ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 46η / 14-11-2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤ ΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Μ.Τ.Π.Υ.
ΘΕΜΑ 1.15:
Σχετικά με την καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και
δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή των φορέων του δημόσιου τομέα βάσει των
διατάξεων του Ν.4305/2014.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:
1. Την εισήγηση της υπηρεσίας.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/ Α).
3. Το υπ’ αριθμ. 34242/20-9-2016 έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού της Διεύθυνσης
Διοικητικού του ΜΤΠΥ.
4. Το υπ’ αριθμ.οικ.42167/11000/19-9-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
5. Το υπ’ αριθμ. Οικ.50446/13579/10-11-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
6. Την υπ’ αριθμ. 41195/Δ9.11355/17-9-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας.
7. Το υπ’ αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/407/8-1-2015 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ: ΩΩΡΜΧ-ΜΒΛ).
8. Τη διάταξη του άρθρου 8 του ΠΔ 422/1981.
9. Τη διαμειφθείσα μεταξύ των μελών συζήτηση.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ομόφωνα
Εγκρίνει με βάση τις διατάξεις του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α) τις τέσσερις κατηγορίες
εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή του Μ.Τ.Π.Υ. ως
κατωτέρω:
Α) Σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που κατέχει το ΜΤΠΥ.
• Αποφάσεις Δ.Σ., Πρακτικά Συνεδριάσεων και λοιπά έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του
Διοικητικού Συμβουλίου (Προσκλήσεις, Υπηρεσιακές εισηγήσεις κ.λπ.).
• Αποφάσεις Προέδρου Δ.Σ. (ατομικές διοικητικές πράξεις για θέματα υπηρεσιακής
κατάστασης του προσωπικού, απονομής μερισμάτων σε μερισματούχους του Ταμείου,
Δαπανών κ.λπ. θέματα αρμοδιότητάς του).
• Αποτελέσματα ελέγχων τμήματος Ελεγκτών σε φορείς του Δημοσίου για την ορθότητα
των κρατήσεων των μετόχων του ΜΤΠΥ.
• Εισαγωγικά της δίκης, δικόγραφα, κλήσεις, δικαστικές αποφάσεις και λοιπά στοιχεία
δικογραφιών.
• Νομικές Γνωμοδοτήσεις και Οδηγίες.
• Αρχείο διαχείρισης θεμάτων προσωπικού (Διαδικασίες πρόσληψης, παρουσιολόγια,
ετήσιες καταστάσεις, ατομικές διοικητικές πράξεις υπηρεσιακής κατάστασης, εγκύκλιοι,
οδηγίες, στοιχεία αδειών προσωπικού, προσωπικά μητρώα υπαλλήλων).
• Αρχείο Πρακτικών και λοιπών εγγράφων σχετικά με την συγκρότηση και λειτουργία
υπηρεσιακού συμβουλίου.
• Ανακοινώσεις – Προσκλήσεις πλήρωσης θέσεων με μετατάξεις.

• Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων με προσλήψεις (Δικηγόροι με έμμισθη εντολή).
• Αρχείο πρωτοκόλλησης και διεκπεραίωσης εγγράφων - Εσωτερική υπηρεσιακή
αλληλογραφία - Αλληλογραφία με το Εποπτεύον υπουργείο και τρίτους Φορείς και Αρχές
- Αλληλογραφία με μερισματούχους, μετόχους και λοιπά συναλλασσόμενα πρόσωπα.
• Μητρώα μετόχων και μερισματούχων.
• Αιτήματα ασφαλισμένων με τα υποβληθέντα σχετικά δικαιολογητικά.
• Καταστάσεις Πληρωμών.
• Αρχείο οικονομικής διαχείρισης (προϋπολογισμοί απολογισμοί, ισολογισμοί, στοιχεία
κινητής και ακίνητης περιουσίας, της οικονομικής γενικά κατάστασης του Ταμείου κ.λπ.)
• Αρχείο δημοσίων συμβάσεων (Έντυπο και Ηλεκτρονικό).
• Προσκλήσεις – Προκηρύξεις για την ανάθεση προμηθειών ειδών, έργων και υπηρεσιών
• Αρχείο μισθοδοσίας προσωπικού.
• Χρηματικά εντάλματα πληρωμής πάσης φύσεως δαπανών και παροχών με τα παραστατικά
αυτών, γραμμάτια είσπραξης, συμψηφιστικά δελτία, εκκαθαριστικά σημειώματα, κ.λπ.).
• Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας με τις υπηρεσίες του Ταμείου (ταχ. διευθύνσεις, αρ.
τηλεφώνων, τηλεομοιοτυπιών, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) - Στοιχεία για το
φορέα, τις αρμοδιότητες και την οργανωτική δομή των υπηρεσιών του - Έντυπα αιτήσεων
(φόρμες αιτήσεων με την αναφορά των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών) Πληροφορικό υλικό και οδηγίες προς μετόχους/μερισματούχους σχετικά με τις
διαδικασίες, τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την διεκπεραίωση
των υποθέσεών τους.
• Ενημέρωση Προσωπικού ΜΤΠΥ (Ηλεκτρονικός Φάκελος με θέματα Δ.Σ., δελτία τύπου,
ενημέρωση προέδρου Δ.Σ., μελέτες, προγράμματα δράσης, θέματα Διευθύνσεων ΜΤΠΥ,
έντυπα ΜΤΠΥ, εγχειρίδια – κανονισμοί, νομοθεσία ΜΤΠΥ, ετήσιες εκθέσεις).
Β) Σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που κατέχει το ΜΤΠΥ και θα διατεθούν
σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο στο «Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του
Δημοσίου» στον διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr εφαρμόζοντας την αρχή της ανοικτής
διάθεσης της δημόσιας πληροφορίας.
 Ανακοινώσεις – Δελτία Τύπου (http://www.mtpy.gr/05EpikoinwniaPages/deltia.html)
 Οικονομικά στοιχεία (Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί, Ετήσιες Εκθέσεις, Προγράμματα
Δράσης - http://www.mtpy.gr/07OikonomikaPages/oikonomika01.html)


