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•Ία την άσκηση τευ Βικαιώ'χατες με ρ: σμ α τοεττηεης ατε τε
Μ.Τ.Π.Γ.

ί) τη -δέστιση Βικαιώματες μερισματεεότηεης στους τρ
ελούς μίτό^ώ; του Ταμείου μ; ,15 χρόνια συμμετοχής σ’ αυτε.

ε) εη χορήγηση εφ άταξ παροχής στην ορφανική οικογένεια 
:ε τερίττωση δανάτου τε-j μετόχου χωρίς τη δεμελ'.ωση 
ν αιώματος μεπ.σματεεότησης.

Ε:Β:κότερα ατό τ:ς Β:ατάξε:ς του ταρατάνω σχεΒίου Νόμου 
τροόλέτονται τσ 2κόλου-δα:
__ Άρδρο I.

Με έάση την ·σχύουσα νεμο-δεσία του Ταμείου (άρ-δρο 43
ταρ. 3 του Π.Λ. 422/1981* (ΤΕΚ 114 A') :α δετά τα.Ηά
των μετόχων -/.a: μερισματσύχων ατοκλείοντα: του Βικαιωμα- 
τος μέρισμα το: ετησης. Με τ:ς Β:ατάξε:ς του aρόρου αυτε.» 
Ο’αταργείται η ταρατάνω Βιάταξη και χορηγείται μέρισμα στα 
•δετά ταιΒιά των μετόχων και μερισματούχων. Η ανώτερο) ρύ- 
δμ:ση αφορά κα: τ:ς τεριττώσεις του ο μέτοχος ή ο μερισυ.σ
τοίχος έχε: τε-δάνε: ττρεν -δεστιστεί ο Νόμος.

Η -δέστιση της διάταξης αυτής ατοσκοτεί στην εναρμόνιση 
της νομο-δεσιας του Ταμείου στο -δέμα της μερισματ-οΒότησης 
τρος την :σχΰουσα στο Δημόσιο συνταξιοοοτιχή νομοδεσίτ 
(ταράγρ. 1 β άρ-δρο 5 καί ταράγρ. 13 άρδρο 31 του Π.Λ. 
1041/1979) του τρθέλετε: δικαίωμα σύνταξης κα: γ:α τα 
-δετά ταιοιά των υταλλήλων και συνταξιούχων του Δημοσίου.

Ετίσης με τη διάταξη αυτή, του συμτορεύεται με τις 2ια- 
τάξεις του Αστικού Κώδικα (ap-Spo 1579). αίρεται και η 
ασικαιολόγητη ο:άκριτη του υτάρχε: ανάμεσα στα γνήσια κα: 
τα -δετά ταιΒιά των μερισματούχων.

'Ap-Spo 2.
Με τις διατάξεις του αρδρου αυτού ταρέχεται το δικαίωμα 

μερισματοΒότησης στο χήρο σύζυγο μετόχου ή μερισματούχου 
εφότον δικαιούται κα: σύνταξη ατό το Δημόσιο. Σημειώνετα: 
ότι για να εικαιω-δε: σύνταξη ατό το Δημόσιε τρέτει κατά το 
χρόνο του -δανάτου της συζύγου του να είναι άτορος, και ανίκα
νο; γ:α την άσκηση οτοιουδήτοτε ,ίιοτοριστικού εταγγέλματο; 
με τοσοστό χ/ατηρίας άνω του 65% η ανικανότητα δε χτοδει- 
εν/ύετα: με γνωμάτευση της ΑΣΤΕ. Όσοι χήρο: σύζυγοι έχουν 
ε.καιω-δεί σύνταξης ατό το Δημόσιο μέχρι την έναρξη ισχύος 
τευ νόμου -δα εικαιω-δεύν μερίσματος ατό την 1η του μήνα 
τευ -δα υτοόάλευν τη σχετικ,ή αίτηση.

Η ρύ-δμιση αυτή είναι ανάλογη της διάταξης της ταρ. 2 
του αρδρου 2 του Ν. ίβο/λΐ) κα: ατοσκοτεί στην εναρμόνιση 
της νομο-δεσίας του Ταμείου με την ισχύουσα συνταξιοϊοτική 
Όμο-δεσία του Δημοσίοε.

