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ΘΕΜΑ:ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ (Σ) ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 49 ΤΟΥ Π∆ 422/81 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018  

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
 

 

Έχοντας υπόψη 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του π.δ. 422/1981, όπως αυτό έχει αντικατασταθεί και 

ισχύει, και ιδίως την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε 

την παράγραφο 12 του δευτέρου άρθρου του ν. 4393/2016. 

2. Την υπ’ αριθ. Φ30316/59253/2139/28-12-2017 (Α∆Α: ΨΨΑ8465Θ1Ω-8Θ1) 

απόφαση έγκρισης του Προϋπολογισµού του Ταµείου οικονοµικού έτους 2018 από 

την αρµόδια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (αριθ. πρωτ. Μ.Τ.Π.Υ. 90130/29.12.2917). 

3. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 22/11.01.2018 ενηµερωτικό σηµείωµα του Τµήµατος 

Λογιστηρίου και Ταµειακών Συναλλαγών του Μ.Τ.Π.Υ. µε θέµα «Σχετικά µε τον 

καθορισµό του ύψους του συντελεστή αναπλήρωσης (Σ) της παραγράφου 1 του 

άρθρου 48 του Ν. 4387/2016 για το έτος 2018», σύµφωνα µε την οποία το πηλίκο 

των εκτιµώµενων ετήσιων εσόδων του Ταµείου αφαιρουµένων των διοικητικών του 

εξόδων, προς τις αντίστοιχες παροχές τρέχοντος έτους, ανέρχεται, σύµφωνα µε τον 

εγκεκριµένο προϋπολογισµό του, σε 1,021. 

4. Το γεγονός ότι η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 49 του π.δ. 422/1981, 

όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 12 του δευτέρου άρθρου του ν. 

4393/2016, σκοπεί στην αποφυγή δηµιουργίας στο Μ.Τ.Π.Υ. ετησίων ελλειµµάτων 

σε ταµειακή και δεδουλευµένη βάση. 
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5. Το γεγονός ότι το πηλίκο 1,021 είναι ανώτερο της µονάδας και, άρα, επιτρέπει την 

διατήρηση για το έτος 2018 του ετήσιου συντελεστή αναπλήρωσης (Σ) της 

παραγράφου 1 του άρθρου 49 του π.δ. 422/1981 στο ίδιο ποσοστό µε εκείνο του 

έτους 2017, χωρίς να δηµιουργείται στο Ταµείο ετήσιο έλλειµµα σε ταµειακή και 

δεδουλευµένη βάση, 

 

                                                       

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

 

Για το έτος 2018 ο ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης (Σ) της παραγράφου 1 του 

άρθρου 49 του π.δ. 422/1981 ισούται µε 0,215%. 

 

 

 

 

 

                     Ο Πρόεδρος ∆.Σ. του Μετοχικού Ταµείου                                                                                        

                                    Πολιτικών Υπαλλήλων    

 

 

      Ηλίας Μπάρδας 

 

 

 

Κοινοποίηση: 

1. Προϊστάµενος ∆/νσης ∆ιοικητικού 

2. Προϊστάµενος ∆/νσης ∆ιαχείρισης Περιουσίας 

3. Προϊσταµένη ∆/νσης Ασφαλισµένων 
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