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Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2015 
 

(Για όποιον και όποια συνάδελφο θέλει να εµβαθύνει και να µελετήσει το 
ζήτηµα αυτό) 

 

Ανάλυση ιστορικού, σκεπτικού και προτάσεων του προεδρείου 
Ο∆ΥΕ για τα ζητήµατα του ΜΤΠΥ, µε τη µορφή ερωτήσεων και 
απαντήσεων. 

(το κείµενο, έως ότου ολοκληρωθεί, θα είναι υπό διαρκή επεξεργασία και 
συµπλήρωση, µε αποσπάσµατα από την αναλυτική και ολοκληρωµένη 
εισήγηση που έχει δηµοσιευθεί την 27/09/2015 και µε αρ.πρωτ. 40/30-9-
2015 στην ιστοσελίδα της Ο∆ΥΕ, και περαιτέρω επεξεργασία) 

Τώρα που ηρέµησαν κάπως όσοι από τους συνδικαλιστές 
µε ένα λαϊκίστικο στυλ πολώνουν τη συζήτηση, 
στοχοποιούν συνολικά το προεδρείο της Ο∆ΥΕ ή ορισµένα µέλη του, 
στοχοποιούν ακόµα και συναδέλφους επειδή απλά διαφωνούν µαζί τους, 
δηµιουργώντας πανικό, ανασφάλεια και ψυχική αναστάτωση 
σε όλους τους συναδέλφους... 

Βεβαίως, έχουν µείνει ορισµένοι και συνεχίζουν να κάνουν το ίδιο. 
Μόνο που τώρα πια κανείς από τους καλοπροαίρετους και αστράτευτους 
συναδέλφους δεν ακολουθεί άκριτα όσους πολώνουν και στοχοποιούν... 

Τώρα πια και σιγά σιγά µεγαλώνει ο αριθµός των συναδέλφων που 
είναι αντικειµενικοί, αρχίζουν να µιλάνε χωρίς φόβο και 
θέλουν, να ενηµερώνονται όχι µόνο µε ...µονολεκτικές πληροφορίες, 
αλλά και να µελετούν συνολικά το κάθε θέµα..., 
κάτι που κάνει και θα συνεχίσει να κάνει το προεδρείο, 
παρουσιάζοντας αναλυτικά, σφαιρικά και έγκυρα το κάθε ζήτηµα. 

Τώρα που σιγά σιγά προσχωρούν ΟΛΟΙ 
στις προτάσεις και τη στρατηγική του προεδρείου, 
αφού τις διάβασαν και έµαθαν για το ζήτηµα εξ ολοκλήρου κι από την αρχή 
(κάτι που, όπως αποδείχθηκε, γνώριζε µόνο το προεδρείο ολοκληρωµένα, 
παρά τα όσα περί του αντιθέτου ισχυρίζονταν ορισµένοι...) 

Τώρα... 

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: "ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ" και Παρουσίαση του 
προβλήµατος: 

(Α) ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΦΕΚ, ΑΙΤΗΣΕΙΣ: 

1. Άρθρο 7 του νοµοθετικού δ/τος 4114/1960 "Κώδικας περί Ταµείου 
Νοµικών" (ΦΕΚ 164/τεύχος Α'/1960). 



