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Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρθρο 103 § 9 του
Συντάγµατος και το ν.3094/2003 δέχθηκε και ερεύνησε αναφορές από πολίτες, ασφαλισµένους τόσο
στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, όσο και στο ∆ηµόσιο, οι οποίοι, πριν την έναρξη ισχύος του ν. 2510/1997,
εξέτισαν ποινές στερητικές της ελευθερίας, αρνούµενοι τη στρατιωτική τους υπηρεσία,
επικαλούµενοι, ως αντιρρησίες συνείδησης, τις θρησκευτικές ή ιδεολογικές τους πεποιθήσεις.
Οι αναφερόµενοι ζήτησαν τη διαµεσολάβηση της Αρχής, προκειµένου να αναγνωρισθεί ως
συντάξιµο το διάστηµα της φυλάκισής τους, αφενός χωρίς τις διακρίσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας,
αναφορικά µε τις προϋποθέσεις θεµελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος και αφετέρου, χωρίς το
διαχωρισµό µεταξύ των υπαγοµένων στην ασφάλιση των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης
αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και των υπαγοµένων στην
ασφάλιση του ∆ηµοσίου.

1. Ιστορικό – περιγραφή του προβλήµατος
1.1. Για του υπαγόµενους στην ασφάλιση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
Οι αναφερόµενοι που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ισχυρίζονται ότι,
αποκλείονται του δικαιώµατος αναγνώρισης ως πλασµατικού του χρόνου προσωπικής κράτησης, που
εξέτισαν, έως την έναρξη ισχύος του ν. 2517/1997, µε το σκεπτικό ότι έχουν θεµελιώσει δικαίωµα
συνταξιοδότησης µε προϋποθέσεις που ίσχυαν έως 31/12/2010, ή µε όσες δεν έχουν τροποποιηθεί µε
το άρθρο 10 του ν.3863/2010. Και τούτο επειδή το εδάφιο ια της παρ.1 του άρθρου 40 του
ν.3996/2011, δίνει τη δυνατότητα αναγνώρισης µόνο σε όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό
δικαίωµα µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3863/2010.
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Επικαλούνται δε αποφάσεις Υποκαταστηµάτων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, που έχουν απαντήσει
αρνητικά επί σχετικού αιτήµατος, µε την αιτιολογία ότι, «…για όσους θεµελιώνουν ή κατοχυρώνουν
δικαίωµα συνταξιοδότησης µέχρι 31/12/2010, καθώς και για όσους θεµελιώνουν από 1/1/2011 και εξής
µε βάση προϋποθέσεις που δεν τροποποιούνται από το άρ.10 του ν.3863/2010, εξακολουθούν να
ισχύουν οι παλιές διατάξεις και ως εκ τούτου δεν έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στις αναγνωρίσεις
που άρθρου 40 του ν.3996/2011».
Κατά τους ισχυρισµούς τους η ρύθµιση αυτή φαίνεται να αποκλείει την συντριπτική
πλειονότητα των ασφαλισµένων που εξέτισαν ποινή φυλάκισης, ανερχόµενη στον αριθµό των 1500
και πλέον ατόµων, µε αποτέλεσµα η εν λόγω διάταξη να καθίσταται κενό γράµµα χωρίς ουσιαστικό
περιεχόµενο, ενώ ευλόγως τίθεται το ερώτηµα, ποιους τελικά καλύπτει η ρύθµιση αυτή.
1.2. Για του υπαγόµενους στην ασφάλιση του ∆ηµοσίου
Από την άλλη πλευρά, για όσους απασχολούνται και ασφαλίζονται στο ∆ηµόσιο δεν
υφίσταται σχετική ρύθµιση, για αναγνώριση του χρόνου φυλάκισης ως συντάξιµου, γεγονός το οποίο
οι αναφερόµενοι θεωρούν άδικη και άνιση µεταχείριση και το οποίο θίγει την προσωπικότητά τους
και την ελευθερία συνείδησής τους.
Μάλιστα οι ίδιοι (κυρίως υπάλληλοι του τ. Υπουργείου Πολιτισµού), µας ανέφεραν ότι έχουν
προβεί, σε υποβολή σχετικού αιτήµατος για τη θετική ασφαλιστική αντιµετώπιση του χρόνου
προσωρινής κράτησης ή φυλάκισής τους, που εξέτισαν έως την έναρξη ισχύος του ν.2510/1997,
αρνούµενοι τη στράτευση για θρησκευτικές ή ιδεολογικές πεποιθήσεις και την αναγνώριση αυτού,
υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, που αναγνωρίζεται η στρατιωτική θητεία (πλέον και η
εναλλακτική υπηρεσία) από το σύνολο των ασφαλιστικών φορέων.