Άρ-δρο 3.
1. Με τις διατάξεις του'Ν. 955/79 ταρατά-δηκχυ για ένα 

χρενο ο: τρο-δεσμίες τευ είχαν λήξει για την άσκηση του δι
καιώματος σύνταξης κ.λ.τ. σε ίάρος του Δημοσίου. Ανάλογη 
διάταξη -δεστιζεται με την ταρ. 1 με την οτοία ταρατείνοντα: 
για ένα χρόνο όλες οι τρε-δεσμίες του έχουν λήξει για την 
άσκηση δικαιώματος μερισματοόότησης ατό το Μ.Τ.Π.Γ.

2. Σύμφωνα με την ταρ. 1 του άρ·δρου 2 του Ν. 267/76 
.έκτακτοι,υτ άλληλ-ει μέτοχοι του Μ.Τ.Π.Γ. μέχρι 21.4.1969
των οτοιων η σχέση, εργασίας μετατράτηκε ατό Δημοσίου σε

ιΠωτικού Δικαίου με όαση τις σιατάξεις του άρδ pc-j 4 τευ 
Ν.Δ. 169/69, ατοχωρήσαντες της υτηρεσίας ή. εν ενεργεια 
μτ'.ρούσαν να συνεχίσ-ευν να είναι ασφαλισμένοι στ-ε Ταμείο ατό 
την ίσια χρονολογία κα: με τους ίδιους όρους κα: τροϋτοδέσε:; 
μετά ατό αίτησή τους του έτρετε να υτοόλη-δεί στο Ταμείο 
μετά σε ανατρεττική τρο-δεσμία όύε χρόνων ατό την ισχύ τευ 
σ.ωτέρω ν-μου. II τρε-δεσμία αυτή έληξε στις 27.2.197S.

Ετειεή αρκετοί ε-ειαςερόμενε: του ανήκουν κύρια στε κα
τώτερε τρεσωτι/.ό των Δηυ-οσίων 1‘τηρεσιων κα: Νοσοκομείων 
έχασαν αυτή την τρο-δεσμία με την ταράγρ. 2 τους ταρέχετα: 
η ευχέρεια να υτοόάλλουν τη σχετική αίτηση μέσα σ’ έ·.α χρό
νο ατ: τη εημοσίευση τευ Νέμευ αυτού.

Σχετικά με τους τυφλούς μετόχους μέχρ: τώρα οεν υτήεχε 
καμιά -ϊιάταξη του Ταμείου τευ να αναφέρετα: σ’ αυτούς.

Ίσχυαν ο: ίσιες ίιατάξεις τευ ισχύουν και για τους άλ
λους μετόχους.

Με τις Πατάξεις του αρ-δρου αυτού τροέλετετα: η χορή
γηση μερίσματος στους τυφλούς μετόχους του Ταμείου μετά 
;η συμτλήρωση 15 χρόνων συμμετοχής σ’ αυτό.

Η ρύ-διση αυτή -του -δα ισχύσει και για όσους τυφλούς έχουν 
θίγει ατό την υτηρεσία είναι ανάλογη της Πάταξης του άρ- 
-δρου 1 του Ν. 955/79 με την οτοία χορηγείται σύνταξη ατό 
το Δημόσιο στους τυφλοί; του έχουν 1 ο χρόνισΓτλήρη τραγμα- 
τική συντάξιμη υτηρετΐα.

Άρ-δρο 5.
Με τις Πατάξεις το-j άρ-δρου αυτού -δεστιζεται για τρώτη 

φορά η χορήγηση εφάταξ κοινωνικής ταροχής στα μέλη ίής 
ορφανικής οικογένειας των μετόχων του Ταμείου του κατά τε 
χρόνο τευ -δανάτου τους οεν είχαν -δεμελιώσε: ϊικαίωμα μερι- 
σματοεότησης ατό το Ταμείο.

Η νέστιση της ταρατάνω Βιάταξης ατοσκοτεί στη. μέσα 
στα τλαίσια των οικονομικών Βυνατοτήτων του Ταμείου, συμ
βολική ενίσχυση των ορφανικών οικογενειών της κατηγορίας 
αυτής για αντιμετώτιση εκτάκτων κα: ετειγουσών αναγκών 

‘/όγω ατώλειας του ενός ατό τους τροστάτες τους. Η ταροχή 
αυτή χορηγείται μόνο σε τρόσωτα του δα έίικαιούντο μετασί- 
ίασης του μερίχματος. Η αξίωση των Βικαιούχων για την 
ειστραξη της ταροχής ταραγράφετα: μετά ατό Βιετία ατό τ'.υ 
τέλους του έτους του δανάτου του μετόχου. .

Αδήνα, 1 Ιουλίου 1983 · ;
Ο Γτουσγός Οικονομικών 

ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΓΛΟΓΡΙΑΝΟΣ . .

