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                                                                          Αθήνα, 30.09.2015 
                                                                                        Αρ.Πρωτ. 40/2015 

 
 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΜΤΠΥ): ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟΥ ΤΗΣ Ο∆ΥΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΟΒΑΡΟΥ 
ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΩΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ 

ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΗΣ Ο∆ΥΕ 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όπως ανέκαθεν γίνεται, µε απόφαση του προέδρου Ο∆ΥΕ, µετά κι από 
αίτηµα συναδέλφων, η εισήγηση αυτή καρφιτσώθηκε από την Κυριακή 27.9.2015 
στην Οµάδα Επικοινωνίας ∆ικαστικών Υπαλλήλων στο Facebook. Κάποιος ή κάποιοι 
από τους διαχειριστές της Οµάδας, την ξεκαρφίτσωναν αµέσως και µάλιστα 3 φορές 
από την Κυριακή µέχρι και σήµερα Τετάρτη, 30/09/2015!  

Ποιος ή ποιοι και γιατί θέλουν να στερήσουν την ενηµέρωση και τη συµµετοχή στον 
διάλογο από τους συναδέλφους? 

 

Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ). 

 

Ως προεδρείο της Ο∆ΥΕ, λόγω και της σοβαρότητας του προβλήµατος, 
επεξεργαστήκαµε ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ µελέτη - εισήγηση, σε ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ, 
µε ενηµερωτικά στοιχεία, σκέψεις και προτάσεις. 
για να αντιµετωπίσουµε το πολύ σοβαρό κλαδικό πρόβληµα και ζήτηµα 
που δηµιουργήθηκε µε το ΜΤΠΥ. 
Αλλά και για ενηµερωθεί ο καθένας, 
να µπορεί να συµµετέχει ισότιµα στον διάλογο και 
να καταθέσει προτάσεις, να διαφωνήσει ή να συµφωνήσει. 
ΑΦΟΥ Η ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ∆ΥΝΑΜΗ. 
Συνάδελφε, η παρακάτω εισήγηση θα κατατεθεί για συζήτηση και λήψη αποφάσεων 
στη συνεδρίαση του ∆Σ της Ο∆ΥΕ την ερχόµενη Πέµπτη 1 Οκτωβρίου.  
Ίσως δε βοηθά τα (καλοπροαίρετα και µη) µέλη του ∆Σ της Ο∆ΥΕ να βρουν κάποια 
άλλη συµπληρωµατική πρόταση ή να διαφωνήσουν πλήρως ή να διαφωνήσουν. 
ΑΡΚΕΙ, ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥΣ, ΝΑ ΒΑΛΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ "ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ", ΤΟ 
ΣΚΕΠΤΙΚΟ, ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ. 

Ακολουθεί η εισήγηση: 

ΣΧΕΤΙΚΑ: οι ανακοινώσεις του προεδρείου της Ο∆ΥΕ 
µε αρ. πρωτ. 37/17.09.2015 και 38/23.09.2015, 
οι οποίες δηµοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της Ο∆ΥΕ και 
στην Οµάδα Επικοινωνίας ∆ικαστικών Υπαλλήλων στο facebook. 
Όποιος/α θέλει να ενηµερωθεί πληρέστερα, ας ανατρέξει και στις ανακοινώσεις 
αυτές. 

 

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
 

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 
11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8826464,  Fax: 210-8826172  
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Αγαπητοί συνάδελφοι, 
ως προεδρείο της Οµοσπονδίας µας, 
σε απόλυτη συνεργασία και συνεννόηση µεταξύ µας, 
εδώ και καιρό, καθηµερινά, 
πραγµατοποιούµε παραστάσεις 
σε όλους σχεδόν τους αρµόδιους για το ζήτηµά µας θεσµούς και φορείς. 
Με διεξοδικές και γόνιµες συζητήσεις γύρω από όλες τις πλευρές και πτυχές του 
προβλήµατός µας. 
Αναζητήσαµε και εξετάσαµε όλες τις πιθανές και δυνατές ιδέες και προτάσεις 
για την επίλυσή του. 
Έχοντας επάρκεια γνώσης όλων των δεδοµένων και των λεπτοµερειών του είµαστε 
σε θέση να καταθέσουµε τις παρακάτω σκέψεις, προτάσεις και άλλα στοιχεία. 
Προτάσεις, τις οποίες θα επεξεργαστούµε ξανά, 
θα τις εµπλουτίσουµε µε πολλά ενηµερωτικά στοιχεία και  
θα τις καταθέσουµε ως εισήγηση 
στη συνεδρίαση του ∆Σ της Ο∆ΥΕ την ερχόµενη Πέµπτη 1 Οκτωβρίου 2015. 

