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Αριθμός 710/2017 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 16 Σεπτεμβρίου 

2016, με την εξής σύνθεση: Νικ. Σακελλαρίου, Πρόεδρος, Ειρ. Σαρπ, Αικ. 

Σακελλαροπούλου, Αντιπρόεδροι του Συμβουλίου της Επικρατείας, Γ. 

Παπαγεωργίου, Αικ. Χριστοφορίδου, Σπ. Χρυσικοπούλου, Μ. 

Παπαδοπούλου, Δ. Κυριλλόπουλος, Α. Καλογεροπούλου, Ε. Κουσιουρής, 

Β. Ραφτοπούλου, Θ. Αραβάνης, Αντ. Χλαμπέα, Μιχ. Πικραμένος, Π. 

Χαμάκος, Α.-Μ. Παπαδημητρίου, Β. Κίντζιου, Κων. Νικολάου, Δ. 

Εμμανουηλίδης, Σύμβουλοι, Μ. Αθανασοπούλου, Δ. Τομαράς, Χ. 

Χαραλαμπίδη, Πάρεδροι. Από τους ανωτέρω οι Σύμβουλοι Π. Χαμάκος 

και Β. Κίντζιου καθώς και η Πάρεδρος Μ. Αθανασοπούλου μετέχουν ως 

αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του ν. 

3719/2008. Γραμματέας η Μ. Παπασαράντη. 

Για να δικάσει την από 16 Νοεμβρίου 2015 αίτηση: 

των: 1) Δευτεροβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης με την 

επωνυμία «Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας» (Ο.Δ.Υ.Ε.), 

που εδρεύει στην Αθήνα (Πρωτοδικείο Αθηνών, πρώην Σχολή 

Ευελπίδων), 2) Πρωτοβάθμιου Συλλόγου με την επωνυμία «Σύλλογος 

Υπαλλήλων Γραμματείας Συμβουλίου της Επικρατείας», που εδρεύει στην 

Αθήνα (Πανεπιστημίου 47-49), 3) Π.Μ. του Α., κατοίκου ως εκ της 

υπηρεσίας της Αθηνών (…….), 4) Πρωτοβάθμιου Συλλόγου με την 

επωνυμία «Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Διοικητικών Δικαστηρίων 

Αθήνας» (Σ.Δ.Υ.Δ.Δ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα (Λουίζης Ριανκούρ 85 -
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87), 5) Ε.Λ. του Γ., κατοίκου ως εκ της υπηρεσίας της Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών, 6) Πρωτοβάθμιου Συλλόγου με την επωνυμία 

«Πανελλήνια Ένωση Υπαλλήλων Γραμματείας Διοικητικών Δικαστηρίων», 

που εδρεύει στην Αθήνα (Λουίζης Ριανκούρ 85), 7) Σ .Κ. του Γ., κατοίκου 

ως εκ της υπηρεσίας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αγρινίου, 8) 

Πρωτοβάθμιου Συλλόγου με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύλλογος 

Υπαλλήλων Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών 

Γραφείων», που εδρεύει στην Αθήνα (Αριστοτέλους 175), 9) Μ . Π. του Κ., 

10) Δ.Κ. του Μ., κατοίκων ως εκ της υπηρεσίας τους Υποθηκοφυλακείου 

Αθηνών, 11) Πρωτοβάθμιου Συλλόγου με την επωνυμία «Σύλλογος 

Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας», που εδρεύει στην Αθήνα (Πρωτοδικείο 

Αθηνών, πρώην Σχολή Ευελπίδων), 12) Χ. Μ. του Ι., κατοίκου ως εκ της 

υπηρεσίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, 13) Πρωτοβάθμιου 

Συλλόγου με την επωνυμία «Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Πειραιά», 

που εδρεύει στον Πειραιά (Σκουζέ 3-5 και Φίλωνος), 14) Δ.Χ. του Α., 15) 

Σ.Κ. του Σ., κατοίκων ως εκ της υπηρεσίας τους Πρωτοδικείου Πειραιά, 

16) Πρωτοβάθμιου Συλλόγου με την επωνυμία «Σύλλογος Δικαστικών 

Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης» (Σ.Δ.Υ.Θ.), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη 

(26ης Οκτωβρίου 3), 17) Χ.Α. του Α., κατοίκου ως εκ της υπηρεσίας της 

Πταισματοδικείου Θεσσαλονίκης, 18) Γ.Τ. του Θ., κατοίκου ως εκ της 

υπηρεσίας της Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, 19) Πρωτοβάθμιου 

Συλλόγου με την επωνυμία «Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων 

Περιφέρειας Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης», που εδρεύει στην 

Αλεξανδρούπολη (κτίρια Δικαστικού Μεγάρου Αλεξανδρούπολης), 20) 

Πρωτοβάθμιου Συλλόγου με την επωνυμία «Σύλλογος Δικαστικών 

Υπαλλήλων Νομού Ροδόπης», που εδρεύει στην Κομοτηνή (Χαριλάου 

Τρικούπη 32), 21) Α.Δ. του Ι., κατοίκου ως εκ της υπηρεσίας της Εφετείου 

Θράκης, 22) Κ.Σ. του Α., κατοίκου ως εκ της υπηρεσίας της Πρωτοδικείου 

Ροδόπης, 23) Πρωτοβάθμιου Συλλόγου με την επωνυμία «Σύλλογος 

Δικαστικών Υπαλλήλων Ξάνθης», που εδρεύει στην Ξάνθη (Μιχαήλ 
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Βόγδου 1), 24) Πρωτοβάθμιου Συλλόγου με την επωνυμία «Σύλλογος 

Δικαστικών Υπαλλήλων Δράμας και Περιφέρειας», που εδρεύει στη 

Δράμα (κτίρια Δικαστικού Μεγάρου Δράμας, Πλατεία Δικαστηρίων), 25) 

