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Λ.Ν.
 
Αριθμός 76/2018
 
Η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας
 
(άρθρο 52 του π.δ/τος 18/1989, όπως ισχύει)
 
___________________
 
Συνεδρίασε σε συμβούλιο στις 21 Φεβρουαρίου 2018, με την εξής σύνθεση: Νικ.
Σακελλαρίου,  Πρόεδρος,  Α.  Καλογεροπούλου,  Ηλ.  Μάζος,  Σύμβουλοι.
Γραμματέας η Ελ. Γκίκα.
 
Για να αποφασίσει σχετικά με την από 21 Δεκεμβρίου 2015 αίτηση:
 
1) Παναγιώτας  Μπιρμπίλη  του  Αντωνίου,  κατοίκου  ως  εκ  της  υπηρεσίας  της
Αθηνών  (Πανεπιστημίου  47-49),  2)  Ευδοκίας  Λεουτσάκου  του  Γεωργίου,
κατοίκου  ως  εκ  της  υπηρεσίας  της  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Αθηνών,  3)
Σταύρου Κασούμη του Γεωργίου, κατοίκου ως εκ της υπηρεσίας του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αγρινίου, 4) Μαρίας Παναγιώτου του Κωνσταντίνου, κατοίκου ως
εκ της υπηρεσίας της Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, 5) Χριστίνας Μπακαρού του
Ιωάννη, κατοίκου ως εκ της υπηρεσίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, 6)
Δημητρίου  Χατζή  του  Αλεξάνδρου,  κατοίκου  ως  εκ  της  υπηρεσίας  του
Πρωτοδικείου Πειραιά, 7) Χρυσούλας Αλεξανδρή του Αποστόλου, κατοίκου ως εκ
της υπηρεσίας της Πταισματοδικείου Θεσσαλονίκης, 8) Αναστασίας Δαλκυριάδου
του Ιορδάνη, κατοίκου ως εκ της υπηρεσίας της Εφετείου Θράκης, 9) Χρυσούλας
Κούρτη του Πέτρου, κατοίκου ως εκ της υπηρεσίας της Εφετείου Λάρισας, 10)
Ελένης-Ευαγγελίας Γεωργάκα του Γεωργίου, κατοίκου ως εκ της υπηρεσίας της
Εφετείου Ιωαννίνων, 11) Χρυσούλας Κατσαΐτη του Γρηγορίου, κατοίκου ως εκ
της  υπηρεσίας  της  Πρωτοδικείου  Πατρών,  12) Δήμητρας  Παπαγεωργίου  του
Ιωάννη, κατοίκου ως εκ της υπηρεσίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου και
13)  Αφροδίτης  Σαββάνη  του  Ιωάννη,  κατοίκου  ως  εκ  της  υπηρεσίας  της
Εισαγγελίας Εφετών Αιγαίου,
 
κατά του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), που εδρεύει στην
Αθήνα (Λυκούργου 12),
 
Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ανασταλεί η εκτέλεση της από
29.6.2015 απόφασης (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.
 
Κατά  τη  συνεδρίασή  της  η  Επιτροπή  άκουσε  την  εισηγήτρια,  Σύμβουλο  Α.
Καλογεροπούλου.

Ν76/22-3-2018



 - 2/3 -

 
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 (1401586/2015 ειδικό έντυπο παραβόλου).
 
2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η αναστολή εκτελέσεως 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 [ακολούθως, 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) και ήδη,
σύμφωνα  με  τη  διάταξη  του  άρθρου  53 παρ.  1, στοιχ.  Γ΄,  περ.  α΄,  εδαφ.  γγ΄,
Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), 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)  και  ήδη
ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 53 παρ. 1 στοιχ. Α΄ περ. α΄, εδαφ.
αα΄, από την ημέρα διορισμού τους. Ορίστηκε δε, περαιτέρω, με την ως άνω
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,  με  την  710/2017  απόφαση  της  Ολομελείας  του  Συμβουλίου  της
Επικρατείας έγινε δεκτή αίτηση ακυρώσεως, μεταξύ άλλων, και των αιτούντων
και ακυρώθηκε η ως άνω από 29.6.2015 απόφαση (Συνεδρίαση 24η/θέμα 3.5)
του  Δ.Σ.  του  ΜΤΠΥ.  Κατά  συνέπεια,  η  κρινόμενη  αίτηση  δεν  έχει  πλέον
αντικείμενο και πρέπει, για τον λόγο αυτό, να απορριφθεί (ΕΑ Ολομ. 74/2016,
291, 193/2013 κ.ά.).
 
Δ ι ά τ α ύ τ α
 
Απορρίπτει την αίτηση.
 
Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου.
 
Κρίθηκε  και  αποφασίσθηκε  στην  Αθήνα  στις  21  Φεβρουαρίου  2018  και  η
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απόφαση εκδόθηκε στις 22 Μαρτίου του ιδίου έτους.
 
Ο ΠρόεδροςΗ Γραμματέας
 
Νικ. ΣακελλαρίουΕλ. Γκίκα
 
./.
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