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Θέµα: Aναστολή καταβολής δόσεων δανείων που έχουν χορηγηθεί από το Μ.Τ.Π.Υ. στους  

υπαλλήλους που έχουν τεθεί  στο καθεστώς της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιµότητας 
του ν. 4024/2011. 

  

 

 Αξιότιµοι κύριοι, 

Ο Συνήγορος του Πολίτη ερευνά αναφορά που παρέλαβε από την κυρία ***, η οποία 
ζητά τη διαµεσολάβηση της Αρχής διαµαρτυρόµενη για την άρνηση του Μ.Τ.Π.Υ. να 
υλοποιήσει τις ρυθµίσεις της παραγράφου Γ1 του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 στους 
υπαλλήλους που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιµότητας του 
ν. 4024/2011. 

Συγκεκριµένα, όπως υποστηρίζει η κυρία ***, και προκύπτει τόσο από τα στοιχεία του 
φακέλου της αναφοράς της αλλά και από τις τηλεφωνικές επαφές που είχαµε µε  στελέχη του 
Ταµείου σας, η ενδιαφερόµενη υπέβαλε την µε αριθµ. πρωτ. 4378/16.1.2012 αίτηση 
αναστολής καταβολής των δόσεων του δανείου που της είχε χορηγηθεί δεδοµένου ότι είχε εν 
τω µεταξύ ενταχθεί σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιµότητας. 

Το ∆.Σ. του Ταµείου σας, κατά την 9η συνεδρίαση στις 4.4.2012, αποφάσισε µείωση 
σε ποσοστό 50% της παρακρατούµενης δόσης του δανείου των µετόχων κατά τη διάρκεια  
της περιόδου που βρίσκονται σε κατάσταση προσυνταξιοδοτικής διαθεσιµότητας του ν. 
4024/2011. 

Όσον αφορά δε το ζήτηµα της υλοποίησης των διευκολύνσεων προς τους 
δανειολήπτες του, όπως προβλέπονται στο άρθρο 138 του ν. 4052/2012, το ∆.Σ. του 
Μ.Τ.Π.Υ., µετά από σχετική εισήγηση, αποφάσισε να µη γίνει αναστολή της καταβολής των 
δόσεων των χορηγηθέντων δανείων µε κύριο σκεπτικό ότι είναι ανάγκη 

«το Ταµείο να εισπράξει στο συντοµότερο χρονικό διάστηµα τα χρήµατά του και 
σύµφωνα µε το πρόγραµµα δράσης 2012 – 2015 να µπορέσει να ανταπεξέλθει στο 
βασικό προορισµό του, την παροχή µερίσµατος.»   

Αφού εξέτασε το σύνολο των παραµέτρων του ζητήµατος που τέθηκε υπόψη του µε 
την αναφορά της κυρίας ***, και αφού πρώτα επικοινώνησε επανειληµµένως µε τα αρµόδια 
στελέχη του Ταµείου, ο Συνήγορος του Πολίτη επιθυµεί να σηµειώσει τα εξής: 

 

 

 



 

1. Όντως το Μ.Τ.Π.Υ., σύµφωνα µε την παράγραφο Γ1 του άρθρου 138 του ν. 
4052/20121, δεν υποχρεούται, αλλά έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στις διευκολύνσεις 
που προβλέπονται από τον νόµο αυτό.  

Είναι όµως ιδιαίτερα σηµαντικό να επισηµανθεί, και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι ο 
νοµοθέτης, αν και δεν υποχρεώνει προς τούτο τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή το 
Μ.Τ.Π.Υ, πάντως εκφράζει µε σαφήνεια τη βούλησή του να ελαφρυνθούν, στο µέτρο του 
δυνατού, οι δανειολήπτες υπάλληλοι οι οποίοι, ευρισκόµενοι αντιµέτωποι µε την σηµερινή 
δυσµενή οικονοµική συγκυρία, αδυνατούν ή τους είναι ιδιαίτερα δύσκολο να ανταποκριθούν 
σε οικονοµικές υποχρεώσεις που ανέλαβαν υπό άλλες, εντελώς διαφορετικές, συνθήκες. 
Μάλιστα, ο νοµοθέτης, λαµβάνοντας υπόψη του τα δεδοµένα αυτά, δεν δίνει απλώς τη 
δυνατότητα στους προαναφερθέντες Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αρµοδιότητας 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και στο Μ.Τ.Π.Υ. να υιοθετήσουν 
κάποιες διευκολύνσεις προς τους δανειολήπτες τους, αλλά περιγράφει µε σαφήνεια τις 
διευκολύνσεις αυτές.  

