
Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «π ερί τροποποιήσεων, συμπλ,ηρώ-
σεως καί καταργήσεων ένίων διατάξεων τήν «περί τοϋ
Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών 'Τπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Τ.)
κείμενης νομοθεσίας».

Προς την Βουλήν των Ελλήνων

Διά τοϋ ύπό κρίσιν σχεδίου Νόμου επιδιώκεται ή ρύθμι- 
σις ώρισμένων θεμάτων τοϋ Μ.Τ.Π.Τ. άφορώντων α) εις 
τήν κατάργηση» υφισταμένου υπέρ αυτοϋ κοινωνικού πορου 
έπί των δαπανών φαρμακευτικής περιθαλφεως, βαρυνου- 
(jων τό Δημόσιον, τά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δίκαιου 
καί τάς έν άποκεντρώσει έκ τοϋ Κρατικού Προϋπολογισμού 
Δημοτίας Υπηρεσίας ή ειδικούς Λογαριασμούς, ί) εΐ; τήν 
ρύθμισιν ώρισμένων ασφαλιστικών θεμάτων τού ανωτέρω 
Ταμείου, γ) εις τήν αΰξησιν τού άνωτάτου όριου τών χορη
γουμένων εις τους μερισματούχους αυτού δανείων καί δ) 
•εις τήν παροχήν δυνατότητος, διά Π. Δ/τος, κωδικοποιή
σεων τών κειμένων περί αύτού διατάξεων.

Είδικώτερον, έπί τών διατάξεων τοϋ σχεδίου Νόμου, τί
θενται ύπ’ όψιν Υμών τά άκόλουθα :

’Επί τού άρθρου 1.
Αί δαπάναι φαρμακευτικής περιθάλψεως τών υπαλλήλων 

καί τών συνταξιούχων τού. Δημοσίου καί τών. Νομικών Π ρο- . 
σώ'ΤΤον/'Δτ^ρΚΐίτέοΌ Λτκαίου, τών μελών τών οικογενειών αύ- 
τών, ώς καί τών ήσφαλισμένων εις τούς ’Ασφαλιστικούς 
’Οργανισμούς διά τήν περίπτωσιν τής ασθένειας, έφ’ δσον 
καταβάλλονται εις συμβεβλημένους φαρμακοποιούς εις βά
ρος τών προϋπολογισμών :ών Πολιτικών Υπουργείων ή 
τών προϋπολογισμών τών Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου ή τών έν άποκεντρώσει έκ τού κρατικού προϋπολο
γισμού Δημοσίων, Υπηρεσιών ή Ειδικών Λογαριασμών, 
ύπόκεινται εις κράτηση» έκ ποσοστού 3 % υπέρ τού Μετο
χικού Ταμείου Πολιτικών 'Τπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Τ.).
' 'Η κράτησις αυτή έπιβάλλεται βάσει τών διατάξεων τού 

άρθρου 5 τού Ν.Δ.1050/1942 «περί παροχής ύπό τού Μετο
χικού Ταμείου Πολιτικών 'Τπαλλήλων είς τούς μερισμα- 
τούχους αυτού έκτάκτου προσωρινού χορηγήματος κ.λ.π.» 
ώς αύται έτροποποιήθησαν διά τοϋ άρθρου 4 τής ύπ’ άριθ. 
8350/27.1.1945 άποφάσεως τοϋ 'Τπουργοϋ τών Οικονο
μικών «περί καθορισμού κρατήσεως έπί τών μισθών τών 
δημοσίων πολ,ιτικών ύπαλλήλων ύπέρ τού Μ.Τ.Π.Τ.», έκ- 
δοθείσης βάσει τού Ν. 19/1944 «περί έξουσιοδοτήσεως τού 
‘Τπουργοϋ τών Οικονομικών όπως προβαίνη εις τροποποιή
σεις τών φορολογικών συντελεστών».

