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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα 1/10/2012 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  Αριθμ. Πρωτ. 70132 
& ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Δ.Α.7 ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
 
Δ/νση : Λυκούργου 12, Τ.Κ. 10551, Αθήνα  ΠΡΟΣ: ΗΔΙΚΑ Α.Ε. 
Πληροφορίες : Α. Παπαδάκη     Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 
Τηλέφωνο : 2131500226     ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
Fax : 2103251415     ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ 40 
E-mail : control@mtpy.gr      11745 ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 
        Υπόψη κ. Γ. Καρδαρά 
 
 
Θέμα: Διορθώσεις – επισημάνσεις στις υπέρ ΜΤΠΥ κρατήσεις. 
 
 
1. «Διόρθωση της αναδρομικής τακτοποίησης των υπέρ ΜΤΠΥ κρατήσεων του τριμήνου 
Νοεμβρίου 2011 – Ιανουαρίου 2012 μετά την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου 
(Ν.4024/2011)». 
 

Κατά τους ελέγχους που διενεργεί το τμήμα Ελεγκτών του Μ.Τ.Π.Υ. σε υπηρεσίες 
που εξυπηρετούνται μηχανογραφικά από την Εταιρεία σας διαπιστώνεται ότι, για το τρίμηνο 
Νοεμβρίου 2011 – Ιανουαρίου 2012 που προηγήθηκε της εφαρμογής του ενιαίου 
μισθολογίου έχει γίνει λανθασμένα η αναδρομική τακτοποίηση των υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 
κρατήσεων. 
Σας παραθέτουμε δύο περιπτώσεις που εντοπίσθηκαν μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο: 
 
Α) Αύξηση του συνόλου των αποδοχών μετά την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου. 
Παρατηρήθηκε ότι η αναδρομική τακτοποίηση των κρατήσεων του συγκεκριμένου τριμήνου 
πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2012 με την διενέργεια κράτησης 1% επί της διαφοράς 
που προέκυψε ανάμεσα στο σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών που προβλέπει το ενιαίο 
μισθολόγιο και στο σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών που ελάμβανε ο υπάλληλος την 
31/10/2011. 
Για παράδειγμα: Σε υπάλληλο με σύνολο ακαθάριστων αποδοχών την 31/10/2011 1.853,64€ 
διενεργείτο ορθή κράτηση 68,50€ υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. όπως αναλύεται παρακάτω: 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ    31/10/2011 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
βασικός μισθός 1.425,00€ 4% 57,00€ 
επίδομα θέσης ευθύνης 52,62€ 4% 2,10€ 
140,80€   4% 5,63€ 
επίδομα τέκνων 36,00€ 1% 0,36€ 
επίδομα συζύγου 35,00€ 1% 0,35€ 
νοσοκομειακό επίδομα 255,02€ 1% 2,55€ 
κίνητρο απόδοσης 50,00€ 1% 0,50€ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΠΟΔΟΧΩΝ 1.853,64€

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ  68,50€ 
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Κατά το τρίμηνο Νοεμβρίου 2011 - Ιανουαρίου 2012 ενώ θα έπρεπε στο σύνολο των 
ακαθάριστων αποδοχών 1.940,00€, που προβλέπει το ενιαίο μισθολόγιο, να διενεργείται 
κράτηση 81,13€ όπως αναλύεται παρακάτω, συνεχίστηκε να διενεργείται η κράτηση 68,50€ 
επί των παλαιών αποδοχών: 
 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
βασικός μισθός 1.620,00€ 4% 64,80€
επίδομα θέσης ευθύνης 250,00€ 4% 10,00€
140,80€   4% 5,63€
επίδομα τέκνων 70,00€ 1% 0,70€
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 1.940,00€ ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ  81,13€