2. Άρθρα 8, 14, 19 και 22 του προεδρικού δ/τος 422/1981 "Περί 
Κωδικοποιήσεως των περί Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων 
διατάξεων" (ΦΕΚ 114/τεύχος Α'/1981). 
3. Άρθρο 39 του νόµου 2084/1992. 
4. Άρθρο 11 παράγραφος 2 του νόµου 2727/1994 
5. Η µε αριθµό 1/8.1.2009 εγκύκλιος του Ταµείου Νοµικών. 
6. Η µε αριθµό 20740/1.4.2009 αίτηση/προσφυγή 26 υπαλλήλων της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου της ∆ικαιοσύνης, µε την οποία 
ζητούσαν να εγγραφούν στο ΜΤΠΥ και µάλιστα από τον διορισµό τους στην 
ως άνω Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου της ∆ικαιοσύνης. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ως άνω υπάλληλοι, πριν τον διορισµό ή την τοποθέτησή 
τους στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου της ∆ικαιοσύνης ΜΕΤΕΙΧΑΝ, 
ως εκ της προηγούµενης θέσεώς τους, στο ΜΤΠΥ και τότε τους συνέφερε 
να µείνουν. 
7. Η µε αριθµό 12480/20740/9.4.2009 απόφαση του προϊσταµένου της 
αρµόδιας δ/νσης του ΜΤΠΥ, µε την οποία απορρίφθηκε η ως άνω αίτηση 
των 26 υπαλλήλων... 
8. Η µε αριθµό 39731/24.6.2009 αίτηση θεραπείας που υπέβαλαν οι 26 
υπάλληλοι... κατά της ως άνω απορριπτικής απόφασης του προϊσταµένου 
της αρµόδιας δ/νσης του ΜΤΠΥ. 
9. Η µε αριθµό 4295/30.9.2009 απόφαση του ∆Σ του Ταµείου Νοµικών. 
10.Η εκ µέρους των ως άνω 26 υπαλλήλων, ενώπιον του Τριµελούς 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών άσκηση προσφυγής κατά της ως άνω µε 
αριθµό 20740/9.4.2009 απορριπτικής απόφασης του προϊσταµένου της 
αρµόδιας δ/νσης του ΜΤΠΥ, η οποία προσφυγή κατατέθηκε την 
3.11.2009... 
11.Η απόφαση του ∆Σ του ΜΤΠΥ, που λήφθηκε κατά την 16η/20.4.2010 
συνεδρίασή του, µε την οποία απορρίφθηκε και η ως άνω αίτηση 
θεραπείας... 
12.Αρθρο 44 παράγραφος 4 του νόµου 3863/2010 (ΦΕΚ 115/τεύχος 
Α'/15.7.2010) 
13.Αρθρο 2 του νόµου 3865/2010 (ΦΕΚ 120/τεύχος Α'/21.7.2010), 
14.Η µε αριθµό 2699/2011 απόφαση του 30ου Τριµελούς Τµήµατος του 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο συνεδρίασε στις 24.9.2010 και 
δηµοσίευσε την απόφασή του στις 28.2.2011. 
Με την οποία έκανε εν µέρει δεκτή την προσφυγή των 17 (από τους 26) 
που επέµεναν και δεν παραιτήθηκαν από την προσφυγή τους, και 
αποφάσισε οτι οι προσφεύγοντες δικαιούνται να υπαχθούν στην ασφάλιση 
του ΜΤΠΥ, ΌΧΙ ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΑ, αλλά από την ηµεροµηνία υποβολής της 
αίτησής τους στο ΜΤΠΥ, δηλαδή από 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 
15.Η εκ µέρους του ΜΤΠΥ, ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου 
Αθηνών έφεση κατά της ως άνω µε αριθµό 2699/2011 απόφασης του 
Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών... 
16.Η µε αριθµό 5240/2014 απόφαση του 9ου Τριµελούς Τµήµατος του 
∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών, το οποίο συνεδρίασε στις 3.4.2014 και 
δηµοσίευσε την απόφασή του στις 26.9.2014. 
Με την οποία απέρριψε την έφεση του ΜΤΠΥ. 
Παραµένει, δηλαδή, η πρωτοβάθµια απόφαση, σύµφωνα µε την οποία οι 



προσφεύγοντες δικαιούνται να υπαχθούν στην ασφάλιση του ΜΤΠΥ, ΌΧΙ 
ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΑ, αλλά από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησής τους στο 
ΜΤΠΥ, δηλαδή, από 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 
17.Η απόφαση του ∆Σ του ΜΤΠΥ της 15ης συνεδρίασής του στις 
20.4.2015, µε την οποία αποδέχθηκε την απόφαση του ∆ιοικητικού 
Εφετείου Αθηνών. 
18.Η απόφαση του ∆Σ του ΜΤΠΥ της 24ης συνεδρίασής του στις 
29.6.2015, 
η οποία δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1896/τεύχος Β'/8.9.2015. 
19.Η µε αριθµό πρωτοκόλλου 37/17.9.2015 ανακοίνωση του Προεδρείου 
του ∆Σ της Ο∆ΥΕ. 
20.Η µε αριθµό πρωτοκόλλου 38/23.9.2015 ανακοίνωση του Προεδρείου 
του ∆Σ της Ο∆ΥΕ. 
21.Η µε αριθµό πρωτοκόλλου 40/30.9.2015 µελέτη - εισήγηση του 
προεδρείου του ∆Σ της Ο∆ΥΕ και προτάσεις για την αντιµετώπισή του 
προβλήµατος, 
οι οποίες θα κατατεθούν εισηγητικά στην ερχόµενη συνεδρίαση του 
∆Σ.Ο∆ΥΕ. 
22.Η µε αριθµό πρωτοκόλλου 41/31.9.2015 ανακοίνωση του Προεδρείου 
του ∆Σ της Ο∆ΥΕ. 

