
ΕΙΣΗΓΗΤ1ΚΠ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έπί τού σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεως, συμπληρώ- 
σεως καί καταργήσεως διατάξεων, άφορωσών εις τα 
εσοόα τοϋ Μετο'/'.κοϋ Ταμείου Πολιτικών ’Υπαλλήλων 
(Μ.Τ.Π.Τ.), ώς καί εις το παρεπόμενον υπό τοΰ Ταμείου 
τούτου μέρισμα».

Πρύς τ>/»· Bbv/.'tjr nor Ε/.λήιιον

Διά τοϋ υπό κρίσιν σχεδίου Νόμου, επιδιώκεται ή ρύθμι
σες ώρισμένων' θεμάτων τοϋ Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών 
'Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), άφορώντων :

α) Etc τήν άπαλλαγήν έκ τής επιβολής ΰπέρ τοϋ Μ.Τ.Π.1 
κρατήσεων, έπί δαπανών τοϋ Δημοσίου, άπορρεουσών εκ 
συναφθεισών ή συναφθησομένων συμβάσεων όια προμή
θειας ή εργασίας, βάσει τοϋ Λ.Ν. 1030/46 «περί εξαγοράς, 
συγκεντρώσεως καί διαθέσεως ειδών έξυπηρετουντων τας 
βιοτικάς άνάγκας τοϋ λαοϋ».

β) Εις τήν άναβίωσιν τοϋ ασφαλιστικού δικαιώματος 
τέως μετόχων αυτού, τών όποιων ή άσφάλισις διεκόπη άπό 
21.4.1069, λόγω μετατροπής τής σχέσεως εργασίας, ΰφ’ 
ήν ΰπηοέτουν, δυνάαει τών διατάξεων τοΰ άρθοου 4 τοϋ Ν.Δ.
169/69. _____

γ) Εις τον τρόπον καθορισμού τοϋ μερίσματος και 
δ) εις τήν - θέσπισιν δικαιώματος μερίσματος διά τους 

δικαιουμένους συντάξεως έκ τοϋ Δημοσίου Ταμείου κατά τάς 
διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 208/1974.

Εΐδικώτερον, επί τών επί μέρους διατάξεων τοΰ σχεδίου 
Νόμου, τίθενται ΰπ’ οψιν υμών τά άκόλουθα :

Άρθρον 1.
Ή δι’αΰτοϋ απαλλαγή, έκ τής υπέρ τοϋ Μ.Τ.Π.1* 

κρατήσεως, τών δαπανών τοϋ Δημοσίου διά τήν, κατά τον 
Ά.Ν. 1030/1946, έξαγοράν, συγκέντρωσιν καί διάθεσιν 
ειδών έξυπηρετούντων τάς βιοτικάς άνάγκας τοϋ λαοϋ, 
βασίζεται έπ,ί τής αιτιολογίας, δτι αί δαπάναι αυται δεν 
άφοροΰν, εν τή ουσία, εις προμήθειας ή έργασίας προς κά- 
λυψιν αναγκών τών Δημοσίων Πολιτικών 'Υπηρεσιών, 
έφ’ ών, κατά τάς κειμένας περί τοϋ Μ.Τ.Π.Υ. διατάξεις 
επιβάλλονται υπέρ αΰτοϋ κρατήσεις, άλλα αποτελούν έφαρ- 
μογήν τής παρεμβατικής καί ρυθμιστικής έπί τών κρατικών 
αποθεμάτων 'πολιτικής τοϋ Κράτους. Τυχόν έπιβολή τής 
υπέρ τοϋ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεως, θά ειχεν έπιπτώσεις έπί 
τής καθοριζομένης' έκάστοτε υπό τοϋ Κράτους «τιμής 
ασφαλείας» ώρισμένων γεωργικών προϊόντων.

Έν προκειμένω τίθεται ΰπ’ οψιν, ότι, μέχρι τοϋ έτους 
1972, αί έν λόγω δαπάναι άπηλλάσσοντο έκ τής ΰπέρ τοϋ 
ρηθέντος Ταμείου κρατήσεως, διά κοινών άποφάσεων τών 
Υπουργών Οικονομικών καί Εμπορίου, έκδιδομένων βάσει 
τής έξουσιοδοτικής διατάξεως τής δευτέρας περιόδου τής 
παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 3 τοϋ Α.Ν. 1030/1946, καθ’ ήν 
«αί πληρωμαί αυται δΰνανται νά άπαλλάσσωνται έν όλω ή 
έν μέρει τών υπέρ τρίτων κρατήσεων».

’Από τοϋ έτους 19/2 δέν έξεδόθησαν κόιναί 'Υπουργικά! 
αποφάσεις, περί απαλλαγής έκ τών ΰπέρ τρίτων κρατήσεων 
τών ώς άνω δαπανών τοϋ Δημοσίου, καθ’ όσον έκρίθη ΰπό 
τών Δικαστηρίων ότι διατάξεις, ώς ή ανωτέρω τοϋ Α.Ν. 
1030/1946, δέν δΰναται νά τΰχουν έφαρμογής ώς αντικεί
μενα'. εις τάς διατάξεις τής παρ. 2 τοϋ άρθρου S2 τοϋ τότε 
ϊσχΰοντος Συντάγματος τοϋ 1968. Σημειοϋται, ότι η ώς 
άνωτέρω διάταςις τοϋ Α.Ν. 1030/1946 άντέκειτο καί προς 
τάς διατάξεις τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 59 τοϋ Συντάγματος 
τοϋ 1952, άντίκειται δέ καί προς την παράγραφον 4 τοϋ 
άρθρου 78 τοΰ νϋν ϊσχΰοντος Συντάγματος τής Χώρας.