Π ΙΝΑΙνΑΣ
Καταργευμένων και τυτχτληρούμενων Πατάξεων με το σχέ:::·

Νόμου «Τρετοτοίκση και συμτλήρωση Βιατάξεων της ντ-
μο-δεσίας του Μετοχικού Ταυ.είου Πολιτικών Υταλλήλων
^ Μ.Τ.Π.Γ.;.
1. Ν-χχες υτ’ άρι-δ. 267/76 (43Α').
Περί τροτοτοιήσεως. συμτληρώσεως και καταργήσεως ϊ:α- · 

τάξεων, αφορωσών ε;ς τα έσοΒα το-j Μετοχικού Ταμείου Πο
λιτικών Υταλλήλων ^Μ.Τ.Π.Γ.). ως και εις το τα,ρεχεμε- · 
νεν υτό τευ Τχχείευ τούτου μέρισμα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ί'ηφισάμενε: ομοοώνως μετά της Βουλής, ατεβάσίσαμεν: 
Άρ-δρεν 1.

Άρ-δρον 2. -,
I. Έκτακτοι υτάλληλοι, μέτοχο: του Μ.Τ.Π.Γ. μέχρι της 

21ης Ατριλίου 1969. των οτοιων η σχέσις εργασίας μετετρά- 
τη ατό Βημοσιου εις ισιωτικού δικαίου, -Βυνάμει των Βιατά- 
ξέων του άο-δρου 4 του Ν.Δ 169/1969 «τιρ: τακτοτοιήσεως 
εκτάκτων υταλλήλων των Δημοσίων Γτηρεσιών "και των 

Π Α.Δ.ιΐ. ατοχωρήσαντες της υτηρεσίας ή εν ενεργεια ϊύ·'



vavtst vs συνεχισουν την ίιχκοπείσαν ασφάλίσιν, από της αυ
τής χρονολογίας και υπό τους αυτούς όρους r.xi προϋποθέσεις, 
•/.χτόπιν αιτήσεώς των υποβχλλομένης εις το Ταμείον τούτος 
εντός ανατρεπτικής προθεσμίας (2) όύο ετών -από της δημο- 
αιεύσεως του παρόντος.

2. Προεδρικόν Διάταγμα υκ’ αριθ. 422/81 (114/Λ').
Περί Κωδικοποιήσει»; των περί Μετοχικού Ταμείου Π ο- 

7 :τ;κών Τπαλλήλων διατάσεων.
G ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

'Εχοντες υχ' όψει:
a) Το άρθρον 4 του υπ’ αριθ. 512/1976 Νόμου <«—eρ: τρο

ποποιήσει»;. συμπληρώσει»; κα: καταργήσει»; ενίων διατά
ξεων της περί Μετοχικού Ταμείου Πολίτικων Τπαλλήλων 
.'Μ.Τ.Π.Τ.) κείμενης νομοθεσίας (ΦΕΚ Α' 361/29.12. 
1976). r ·

■:) Την υπ' αριθ. Δ. 2652/66/20.5.1980 κοινήν απόφασιν 
του Πρωθυπο αργού και Τπουργού Οικονομικών «περί αναθέ
σει»; αρμοδιοτήτων στουι: Τφυπουργούς Οικονουικών»

.-{ΦΕΚ 497/23.5.1980 τ. Β'Ί και ' '
γ) Τας os’ αριθ. 5171 ί/161/3.5.1980 ·κα: 132636/ 

445/24.10.1980 αποφάσεις του Τπουργού των Οικονομικών 
«περί παρατάσεως μέχρι Μαίου 1981 της -υπό του άρθρου 
4 του Νόμου 512/1976 «περί τροποποιήσει»;, συμπληρώσε- 
ο:·ς και νύχταργήσεως ενίων διατάξεων της «περί του Μ.Τ. 
Π.Τ. κείμενης νομοθεοία;» προθεσμίας εκϊόσεως του Π. 
Δγ «πεσί Κωδικοποιήσει»; έίς ενιαίον κείμενον των ττερε Μ. 
Τ.Π.Τ. υφισταμένων διατάξεων» σςροτάσει του επί των Οι- 

, ,κονομικών Τ αυτουργού αποφασίζομεν:
Άρθρον μόνον. .

