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ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ  

ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

 ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ.  
  

        Συνάδελφοι,  

        Γινόμαστε καθημερινά δέκτες παραπόνων και ερωτήσεων από 

συναδέλφους που έχουν τις προϋποθέσεις άλλα και την επιθυμία για 

συνταξιοδότηση, αλλά δεν υποβάλλουν αίτηση παραίτησης, αφού μέχρι και 

σήμερα  δεν έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

και Ασφάλισης, σχετική Υπουργική απόφαση που θα ρυθμίζει τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που θα υπολογίζεται και θα αποδίδεται η προσαύξηση - σύνταξη, 

για τα χρόνια που ήταν (ήμασταν) ασφαλισμένοι το Ταμείο νομικών 

(ΕΤΑΑ/ΤΑΝ). 

    Προκειμένου να ασκηθεί πίεση,  αλλά και για να καταλάβουμε τη βούληση 

και τις προθέσεις της Κυβέρνησης πάνω στο θέμα αυτό, σας παρουσιάζουμε 

σχέδιο ερώτησης προς τους αρμοδίους Υπουργούς και 

 Καλούμε όσους συναδέλφους έχουν τη δυνατότητα και τη διάθεση να 

βοηθήσουν, να προωθήσουν ένα αντίγραφο αυτής σε όποιους βουλευτές 

και κόμματα του Ελληνικού κοινοβουλίου αυτοί μπορούν, προκειμένου να 

υπάρξει μια οποιαδήποτε απάντηση.    
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Ακολουθεί σχέδιο ερώτησης 
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Ερώτηση στην Υπουργό   ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

κα ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ και τον Υφυπουργό  κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ  ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ 
 

     Μερικές εκατοντάδες έμμισθοι ασφαλισμένοι (δικαστικοί υπάλληλοι  κλπ )  του  ΕΦΚΑ,  
ασφαλισμένοι  του πρώην Ταμείου  Νομικών (ΕΤΑΑ/ΤΑΝ), παραμένουν  όμηροι, λόγω  της 
 μη έκδοσης από το Υπουργείο σας υπουργική απόφαση  που θα  ρυθμίζει συνταξιοδοτικά  
θέματα και ειδικότερα τον τρόπο  συνταξιοδότησης – προσαύξησης της κύριας  σύνταξης   
του Δημοσίου – για τις εισφορές που αυτοί  έχουν  καταβάλει  στο πρώην ΕΤΑΑ/ΤΑΝ  για το  
 διάστημα που αυτοί ήταν ασφαλισμένοι  σ΄αυτό. 
 
     Ειδικότερα    εκατοντάδες δικαστικών υπαλλήλων κλπ που ήταν ασφαλισμένοι  
στο ΕΤΑΑ/ΤΑΝ, ως δεύτερο ταμείο κύριας ασφάλισης ,μέχρι 31/12/2016, οπότε  
και διαγράφτηκαν,   δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση παραίτησης, με σκοπό τη  
συνταξιοδότησή  τους, καθόσον δεν έχει εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση  που  
θα καθορίζει τις προϋποθέσεις  και τους όρους υπολογισμού της σύνταξης που θα  
πρέπει  να τους αποδοθεί μαζί με την κύρια σύνταξη, για τις εισφορές που αυτοί 
 κατέβαλαν κατά τα χρόνια  ασφάλισής τους  στο πρώην ΕΤΑΑ/ΤΑΝ. 
 
Ερωτάστε κ. Υπουργέ 
 
1.    Γιατί καθυστερεί η έκδοση της σχετικής Υπουργικής απόφασης; 
2.    Πότε θα μπορέσει αυτή η κατηγορία εργαζομένων να συνταξιοδοτηθεί; 