‘Η έν λόγω κράτησις, άποτελούσα κοινωνικόν πόρον ύπέρ 
τοϋ Μ.Τ.Π.Τ., βαρύνει τούς φαρμακοποιούς, τούς’ συμβε
βλημένους μετά τοϋ Δημοσίου καί τών Νομίκών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου καί παρακρατεΐται κατά τήν έξόφλ,ησιν 
τών λογαριασμών αύτών.
' Ήδη, ή κατάργησες τής κρατήσεως ταύτης θεωρείται 
έπιβεβλημένη, καθ’ όσον οί βαρυνόμενοι δι’ αύτής καλούν
ται νά συνεισφέρουν εις τό Μ.Τ.Π.Τ. άνευ άντιπάροχής τί
νος. ,

Έπί τού άρθρου 2. *

Κατά τάς κειμένας περί τοϋ Μ.Τ.Π.Τ. διατάξεις τού άρ
θρου 2‘τού άπό 16/22.4.1953 Β. Δ/τος «περί τροποποιή- 
σεως καί συμπληρώσεως ένίων διατάξεων περί Μ.Τ.Π.Τ.» 
τοϋ άρθρου 3 τού Ν.Δ.3977/1959 καί τοϋ άρθρου 4 τού Ν. 
267/1976, προς άπόκτησιν δικαιώματος άπονομής μερίσμα
τος υπό τών μετόχων ή τών ορφανικών οικογενειών αύτών 
απαιτείται, κατά γενικόν κανόνα, όπως ό μέτοχος άπομα- 
κρυνθή τής υπηρεσίας καί έχη εικοσαετή συμμετοχήν είς 
τήν ασφάλιση» τού Ταμείου. ‘·

Έκ τοϋ γενικού τούτου κανόνος προβλέπονται, ύπό τών 
ως άνω διατάξεων, αί ακόλουθοι βασικαί έξαιρέσεις :

®) εν περιπτώσει άπολύσεως τοϋ μετόχου λόγω ορίου 
ηλικίας ή καταργήσεως θέσεως, άπαιτεΐται 15ετής συμαε-
τ°χή, · ...;
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β) έν περιπτώσει θανάτου τοϋ μετόχου έν υπηρεσία ή 
άπολύσεως αυτού λόγω σωματικής ή διανοητικής άνικανό- 
τητος, μή όφειλομένου τού θανάτου ή τής άνικανότητος εις 
τήν υπηρεσίαν, άπαιτεΐται ΙΟετής τουλάχιστον συμμετοχή 
καί έξαγορά τοϋ ύπολοίπου μέχρι συμπληρώσεως 1 δετούς 
συμμετοχής, χρονικού διαστήματος, ύπό τήν προϋπόθεσιν 
χορηγήσεως συντάξεως έκ τού Δημοσίου,

γ) έν περιπτώσει θανάτου τοϋ μετόχου έν ύπηρεσία ή 
άπολύσεως αύτού λόγω σωματικής ή διανοητικής άνικανό
τητος, συνεπεία τραύματος ή νοσήματος προελθόντος προ- 
δήλως καί άναμφισβήτως έξ αιτίας τής ύπηρεσίας, άπαιτεΐ- 
ται ΙΟετής· συμμετοχή, ύπό τήν προϋπόθεσιν χορηγήσεως 
συντάξεως έκ τού Δημοσίου,

δ) έν περιπτώσει έξόδου έκ τής ύπηρεσίας έγγάμων θη- 
λέων δημοσίων ύπαλλήλων ή έν χηρεία ή διαζεύξει μετ’ άνη- 
λίκων τέκνων, άπαιτεΐται 1 δετής τούλάχιστον συμμετοχή 
καί έξαγορά τού ύπολοίπου, μέχρι συμπληρώσεως 20ετοϋς 
συμμετοχής, χρονικού διαστήματος, ύπό τήν προϋπόθεσιν 
χορηγήσεως συντάξεως έκ τοϋ Δημοσίου.