Επ΄ αυτού το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γενική ∆ιεύθυνση Συντάξεων, ∆ιεύθυνση 47η
Νοµ/κης Εργασίας & Ενστάσεων), µε το υπ. αριθ. πρωτ.76366/0092/7.6.2011 έγγραφό του, απάντησε
ότι το σχετικό αίτηµα θα εξετάζονταν κατά την κατάρτιση διατάξεων προσεχούς συνταξιοδοτικού
νοµοσχεδίου. Η Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων Υπουργείου Πολιτισµού, ενόψει της µελέτης
του σχεδίου ψήφισης του άρθρου 40 του ν.3996/2011, πρότεινε προς του Υπουργούς Οικονοµικών
και Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, µε το µε αριθµ. πρωτ. 100/12.4.2011 έγγραφο, να ενταχθούν
στη ρύθµιση αυτή και οι περιπτώσεις των µονίµων υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισµού και
Τουρισµού.
Η ως άνω ∆ιεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους επανέλαβε, µε το υπ. αριθ.
πρωτ.81370/0092/24.6.2011 έγγραφό της ότι, το ως άνω αίτηµα, «θα τεθεί υπόψη της πολιτικής
ηγεσίας του Υπουργείου Οικονοµικών, κατά την κατάρτιση διατάξεων µελλοντικού συνταξιοδοτικού
νοµοσχεδίου», κάτι που επιβεβαιώθηκε και από τη ∆/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών, προς την
Οµοσπονδία Εργαζοµένων, µε το υπ. αριθ. πρωτ.Φ.80000/16741/110/19.8.20011 έγγραφο.
Ακολούθως, µετά από υποβολή νεώτερης αίτησης ενδιαφεροµένου υπαλλήλου, η ∆ιεύθυνση
47 του Γ.Λ.Κ., µε το υπ. αριθ. πρωτ.186125/0092/7.12.2012 έγγραφό της απάντησε ότι οι διατάξεις
του άρθρου 40 του ν.3996/2011 δεν δύναται να έχουν εφαρµογή για τους υπαγόµενους στο
ασφαλιστικό καθεστώς του ∆ηµοσίου, αφού κατά την ψήφισή τους δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις της
παρ.2 του άρθρου 731 του Συντάγµατος. Το εν λόγω έγγραφο αναφέρει ότι η χορήγηση της
αιτούµενης παροχής, θα τεθεί υπόψη της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Οικονοµικών, κατά την
κατάρτιση των διατάξεων προσεχούς συνταξιοδοτικού νοµοσχεδίου.
η

Ο Συνήγορος του Πολίτη, αφού ερεύνησε το σύνολο των παραµέτρων του ζητήµατος, και µε
σκοπό να συµβάλει στην επίλυση των προβληµάτων που όντως δηµιουργούνται για µεγάλο αριθµό
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Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 73 του Συντάγµατος, «Νοµοσχέδια που αναφέρονται
οπωσδήποτε στην απονοµή σύνταξης και στις προϋποθέσεις της υποβάλλονται µόνο από τον
Υπουργό Οικονοµικών ύστερα από γνωµοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αν πρόκειται για
συντάξεις που επιβαρύνουν τον προϋπολογισµό οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, υποβάλλονται από τον αρµόδιο Υπουργό και τον Υπουργό
Οικονοµικών. Τα νοµοσχέδια για συντάξεις πρέπει να είναι ειδικά. ∆εν επιτρέπεται, µε ποινή την
ακυρότητα, να αναγράφονται διατάξεις για συντάξεις σε νόµους που αποσκοπούν στην ρύθµιση άλλων
θεµάτων»
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από τους παραπάνω ασφαλισµένους οι οποίοι παρά τα αναµενόµενα, (ίσως δε και τα επιδιωκόµενα
από µέρους του νοµοθέτη του ν. 3996/ 2011), δεν καλύπτονται από τις ρυθµίσεις αυτές, απέστειλε
προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και την Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων την µε
αριθµ. πρωτ. 153013/18126/2013/2.5.2013 επιστολή του στην οποία εξέθεσε, ως ακολούθως, τις
απόψεις και τις προτάσεις του µε σκοπό την δίκαιη επίλυση του προβλήµατος:

2. Το περιεχόµενο της παρέµβασης του Συνηγόρου του Πολίτη
2.1. Νοµικό πλαίσιο
Με το ν.2510/1997 παρασχέθηκε στους αντιρρησίες συνείδησης για θρησκευτικές ή
ιδεολογικές πεποιθήσεις το δικαίωµα να προσφέρουν άοπλη στρατιωτική θητεία ή εναλλακτική
πολιτική κοινωνική υπηρεσία2. Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση του νόµου αυτού, επί του
προκείµενου ζητήµατος, οι λόγοι συνείδησης «θεωρούνται ότι έχουν σχέση µε µία γενική αντίληψη περί
ζωής, βασισµένη σε συνειδητές θρησκευτικές, φιλοσοφικές ή ηθικές πεποιθήσεις, που εφαρµόζονται από
το άτοµο απαράβατα και εκδηλώνονται µε την τήρηση ανάλογης συµπεριφοράς».