 
Διευκρινίζεται ότι ο ανωτέρω υπάλληλος για το τρίμηνο που μας αφορά δεν έλαβε μηνιαίως 
σύνολο ακαθάριστων αποδοχών 1940,00€ αλλά 1853,64€ και επιπλέον το ½ της διαφοράς 
που προέκυψε ανάμεσα στο σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών που προβλέπει το ενιαίο 
μισθολόγιο και στο σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών που ελάμβανε την 31/10/2011 
(1.940,00 - 1.853,64 = 86,36/2=43,13€). Επειδή αυτή η αύξηση υπερέβαινε τα 50 ευρώ αλλά 
ήταν μικρότερη των 100 ευρώ δίνεται τμηματικά σε 2 δόσεις (όπως προβλέπει η ερμηνευτική 
εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών με ΑΔΑ: 4577Η-5ΕΤ). Για όλο το τρίμηνο 
διενεργήθηκε κράτηση 1% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. επί της διαφοράς 43,13€ τον Απρίλιο του 2012. 

Ωστόσο για να γίνει ή ορθή αναδρομική τακτοποίηση των κρατήσεων του εν λόγω 
τριμήνου δεν θα έπρεπε να συσχετισθεί με τη διαφορά των αποδοχών αλλά με την 
διαφορά των κρατήσεων. 
 
Το ορθό ποσό των κρατήσεων που αντιστοιχεί στο παραπάνω τρίμηνο θα έπρεπε να είναι 
81,13*3 = 243,39€. Ήδη έχει κρατηθεί 68,50*3=205,50€. Τον Ιούλιο του 2012 ορθώς 
προστέθηκε η κράτηση 4% επί του ποσού της υπερβάλλουσας αύξησης 43,13€ για τους 
μήνες Νοέμβριο 2011 έως και Μάιο 2012 (1,73*7=12,09€) η οποία έως τότε δεν 
συμπεριλαμβανόταν στην συνολική κράτηση. Επομένως για το διάστημα Νοεμβρίου 2011 – 
Ιανουαρίου 2012 προκύπτει διαφορά εις βάρος του ΜΤΠΥ 243,39-
[205,50+1,29+(1,73*3)]=31,41€. 
 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΠΟΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟ 

ποσό ορθής κράτησης 81,13€*3  243,39€
μείον το ποσό που ήδη κρατήθηκε 68,50€*3  -205,50€
μείον το ποσό που παρακρατήθηκε τον Απρίλιο /2012   -1,29€
μείον το ποσό που παρακρατήθηκε τον Ιούλιο /2012 1,73€*3 -5,19€
ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΜΤΠΥ   31,41€

 
Β) Μείωση του συνόλου των αποδοχών μετά την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου. 
Παρατηρήθηκε ότι η αναδρομική τακτοποίηση των κρατήσεων του συγκεκριμένου τριμήνου 
ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2012 με την διενέργεια κράτησης 1% σε οκτώ δόσεις επί της 
διαφοράς που προέκυψε ανάμεσα στο σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών που ελάμβανε ο 
υπάλληλος την 31/10/2011 και στο σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών που προβλέπει το 
ενιαίο μισθολόγιο. 
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Για παράδειγμα: Σε υπάλληλο με σύνολο ακαθάριστων αποδοχών την 31/10/2011 1.276,02€ 
διενεργείτο ορθή κράτηση 47,67€ υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. όπως αναλύεται παρακάτω: 
 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ    31/10/2011 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
βασικός μισθός 976,00€ 4% 39,04€ 
140,8€   4% 5,63€ 
νοσοκομειακό επίδομα 255,02€ 1% 2,55€ 
κίνητρο απόδοσης 45,00€ 1% 0,45€ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΠΟΔΟΧΩΝ 1.276,02€

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 47,67€ 

 
Κατά το τρίμηνο Νοεμβρίου 2011 - Ιανουαρίου 2012 ενώ θα έπρεπε στο σύνολο των 

ακαθάριστων αποδοχών που προβλέπει το ενιαίο μισθολόγιο 1.037,00€ να διενεργείται 
κράτηση 47,11€ όπως αναλύεται παρακάτω, συνεχίστηκε να διενεργείται η κράτηση επί των 
παλαιών αποδοχών 47,67€: 
 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
βασικός μισθός 1.037,00€ 4% 41,48€ 
140,8€   4% 5,63€ 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 1.037,00€   47,11€ 