 

(Β) ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΟΣΩΝ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ 
ΜΤΠΥ: 

(Ν. 4024/2011 και Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α') άρθρο 138 παράγραφο 
10.4) 
1. 4% επί του µικτού Βασικού Μισθού (του µισθολογικού κλιµακίου). 
2. 4% επί του µικτού ποσού του επιδόµατος προϊσταµένου. 
3. 4% επί του λεγόµενου λογιστικού συντάξιµου επιδόµατος των 140,80 
ΕΥΡΩ.  
4. 1% από την οικογενειακή παροχή και από το επίδοµα αποµακρυσµένων 
παραµεθορίων περιοχών. 
5. 2% από τις υπερωρίες, την υπερβάλλουσα µείωση και από άλλα 
επιδόµατα, και κάθε είδους αµοιβές και αποζηµιώσεις 

 

(Γ) Ποιούς ∆ΕΝ ΑΦΟΡΑ: 

1. Το ζήτηµα µε το ΜΤΠΥ, δεν αφορά όσους ΕΙΝΑΙ εγγεγραµµένοι στο ΤΑΝ. 
∆εν αφορά, δηλαδή, όσους ασφαλίστηκαν πρώτη φορά σε οποιονδήποτε 
ασφαλιστικό φορέα ή στο ∆ηµόσιο έως 31.12.1992 και γι αυτό,εκ του 
νόµου, ασφαλίζονται/αφαλίστηκαν υποχρεωτικά στο ΤΑΝ. 
2. Το ζήτηµα µε το ΜΤΠΥ, δεν αφορά, επίσης, όσους ασφαλίστηκαν για 
πρώτη φορά από 1.1.1993 και τυχόν έχουν γραφτεί στο ΤΑΝ, µε αίτησή 
τους, 
κάτι που είναι σχεδόν απίθανο, αφού στην περίπτωση αυτή, η εισφορά που 
θα έπρεπε να πληρώσει, είναι ίση µε το 30% των µικτών αποδοχών του!  
3. Το ζήτηµα µε το ΜΤΠΥ, δεν αφορά, επίσης, τους συναδέλφους Ι∆ΑΧ. 
4. Το ζήτηµα µε το ΜΤΠΥ, δεν αφορά, επίσης, όσους ασφαλίστηκαν πρώτη 



φορά σε οποιονδήποτε φορέα από 1,1.1993, δεν είχαν γραφτεί ποτέ στο 
ΤΑΝ, 
αλλά µε αίτησή τους έχουν ήδη γραφτεί στο ΜΤΠΥ, ΠΡΙΝ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ. 
5. Το ζήτηµα µε το ΜΤΠΥ, δεν αφορά, τέλος, τους δικαστικούς 
λειτουργούς, 
σε καµία περίπτωση! 

 

(∆) Ποιους συναδέλφους ΘΙΓΕΙ ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ, ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ: 

Το πρόβληµα µε το ΜΤΠΥ, θίγει και αφορά άµεσα ή έµµεσα, µέχρι στιγµής, 
κι ο κοινός αγώνας γίνεται, για 
όλους τους έµµισθους (δικαστικούς και άλλους υπαλλήλους ∆ηµοσίου 
∆ικαίου, 
αρµοδιότητας του Υπουργείου της δικαιοσύνης,οι οποίοι ασφαλίστηκαν 
πρώτη φορά σε ασφαλιστικό φορέα ή στο ∆ηµόσιο από 01.01.1993 και στο 
διηνεκές. 