 

2. Βεβαίως, όπως προαναφέρθηκε, ο νοµοθέτης παρέχει την ευχέρεια και δεν 
υποχρεώνει του αρµόδιους φορείς να υιοθετήσουν τις προβλεπόµενες διευκολύνσεις. Σε 
κάθε περίπτωση, όµως, επισηµαίνει το πρόβληµα, «προτείνει» συγκεκριµένα µέτρα και, 
εµµέσως πλην σαφώς, προτρέπει την ∆ιοίκηση για την υλοποίησή τους, µε αποφάσεις των 
αρµόδιων ∆.Σ. 

 

3. Από την άλλη πλευρά, σύµφωνα και µε την Εισήγηση 3.17 της ∆ιεύθυνσης 
∆ιαχείρισης Περιουσίας του Μ.Τ.Π.Υ, προτείνεται η µη αναστολή καταβολής των δόσεων και 
συνεπώς η µη υλοποίηση των προβλεποµένων διευκολύνσεων του ν. 4052/2012, κυρίως για 
τους εξής λόγους: 

• Κύριος σκοπός του Μ.Τ.Π.Υ. είναι η παροχή µερίσµατος στους µετόχους και 
όχι η χορήγηση δανείων, 

• Για την αντιµετώπιση της νέας διαµορφούµενης οικονοµικής 
πραγµατικότητας, του µεγάλου αριθµού των συνταξιοδοτήσεων και εξαιτίας 
της οικονοµικής κατάστασης του Ταµείου και της εξέλιξης των κρίσιµων 
οικονοµικών του µεγεθών, από τον Ιούνιο του 2010 έχει ανασταλεί η 
χορήγηση δανείων καθώς και άλλων χρηµατικών διευκολύνσεων, 

• Τα προϋπολογισθέντα έσοδα του Μ.Τ.Π.Υ. από τις καταβολές των µηνιαίων 
δόσεων  από 1.6.2012 έως 30.9.2013 ανέρχονται περίπου στο ποσόν των 
15.500.000 ευρώ και ο αριθµός των δανείων αυτών είναι περίπου 11.000, και  

• Τα προϋπολογισθέντα αυτά έσοδα θα χρησιµοποιηθούν για τη πληρωµή των 
µερισµάτων των µετόχων και δεδοµένου ότι για το 2012 ο προϋπολογισµός 
του Ταµείου είναι ελλειµµατικός, περίπου κατά 18.500.000 ευρώ, εάν 
ανασταλούν οι δόσεις των δανείων και κατά συνέπεια τα προσδοκώµενα 
έσοδα θα  υπάρξει σοβαρότατο πρόβληµα  για τη πληρωµή των µερισµάτων 
στους δικαιούχους. 

                                                           
1 «Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 
καθώς και το Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), σε περίπτωση που έχουν χορηγήσει 
δάνεια σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του ν. 3586/2007 (Α` 151) και των άρθρων 60, 
61 και 62 του π.δ. 422/1981 (Α` 114) αντίστοιχα, µπορούν, µε απόφαση των ∆ιοικητικών τους 
Συµβουλίων, να αναστείλουν την καταβολή των δόσεων για έξι (6) ή περισσότερους µήνες, κατά τους 
οποίους θα καταβάλλονται µόνο οι αναλογούντες τόκοι, και στη  συνέχεια να παρατείνουν το χρόνο 
αποπληρωµής του δανείου κατά δώδεκα (12) ή περισσότερους µήνες, σε σχέση µε τον αποµένοντα 
συµβατικό χρόνο, µε αντίστοιχο επανυπολογισµό των ισόποσων µηνιαίων δόσεων. Η απόφαση του 
εκάστοτε ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεσµεύει όσους δανειολήπτες του οικείου φορέα ενταχθούν σε αυτήν 
κατόπιν αιτήσεως τους.» 
 



 

4. Όµως, στους περίπου 11.000 δανειολήπτες του Μ.Τ.Π.Υ. συγκαταλέγεται και 
αριθµός υπαλλήλων που υπήχθησαν σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιµότητας 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4024/2011, στους οποίους, πλέον, και µέχρι 
τη συνταξιοδότησή τους, «καταβάλλεται αποκλειστικά το 60% του βασικού µισθού που 
ελάµβανε κατά το χρόνο εισόδου σε  προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα, χωρίς την καταβολή 
οποιωνδήποτε άλλων πρόσθετων αµοιβών, αποδοχών και επιδοµάτων.» 

Όπως είναι φανερό οι υπάλληλοι αυτοί βρίσκονται, και µάλιστα όλως αιφνιδίως, 
σε πολύ δυσµενέστερη οικονοµική κατάσταση από όλους του υπόλοιπους υπαλλήλους, 
αφού αυτοί δεν υπέστησαν απλώς την µείωση αποδοχών που προβλέφθηκε για το σύνολο 
των υπαλλήλων αλλά, πολύ περισσότερο, µειώθηκε κατά 40% ο βασικός τους µισθός. 
Συνεπώς, οι συγκεκριµένοι αυτοί εργαζόµενοι και οι οικογένειές τους αντιµετωπίζουν ακόµη 
πιο οξυµένα οικονοµικά / βιοτικά  προβλήµατα, στα οποία, τις περισσότερες φορές,  
αδυνατούν αντικειµενικά να ανταπεξέλθουν. 

