
                                                         ΕΠΕΙΓΟΝ   
 

                                                                                                                       A∆Α: 7ΩΞΨΗ-95Σ   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                                    
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                 Αρ.πρωτ.10685/7-3-2016 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                                   
ΤΜΗΜΑ: ∆.Π 3 ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΥΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ                            
                     
Ταχ. ∆/νση    : Λυκούργου 12, 10551, Αθήνα            Προς: 1. Τις ∆ιευθύνσεις Οικονοµικού      
Πληροφορίες: Στεργίου Χρυσούλα                                     όλων των Υπουργείων (µε την παράκληση   
Τηλέφωνα     : 2131500150-5-6-9              να ενηµερώσουν όλες τις Περιφερειακές 
Fax                : 2103251016                                         Υπηρεσίες τους και τους Εποπτευόµε-         
E-mail:          : katatheseis@mtpy.gr                         νους Φορείς, Ν.Π.∆.∆. και Περιφέρειες) 
                                                                                                     2. Όλες τις Υ.∆.Ε. 
                                                                                                                         3. Το Ελεγκτικό Συνέδριο 
                                                                                                                         4. Το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους 
                                                                                                   
                                                                                                                    Κοιν: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 
                  Βας. Γεωργίου 1 
                                                                                                                                 166 04- Ελληνικό  

                                        ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                                         
 

ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση Εγκυκλίου «Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. µετά την ισχύ του Ν. 

4354/2015» 

 
     Κατόπιν δηµοσίευσης του Ν. 4354/16-12-2015 (ΦΕΚ 176 Α΄), µε ηµεροµηνία εφαρµογής  
1/1/2016, σας ενηµερώνουµε σχετικά µε τα ποσοστά κράτησης ανά είδος αποδοχών. 
     Σας παρουσιάζουµε παρακάτω το νέο επεξηγηµατικό πίνακα, µε παράδειγµα εφαρµογής, προς 
διευκόλυνση των υπολόγων εκκαθαριστών µισθοδοσίας των πολιτικών υπαλλήλων – µετόχων 

του Ταµείου µας για την εφαρµογή των υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεων µετά την ισχύ του 
προαναφερόµενου Νόµου:    
 
 

ΑΡΘΡΟ  

Ν. 4354/15 
ΕΙ∆ΟΣ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΚΡΑΤΗΣΗΣ 

ΥΠΕΡ Μ.Τ.Π.Υ. 

14 
Βασικός Μισθός 
 

4 % 

15 
Οικογενειακή παροχή 
  

1 % 

16.1 

Επίδοµα Θέσης Ευθύνης (για προϊσταµένους 
επιλεγέντες, ορισθέντες ή τοποθετηθέντες  µε απόφαση 
του αρµόδιου ∆ιοικητικού Οργάνου) 
 

4 % 

16.2 & 3 
Επίδοµα Θέσης Ευθύνης (για τους προβλεπόµενους 
από το νόµο αναπληρωτές προϊσταµένων) 

1% 
 

17 
 

Αποζηµίωση συνδεόµενη µε την περιγραφή και 
αξιολόγηση θέσεων εργασίας 

2 % 

18 
Επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 
 

1 % 

19 
Επίδοµα αποµακρυσµένων παραµεθόριων περιοχών 
 

1 % 

ΕΙ∆ΙΚΗ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Ποσό 140,80 € αρ. 2 Ν. 3513/2006 
 

4 % 
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20 
Υπερωριακή εργασία 
 

            2 % 

21 
Αµοιβές συλλογικών οργάνων  
 

2 % 
 

22 Κάθε είδους αποζηµιώσεις ειδικών κατηγοριών 2% 

23 
Επίδοµα υπηρεσίας αλλοδαπής µαζί µε τις όποιες 
προσαυξήσεις του (π.χ επίδοµα κατοικίας αλλοδαπής) 

