου, η
πρωτοβάθµιος Υγειονοµική Επιτροπή του Ι.Κ.Α., δαπάναις του αιτούντος την συνέχισιν
της προαιρετικής ασφαλίσεως».
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό παροχών του ΤΕΑΥΕΚ (ΥΑ 6090/Σ34/1961 ΦΕΚ Β 221
1961), σχετικά µε τη σύνταξη αναπηρίας,
«Ο ησφαλισµένος δικαιούται συντάξεως λόγω αναπηρίας εάν κατέστη ανάπηρος κατά την
έννοιαν της παρ. 3 και επραγµατοποίησε χιλίας πεντακοσίας τουλάχιστον ηµέρας εργασίας,
εξ ών 300 τουλάχιστον εντός των πέντε ετών των αµέσως προηγουµένων εκείνου καθ`όν
κατέστη ανάπηρος ή επραγµατοποίησε τον υπό των παρ. 1 και 2 του άρθρ. 2 απαιτούµενον
αριθµόν ηµερών εργασίας».
Επίσης,«Ο ησφαλισµένος θεωρείται ανάπηρος κατά την έννοιαν των προηγούµενων
παραγράφων, εάν λόγω παθήσεως ή βλάβης ή εξασθενήσεως σωµατικής ή πνευµατικής
εξαµήνου τουλάχιστον κατ`ιατρικήν πρόβλεψιν διαρκείας και άµα τη λήξει της υπό του
Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων καταβολής επιδόµατος ασθενείας δεν δύναται να
κερδίζη δι`εργασίας ανταποκρινοµένης εις τας δυνάµεις, τας δεξιότητας, την µόρφωσιν και
την συνήθη αυτού επαγγελµατικήν απασχόλησιν πλέον του τρίτου όπερ συνήθως κερδίζει εν
τη αυτή περιφερεία και επαγγελµατική κατηγορία σωµατικώς και πνευµατικώς υγιής
άνθρωπος της αυτής µορφώσεως. Η ύπαρξις της κατά τ` ανωτέρω αναπηρίας βεβαιούται δια
γνωµοδότησεως των κατά τόπους Υγειονοµικών Επιτροπών του ΙΚΑ εφαρµοζοµένων
αναλόγως των οικείων διατάξεων της Νοµοθεσίας του ΙΚΑ ως προς την ακολουθητέαν
διαδικασίαν τας προθεσµίας και διαδικασίαν ασκήσεως ενδίκως µέσων».
Σύµφωνα µε το άρθρο 42 του Ν 2084/1992, Αναµόρφωση Κοινωνικής Ασφάλισης,
σχετικά µε την προαιρετική συνέχιση ασφάλισης,
«7. ∆εν δύναται να γίνει προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης αν ο ασφαλισµένος κατά την
υποβολή της σχετικής αίτησης είναι ανάπηρος κατά την έννοια του στοιχείου β` της παρ. 5
του άρθρου 28 του α.ν. 1846/1951. 8.Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται
αναλόγως και για την προαιρετική ασφάλιση σε φορείς επικουρικής ασφάλισης».
Σύµφωνα µε το Στοιχείο β της παραγράφου 5 του άρθρου 28 του ΑΝ 1846/1951,
Θεσµικός περί ΙΚΑ Νόµος,

«Ο ασφαλισµένος θεωρείται ανάπηρος αν λόγω παθήσεως ή βλάβης ή εξασθένησης
σωµατικής ή πνευµατικής, µεταγενέστερης της υπαγωγής του στην ασφάλιση, διάρκειας
ενός έτους το λιγότερο κατά ιατρική πρόβλεψη, δεν µπορεί να κερδίζει από εργασία που
ανταποκρίνεται στις δυνάµεις,

τις δεξιότητες,

τη

µόρφωση

και

τη

συνηθισµένη

επαγγελµατική του απασχόληση, περισσότερο από το ένα τρίτο (1/3) του ποσού που
συνήθως κερδίζει στην ίδια επαγγελµατική κατηγορία σωµατικά και πνευµατικά υγιής
άνθρωπος της ίδιας µόρφωσης».
∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
- Στην προσβαλλοµένη απόφαση αναγράφεται µόνο το σύνολο ηµερών ασφάλισης, όπως
αυτές προκύπτουν από την υπ΄αριθµ. πρωτ. Α.Φ. ***/26-09-2012 βεβαίωση του ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ,
διαδοχική σύνταξη