Πρωτοβάθμιου Συλλόγου με την επωνυμία «Σύλλογος Δικαστικών 

Υπαλλήλων Νομού Κιλκίς», που εδρεύει στο Κιλκίς (Επτανήσου 1), 26) 

Πρωτοβάθμιου Συλλόγου με την επωνυμία «Σύλλογος Δικαστικών 

Υπαλλήλων Φλώρινας», που εδρεύει στη Φλώρινα (Μεγάλου Αλεξάνδρου 

113), 27) Πρωτοβάθμιου Συλλόγου με την επωνυμία «Σύλλογος 

Δικαστικών Υπαλλήλων Καστοριάς», που εδρεύει στην Καστοριά (Πλατεία 

Δαβάκη), 28) Πρωτοβάθμιου Συλλόγου με την επωνυμία «Σύλλογος 

Δικαστικών Υπαλλήλων Περιφέρειας Πρωτοδικείου Κοζάνης», που 

εδρεύει στην Κοζάνη (Δημοκρατίας 25), 29) Πρωτοβάθμιου Συλλόγου με 

την επωνυμία «Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Περιφέρειας 

Πρωτοδικείου Έδεσσας», που εδρεύει στην Έδεσσα (κτίριο Πρωτοδικείου 

Έδεσσας), 30) Πρωτοβάθμιου Συλλόγου με την επωνυμία «Σύλλογος 

Δικαστικών Υπαλλήλων Νομού Πιερίας», που εδρεύει στην Κατερίνη 

(Φλέμιγκ 2), 31) Πρωτοβάθμιου Συλλόγου με την επωνυμία «Σύλλογος 

Δικαστικών Υπαλλήλων Λάρισας», που εδρεύει στη Λάρισα (Μεγάλου 

Αλεξάνδρου 1 και Κούμα), 32) Χ.Κ. του Π., 33) Π.Τ. του Δ., κατοίκων ως 

εκ της υπηρεσίας τους Εφετείου Λάρισας, 34) Πρωτοβάθμιου Συλλόγου με 

την επωνυμία «Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Περιφέρειας 

Πρωτοδικείου Βόλου», που εδρεύει στο Βόλο (κτίρια Δικαστικού Μεγάρου 

Βόλου), 35) Πρωτοβάθμιου Συλλόγου με την επωνυμία «Σύλλογος 

Δικαστικών Υπαλλήλων Περιφέρειας Πρωτοδικείου Γρεβενών», που 

εδρεύει στα Γρεβενά (Γ. Μπουσίου 3), 36) Πρωτοβάθμιου Συλλόγου με 

την επωνυμία «Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Νομού Ιωαννίνων», 

που εδρεύει στα Ιωάννινα (Δωδώνης 1), 37) Ε.Γ. του Γ., κατοίκου ως εκ 

της υπηρεσίας της Εφετείου Ιωαννίνων, 38) Α.Δ. του Κ., κατοίκου ως εκ 

της υπηρεσίας της Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, 39) Πρωτοβάθμιου Συλλόγου 

με την επωνυμία «Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Άρτας», που εδρεύει 
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στην Άρτα (κτίρια Δικαστικού Μεγάρου Άρτας), 40) Πρωτοβάθμιου 

Συλλόγου με την επωνυμία «Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Νομού 

Θεσπρωτίας», που εδρεύει στην Ηγουμενίτσα (κτίριο Δικαστικού Μεγάρου 

Ηγουμενίτσας, Νέο Λιμάνι), 41) Πρωτοβάθμιου Συλλόγου με την 

επωνυμία «Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Νομού Κερκύρας», που 

εδρεύει στην Κέρκυρα (κτίριο Δικαστικού Μεγάρου Κερκύρας, 

Κολοκοτρώνη), 42) Πρωτοβάθμιου Συλλόγου με την επωνυμία «Σύλλογος 

Δικαστικών Υπαλλήλων Περιφέρειας Πρωτοδικείου Αγρινίου», που 

εδρεύει στο Αγρίνιο (κτίρια Δικαστικού μεγάρου Αγρινίου), 43) 

Πρωτοβάθμιου Συλλόγου με την επωνυμία «Σύλλογος Δικαστικών 

Υπαλλήλων Περιφέρειας Πρωτοδικείου Πατρών», που εδρεύει στην Πάτρα 

(Γούναρη 30), 44) Χ.Κ. του Γ., 45) Β.Κ. του Α., κατοίκων ως εκ της 

υπηρεσίας τους Πρωτοδικείου Πατρών, 46) Πρωτοβάθμιου Συλλόγου με 

την επωνυμία «Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Περιφέρειας 

Πρωτοδικείου Ναυπλίου», που εδρεύει στο Ναύπλιο (κτίρια Δικαστικού 

Μεγάρου Ναυπλίου), 47) Πρωτοβάθμιου Συλλόγου με την επωνυμία 

«Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Νομού Φθιώτιδας», που εδρεύει στη 

Λαμία (κτίρια Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας), 48) Πρωτοβάθμιου Συλλόγου 

με την επωνυμία «Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Περιφέρειας 

Πρωτοδικείου Χαλκίδας», που εδρεύει στη Χαλκίδα (κτίρια Δικαστικού 

Μεγάρου Χαλκίδας), 49) Πρωτοβάθμιου Συλλόγου με την επωνυμία 

«Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Ρόδου» (Σ.Δ.Υ.Ρ.), που εδρεύει στη 

Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας), 50) Δ.Π. του Ι., κατοίκου ως εκ της υπηρεσίας 

της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου, 51) Πρωτοβάθμιου Συλλόγου με την 

επωνυμία «Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Περιφέρειας Πρωτοδικείου 

Κω», που εδρεύει στην Κω (Ακτή Μιαούλη 2), 52) Πρωτοβάθμιου 

Συλλόγου με την επωνυμία «Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Νομού 

