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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
ΘΕΜΑ: ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ 

 
Μέχρι και τον Ιανουάριο του 2012 το µέρισµα του Μ.Τ.Π.Υ. καταβαλλόταν ανά 

τριµηνία (παρ. 3, άρθρου 39, Π∆ 422/81). Το 2012 µε Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 
620/2012) που εκδόθηκε βάσει της διάταξης του Ν. 4024/2011, παρ. 2, άρθρο 3, 
καθιερώθηκε η µηνιαία πληρωµή του µερίσµατος του Μ.Τ.Π.Υ. από 01/01/2012. 

Το ∆.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ. κατά τη συν. 8η/ 25-2-2016 αποφάσισε κατά πλειοψηφία να 
εισηγηθεί στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, να επαναφέρει µε νέα Υπουργική Απόφαση όπως η πληρωµή των 
µερισµάτων του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων να γίνεται ανά ηµερολογιακό 
τρίµηνο σε δεδουλευµένη βάση έως το τέλος του 2016. Το µέτρο αυτό θα ισχύσει για 
πρώτη φορά για τα µερίσµατα του Β΄ τριµήνου 2016 (Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου), τα 
οποία θα καταβληθούν στο τέλος του µηνός Ιουνίου. Τα µερίσµατα του Γ΄ τριµήνου 
(Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεµβρίου) θα καταβληθούν στο τέλος του µηνός Σεπτεµβρίου 
και τα µερίσµατα του ∆΄ τριµήνου (Οκτωβρίου, Νοεµβρίου, ∆εκεµβρίου) θα 
καταβληθούν στο τέλος του µηνός ∆εκεµβρίου.  

Ανάλογα µε το πώς θα εξελιχθεί η οικονοµική κατάσταση του Ταµείου, το ∆Σ 
επιφυλάσσεται όπως µε νεότερη απόφαση του, στο τέλος του χρόνου, επανεξετάσει την 
επαναφορά του µερίσµατος σε µηνιαία και δεδουλευµένη καταβολή. 

Ακόµα, η αλλαγή του χρόνου καταβολής των µερισµάτων θα δώσει τον απαραίτητο 
χρόνο για να µπορέσει το Ταµείο να εισπράξει σηµαντικά ποσά παρελθόντων ετών που 
του οφείλονται από διαφόρους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που καταλογίστηκαν µε 
αποφάσεις του ∆Σ µετά τη διενέργεια συστηµατικών ελέγχων που καθιερώθηκαν. 

Τέλος, από την τριµηνιαία και δεδουλευµένη καταβολή µερισµάτων θα προκύψουν 
µεγαλύτερες αποδόσεις διαχείρισης των διαθεσίµων σε repos, overnight κλπ. Ακόµα, θα 
εξοικονοµηθούν περίπου 160.000 € ετησίως από τραπεζικά έξοδα (∆ΙΑΣ) και τέλος, θα 
γίνει ευχερέστερη η  τήρηση της αυτοτέλειας των χρήσεων για την έκδοση των 
φορολογικών βεβαιώσεων των µερισµατούχων.   
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