(α) "Εχοντας υπόψη" ορισµένα δεδοµένα: 

1. ∆ιευκρινίζουµε οτι ισχύουν οι ανακοινώσεις του προεδρείου της Ο∆ΥΕ, 
µε αρ. πρωτ. 37/17.09.2015 και 38/23.09.2015, 
οι οποίες δηµοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της Ο∆ΥΕ και 
στην Οµάδα Επικοινωνίας ∆ικαστικών Υπαλλήλων στο facebook. 

Όποιος/α θέλει να ενηµερωθεί πληρέστερα, ας ανατρέξει και στις ανακοινώσεις 
αυτές. 

2. Ποιούς αφορά και θίγει προσωπικά και άµεσα το ζήτηµα αυτό??? 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αφορά όλους τους δικαστικούς υπαλλήλους ∆ηµοσίου ∆ικαίου, 
οι οποίοι ασφαλίστηκαν πρώτη φορά σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα 
ή στο ∆ηµόσιο µετά την 01.01.1993. 
Αναλυτικά: (α) Όσους είχαν εγγραφεί στο ΤΑΝ από 1993 και µετά, διεγράφησαν και 
τους επιστράφηκαν όλες οι εισφορές τους, άτοκα.  
(β) Όσους διορίστηκαν στα δικαστήρια από 01.01 2011, είναι ασφαλισµένοι ζτο ΙΚΑ 
-ΕΤΑΜ και ασφαλίστηκαν σε οποιονδήποτε φορέα πρώτη φορά µετά την 
01.01.1993. 
(γ) Όσους δικαστικούς υπαλλήλους ∆ηµοσίου ∆ικαίου θα διορίζονται µελλοντικά 
στα δικαστήρια. 

3. Πόσους αφορά??? 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κατ' εκτίµηση και µε επιφύλαξη, περίπου 2000 έµµισθους υπαλλήλους 
αρµοδιότητας του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης. 

 
Για τη σφαιρική παρουσίαση του ζητήµατος, παραθέτουµε και επιπλέον στοιχεία: 
4. Το ζήτηµα µε το ΜΤΠΥ δεν αφορά όσους ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά σε 
οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα έως το 1992. 
Οι οποίοι, σύµφωνα µε διάταξη του νοµοθετικού διατάγµατος 4114/1960 (ΦΕΚ τ. 
Α'/164/1960/), 
σε συνδυασµό µε διάταξη του ν. 2084/1992,  
οι έµµισθοι ασφαλισµένοι που υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου της 
∆ικαιοσύνης, 
(µεταξύ των οποίων και οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι δικαστικοί λειτουργοί, οι 
υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου της ∆ικαιοσύνης κ.ά.), 
ασφαλίζονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στο Ταµείο Νοµικών, από τότε, 