Ακολούθως, µε το άρθρο 27 του ν.2915/2001 ορίσθηκε η διαγραφή από το ποινικό µητρώο
των ποινών που είχαν επιβληθεί για το στρατιωτικό αδίκηµα της ανυπακοής ή ανυποταξίας, το οποίο
τελέσθηκε έως την έναρξη ισχύος του ν.2510/1997, σε στρατεύσιµους που αρνήθηκαν τη στρατιωτική
υπηρεσία επικαλούµενοι τους προαναφερθέντες λόγους συνείδησης.
Το Σύνταγµα, µε την ερµηνευτική δήλωση της παραγράφου 6 του άρθρου 4, στο πλαίσιο της
αναθεώρησης του 2001, όρισε ότι «η διάταξη της παραγράφου 63 δεν αποκλείει να προβλέπεται µε νόµο
η υποχρεωτική προσφορά άλλων υπηρεσιών, εντός ή εκτός των ενόπλων δυνάµενων (εναλλακτική
θητεία), από όσους έχουν τεκµηριωµένη αντίρρηση συνείδησης, για την εκτέλεση ένοπλης ή γενικά
στρατιωτικής υπηρεσίας».
Ακολούθως, µε το άρθρο 88 του ν.3421/2005, «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες
διατάξεις», καταργήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων του ν.2510/1997, ενώ, µε την παρ.3 του άρθρου 5
του ιδίου νόµου, ενόψει και της ως άνω συνταγµατικής πρόβλεψης, ορίσθηκε ότι, «όσοι λόγω των
θρησκευτικών ή ιδεολογικών τους πεποιθήσεων αρνούνται να εκπληρώσουν τη στρατιωτική τους
υποχρέωση, υποχρεούνται να εκπληρώσουν εναλλακτική υπηρεσία»4
Υπό το φως των παραπάνω εξελίξεων, αναγνωρίστηκε αφενός πλήρως το δικαίωµα σε
εναλλακτική υπηρεσία αντί της στρατιωτικής, κατ’ επέκταση δε και η ασφαλιστική αναγνώριση του
χρόνου αυτού, για το σύνολο των στρατευσίµων, είτε εξέτισαν την στρατιωτική τους θητεία, είτε
εξέτισαν εναλλακτική, σύµφωνα µε τους όρους του ν. 3421/2005.
Παρέµενε όµως χωρίς ρύθµιση το ζήτηµα της ασφαλιστικής αναγνώρισης του
αντίστοιχου χρόνου των αντιρρησιών συνείδησης οι οποίοι, για το λόγο αυτό και µη υπαρχούσης
ακόµη σχετικής νοµοθετικής πρόβλεψης, εξέτισαν χρόνο κράτησης ή φυλάκισης για το αδίκηµα
της ανυπακοής ή της ανυποταξίας.
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Σύµφωνα µε το άρθρο 18 του ν, 2510/1997, «1. Όσοι επικαλούνται τις θρησκευτικές ή ιδεολογικές
τους πεποιθήσεις προκειµένου να µην εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις για λόγους
συνείδησης, µπορεί να αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των
επόµενων άρθρων. 2. Οι λόγοι συνείδησης της προηγούµενης παραγράφου θεωρούνται ότι έχουν
σχέση µε µία γενική αντίληψη περί ζωής, βασισµένη σε συνειδητές θρησκευτικές, φιλοσοφικές ή ηθικές
πεποιθήσεις, που εφαρµόζονται από το άτοµο απαράβατα και εκδηλώνονται µε τήρηση ανάλογης
συµπεριφοράς.
3. Οι αντιρρησίες συνείδησης καλούνται να προσφέρουν είτε άοπλη στρατιωτική
θητεία είτε εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού.»
