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ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣΕπlτΡοπΗΣΤΑΝ/ΕΤΑΑ2015-2016

1. ΕλήΦθησαν αποΦάσεις της Διοικούσας Επιτροπής επί των
προσΦυγών όλων των ασΦαλισμέγων; μετά την 1.1.1993, που είχαν
ασκηθεί μέχρι την 31.12.2015 για υπανωνή σε κατώτερη ασΦαΑιστική
κλάση με βάσει τις διατάξεις του ν. 4321/2015 για τα δύο χρόνια 2015-
2016, παρά την αναδρομική, μη σύννομη, κατάργηση της σχετικής
διάταξη με το 4337/2016, με j: αποτέλεσμα να μπορέσουν να
καταβάλλουν οι δικαιούχοι μειωμενες ασΦαλιστικές εισΦορές κατά
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2.500€ σε αυτή τη συγκυρία, είτεοί αιτησεις τους είχαν κατατεθεί πριν
είτε μετά την δημοσίευση του νόμου,!!.και πάντως εντός του χρόνου
ισχύος του. ;!
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2. Καταρτίσθηκε σύμβαση με T~YΤράπεζα Απικής για αποΦυγή
απώλειας της υπαγωγής στη ρύθμιση του ν.4321/2015 και άνοιγμα
ειδικού λογαριασμού για χορήνησή Sαvείων μέσω πιστωτικής κάρτας,
κατ' εξαίρεση των capitaI controls, σε 12 ή 24 άτοκες μηνιαίες δόσεις, τη
στιγμή που οι ρυθμίσεις της «νέας αρχής» του νόμου 4285/2013
προβλέπουν μόνο 12 και δη έντοκες:δόσεις.

3. Ασκήθηκε αγωγή κατά του ΤτΕ~αι του Ελληνικού Δημοσίου για τα
571 εκ. ευρώ του PSI για ΤοΤΑΝKqL τα:'238 εκ. ευρώ για την ΤΕΑΔπου
κατατέθηκε ενώπιον του ΠΠΑμε ~η' ν~α διαδικασία από το γραΦείο
Μωράτης - Πασσάς μετά από σχετικη'διαγωνιστική διαδικασία.
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4. Καταργήθηκε το παράβολο πρoανω~ί;ς παρ' ΕΦέταιςκαι παρ' Αρείω
Πάγο μετά από σχετική εγκύκλιο ΤΟΙΙ/ΥΕ:ΚΑ.

5. Επετεύχθη η χρηματοδότηση τοι.,'Ταμείου με 60 εκατομμύρια € από
τον ΑΚΑΓΕγια κάλυψη συνταξιοδοτικώΥ αναγκών του Ταμείου, από τα
70 εκατομμύρια € που περίπου έχει λαμει μέχρι σήμερα αυτός από το
ταμείο Νομικών στις εποχές των: «π~xιών αγελάδων» με διάσωση
αντίστοιχη των αποθεματικών του Τdμε(ου.
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6. Προωθήθηκε η νομοθετική απε*ευ~έρωση της εμπλοκής που είχε
παρουσιαστεί από τις πρoηγoύμεν~'ς'ηγεσίες του V.E.K.Aκαι κινήσαμε
άμεσα τη διαδικασΙα εnαναλtίrο\ιργΙας με δημόσια διεθνή
διαγωνιστική διαδικασία μίσθωσηί~~τ~~ ξενοδοχείου "ESPERIA", του
κοσμήματος αυτού της περιoυσία~~τoυ Ταμείου, ένα ξενΟδοχείο 800
περίπου κλινών στην καρδιά του αΟΤικούοικοδομικού ιστού της πόλης
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που 10 και πλέον χρόνια παρέμενε, κλε,ιστόκαι ρήμαζε, μέρα τη μέρα,
ι

χρεώνοντας άσκοπα το Ταμείο με, βάρη Φορολογικά, συντήρησης,
Φύλαξης, επισκευών, χωρίς να αξιοΠ:οιεΙταιεπ' ωΦελεία της περιουσίας
του, αλλά εις βάρος αυτής.
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7. Χορηγήθηκε βρεΦονηπιακό επίδ'όμα και στους άντρες γονείς κατ'
εΦαρμογή της αρχής της ισότητας' των δύο Φύλων αποδεχόμενοι
σχετική απόΦαση του Διοικητικού: Πρωτοδικείου Αθηνών και
γνωμοδότηση του Συνηγόρου του Πολίτη.