Αναλυτικά, : 

(α) 1. Το ζήτηµα µε το ΜΤΠΥ, θίγει και αφορά όσους είχαν εγγραφεί 
στο ΤΑΝ από το 1993 και µετά, διεγράφησαν και τους επιστράφηκαν 
όλες οι εισφορές τους, άτοκα.  
2. Το ζήτηµα µε το ΜΤΠΥ, θίγει και αφορά, επίσης, και 
όσους διορίστηκαν µετά το 1993, αλλά 
δεν είχαν ζητήσει να εγγραφούν στο ΤΑΝ. 
Υπάρχουν συνάδελφοι που υπάγονται σε αυτή την περίπτωση, και έστω και 
έµµεσα τους θίγει και τους αφορά. 
Γιατί, ναι µεν, όπως είναι διατυπωµένη η απόφαση του ∆Σ του ΜΤΠΥ, 
(φαίνεται οτι) δεν τους περιλαµβάνει και δεν τους αφορά, 
αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι µπορεί να γίνει αν τυχόν εκτελεστεί αυτή η 
απόφαση και τι µπορεί να ανακαλύψουν ξαφνικά στο µέλλον κάποιοι 
επιτήδειοι των ασφαλιστικών ταµείων... 

(β) Το ζήτηµα µε το ΜΤΠΥ, θίγει και αφορά όσους διορίστηκαν στα 
δικαστήρια από 01.01 2011 και µετά (χωρίς καµία προϋπηρεσία µε 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας µε το ∆ηµόσιο) και είναι ασφαλισµένοι στο 
ΙΚΑ -ΕΤΑΜ. (ΒΛΕΠΕ, ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΤΩ, ΑΡΘΡΟ 2 Ν. 3865/2010): 

"" Άρθρο 2 
Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαµβανοµένων στο 
∆ηµόσιο από 1.1.2011 
1.α. Οι τακτικοί και µετακλητοί υπάλληλοι και λειτουρ− 
γοί του ∆ηµοσίου, τακτικοί και µετακλητοί υπάλληλοι 
της Βουλής, των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθ− 
µίδας, καθώς και οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλη− 
σιαστικών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, που 
προσλαµβάνονται για πρώτη φορά από 1.1.2011 και µετά, 
υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύ− 
ριας σύνταξης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. 
β. Τα ανωτέρω πρόσωπα ασφαλίζονται για ασθένεια, 



επικουρική σύνταξη και εφάπαξ βοήθηµα στους οικεί− 
ους φορείς, στους οποίους υπάγονται όσοι από αυτούς 
έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά από 1.1.1993 και µετά 
στο ∆ηµόσιο ή σε φορείς κύριας ασφάλισης "" 

(γ) Το ζήτηµα µε το ΜΤΠΥ, θίγει και αφορά, επίσης, 
και όσους θα διορίζονται µελλοντικά στα δικαστήρια. 

 

(Ε) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ: 

Το ζήτηµα µε το ΜΤΠΥ, θίγει και αφορά, αµέσως ή εµµέσως, 
όλους αυτούς τους συναδέλφους. 
Για όλους αυτούς τους συναδέλφους, και 
για όλο τον κλάδο θα γίνει η προσπάθεια κι ο αγώνας 
για ανατροπή, αναθεώρηση ή ακύρωση της απόφασης του ∆Σ του ΜΤΠΥ. 

Αριθµητικά δε, κατ' εκτίµηση και µε επιφύλαξη, 
από τους 6000 περίπου υπηρετούντες έµµισθους 
(δικαστικούς και άλλους υπαλλήλους) 
αρµοδιότητας του Υπουργείου της ∆ικαιοσύνης, 
θίγει και αφορά περίπου τους 2000 εξ αυτών... 

 

(ΣΤ) ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΟΝΟΣ? 