At κατά ttjv έκδοτιν του -παρόντος υφιστάμενα: διατάξεις 
περί Μ.ΤΠ.Τ., ως a-ΰται αναφέρονται κατωτέρω έναντι ε- 
κάστου άρθρου, κωδικοποιούνται ε:ς ενιαίον κείμενον ως 
έπείται: _____ .... _ . ,

.. . ·. - Ά,ρθ.ρον 43. ...
Προϋποθέτεις κτήσεως δικαιώματος εις μέρισμα π: 

ορφανικής οικογένειας.

τοχος ε:-/ε ουυπ/.ηρωτε: οεκαπενταετη c.αμέτοχη·
Ταμείω.

2. Αι δικαιούμενα: συντάξεως του Δη.μσσίου ορφανικά: οι
κογένεια·. των εν υπηρεσία αποβιοίντων μετόχων, των οποίων 
ο θάνατος οφείλεται προ:ήλως και αναμφισβητήτως ε:ς την 
υπηρεσίαν, δικαιούνται μερίσματος εκ του Ταμείου υπό την 
προϋπόθεσιν συμπ/.ησώτειος δεκαπενταετούς αυμαετοχής εις 
τη.· ατφάλισιν αυτού, επιτρεπόμενης τη αιτήτει των, της ε
ξαγοράς. ανεξαρτήτως του χρόνου πνυπετοχής. του υπολοί- 
που μέχρι συμπληοώσεως δεκαπενταετούς συμμετοχής χρονι
κού διαστήματος. Η εσαφορά ενε.ργείτα: κατά τα εν εδ. ί' 
της περ. ο' της παρ. 1 κα: 3 του άρθρου 40 του παρόντος 
οριζόμενα.

2. Την -Οικογένειαν αποτελεί η χήρα είτε έχει τέκνα είτε 
;·ή. Εάν η σύζυγος προαπεβίωσε του ανδρός ή αποίιώαη εν 
χηρεία διατε/.οόσα, τα ορφανά τέκνα, όσα και αν είναι, απο
τείνουν οικογένειαν.

3. Τα θετά τέκνα αποκλείονται του όικαιώματος μερίσμα-

4. Το προς απονομήν μερίσματος δικαίωμα των μη ελθόν- 
των εις γάμον μετόχων μεταβαίνει εις την χήραν μητέρα, η 
εις την άνευ αποκαταστάσεως ορφανήν αόελφήν ή αδελφάς 
το. αποίιώϊαντος εν υπηρεσία ή υπό μέρισμα μετόχου.

5. Συγχώνευα:; δύο μερισμάτων εκ του Μετοχικού Ταμείου 
εις το αυτό ή τα αυτά πρόσωπα όεν επιτρέπεται.

• ' Άρθρον 71.
Παραγραφή δικαιωμάτων απαιτήσεων και οφειλών.

1. Παν όικαίωμα μετόχου ή της οικογένειας αυτού προς 
ο.πονομήν μερίσματος αποσόέννυται εάν εντός όέκα ετών όεν 
υπεβλήθη αίτησις περί αναγνωρίσεως τούτου ή ί-εν ανεγνωρί- 
σθη όι’ έλλειψιν των νομίμων όικαιολογητικών εγγράφων ή 
σνεγνωρίσθη μέν. αλλά όεν ησκήθή ή όιεκόπη η άσκησις αυ
τοί επί δεκαετίαν.

2. Πάσα απαίτησις μετόχου ή της οικογένειας αυτού ή κα:
ο ουόήποτε τρίτου, είτε 7.όγω καταβολής πλέον του κεκανο- 
νισμένου ποσού. J-i 7,όγω αποόόσειος οιωνό ή ποτέ καταθέσεων, 
είτ. λόγω παρακαταθήκης, είτε κα: επ οιασόήποτε άλλης αι
τίας, παραγράφεται υπέρ του Ταμείου μετά όύο έτη. αφ’ ης 
νιατέστη-απαιτητή. - ·- · · ' “

3. Παν μέρισμα μετόχου ή ορφανικής οικογένειας, το ο-'
ποιον όεν εζητήθη εντός όιετίας. αφ’ ης έόε: να π/,ηρωθή.·
παραγ.ράιφετα υπέρ του Ταμείου. · / ··'*

4. Η κατά τας κειμένας όιατάςεις παραγραφή πάσης
κατά του Μ.Τ.Π.Τ. απαιτησεως μετέ/ου περί αναλή-όεως 
ποσών καταβ/.ηθέντων προς το Μ.Τ.Π.Τ. πέραν των ως' 
μετόχου υποχρεώσεων τού. άρχεται από της προς τούτον κοι- 
νοποιήσεος της περί απονομής μερίσματος : αποφσσεως του' 
Διοικητικού ΣυμΈου/.ίού. : ■

•5.. Η αληθής έ·/·/οια τού άρθρου 17 του ιΑ.Ν. 2783/41

μήν μερίσματος ουόεμία επιστροφή των οιασόήποτε φίσεως 
καταθέσεων αυτών γίνεται.

