ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση χρόνου 2.5 ετών για την θεµελίωση συνταξιοδοτικού
δικαιώµατοσ ασφαλισµένου του Ο.Α.Ε.Ε.»
Περίληψη
Ο Συνήγοροσ του Πολίτη εξέτασε αναφορά (αρ. πρωτ. ****/07) σχετικά µε
την απόρριψη αιτήµατοσ ασφαλισµένου από τον Ο.Α.Ε.Ε. για συνταξιοδότηση,
επειδή, βάσει του Π.∆. 258/2005, απώλεσε το δικαίωµα να εξαγοράσει επιπλέον
χρόνο ασφάλισησ 2.5 ετών που ίσχυε µέχρι 31/12/2006. Αποτέλεσµα δε τησ
παραπάνω εξέλιξησ είναι να κινδυνεύει ο πολίτησ, που είναι 62 ετών µε
συνολικό χρόνο ασφάλισησ 32.5 έτη, να παραµείνει για τα επόµενα 3 χρόνια
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δραστηριότητα προκειµένου να δικαιωθεί σύνταξησ.
Ο Συνήγοροσ του Πολίτη στα πλαίσια τησ έρευνασ τησ ανωτέρω αναφοράσ
απευθύνθηκε εγγράφωσ στον ασφαλιστικό οργανισµό επισηµαίνοντασ ότι:
α) Ο πολίτησ προσήλθε το 1998 στον ασφαλιστικό οργανισµό και αιτήθηκε
την αναγνώριση και εξαγορά χρονικού διαστήµατοσ 7.5 ετών, βάσει του Π.∆.
116/1988.
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αναγνώριση µε δυνατότητα άµεσησ εξαγοράσ ασφαλιστικού χρόνου 5 ετών, ενώ
για τα υπόλοιπα 2.5 έτη του απαντά εγγράφωσ ότι µπορεί να τα εξαγοράσει
κατά τον χρόνο τησ συνταξιοδότησησ του, επειδή ο χρόνοσ αυτόσ λαµβάνεται
υπόψη µόνο για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατοσ.
β) Ο πολίτησ προσήλθε εµπρόθεσµα, τον ∆εκέµβριο του 2006, στον Ο.Α.Ε.Ε.,
προκειµένου να υποβάλλει την αίτηση συνταξιοδότησησ και ο αρµόδιοσ
υπάλληλοσ τον παρότρυνε να επανέλθει στισ αρχέσ του νέου έτουσ, επειδή
υπήρχε πρόβληµα στη λειτουργία του οργανισµού, λόγω τησ συγχώνευσησ των
Ταµείων Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Σ.Α, και Τ.Α.Ε..
γ) Βάσει τησ διαµορφωθείσασ νοµολογίασ του ΣτΕ αλλά και τησ αρχήσ τησ
δικαιολογηµένησ εµπιστοσύνησ, εφόσον η διοίκηση ενόσ δηµόσιου οργανισµού
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τροποποιηθεί, προσ το δυσµενέστερο µάλιστα, η διοίκηση θα πρέπει έγκαιρα να
ενηµερώσει τον πολίτη για τισ αλλαγέσ που επήλθαν. Η υποχρέωση ενηµέρωσησ
του πολίτη από τη διοίκηση σχετίζεται ευθέωσ και µε τισ θεµελιώδεισ αρχέσ του
κράτουσ δικαίου και τησ διοικητικήσ νοµιµότητασ.
δ) Ο ασφαλιστικόσ οργανισµόσ εξέδωσε την υπ’ αριθ. 79/20-8-2007
εγκύκλιο, µε την οποία ενηµερώνει όλα τα υποκαταστήµατα του ότι από 1-12007 δεν δίνεται πλέον η δυνατότητα αναγνώρισησ χρόνου προεγγραφήσ στουσ
ασφαλισµένουσ. ∆ηλαδή, µερίµνησε για την ενηµέρωση του προσωπικού του γι
αυτό το µείζον ζήτηµα οχτώ µήνεσ µετά την αλλαγή που επήλθε, µε ότι αυτό
συνεπάγεται, µε τη σειρά του, για την πληρότητα και εγκυρότητα τησ
ενηµέρωσησ που έλαβε

µία µεγάλη οµάδα ασφαλισµένων προκειµένου να

ασκήσει το δικαίωµα εξαγοράσ χρόνου προεγγραφήσ, βάσει του Π.∆. 116/1988,
µέχρι 31/12/2006.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Αρχή αναµένει εγγράφωσ τισ απόψεισ και τισ
ενέργειεσ τησ διοίκησησ του Ο.Α.Ε.Ε..