από 08/1968 έως 12/1986 (1.826 ηµεροµίσθια) και από τις ηµέρες

ασφάλισης στο ΤΕΑΥΕΚ, από 1/1987 έως 31/01/1994 (1.753 ηµέρες ασφάλισης), συνολικά
3.579 ηµέρες ασφάλισης. Παραλείπονται όµως πλήρως και δεν λαµβάνονται υπ’ όψιν, η
εξαγορά θητείας στρατού (761 ένσηµα), µε τα οποία ο αριθµός ηµερών ασφάλισης θα
αντιστοιχούσε σε 4.340 ηµέρες ασφάλισης, καθώς επίσης και η αίτηση προαιρετικής
ασφάλισης, µε την έγκριση της οποίας ο σύζυγος της ενδιαφερόµενης συµπληρώνει τον
απαιτούµενο αριθµό ενσήµων, ήτοι 4.500.
- Οι υπολειπόµενες ηµέρες προαιρετικής ασφάλισης, χωρίς τις οποίες δεν θεµελιώνεται
δικαίωµα επικουρικής σύνταξης, είναι µόνο 160.
- Σύµφωνα και µε την προφορική ενηµέρωσή µας, εάν οι εγκριτικές αποφάσεις εξαγοράς
στρατού και προαιρετικής ασφάλισης είχαν εκδοθεί έγκαιρα από το Ταµείο, ο ενδιαφερόµενος
θα είχε λάβει σύνταξη από τον Αύγουστο του 2010.
- Το Ταµείο, µε δική του και µόνο ευθύνη, δεν προέβη στην εξέταση της αίτησης και στην
έκδοση

απόφασης

προαιρετικής

ασφάλισης

µέχρι

την

ηµεροµηνία

θανάτου

του

ενδιαφερόµενου, εµµένει όµως ότι κάτι τέτοιο είναι πλέον ανέφικτο, λόγω του θανάτου του.
-Ο σύζυγος της κυρίας ***, τόσο κατά το χρόνο υποβολής του αιτήµατος προαιρετικής
ασφάλισης τον Ιανουάριο του 2010 όσο και κατά το χρόνο υποβολής του αιτήµατος
συνταξιοδότησης λόγω γήρατος τον Μάιο του 2010 δεν ήταν ασθενής και δεν είχε
αναπηρία σε οποιοδήποτε ποσοστό, πιστοποιηµένη από πρωτοβάθµια υγειονοµική
επιτροπή οποιουδήποτε φορέα. Έως και τον Ιανουάριο του 2010, οπότε υπέβαλε αίτηση
συνταξιοδότησης λόγω γήρατος στον ΟΑΕΕ, διατηρούσε ατοµική επιχείρηση χειρωνακτικής
εργασίας. Από τον ΟΑΕΕ αιτήθηκε και έλαβε σύνταξη γήρατος και όχι αναπηρίας.
Επίσης, από αντίγραφα προληπτικών διαγνωστικών και αιµατολογικών εξετάσεων που
υπάρχουν στο αρχείο της συζύγου του, µε ηµεροµηνία διενέργειας των τις 24/08/2011 και
16/08/2011 αντίστοιχα, προκύπτει ότι δεν αντιµετώπιζε κάποιο πρόβληµα υγείας. Η
διάγνωση της ασθένειας του έγινε τον

Οκτώβριο του 2011, οπότε και υπεβλήθη σε

χειρουργική επέµβαση. Για το λόγο αυτό και αφού είχαν ήδη παρέλθει δύο έτη από την
ηµεροµηνία