Λέσβου», που εδρεύει στη Μυτιλήνη (Μικράς Ασίας 5), 53) Ο .Κ. του Γ., 

κατοίκου ως εκ της υπηρεσίας της Πρωτοδικείου Μυτιλήνης, 54) 

Πρωτοβάθμιου Συλλόγου με την επωνυμία «Σύλλογος Δικαστικών 
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Υπαλλήλων Νομού Σάμου», που εδρεύει στη Σάμο (κτίρια Δικαστικού 

Μεγάρου Σάμου), 55) Πρωτοβάθμιου Συλλόγου με την επωνυμία 

«Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων και Επιμελητών Νομού Κυκλάδων», 

που εδρεύει στη Σύρο (κτίριο Πρωτοδικείου Σύρου, Πλατεία Μιαούλη), 56) 

Α.Σ. του Ι., κατοίκου ως εκ της υπηρεσίας της Εισαγγελίας Εφετών 

Αιγαίου και 57) Ε.Φ. του Σ., κατοίκου ως εκ της υπηρεσίας της 

Πρωτοδικείου Σύρου, οι οποίοι παρέστησαν με τους δικηγόρους: α) 

Δέσποινα Μεταξά (Α.Μ. 16728) και β) Ανδρέα Ματθαίου (Α.Μ. 14376), 

που τους διόρισαν με πληρεξούσια, 

κατά του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), 

που εδρεύει στην Αθήνα (Λυκούργου 12), το οποίο παρέστη με τον 

Μιχαήλ Αλεξανδρίδη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.  

Η πιο πάνω αίτηση εισάγεται στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, 

κατόπιν της από 28 Ιανουαρίου 2016 πράξης του Προέδρου του 

Συμβουλίου της Επικρατείας, λόγω της σπουδαιότητάς της, σύμφωνα με 

τα άρθρα 14 παρ. 2 εδάφ. α, 20 και 21 του Π.Δ. 18/1989.  

Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθεί η από 

29.6.2015 απόφαση (Συνεδρίαση 24η/θέμα 3.5) του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), η 

οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τ.Β΄ 1896/8-9-2015. 

Στη δίκη παρεμβαίνει με προφορική δήλωση στο ακροατήριο, 

υπέρ του κύρους της προσβαλλομένης πράξεως, ο Υπουργός Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τον Θεόδωρο 

Ψυχογυιό, Νομικό Σύμβουλο του Κράτους. 

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της 

εισηγήτριας, Συμβούλου Α. Καλογεροπούλου. 

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τους πληρεξούσιους των 

αιτούντων, οι οποίοι ανέπτυξαν και προφορικά τους προβαλλόμενους 

λόγους ακυρώσεως και ζήτησαν να γίνει δεκτή η αίτηση και τους 

αντιπροσώπους του καθ' ου Ταμείου και του Υπουργού, οι οποίοι ζήτησαν 
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την απόρριψή της. 

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη 

σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι 

Α φ ο ύ   μ ε λ έ τ η σ ε   τ α   σ χ ε τ ι κ ά   έ γ γ ρ α φ α  

Σ κ έ φ θ η κ ε   κ α τ ά   τ ο ν   Ν ό μ ο  

1. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως έχει καταβληθεί 

το νόμιμο παράβολο (1401675, 4163432/2015 ειδικά έντυπα παραβόλου).  

2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση της από 

29.6.2015 αποφάσεως (Συνεδρίαση 24η/θέμα 3.5) του Διοικητικού 

Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), 

με την οποία αποφασίστηκε η εγγραφή στο Ταμείο: α) των υπαλλήλων 

του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 

οι οποίοι ζήτησαν την διαγραφή τους από το τότε Ταμείο Νομικών [ήδη, 

σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 1, 2 και 3 περ. Α΄, στοιχ. Γ΄ 

του ν. 3655/2008 (Α΄ 58), Τομέας Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου 

Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ)], από την ημέρα της 

διαγραφής τους από αυτό και β) των υπαλλήλων που  διορίσθηκαν στο 

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από 

την 1.1.2011 και εφεξής, οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του 

Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης 

Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), από την ημέρα διορισμού τους. Ορίστηκε δε 

περαιτέρω με την ως άνω προσβαλλόμενη απόφαση ότι στους 

υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων δεν περιλαμβάνονται οι δικαστικοί λειτουργοί εκτός αν 

διορίστηκαν πριν από την 1.1.2011 και είχαν δικαίωμα συμμετοχής στο 

ΜΤΠΥ πριν από τον διορισμό τους ως δικαστικών λειτουργών, οπότε και 

διατηρούν το καθεστώς συμμετοχής τους στο ΜΤΠΥ. Η απόφαση αυτή 

δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 1896/08.09.2015).  

3. Επειδή, η υπόθεση εισάγεται ενώπιον της Ολομελείας του 

Δικαστηρίου με την από 28.1.2016 πράξη του Προέδρου του Συμβουλίου 
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της Επικρατείας λόγω σπουδαιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 

εδαφ. α΄του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

4. Επειδή, με τη διάταξη του άρθρου 12 παρ. 5 του ν. 2443/1996 

(Α΄ 265), με την οποία αντικαταστάθηκε από τότε που ίσχυσε η παρ. 1 του 

άρθρου 19 του ν. 2386/1996 (Α΄ 43), το καθού η κρινόμενη αίτηση ΜΤΠΥ, 

το οποίο αποτελούσε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (άρθρο 1 του 

π.δ. 422/1981 Α΄ 114), μετατράπηκε σε αποκεντρωμένη δημόσια 

υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Ακολούθως, με το 

άρθρο 3 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) το ΜΤΠΥ υπήχθη στην αρμοδιότητα 