Ούτως, ήρχισαν έπιβαλλόμεναι κρατήσεις έπί τών, κατά 
τον Α.Ν. 1030/1946, δαπανών τοϋ Δημοσίου, διά την προ
σωρινήν δέ άντιμετώπισιν τοϋ δημιουργηθέντος θέματος 
έςεδόθη ή ΰπ’ άριθμ. 145180 άπό 11 ’Οκτωβρίου 1972 
διαταγή τοϋ τότε Ύπουργοϋ Οικονομικών, περί μή διενερ- 
γείας κρατήσεων μέχρι τής νομοθετικής ρυθμίσεως τούτου.

Αντίγραφο·/ ταΰτης καταχωρεΐται εις τό προσηρτημένον 
Παράρτημα.

Εις τήν τοιαΰτην νομοθετικήν ρΰθμισιν άποσκοπεΐ ή παρά
γραφος 1 τοϋ άρθρου 1 τοϋ σχεδίου Νόμου, καθ’ ήν τόσον 
αί δαπάναι έκ συναπτομένων συμβάσεων όσον καί έκ συνα
φθεισών τοιοΰτων κατά τό παρελθόν, βάσει τοϋ Α.Ν. 1030. 
1946, δέν ΰπόκεινται εις τήν ΰπέρ τοϋ Μ.Τ.Π.Υ. κράτησιν.

’Επειδή, όμως, ώς προαναφέρεται, έπί δαπανών τινων 
τής κατηγορίας ταΰτης έπραγματοποιήθησαν κρατήσεις 
ΰπέρ τοϋ Μ.Τ.Π.1’.. τών όποιων ή έπιστροφή, άφ’ ενός μέν 
δέον νά θεωρήται ώς μή θεμιτή, έκ τοϋ λόγου ότι αί κρατή
σεις αυται έλήφθησαν υπ’ οψιν κατά τον καθορισμόν τής 
τιμής τών προμηθευθέντων ειδών, άφ’ ετέρου δέ ή τοιαύτη 
έπιστροφή θά διετάρασσε τό ’Ασφαλιστικόν Ίσοζΰγιον τοϋ 
Ταμείου, διά τής παραγράφου 2 τοϋ αΰτοϋ άρθρου 1 'τοϋ 
νομοσχεδίου ορίζεται, ότι αί κρατήσεις αυται δεν έπιστρέ- 
φοντΛ.

Άρθρον 2.
Διά τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου τούτου, παρέχεται ή 

δυνατότης εις άποχωρήσαντας ή έν ένεργεία έκτάκτους 
υπαλλήλους, όπως, κατόπιν αίτήσεώς των, ΰποβαλλομένης 
έντός άνατρεπτικής προθεσμίας ενός έτους άπό τής δημο- 
σιεύσεως τοϋ παρόντος Νόμου, συνεχίσουν άναδρομικώς, 

* άπό 21:4.1969,τήν-έκτοτε διακοπεΐσαν άσφάλ.ισίν-των εις 
τό Μ.Τ.Π.Υ.

Ή έν λόγω διακοπή τής άσφαλίσεως, προεκλ.ήθη έκ τής, 
δυνάμει τοϋ άρθρου 4 τοϋ Ν.Δ. 169/1969, μετατροπής τής 
έργασιακής σχέσεως αυτών άπό τοϋ δημοσίου εις ιδιωτικού 
δικαίου, καθ’ όσον οί έπί σχέσει έργασίας ιδιωτικού δικαίου 
έκτακτοι υπάλληλοι δέν περιλαμβάνονται μεταξύ τών μετόχων 
τοϋ Ταμείου, περί ών αί διατάξεις τής παραγράφου 1 τοϋ 
άρθρου 1 τοϋ Ν.Δ. τής 12.2.1923 «περί συμπληρώσεως καί 
τροποποιήσεως τών περί Μ.Τ.Π.Υ.. διατάξεων» (Φ.Ε.Κ.
53/1.3.1923). , -

'Υπό τά ώς άνωτέρω δεδομένα, ή άναβίωσις τοϋ άσφαλι- 
σττ/.οϋ δικαιώματος τών περί ών πρόκειται υπαλλήλων κρί- 
νεται επιβεβλημένη, διά ταΰτης δέ, ικανοποιείται δίκαιον 
αίτημα τών ένδιαφερομένων.

Περαιτέρω, διάπών παραγράφων 2 έως καί 5 τοϋ άρθρου 
τούτου ρυθμίζονται τά τοΰ τρόπου ύπολογισμοϋ κα^έξοφλη- 
σεως τών έκ τής έφαρμογής τής παραγράφου 1 αΰτοϋ προ- 
κυπτουσών οφειλών δι’ άναδρομικήν καταβολήν τής εισφοράς 
τών ήσφαλισμένων καί ορίζεται ρητώς, ότι αί όφειλαί 
αυται συμψηφίζονται προς τάς, ΰπέρ τοϋ Ταμείου, διενεργη- 
θείσας έπί τών άποδοχών των κρατήσεις, αί όποΐαι άποτελοϋν 
κοινωνικήν εισφοράν υπέρ τοϋ Ταμείου τούτου.

Άρθρον 3.
Κατά τάς κειμένας περί τοϋ Μ.Τ.Π.Υ. διατάξεις, τό παρ’ 

αΰτοϋ παρεχόμενον μέρισμα ίσοϋται προς τά 4ο/θθ τοϋ 
μηνιαίου μισθοϋ τοϋ έτους 1952 έπί τά έτη συμμετοχής εις 
τό Ταμεΐον (άρθρον 6 τοϋ , άπό 16.22.4/1953 Β. Δ/τος 
«Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως ένίων διατάξεων 
περί Μ.Τ.Π.Υ.», ώς ήρμηνεΰθη αύθεντικώς διά τοϋ άρθρου 2 
τοϋ Ν.Δ. 3020/1954 «περί παροχής διευκολΰνσεως εις με
τόχους τοΰ Μ.Τ.Π.Υ. κλπ.»).

Τό ώς άνω μέρισμα, άναπροσαρμόζεται έκάστοτε έπί 
συντελεστήν, καθοριζόμενον δι’ άποφάσεως τοϋ 'Υπουργού 
Οικονομικών, όστις σήμερον άνέρχεται εις 287 %.

