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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ           Αθήνα 29/6/2012 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                                       Αρ. Πρωτ.45506 
ΤΜΗΜΑ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (Δ. Π. 3) 
               
Ταχ. Δ/νση    : Λυκούργου 12, 10551, Αθήνα           Προς: 1. Όλα τα Υπουργεία 
                                                                                     (με την παράκληση να ενημερωθούν οι  
Τηλέφωνα     : 2131500156-159                 εκκαθαριστές των υπηρεσιών τους και  
Fax                : 2103251212                                             των εποπτευόμενων φορέων τους)           
E-mail:          : katatheseis@mtpy.gr                      
                                                                                           2. Τις Ανεξάρτητες Αρχές 
                                                                                                     
                                                                                                                         
 
     ΘΕΜΑ: «Ορθή επανάληψη της με αρ. πρωτ. 43419/21-6-2012 εγκυκλίου». 
 
  Σας ενημερώνουμε ότι μετά την δημοσίευση του Ν. 3865/21-7-2010 (ΦΕΚ Α΄120) όσοι 
προσλαμβάνονται για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1/1/2011 και μετά, συμμετέχουν 
υποχρεωτικά στο ΜΤΠΥ, όπως αυτοί που έχουν ενταχθεί στο ταμείο από 1/1/93.  
 
Ειδικότερα, στις διατάξεις του αρ. 2 του Ν. 3865/21-7-2010 ορίζεται: 
Παρ. 1 α: «Οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, τακτικοί και 
μετακλητοί υπάλληλοι της Βουλής, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, καθώς και οι ιερείς 
και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που 
προσλαμβάνονται για πρώτη φορά από 1/1/2011 και μετά, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια 
στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».  
Παρ. 1 β: «Τα ανωτέρω πρόσωπα ασφαλίζονται για ασθένεια, επικουρική σύνταξη και εφάπαξ 
βοήθημα στους οικείους φορείς, στους οποίους υπάγονται όσοι από αυτούς έχουν ασφαλισθεί για 
πρώτη φορά από 1/1/1993 και μετά στο Δημόσιο ή σε φορείς κύριας ασφάλισης».  
 
Ως εκ τούτου τα εν λόγω πρόσωπα τα οποία προσλαμβάνονται για πρώτη φορά στο Δημόσιο 
από 1.1.2011 (χωρίς καμία προϋπηρεσία με οποιαδήποτε σχέση εργασίας με το Δημόσιο) και 
υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για 
επικουρική ασφάλιση, υπάγονται στους αντίστοιχους φορείς-τομείς που έχουν υπαχθεί και οι 
συνάδελφοί τους που έχουν ήδη διορισθεί στο Δημόσιο και έχουν ασφαλισθεί σε φορέα κύριας 
ασφάλισης μετά την 1.1.1993.  
 
Επισημαίνεται ότι, με τη διάταξη αυτή προσδιορίζεται ο φορέας επικουρικής ασφάλισης 
των μετά την 1.1.2011 προσλαμβανομένων στο Δημόσιο, ο οποίος συμπίπτει με το φορέα 
που εντάσσονται οι μετά την 1.1.1993 ασφαλισμένοι, ενώ ο διαχωρισμός των ασφαλισμένων 
σε παλαιούς και νέους, τόσο για την υποχρεωτικότητα της υπαγωγής τους στην ασφάλιση 
του φορέα-τομέα σύμφωνα με τις καταστατικές και γενικές διατάξεις, όσο και για τα 
ποσοστά των κρατήσεών τους, εξακολουθεί να ισχύει.  
 
Παλαιός ασφαλισμένος νοείται ο υπάλληλος ο οποίος έχει ασφαλιστεί για πρώτη φορά στο 
Δημόσιο μέχρι 31.12.1992, ανεξάρτητα από το χρόνο διορισμού του. 
Νέος ασφαλισμένος νοείται ο υπάλληλος ο οποίος έχει ασφαλιστεί για πρώτη φορά στο 
Δημόσιο από 01.01.1993 και μετά, ανεξάρτητα από το χρόνο διορισμού του. 
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Κατόπιν των ανωτέρω οφείλετε να διενεργείτε υποχρεωτικά κράτηση υπέρ ΜΤΠΥ σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Π.Δ.422/81 και σε όλους τους διορισμένους από 1.1.2011 και μετά  
πολιτικούς υπαλλήλους, δόκιμους και μόνιμους, των Υπουργείων, της Βουλής, των ΝΠΔΔ, που 
με ειδικές διατάξεις έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του ΜΤΠΥ, καθώς και στο διοικητικό και 
στρατιωτικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, και στο πολιτικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ.. 
 
Σημειώνουμε ότι τα ποσοστά των υπέρ ΜΤΠΥ κρατήσεων ορίζονται στην με αρ. πρωτ. 
29470/24-4-2012 εγκύκλιο με θέμα «Κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ μετά την ισχύ των Ν. 4024/2001 
και 4052/2012» και στον «Οδηγό Κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.».   
 
      
                            
              
      
                                                                              Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
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