Εάν, λοιπόν, σύµφωνα και µε την σαφώς εκπεφρασµένη βούληση του νοµοθέτη 
του ν. 40521/2012, χρειάζεται, στο µέτρο του δυνατού, να διευκολυνθεί µε τα συγκεκριµένα 
µέτρα το σύνολο των εργαζοµένων του δηµοσίου, πολύ περισσότερο θα πρέπει να ληφθεί 
µέριµνα οι διευκολύνσεις αυτές να ισχύσουν, τουλάχιστον, για αυτούς ακριβώς τους 
εργαζόµενους που τέθηκαν στο καθεστώς της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιµότητας, οι 
οποίοι σε πολλές περιπτώσεις βρίσκονται µπροστά σε απόλυτο οικονοµικό αδιέξοδο. 

 

5. Από την άλλη πλευρά, ο αριθµός των συγκεκριµένων αυτών υπαλλήλων (που 
βρίσκονται σε κατάσταση προσυνταξιοδοτικής διαθεσιµότητας και συγχρόνως είναι «ενεργοί» 
δανειολήπτες του Μ.Τ.Π.Υ.) υπολογίζεται ως ιδιαίτερα µικρός και κατ΄ επέκταση η όποια 
επιβάρυνση του Ταµείου από την διευκόλυνσή τους, στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 
4052/2012, εκτιµάται ότι θα είναι, εάν όχι αµελητέα, τουλάχιστον απολύτως διαχειρίσιµη, 
χωρίς δηλαδή δυσµενείς επιπτώσεις στην  παροχή µερίσµατος στους µετόχους. 

Είναι κρίσιµο να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε πίνακα ο οποίος είναι αναρτηµένος 
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
µε τίτλο «Στοιχεία αποχώρησης υπαλλήλων από το ∆ηµόσιο όπως δηλώθηκαν  από τις 
αρµόδιες υπηρεσίες Υπουργείων, Φορέων, ΟΤΑ, κ.λπ., µέχρι τα µεσάνυκτα της 3/1/2012», ο 
συνολικός αριθµός υπαλλήλων που είχαν τεθεί, έως την ως άνω ηµεροµηνία, σε 
προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα βάσει της παρ. 1γ του άρθρου 33 του ν. 4024/2011 
ανήρχετο σε 767.  

Eνδεχοµένως, ο αριθµός από τους υπαλλήλους αυτούς που έχει λάβει πρόσφατα 
δάνειο από το Μ.Τ.Π.Υ. και δεν το έχει ακόµη αποπληρώσει, θα είναι κατά πολύ µικρότερος. 
Κατά συνέπεια, η επιβάρυνση του Ταµείου από την ενδεχόµενη υλοποίηση των διατάξεων 
του ν. 4052/2012, για του υπαλλήλους αυτούς θα είναι πολύ µικρή και δεν θα έχει, από µόνη 
της, δυσµενείς επιπτώσεις στην δυνατότητα του Ταµείου για την πληρωµή των µερισµάτων.  

Απεναντίας, η απαλλαγή  από την υποχρέωση αποπληρωµής των δόσεων για το 
διάστηµα που βρίσκονται σε συνταξιοδοτικό καθεστώς θα συνιστούσε  ένα σοβαρό µέτρο 
ανακούφισης για αυτούς.  

 

6. Τούτων δοθέντων, ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει στο ∆.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ. 
να εφαρµοστούν οι διατάξεις του παραπάνω νόµου για τους δανειολήπτες του 
Ταµείου οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο προσυνταξιοδοτικό καθεστώς του ν. 4024/2011, 
ως ελάχιστο µέτρο ανακούφισης απέναντι στην οικονοµική δυσπραγία που βιώνουν 
και να ανασταλεί η καταβολή των δόσεων για όσους µήνες βρίσκονται στο καθεστώς 
αυτό, κατά το οποίο θα καταβάλλονται οι αναλογούντες τόκοι, σύµφωνα ακριβώς µε 
τα προβλεπόµενα στην παράγραφο Γ1 του άρθρου 138 του ν. 4052/2012. 

 



 

Αναµένοντας τις απόψεις και τις ενέργειές σας για το παραπάνω θέµα, 
ευχαριστούµε για τη συνεργασία σας και παραµένουµε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω 
διευκρίνιση. 

 

Με τιµή 

 

Ιωάννης Σακέλλης            Μαίρη Κοτρωνιά 
Βοηθοί Συνήγοροι του Πολίτη 
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4. Κυρία *** 
 