3

Σύµφωνα µε τη παράγραφο 6 του άρθρου 4 του Συντάγµατος, «κάθε Έλληνας που µπορεί να φέρει
όπλα είναι υποχρεωµένος να συντελεί στην άµυνα της Πατρίδας, σύµφωνα µε τους ορισµούς των
νόµων»
4
Αρχικά είχε αναγραφεί η φράση «άοπλη στρατιωτική υποχρέωση ή εναλλακτική υπηρεσία». Η
φράση αυτή διαγράφηκε µε την παρ.1 του άρθρου 77 του ν.3883/2010. Κατά δε το άρθρο 60 παρ.1
«οι αναγνωριζόµενοι ως αντιρρησίες συνείδησης υποχρεούνται να εκπληρώσουν εναλλακτική
υπηρεσία, διπλάσια από εκείνη που θα εκπλήρωναν, αν υπηρετούσαν ενόπλως
4

Έτσι, πρόσφατα, µε το άρθρο 40 του ν.3996/2011, που αντικατέστησε την παρ.18 του άρθρου
10 του ν.3863/2010, το οποίο είχε αντικαταστήσει το άρθρο 40 του ν.2084/1992, επιχειρήθηκε η
ρύθµιση και της τελευταίας αυτής περίπτωσης, αφού προβλέφθηκε (παράγραφος 1, περ. ια), να
αναγνωρίζεται και,
«ο χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης, που εκτίθηκε µέχρι την έναρξη ισχύος του
ν.2510/1997 για το στρατιωτικό αδίκηµα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας του Στρατιωτικού Ποινικού
Κώδικα, στο οποίο υπέπεσαν στρατεύσιµοι που αρνήθηκαν την εκπλήρωση της στρατιωτικής τους
υπηρεσίας επικαλούµενοι τις θρησκευτικές ή τις ιδεολογικές τους πεποιθήσεις».
Στο ίδιο άρθρο ορίσθηκε ότι η αναγνώριση και εξαγορά θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρ.2 του άρθρου 1 και των παρ.1-4 του άρθρου 2 του ν.1358/1983, περί εξαγοράς στρατιωτικού
χρόνου.
Όµως, σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του εν λόγω άρθρου,
«η ισχύς του αρχίζει από 1.1.2011, εφαρµόζεται για όσους θεµελιώνουν δικαίωµα
συνταξιοδότησης µε τις προϋποθέσεις που διαµορφώνονται και ισχύουν από αυτή την ηµεροµηνία και
εφεξής µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3863/2010. Για όσους θεµελιώνουν δικαίωµα
συνταξιοδότησης µε προϋποθέσεις που ίσχυαν µέχρι και 31.12.2010, καθώς και για όσους θεµελιώνουν
δικαίωµα συνταξιοδότησης από 1.1.2011 και εφεξής µε βάση προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που δεν
τροποποιούνται µε το άρθρο 10 του ν. 3863/2010, εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 40 του ν. 2084/1992, όπως αυτό ίσχυε έως την αντικατάστασή του από την παραγρ. 18 του
άρθρου 10. του ν. 3863/20910»
Τέλος όσον αφορά στη συντάξιµη υπηρεσία των πολιτικών δηµοσίων υπαλλήλων, σύµφωνα
µε τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2, 17 παρ. 2 και 20 παρ. 4 του Ν. 2084/1992 συντάξιµος θεωρείται
και ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας, (τόσο όσων διορίστηκαν µετά την 1.1.1993, όσο και όσων
υπηρετούσαν στις 31.12.1992), ο οποίος αναγνωρίζεται µε την καταβολή από τους ενδιαφερόµενους
ασφαλιστικών εισφορών.
Όµως για µεγάλο αριθµό φυλακισθέντων αντιρρησιών συνείδησης, πριν την εφαρµογή του ν.
2510/1997, δεν υφίσταται οιαδήποτε ρύθµιση, το δε σχετικό αίτηµα, αντιµετωπίζεται µεν θετικά,
αλλά εκκρεµεί προς εξέταση «κατά την κατάρτιση διατάξεων προσεχούς συνταξιοδοτικού
νοµοσχεδίου», όπως αναλυτικά περιγράφεται στις επισηµάνσεις που ακολουθούν
2.2. Επισηµάνσεις
Η διάταξη του ν.2510/1997 ρύθµισε κατ΄ αρχήν µόνο το µέλλον, χωρίς αναδροµική
αποκατάσταση, µη περιλαµβάνοντας µεταβατική διάταξη ή αναδροµική ρύθµιση, µε συνέπεια, να µην
έχει προβλεφθεί η ασφαλιστική συνταξιοδοτική µελλοντική αντιµετώπιση του χρόνου φυλάκισης.
Η ισχύουσα νοµοθεσία, παρέχει σε όσους ασφαλισµένους δεν συµπληρώνουν τον
απαιτούµενο για συνταξιοδότηση χρόνο ασφάλισης έως 31/12/2010, (κατά το ν.3863/2010), τις
διευκολύνσεις πλασµατικών χρόνων, κατά το άρθρο 10 παρ.18 του ίδιου νόµου. Τα είδη των
πλασµατικών χρόνων που µπορούν να αξιοποιηθούν για τη θεµελίωση ή την προσαύξηση συντάξεως
είναι πολύ περισσότερα από ό,τι στο προϊσχύσαν καθεστώς. Σκοπός της ρύθµισης αυτής είναι να
διευκολύνει όσους θα χρειασθεί να συµπληρώσουν στο µέλλον µεγάλο χρόνο ασφάλισης για να
δικαιωθούν συντάξεως.