  3

γιατί είχε οικονοµικές ανάγκες το ΤΑΝ, από τότε. 
Ανεξαρτήτως σε ποια επαγγελµατική κατηγορία ανήκουν οι έµµισθοι, 
∆ηλαδή, και οι δικαστικοί λειτουργοί και οι δικαστικοί υπάλληλοι που είναι 
υποχρεωτικά ασφαλισµένοι στο ΤΑΝ, 
καταβάλλουν την ίδια ακριβώς ασφαλιστική εισφορά στο ΤΑΝ, 
η οποία, σήµερα, είναι 61,66 ΕΥΡΩ το µήνα. 
Όλοι δε ανεξαιρέτως παίρνουν την ίδια σύνταξη, ανάλογα µε τα έτη ασφάλισης. 
(α) Όποιος αποχωρήσει µε λιγότερα από 16 έτη ασφάλισης στο ΤΑΝ, δεν θα πάρει 
σύνταξη από το ΤΑΝ, ούτε θα του επιστραφούν οι εισφορές του. 
(β) Όποιος αποχωρήσει µε 16 και λιγότερα από 20 έτη ασφάλισης, θα πάρει 
σύνταξη 60 έως 80 ΕΥΡΩ το µήνα, µικτά. 
(γ) Όποιος αποχωρήσει µε 20 έως 28/1/2έτη ασφάλισης, θα πάρει το ίδιο ποσό της 
κατώτερης σύνταξης 295,70 ΕΥΡΩ το µήνα, µικτά. 
(δ) Όποιος αποχωρήσει µε περισσότερα από 28/1/2έτη ασφάλισης, θα πάρει 
σύνταξη µεγαλύτερη από 295,70 ΕΥΡΩ το µήνα, µικτά, 
η οποία µπορεί να φτάσει µέχρι το ποσό των 517,48 ΕΥΡΩ το µήνα, µικτά, που θα 
πάρει όποιος έχει 40 έτη ασφάλισης στο ΤΑΝ.  
 
Οι Επιµελητές ∆ικαστηρίων ΥΕ κατηγορίας, 
καταβάλλουν το µισό της µηνιαίας εισφοράς, 
δηλαδή, 30,83 ΕΥΡΩ. 
Όµως, για το ποσό της σύνταξης που θα πάρουν, 
ισχύουν τα ίδια ακριβώς µε τους άλλους έµµισθους που αναφέρω άνω, ως προς τις 
περιπτώσεις (α), (β) και (γ). 
(δ) Όποιος δε Επιµελητής ∆ικαστηρίων αποχωρήσει µε περισσότερα από 28/1/2έτη 
ασφάλισης, θα πάρει σύνταξη µεγαλύτερη από 295,70 ΕΥΡΩ το µήνα, µικτά, η 
οποία µπορεί να φτάσει µέχρι το ποσό των 388,11 ΕΥΡΩ το µήνα, µικτά, που θα 
πάρει όποιος έχει 40 έτη ασφάλισης στο ΤΑΝ. 
 
Οι περισσότεροι δικαστικοί υπάλληλοι από όσους υπηρετούν σήµερα και είναι 
ασφαλισµένοι στο ΤΑΝ, θα συνταξιοδοτηθούν 
 
µε τη συµπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους, 
 
κυρίως οι άνδρες ΟΛΟΙ, 
καθώς και οι άγαµες και χωρίς ανήλικα παιδιά γυναίκες 
που διορίστηκαν µετά το 1985, 
και οι έγγαµες χωρίς ανήλικα παιδιά γυναίκες 
που διορίστηκαν µετά το 1986 κ.ά. 
 
(Όποιος/α θέλει περισσότερες λεπτοµέρειες, ας τις ζητήσει 
ή ας επικοινωνήσει µαζί µας µε όποιον τρόπο επιθυµεί). 
 
5. Η επόµενη και µε χρονική σειρά περίπτωση στην οποία θα αναφερθούµε, 
είναι η περίπτωση όσων για πρώτη φορά ασφαλίστηκαν σε οποιονδήποτε 
ασφαλιστικό φορέα από 1.1.1993, 
γράφτηκαν στο ΤΑΝ και διαγράφηκαν και "...θεωρούνται ως ουδέποτε εγγραφέντες 
ως µισθωτοί...", 
τους επιστράφηκαν δε οι εισφορές τους, άτοκα. 
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5α. Οι ως άνω συνάδελφοι, 
µπορούσαν πλέον να εγγραφούν στο ΤΑΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ, 
µόνο ύστερα από αίτησή τους. 
Σύµφωνα µε τον νόµο 2084/1992, τον λεγόµενο "νόµο Σιούφα", 
δηλαδή, σύµφωνα µε νόµο 
της αλήστου µνήµης Κυβέρνησης της Ν∆,  
µε πρωθυπουργό τον Κων/νο Μητσοτάκη. 
Σύµφωνα, επίσης, µε τον ίδιο νόµο του Σιούφα και του Μητσοτάκη, 
έπρεπε να καταβάλουν για µηνιαία εισφορά το 30% του µισθού τους!!! 
 