Εμφανίζονται όμως περιπτώσεις μετόχων, οί όποιοι 
δέν δικαιούνται μερίσματος έκ τοϋ Μ.Τ.Π.Τ., ένώ δικαιούν
ται συντάξεως έκ τού Δημοσίου. Αί περιπτώσεις αύται έμ- 
φανίζονται, κυρίως, είτε λόγω ύπολογισμοΰ ύπό τού. Δημο- 
σίου. χρόνου ύπηρεσίας. είς τό διπλάσιον (χρόνος έμπολέμου 
καταστάσεως, χρόνος'ύπηρεσίας είς τάς Νέας Χώρας), είτε 
λόγω συνυπολογισμοϋ παρά τοϋ Δημοσίου καί χρόνου στρα
τιωτικής ύπηρεσίας διά τόν όποιον ό μέτοχος ήτο ήσφαλι- 
σμένος καί έλαβε μέρισμα έξ ένός έκ τών Μετοχικών Τα
μείων Στρατού, Ναυτικού καί ’Αεροπορίας. (Ό ώς άνω 
χρόνος δέν. ύπολογίζεται ύπό τού Μ.Τ.Π.Τ.).
. Διά τής προτεινομένης διά τού άρθρου 2 τού νομοσχεδίου 
ρυθμίσεως, έπιδιώκεται άκριβώς όπως καταστή δυνατή ή 
χορήγησις μερίσματος είς μετόχους τοϋ Μ.Τ.Π.Τ. άποχω- 
ρήσαντας ή άποχωροϋντας τής ύπηρεσίας οί όποιοι ένώ δι
καιούνται συντάξεως έκ τοϋ Δημοσίου, δέν δικαιούνται καί 
μερίσματος έκ τού Μ.Τ.Π.Τ.

Είς τάς περιπτώσεις ταύτας, παρέχεται εύχέρεια έξαγο- 
ράς, πλασματικού χρόνου συμμετοχής είς τήν άσφάλισιν τού 
Ταμείου, μέχρι (2) έτών, κατ’ άνώτατον δριον καί μόνον 
διά τήν συμπλήρωσιν τού άπαιτουμένου κατωτάτου ορίου, 
συμμετοχής πρός άπόκτησιν δικαιώματος μερίσματος. Έξ 
άλλου, έν δψει τής οικονομικής έπιβαρύνσεως τού Ταμείου, 
έκ τής τοιαύτης ευνοϊκής διά τούς μετόχους ρυθμίσεως, προ- 
εβλέφθη ή καταβολή, ύπό τών ένδιαφερομένων είς έξαγο- 
ράν, τών άναλογουσών είς τον έξαγοραζόμενον χρόνον τα
κτικών εισφορών, προσηυξημένων κατά πεντήκοντα τοΐς' 
έκατόν (50%). .-

, Αί άνωτέρω ρυθμίσεις θεωρούνται εύνοΐκαί διά τούς με
τόχους οί όποιοι, έναντι καταβολής μικρού σχετικώς χρη
ματικού ποσού, άποκτοϋν ισόβιον δικαίωμα μερίσματος δι’ 
αύτούς καί διά τά μέλη τών ορφανικών οικογενειών των, έν 
δψει πάντοτε καί τής οικονομικής καταστάσεως τοϋ 
Μ.Τ.Π.Τ., ήτις, ώς έμφανίζεται σήμερον, δέν έπιτρέπει 
τήν έξαγοράν πλασματικού χρόνου, μείζονος τών δύο (2) 
έτών. . . . · ·.·

Έπί τοϋ άρθρου 3.
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν.Δ.3020/1954 

«περί παροχής διευκολύνσεων είς τούς μετόχους τοϋ Μετο
χικού Ταμείου Πολ,ιτικών 'Τπαλλήλων κ.λ.π.», ώς έτρο
ποποιήθησαν διά τού άρθρου μόνου τού Ν.Δ.42/1968 «περί 
άντικαταστάσεως τής παραγράφου 3 τού άρθρου 1 τού Ν.Δ. 
3020/1954 κ.λ.π.», Επιτρέπεται, όπως, δΓ άποφάσεων τού 
Διοικητικού Συμβουλίου τού Μ.Τ.Π.Τ., χορηγούνται είς 
τούς μερισματούχους αυτού δάνεια, ύπό τόν τύπον τής προ- 
εξοφλήσεως τών ύπό τοϋ Δημοσίου χορηγουμένων πολιτι
κών συντάξεων, καί μέχρι δύο (2) κατ’ άνώτατον δριον μη
νιαίων συντάξεων έντός έκάστου οικονομικού έτους. Τό σύ- 
νολον τού έκάστοτε άνεξοφλήτου κεφαλαίου τών έν λόγω 
δανείων δέν . δύναται νά ύπερβαίνη τό ποσόν τών Δραχ. 
10.000.000,



Δια την έξόφλησιν των οΰτω χορηγουμένων δανείων, έκ-~ 
χωρεϊται είς το Μ.Τ.Π.Τ. τδ 1/4 έκάστης μηνιαίας συντά
ξεως, μέχρις έξοφλήσεως τούτων. Τδ αντιστοιχούν ποσόν, 
—αρακρατούμενον κατά την πληρωμήν των συντάξεων, άπο.- 
δίδεται είς τδ Μ.Τ.Π.Τ..