Κατά τόν διαρρεΰσαντα όμως άπό τοϋ έτους 1952 χρόνον : 
α) μετεβλήθη ή τότε υφιστάμενη μισθολογική σχέσις μεταξύ 
τών βαθμών τής υπαλληλικής ιεραρχίας (Π.Υ.Σ. 131/54, 
Π.Υ.Σ. 1020/58, κυρωθεϊσαι διά τοϋ άρθρου 36 τοϋ Ν.Δ. 
4242/62, Ν.Δ. 454S/66, έν συνδυασμό» προς Β.Δ. -1020/66 
καί Β.Δ. 67/67, Α.Ν. 274/68), β) έπαυσεν υφιστάμενη άπό
1.1.1968, ή άπό πλευράς βασικών μισθών διάκρισις τών 
τεχνικών άπό τούς διοικητικούς ύπαλλήλ.ους, ϊσχΰοντος 
έκτοτε ένιαίου, κατά βαθμόν, μισθοϋ δι’ άμφοτέρας, τάς 
κατηγορίας ταΰτας (Α.Ν. 274/68) καί γ) καθωρίσθη νέα 
μισθολογική κλ.ίμαξ διά τινας Κλ.άδους, ώς οί άστυνομικο; 
υπάλληλοι (Α.Ν. 274/68).



Έν όψει των προεκτεθέντων, ό ισχύων τρόπος καθορισμού 
τοΰ μερίσματος με βάσιν το μισθολογίου τού έτους 1052, 
δέν δύναται πλέον νά χαρακτηρισθή ώς ό ένδεδειγμένος, 
επιβάλλεται δέ ή μετατροπή τούτου.

Διά τήν ώς άνω ρύθμισιν, έθεωρήθη σκόπιμος ή Οέσπισις 
τής έξουσιοδοτικής διατάξεως της παρ. 1 τοϋ άρθρου 3 τοϋ 
νομοσχεδίου, καθ’ όσον πρός καθορισμόν νέου τράτου ^νεο
λογισμού τοϋ μερίσματος, ώς καί τοϋ ύψους αύτοϋ, άπαι- 
τεϊται ή διερεύνησις τοϋ όλου θέματος ΰτεό τοϋ Ταμείου 
καί ή σύνταξις σχετικής μελέτης.

'Η τοιαύτη έξουσιοδότησις τίθεται ώς εεαγία διαταςις, 
ίνα παρέχηται καί έν τώ μέλλοντι ή δυνατότης ρυθμίσεως 
των ώς ανωτέρω θεμάτων, βάσει τοϋ ΐσχύοντος εκάστοτε 
μισθολογικοϋ καθεστώτος.

Περαιτέρω, διά τής τεαρ. 3 τοϋ αύτοϋ άρθρου 3 τεαρέχεται 
έξουσιοδότησις, όπως τό ύψος τοϋ διά της παραγράφου 1 
αύτοϋ καθορισθησομένου μερίσματος άναπροσαρμο,ηται ανα- 
λόγως της οικονομικής καταστάσεως τοϋ Ταμείου.

"Αρθρον 4.
Διά των διατάξεων τοϋ άρθρου 2 τοϋ άεεό 16/22.4.1953 

Β. Δ/τος «εεερί τροτεοεεοιήσεως καί συμεεληρώσεως ένίων 
διατάξεων «τεερί Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Ύπαλ- 
λήλων» ορίζεται ώς τεροϋτεόθεσις Οεμελιώσεως δικαιώματος 
μερίσματος έκ τοΰ Μ.Τ.Π.Υ., διά τάς περιπτώσεις άπο- 
λύσεως λόγω σωματικής ή διανοητικής άνικανότητος μή 
όφειλομένης εις τήν θηρεσίαν ή θανάτου έν ύπηρεσία τοϋ 
μετόχου, ή 1 δετής συμμετοχή αύτοϋ εις τό Ταμεΐον τούτο.

Ή ώς άνω διάταξις συνεεεορεύετο πρός τάς διατάξεις τής 
περιπτώσεως γ' τής εεαρ. 1 τοϋ άρθρου 1 καί τών. άρθρων 
5 καί 6 τοΰ Α.Ν. 1854/1951, διά τών ότεοίων εεροεβλέεεετο 
•ότι, προς άπόκτησιν δικαιώματος εις σύνταξιν εις βάρος τοϋ 
Δημοσίου, διά τάς ώς άνωτέρω περιπτώσεις, απαιτείται ή 
συμπλήρωσες Ιδετοϋς πραγματικής συνταξίμου δημοσίας 
υπηρεσίας.

'Η ρύθμισις όμως αΰτη μετεβλήθη διά τοΰ Ν.Δ. 208/ 
1974, ήδε δέ άπαιτεΐται ή συμπλήρωσες, αντί τής 15ετοϋς,' 
ΙΟετής πραγματική συντάξιμος δημοσία ύτεηρεσία.

Προς τον σκοπόν, όπως οί δικαιούμενοι συντάξεως έκ τοΰ 
Δημ. Ταμείου, κατά τάς διατάξεις τοΰ ώς άνω Ν.Δ. 208/1974, 
τύχουν μερίσματος έκ τοϋ Μ.Τ.Π.Τ., προτείνεται ή θέσπισις 
τής διατάξεως τοΰ άρθρου 4 τοϋ σχεδίου νόμου, διά τής 
οποίας, όμως, τίθεται ώς προϋπόθεσις ή έξαγορά τοΰ 
υπολοίπου, μέχρι συμπληρώσεως 1 δετούς συμμετοχής εις 
το Ταμεΐον τούτο, χρονικού διαστηματόςΤ

’Ανάλογος ώς προς τήν εξαγοράν ρύθμισις έγένετο διά 
τοϋ Ν.Δ. 3977/1959 (άρθρον 3) καί διά τήν χορήγησιν 
μερίσματος εις τάς έγγάμους θήλεις ύπαλλήλους.