Όµως, αναφορικά µε την αναγνώριση του χρόνου φυλάκισης, υπό τους περιορισµούς της
παραγράφου 7 του άρθρου 40 του Ν. 3996/2011, η νέα διάταξη φαίνεται να αφήνει χωρίς ρύθµιση τη
συντριπτική µερίδα των ατόµων, για τα οποία θεωρητικά θεσπίσθηκε, αφού οι περισσότεροι των
ενδιαφεροµένων είτε δεν θίγονται από τις διατάξεις του ν. 3863/2010, είτε θεµελιώνουν
συνταξιοδοτικό δικαίωµα µετά την 1.1.2011.
Από την άλλη πλευρά, ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας παραµένει σταθερή παράµετρος, η
οποία επαναλαµβάνεται στην ακολουθία των νόµων και µπορεί να αξιοποιηθεί δίχως την ανάγκη
συνδροµής των νέων πρόσθετων προϋποθέσεων και των νέων πλασµατικών χρόνων.
Έτσι, σύµφωνα τόσο µε τις διατάξεις του ν. 1358/1983, για τους ασφαλισµένους των ΟΚΑ
αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, όσο και του ν.
2084/1992, για του ασφαλισµένους του ∆ηµοσίου, µπορεί, παγίως και ανεξαρτήτως άλλων
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ρυθµίσεων, να αναγνωρίζεται, συνταξιοδοτικά / ασφαλιστικά, ο χρόνος στρατιωτικής θητείας και
εναλλακτικής κοινωνικής υπηρεσίας.
Εποµένως, η νοµοθετική ακολουθία, που παρείχε στους αντιρρησίες συνείδησης, εκφεύγοντας
πλέον από το απαγορευτικό για τα ανθρώπινα δικαιώµατα τίµηµα της φυλάκισης, το δικαίωµα αρχικά
άοπλης ή εναλλακτικής θητείας και εν συνεχεία εναλλακτικής υπηρεσίας, φαίνεται ικανή να
προσδώσει και στην κατηγορία των ατόµων που φυλακίσθηκαν το δικαίωµα αναγνώρισης του χρόνου
αυτού, ισάξια µε τον τρόπο αναγνώρισης του στρατιωτικού χρόνου.
Τούτο άλλωστε αναγνώρισε και ο νοµοθέτης του ν. 3996/2011. Πλην όµως, µε την
παρείσφρηση της, (αδόκιµης για τη συγκεκριµένη κατηγορία), διάταξης της παραγράφου 7, καθιστά
αυτή την αναγνώριση αλυσιτελή (ουσιαστικά άνευ αντικειµένου). Περαιτέρω η µη επέκταση της
διάταξης στους ασφαλισµένους του ∆ηµοσίου, προκαλεί νέες αδικαιολόγητες εξαιρέσεις.
Με άλλα λόγια, µε τη ρύθµιση του ν. 3996/2011 αντιµετωπίζονται άνισα, ίδιες ακριβώς
περιπτώσεις, αφού διαφορετικά αντιµετωπίζονται όσοι έχουν παράσχει εναλλακτική υπηρεσία
λόγω συνείδησης, µε όσους, για τον ίδιο ακριβώς λόγο, εξέτισαν ποινή φυλάκισης, αλλά και οι
τελευταίοι πάλι διαχωρίζονται, χωρίς τουλάχιστον εµφανή λόγο, ανάλογα µε το πότε και υπό
ποιο νοµοθετικό καθεστώς θεµελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωµα.
Έτι περαιτέρω, σαφής ανισότητα υφίσταται και µεταξύ των ασφαλισµένων του ιδιωτικού
τοµέα µε αυτούς του ∆ηµοσίου, αφού οι τελευταίοι εξαιρούνται εντελώς της ρύθµισης, όχι για
κάποιο ουσιαστικό λόγο, αλλά επειδή δεν ακολουθήθηκε η προβλεπόµενη για τη ψήφιση του νόµου
διαδικασία.
Υπό αυτές τις συνθήκες διαιωνίζονται οι επιπτώσεις της αρχικής καταδίκης στην ζωή των
αντιρρησιών συνείδησης, (επιπτώσεις που η Πολιτεία θέλησε να εξαλείψει τόσο µε την άρση του
αξιόποινου όσο και µε την δυνατότητα αναγνώρισης ασφαλιστικού χρόνου), και παραβλέπεται η
υποχρέωση σεβασµού στην αναγνωρισµένη και κατοχυρωµένη από την ευρωπαϊκή και ελληνική
έννοµη τάξη ελευθερία σκέψης και ανάπτυξης της προσωπικότητας.