             2 % 

27.1 
 Προσωπική διαφορά (σύµφωνα µε το Ν. 4354/2015) 

 
2% 

27.2 
Αύξηση του Βασικού Μισθού (επί ολόκληρου του 
ποσού αυτής από 1/1/2016) βλ. παράδειγµα παρακάτω 

4% 

32 

EUROCONTROL (αρ.34 και 34α Ν.2682/1999) 
Εφάπαξ χρηµατικό ποσό για µετάθεση σε υπηρεσία 
προβληµατικής περιοχής (αρ. 20 Ν. 2606/1998), έξοδα 
και αποζηµιώσεις και εφάπαξ οικονοµική ενίσχυση για 
µετάθεση σε παραµεθόριες περιοχές (παρ. 22, αρ. 9 Ν. 
2266/1994), οικονοµικά κίνητρα και έξοδα µετάθεσης 
για µετατασσόµενους σε παραµεθόριες περιοχές ( αρ. 
72 Ν. 3528/2007) 

           2 % 

 
 
     Παράδειγµα κράτησης 4% στο Βασικό Μισθό (στην περίπτωση που προκύπτει µε τις νέες 
διατάξεις αύξηση στις αποδοχές του υπαλλήλου):  
Υπάλληλος ∆Ε κατηγορίας ο οποίος κατά την 31/12/2015 , λάµβανε Β.Μ 1.100€ οικογενειακή 
παροχή 50 € και υπερβάλλουσα µείωση του άρθρου 29 του Ν. 4024/2011 250€. Με το νέο 
µισθολόγιο Ν.4354/2015, δικαιούται Β.Μ 1.200€, οικογενειακή παροχή 50€ και προσωπική 
διαφορά 250€ .  
∆εδοµένου ότι στο ανωτέρω παράδειγµα έχουµε αύξηση του βασικού µισθού (100), αυτή θα 
καταβληθεί σταδιακά σε 4 έτη (1/4 της αύξησης για κάθε έτος). Συνεπώς ο εν λόγω υπάλληλος 
λαµβάνει νέο Β.Μ 1.125€ για το πρώτο έτος, οικογενειακό επίδοµα 50€ και προσωπική διαφορά 
250€. Αναλυτικότερα: 
 
Από 1.1.2016 έως 31.12.2016 λαµβάνει Β.Μ 1.200-75=1.125 €  
Από 1.1.2017 έως 31.12.2017 λαµβάνει Β.Μ 1.200-50=1.150 €  
Από 1.1.2018 έως 31.12.2018 λαµβάνει Β.Μ 1.200-25=1.175 € 
Από 1.1.2019 και εφεξής λαµβάνει         Β.Μ 1.200 € 
  
Η υπέρ ΜΤΠΥ κράτηση 4% θα γίνεται σε ολόκληρο το Β.Μ. των 1.200 € από 1.1.2016, 
δηλαδή στο Β.Μ. του νέου κλιµακίου του, χωρίς να αφαιρείται η αύξηση που θα καταβληθεί 
σταδιακά τα έτη 2016, 2017, 2018, 2019. 
Στην περίπτωση που οι νέες αποδοχές του υπαλλήλου περιλαµβάνουν, εκτός από το βασικό µισθό 
και άλλο είδος αποδοχών, τότε θα ακολουθηθεί η ίδια ανωτέρω διαδικασία και η υπέρ ΜΤΠΥ 
κράτηση θα γίνει στο ποσοστό ανά είδος αποδοχών, όπως αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα.  
 
