Περίληψη πορίσµατος
Αναγνώριση χρόνου προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης για το αδίκηµα της
ανυπακοής ή της ανυποταξίας που υπέπεσαν στρατεύσιµοι, επικαλούµενοι
θρησκευτικές ή ιδεολογικές πεποιθήσεις
Ο Συνήγορος του Πολίτη απηύθυνε πόρισµα στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας και στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών, προτείνοντας
νοµοθετική ρύθµιση, η οποία να προβλέπει την δυνατότητα αναγνώρισης, ως
πλασµατικού χρόνου ασφάλισης, του διαστήµατος φυλάκισης ή προσωρινής κράτησης
των αντιρρησιών συνείδησης, ανεξάρτητα από το χρόνο θεµελίωσης του
συνταξιοδοτικού τους δικαιώµατος και να αφορά όλους τους ασφαλισµένους, τόσο του
ιδιωτικού όσο και του δηµοσίου τοµέα.
Το ζήτηµα επιχειρήθηκε να λυθεί µε το άρθρο 40 του ν. 3996/2011, µε το οποίο
αναγνωρίζεται ο χρόνος αυτός ως συντάξιµος. Ουσιαστικά όµως, η ρύθµιση αυτή
καθίσταται άνευ αντικειµένου επειδή, αφενός ισχύει, µόνο για όσους θεµελιώνουν
δικαίωµα από 1/1/2011, βάσει των διατάξεων του ν. 3863/2010, (συνεπώς για
περιορισµένο αριθµό ενδιαφεροµένων), και αφετέρου δεν περιλαµβάνει τους
ασφαλισµένους του δηµοσίου, για τους οποίους δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Έτσι,
ενώ όλοι οι υπηρετήσαντες την θητεία τους, είτε ως ένοπλη είτε ως εναλλακτική,
µπορούν να αναγνωρίζουν ασφαλιστικά τον χρόνο αυτό, οι φυλακισθέντες για τους
ίδιους λόγους, (αφού έως το 1997 δεν υπήρχε η δυνατότητα εναλλακτικής θητείας),
συνεχίζουν να εξαιρούνται από τη ρύθµιση αυτή.
Εποµένως, η εν λόγω ρύθµιση εισάγει ανισότητες καθώς, αντιµετωπίζονται διαφορετικά
όσοι έχουν παράσχει εναλλακτική υπηρεσία λόγω συνείδησης, και όσοι, για τον ίδιο
ακριβώς λόγο, εξέτισαν ποινή φυλάκισης. Επίσης, οι τελευταίοι διαχωρίζονται, χωρίς
εµφανή λόγο, ανάλογα µε το πότε και υπό ποιο νοµοθετικό καθεστώς θεµελίωσαν
συνταξιοδοτικό δικαίωµα.
Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Συνήγορος του Πολίτη εκτιµά ότι διαιωνίζονται οι επιπτώσεις
της αρχικής καταδίκης στην ζωή των αντιρρησιών συνείδησης, τις οποίες η Πολιτεία
θέλησε να εξαλείψει τόσο µε την άρση του αξιόποινου όσο και µε την δυνατότητα
αναγνώρισης ασφαλιστικού χρόνου. Επιπλέον, παραβλέπεται η υποχρέωση σεβασµού
στην, αναγνωρισµένη και κατοχυρωµένη από την ευρωπαϊκή και ελληνική έννοµη τάξη,
ελευθερία σκέψης και ανάπτυξης της προσωπικότητας.
Η Αρχή:
α) θεωρεί ότι το δικαίωµα της ασφαλιστικής αναγνώρισης του χρόνου φυλάκισης των
ανωτέρω, 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,
β) εκτιµά ότι, µέσω της νοµοθετικής ρύθµισης, θα αποκατασταθούν νοµοτεχνικές
ατέλειες και υφιστάµενες διακρίσεις σε αρµονία µε τις δεσµεύσεις και την ήδη
εκπεφρασµένη βούληση της Πολιτείας, για εξάλειψη κάθε διάκρισης, λόγω συνείδησης
και πεποιθήσεων και τέλος,
γ) κρίνει αναγκαία την ύπαρξη όµοιας ρύθµισης και για τους ασφαλισµένους του
δηµοσίου.