Διά της προτεινομένης, διά τοϋ άρθρου 3 τοϋ νομοσχε
δίου, ρυθμίσεως, επιδιώκεται ή αύξησις τοϋ άνωτάτου ορίου 
των χορηγουμένων είς τούς μερισματούχους τοϋ Μ.Τ.Π.Τ. 
δανείων, ΰπδ τδν τύπον προεξοφλήσεως των ύπδ τοϋ Δημο
σίου παρεχομένων αύτοϊς πολιτικών συντάξεων αυτών άπδ 
δύο (2) είς τρεις (3) μηνιαίας πολιτικάς συντάξεις έντδς 
έκάστου οικονομικού έτους.

'Ομοίως, ίνα καθίσταται δυνατή ή χορήγησες τών ώς 
ανωτέρω δανείων, προτείνεται ή αυξησις τοϋ συνολικού πο
σού τοϋ έκάστοτε άνεξοφλήτου κεφαλαίου τών δανείων τού
των άπδ Δρχ. 10.000.000 είς δρχ. 20.000.000, παρεχομέ- 
νης άμα εύχερείας, όπως, δι’ αποφάσεων τοϋ 3 πουργου 
τών Οικονομικών, τδ χρηματικόν τούτο όριον αυξάνεται ή 
καί μειοϋται. ’ '

Περαιτέρω, -ροβλέπεται ότι, πρδς έξόφλησιν τών έν λόγω 
δανείων, εκχωρείται αυτοδικαίως είς τδ Μ.Τ.Π.Τ. τδ 1/4 

' έξ έκάστης καθισταμένης άπαιτητής, μηνιαίας πολιτικής 
συντάξεως τοϋ οφειλέτου μέχρις ολοσχερούς έξοφλήσεως τοϋ 
δανείου_του, Τύς μέχρι τοϋδε ισχύει. —------

' Η παρακράτησές τών ώς άνώ έκχωρουμένων ποσών καί 
ή άπόδοσις τούτων είς τδ Μ.Τ.Π.Τ. ένεργοΰνται ύπδ της* 
άρμοδίας πρδς πληρωμήν τών συντάξεων δημοσίας αρχής 
καί ούχί ύπδ τών Δημοσίων Ταμείων, ώς προβλέπεται ύπδ 
τής άντικαθιστωμένης διατάξεως, καθ’ δσον κατ’ έφαρμο- 
γήν τοϋ Ν.Δ.326/69 «περί έκδόσεως ύπδ τοϋ Ελληνικού 
Δημοσίου επιταγών διά τήν πληρωμήν τών ύπ’ αύτοΰ κατα
βαλλόμενων συντάξεων καί βοηθημάτων» αί συντάξεις τοϋ 
Δημοσίου καταβάλλονται είς τούς δικαιούχους δι’ έπιτάγών 
αίτινες έκδίδονται ύπδ τής 'Τπηρεσίας Συντάξεων, τόΰ Γε-' 
νικοΰ Λογιστηρίου τοϋ Κράτους, έξοφλοϋνται δέ ύπδ τών 
Τραπεζών ή ετέρων Πιστωτικών ’Οργανισμών' καί ούχί 
πλέον ύπδ τών Δημοσίων Ταμείων.
/ '

Έπί τοϋ άρθρου 4. ,. -

Διά τοϋ άρθρου 5 τοϋ Ν.267/1976 «περί τροποποιήσεως, 
συμπληρώ σε ως καί καταργήσεως διατάξεων, άφορωσών είς 
τά έσοδα τοϋ Μ.Τ.Π.Τ. κ.λ.π.» παρεσχέθη έξουσιοδότησις, 
όπως διά Προεδρικού Διατάγματος κωδικοποιηθοϋν αί κεί- 
μεναι περί τοϋ έν λόγω Ταμείου διατάξεις, ώς έτροποποιή- 
θησαν διά τοϋ άνωτέρω Νόμου.