του Υπουργείου Εργασίας, ενώ, με το άρθρο 138 Κεφάλαιο Γ΄ παρ. 3  

περιπτ. α΄ και β΄ του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), υπήχθη, από την έναρξη της 

ισχύος του ν. 4024/2011, στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικής Ασφάλισης υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ήδη [άρθρο 27 παρ. 1 και 3 του ν. 4320/2015 

(Α΄ 29)] στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο οποίο μεταφέρθηκε, 

σύμφωνα με την ως άνω διάταξη, και η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων. Παρά δε τη μετατροπή του σε αποκεντρωμένη δημόσια 

υπηρεσία, το καθού ΜΤΠΥ εξακολουθεί να απολαύει διοικητικής 

αυτοτέλειας και, επομένως, έχει την ικανότητα να είναι διάδικος και να 

διεξάγει τις δίκες που το αφορούν (βλ. ΣτΕ 3487, 1465/2008 Ολ., 

1296/2015, 3476/2014, 3998/2013, 4637, 2087/2012, 2662/2009 κ.ά.). 

Κατά συνέπεια, η κρινόμενη αίτηση νομίμως στρέφεται κατά του ως άνω 

Ταμείου, νομίμως δε αυτό παρέστη στην παρούσα δίκη ως καθού η υπό 

κρίση αίτηση (πρβ. ΣτΕ 3998/2013, 4637, 2087/2012).  

5. Επειδή, κατά τη συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριο 

παραδεκτώς παρενέβη, με προφορική δήλωση, υπέρ του κύρους  της 

προσβαλλόμενης πράξεως, κατ΄ ανάλογη εφαρμογή του άρθρ. 21 παρ. 2 

περ. β΄ εδάφιο δεύτερο του π.δ. 18/1989, ο Υπουργός Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  
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6. Επειδή, η προτασσόμενη στο δικόγραφο Ομοσπονδία, όπως 

προκύπτει από το καταστατικό της (άρθρο 1), αποτελεί δευτεροβάθμια 

συνδικαλιστική οργάνωση των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών 

οργανώσεων των δικαστικών υπαλλήλων και ειδικότερα (άρθρο 5) των 

πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών ενώσεων των υπαλλήλων της 

γραμματείας των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών 

που λειτουργούν νόμιμα σε κάθε πρωτοδικειακή περιφέρεια της χώρας, 

των υπαλλήλων της γραμματείας του Συμβουλίου της Επικρατείας και των 

διοικητικών δικαστηρίων που λειτουργούν σε πανελλαδικό ή σε 

περιφερειακό επίπεδο καθώς και όσων υπαλλήλων έχουν, σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία, την ιδιότητα του δικαστικού υπαλλήλου, έχει δε 

ως σκοπό, μεταξύ άλλων, (άρθρο 2) τον συντονισμό, τη σφυρηλάτηση και 

τη διασφάλιση της ενότητας των μελών της και την ενιαία ανάπτυξη της 

δράσης τους για την προστασία, την μελέτη και την προαγωγή των 

εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, συνδικαλιστικών, κοινωνικών 

και γενικότερων συμφερόντων των εργαζομένων. Περαιτέρω, οι λοιποί 

αιτούντες σύλλογοι (σωματεία), είναι πρωτοβάθμιες συνδικαλιστ ικές 

οργανώσεις, με μέλη δικαστικούς υπαλλήλους διαφόρων δικαστικών 

περιφερειών ανά την επικράτεια (υπ΄ αριθ. 2, 4, 6, 11, 13, 16, 19, 20, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 

49, 51, 52, 54, 55 από τα αιτούντα σωματεία) ή υπαλλήλους έμμισθων 

υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων ανά την επικράτεια 

(υπ΄ αριθ. 8 από τα αιτούντα σωματεία) και καταστατικό σκοπό, μεταξύ 

άλλων, την προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών, ασφαλιστικών και 

επαγγελματικών συμφερόντων των μελών τους. Προς θεμελίωση του 

εννόμου συμφέροντός τους τα ως άνω νομικά πρόσωπα προβάλλουν ότι 

η προσβαλλόμενη απόφαση θα επιφέρει στους δικαστικούς υπαλλήλους 

οικονομική ζημία, δεδομένου ότι θα μειωθούν, με την επιβολή κρατήσεων 

υπέρ του καθού Ταμείου και, μάλιστα, αναδρομικά, οι καθαρές μηνιαίες 

αποδοχές τους. Ενόψει των καταστατικών σκοπών και της ιδιότητας των 
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μελών τους, τόσο η αιτούσα Ομοσπονδία, όσο και τα λοιπά αιτούντα 

σωματεία ασκούν με έννομο συμφέρον την κρινόμενη αίτηση. Η 

προσβαλλόμενη, εξάλλου, απόφαση, αναφέρεται μεν σε ορισμένες μόνον 

κατηγορίες δικαστικών υπαλλήλων -μελών των ως άνω αιτούντων 

νομικών προσώπων και συγκεκριμένα: α) στους διαγραφέντες από το 

Ταμείο Νομικών και β) στους διορισθέντες από 1.1.2011 και εφεξής, οι 

οποίοι έχουν επιλέξει να υπαχθούν στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, δεν 

προκύπτει, ωστόσο, ότι τυχόν ακύρωσή της θα έθιγε τα συμφέροντα 

άλλης κατηγορίας μελών των ανωτέρω αιτούντων νομικών προσώπων 

που δεν ανήκουν στις ως άνω κατηγορίες, στις οποίες αφορά η 

προσβαλλόμενη απόφαση. Περαιτέρω, με έννομο συμφέρον ασκούν την 

υπό κρίση αίτηση οι αιτούντες δικαστικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι 

έμμισθων υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων -φυσικά 

πρόσωπα [είκοσι δύο (22) συνολικά υπάλληλοι, από τους οποίους 

δεκατρείς (13) ανήκουν στην πρώτη κατηγορία, δηλαδή στους 

διαγραφέντες από το Ταμείο Νομικών και συγκεκριμένα οι υπ΄αριθμ. 3, 5, 

7, 9, 12, 14, 17, 21, 32, 37, 44, 50 56 από τους αιτούντες και εννέα (9) 

ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία, δηλαδή στους διορισθέντες μετά την 

1.1.2011 που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και συγκεκριμένα 

οι υπ΄αριθμ. 10, 15, 18, 22, 33, 38, 45, 53, 57 από τους αιτούντες], 

επικαλούμενοι ομοίως ότι η προσβαλλόμενη απόφαση θα τους επιφέρει 

την ως άνω οικονομική ζημία.  