5β. Σε όλους τους Συλλόγους και τις ∆ικαστικές Υπηρεσίες της Χώρας, 
µετά το 1993, υπήρχε µια ενιαία γραµµή των συναδέλφων, συνδικαλιστών και µη, 
οι οποίοι κατηύθυναν και "πίεζαν" τους πρωτοασφαλισθέντες οπουδήποτε µετά την 
1.1.1993, 
να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο ΤΑΝ. 
Με τα επιχειρήµατα οτι: 
(α) η εισφορά ήταν/είναι σχετικά χαµηλή σε σύγκριση µε τη σύνταξη που 
έδινε/δίνει και σε αντιπαραβολή 
µε άλλα ταµεία, όπως το Αρωγής (τώρα ΤΕΑ∆Υ). Και 
(β) να µην βγει ο κλάδος µας από το ΤΑΝ. 
Αξίζει να σηµειωθεί πως, 
το ∆Σ του ΤΑΝ, µετά από αιτήµατα του σ.κ. και 
άνωθεν κυβερνητικές εντολές, παρατύπως 
είχε αποφασίσει να κρατάει από τους προαιρετικά ασφαλισµένους στο ΤΑΝ 
συναδέλφους, 
όχι το 30% του µηνιαίου µικτού βασικού µισθού τους, 
που προέβλεπε η διάταξη του νόµου 2084/1992, 
αλλά το ίδιο ποσό εισφοράς που πλήρωναν οι υποχρεωτικά εγγεγραµµένοι. 
Έτσι, γράφονταν σχεδόν όλοι οι µετά την 1.1.1993... 
Κι ύστερα διαγράφηκαν... 
 
