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∆ηµόσιος υπάλληλος, ενταγµένη σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιµότητας,
κατήγγειλε την απόρριψη αιτήµατός της από το Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών
Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) για αναστολή καταβολής των δόσεων δανείου της.
Ο νόµος (ν. 4052/2012) προβλέπει ότι το Μ.Τ.Π.Υ. µπορεί, µε απόφαση του
∆ιοικητικού του Συµβουλίου, «να αναστείλει την καταβολή των δόσεων για έξι (6) ή
περισσότερους µήνες, κατά τους οποίους θα καταβάλλονται µόνο οι αναλογούντες
τόκοι, και στη συνέχεια να παρατείνει 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».
Το Μ.Τ.Π.Υ. απέρριψε το αίτηµα προτάσσοντας ως κύριο επιχείρηµα την ανάγκη να
εισπράξει στο συντοµότερο χρονικό διάστηµα τα χρήµατά του ώστε να µπορέσει να
αντεπεξέλθει στον βασικό προορισµό του που είναι η παροχή µερίσµατος στους
δικαιούχους. Αντ’ αυτού αποφάσισε τη µείωση κατά 50% της παρακρατούµενης
δόσης του δανείου κατά τη διάρκεια της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιµότητας και υπό
συγκεκριµένες προϋποθέσεις.
Παρ΄ ότι είναι σαφές ότι το Ταµείο δεν υποχρεούται, αλλά έχει τη δυνατότητα να
προχωρήσει στις διευκολύνσεις που προβλέπονται από τον νόµο, ο Συνήγορος του
Πολίτη πρότεινε να εφαρµοστούν αυτές οι ευνοϊκές ρυθµίσεις για τους δανειολήπτες
που έχουν τεθεί στο καθεστώς αυτό ενόψει δύο βασικών παραµέτρων:
(α) Αφ΄ ενός, οι υπάλληλοι αυτοί βρέθηκαν, και µάλιστα αιφνιδιαστικά, σε πολύ
δυσµενέστερη οικονοµική κατάσταση από όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους
τους. Σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις (ν. 4024/2011), σε αυτούς, 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».
Συνεπώς, οι συγκεκριµένοι εργαζόµενοι και οι οικογένειές τους αντιµετωπίζουν, στην
τρέχουσα δυσµενή συγκυρία, ακόµη πιο οξυµένα οικονοµικά/βιοτικά προβλήµατα και
η απαλλαγή από την υποχρέωση αποπληρωµής των δόσεων για το διάστηµα που
βρίσκονται στο καθεστώς αυτό θα συνιστούσε για αυτούς ένα σηµαντικό µέτρο
ανακούφισης
(β) Αφ΄ ετέρου, ο αριθµός των υπαλλήλων αυτών υπολογίζεται, βάσει επίσηµων
στοιχείων, ότι είναι ιδιαιτέρως µικρός. Εποµένως, η όποια επιβάρυνση του Ταµείου
από την εφαρµογή των ευνοϊκών διατάξεων εκτιµάται ότι θα είναι, εάν όχι αµελητέα,
τουλάχιστον απολύτως διαχειρίσιµη, χωρίς δηλαδή να έχει από µόνη της δυσµενείς
επιπτώσεις στην παροχή µερίσµατος στους µετόχους.
Το Μ.Τ.Π.Υ. δεν αποδέχθηκε την πρόταση του Συνηγόρου, εµµένοντας στο
επιχείρηµα ότι «κύριος σκοπός του Ταµείου είναι να παράγει και να απονείµει µέρισµα
και όχι οι χρηµατικές διευκολύνσεις στους µετόχους».
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