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ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠρKς 
τLν MερN $ρχιεπισκοπL $θηνPν καQ  
τίς Mερές ΜητροπKλεις τ&ς SκκλησQας τ&ς TλλNδος 
 
 
Θέµα: «Wγγραφο τοZ Τµήµατος ∆Α5 τοZ Μ.Τ.Π.Υ. \π' ^ριθ. πρωτ. 
35312/10.9.2021 περί κρατήσεων τοZ _ρθρου 27 τοZ π.δ. 422/1981 
\πέρ τοZ ΜετοχικοZ Ταµείου ΠολιτικPν `παλλήλων» 
 
 
 Μέ τό παρόν σcς γνωρίζουµε eτι διεβιβάσθη στήν Νοµική 
`πηρεσία τ&ς Mερcς Συνόδου τό \π' ^ριθ. πρωτ. 35312/10.9.2021 fγ-
γραφο τοZ Τµήµατος ∆Α5 τοZ ΜετοχικοZ Ταµείου ΠολιτικPν `-
παλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), τό iποjο ^πεστάλη ^πό τό Μ.Τ.Π.Υ., µεταξύ 
_λλων, καί στίς Mερές Μητροπόλεις τ&ς Sκκλησίας τ&ς Tλλάδος. 
 Κατόπιν τούτου καί σχετικά µέ τά ^ναφερόµενα σέ αmτό, θέ-
τουµε \π' nψιν σας τά κάτωθι: 
 α) $φορc στήν κράτηση στίς ^µοιβές τοZ _ρθρου 65 παρ. 4 
τοZ νόµου 4646/2019, δηλαδή στίς ^µοιβές τPν pλεγκτPν τPν \πηρε-
σιPν τοZ ΓΛΚ  (_ρθρο 65: «4. Για τους ελέγχους και τις ελεγκτικές 
εργασίες που διενεργούνται από τις οργανικές µονάδες της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων 
(Γ∆ΕΣΠ) και της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσιονοµικών Ελέγχων 
(Γ∆∆Ε) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθορίζεται αποζη-
µίωση µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών κατά παρέκκλιση 
των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Με την 
ίδια απόφαση καθορίζονται οι δικαιούχοι, οι όροι, οι πρὁποθέ-
σεις, το ύψος και τα δικαιολογητικά για την καταβολή της αποζηµί-
ωσης του προηγουµένου εδαφίου»).  
 β) Σέ κάθε περίπτωση πάντως σηµειώνεται eτι t pν θέµατι 
κράτηση τοZ _ρθρου 27 τοZ π.δ. 422/1981 fχει παύσει νά uσχύει ^πό 
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1.1.2015 vς πρός τούς µή µετόχους - µερισµατούχους τοZ Μ.Τ.Π.Υ. 
διότι τό pπίµαχο _ρθρο 27 τοZ π.δ. 422/1981 fχει καταργηθεj vς 
πρός τό ^νωτέρω προσωπικό µέ τό _ρθρο πρPτο \ποπαράγραφος 
ΙΑ.3 περ. 2Α ιστ. τοZ νόµου 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85/7.4.2014), κατά 
τό iποjο: «2. Α. Από 1.1.2015 καταργούνται οι διατάξεις: … ιστ. της 
περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 και της προβλεπόµενης για τους 
µη µετόχους κράτησης 1% της παρ. 2 του άρθρου 3 του 
ν.δ.1050/1942 (Α΄ 36) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της περίπτωσης 
γ΄ της παρ.1 του άρθρου 26 και του άρθρου 27 του π.δ. 422/1981 (Α  
114), καθώς και του άρθρου 5 του ν.δ. 1050/1942 και της παρ. Α΄ 
του άρθρου 22 του π.δ. 422/1981 (Α΄ 114) υπέρ του Μετοχικού Τα-
µείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)»).  
 Sπιπλέον δέ, µέ τά \π' ^ριθ. 1449/783/9.4.2014 καί 3891/ 
1681/4.8.2014 Sγκύκλια Σηµειώµατα τ&ς Mερcς Συνόδου, τά iποjα 
pπισυνάπτονται στό παρόν, fχουν παρασχεθεj iδηγίες καί fχει pξη-
γηθεj ^ναλυτικPς eτι οz \πάλληλοι καί θρησκευτικοί λειτουργοί 
τPν MερPν Μητροπόλεων δέν ε{ναι µέτοχοι - µερισµατοZχοι τοZ 
Μ.Τ.Π.Υ. κατά τό π.δ. 422/1981.  
 |ς pκ τούτου καί βάσει τPν vς _νω pκτεθέντων, παρακα-
λοZµε γιά τίς pνέργειές σας. 
 
  
 

SντολB καί Sξουσιοδοτήσει τ&ς Mερcς Συνόδου 
} $ρχιγραµµατε~ς 

 
 
 

† } �ρεPν Φιλόθεος  
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση :  
1. ∆ιεύθυνση ΠροσωπικοZ 
Mερcς Συνόδου 
2. Sκκλησιαστική Κεντρική  
`πηρεσQα ΟuκονοµικPν (Ε.Κ.Υ.Ο.)  
3. Τµ&µα ∆ Α5 τοZ ΜετοχικοZ Ταµείου  
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ΠολιτικPν `παλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) 