Αξιοσηµείωτη επ΄ αυτού είναι η αιτιολογική έκθεση του ν.2915/2001, αναφορικά µε το άρθρο
27, ορίζοντας ότι αυτή έγινε προκειµένου να συµµορφωθεί η χώρα στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση των
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, όπως αυτή ερµηνεύθηκε από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο των
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Κατά την έκθεση, µε τη συγκεκριµένη ρύθµιση η Ελληνική Πολιτεία
αναγνώρισε την αντίρρηση συνείδησης και θέσπισε την εναλλακτική κοινωνική θητεία,
αποποινικοποιώντας τη σχετική συµπεριφορά και θα ήταν ανεπίτρεπτο να υπάρχουν αντιρρησίες
συνείδησης «δύο ταχυτήτων», µίας µε τις συνέπειες του ποινικού µητρώου και της καταδίκης και
µίας χωρίς αυτές.
Υπογραµµίζεται επίσης η σύµφωνη προς το Σύνταγµα και την Ευρωπαϊκή Σύµβαση των
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου ερµηνεία των σχετικών διατάξεων. Να σηµειωθεί ότι οι αποφάσεις του
Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, αφενός στην υπόθεση Θλιµµένος κατά
Ελλάδος, (αρ. αίτησης 34369/1997) και αφετέρου στην υπόθεση Βaytyan κατά Αρµενίας, το
∆ικαστήριο έκρινε ότι η παράλειψη διορισµού του προσφεύγοντος, λόγω µίας καταδίκης για
αξιόποινη πράξη, που οφείλεται αποκλειστικά σε λόγους θρησκευτικής συνείδησης είναι δυσανάλογη
µε µία δηµοκρατική κοινωνία, πλήττει το δικαίωµα στη θρησκευτική ελευθερία και τον καθιστά θύµα
ανεπίτρεπτης διάκρισης λόγω των πεποιθήσεών του, (βλ.και αιτιολ. Έκθεση άρθρου 27 του
ν.2915/2001), ορίζοντας µάλιστα ότι δεν πρέπει να γίνονται διακρίσεις κατά την απόλαυση
δικαιωµάτων που κατοχυρώνονται από τη Συνθήκη για την προστασία θεµελιωδών δικαιωµάτων,
γεγονός που ισχύει όταν το Κράτος αντιµετωπίζει διαφορετικά πρόσωπα σε ανάλογες καταστάσεις,
χωρίς να παρέχει αντικειµενική και εύλογη αιτιολόγηση.
Άλλωστε, οι ποινικές καταδίκες λόγω πολιτικών ή κοινωνικών φρονηµάτων απέδιδαν
νοµοθετικές και δικαστικές επιλογές συγκεκριµένης ιστορικής συγκυρίας και σαν τέτοιες
αποδοκιµάσθηκαν από το δηµοκρατικό νοµοθέτη, ο οποίος συνεκτίµησε τις συνέπειες εκείνων των
καταδικών στην επαγγελµατική σταδιοδροµία των πολιτών.
Εποµένως, το ζήτηµα, φαίνεται να εκφεύγει των απλών προϋποθέσεων θεµελίωσης ή µη
συνταξιοδοτικού δικαιώµατος και να συνδέεται µε την εκδήλωση του δικαιώµατος της ελεύθερης
σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, η προάσπιση του οποίου αποτελεί υποχρέωση του κάθε Κράτους,
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όπως αναγνωρίζεται από τις ∆ιεθνείς Συνθήκες και το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο των Ανθρωπίνων
δικαιωµάτων. Πτυχή δε της εκδήλωσης αυτής θεωρείται και η απόλαυση των συνταξιοδοτικών
δικαιωµάτων. Η δυνατότητα του χρόνου φυλάκισης, ως πλασµατικού χρόνου, ισάξιου µε το
στρατιωτικό, βοηθά στην απόλαυση των δικαιωµάτων αυτών και αποφεύγει οιαδήποτε, µη
συµµορφούµενη µε το δίκαιο, διάκριση.
Το νοµοθετικό προηγούµενο (άρθρο 27 ν.2915/2001, ν.2510/1997) παρίσταται ιδιαιτέρως
χρήσιµο και αποδεικνύει ότι η αναγωγή στην αιτία της καταδίκης είναι δυνατό να αποτελέσει
σηµαντική νοµική βάση, ώστε να υπάρξει νοµοτεχνική διευθέτηση της αναγνώρισης του χρόνου
αυτού, ισάξια µε τα ισχύοντα µε την αναγνώριση του στρατιωτικού χρόνου.
Η σχετική δυνατότητα θεώρησης, ως συντάξιµου του χρόνου, που διανύθηκε εξαιτίας της
καταδίκης για το ποινικό αδίκηµα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας, λόγω αντιρρήσεως συνείδησης
στη στρατιωτική υπηρεσία θα πρέπει να προβλέπεται από το νόµο, χωρίς εξαιρέσεις και άνευ
οιουδήποτε περιορισµού ισάξια µε την αναγνώριση του στρατιωτικού χρόνου. Ειδικότερα, δεν
πρέπει να συνδέεται µε τις ειδικές διατάξεις θεµελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος , έτσι ώστε
να αποφεύγεται η δηµιουργία αντιρρησιών πολλών ταχυτήτων, και µάλιστα αυτών που θα
εξακολουθούν να φέρουν τις συνέπειες µίας καταδίκης και µίας φυλάκισης, εις βάρος
συνταξιοδοτικών τους δικαιωµάτων.
