
Ενηµερωτικό Δελτίο 
Απονοµή- Παροχή Μερίσµατος ΜΤΝ 

Η κυριότερη παροχή του Ταµείου είναι το Μέρισµα, δηλαδή το µηνιαίο χρηµατικό ποσό 
που παρέχεται / καταβάλλεται στους µερισµατούχους του. 
Για τους εξερχοµένους από την ενεργό υπηρεσία µετόχους (στελέχη ΠΝ και ΛΣ) και 
τους Μόνιµους Πολιτικούς Υπαλλήλους ΜΤΝ, το δικαίωµα απονοµής / λήψεως 
µερίσµατος από το Ταµείο γεννάται µε την έκδοση της πράξεως απονοµής συντάξεως 
από τον αρµόδιο φορέα συνταξιοδότησης. Η καταβολή του µερίσµατος εκ του Ταµείου, 
ανατρέχει στο χρόνο δικαίωσης / καταβολής της συντάξεως (ηµεροµηνία από την οποία 
άρχεται / γεννάται το δικαίωµα συνταξιοδότησης). 

Μερισµατούχοι του Ταµείου, καθίστανται επίσης και τα µέλη των χηρευουσών 
οικογενειών των αποβιωσάντων εν ενεργεία µετόχων ή αποστράτων µερισµατούχων 
ΜΤΝ, επί των οποίων εκτείνεται η προστασία του Ταµείου. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 26, παρ. 1, του άρθρου 26, του π.δ. 21/31 Οκτ 1932 (ΦΕΚ 
Α΄387/31.10.1932), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 43, παρ. 3α, του ν. 
3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66/31.03.2011), ορίζεται ότι: «1. Τα µέλη της οικογένειας των 
µετόχων επί των οποίων εκτείνεται η προστασία του Ταµείου είναι εκείνα που 
δικαιούνται σύνταξη κατά τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τις συντάξεις του 
Δηµοσίου. Στα µέλη αυτά, καταβάλλεται ποσοστό του µερίσµατος που ελάµβανε ο 
κυρίως ασφαλισµένος µερισµατούχος ή θα δικαιούταν ο ενεργός µέτοχος αν κατά το 
χρόνο του θανάτου του καθίστατο µερισµατούχος, ίσο µε το ποσοστό της κύριας 
σύνταξης που τους κανονίζεται και καταβάλλεται από το Δηµόσιο.» 

Συναφώς των ανωτέρω, στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 68 του π.δ. 21/31 Οκτ 1932 (ΦΕΚ 
Α΄387/31.10.1932), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 43 παρ. 3β, του ν. 3943/2011 
(ΦΕΚ Α΄66/31.03.2011) ορίζεται ότι: «Στις χηρεύουσες οικογένειες καταβάλλεται 
ποσοστό του µερίσµατος, το οποίο θα δικαιούνταν ο προστάτης τους, αν ζούσε και 
γινόταν µερισµατούχος, κατά την προβλεπόµενη στο νόµο σειρά, ίσο µε το ποσοστό της 
κύριας σύνταξης που τους κανονίζεται και καταβάλλεται από το Δηµόσιο, παύει δε µόνο, 
όταν κανένα µέλος αυτής δεν έχει δικαίωµα µεταβιβαζόµενο από τη µία κατηγορία στην 
άλλη. Χηρεύουσες οικογένειες που έχουν δικαιωθεί, µε βάση τις προϊσχύουσες 
διατάξεις, ακέραιο το µέρισµα του κυρίως ασφαλισµένου, διατηρούν ως προσωπική 
διαφορά, τη διαφορά µεταξύ του µερίσµατος που τους έχει απονεµηθεί και του 
µερίσµατος που δικαιούνται µε βάση την προηγούµενη παράγραφο, µέχρι πλήρους 
συµψηφισµού της διαφοράς αυτής µε µελλοντικές αυξήσεις του µερίσµατος. » 

Σύµφωνα µε το άρθρο 77, του π.δ. 21/31 Οκτ 1932 (ΦΕΚ Α΄387/31.10.1932),  
ειδικότερα όσον αφορά τους κυρίως ασφαλισµένους µερισµατούχους του 
Ταµείου, η παροχή του µερίσµατος διακόπτεται µόνο σε περίπτωση ανάκλησής τους 
στην ενέργεια. 

 
Το µέρισµα των δικαιούχων µελών της χηρεύουσας οικογένειας, επί των οποίων 
εκτείνεται η προστασία του Ταµείου, διακόπτεται προσωρινά ή οριστικά στις 
περιπτώσεις που επέρχεται διακοπή καταβολής, προσωρινή ή οριστική της σύνταξης, 
από τον κύριο συνταξιοδοτικό φορέα του ασφαλισµένου.  



