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Σύμφωνα με το άρθρ.42 του Ν. 4578/2018(ΦΕΚ τ.Α'αρ.Φ.200/3-12-2018) «Προσθήκη στο άρθρο 

48 του ν. 4387/2016(Α'85)», προστίθεται στο άρθρο 48 του ν. 4387/2016(Α'85) παράγραφος 14 

από τότε που ίσχυσε, ως εξής: 

 

«14.Ο μερισματούχος του ΜΤΠΥ, που διορίζεται σε οποιαδήποτε θέση του Δημοσίου 

με οποιαδήποτε σχέση, δεν έχει υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του ΜΤΠΥ. Στη 

περίπτωση αυτή το δικαιούμενο μέρισμα δεν διακόπτεται, αλλά εξακολουθεί να 

καταβάλλεται. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας κάθε άλλη αντίθετη διάταξη 

καταργείται.» 

 

 Επί του θέματος αυτού διευκρινίζονται, σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη κατά τη 

συνεδρίαση 12η/02-04-2019 Θέμα 2.01 του ΔΣ του Μ.Τ.Π.Υ. τα εξής: 

1. Οι διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4578/2018 καταλαμβάνουν μόνο τους 

μερισματούχους που διορίζονται από την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016 (δηλαδή 

μετά τις 13-05-2016) και εφεξής. 

2. Οι μερισματούχοι που είχαν διορισθεί πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016 

(δηλαδή πριν τις 13-05-2016) και α) τελούσαν από τον επαναδιορισμό τους και μετά 

σε πλήρη αναστολή καταβολής σύνταξης και β) κατέβαλλαν κρατήσεις υπέρ 

Μ.Τ.Π.Υ. επί των αποδοχών  ενέργειας που ελάμβαναν, εξακολουθούν να διατηρούν 

και μετά τις 13-05-2016 το ίδιο ως άνω καθεστώς. 

3. Οι μερισματούχοι που είχαν διορισθεί πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016 

(δηλαδή πριν τις 13-05-2016) και οι οποίοι α) ελάμβαναν παράλληλα αποδοχές 

ενέργειας, σύνταξη και μέρισμα, β) δεν κατέβαλλαν κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. μέχρι 

30-06-2017, γ) και από την 01-07-2017 και μετά (σύμφωνα με την Απόφαση που 

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 42 του Ν.4578/2018.» 
ΣΧΕΤ:    «Η απόφαση που ελήφθη κατά τη 12η/02-04-2019 Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ.» 

Αθήνα, 05-07-2019 



                                                                
ελήφθη κατά τη 31η/3-7-2017 Συνεδρίαση του ΔΣ του Μ.Τ.Π.Υ.) κατέβαλλαν 

κρατήσεις και διεκόπη η καταβολή μερίσματος σε αυτούς, επανέρχονται στο 

προηγούμενο καθεστώς, δηλαδή εξακολουθεί η καταβολή του μερίσματός τους και 

δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. επί των αποδοχών 

τους από 01-07-2017 και εφεξής. 
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