2.3. Πρόταση της Αρχής
Υπό το φως του συνόλου των ανωτέρω ο Συνήγορος του Πολίτη υποστήριξε, µε την
παρέµβασή του, ότι η µόνη δυνατή λύση προς εξάλειψη οιασδήποτε διάκρισης µε επιπτώσεις στην
ασφαλιστική και συνταξιοδοτική κατάσταση των φυλακισθέντων για λόγους θρησκευτικής
συνείδησης, θα ήταν µία νέα νοµοθετική ρύθµιση η οποία να τροποποιεί κατάλληλα την αντίστοιχη
ρύθµιση του άρθρου 40 του Ν. 3996/2011. Αυτή θα αποσκοπεί στην µε όµοιο τρόπο αντιµετώπιση
όσων εξέτισαν ποινή φυλάκισης, είτε απασχολούνται στο δηµόσιο, είτε όχι, είτε έχουν θεµελιώσει ή
είτε πρόκειται να θεµελιώσουν στο µέλλον δικαίωµα συνταξιοδότησης, αναγνωρίζοντας το χρόνο
αυτό, ως χρόνο εκπλήρωσης µίας υποχρέωσης, την οποία δεν αρνήθηκαν, αλλά λόγω των
θρησκευτικών ή ιδεολογικών τους πεποιθήσεων, παρασχέθηκε µε άλλους τρόπους, είτε µε φυλάκιση,
λόγω των δυσµενών ιστορικών συγκυριών, είτε ακολούθως, µέσω της εναλλακτικής υπηρεσίας.

3. Οι απαντήσεις της ∆ιοίκησης στην παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη
Η Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε το µε αριθµ. πρωτ.
Φ80000/14886/873/5.8.2013 απαντητικό στην επιστολή του Συνηγόρου του Συνηγόρου του Πολίτη
έγγραφό, επιβεβαιώνει το γεγονός ότι για τους ασφαλισµένους που «θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης
µε προϋποθέσεις που ίσχυαν µέχρι και 31.12.2010 ή θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης από 1.1.2011
και εφεξής µε βάση προϋποθέσεις που δεν εθίγησαν από το άρθρο 10 του ν. 3863/2010,
εξακολουθούν να ισχύουν οι παλιοί χρόνοι του άρθρου 40 του ν. 2084/2010»
Ευθύς ακολούθως, στο ίδιο έγγραφο υποστηρίζει ότι,
«Ο δικαιολογητικός λόγος για την εν λόγω διαφοροποίηση των ασφαλισµένων, µε την εφαρµογή
διαφορετικού νοµοθετικού πλαισίου, ως προς τους αναγνωριζόµενους χρόνους, έγκειται στο ότι σκοπός
του νοµοθέτη µε τους αυξηµένους πλασµατικούς χρόνους του ν. 3996/2011 (µεταξύ των οποίων είναι
και ο χρόνος κράτησης ή φυλάκισης για το αδίκηµα της ανυπακοής) ήταν να παράσχει ένα
αντιστάθµισµα για τη µεταβολή προς το δυσµενέστερο των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης (χρόνος
ασφάλισης και όριο ηλικίας) σε όσους ασφαλισµένους θα θεµελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από
1.1.2011 µε τις αυξηµένες προϋποθέσεις του άρθρου 10 του ν. 3863/2010».
Όµως, η υποχρέωση της Πολιτείας να ρυθµίσει το ζήτηµα της ασφαλιστικής αναγνώρισης
του χρόνου φυλάκισης των αντιρρησιών συνείδησης, αποκαθιστώντας έτσι µια εις βάρος τους αδικία,
υπό το πρίσµα των µετέπειτα συνταγµατικών και νοµοθετικών εξελίξεων, δεν πρέπει να συγχέεται µε
την πρόβλεψη παροχής ασφαλιστικών αντισταθµισµάτων για την επί το δυσµενέστερο µεταβολή της
νοµοθεσίας. Αντίθετα, πρέπει να αντιµετωπισθεί δίκαια ένα διαπιστωµένο πρόβληµα, δεδοµένου ότι
πλέον όλοι οι υπηρετήσαντες την θητεία τους, ένοπλη ή εναλλακτική, µπορούν να αναγνωρίζουν
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ασφαλιστικά τον χρόνο αυτό χωρίς άλλες προϋποθέσεις. ∆εν δικαιολογείται λοιπόν, οι φυλακισθέντες
λόγω άρνησης στρατεύσεως για θρησκευτικούς ή ιδεολογικούς λόγους για τους οποίους, έως το 1997,
δεν υπήρχε η δυνατότητα εναλλακτικής θητείας, να αναγνωρίζουν το χρόνο αυτό υπό τις αυστηρές
προϋποθέσεις του Ν. 3996/2001, τις οποίες, αντικειµενικά, ελάχιστοι εκ των ενδιαφεροµένων,
πληρούν, αλλά να αναγνωρίζουν αυτόν ανεξάρτητα από το χρόνο θεµελίωσης του συνταξιοδοτικού
τους δικαιώµατος.
Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι το δικαίωµα της ασφαλιστικής αναγνώρισης του
χρόνου φυλάκισης των ανωτέρω, ισάξια και µε αναλογική εφαρµογή των διατάξεων περί
αναγνώρισης του στρατιωτικού χρόνου, θα πρέπει να τεθεί αυτόνοµα, όχι ως αντιστάθµισµα
στην επιδείνωση της ασφαλιστικής νοµοθεσίας, αλλά ως µέτρο αποκατάστασης µιας αδικίας εις
βάρος µιας οµάδας πολιτών που για θρησκευτικούς ή ιδεολογικούς λόγους αρνήθηκαν την
ένοπλη θητεία και φυλακίστηκαν υποστηρίζοντας το δικαίωµά τους αυτό, δικαίωµα που,
άλλωστε, από το 1997 και εντεύθεν, αναγνώρισε και νοµοθετικά η Ελληνική ∆ηµοκρατία
Προς την κατεύθυνση αυτή προσανατολίζεται και το Υπουργείο Οικονοµικών αφού σε
απάντηση σχετικής ερώτησης βουλευτών, µε το µε αριθµ. πρωτ. 94116/0092/29.7.2013 έγγραφο της
Γενικής ∆ιεύθυνσης Συντάξεων, (∆/νση Συνταξιοδοτικής Νοµοπαρασκευαστικής Εργασίας και
∆ιεθνών Σχέσεων - Τµήµα Α’ Συνταξιοδοτικής Νοµοπαρασκευαστικής Εργασίας) δηλώνεται ότι,
«το Υπουργείο Οικονοµικών εξετάζει το θέµα της παροχής δυνατότητας στους αντιρρησίες
συνείδησης να αναγνωρίσουν ως συντάξιµο το χρόνο προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης που εξέτισαν
για το στρατιωτικό αδίκηµα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα
µέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 2510/1997, σύµφωνα µε τα προτεινόµενα µε το αριθµ.
153030/18126/2.5.2013 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη. Για το λόγοι αυτό προτίθεται να
αποστείλει σχετικό ερώτηµα στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους για γνωµοδότηση»

5. Τελική πρόταση
Ενόψει των προεκτεθέντων, ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει να ληφθεί εκ µέρους σας
σχετική πρωτοβουλία για τη νοµοθετική επίλυση του εξεταζόµενου ζητήµατος και ειδικότερα να
προωθηθούν:
Α) Νοµοθετική ρύθµιση αναλόγου περιεχοµένου προς την περ.1α της παρ.1 του άρθρου 40
του ν.3996/2011, για αναγνώριση, ως συντάξιµου του χρόνου προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης,
που εκτίθηκε µέχρι την έναρξη ισχύος του ν.2510/199, λόγω επίκλησης θρησκευτικών ή
ιδεολογικών πεποιθήσεων για τους ασφαλισµένους του δηµοσίου, χωρίς τους περιορισµούς της
παρ. 7 και µε την ένταξη αυτής σε σχετικό συνταξιοδοτικό νοµοσχέδιο, και,
Β) για τους ασφαλισµένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η αποδέσµευση της ισχύος της διάταξης
αυτής από τους περιορισµούς της παραγράφου 7 του προαναφερθέντος άρθρου και νόµου.
Έτσι θα δοθεί η δυνατότητα να αποκατασταθούν νοµοτεχνικές ατέλειες και υφιστάµενες
διακρίσεις που υφίστανται είτε µε βάση το χρόνο θεµελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, είτε
µε βάση το φορέα ασφάλισης, µεταξύ των αντιρρησιών συνείδησης που κρατήθηκαν ή
φυλακίσθηκαν, έως την έναρξη της ισχύος του ν.2510/1977 και επιθυµούν να αναγνωρίσουν το
σχετικό διάστηµα ως συντάξιµο, σε αρµονία µε τις δεσµεύσεις και την ήδη εκπεφρασµένη βούληση
της Πολιτείας, για εξάλειψη κάθε διάκρισης, λόγω συνείδησης και πεποιθήσεων, στα πλαίσια του
κράτους δικαίου.

Καλλιόπη Σπανού

Συνήγορος του Πολίτη
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