
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Με την υπ’ αριθ. 710/2017 απόφαση της Ολοµελείας του 

Συµβουλίου της Επικρατείας έγινε δεκτή η αίτηση της Οµοσπονδίας 

∆ικαστικών Υπαλλήλων και 56 ακόµα αιτούντων πρωτοβάθµιων 

σωµατείων – µελών της Οµοσπονδίας και φυσικών προσώπων – 

δικαστικών υπαλλήλων και ακυρώθηκε η από 29.6.2015 απόφαση 

(Συνεδρίαση 24η/θέµα 3.5) του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 

Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων. Με την ως άνω 

απόφαση του ∆.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ. είχε οµόφωνα αποφασισθεί η εγγραφή 

στο Μ.Τ.Π.Υ.: 

Α. Των υπαλλήλων του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, οι οποίοι ζήτησαν τη διαγραφή τους από το τότε 

Ταµείο Νοµικών και νυν ΕΤΑΑ (ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ) από την ηµέρα 

διαγραφής τους από αυτό. 

Β. Των υπαλλήλων που διορίσθηκαν στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, 

∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων από την 01/01/2011 και µετά, οι 

οποίοι είχαν επιλέξει την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

από την ηµέρα διορισµού τους.  

 

Κατά συνέπεια και σε εκτέλεση της απόφασης της Ολοµελείας του 

ΣτΕ – η οποία είναι δεσµευτική για τη ∆ιοίκηση -  το ΜΤΠΥ δεν έχει 

δικαίωµα κατ’ επίκληση της από 29.6.2015 απόφασής του, να αναζητήσει 

ασφαλιστικές εισφορές από τους δικαστικούς υπαλλήλους αναδροµικά από 

την ηµέρα διαγραφής τους από το Ταµείο Νοµικών ή από του διορισµού 

τους. 
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Επιπλέον τυχόν παρακρατηθείσες ασφαλιστικές εισφορές από το 

ΜΤΠΥ από δικαστικούς υπαλλήλους, άνευ βουλήσεως των ιδίων, ήτοι 

υποβολή αιτήσεως περί υπαγωγής τους στο ασφαλιστικό καθεστώς του 

ΜΤΠΥ, έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως και οι δικαστικοί υπάλληλοι έχουν 

δικαίωµα να τις αναζητήσουν, µε την επιφύλαξη των περί παραγραφής 

διατάξεων. 

  

     Η πληρεξούσια δικηγόρος 

     ∆ΕΣΠΟΙΝΑ Κ. ΜΕΤΑΞΑ 
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Π Ρ Ο Σ 

ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Α Ι Τ Η Σ Η 

 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ, ∆ικαστικού Υπαλλήλου 

στ.. ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

 

 Είµαι µόνιµ-ος/η δικαστικ-ός/η υπάλληλος από την …………………. 

(ηµεροµηνία διορισµού) και υπηρετώ στ.. ………………………..(υπηρεσία). 

 Έτσι όπως προκύπτει από τη µισθοδοσία µου κατά τους µήνες …………., 

…………….., ………………. του έτους ………… µου παρακρατήθηκαν τα ποσά 

των ……….., ……………., ……………… αντίστοιχα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 

 Πλην όµως εγώ ουδέποτε υπέβαλα αίτηση περί υπαγωγής µου ως 

δικαστικού υπαλλήλου στην ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ. 

Σε ακολουθία των ανωτέρω και ενόψει της δηµοσιεύσεως της µε αριθµό  

710/2017 αποφάσεως της Ολοµελείας του ΣτΕ µε την οποία ακυρώθηκε η 

από 29.6.2015 απόφαση του ∆. Σ. του Μ.Τ.Π.Υ. περί υποχρεωτικής 

υπαγωγής των δικαστικών υπαλλήλων στην ασφάλισή του αναδροµικά, 

δια της παρούσης µου 

 

Ζ Η Τ Ω 

 Όπως προβείτε άµεσα στην επιστροφή των ασφαλιστικών εισφορών 

που µου παρακρατήθηκαν από τη µισθοδοσία µου µηνών …………., 

……………, …………….. του έτους ……………….. και αποδόθηκαν στο 

Ταµείο Σας. 

     Αθήνα ……………………… 2017 

     Ο αιτών / Η αιτούσα 