5γ. Υπάρχει, όµως και µια άλλη περίπτωση, 
µια άλλη κατηγορία συναδέλφων, 
οι οποίοι δεν µνηµονεύονται καθόλου: 
είναι η περίπτωση των συναδέλφων που δεν είχαν ζητήσει να εγγραφούν στο ΤΑΝ. 
Άρα δεν γράφτηκαν και δεν διαγράφηκαν ποτέ. 
∆εν τους µνηµονεύει ούτε η απόφαση του ΜΤΠΥ. 
Όµως, αν στο µέλλον ψάξει κανείς (π.χ. το ΜΤΠΥ) το ζήτηµα αυτό, 
δηλαδή αν ψάξει να βρει τι θα γίνει µε περιπτώσεις σαν αυτή, 
θα καταλήξει στη διαπίστωση οτι, τυπικά και επί της ουσίας, 
το ζήτηµα που προέκυψε, δηλαδή το ζήτηµα της υποχρεωτικής εγγραφής τους στο 
ΜΤΠΥ, αφορά και τους συναδέλφους που ανήκουν στην κατηγορία αυτή, σύµφωνα 
µε την αυθαίρετη απόφαση του ΜΤΠΥ. 
Κι αν το αφήσουµε, µπορεί να έχουν πρόβληµα στο µέλλον, ξαφνικά. 
Αυτό προκύπτει από το συνδυασµό των διατάξεων του  
ν.δ. 4114/1960 (ΦΕΚ τ. Α'/164/1960) περί Ταµείου Νοµικών, 
του π.δ. 422/1981 (ΦΕΚ τ. Α'/114/1981) περί ΜΤΠΥ, ΚΑΙ  
του ν. 2084/1992, τις οποίες επικαλείται το ∆Σ του ΜΤΠΥ. 
Βεβαίως, η απόφαση του ∆Σ του ΜΤΠΥ, αναφέρεται περιοριστικά και µόνο σε όσους 
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"...ζήτησαν τη διαγραφή τους από το ΤΑΝ..." 
Άρα δεν την περιλαµβάνει, και µάλιστα ρητά και κατηγορηµατικά. 
Μάλλον διότι εκτιµούν λάθος οτι οι πρωτοασφαλισθέντες οπουδήποτε µετά την 
1.1.1993 είχαν γραφεί όλοι στο ΤΑΝ, 
κι ύστερα διαγράφηκαν. 
Ή ίσως διότι θεωρούν οτι οι µη εγγεγραµµένοι στο ΤΑΝ 
θα είναι εγγεγραµµένοι στο ΜΤΠΥ ή σε άλλο παρεµφερές Ταµείο. 
Όµως, και από την παράγραφο "Β" της απόφασης του ΜΤΠΥ, 
έµµεσα συνάγεται οτι περιλαµβάνει και την περίπτωση αυτή. 
Σε κάθε περίπτωση, µετά την εµπειρία που αποκτήσαµε, 
όπου όλα κάποτε τα βρίσκουµε µπροστά µας, 
δεν έχουµε το δικαίωµα και δεν µπορούµε να αφήσουµε 
τίποτε κρυµµένο κάτω από το χαλί. 
Και πάµε για έναν αγώνα γενικό και κλαδικό, ενιαίο για όλους. 
Συλλογικό και όχι αποσπασµατικό. 
Που θα αφορά όλους όσοι δεν είναι γραµµένοι στο ΤΑΝ, 
∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ, 
µε µέγιστο στόχο να µην είναι υποχρεωτική η εγγραφή τους στο ΜΤΠΥ. 
 
Κατά το ∆Σ του ΜΤΠΥ, 
οι συνάδελφοι που προσλήφθηκαν από 1.1.2011, ως προς τα άλλα ασφαλιστικά 
τους ζητήµατα, µε διάταξη του νόµου 3865/2010 
(ΦΕΚ τ. Α'/120/2010) εξοµοιώθηκαν µε όσους έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά 
από 1.1.1993, δηλαδή µε όσους εγγράφηκαν στο ΤΑΝ και διεγράφησαν, και τώρα, 
σύµφωνα µε την παράνοµη και άδικη απόφαση του ∆Σ του ΜΤΠΥ, πρέπει να 
εγγραφούν στο ΜΤΠΥ, 
και µάλιστα αναδροµικά. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σπεύδω από την αρχή να τονίσω οτι το ∆Σ του ΜΤΠΥ, 
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, 
ΕΡΜΗΝΕΥΣΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΕ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΩΣ ΑΝΩ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ 1.1.2011!!! 
Κάτι που δεν έχει τονίσει κανείς άλλος µέχρι σήµερα. εκτός από το προεδρείο!!! 
 
Όταν κάποιοι είναι απόντες και ξέρουν µόνο να οξύνουν την αντιπαράθεση, το 
προεδρείο µελετά, βρίσκει επιχειρήµατα και εξετάζει 
εφικτές και αποτελεσµατικές θέσεις, λύσεις και προτάσεις για την επίτευξή τους. 
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση του προβλήµατος 
που δηµιούργησε αυθαίρετα το ∆Σ του ΜΤΠΥ, 
το οποίο αποφάσισε (παράτυπα, παράνοµα και αναρµοδίως) 
την υποχρεωτική εγγραφή των δικαστικών υπαλλήλων, 
∆ηµοσίου ∆ικαίου, 
στο ΜΤΠΥ, και µάλιστα αναδροµικά, 
από την ηµέρα διαγραφής τους από το ΤΑΝ 
(όσων έχουν ασφαλισθεί πρώτη φορά από 1.1.1993), 
ή από την ηµέρα του διορισµού τους 
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(όσων προσλαµβάνονται από 1.1.2011 και υπάγονται στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.  
 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥΣ 
Στη µε αρ.πρωτ. 37/17.09.2015 ανακοίνωση του προεδρείου Ο∆ΥΕ, είχαµε 
επισηµάνει οτι: 
 