7. Επειδή, το π.δ. 422/1981 «Περί κωδικοποιήσεως των περί 

Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων διατάξεων» ορίζει στο άρθρο 1 

με τίτλο «Καταστατική Διάταξις» ότι: «Το Μετοχικόν Ταμείον Πολιτικών 

Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), Ειδικόν Ταμείον του Κράτους επικουρικής 

συνταξιοδοτήσεως των δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων, έχον ιδίαν 

νομικήν προσωπικότητα, υπάγεται ως εκ του τεταγμένου αυτώ σκοπού εις 

την αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών…», στο άρθρο 2 

«Προορισμός του Ταμείου» ότι: «Το Μ.Τ.Π.Υ. έχει προορισμόν την, κατ΄ 
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αναλογίαν του ποσού των καταθέσεων εκάστου, παροχήν μερίσματος εις 

τους μετόχους του Ταμείου και τας οικογενείας αυτών κατά τους όρους 

του παρόντος» και στο άρθρο 8 «Διοίκησις – Διαχείρισις – αρμοδιότης 

Συμβουλίου» ότι: «1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Μ.Τ.Π.Υ. διοικεί, 

διαχειρίζεται και διαθέτει την περιουσίαν του Ταμείου κατά την κρίσιν 

αυτού και συμφώνως προς τις διατάξεις του παρόντος… 2. Ειδικώτερον, η 

δικαιοδοσία, η αρμοδιότης, τα δικαιώματα και αι υποχρεώσεις αυτού, 

καθορίζονται ως εξής: Αποφασίζει: α. Περί προσκτήσεως χρεωγράφων ή 

ακινήτων κτημάτων και εν γένει περί του τρόπου της διαθέσεως της 

περιουσίας του Ταμείου… β. Περί εκποιήσεως της ακινήτου περιουσίας ή 

των χρεωγράφων αυτού, καθορίζον και τον τρόπον αυτής. γ. Περί 

συνομολογήσεως δανείων επί ενεχύρων χρεωγράφων ή επί υποθήκη των 

ακινήτων κτημάτων, μετά του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 

τινος των εν Ελλάδι ανεγνωρισμένων Τραπεζών. δ. Περί εγέρσεως 

αγωγών, καταργήσεως δικών, συμβιβασμού, διαρρυθμίσεως ορίων και 

περί οιωνδήποτε άλλων συμβάσεων και συμφωνιών παντός είδους του 

Ταμείου μεθ΄ οιουδήποτε. ε. Περί ανεγέρσεως οικοδομών, ενεργείας 

επισκευών και συμπληρώσεων ή προσθηκών των οικοδομών του Ταμείου 

προς βελτίωσιν ή συντήρησιν αυτών. … στ. Περί εκτελέσεως των … 

έργων, εκτελουμένων κατά τας περί εκτελέσεως δημοσίων έργων 

ισχύουσας εκάστοτε διατάξεις. … ζ. Περί του ετησίου προϋπολογισμού 

των εσόδων και εξόδων. η. Περί του πληρωτέου μερίσματος, του εκτάκτου 

προσωρινού χορηγήματος και του απολογισμού των εσόδων και εξόδων 

ως και του γενικού ισολογισμού του Ταμείου. θ. Περί αποσβέσεως των 

επισφαλών απαιτήσεων του Ταμείου. ι. Περί απονομής μερισμάτων εν 

γένει και βοηθημάτων, αποδόσεως καταθέσεων (κρατήσεων) και εν γένει 

επιστροφής χρημάτων… ια. Περί ενεργείας ελέγχου της χρηματικής 

διαχειρίσεως, των λογιστικών βιβλίων και λογαριασμών και εν γένει της 

υπηρεσίας του Ταμείου. ιβ. Περί διορισμού ή προαγωγής ή μεταθέσεως ή 

πειθαρχικής ποινής ή απολύσεων των υπαλλήλων του Ταμείου, όπου 
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κατά νόμον απαιτείται απόφασις ή γνωμοδότησις αυτού. ιγ. Περί 

διορισμού δικηγόρου επί διαφόρων υποθέσεων του Ταμείου και 

καθορισμού της αμοιβής αυτού, και ιδ. Περί παντός θέματος διοικήσεως 

του Ταμείου και διαχειρίσεως της περιουσίας αυτού, μη καθοριζόμενου 

ρητώς εν τω παρόντι». Περαιτέρω, το ίδιο π.δ. ορίζει στο άρθρο 14 

«Γενική διάταξις» του Κεφαλαίου Γ΄ με τίτλο «Μέτοχοι» ότι: «Η εις το 

Μ.Τ.Π.Υ. συμμετοχή από 1ης Απριλίου 1923 τυγχάνει υποχρεωτική δι' 

άπαντας ανεξαιρέτως τους εν υπηρεσία τακτικούς και εκτάκτους 

δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους, ως και τους επί μηνιαίω μισθώ ή 

