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ΑΔΑ: ΩΨΩΣ465Θ1Ω-ΘΧΕ

Αθήνα,
28/11/2017
Αριθ. Πρωτ.Φ80020/οικ.46266/Δ15.760
ΠΡΟΣ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών
ΚΟΙΝ.:1. ΕΦΚΑ
Γραφείο Διοικητή
Αγ. Κωνσταντίνου 8
102 41 Αθήνα
2. ΕΤΕΑΕΠ
Γραφείο Διοικητή
Φιλελλήνων 13-15
Αθήνα 105 57

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 19 του ν.4488/2017, Α΄137.»
Σχετ. : 1. Η υπ’ αριθμ. 2/24112/ΔΕΠ/31-03-2017 (ΑΔΑ:7ΦΘΨΗ-ΟΒΛ) κοινή εγκύκλιος του
Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
2. Η υπ’αριθμ. Φ80020/45578/Δ15.780/16.6.2017 (ΑΔΑ:ΩΩΡΙ465Θ1Ω-Ι8Λ) εγκύκλιος της
υπηρεσίας μας

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 137/2017, τεύχος Α΄, δημοσιεύτηκε ο νόμος 4488/2017
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της
προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις» στο
άρθρο 19 του οποίου προβλέπεται η τροποποίηση της περ. α΄ της παρ.1 το άρθρο 26 του π.δ/τος
422/1981 που αφορά το ΜΤΠΥ.
Ειδικότερα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, διαμορφώνεται το ποσοστό της
μηνιαίας πάγιας κράτησης των μετόχων υπέρ του ΜΤΠΥ σε 4,5% ενώ ταυτόχρονα
προσδιορίζεται μια ενιαία βάση υπολογισμού για όλους τους μετόχους επί της οποίας θα
υπολογίζεται το νέο ποσοστό.
Σκοπός θέσπισης της διάταξης αυτής είναι η ταύτιση των ασφαλιστέων και
συνταξίμων αποδοχών του ΜΤΠΥ με αυτές που λαμβάνονται υπόψη για την κύρια σύνταξη
ενώ, το νέο ποσοστό κράτησης, από την 1.1.2017, επιβάλλεται στις πράγματι καταβαλλόμενες
αποδοχές των μετόχων του.
Αναλυτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:
Α) Όσοι εκ των μετόχων του ΜΤΠΥ αμείβονται με τις διατάξεις του νέου ενιαίου
μισθολογίου (ν.4354/2015) το νέο προβλεπόμενο ποσοστό 4,5% υπέρ του Ταμείου, από την
1.1.2017, επιβάλλεται στις πράγματι καταβαλλόμενες αποδοχές και ειδικότερα σε εκείνες τις
αποδοχές που επιβάλλεται κράτηση υπέρ κύριας και επικουρικής σύνταξης (σχετ.1 και 2).
Συνεπώς από την ως άνω ημερομηνία η βάση επί της οποίας επιβάλλεται η κράτηση
υπέρ του ΜΤΠΥ αποτυπώνεται κατωτέρω:
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¨Παλαιοί ασφαλισμένοι¨
α. ο βασικός μισθός όπως αυτός καταβάλλεται με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθρ. 27
του ν.4354/15,
β. το καταβαλλόμενο επίδομα θέσης ευθύνης
γ. επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας μόνο για όσους υπηρετούν στους ΟΤΑ α΄
βαθμού και έχουν ενταχθεί στο καθεστώς των ΒΑΕ.
¨Νέοι ασφαλισμένοι¨
α. ο βασικός μισθός, όπως αυτός καταβάλλεται με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθρ. 27
του ν.4354/15 και
β. τα επιδόματα και οι παροχές των άρθρων, 15 (οικογενειακή παροχή), 16 (καταβαλλόμενο
επίδομα θέσης ευθύνης), 18 (επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας) ανεξαρτήτως εάν
έχουν ενταχθεί στο καθεστώς ΒΑΕ, και 19 (επίδομα απομακρυσμένων – παραμεθορίων
περιοχών) του ν.4354/2015.
Το ανώτατο όριο επί των οποίων υπολογίζονται οι τακτικές μηνιαίες εισφορές προκύπτει
από τα οριζόμενα στις παρ. 2 α και β του άρθρου 5 του ν. 4387/2016.
Β) Όσοι εκ των μετόχων αμείβονται με τις διατάξεις του ν.4472/2017 το νέο
προβλεπόμενο ποσοστό 4,5% υπέρ του ΜΤΠΥ από την 1.1.2017, επιβάλλεται σε εκείνες τις
αποδοχές που επιβάλλεται κράτηση υπέρ κύριας σύνταξης.
Ειδικότερα η προβλεπόμενη κράτηση επιβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ.1 του άρθρου 3 του ν.4488/2017, στις μηνιαίες τακτικές αποδοχές της παρ.10 του άρθρου
153 του ιδίου νόμου με εξαίρεση την προσωπική διαφορά .
Επισήμανση


Από την ίδια ως άνω ημερομηνία πλέον παύει να γίνεται κράτηση υπέρ του
Ταμείου επί του ποσού των 140,80 ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
2 του ν.3513/2006.

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τους αρμόδιους εκκαθαριστές
των εμπλεκόμενων υπηρεσιών για την ορθή εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων και
είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
1. Γραφείο κ. Υφυπουργού
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμ. Κ.Α.
3. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Κ.Α.
4.Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντριας ΔΥ
5. Όλες τις Δ/νσεις και τα Αυτοτελή Τμήματα της
Γ.Γ.Κ.Α.
6.ΙΡΙΔΑ
7.Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και
Υπηρεσιών
Τμήμα Μισθοδοσίας
8. Δ/νση Πρόσθετης Ασφάλισης
Τμήμα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών
Δημόσιου Τομέα, Αυτοαπασχολούμενων και
Ειδικών Κατηγοριών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. ΜΤΠΥ
α. Γραφείο Προέδρου
β. Διεύθυνση Ασφαλισμένων
γ. Διεύθυνση Διαχείρισης Περιουσίας
Λυκούργου 12
105 51 Αθήνα
2.Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων
Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ)
Κάνιγγος 29
106 82 Αθήνα
3. Όλα τα λοιπά Υπουργεία
(Για να ενημερώσουν υποχρεωτικά:
-τις Δ/νσεις Διοικητικού και
Οικονομικού τους
-τα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύουν)
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