[[[ Ως αρχικές ενέργειες, οι οποίες κατά τη γνώµη µας είναι ενδεδειγµένες, είναι: 
(α) η προσφυγή µας, ως Ο∆ΥΕ, από κοινού µε συναδέλφους που τους αφορά το ως 
άνω ζήτηµα, στα αρµόδια δικαστήρια, ζητώντας την ακύρωση και τη µη εφαρµογή 
της ως άνω απόφασης του ∆.Σ. του ΜΤΠΥ, και 
(β) ταυτόχρονα η αίτηση αναστολής εκτέλεσής της, δεδοµένου ότι η πράξη - 
απόφαση αυτή του ∆.Σ. του ΜΤΠΥ, είναι κανονιστική πράξη. 
 
Βεβαίως, θα εξετάσουµε και θα καθορίσουµε και την µε κάθε τρόπο συνδικαλιστική 
αντίδρασή µας για πολιτική - νοµοθετική λύση του προβλήµατος, αν τυχόν 
χρειαστεί. 
 
Σας ενηµερώνουµε ότι αντιµετωπίζουµε το ζήτηµα αυτό µε τη δέουσα σοβαρότητα, 
εγκυρότητα και ψυχραιµία. 
 
∆εν χρειάζεται βιασύνη, ούτε πανικός, ούτε σπασµωδικές ή αποσπασµατικές 
κινήσεις. 
Χρόνος υπάρχει για όλα. 
Η οποιαδήποτε αντίδρασή µας θα είναι έγκαιρη. 
Αυτό που χρειάζεται είναι οργανωµένη και ήρεµη συζήτηση µε ενωτικό πνεύµα για 
σωστές και αποτελεσµατικές αποφάσεις, αυτή τη φορά.]]] 
 
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
1η πρόταση. 
Κατάθεση στο Συµβούλιο της Επικρατείας 
αίτησης ακυρώσεως κατά της απόφασης του ∆Σ του ΜΤΠΥ, 
την οποία θεωρούµε κανονιστική πράξη. 
 
Η απόφαση του ∆Σ του ΜΤΠΥ δηµοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ τ. Β'/1896/8.9.2015. 
Άρα έχουµε προθεσµία κατάθεσης της αίτησης ακύρωσης 
έως τις 9.11.2015. 
 
Στους αιτούντες προτείνουµε να συµπεριλαµβάνονται: 
(α) Το ∆Σ της Ο∆ΥΕ, µε τον νόµιµο εκπρόσωπό του. 
(β) Τα ∆Σ των πρωτοβαθµίων Συλλόγων - µελών της Ο∆ΥΕ 
των δικαστικών υπαλλήλων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και 
εισαγγελιών που έχουν την έδρα τους στο οικείο εφετείο, µε τον νόµιµο εκπρόσωπό 
τους το καθένα από αυτά. 
(γ) Τα ∆Σ (1) της Πανελλήνιας Ενωσης Υπαλλήλων της Γραµµατείας των 
∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων, (2) του Πανελλήνιου Συλλόγου ∆ικαστικών Υπαλλήλων 
των Εµµίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηµατολογικών Γραφείων της Χώρας, (3) 
του Συλλόγου ∆ικαστικών Υπαλλήλων της Γραµµατείας του Συµβουλίου της 
Επικρατείας, και 
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(4) του Συλλόγου ∆ικαστικών Υπαλλήλων των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων Αθήνας, το 
καθένα µε τον νόµιµο εκπρόσωπο του. 
(δ) Από κάθε έναν από τους ως άνω Συλλόγους,  
ένα δικαστικό υπάλληλο ∆ηµοσίου ∆ικαίου που ασφαλίστηκε πρώτη φορά από 
1.1.1993, γράφηκε στο ΤΑΝ και στη συνέχεια διαγράφηκε..., και ένα δικαστικό 
υπάλληλο που προσλήφθηκε από 1.1.2011 και υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ - 
ΕΤΑΜ.  
 