"Αρθρον 5.
Προς τον σκοπόν συγκεντρώσεως τών διασπάρτων εις 

πλεΐστα νομοθετήματα, κειμένων περί Μετοχικού Ταμείου 
Πολιτικών Υπαλλήλων διατάξεων, θεσπίζεται ή διάταξις 
τοϋ άρθρου 5 τοϋ ύπό κρίσιν νομοσχεδίου, διά τοϋ όποιου 
ορίζεται ότι, διά Γ1. Δ/τος, έκδιδομένου έφ’ άπαξ έντός 
έτους άπό τής δημοσιεύσεως τοϋ κατά τό άρθρον 3 αύτοϋ 
όμοιου, έπιτρέπεται ή κωδικοποίησις εις ένιαΐον κείμενον 
τών σχετικών περί αύτοϋ διατάξεων, ώς τροποποιούνται 
καί συμπληροϋνται διά τοϋ παρόντος νομοσχεδίου.

"Αρθρον 6.
'Η διάταξις θεσπίζεται πρός τον σκοπόν, όπως, διά το 

μεταβατικόν διάστημα μέχρις έκδόσεωςτοϋ πρώτου Π.Δ/τος, 
βάσει τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 3 τοϋ Νομοσχεδίου, έξακολου- 
θήσουν ίσχύουσαι αί διατάξεις τής περί Μετοχικού Ταμείου 
Πολιτικών Υπαλλήλων νομοθεσίας, αί προβλέπουσαι τήν 
αναπροσαρμογήν τοϋ ύπό τούτου παρεχομένου μερίσματος.

’Επισυνάπτεται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, περιέχον τάς τροποποι- 
ουμένας ή καταργουμένας διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

’Εν Άθήναις τή 20 ’Ιανουάριου 1976 
'Ο Υπουργός τών Οικονομικών 

ΕΥΆΓΓΕΛΌΣ ΔΕΒΛΕΤΟΓΑΟΥ

• - _ · - ΤΡΟ_ΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ1 ."Η
ΚΑΤΑ Ρ Γ Ο Υ.Μ Ε X Α Γ ΔI AT ΑΞ ΕIΣ

I. ΤοοποποιούμεναΓ διά-τοϋ άεΟ-ου “2 ΝΤΔ. 12.2; 1923
(ΦΕΚ 53/1.3.1923).

«Περί συμπληρώσεως καί τροποποιήσεως τών περί τοϋ 
Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Ύπαλλήλουν διατάξεων».

"Αρθρον 1.
1. 'Η εις τό Μετοχικόν Ταμεΐον τών Πολιτικών 'Υπαλ

λήλων συμμετοχή καθίσταται άπό 1 ’Απριλίου 1923 ύπο- 
χρεωτική δι’ άπαντας ανεξαιρέτως τούς έν υπηρεσία τακτι
κούς καί έκτάκτους δημοσίους πολιτικούς ύπαλλήλους καί 
ύπηρέτας ώς καί τούς έπί μηνιαίω μισθώ ή μηνιαία 
άποζημιώσει έργάτας, τής άρμοδιότητος τών Πολιτικών 
'Υπουργείων καί τής Βουλής.

II. Καταργούμεναι ή τροποποιούμεναι διά τοϋ άρθρου 3. 
Α) Β.Δ. άπό 16/22.4.53 (ΦΕΙν 99).
«Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως ένίων διατάξεων 

περί Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών 'Υπαλλήλων».
"Εχοντες ύπ’ οψιν το άρθρον 5 παρ. 4 τοϋ Ν. 4752/1930 

«περί τροποποιήσεως τοϋ οργανισμού καί άλλων πινών δια
τάξεων τοΰ Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών 'Υπαλλήλων», 
άρθρον 3, παρ. 3 τοϋ Α.Ν. 2139/1939, ώς καί τήν ύπ’ άριθ. 
109/1953 γνωμοδότησιν-τοϋ Συμβουλίου τής Επικράτειας, 
προτάσει τοϋ 'Υπουργικού Συμβουλίου, άπεφασίσαμεν καί 
διατάσσομεν :

"Αρθρον μόνον.
- Έγκρίνομεν τάς ύπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ 
Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών 'Υπαλλήλων προτεινομένας 
τροποποιήσεις διαφόρων διατάξεων τοΰ ’Οργανισμού τοϋ 
Ταμείου τούτου, άφορώσας τά δικαιώματα καί τάς ύπο- 
χρεώσεις τών μετόχων αύτοϋ, συγκειμένας έξ 6 άρθρων 
καί κάτωθι παρατιθεμένας.

"Αρθρον 6.
1. Τό μηνιαΐον μέρισμα τών μετόχων τοϋ Μετοχικού 

Ταμείου Πολιτικών 'Υπαλλήλων, ών ή συμμετοχή* λήγει 
μετά τήν 31ην Μαρτίου 1953, ΐσοϋται πρός τά τέσσαρα 
χιλιοστά (4 %ο) τοϋ μηνιαίου μισθού έπί τά έτη συμμετοχής.

2. Ώς μισθός- βάσει τοϋ οποίου καθορίζεται το κατά τήν 
προηγουμένην παράγραφον μέρισμα νοείται ό κατά τούς 
σήμερον ίσχύοντας νόμους βασικός μισθός ένεργείας μεθ’ 
όλων τών γενικών αύξήσεων ή ειδικών προσαυξήσεων 
λόγω πολυετούς παραμονής έν τώ βαθμώ, όν λαμβάνει 
ό μέτοχος κατά τό τελευταίου έτος τής συμμετοχής του 
καί έφ’ ού ένεργεΐται ή ύπέρ Μ.Τ. παγία λόγω συμμετοχής 
κράτησις, έν πάση δέ περιπτώσει δέν δύναται νά είναι 
ανώτερος τοϋ μισθού βάσει τοϋ οποίου καθορίζεται ή έκ τοϋ 
Δημοσίου Ταμείου σύνταξις.