Έντυπα
αιτήσεων
για
μερισματούχους
–
(http://www.mtpy.gr/03MerismatouxoiPages/ΑΙΤΗΣΗ
ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ.doc)



Έντυπα
αιτήσεων
για
μετόχους
–
αναγνώριση
(http://www.mtpy.gr/02MetoxoiPages/anagnwrish_aithsh.doc)

προϋπηρεσίας



Προσκλήσεις-προκηρύξεις
για
την
ανάθεση
(http://www.mtpy.gr/05EpikoinwniaPages/prokhryxeis.html)

προμηθειών



Στοιχεία
επικοινωνίας
με
τις
υπηρεσίες
(http://www.mtpy.gr/05EpikoinwniaPages/epikoinwnia01.html)

μεταβίβαση
μερίσματος
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

του

Ταμείου

 Εφημερίδα της Υπηρεσίας (Εγκύκλιοι, Μελέτες, Στατιστικά, Απαντητικά Έγγραφα,
Πρακτικά Συλλογικών Οργάνων, Κανονισμοί Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας,
Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης - http://www.mtpy.gr/08MtpyJournal/)
 Πληροφορικά στοιχεία για το φορέα, την οργανωτική δομή των υπηρεσιών του
(http://www.mtpy.gr/01TameioPages/01tameio.html)



Στοιχεία για τις αρμοδιότητες του φορέα
(http://www.mtpy.gr/01TameioPages/03tameio.html).

ανά

οργανωτική

μονάδα

Όσα εκ των ανωτέρω εγγράφων που εκδίδει ο φορέας εμπίπτουν στα αναρτητέα έγγραφα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010, όπως ισχύει, αναρτώνται και διατίθενται στον
διαδικτυακό
τόπο
του
Προγράμματος
Διαύγεια
(https://diavgeia.gov.gr/search?query=q:"ΜΤΠΥ"&page=0).
Γ) Σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που θα διατεθούν με επιβολή όρων
μέσω αδειοδότησης ή τελών, σύμφωνα με τα άρθρα 7 έως 9 του παρόντος.
Το ΜΤΠΥ δεν κατέχει σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που θα διατεθούν με
επιβολή όρων μέσω αδειοδότησης ή τελών σύμφωνα με τα άρθρα 7 έως 9 του Ν.4305/2014.
Δ) Σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που υπόκεινται στους περιορισμούς που
τίθενται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του παρόντος και δεν διατίθενται για περαιτέρω
αξιοποίηση και χρήση.
Το ΜΤΠΥ δεν κατέχει σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που δύνανται να
διατεθούν σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο και που υπόκεινται στους περιορισμούς
που τίθενται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του παρόντος.
Η απόφαση θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια κατά τον
Ν.3961/2010 στο διαδικτυακό τόπο www.datagov.gr και στην ιστοσελίδα του ΜΤΠΥ και θα
κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΡΔΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΒΟΥΓΥΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
Αποδέκτες για ενέργεια
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Μηχανογραφησης
Τμήμα Ποιότητας, Αποδοτικότητας και Απλούστευσης Διαδικασιών
Κοινοποίηση:
Διεύθυνση Ασφαλισμένων
Διεύθυνση Διαχείρισης Περιουσίας