Το κόστος της προσφυγής αυτής να βαρύνει το Ταµείο της Ο∆ΥΕ... 
 
1α. Οπως αναφέρεται παρακάτω, στην ""2η πρόταση"", προτείνουµε, µαζί µε την 
αίτηση ακύρωσης, να κατατεθεί και αίτηση µε την οποία να ζητάµε την αναστολή 
εκτέλεσης της απόφασης του ∆Σ του ΜΤΠΥ, έως την έκδοση της απόφασης του ΣτΕ 
επί της αίτησης ακύρωσής µας. 
Το ΣτΕ, µε την απόφασή του επί της αίτησης αναστολής εκτέλεσης..., ουσιαστικά θα 
κρίνει και το τυπικό ζήτηµα περί του αν η απόφαση του ∆Σ του ΜΤΠΥ είναι και τη 
θεωρεί κανονιστική πράξη και άρα καλώς την προσβάλλουµε µε αίτηση ακύρωσης 
στο ΣτΕ. 
Στην περίπτωση δε που την προσβαλλόµενη απόφαση 
δεν τη θεωρεί κανονιστική πράξη και για τον λόγο αυτό ή 
για οποιονδήποτε άλλον λόγο απορρίψει την αίτηση αναστολής εκτέλεσης της 
απόφασης του ∆Σ του ΜΤΠΥ, 
τότε ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΜΕΣΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙ, ΘΑ ΠΡΟΣΦΥΓΟΥΝ ΣΤΑ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΣΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ, ΟΜΑ∆ΙΚΑ, ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ 
ΜΤΠΥ, 
ΑΝ ΚΑΙ ΟΠΟΤΕ ΑΥΤΗ Η ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΥΧΟΝ ΓΙΝΕΙ. 
Στην περίπτωση αυτή, µπορούµε να ζητήσουµε να γίνει πρότυπη δίκη στο ΣτΕ. 
 
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
2η πρόταση. 
Ταυτόχρονα µε την κατάθεση αίτησης ακύρωσης που αναφέρω στο αµέσως 
προηγούµενο σχόλιό µου, 
κατάθεση στο ίδιο δικαστήριο, το Συµβούλιο της Επικρατείας, 
αίτησης αναστολής εκτέλεσης της απόφασης του ∆Σ του ΜΤΠΥ. 
Με τους ίδιους αιτούντες που αναφέρονται στην αίτηση ακύρωσης. 
 
Η κατάθεση της αίτησης αναστολής εκτέλεσης της απόφασης του ∆Σ του ΜΤΠΥ, και 
η κοινοποίησή της στην αρµόδια Γενική ∆/νση οικονοµικού του Υπουργείου της 
∆ικαιοσύνης,  
συνεπάγονται, κατά το εθιµικό δίκαιο, 
την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης του ∆Σ του ΜΤΠΥ 
από την πλευρά της άνω Γενικής ∆/νσης του Υπουργείου της ∆ικαιοσύνης, 
έως ότου εκδοθεί η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας επί της αίτησης 
αναστολής εκτέλεσης... 
 
Ήδη έχουµε ζητήσει από την ως άνω Γενική ∆/νση του Υπουργείου της 
∆ικαιοσύνης, να µην εκτελέσει την απόφαση του ∆Σ του ΜΤΠΥ, να µην δώσει 
εντολή κράτησης εισφοράς υπέρ ΜΤΠΥ, πριν εξετάσει τη νοµιµότητα της απόφασης 
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του ∆Σ του ΜΤΠΥ. Και πάντως να µην προβεί σε άµεσες ενέργειες ούτε να µας 
αιφνιδιάσει ή να ενεργήσει ερήµην µας. 
Ετσι και θα γίνουν, όπως τα ζητήσαµε από την ως άνω Γενική ∆/νση. 
 
