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   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ 
 

     Συνάδελφοι, 
    Από 1/1/2017, νέα δεδοµένα ισχύουν για το Ταµείο Νοµικών, δεδοµένα που ανατρέπουν τις µέχρι 
σήµερα συνθήκες, αφού αρχίζει η εφαρµογή του «Νόµου Κατρούγκαλου» και η έναρξη λειτουργίας του 
νέου υπερταµείου Ε.Φ.Κ.Α. 
 
    Με βάση όσα θα ισχύσουν από 1/1/2017, οι παλαιοί ασφαλισµένοι (δηλαδή, όσοι έχουν πρώτη ηµέρα 
ασφάλισης έως 31/12/1992), δεν έχουν πλέον υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ/ΤΑΝ, αφού γίνεται πλέον 
προαιρετική η ασφάλιση σ΄αυτό και για τους παλαιούς ασφαλισµένους, για να παραµείνει κάποιος  
έµµισθος ασφαλισµένος στο ΕΤΑΑ/ΤΑΝ, θα πρέπει να καταβάλει κάθε µήνα περίπου το 30% των 
ακαθάριστων µηνιαίων αποδοχών του, πράγµα που κάνει απαγορευτική την παραµονή µας στο 
ΕΤΑΑ/ΤΑΝ. 
 
   Η παραπάνω ρύθµιση δηµιουργεί µεγάλο πρόβληµα, σε όσους δεν έχουν συµπληρώσει ήδη 20 έτη 
ασφάλισης στο ΕΤΑΑ/ΤΑΝ, αφού δεν υπάρχει πρόβλεψη επιστροφής των εισφορών τους, κάτι που  είτε 
θα τους αναγκάσει να ζητήσουν την παραµονή τους , µε την αυξηµένη κράτηση, σ΄αυτό, είτε , αν είναι 
σχετικά νέοι ασφαλισµένοι να παραµείνουν µέχρι τα 16 έτη ασφάλισης για να κατοχυρώσουν δικαίωµα 
µειωµένης σύνταξης και να διακόψουν την ασφάλιση µόλις συµπληρωθούν τα ελάχιστα υποχρεωτικά έτη 
ασφάλισης. Όσοι έχουν ήδη τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης, θα σταµατήσουν να καταβάλουν εισφορές από 
1/1/2017, αλλά θα εισπράξουν (;;) αναλογική σύνταξη, όταν συνταξιοδοτηθούν στο 67 έτος της ηλικίας 
τους όπως προβλέπει σήµερα ο κανονισµός του Ταµείου.  
 
   Θεωρούµε υποχρέωση και θα το θέσουµε στο ∆Σ της Ο∆ΥΕ , Α) να έχουµε γνωµοδότηση εργατολόγου 
για τη διασφάλιση των εισφορών µας που έχουν καταβληθεί όλα αυτά τα χρόνια, Β) να υπάρξει νοµο-
θετική ρύθµιση για την επιστροφή των χρηµάτων όσων έχουν λίγα έτη ασφάλισης, όπως π.χ κάποιοι 
συνάδελφοι από το διαγωνισµό του 2009,  Γ) να εξετασθεί η δυνατότητα παραµονής στο ΕΤΑΑ/ΤΑΝ , 
όσων πλησιάζουν τουλάχιστον τα 16 έτη ασφάλισης µε τις σηµερινές εισφορές και ∆) να διασφαλιστεί µε 
την ανάρτηση στο σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ των ασφαλιστικών εισφορών όσων θα διαγραφούν αυτοδίκαια από 
1/1/2017 και έχουν ήδη συµπληρώσει 20 έτη ασφάλισης, προκειµένου να αποφευχθεί η οποιαδήποτε 
µελλοντική άρνηση καταβολής έστω και της αναλογικής σύνταξης.  
 
    Για τη ενηµέρωσή σας , σας γνωρίζουµε ότι πραγµατοποιήθηκε επικοινωνία µε εξειδικευµένο 
εργατολόγο σήµερα για όλα τα παραπάνω θέµατα και θα σας ενηµερώσουµε για ότι άλλο προκύψει 
σύντοµα. 
 
    Τελικά η «µαϊµού αριστερή» Κυβέρνηση που µας κυβερνά,  από τη µία µειώνει συντάξεις και από την 
άλλη διώχνει ενεργούς ασφαλισµένους από τα ταµεία έχοντας αντίστοιχη απώλεια ασφαλιστικών 
εισφορών. Τέτοια  λογική δε µπορεί να την καταλάβει κανένας µας.  
 
   Έχει κι ένα καλό η όλη ιστορία , ΝΑΙ θα πάρουµε αύξηση περί τα 60 ευρώ το µήνα, από 1/1/2017, αφού 
θα σταµατήσει η αντίστοιχη κράτηση, ή µήπως ανοίξει η όρεξη στο ΜΤΠΥ και θελήσει να εισπράξει από 
εµάς τα σπασµένα, όπως ήδη το έχει κάνει για κάποιους από εµάς;;; 
    
 