 
Στο πλαίσιο της τακτοποίησης υπολογίστηκε η διαφορά 1.276,02 - 1037 = 239,02*3 

μήνες = 717,06€. Επ’ αυτής υπολογίζεται κράτηση 1%, δηλαδή 7,17€ η οποία διαιρείται σε 8 
δόσεις και αφαιρείται από τις τακτικές κρατήσεις με έναρξη από τον Ιούνιο του 2012. Η 
ορθή κράτηση για το παραπάνω τρίμηνο θα έπρεπε να είναι 47,11*3 μήνες = 141,33€. Ήδη 
έχει διενεργηθεί κράτηση 47,67*3= 143,01€. Επομένως έχουν αποδοθεί στο Ταμείο 1,68€ 
επιπλέον απ’ ότι θα έπρεπε. Όμως από τον Ιούνιο του 2012 έως τον Ιανουάριο του 2013 θα 
έχουν αφαιρεθεί από τις κανονικές κρατήσεις 7,17€. Επομένως για το διάστημα Νοεμβρίου 
2011 – Ιανουαρίου 2013 προκύπτει διαφορά 7,17-1,68 = 5,49€. 
 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΠΟΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟ 

ποσό ορθής κράτησης 47,11€*3 141,33€
μείον το ποσό που ήδη κρατήθηκε 47,67€*3 -143,01€
μείον το ποσό που παρακρατείται από τον Ιούνιο /2012 
μέχρι και τον Ιανουάριο/2013 σε οκτώ δόσεις 7,17€ 7,17€
ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΜΤΠΥ   5,49€

 
Συμπερασματικά και στις δύο περιπτώσεις προκύπτει απόκλιση από την ορθή κράτηση υπέρ 
Μ.Τ.Π.Υ.. 
 
2. «Διόρθωση της κράτησης στο επίδομα θέσης ευθύνης σε περίπτωση 
αναπλήρωσης/ανάθεσης». 
 

Κατά τους ελέγχους που διενεργεί το τμήμα Ελεγκτών του Μ.Τ.Π.Υ. σε υπηρεσίες 
που εξυπηρετούνται μηχανογραφικά από την Εταιρεία σας διαπιστώνεται περαιτέρω ότι, 
στην περίπτωση αναπλήρωσης/ανάθεσης καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης σε 
Προϊστάμενο Τμήματος, δεν διενεργείται κράτηση 4% επί του ποσού που ανέρχεται στο 



4 
 

ύψος του επιδόματος θέσης Προϊστάμενου Τμήματος και 1% επί του ποσού που υπολείπεται 
έως τη συμπλήρωση του επιδόματος θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης. 
Προκειμένου να είναι δυνατή η διενέργεια της εν λόγω κράτησης, θα πρέπει να γίνει 
διαχωρισμός λαμβάνοντας ως σημείο αναφοράς το επίδομα θέσης Προϊστάμενου Τμήματος 
(4%) και η διαφορά μεταξύ των δύο επιδομάτων να λογίζεται ως λοιπό επίδομα (1%). 
 
Παρακαλούμε, όπως προβείτε στην τακτοποίηση των αποκλίσεων που έχουν προκύψει και 
στην ακόλουθη ενημέρωσή μας εγγράφως. 
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία. 
 
Εσωτερική διανομή: 1. Γραφείο Προέδρου 

2. Γραφείο Προϊσταμένης Δ/νσης 
3. Γραφείου Προϊσταμένου Δ/νσης Διαχείρισης Περιουσίας 
4. Τμήμα Παρακολούθησης Πόρων  
5. Τμήμα Παρακολούθησης Καταθέσεων Μετόχων 
 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 

 

 

 