Έπί άμισθων ύπαλλήλων μετόχων τοϋ Ταμείου λαμβά- 
νεται ύπ’ οψιν ό αντίστοιχος μισθός τοϋ βαθμού πρός όν 
δι’ αποφάσεων τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ Ταμείου 
έξωμοιώθησαν.

Έν περιπτώσει βαθμολογικής ή μισθολογικής μεταβολής 
μετόχου κατά τό τελευταίου έτος τής συμμετοχής του 
λαμβάνεται ύπ’ οψιν ό μέσος όρος.
Β. Ν.Δ. 3020/54 (ΦΕΚ 224).
«Περί παροχής διευκολύνσεων εις τούς μετόχους τοϋ Μετο

χικού Ταμείου Πολιτικών 'Επαλλήλων κ.λ.π.».

"Αρθρον 2.
'Η αληθής έννοια τοϋ έδαφίου α' τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 

6 τοϋ άπό 16/22.4.53 Β. Δ/τος «περί τροποποιήσεως καί
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συ μπλ.ηρώσεως ένίων διατάξεων περί ΜΤΠΤ» είναι ότι 
διά τόν ύπολ.ογισμόν τού μερίσματος ώς μισθός νοείται ο 
δυνάμει των Νόμων 1592.50, 1537.50 και 1609'50 οριζό
μενος βασικός τοιοΰτος μετά της έξ 20 % χύξήσεως της

μετά σύμφωνον γνώμην τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τού 
Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών 'Υπαλλήλων.

β.Λ. 22-4-53 (Φ.Ε.Κ. 99/53 τ. Λ').
παρασχεθείσης υπό τού Ν:Δ. 2195 52 καί τού τυχόν επι τού 
μισθού τούτου χορηγούμενου βάσει των αύτών ώς άνω 
νόμων επιδόματος ευδόκιμου παραμονής εν τώ αύτώ βχΟμω 
καί εςχντλήσεως τής ειδικής ιεραρχίας.

Γ. Χ.Λ. 1050.42 (ΦΕΚ 36)
«Περί παροχής ύπό τού Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών 

'Υπαλλήλων ώς τούς μερισματούχους αυτού εκτάκτου 
προσωρινού χορηγήματος καί περί τροποποιήσεως καί 
συμπληρώσεως ένίων διατάξεων «περί τού Μετοχικού 
Ταμείου Πολιτικών ' Υπαλλήλων».

"Αρθρον 1.
1. Εις τούς μερισματούχους τού Μετοχικού Ταμείου 

των Πολιτικών 'Υπαλλήλων παρέχεται ύπό τούτου καί εις 
βάρος τού άποθεματικού αυτού κεφαλαίου άπό 1ης Νοεμ
βρίου 1941 καί μέχρι τής 31ης Μαρτίου 1942 έκτακτον 
προσωρινόν χορήγημα, ίσον προς τά τεσσαράκοντα εκατοστά 
(0,40 ) τού κατά ΥαΓ κέιμένας διατάξείς~λόγω μερίσματος,’ 
προσθέτου λόγω γάμου μερίσματος καί έπιμερίσματος 
καταβλητέου αΰτοΐς ποσού.

2. Δι’ άποφάσεως τού επί των Οικονομικών 'Υπουργού, 
έκδιδομένης μετά σύμφωνον άπόφασιν τού Διοικητικού 
Συμβουλίου τού Μετοχικού Ταμείηχ Πολιτικών 'Υπαλλήλων, 
δύναται ή παροχή τού κατά τόΥπαρόν άρθρον εκτάκτου 
προσωρινού χορηγήματος νά παραταθή καί πέραν της 31ης 
Μαρτίου 1942, πάντως όμως ούχί πέραν της 31ης Μαρτίου 
1943. Έν τη περιπτώσει ταύτη τό έκτακτον τούτο προσω
ρινόν χορήγημα προκαταβάλλεται κατά τρίμηνον καί εντός 
τού πρώτου δεκαπενθημέρου έκάστου τριμήνου. .

Δ. Ν. 48/1943 (Φ.Ε.Κ. 116). .
«Περί αύξήσεως τού ύπό τού Μετοχικού Ταμείου Πολιτι

κών 'Υπαλλήλων χορηγουμένου εις τούς μερισματούχους 
αυτού εκτάκτου προσωρινού χορηγήματος καί περί τρο
ποποιήσεως καί συμπληρώσεως ένίων διατάξεων «περί 
Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών 'Υπαλλήλων».

"Αρθρον 6. παρ. 4. !
4. "Απαντα τά μερίσματα τών μετόχων τού· Μετοχικού 

Ταμείου Πολιτικών 'Υπαλλήλων, ών ή συμμετοχή έληξεν 
ή λήγει πρό της 1ης ’Απριλίου 1953, καθορίζονται κατά 
τάς μέχρι τούδε ίσχυούσας διατάξεις, τού εκτάκτου προ
σωρινού χορηγήματος ένοποιουμένου εφεξής μετά τού κυ
ρίου μερίσματος, τά οΰτω δέ καταβαλλόμενα ή κανονιζό- 
μενα μερίσματα, τόσον διά τούς ίδιους μετόχους όσον καί 
τάς όρφανικάς αύτών οικογένειας δεν δύναντχι άπό 1—4— 
J953 νά είναι κατώτερα τών δραχμών έβδομήκοντα χι
λιάδων (70.000).

5. Κατά τον ύπολογισμόν τού μερίσματος αί άνω 
τών 500 δρχχμαί ύπολογίζονται οός 1000, χί δέ κάτω άπχ- 
λείφοντχι.

6. Αί διατάξεις τών παρ. 1 καί 3 τού άρθρου 3 τού Ν. 
4139/1929, ώς έτροποποιήθησχν ύπό τής παρ. 3 τού άρ
θρου 4 τού Ν. 4752/1930, τής παρ. 5 τού άρθρου 2 τού

— Ν. 48/43, -τού-άρθρου—5 τή-φ Απ’ άριθ.- 270645/48 άποψά- 
σεως τού 'Υ'πουργού τών Οικονομικών ώς καί διατάξεις 
άφορώσχι τήν χορήγησιν προσθέτου λόγω γάμου μερίσμα
τος κατάργούνται άπό 1ης ’Απριλίου 1953.