Δεδομένου ότι, ώς έχει διατυπωθή ή διάταξις περί κωδι- 
κοποιήσεως, δεν δύναται νά περιληφθοϋν εις ταύτην : α) 
αί άφορώσαι εις τδ Μ.Τ.Π.Τ. διατάξεις τοϋ άρθρου 7 τοϋ 
νεωτέρου Ν'.283/1976 «περί αύξήσεως τοϋ μισθού τών δι
καστικών λειτουργών, τών δημοσίων ύπαλλήλων κ.λ.π.» 
δι’ ών αυξάνεται ή ύπέρ τοϋ Μ.Τ.Π.Τ. παγία κράτησις έπί 
τών τακτικών άποδοχών τών παρ’ αύτώ ήσφαλισμένων άπδ 
3 % είς 4 % καί καταργεϊται ή κράτησις έπί τών άποδοχών 
τών έπί σχέσει ιδιωτικού δικαίου μισθωτών τοϋ Δημοσίου, 
β) αί διατάξεις τοϋ παρόντος Νόμου καί γ) αί τυχόν θεσπισ- 
θησόμεναι μέχρι τής έκδόσεως τοϋ κωδικοποιητικοϋ Δια
τάγματος νέαι διατάξεις, προτείνεται ή θέσπισις νέας έξου- 
σιοδοτικής διατάξεως, έπί σκοπώ πληρότητος τής σχετικής 
κωδικοποιήσεως.

’Επισυνάπτεται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, περιέχον τάς τροπο- 
ποιουμένας, συμπληρουμένας ή καταργουμένας διατάξει^ 
τής κειμένης νομοθεσίας.

’Εν Άθήναις τή 23 ’Οκτωβρίου 1976

*0 'Τπουργός τών Οικονομικών 

ΕΤΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ
Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως καί καταργήσεως ένιων

διατάξεων τής «(περί τοϋ Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών
'Τπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Τ.) κειμένης νομοθεσίας».

Άρθρον 1.

Άπδ 1ης ’Ιανουάριου 1977, αί δαπάνα*, φαρμακευτικής πε- 
ριθάλψεως, αί βαρύνουσαί τδν κρατικόν προϋπολογισμόν καί 
τους προϋπολογισμούς τών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου 
ή τών έν αποκεντρώσει έκ τοΰ κρατικού προϋπολογισμού δημο
σίων υπηρεσιών ή ειδικών λογαριασμών, απαλλάσσονται τής 
ύπέρ τοϋ Μ.Τ.Π.Τ. κρατήσεως,- τής προβλεπομένης ύπδ τών 
διατάξεων τοϋ άρθρου δ τοϋ Ν.Δ. 1050/1942 «περί παροχής 
ύπδ τοϋ Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών 'Τπαλλήλων εις τούς 
μερισματούχους αυτού έκτακτου προσωρινού χορηγήματος κλπ.», 
ώς έτροποποιήθησαν διά τοΰ άρθρου 4 τής ύπ’ άριθ. 8350 
άπδ 27 ’Ιανουάριου 1945 άποφάσεως τοϋ 'Τπουργοϋ τών Οι
κονομικών «περί καθορισμού κρατήσεως έπί τών μισθών τών 
δημοσίων πολιτικών ύπαλλήλων ύπέρ τοϋ Μ.Τ.Π.Τ.».