μηνιαία αποζημιώσει εργάτας, της αρμοδιότητος των Πολιτικών 

Υπουργείων και της Βουλής», και στο άρθρο 19 «Εξαιρέσεις εκ της 

ασφαλίσεως» τα εξής: «Εξαιρούνται της ασφαλίσεως παρά τω Μ.Τ.Π.Υ.: 

α. … γ. Οι από της ισχύος του Ν. 4448/1929 “περί Ταμείου Συντάξεων 

Νομικών” διορισθέντες και εφεξής διοριζόμενοι εις τινα των εν τη παρ. 1 

του άρθρου [7] (Το νομοθετικό κείμενο αναφέρεται, από προφανή 

παραδρομή, στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4114/1960, αντί της παρ. 1 

του άρθρου 7 του νόμου αυτού) του Ν. 4114/1960 θέσεων “περί του 

Κώδικος περί Ταμείου Νομικών” μη υποχρεούμενοι εις καταβολήν τινά. Οι 

από της ισχύος του Ν. 4114/60 διοριζόμενοι εις τας άνω θέσεις δύνανται 

να εξαιρεθώσι της παρά τω Ταμείω Συντάξεων Νομικών ασφαλίσεως δι΄ 

αιτήσεώς των, υποβαλλομένης εντός έξ μηνών αφ΄ ής απέκτησαν ιδιότητα 

συνεπαγομένην την ασφάλισιν παρά τω Ταμείω Συντάξεων Νομικών και 

συνοδευομένην υπό βεβαιώσεως περί συμμετοχής εις το Μ.Τ.Π.Υ., οπότε 

διατηρούν την παρά τούτω ασφάλισίν των.” Εξάλλου, ο Κώδικας περί 

Ταμείου Νομικών, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν.δ. 

4114/1960 (Α΄ 164) ορίζει στο άρθρο 7 ότι: «1.Εις το Ταμείον 

ασφαλίζονται υποχρεωτικώς οι κάτωθι: Α΄. Άμισθοι α) [όπως η περίπτωση 

αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 1 του ν. 4507/1966 (Α΄ 71)] Οι 

δικηγόροι, οι κεκτημένοι νομίμως το δικαίωμα προς άσκησιν του 

λειτουργήματος κατά τας διατάξεις του Κώδικος περί Δικηγόρων, από της 



Αριθμός 710/2017 
 

./. 

-

12- 
εις τα Μητρώα του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου εγγραφής των μέχρι της 

διαγραφής των εκ τούτων ή μέχρι της κατά το άρθρον 80 του Κώδικος 

περί Δικηγόρων αυτοδικαίας αποβολής της ιδιότητος του δικηγόρου. β) Οι 

Συμβολαιογράφοι. γ) Οι άμισθοι Υποθηκοφύλακες και 

Μεταγραφοφύλακες. δ) Οι άμισθοι Δικαστικοί Κλητήρες, εκτός αν ασκούσι 

και έτερον επάγγελμα. ε) … Β΄ Έμμισθοι α) Το προσωπικόν της Κεντρικής 

Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης… β) Το κύριον και βοηθητικόν 

προσωπικόν του Συμβουλίου της Επικρατείας, συμπεριλαμβανομένων και 

των Κλητήρων. γ) Το κύριον και βοηθητικόν προσωπικόν των τακτικών 

Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, Πταισματοδικείων και Ειρηνοδικείων, 

συμπεριλαμβανομένων των ποινικών κλητήρων, κλητήρων ακροατηρίου 

και των εμμίσθων τοιούτων. δ) Τα ισόβια μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

και ο παρ` αυτώ Επίτροπος, εφ` όσον κατά τον χρόνον του διορισμού των 

εν ταις θέσεσι ταύταις, ήσαν ησφαλισμένοι του Ταμείου. ε) Το κύριον 

προσωπικόν του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. στ) Το προσωπικόν 

των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων και ειδικών ληξιαρχείων, 

συμπεριλαμβανομένων και των κλητήρων. ζ) Οι Σύμβουλοι της 

Στρατιωτικής Αεροπορικής και Ναυτικής Δικαιοσύνης, ως και οι 

Γραμματείς, Υπογραμματείς και Γραφείς της Στρατιωτικής και 

Αεροπορικής Δικαιοσύνης. η) [όπως αντικαταστάθηκε η περίπτωση αυτή 

με το άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 730/1977 (Α΄ 309)] Οι δικασταί των Τακτικών 

Διοικητικών Δικαστηρίων ως και οι υπάλληλοι της γραμματείας αυτών. θ) 

Οι μόνιμοι υπάλληλοι και κλητήρες του Ταμείου. 2. … 5. Οι από της 

ισχύος του Ν. 4448/1929 διορισθέντες και οι εφ` εξής διοριζόμενοι εις τινα 

των εν τη παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου θέσεων, δεν δύναται να 

μετέχωσιν εις τα Μετοχικά Ταμεία “Πολιτικών Υπαλλήλων”, “Στρατού” 

“Ναυτικού” και “Αεροπορίας”, δεν υποχρεούνται δε εις καταβολήν τινα 

προς αυτά. Οι από της ισχύος του παρόντος διοριζόμενοι εις τας ως 

ανωτέρω θέσεις δύναται να εξαιρεθώσι της παρά τω Ταμείω ασφαλίσεως, 

δι` αιτήσεώς των υποβαλλομένης εντός εξ μηνών, αφ` ής απέκτησαν 



Αριθμός 710/2017 
 

./. 

-

13- 
ιδιότητα συνεπαγομένην την ασφάλισιν παρά τω Ταμείω και 

συνοδευομένην υπό βεβαιώσεως περί συμμετοχής εις τι εκ των ανωτέρω 

αναφερομένων Ταμείων, οπότε διατηρούσι την παρά τοις Ταμείοις τούτοις 

ασφάλισίν των». 