Ν.Δ. 489/74 «περί τροποποιήσεως διατάξεών τινων τής
διεπούσης τό Μετοχικόν Ταμεϊον Π ολιτικών ί' Υπαλλήλου ν
νομοθεσίας καί άλλων τ,ινών διατάξεων».

"Αρθρον 1.
1. "Απασα ή πολιτική ή στρατιωτική προϋπηρεσία, μετό

χου τού Μ.Τ.Π.Υ., ή άναγνωριζομένη ώς συντάξιμος διά 
τήν έκ τού Δημοσίου συνταξιοδότησιν, άναγνωρίζεται ώς 
συντάξιμος καί παρά τώ Μ.Τ.Π.Υ. τη αιτήσει τού μετόχου 
επί τη καταβολή εισφοράς, δι’ έκαστον άναγνωριζόμενον 
μήνα ύπολογιζομένης εις ποσοστόν επί τού βασικού μηνιαίου 
μισθού, τού λαμβανομένου κατά τήν ημέραν ύποβολής τής 
χΐτήσεως, ώς ακολούθως:

1 % διά χρόνον προγενέστερον τής 31-3-50.
2 % διά χρόνον άπό 1-4-50 μέχρι 31-12-68.
3 % διά χρόνον 1-1-69 καί εντεύθεν.

"Αρθρον 2.
1. Τό κατά τό άρθρον 1 τού ύπ’ άριθ. 1050/1942 Νομο

θετικού Διατάγματος παρεχόμενον ύπό τού Μετοχικού Τα
μείου Π ολιτικών '1 παλλήλων εις τούς μερισματούχους αυ
τού έκτακτον προσωρινόν χορήγημα αυξάνεται άπό 1ης 
’Οκτωβρίου 1942 εις ποσόν ίσον προς τό σύνολόν τού κατά 
τάς κειμένας διατάξεις λόγω μερίσματος, προσθέτου λόγω 
γάμου μερίσματος καί έπιμερίσματος καταβλητέου αύτοϊς 
ποσού.

2. Ή άλ.ηθής έννοια τών διατάξεων τού αυτού άρθρου 
1 τού υπ άριθ. 1050/1942 Νομοθετικού Διατάγματος ώς 
αύται^ τροποποιούνται διά τής προηγουμένης παραγράφου 
1 του παρόντος άρθρου είναι, ότι τό κατά τάς διατάξεις 
ταυτας έκτακτον προσωρινόν χορήγημα παρέχεται καί πρός 
τάς όρφανικάς οικογένειας τών μετόχων ή μερισματούχων 
τού Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων.

3. 'Η εν τη παραγράφω 3 τού αύτού άρθρου 1 τού ύπ’ 
αοιθ. 1050/1942 Νομοθετικού Διατάγματος φράσις «πάν
τως όμως ούχί πέραν τής 31ης Μαρτίου 1943» άπαλεί- 
φεται.

4. Τό κατά , τάς διατάξεις τού άρθρου 1 τού αύτού ώς 
ανω υπ αριθ. 1050/1942 Νομοθετικού Διατάγματος, ώς 
αυται τροποποιούνται διά τού παρόντος άρθρου, έκτακτον 
προσωρινόν χορήγημα δύναται, άναλόγως τών κρατουσών 
εκ αστό τε οικονομικών συνθηκών καί τής οικονομικής κατα- 
στασεως του Μετοχικού Ταμείου Πολ.ιτικών 'Υπαλλήλ.ων, 
ν’ αύξάνηται, μεινύται, παρατείνηται ή διακόπτηταί δι’ 
αποφάσεων του Υπουργού των Οικονομικών, έκδιδουιένων

2. Έν περιπτοόσει μελλοντικής χύξήσεως τών ύπέρ τού 
Μ.Τ.Π.Υ. τακτικών εισφορών, αυξάνεται άπό τού αύτού 
χρόνου ΐσοπόσως καί τό κατά τήν προηγουμένην παράγρα
φον ποσοστόν εισφοράς έκ 3 % δι’ άναγνώρισιν προϋπηρε
σίας.

3. Τά κατά τήν παράγραφον 1 τού παρόντος άρθρου πο
σοστά εισφορών μειούνται εις τό ήμισυ διά τον άναγνωριζό- 
μενον χρόνον δι’ όν είχον τυχόν καταβλ.ηθή ύπέρ τού.Μ.Τ. Π. 
Υ’. ύπό τού ένδιαφερομένου, είσφοραί δι’ οίονδήποτε λόγον.

4. Τό κατ’ έφαρμογήν τών προηγουμένων παραγράφων 
προκύπτον ποσόν οφειλής δύναται νά έξοφλήται άτόκως, 
είτε έφ’ άπαξ, είτε εις 12 "σας μηνιαίας δόσεις κατ’ έπιλ.ογήν 
τού μετόχου. Δύναται έπίσης τό ποσόν τής έν λόγω οφειλής, 
νά μετατραπη εις έντοκον δάνειον έπί έπιτοκίω 5 %, έξο- 
φλ.ούμενον εις 50 "σας μηνιαίας τοκοχρεωλ.υτικάς δόσεις. 
.Κατ’ άμφοτέρας τάς ώς άνω περιπτώσεις, αί δόσεις παρακρα- 
τούνται έκ τών άποδοχών τού μετόχου, ή έν περιπτώσει άπο- 
χωρήσεως έκ τής ύπηρεσίας πρό τής ολοσχερούς έξοφλ.ή- 
σεο^ς τής οφειλής, έκ τού καταβαλλομένου μερίσματος.

5. Έν περιπτώσει. μή καταβολής τής οφειλής ή μέρους 
ταύτης έντός έτους, άπό τής κοινοποιήσεως τού σχετικού 
λ.ογαριασμού, αύτη ή τό ύπόλ.οιπον ταύτης, άναπροσαρμό- 
ζεται βάσει τού κατά τον χρόνον έξοφλήσεως, ίσχύοντος 
βασικού μισθού τού μετόχου.

