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Προς τον  
κ. Ιωάννη Βρούτση 
Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας. 
 
Κοινοποίηση 
1. κ. Χαράλαµπο Αθανασίου 
Υπουργό ∆ικαιοσύνης ∆ιαφάνειας 
και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. 
2. Κ. Πρόεδρο του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ 
  

 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

Σε µια εποχή που η Κυβέρνηση αναζητά τρόπους για µείωση του αριθµού των 

δηµοσίων υπαλλήλων και δια της συνταξιοδοτήσεως, ένα µέρος δικαστικών 

υπαλλήλων που έχουν διοριστεί µέχρι το 1992, βρίσκονται µπροστά σε µια 

παράδοξη και ιδιότυπη αιχµαλωσία. 

Ειδικότερα: όσοι συµπληρώνουν ή θα συµπληρώσουν στο µέλλον τους όρους και 

τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης τους από το δηµόσιο, ∆ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΘΟΥΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ και από το ΕΤΑΑ/ΤΑΝ, αλλά θα πρέπει να 

περιµένουν τη συµπλήρωση των ορίων συνταξιοδότησης του ταµείου (ΕΤΑΑ/ΤΑΝ). 

Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε περίπτωση ταυτόχρονης συνταξιοδότησης µε 

το δηµόσιο το ΕΤΑΑ/ΤΑΝ, θα καταβάλει στους ασφαλισµένους αυτούς µικρότερου 

ύψους σύνταξη, µε όφελος του ταµείου. Προκειµένου να αποκατασταθεί η 

παραπάνω δυσλειτουργία του ασφαλιστικού συστήµατος, που κρατά οµήρους ένα 

µέρος δικαστικών υπαλλήλων - έµµισθων ασφαλισµένων του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ. 

ζ η τ ά µ ε 

µε νοµοθετική ρύθµιση την ταυτόχρονη συνταξιοδότησή τους και από το 

ΕΤΑΑ/ΤΑΝ, όταν συµπληρώνουν τους όρους και προϋποθέσεις συνταξιοδότησής 

τους από το δηµόσιο. 
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Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι παραπάνω, συνταξιοδοτούνται από το ∆ηµόσιο σε ηλικία 

τουλάχιστον 58 ετών και µε 35 έτη ασφάλισης σ’ αυτό. 

Σας γνωρίζουµε ότι για παραπλήσιες περιπτώσεις έχει λυθεί το θέµα σύµφωνα µε 

τα: 1. Φ 80000/ΟΙΚ.26985/852/21.11.2012 εγκύκλιο του Υπουργείου σας και 2. 

την υπ’ αρ. 3088/2007 απόφαση της Ολοµέλειας του ΣτΕ. 

Η διατύπωση της σχετικής διάταξης, κατά την άποψή µας, πρέπει να είναι: 

«Έµµισθοι ασφαλισµένοι δικαστικοί υπάλληλοι του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ, οι οποίοι 

συνταξιοδοτούνται από το δηµόσιο, να δύνανται να συνταξιοδοτούνται 

ταυτόχρονα και από το ΕΤΑΑ/ΤΑΝ, λαµβάνοντας το αναλογούν µερίδιο της 

συντάξεως που τους αναλογεί, σύµφωνα µε τα έτη ασφάλισής τους. Από 

την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε άλλη αντίθετη διάταξη 

που αφορά ασφαλισµένους στο ΕΤΑΑ/ΤΑΝ, δικαστικούς υπαλλήλους.» 

ΓΙΑ  ΤΟ ∆.Σ.  

Του Ενιαίου ∆ικτύου Συνταξιούχων 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

Η ΑΝ. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Νικόλαος Χατζόπουλος Πόπη Μουρίκη 

 

ΓΙΑ  ΤΟ ∆.Σ.  

Του Σύλλογου Συνταξιούχων ∆ικαστικών Υπαλλήλων ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Γεωργία Ράµµου Μαρία Τρίψα 

 