8. Επειδή, εξ άλλου, με το άρθρο 39 «Ασφάλιση σε ένα φορέα» 

του ν. 2084/1992 (Α΄ 165), όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο εν προκειμένω 

χρόνο, ήτοι πριν από την κατάργησή του με το άρθρο 17 παρ. 6 του ν. 

4387/2016 (Α΄ 85), ορίστηκαν τα εξής: «1. Υποχρεωτική ασφάλιση 

επιτρέπεται σε ένα φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, ένα φορέα 

επικουρικής ασφάλισης, ένα φορέα ασφάλισης ασθένειας και ένα φορέα 

ασφάλισης πρόνοιας. 2. [όπως αντικαταστάθηκε η παράγραφος αυτή με 

το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 2556/1997 (Α΄ 270) και συμπληρώθηκε εν 

συνεχεία, με την προσθήκη των δύο τελευταίων εδαφίων της, με το άρθρο 

75 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1)] Τα πρόσωπα, για τα οποία προβλέπεται από 

τις ισχύουσες διατάξεις υποχρεωτική ασφάλιση σε περισσότερους του 

ενός ασφαλιστικούς φορείς, ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε ένα φορέα, τον 

οποίο επιλέγουν με δήλωσή τους, που υποβάλλεται κάθε φορά σε όλους 

τους αρμόδιους φορείς και τους οικείους εργοδότες, εντός έξι (6) μηνών 

από την ανάληψη της δεύτερης απασχόλησης, μισθωτής ή 

αυτοαπασχόλησης, ή την απόκτηση της ιδιότητας. ... Εφόσον επιθυμούν, 

τα πρόσωπα αυτά δύνανται να ασφαλιστούν προαιρετικά και σε 

περισσότερους του ενός φορείς, αν αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα 

νομοθεσία, ύστερα από σχετική αίτηση που υποβάλλεται στον αρμόδιο 

φορέα εντός της παραπάνω εξάμηνης προθεσμίας. Στην περίπτωση αυτή 

υποχρεούνται στην καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών 

ασφαλισμένου, εργοδότη και Κράτους των προβλεπόμενων από τις 

ισχύουσες διατάξεις για τον οικείο φορέα. 3. ...». Περαιτέρω, με το άρθρο 

43 του ίδιου ως άνω νόμου ορίστηκε ότι: «1. Οι διατάξεις των άρθρων 22 

έως 43 του παρόντος νόμου έχουν εφαρμογή για τους ασφαλισμένους, οι 

οποίοι υπάγονται για πρώτη φορά στην υποχρεωτική ασφάλιση 
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οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης από 1.1.1993 και μετά, εκτός αν 

ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. ... 2. ...», με την δε παρ. 4 

του άρθρου 44 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) ορίστηκε ότι: «Οι έμμισθοι 

ασφαλισμένοι μετά την 1.1.1993 στον Τομέα Ασφάλισης Νομικών του 

ΕΤΑΑ (πρώην Ταμείο Νομικών), οι οποίοι διεγράφησαν από την 

ασφάλιση, σε εκτέλεση αποφάσεων του Δ.Σ. του Ταμείου Νομικών, 

θεωρούνται ότι ουδέποτε ασφαλίστηκαν στο Ταμείο ως έμμισθοι, το 

σύνολο δε των εισφορών που κατέβαλαν από 1.1.1993 τους επιστρέφεται, 

εφάπαξ, ατόκως…». Τέλος, στο άρθρο 2 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120) 

ορίζεται ότι: «1.α. Οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του 

Δημοσίου, τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι της Βουλής, των Ν.Π.Δ.Δ. 

και των Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμίδας, καθώς και οι ιερείς και οι υπάλληλοι 

των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που 

προσλαμβάνονται για πρώτη φορά από 1.1.2011 και μετά, υπάγονται 

υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

… β. Τα ανωτέρω πρόσωπα ασφαλίζονται για ασθένεια, επικουρική 

σύνταξη και εφάπαξ βοήθημα στους οικείους φορείς, στους οποίους 

υπάγονται όσοι από αυτούς έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά από 

1.1.1993 και μετά στο Δημόσιο ή σε φορείς κύριας ασφάλισης. 2. … 4. Οι 

τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, τακτικοί 

και μετακλητοί υπάλληλοι της Βουλής, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α` και 

β΄ βαθμίδας, καθώς και οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών 

νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που υπηρετούν ή θα προσληφθούν 

μέχρι 31.12.2010 μπορούν να επιλέξουν προαιρετικά την υπαγωγή τους 

στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού. Με 

κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης μπορεί να καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του 

προηγούμενου εδαφίου». 

9. Επειδή, στην υπό κρίση περίπτωση με την προσβαλλόμενη 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του καθού Ταμείου αποφασίσθηκε 
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η εγγραφή στο Ταμείο αυτό αφενός μεν των υπαλλήλων του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι οποίοι 

ζήτησαν να διαγραφούν από το τότε Ταμείο Νομικών και [ήδη Τομέας 

Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων 

(ΕΤΑΑ)], από την ημέρα της διαγραφής τους από αυτό και αφετέρου των 

υπαλλήλων που διορίσθηκαν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από την 1.1.2011 και εφεξής, οι οποίοι  

υπάγονται στην ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων – 

Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) (και όχι πλέον στο 

Δημόσιο), από την ημέρα διορισμού τους. Στο προοίμιο της 

προσβαλλόμενης αποφάσεως, η οποία όπως προεξετέθη δημοσιεύθηκε 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, γίνεται επίκληση, πλην των 

προεκτεθεισών διατάξεων των άρθρων 8, 14 και 19 περ. γ’ του π.δ. 

