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Υπάλληλος ∆ικηγορικού Συλλόγου διαµαρτυρήθηκε στον Συνήγορο του Πολίτη
για εµπλοκή που ανέκυψε στη διαδικασία συνταξιοδότησής της. Το πρόβληµα
δηµιουργήθηκε από την άρνηση του ∆ικηγορικού Συλλόγου να προβεί στην
απογραφή της, καθώς η απογραφή στο Μητρώο Ανθρωπίνου ∆υναµικού του
Ελληνικού ∆ηµοσίου είναι προαπαιτούµενη για τη δηµοσίευση της πράξης
συνταξιοδότησης στο ΦΕΚ.
Οι ∆ικηγορικοί Σύλλογοι, αιτιολογώντας υποστηρίζουν την εξαίρεση του
προσωπικού τους από τις διατάξεις περί υποχρεωτικής απογραφής, µε το
επιχείρηµα ότι είναι ΝΠ∆∆ σωµατειακής µορφής, ειδικών σκοπών που έχουν δική
τους περιουσία και δεν επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισµό. Επίσης, ότι
οι υπάλληλοί τους διορίζονται µε αποφάσεις των διοικητικών συµβουλίων τους και
ως εκ τούτου δεν εγγράφονται στο Μητρώο Ανθρωπίνου ∆υναµικού του Ελληνικού
∆ηµοσίου.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, σε επιστολή του προς τα Υπουργεία ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και ∆ικαιοσύνης ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, επεσήµανε την ανάγκη άµεσης διευθέτησης της
διαδικαστικής εµπλοκής. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη συνολικής ρύθµισης του
θέµατος, προκειµένου να αρθεί η ιδιότυπη αυτή οµηρία, στην οποία είχαν περιέλθει,
χωρίς υπαιτιότητά τους, υπάλληλοι δικηγορικών συλλόγων µε πρόθεση
συνταξιοδότησης. Τέλος, υπογράµµισε την υποχρέωση συντονισµού των
συναρµόδιων φορέων, προς άρση κάθε διαδικαστικού προσκόµµατος που πλήττει
αδικαιολόγητα το δικαίωµα στη σύνταξη όσων υπαλλήλων πληρούν τις
προϋποθέσεις.
Μετά την παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, το Υπουργείο ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, καταρχήν απέγραψε το ίδιο την
υπάλληλο, η οποία και συνταξιοδοτήθηκε και στη συνέχεια παρέπεµψε το θέµα στο
Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) για γνωµοδότηση. Σύµφωνα µε τη
γνωµοδότηση του ΝΣΚ, η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό, οι ∆ικηγορικοί
Σύλλογοι υποχρεούνται να απογράφουν το προσωπικό τους.
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