1. Για την αίτηση ακύρωσης της απόφασης, στο Συµβούλιο της 
Επικρατείας, 
έχουµε στη διάθεσή µας ακόµα ένα (1) και πλέον µήνα 
για να την καταθέσουµε. 
Κι αυτό γιατί, η αίτηση ακύρωσης κανονιστικής πράξης, όπως πιστεύουµε 
οτι είναι η επίµαχη απόφαση του ∆Σ του ΜΤΠΥ, πρέπει να 
ασκηθεί/κατατεθεί εντός δύο (2) µηνών από την ηµέρα της δηµοσίευσής 
της στο ΦΕΚ. 
Το ΦΕΚ µε την απόφαση του ∆Σ του ΜΤΠΥ δηµοσιεύτηκε την 8.9.2015, 
άρα υπάρχει προθεσµία κατάθεσης αίτησης ακύρωσης έως την 9.11.1015. 
2. Ταυτόχρονα δε µε την αίτηση ακύρωσης, θα κατατεθεί και η αίτηση 
αναστολής εκτέλεσης της απόφασης του ∆Σ του ΜΤΠΥ, έως τη δηµοσίευση 
της απόφασης του ΣτΕ επί της αιτήσεως ακυρώσεως. 
3 Ταυτόχρονα µε την κατάθεση της αίτησης αναστολής εκτέλεσης της 
απόφασης του ∆Σ του ΜΤΠΥ, θα ζητήσουµε από την αρµόδια 
διεύθυνση οικονοµικού του Υπουργείου της ∆ικαιοσύνης να αναστείλει και 
αυτή από την πλευρά της την εκτέλεσή της (έως τη δηµοσίευση της 
απόφασης του ΣτΕ επί της αιτήσεως αναστολής εκτέλεσης της απόφασης 
του ∆Σ του ΜΤΠΥ), κάτι που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, σύµφωνα µε 
το εθιµικό δίκαιο.  
4. Ηδη έχουµε ζητήσει από τις οικονοµικές υπηρεσίες του Υπουργείου της 
∆ικαιοσύνης, να µην εκτελέσουν την απόφαση σύντοµα και δεν θα την 
εκτελέσουν πριν ελέγξουν τη νοµιµότητα της απόφασης του ΜΤΠΥ και πριν 
προσφύγουµε στο ίδιο το ∆Σ τοι ΜΤΠΥ και στη ∆ικαιοσύνη, αλλά και γιατί 
έτσι κι αλλιώς δεν προλαβαίνουν να την εφαρµόσουν... 



5. Για την αίτηση αναθεώρησης και επανεξέτασης της απόφασης του ∆Σ 
του ΜΤΠΥ, την οποία θα καταθέσουµε στο ΜΤΠΥ, δεν υπάρχει προθεσµία. 
Ετσι κι αλλιώς, όµως, θα την καταθέσουµε σύντοµα. 

 

(Ζ) Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ∆Σ ΤΟΥ ΜΤΠΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ? 

Με απλά λόγια, Κανονιστική Πράξη είναι η πράξη/απόφαση η οποία είναι 
ισότιµη νοµικά, θεσµικά και ουσιαστικά µε την Υπουργική Απόφαση. 
Ως τέτοια θεωρούµε τη δηµοσιευθείσα στο ΦΕΚ απόφαση του ∆Σ του 
ΜΤΠΥ. 
Σύµφωνα πάντα µε τους έγκριτους νοµικούς και συναδέλφους µας του ΣτΕ 
τους οποίους και συµβουλευτήκαµε. 
Και γι αυτό προτείνουµε να προσφύγουµε (µε αίτηση ακύρωσης της 
απόφασης του ∆Σ του ΜΤΠΥ) στο ΣτΕ, που είναι αρµόδιο για την ακύρωση 
ή µη των Κανονιστικών Πράξεων. 
Το ζήτηµα αυτό, δηλαδή, το αν είναι ή όχι Κανονιστική Πράξη η απόφαση 
του ∆Σ του ΜΤΠΥ, θα κριθεί µε την απόφαση του ΣτΕ επί της αίτησης 
αναστολής εκτέλεσης... 
Στην περίπτωση δε που τυχόν δεν δοθεί από το ΣτΕ η αιτούµενη αναστολή 
εκτέλεσης της απόφασης του ∆Σ του ΜΤΠΥ, γιατί, έστω, δεν θα την 
θεωρήσει Κανονιστική Πράξη, και άρα θα απορρίψει και την αίτηση 
ακύρωσης..., 
ΤΟΤΕ θα προσφύγουµε στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο κατά της πράξης της 
δ/νσης του Υπουργείου της ∆ικαιοσύνης µε την οποία θα εκτελέσει την 
απόφαση του ∆Σ του ΜΤΠΥ και θα παρακρατήσει την υπέρ του ΜΤΠΥ 
εισφορά, όποτε κι αν αυτή τυχόν γίνει. 
Οπότε, σε κάθε περίπτωση, θα έχουµε δίκη επί της ουσίας, είτε από το ΣτΕ 
είτε από το ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο σε πρώτο βαθµό και από το ∆ιοικητικό 
Εφετείο σε δεύτερο βαθµό... 

 

Θα ακολουθήσουν στο ίδιο ή σε άλλο κείµενο οι προτάσεις για την 
αντιµετώπιση του ζητήµατος. 

 

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2015 

Χρήστος Καϋµενάκης 
 