422/1981, 7 παρ. 5 του ν.δ. 4114/1960, 44 παρ. 4 του ν. 3863/2010 και 2 

του ν.3865/2010, της αμετάκλητης 5240/2014 αποφάσεως του Διοικητικού  

Εφετείου Αθηνών, με την οποία κρίθηκε ότι μπορούν να υπαχθούν στην 

ασφάλιση του καθού Ταμείου δέκα επτά (17) υπάλληλοι της Κεντρικής 

Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, oι οποίοι είχαν διοριστεί μετά 

την 1.1.1993, είχαν υπαχθεί προαιρετικώς, κατ'  εφαρμογή του άρθρου 39 

παρ. 1 του ν. 2084/1992, στην ασφάλιση του Ταμείου Νομικών, 

παραλλήλως με την ασφάλισή τους στο Δημόσιο, διεγράφησαν δε από την 

ασφάλιση του Ταμείου Νομικών, ύστερα από την υποβολή σχετικού 

αιτήματος, και ζήτησαν, κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως προς το 

ΜΤΠΥ, ύστερα από την ως άνω διαγραφή τους από το Ταμείο Νομικών, 

να υπαχθούν στην ασφάλιση του καθού ΜΤΠΥ. Οι υπάλληλοι αυτοί 

άσκησαν προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά 

της αρνήσεως του ΜΤΠΥ να ικανοποιήσει το αίτημά τους και να τους 

υπαγάγει στην ασφάλισή του, δικαιώθηκαν δε τόσο από το πρωτοβάθμιο 

όσο και από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών), 

το οποίο με την ανωτέρω απόφασή του απέρριψε έφεση του ΜΤΠΥ κατά 



Αριθμός 710/2017 
 

./. 

-

16- 
της πρωτόδικης αποφάσεως, επικυρώνοντας την σχετική κρίση της περί 

δυνατότητας των ως άνω 17 υπαλλήλων να υπαχθούν στην ασφάλιση του 

ΜΤΠΥ όχι όμως από τη διαγραφή τους από το Ταμείο Νομικών, όπως 

αυτοί είχαν ζητήσει, αλλά από την υποβολή της σχετικής περί υπαγωγής 

τους στην ασφάλιση του ΜΤΠΥ αιτήσεως. 

10. Επειδή, δεν προβλέπεται από καμία διάταξη νόμου 

αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου του καθού ΜΤΠΥ ούτε παρέχεται 

σ' αυτό εξουσιοδότηση προς έκδοση κανονιστικών πράξεων με 

περιεχόμενο τον καθορισμό των κατηγοριών προσώπων που υπάγονται 

στην ασφάλισή του. Συνεπώς, η προσβαλλόμενη απόφαση του Δ.Σ. του 

καθού ΜΤΠΥ, με την οποία, χωρίς σχετικό νομοθετικό έρεισμα, 

επιχειρείται ρύθμιση κανονιστικού περιεχομένου και συγκεκριμένα η 

διεύρυνση του κύκλου των προσώπων που υπάγονται στην υποχρεωτική 

ασφάλιση του Ταμείου αυτού, είναι μη νόμιμη και ακυρωτέα, κατά τα 

βασίμως προβαλλόμενα με την υπό κρίση αίτηση (πρβ. ΣτΕ Ολομ. 

4755/2012). Μειοψήφησαν οι Σύμβουλοι Γεώργιος Παπαγεωργίου και 

Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου, οι οποίοι υποστήριξαν την άποψη ότι από 

καμία διάταξη νόμου δεν παρέχεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του καθού 

Ταμείου αρμοδιότητα εκδόσεως κανονιστικών πράξεων και ιδίως με 

περιεχόμενο τον προσδιορισμό κατηγοριών προσώπων που υπάγονται 

στην ασφάλιση του, ενόψει δε τούτου, η προσβαλλόμενη απόφαση 

στερείται εκτελεστότητας και, ως εκ τούτου, η κρινόμενη αίτηση θα έπρεπε 

να απορριφθεί ως απαράδεκτη, δεδομένου άλλωστε ότι δεν προκύπτει ότι 

η απόφαση αυτή έχει τύχει εφαρμογής, ώστε για λόγους ασφάλειας 

δικαίου να θεωρηθεί εκτελεστή και ακυρωτέα. 

11. Επειδή, κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση 

πρέπει να γίνει δεκτή, η προσβαλλόμενη απόφαση να ακυρωθεί και η 

ασκηθείσα παρέμβαση να απορριφθεί. 

Δ ι ά   τ α ύ τ α 

Δέχεται την αίτηση. 
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Ακυρώνει την από 29.6.2015 απόφαση (Συνεδρίαση 24η/θέμα 3.5) 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών 

Υπαλλήλων. 

Απορρίπτει την παρέμβαση. 

Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου. Και 

Επιβάλλει συμμέτρως εις βάρος του καθού Ταμείου και του 

παρεμβαίνοντος τη δικαστική δαπάνη των αιτούντων, η οποία ανέρχεται 

σε εννιακόσια είκοσι (920) ευρώ.  

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 22 Νοεμβρίου 2016 

 Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

 

 

 Νικ. Σακελλαρίου Μ. Παπασαράντη 

και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 10ης Μαρτίου 

2017. 

 Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 
 
 
 

 Νικ. Σακελλαρίου Ελ. Γκίκα 

 

 

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ 

 Εντέλλεται προς κάθε δικαστικό επιμελητή να εκτελέσει όταν του το 

ζητήσουν την παραπάνω απόφαση, τους Εισαγγελείς να ενεργήσουν κατά 

την αρμοδιότητά τους και τους Διοικητές και τα άλλα όργανα της Δημόσιας 

Δύναμης να βοηθήσουν όταν τους ζητηθεί. 

 Η εντολή πιστοποιείται με την σύνταξη και την υπογραφή του 

παρόντος. 

 Αθήνα, ...........................................................  

 Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 