Σηµειώνουµε ότι ο υπολογισµός του µερίσµατος που θα δοθεί κατά τη συνταξιοδότηση, θα 

γίνει σύµφωνα µε το Ν. 4052/2012 αρ. 138 παρ. 4, δηλαδή (α) για το χρονικό διάστηµα έως 

31/10/2011 µε βάση το Β.Μ. του ΜΚ ή βαθµού και του χρονοεπιδόµατος που έφερε ο 

υπάλληλος την 31/10/2011και (β) για το χρονικό διάστηµα που αντιστοιχεί από 1.11.2011 και 

µέχρι την έξοδο, ο Β.Μ. του Μ.Κ. ή βαθµού και του χρονοεπιδόµατος που φέρει ο υπάλληλος 

κατά την έξοδό του από την υπηρεσία, τα οποία υπολογιζόµενα δίνουν ποσό α΄υποµερίσµατος, 

ενώ το β΄ υποµέρισµα υπολογίζεται µε βάση τις τυχόν άλλες αποδοχές που συνεντέλλονται  µε 

τις συντάξιµες αποδοχές (π.χ. επίδοµα θέσης ευθύνης, ποσό 140,80 κ.λ.π.) 
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Σηµειώνουµε δε ότι, σύµφωνα µε το Π.∆. 422/81 αρ. 2, όπως ισχύει σήµερα και Π.∆. 94/2011 

αρ. 2, αποστολή του Ταµείου είναι η κατά αναλογία των καταθέσεων του κάθε µετόχου παροχή 

µερίσµατος ή άλλου βοηθήµατος στους µετόχους του Ταµείου και τις οικογένειες τους. 

 

Σας διευκρινίζουµε ότι σε περιπτώσεις αργίας ή διαθεσιµότητας υπαλλήλου-µετόχου, παρ. 3, 4 
του αρ.25 του Ν.4354/2015,  οι κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ πρέπει να γίνονται κανονικά στο σύνολο 

των αποδοχών του σύµφωνα µε την παρ.1 του αρ.29 του Π∆ 422/81 και όχι στις µειωµένες 
αποδοχές τις οποίες δικαιούται. 
Επίσης, σε περιπτώσεις άδειας άνευ αποδοχών πέραν του µηνός, έγκειται στην διακριτική 
ευχέρεια του υπαλλήλου-µετόχου να καταβάλλει µετά από αίτησή του τακτικές κρατήσεις για 
ολόκληρο το διάστηµα ή µέρος αυτής, προκειµένου να προσµετρηθεί  ο χρόνος αυτός ως 
συντάξιµος κατά τον κανονισµό του µερίσµατος. 
 
Κατά τα λοιπά θέµατα που αφορούν τα εν ισχύ ειδικά µισθολόγια, εξακολουθούν να ισχύουν κατά 
περίπτωση οι κρατήσεις που αναγράφονται στον προαναφερθέντα «Οδηγό Κρατήσεων υπέρ 
Μ.Τ.Π.Υ.». 
Επισηµαίνουµε επίσης ότι, οι αναφερόµενοι στον οδηγό κρατήσεων υπέρ ΜΤΠΥ πίνακες 
κρατήσεων υπαλλήλων που δε µετέχουν στην ασφάλιση του Ταµείου καθώς και κρατήσεων επί 
δαπανών  ∆ηµοσίων Υπηρεσιών, ΝΠ∆∆, κλπ., έχουν πάψει να ισχύουν από 1/1/15 λόγω 
κατάργησης των πόρων του ΜΤΠΥ, σύµφωνα µε το Ν. 4254/2014 υποπαράγραφος ΙΑ3 παρ. 2 ιστ΄ 
& παρ. 2 ιζ΄(ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014).  
 
     Παρακαλούµε για την ορθή εφαρµογή των ανωτέρω από 1/1/2016 και παραµένουµε στη 
διάθεσή σας για κάθε συµπληρωµατική πληροφορία ή διευκρίνιση.  
 
 
       Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 
                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτ. ∆ιανοµή:  Γραφείο Προέδρου ∆.Σ.  
                            Προϊσταµένη ∆/νσης Ασφαλισµένων 
                        Προϊστάµενο ∆/νσης ∆ιοικητικού 
                        Προϊστάµενο ∆/νσης ∆ιαχείρισης Περιουσίας 
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