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                                                                          ΑΘΗΝΑ, 15/12/2016 
Αρ.Πρωτ. 6 

 
Προς τα µέλη της Ο∆ΥΕ: 
(α) Τους Συλλόγους της Χώρας, (δηλαδή) τα νοµικά πρόσωπα µέλη της Ο∆ΥΕ, 
(β) Τους ∆ικαστικούς Υπαλλήλους της Χώρας, (δηλαδή) τα φυσικά µέλη της Ο∆ΥΕ. 
 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 

 

Όπως γνωρίζετε µε τον Ν.4387/2016 (ν. Κατρούγκαλου) ιδρύεται από 

1/1/2017 ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) στον οποίο 

εντάσσονται υποχρεωτικά το σύνολο (σχεδόν) των ασφαλιστικών ταµείων 

συµπεριλαµβανοµένου και του Ταµείου Νοµικών. 

Ως εκ τούτου, ενόψει το νέου ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού τοπίου που 

διαµορφώνεται για τους ασφαλισµένους συναδέλφους του κλάδου µας (και 

όλους τους έµµισθους), όσον αφορά το Ταµείο Νοµικών από 1/1/2017, 

διαπαραταξιακή επιτροπή της Ο∆ΥΕ είχε συνάντηση µε τον ειδικό επιστήµονα 

– εργατολόγο κ. ∆ηµήτρη Μπούρλο, προκειµένου να διευκρινιστούν όλες οι 

πτυχές του ζητήµατος. Σηµειωτέον ότι στον ίδιο ειδικό επιστήµονα είχαν 

απευθυνθεί και όλες οι ∆ικαστικές Ενώσεις για την σύνταξη σχετικής 

µελέτης. 

Από την ως άνω συνάντηση αλλά και τη σχετική µελέτη, προέκυψαν 

τα εξής: 

1) Για τους παλαιούς ασφαλισµένους (µέχρι 31/12/1992) η ασφάλιση στο 

Ταµείο Νοµικών διακόπτεται αυτόµατα στις 31/12/2016 και καθίσταται 

προαιρετική από 1/1/2017. 

2) Εφόσον κάποιος θέλει να συνεχίσει την ασφάλισή του στο Τ.Ν. µετά 

την 1/1/2017 πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση στο Ταµείο 

αναλαµβάνοντας – εν γνώσει του – την υποχρέωση να καταβάλει ως 

εισφορά το 20% των αποδοχών το µήνα. 

3) Στο Ταµείο Νοµικών απαιτείται να έχει συµπληρώσει ο ασφαλισµένος 

20 έτη ασφάλισης για να λάβει δεύτερη σύνταξη γήρατος (όταν 
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συµπληρώσει και τις λοιπές προϋποθέσεις) ή τα 16 έτη ασφάλισης για 

να λάβει σύνταξη µειωµένη κατά 50%. 

4) Κάθε χρόνος υποχρεωτικής ή προαιρετικής ασφάλισης που διανύθηκε 

σε ασφαλιστικούς φορείς που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ, λαµβάνεται 

υπόψη στον υπολογισµό του παραπάνω συνολικού χρόνου 

συνταξιοδότησης (διαδοχική ασφάλιση). 

5) Εκκρεµεί εγκύκλιος του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τον 

τρόπο καταβολής και τον χαρακτήρα της δεύτερης σύνταξης. Αν 

δηλαδή η σύνταξη που θα καταβληθεί από το Ταµείο Νοµικών θα είναι 

δεύτερη αυτοτελής σύνταξη ή αν θα θεωρηθεί προσαύξηση της µίας 

και µόνης σύνταξης που θα καταβάλλεται από τον ΕΦΚΑ. Το τελευταίο 

σχετίζεται άµεσα µε το σηµερινό καθεστώς ανώτατων ορίων 

συντάξεως («κόφτης») που είναι 2.000€ για µια σύνταξη και 3.000€ 

για δυο συντάξεις. 

6) Από τα παραπάνω, είναι προφανές πως ανάλογα µε τα έτη ασφάλισης 

και τις εισφορές που έχει καταβάλει ο κάθε ασφαλισµένος µέχρι τις 

31-12-2016 (και εφ’ όσον δεν επιλέξει να συνεχίσει την ασφάλισή του 

και µετά την 1-1-2017) θα λάβει αναλογική σύνταξη και από το Τ.Ν. 

όταν συµπληρώσει τα απαιτούµενα ηλικιακά όρια. 

Ενόψει των παραπάνω, το ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ θα διαµορφώσει κατάλογο 

συνδικαλιστικών αιτηµάτων – προτάσεων προς το Υπουργείο Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων (π.χ. επιστροφή σε όσους επιθυµούν όλων των εισφορών που 

έχουν καταβληθεί έως σήµερα, όπως συνέβη παλαιότερα µε όσους 

διορισµένους µετά την 1-1-1993 διαγράφηκαν από το Τ.Ν.. Ή την καταβολή 

της αναλογικής σύνταξης ΚΑΙ από το Τ.Ν. ταυτόχρονα µε την 

συνταξιοδότησή µας από το ∆ηµόσιο, δηλ. ταυτόχρονα µε την καταβολή της 

σύνταξης από τον ΕΦΚΑ, κ.λπ.). 

Σχετικά µε την εξέλιξη του θέµατος θα υπάρχει συνεχής ενηµέρωση. 

 

Για το ∆.Σ. 

Ο Πλειοψηφών Σύµβουλος 

 

 

Λάµπρος Χανδρινός 

 


