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 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ    

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                  
            ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΟΥ Μ.Τ.Π.Υ. 

                   

                 ΘΕΜΑ 3.1:  Σχετικά µε την αναστολή της χορήγησης χρηµατικών διευκολύνσεων 

προς τα µέλη του Μ.Τ.Π.Υ. για το έτος 2012. 

 

Το ∆.Σ. του ΜΤΠΥ αφού έλαβε υπόψη του: 

α.  Την εισήγηση της υπηρεσίας που επισυνάπτεται. 

β. Την µε αριθµό 23
η
/8-6-2010 απόφαση του στην οποία προβλέπεται ή «κατ΄ έτος 

επανεκτίµηση των ορίων χορηγουµένων κεφαλαίων ανά κατηγορία χρηµατικής 

διευκόλυνσης, καθώς και των ανωτάτων ποσών χρηµατικών διευκολύνσεων, λαµβάνοντας 

υπόψη την ταµειακή και εν γένει εκάστοτε οικονοµική κατάσταση του Ταµείου. Για την 

επανεκτίµηση αυτή απαιτείται η λήψη απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µετά από 

σχετική εισήγηση των αρµοδίων υπηρεσιών κατά το µήνα Ιανουάριο κάθε έτους, αρχής 

γενοµένης από το 2011».  

        γ. Το γεγονός  ότι η υφιστάµενη οικονοµική κατάσταση  του Ταµείου όπως απεικονίζεται 

στον Προϋπολογισµό και η αναµενόµενη εξέλιξη των κρίσιµων οικονοµικών του µεγεθών 

(αποθεµατικά, καθαρή θέση) δεν επιτρέπει τη χορήγηση χρηµατικών διευκολύνσεων στα 

µέλη του για το 2012 ειδικότερα δε η η συνεχής µείωση καταθέσεων – εσόδων λόγω 

µείωσης των δαπανών των δηµοσίων υπηρεσιών και των αποδοχών των υπαλλήλων, σε 

συνδυασµό µε το µεγάλο αριθµό αιτήσεων συνταξιοδότησης εν ενεργεία µετόχων, 

οδηγούν το Ταµείο στο να ανταπεξέρχεται οριακά στην καταβολή του τριµήνου των 

µερισµάτων.   

 δ.  Το γεγονός ότι  η επιτυχής ολοκλήρωση της προσπάθειας που ξεκίνησε το Β΄ εξάµηνο 

έτους  2010 για τη διερεύνηση, την απογραφή και εν συνεχεία ρευστοποίηση των 

απαιτήσεών του από την χορήγηση χρηµατικών διευκολύνσεων στα µέλη του κατά τα 

παρελθόντα οικονοµικά έτη, σε συνδυασµό µε τη λήψη σειράς µέτρων για την εξυγίανση 

των οικονοµικών του δεικτών, θα δώσουν τη δυνατότητα επαναχορήγησης των 

χρηµατικών διευκολύνσεων στο προσεχές µέλλον. 

                  ε.  Tις διατάξεις των άρθρων 58,60, 61 &62 του Π.∆ 422/81. 

                  στ. Την διαµειφθείσα µεταξύ των µελών εισήγηση. 

 

                                                           Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

 

    Α. Εγκρίνει την αναστολή της χορήγησης των χρηµατικών διευκολύνσεων (χορήγηση 

δανείων, προεξόφληση συντάξεων, και προεξόφληση µερισµάτων) προς τα µέλη του ΜΤΠΥ για το 

οικονοµικό έτος 2012. 

  Τυχόν υποβληθείσες αιτήσεις δεν θα εξετάζονται από την υπηρεσία, υποχρεούνται δε τα 

αρµόδια τµήµατα να αποστείλουν απαντητικό έγγραφο µε το οποίο να ενηµερώνονται οι αιτούντες 

περί της αναστολής. 

                    Εντέλει την Υπηρεσία να αναρτήσει την ανωτέρω απόφαση στην ιστοσελίδα του Ταµείου µε 

ταυτόχρονη κοινοποίηση αυτής στην Α∆Ε∆Υ, ΟΣΥΟ και ΠΟΠΣ. 

 

         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                       ΤΑ ΜΕΛΗ                                     Η    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 