6. Όφειλ.αί μετόχων τού Ταμείου έξ άναγνωοίσεως προϋ- 
—ηρεσίας, καθορισθεϊσαι έπί τη βάσει τών, μέχρι τής ισχύος 
τού παρόντος, κειμένων διατάξεων, ύπολ.ογίζονται έκ νέου 
κατά τό άνεξόφλ.ητον μόνον μέρος αύτών βάσει τών έν ταϊς 
προηγουμέναις παραγράφοις οριζόμενων.
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7. Μέτοχοι τού Μ.Τ.Π.Τ. έξελ.θόντες της ύπηρεσίας προ 
της ισχύος του παρόντος Ν. Δ/τος, δύνανται νά αίτήσωνται 
την άναγνώρισιν μή άναγνωρισθείσης προϋπηρεσίας, περί ης 
ή παρ. 1 τοΰ παρόντος άρθρου, επί τη καταβολή της έν παρ. 1 
εισφοράς ύπολογιζομένης έπί τοΰ κατά τον χρόνον υποβολής 
της αίτησεως ίσχύοντος βασικού μισθού τοΰ βαθμοϋ έξόδου 
έκ τής υπηρεσίας.

'Η έΐόφλησις τοΰ προκύπτοντος ποσοϋ οφειλής ενεργεϊ- 
ται κατά τά έν παρ. 4 τοϋ παρόντος άρθρου οριζόμενα.

'Η καταβολή τοϋ ηύξημένου ή τοΰ τό πρώτον απονέμω με
νού μερίσματος άρχεται άπό τής πρώτης τοϋ μηνος τοϋ μεθε
πομένου τής υποβολής τής αίτησεως περί αναγνωρισεως 
προϋπηρεσίας.

Άρθρον 2.
Τακτικαί εΐσφοραί υπέρ Μ.Τ.Π.Τ., μή καταβληθεΐσαι 

κανονικώς δι’ οίονδήποτε λόγον, υπολογίζονται επι του κατα 
τον χρόνον τής καταβολής των ίσχύοντος μηνιαίου μισθοϋ.

Άρθρον 3.
1. ’Επίδομα τριετιών εύδοκίμου παραμονής έν τώ αΰτώ 

βαθμώ λαμβάνεται ΰπ’ όψιν διά τον -προσδιορισμόν η την 
■ άναπροσαρμογήν τοϋ μερίσματος τοϋ μετόχου, εφ οσον 

έλ.ήφθη ΰπ’ όψιν διά τον καθορισμόν ή τήν άναθεώρησιν τής 
έκ τοϋ Δημοσίου παρεχομένης συντάξεως.

------2. Ή κατά τήν προηγουμένην παράγραφον άναπροσαρμο-
γή ένεργεΐται τή αιτήσει τοΰ ένδιαφερομένου, ή δέ καταβολή 
τοΰ έντεϋθεν ηύξημένου μερίσματος άρχεται άπό τής 1ης 
τοΰ μετά έξάμηνον άπό τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος 
μηνός, άπό τής ήμερομηνίας υποβολής τής αίτησεως έφ’ 
όσον αΰτη υποβάλλεται μεταγενεστέρως.

3. Διά τήν κατά τ’ άνωτέρω άναπροσαρμογήν ό μέτοχος 
οφείλει νά καταβάλλη εις τό Ταμεϊον εισφοράς έπί τοΰ έπι- 
δόματος τριετιών δύο καί ήμίσεος έτών, έντόκως, ύπολογι- 
ζομένας έπί τή βάσει τοϋ κατά τήν ήμέραν τής υποβολής τής 
περί άναπροσαρμογής αίτησεως ίσχύοντος ποσοστού εισφο
ρών καί μισθοϋ τοϋ βαθμού όν έφερε κατά τήν έξοδόν του έκ 
τής Υπηρεσίας.

Άρθρον 4.
1. Διά τον κανονισμόν τοϋ ύπό τοϋ Ταμείου χορηγουμένου 

μερίσματος λαμβάνεται ΰπ’ όψιν ό μισθός τοϋ βαθμοϋ ον
- εφερεν ό μέτοχος άμα δέ καί ύφ’ όν έμισθοδοτεϊτο κατά τήν 
έξοδόν του έκ υπηρεσίας, ώς ούτος προσδιορίζεται ύπό τών 
διατάξεων τοϋ άρθρου 6 τοϋ Β.Δ. 16/22-4-53 καί τοϋ άρ
θρου 2 τοϋ Ν.Δ. 3020/54.

2. ’Εάν κατά τό τελευταίου έτος συμμετοχής έπήλθε δι’ 
οίονδήποτε λόγον, προσωπική μισθολογική προς τά άνω 
μεταβολή, ύποχρεοϋται ό μέτοχος νά συμπληρώση τάς υπέρ 
τοϋ Μ.Τ.Π.Τ. κρατήσεις δι’ ολόκληρον τό έτος τούτο, βάσει 
τών άποδοχών τής τελευταίας ήμέρας συμμετοχής του.

3. Τά μέχρι τής ισχύος τοϋ παρόντος άπονεμηθέντα μερί
σματα άνακαθορίζονται άπό τής 1ης τοϋ, μετά έξάμηνον άπό 
τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος μηνός, έφαρμοζομένων τών 
διατάξεων τοϋ παρόντος άρθρου.

- Άρθρον 5.
1. Το μέρισμα τών Τεχνικών 'Υπαλλήλων καθορίζεται 

κατά τά έν τώ προηγουμένω άρθρω οριζόμενα έπί τοϋ μι
σθολογίου τών Διοικητικών 'Υπαλλήλων, τοϋ λαμβανομέ- 
νου ΰπ’ όψιν διά τόν καθορισμόν τής κυρίας συντάξεως αυτών 
ύπό τοϋ Δημοσίου, τυχόν δέ κανονισθέντα άπό 1-1-196S 
μέχρι σήμερον έπί μισθοϋ διαφόρου τοϋ ύπό τοϋ παρόντος 
προβλεπομένου άναθεωροϋνται.