7. Εκ του οφει/.ου.ένου εις το Ταμείον Συντάςεων Νομι
κών ποσού υπό των -όιοικητικών (φορο/.ογικών) όικαστών και 
των υπαλλήλων της γραμματείας των φορολογικών όικα- 
στηοίων όια την εξαγορά της υπηρεσίας των εις τα φορολο
γικά -δικαστήρια συμ.φώνως πρ-ος το εό. α' της τ.αφ. 3 του Ν. 
730/77 «περί τροποποιήσει»; κα: -συμπληρώσει»; της περί
Ταμείου Νομικών νομοθεσίας», αφαιοείται το ποσόν. όπερ τυ
χόν κατεβλτθη υπό τοέτων εις το Μ.Τ.Π.Τ. εις εκπ/.ή:ι·> 
σιν οιασόήποτε ασφαλιστικής υποχρεώσεως προς αυτό, εφ’ 
όσον τούτο αποόοθή εις το Ταμείον Νομικών. Το Μ.Τ.Π.Τ.

της «εισαγωγικός νόμος του Ασ
λουθουν ισχυουσα: 
•δικός υφιστάιχενα:

21 KpC 7
5ιατάςε:ς

Μ.Τ.Π.Τ..μ.£-
μέ- 6. Εις τους οπω.:·:η-εετ:
τα' μετόχους, προ της 2~Z7.'TiZi

78 του παοόντοτ εσαουιόυιο,οντα:

Άρθρον 45.
Μεταβίβασις όικαιώματος εις αέρισμα.

!. Το προς απονομήν μερίσματος όικαίωμα των εγγάμων 
μέτοχων μεταβαίνει εις τας χήρα; και τα ανήλικα ορφανά 
των εν υπηρεσία αποόιούντων μετόχων των εχόντων κεκνη- 
αενον το του μερίσματος όικαίωμα. ως κα: εις τας χήρας 
κα: τα ανήλικα ορσανά των υπρ μέρισμα μετόχων, εά·; ο γά
μος ετελεσθη *ξ τουλάχιστον μήνας προ του θανάτου του μέ
τοχου, εκτός εάν ο μέτοχος απεβιωσεν εν υπηρεσία ή εκ του 
γάμου τουτου εγεννήθησαν τέκνα, οπότε ο γάμος αναγνώριζε· 
ναι οποτεόήποτε κα: εάν ετε/έσθη.

2Ζ. 2 7-2: υποχρεούτα: όπως εντός ϊ: μήν ου από ττ;ς αποβολής εις τούτο
.•J άρθρου της αιτήσει»; απο 7CJ ενς·?ςε:7μενο„ με τα ζε:2·.ωτε:υ; του
7.ειμεν3ς εκκαθασιστού απο:ε~/ών to’j τζζί του τψους των υ"ίρ του
ων μετό- Μ.Τ.Π.Τ. γενομ:v(ov 7.τ3τητεων. 2Τ3:ώτε: ζ:ζ το Τπε*ον
C*J. Νομικών ατόκιος τ2 ε:; ζυτε 7.ατ5ελη5»έντ2 υττό του 7·.τούν·

Άρθρον 78.
Αναγνώρισις ποούπηοεσίας υπα/./.ήλων Ν. 512/76.

Οι μέχρι της ενάρςεως ισχύος του νόμου 512/76 «περ 
τροποποιήσει»;, συυπληοώσεως κα: καταργ-ήπεως ενίων όια- 
τάςεων της περί Μ.Τ.Π.Τ. κείμενης νοΜοθεσίας» εξελθόν- 
τες της υπηρεσίας μέτοχοι του Μ.Τ.Π.Τ. δικαιούνται της 
κατά το άρθρον 2 τούτου εξαγοράς, κατόπιν αιτήσει»; τι»' 
υποβαλ./.ομένη-ς εις το Τα-μείον τούτο εντός ανατρεπτ κής προ
θεσμίας όύο (2) ετών από τη; δημοσιεύσει»; του νόμου.

Το -όικαίωμα Μερίσματος άσχετα: από της 1ης του μηνίς 
υποβολής της αιτήσεως.