υποβολής του αιτήµατος προαιρετικής ασφάλισης, κατέθεσε πλέον στο

ΤΕΑΥΕΚ αίτηµα επίσπευσης για οικονοµικούς λόγους και λόγους υγείας, προσκοµίζοντας τα
σχετικά δικαιολογητικά. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι δεν αντιµετώπιζε πρόβληµα υγείας
κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης προαιρετικής ασφάλισης, που είναι και η
απαραίτητη προϋπόθεση ικανοποίησης του αιτήµατός του. Η ύπαρξη της προϋπόθεσης
αυτής, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, οφείλεται εξετάζεται κατά το χρόνο υποβολής του
αιτήµατος και όχι µετά τον θάνατο του ασφαλισµένου.
- Στην περίπτωση του *** ***, το Ταµείο έχει επιδείξει σηµαντική και αδικαιολόγητη
καθυστέρηση, εφόσον, δεδοµένης της νοµοθετικής ρύθµισης περί υπάρξεως ή µη αναπηρίας
κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης, όφειλε να µεριµνήσει για την έγκαιρη
παραποµπή στην Υ.Ε. και την διεκπεραίωση της υπόθεσής του σε εύλογο χρόνο. Αντ΄
αυτού, η υπέρµετρη καθυστέρηση ενασχόλησης µε την υπόθεση, που οφείλεται στην
λειτουργία της υπηρεσίας και όχι σε σφάλµα του ασφαλισµένου, οδήγησε στο να απολέσει ο
ασφαλισµένος νόµιµο δικαίωµά του.
Το ζήτηµα που έχει ανακύψει είναι ιδιαιτέρως σηµαντικό, καθώς ο ασφαλισµένος και, µετά το
θάνατό του, η οικογένεια του στερείται συνταξιοδοτικού δικαιάµατος.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ - ΠΡΟΤΑΣΗ
Η µακροχρόνια παράλειψη του ΤΕΑΥΕΚ να µεριµνήσει για την έγκαιρη παραποµπή
στην Υ.Ε. και την έκδοση εγκριτικής απόφασης προαιρετικής ασφάλισης του συζύγου της
κυρίας ***, η οποία οδήγησε σε απώλεια

συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, δεν µπορεί να

µετακυλίεται στον ίδιο τον ασφαλισµένο
Σύµφωνα µε την αρχή της νοµιµότητας και της συνακόλουθης επιταγής για την καλή
ποιότητα υπηρεσιών προς τον πολίτη, ένα γεγονός που δεν ανάγεται σε υπαιτιότητα του
ασφαλισµένου, αλλά του Ταµείου, δεν µπορεί να αποβαίνει εις βάρος του ασφαλισµένου.
Κάτι τέτοιο αντίκειται στην αρχή της χρηστής διοίκησης, της προστατευοµένης εµπιστοσύνης
του διοικούµενου προς την διοίκηση και του κράτους δικαίου. Και τούτο διότι όλως αιφνίδια
επιβάλλει την ανατροπή της ασφαλιστικής σχέσης ενός καλόπιστου ασφαλισµένου και
µεταβάλλει µία πραγµατική και νοµική κατάσταση, οδηγώντας σε απώλεια ασφαλιστικών,
συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων και οικονοµικών οφελών.
Η εφαρµογή της αρχής της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης απαιτεί µακροχρόνια
συνεχιζόµενη πρακτική της διοίκησης, µε την οποία να οδηγείται ο διοικούµενος καλόπιστα
στη σταθερή και δικαιολογηµένη πεποίθηση για την ύπαρξη δικαιώµατος του. Στα πλαίσια
του Κράτους ∆ικαίου, η ∆ιοίκηση οφείλει να λαµβάνει υπόψη της την παραπάνω αρχή, να

αναγνωρίζει και να αποδέχεται την ευθύνη της απέναντι στους διοικούµενους και να
προσπαθεί µε κάθε µέσο για την εξεύρεση λύσης που να µην ακυρώνει τις ευνοϊκές γι΄
αυτούς δηµιουργηθείσες καταστάσεις.
Στην προκειµένη περίπτωση η απόρριψη του αιτήµατος του *** *** µε την επίκληση
των διατάξεων περί απαραίτητης, αλλά αδύνατης πλέον παραποµπής του στην Υ.Ε., κάτι το
οποίο

δεν έγινε επί δύο και πλέον έτη που ήταν στη ζωή, οδηγεί στη µαταίωση της

χορήγησης επικουρικής σύνταξης.
Προκειµένου να µην υπάρξει

απώλεια

συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, σας

παρακαλούµε να επανεξετάσετε την υπόθεση υπό το πρίσµα των ανωτέρω επισηµάνσεων
και να προβείτε σε έκδοση απόφασης εξαγοράς χρόνου στρατιωτικής θητείας και έγκρισης
προαιρετικής ασφάλισης.
Έχοντας τη βεβαιότητα ότι θα εξαντλήσετε κάθε δυνατότητα εξεύρεσης θεµιτής
λύσης, ώστε να αντιµετωπισθεί η απώλεια του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, σας
ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και είµαστε στη διάθεσή σας για
οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία θελήσετε.
Επισυνάπτονται φωτοαντίγραφα των από 24/08/2011 και 16/08/2011 ιατρικών
εξετάσεων.
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