2. Καταβληθέντα μετά τήν 1/1/1968 έπί πλέον ποσά 
λόγω κανονισμού τοϋ μερίσματος βάσει μισθοϋ Τεχνικών 
'1 παλλήλων δέν άναζητοϋνται.

3. ’Εκκρεμείς κατά δημοσίευσιν τοϋ παρόντος δίκαι ένώ- 
πιον τοϋ Συμβουλίου τής ’Επικράτειας καί άλλων Δικαστη
ρίων, σχετικά· μέ τό παρόν άρθρον, θεωρούνται κατηργη- 
μέναι.

III. ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΆΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4.
Β.Δ. άπό 16/22-4-1953 «περί τροποποιήσεως καί συμ- 

πληρώσεως ένίων διατάξεων περί Μετοχικού Ταμείου Πολι-~ 
τικών 'Υπαλλήλων (ΦΕΚ 99/22-4-1953).

Άρθρον 2.
1. Τό πρός άπονομήν μερίσματος δικαίωμα τών μετό

χων τοϋ Μετοχικού Ταμείου Πολ.ιτικών Υπαλλήλων άπο- 
κτάται έάν ό μέτοχος :

α) άπομακρυνθή τής ύπηρεσίας καί έχη εικοσαετή συμ
μετοχήν έν τώ Ταμείω.

β) άπολ.υθή τής ύπηρεσίας λ.όγω ορίου ήλικίας, καταργή- 
σεως θέσεως ή λόγω σωματικής ή διανοητικής άνικανό- 
τητος μή όφειλομένης εις τήν . ύπηρεσίαν καί έχη 15ετή 
συμμετοχήν.

γ) δικαιωθή συντάξεως έκ τοϋ Δημοσίου ώς καταστάς 
σωματικώς ή διανοητικώς άνίκανος συνεπεία τραύματος ή 
νοσήματος προελθόντος προδήλ.ως καί άναμφισβητήτως έξ 
αιτίας τής ύπηρεσίας καί έχη δεκαετή συμμετοχήν.

2. ’Εν περιπτώσει θανάτου μετόχου έν ύπηρεσία ή κατά 
τάς κειμένας διατάξεις ορφανική αΰτοΰ οικογένεια δικαιού
ται μερίσματος έφ’ όσον μέχρι τής ήμέρας τοϋ θανάτου 
του ό μέτοχος είχε συμπλ,ηρώσει δεκαπενταετή συμμετοχήν 
έν τώ Ταμείω. Έάν ό θάνατος όψείλ.εται προδήλ.ως καί άναμ- 
φισβητήτως εις τήν ύπηρεσίαν αρκεί δεκαετής συμμετοχή.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΛΟΓΙΣΤ ΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ .
ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ 1η Προϋπολ,ογισμοΰ
ΤΜΗΜΑ All ’ Έν’Αθήναις τη 11 Όκτιβρίου 1972
Ταχ. Δ/νσις, Παν/μίου 37 Άριθ. πρωτ. 145180
Πλ.ηροφορίαι- : Κ. Λαγός.
Τηλ.έφωνον 3220.004 ·’
ΘΕΜΑ : Περί άπαλλ.αγής τοϋ άντιτίμου συγκεντρώσεως

γεωργικών προϊόντων ή άλλ.ων έφοδίων έκ τής 
ύπέρ τοϋ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεως.

ΣΧΕΤΙΚΑ :
1) Τό ύπ’ άριθ. Τ. 3001/219S/19—7—1972 έγγραφον τής 

Γεν. Δ/νσεως Φορολ.ογίαευ=-
2) 'Υπ’ άριθ. Ν.Δ. 2968/8-9-1972 έγγραφον τοϋ 'Υ

πουργείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών.
.3) 'Υπ’ άριθ. 29256S/23S2/20—9—1972 έτ,-ραφον τοϋ 

'Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.
ΠΡΟΣ : Τήν ΥΕΕ Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας 

(τ. Εμπορίου).
ΚΟΙΧ.: 1) 'Υπουργεΐον Εθνικής Οικονομίας

α) Γεν. Δ/νσιν Έφοδιασμοϋ-Δ/νσιν 5ην ΣΕΓΠ 
β) Γεν. Δ/νσιν Έφοδ. Δ/νσινΤην Κρατ. ’Αγορών
2) 'Υπουργεΐον Κοινωνικών 'Υπηρεσιών 
Γεν. Δ/νσιν Κοινών. ’Ασφαλείας 
Δ/νσιν Ε3 - Τμήμα Α'
3) Γεν. Δ/νσιν Φορολ.ογίας - Δ/νσιν Φόρων 
ύπέρ Τρίτων (Δ5) Τμήμα Β'
4) Γρασεΐον κ. Γενικού Γραμαατέωε.
5) ΔΙ-ΑΙΙ-β. '

Κατόπιν τοϋ ΰπερθεν (1) σχετικού έπί τοϋ έν περιλ.ήψει 
θέματος καί δεδομένου ότι διά τών ΰπερθεν (2) καί (3) 
σχετικών, τά 'Υπουργεία Κοινωνικών Υπηρεσιών καί Ε
θνικής Οικονομίας συμφωνούν όπως αί προμήθεια·, αί ένερ- 
γούμεναι βάσει τοϋ Α.Ν. 1030/1946 άπαλλ.αγοϋν τής έκ 
3 % ύπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεως. παραγγέλλ.ομεν όπως, μέχρι 
τής νομοθετικής ρυθμίσεως τοϋ έν λ.όγω θέματος, άπέχητε 
νά προβαίνητε εις τήν είρημένην κράτησιν διά τάς περί ών 
ό λ.όγος προμήθειας.

Ό Υπουργός
1. ΚΟΥΛΗΣ