8. Χορηγήθηκαν αναδρομικά οι αυξημένες παροχές μητρότητας
(λοχεία, κύηση )με βάση τη σχετική οδηγία της Ευρωπα"ίκήςΈνωσης και
σε όσες μητέρες δεν τις είχαν λάβεί λόγω της επί διετία καθυστέρησης
των τότε Κυβερνήσεων να εναρμονιστούν με την άνω Οδηγία

9. Δόθηκε παράταση καταβολής ,!~σ+αλιστικών ~ισΦoρών έως τις
26/8/2015 για τις ασΦαλιστικές εισφορές του έτους 2014 και έως τις
30/11/2016 για τις ασΦαλιστικές ε~σφό'ρέςτου έτους 2ό15 για πρώτη
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Φορά στα χρονικά του Ταμείου Νόμικ'ωνμε δεδομένο ότι μέχρι τώρα
αυτές εξικνούντο μέχρι τις 30/6/201fJ".'

10. Διεκπεραιώθηκε τεράστιος όγ~oς αιτήσεων (20.000 περίπου) για
υπαγωγή στις ευεργετικές διατάξεις για ρύθμιση οΦειλόμενων
ασΦαλιστικών εισΦορών του ν.4321/2015 (100/δόσεΙC;).

11. Εκπονήθηκε σχέδιο Υ.Α. για το,'επίδομα ανεργίας προς ενίσχυση
χαμηλότερων εισοδηματικών κατηγ,οριψν νομικών, ανέργων, ανίκανων
προς εργασία, ασθενών και εν γένει αδuνάτων ομάδων ασΦαλισμένων
από τον Λογαριασμό Aλληλεγγύης:ί~oυ, τηρείται στον ΟΑΕΔ και έχει
μέχρι και σήμερ~ συγκεντρώσει!' π4νω από 15 εκατομμύρια €
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αποθεματικό από τα 120€ nOu: ~(;tc~βάλλουν ετησίως οι ενεργοί
ασΦαλισμένοι του Ταμείου μαζί με,:1ην,iασΦαλιστική τους εισΦοράς. Η

, , , Ι ~- !,Κυρωσητης με ΥΑεκκρεμει εισετι.

12. Άρχισε η χορήγηση του εΦάπαξ βοηθήματος με επανυπολογισμό
του σχετικού μαθηματικού τύπου σε όσους ασΦαλισμένους δικαιούνται

, " Ι' , , ,την ανω παροχη και ειχε «παγωσει», η χορηγηση της ανω απο τον
Σεπτέμβριο του 2013.

13. Παρατάθηκε η διάθεση ενσήμών' ώ:bτενα καλύψουν οι δικηγόροι,
τις "ουρές" που τυχόν τους έλειπάν για το 2016 και διατηρήθηκε η
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δυνατότητα εξόΦλησης /συμψηΦισμού των ασΦαλιστικών εισΦορών
2016 με «ουρές» για όλο το έτος.

14. Εξαιρέθηκαν οι ασΦαλισμένοι τo~:Ταμείου από τιc;εισΦορές για
τον κλάδο επικουρικής ασΦάΑισης με βάση τα εισοδήματα του έτους
2015 για το β' εξάμηνο του 2016 Kα~υ~oAoγισμός αυτής ατούψος που
είχε διαμορΦωθεί το 2015.

15. Δημιουργήθηκε ηλεκτρονική σε~{δd δημοσίευσης πλειστηριασμών
καταργούμενης της κοστοβόρου και ,! αναχρονιστικής μεθόδου της
δημοσίευσης μέσω του ΔΔΔκαι του τοπικού περιΦερειακού τύπου.

16. ΕλήΦθηπρόνοια ώστε να λυθεί το θέμα της περικοπής συντάξεων
οΦειλετών που είχαν λάβει μεγάλη' προσωρινή σύνταξη και δεν
μπορούν να συμψηΦίσουν με το υπόλοιπο σε δόσεις.

Αθήνα, 17.1.2017
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Δημήτρης Βερβεσός ι i

Πρώην Aναrτλ..Πρόεδρος Διοικούσας ΕJtιτροπής ΤΑΝ/ΕΤΑΑ
Σύμβουλος ΔΣΑ
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