Άρθρον 2.
1. Οΐ τυγχάνοντες μέτοχοι τοϋ Μ.Τ.Π.Τ. κ.αί δικαιούμενοι 

συντάξεως έκ τοϋ Δημοσίου, μή συμπληροϋντες δέ τό, κατά 
τάς κειμένας διατάξεις, άπαιτούμενον κατά περίπτωσιν κα- 
τώτατον όριον συμμετοχής πρδς άπόκτησιν δικαιώματος - με
ρίσματος έκ τοϋ Ταμείου, δύνανται νά έξαγοράσουν, τή αιτή
σει των, χρόνον ίσον πρδς τδν ύπολειπόμενον πρδς άπόκτησιν 
τοϋ δικαιώματος τούτου καί πάντως ούχί μείζονα τών δύο έτών, 
έπί τή καταίολή, δι’ έκαστον έξαγοραζόμενον μήνα συμμετο
χής, χρηματικού ποσού ίσου πρδς τήν τακτικήν μηνιαίου εισ
φοράν, προσηυξημένην κατά 'ποσοστδν πεντήκοντα τοίς έκατδν 
(50%). Διά χρονικόν διάστημα μικρότερου τοΰ μηνός καταβά- 
λεται εισφορά ένδς μηνός. Τδ δικαίωμα μερίσματος άρχεται 
άπδ τής έπομένης τής. διακοπής τής μισθοδοσίας τοϋ μετό-
χ™· -ή··,. ,·■■,· ; /

2. Αί έν τή προηγούμενη παραγράφω είσφοραί ύπολογίζον-' 
ται βάσει τοϋ ποσοστού εισφοράς καί τοϋ μηνιαίου μισθού τοΰ 
βαθμού έξόδου έκ τής ύπηρεσίας, τών ΐσχυόντων κατά τδν 
χρόνον ύποβολής τής αίτήσεως. Τδ προκϋπτον ποσόν δφειύ.ής 
έέοολείται κατά τά οριζόμενα δι’ άποφάσεων τοϋ Διοικητικού 
Συμβουλίου τοϋ Μ.Τ.Π.Τ.

3. Ο! μέχρι τής ένάρξεως ισχύος τοϋ παρόντος νόμου έξελ- 
θόντες τής ύπηρεσίας μέτοχοι τοϋ Μ.Τ.Π.Τ. δικαιούνται τής 
κατά τδ παρόν άρθρον έξαγοράς. κατόπιν αίτήσεώς των ύπο- 
βαλλεμένης εις τδ Ταμείου τούτο έντδς άνατρεπτικής προθε
σμίας δύο (2) έτών άπδ τής δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος. Τδ 
δικαίωμα μερίσματος άρχεται άπδ τής 1ης τοϋ μηνός ύποβο- 
βολής τής αίτήσεως. .

4. Αί διατάξεις τών προηγουμένων παραγράφων τοϋ παρόν
τος άρθρου έφαρμόζονται καί έπί τών κατά τάς κειμένας δια
τάξεις τοϋ Μ.Τ.Π.Τ. ορφανικών οικογενειών τών μετόχων, 
έφ’ όσον αύτα: δικαιούνται συντάξεως έκ τοϋ Δημοσίου.

Άρθρον 3.

1. Ή παράγραφος 1 τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν.Δ. 3020/1954 
«περί παροχής διευκολύνσεων είς τούς ,Μετόχοϋς τοϋ Μετο
χικού Ταμείου Πολιτικών 'Τπαλλήλων κλπ.» άντικαθίστα- 
ται ώς άκολούθως:

«1. 'Επιτρέπεται είς τδ Μ.Τ.Π.Τ. όπως, μετ’ άπόφασιν 
τοϋ Διοικητικού' Συμβουλίου τούτου καί άναλόγως τών έκά
στοτε οικονομικών συνθηκών καί τής ταμιακής καταστάσεως 
αύτοϋ. προεξοφλή πολιτικά; συντάξεις μέχρι ποσού τριών (3) 
μηνών, κατ’ άνώτατον όριον. έντδς έκάστου οικονομικού έτους, 
δ:’ έκαστον πολιτικόν συνταξιούχον, μερισματοϋχον τοϋ Ταμείου 
ή τήν. κατά τάς κειμένας περί τοϋ Ταμείου τούτου διατάξεις, 
ορφανικήν οικογένειαν αυτού.' Ώς άνώτατον όριον τοϋ έκάστοτε 
συνολικού ύπολοίπου τών ώς άνω προεξοφλημένων συντάξεων 
ορίζεται τδ ποσόν τών είκοσιν εκατομμυρίων (20.000.000) δρα
χμών. δυνάμενον νά αυξάνεται ή νά μειοϋται δι’ άποφάσεων 
τοϋ 'Τπουργοϋ τών Οικονομικών-, δημοσιευομένων διά τής Ε- 
φημερίδος τής Κυβερνήσεως».