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
3η πρόταση. 
Κατάθεση στο ∆Σ του ΜΤΠΥ αίτηση µε την οποία θα ζητάµε να αναθεωρήσει την 
απόφασή του, ως αυθαίρετη, παράτυπη, παράνοµη και άδικη αλλά και ως 
αναρµόδιο για τη λήψη αυτής της απόφασης. 
 
Ήδη έχουµε συναντηθεί µε µέλος του ∆Σ του ΜΤΠΥ. 
 
Αιτούντες και σε αυτή την αίτηση αναθεώρησης 
να είναι οι ίδιοι αιτούντες που αναφέρονται 
στην 1η πρόταση και στην αίτηση ακύρωσης που θα καταθέσουµε στο ΣτΕ.  
 
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
4η πρόταση. 
 
Όπως γράφουµε και στη µε αρ. πρωτ. ανακοίνωση του προεδρείου της Ο∆ΥΕ, 
προγραµµατισµός συνάντησης µε τον αρµόδιο Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
της νέας συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ,  
για ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΗ πολιτικής - νοµοθετικής λύσης του προβλήµατός 
µας. 
 
Βεβαίως, θα εξετάσουµε και θα καθορίσουµε και την µε κάθε τρόπο δυναµική 
συνδικαλιστική αντίδρασή µας, αν χρειασθεί,  
για προώθηση της λύσης του προβλήµατος. 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ 
ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ∆Σ ΤΟΥΣ. 
Τις προτάσεις µας για δυναµικές αντιδράσεις, θα τις καταθέσουµε στη συνεδρίαση 
του ∆Σ της Ο∆ΥΕ. 
 
Συνάδελφε, 
 
Την ερχόµενη Πέµπτη 1 Οκτωβρίου 2015, θα συνεδριάσει το ∆Σ της Ο∆ΥΕ. 
Εννοείται οτι το προεδρείο της Ο∆ΥΕ, θα προτείνει να συζητηθεί πρώτο πρώτο το 
σοβαρό αυτό ζήτηµα, για να ληφθούν αποφάσεις για τον τρόπο αντίδρασής µας. 
Ως προεδρείο της Ο∆ΥΕ, στη συνεδρίαση αυτή, θα εισηγηθούµε τις παραπάνω 
προτάσεις, 
εµπλουτισµένες και τεκµηριωµένες µε πολλά ενηµερωτικά στοιχεία. 
Είναι στις προθέσεις µας να ζητήσουµε σύγκληση διαπαραταξιακής επιτροπής του 
∆.Σ. της Ο∆ΥΕ, για να προετοιµάσουµε καλύτερα την προγραµµατισµένη 
συνεδρίαση του ∆.Σ της Ο∆ΥΕ 
Ως προεδρείο, αποδείξαµε ότι αντιµετωπίζουµε το ζήτηµα αυτό µε τη δέουσα 
σοβαρότητα, εγκυρότητα και ψυχραιµία. 
 
∆εν χρειάζεται βιασύνη, ούτε πανικός, ούτε σπασµωδικές ή αποσπασµατικές 
κινήσεις. 
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Χρόνος υπάρχει για όλα. 
Η οποιαδήποτε αντίδρασή µας θα είναι έγκαιρη. 
Αυτό που χρειάζεται είναι οργανωµένη και ήρεµη συζήτηση µε ενωτικό πνεύµα για 
σωστές και αποτελεσµατικές αποφάσεις, αυτή τη φορά. 
ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΡΥΨΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΛΙ 
ΟΥΤΕ ΝΑ ΤΟ ΜΕΤΑΘΕΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. 
 
Οι κραυγές της όξυνσης και της διάλυσης από µέλη του ∆Σ της Ο∆ΥΕ, 
µέλη που υπονοµεύουν την ενότητα και ηγούνται των 11 της ""αντιπολίτευσης"", 
όπως αυτοαποκαλούνται, δεν βοηθούν. 

 

To Προεδρείο της Ο∆ΥΕ 

                                                                        