Σύµφωνα µε το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 68 του π.δ. 21/31 Οκτ 1932 (ΦΕΚ 
Α΄387/31.10.1932), οι ‘’Χηρεούσουσαι οικογένειαι δικαιωθείσαι και λαµβάνουσαι 
Μέρισµα προ της δηµοσιεύσεως του παρόντος, δυνάµει των πρότερων ισχυουσών 
διατάξεων εξακολουθούσι να λαµβάνωσι τούτο και εάν δεν λαµβάνωσι σύνταξιν εκ του 
Δηµοσίου Ταµείου.’’ 

Οι τιµές βάσεις υπολογισµού των µερισµάτων καθορίζονται µε απόφαση του 
Διοικητικού Συµβουλίου ΜΤΝ, κατά την έναρξη κάθε έτους, ανάλογα µε την πορεία 
εσόδων και το αναµενόµενο ύψος των υποχρεώσεων του Ταµείου. [π.δ. 21/31 Οκτ 
1932, άρθρα 65 & 66, (ΦΕΚ Α΄387/31.10.1932)]. 

Το απονεµητέο, σε κάθε δικαιούχο πρόσωπο, ποσό µερίσµατος ορίζεται µε απόφαση 
του ΔΣ/ΜΤΝ, καθώς σύµφωνα µε το άρθρο 68 του π.δ. 21/31 Οκτ 1932, (ΦΕΚ 
Α΄387/31.10.1932) ορίζεται ότι: "Ουδεµία παροχή µερίσµατος ή χορηγήµατος δι` ειδικής 
διατάξεως ενεργείται αν πρώτον δεν αποφανθή επί τούτου συµφωνούν το Διοικητικόν 
Συµβούλιον του Μ.Τ.Π.Ν." 

Πλέον των ανωτέρω, επισηµαίνεται ότι βάσει της ρητής διάταξης του άρθρου 4, του 
ν.4488/2017 περί απαράγραπτου του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, συνακόλουθα 
έλκεται ότι και το δικαίωµα απονοµής / λήψεως µερίσµατος από το ΜΤΝ είναι 
απαράγραπτο και δεν υπόκειται σε παραγραφή.  Τυχόν επί µέρους οικονοµικές 
αξιώσεις, που αφορούν το χρονικό διάστηµα από την έκδοση της πράξεως απονοµής 
συντάξεως µέχρι την ηµεροµηνία υποβολή αιτήσεως στο ΜΤΝ, η οποία αποτελεί τον 
υποχρεωτικό τρόπο ασκήσεως του δικαιώµατος λήψης µερίσµατος, υπόκεινται στην 
οριζόµενη στο άρθρο 87 του π.δ. της 21/31 Οκτ. 1932 (ΦΕΚ Α΄387/31.10.1932) 
πενταετή (5ετή) παραγραφή και ως εκ τούτου το Ταµείο δεν µπορεί να αναγνωρίσει τη 
χορήγηση µερισµάτων αναδροµικά πλέον της πενταετίας (5ετίας), από την ηµεροµηνία 
υποβολής της αιτήσεως στο Ταµείο. 

Το καταβαλλόµενο, δικαιούµενο µέρισµα, πληρώνεται προκαταβολικά σε µηνιαία βάση 
την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του προηγούµενου µήνα µέσω του διατραπεζικού 
συστήµατος ΔΙΑΣ σε Τράπεζα της επιλογής του κάθε µερισµατούχου. 

Υπολογισµός Δικαιούµενου Μερίσµατος Μερισµατούχων ΜΤΝ 
 
 

1. Εξερχόµενοι από την ενεργό υπηρεσία µέχρι την 31.12.2016 

Για τους µετόχους ΜΤΝ, οι οποίοι εξήλθαν από την ενεργό υπηρεσία µέχρι και την 31 
Δεκεµβρίου 2016 και δικαιώθηκαν απονοµής συντάξεως, δικαιούνται παράλληλα 
απονοµής / παροχής µηνιαίου µερίσµατος ΜΤΝ, για τον υπολογισµό του οποίου 
λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία: 

(1) Ο µισθολογικός βαθµός βάσει του οποίου υπολογίζεται η σύνταξη από το Γ.Λ.Κ. 
[ν.2838/2000, (ΦΕΚ Α΄179/4.8.2000) και Υ.Α. Φ.951.1/58/00, (ΦΕΚ Β΄90/31.01.2001)]. 
(2) Τα έτη υπηρεσίας / µετοχικής σχέσης ΜΤΝ (µέχρι 40 έτη). Πλήρες µέρισµα στα 25 
έτη, προσαυξηµένο για µέχρι και 15 επιπλέον έτη λογιζόµενα σε 50α (δηλαδή τα πρώτα 
25 έτη λογίζονται εις διπλούν και τα επόµενα µέχρι 15 έτη εις απλούν), ή ελαττωµένο 
αναλογικά σε περίπτωση λιγότερων από 25 συντάξιµων ετών υπηρεσίας [π.δ. 21/31 
Οκτωβρίου 1932, άρθρο 70, (ΦΕΚ Α΄387/31.10.1932)]. 



(3) Το επίδοµα χρόνου υπηρεσίας (Ε.Χ.Υ.) Το µέρισµα χορηγείται προσαυξηµένο κατά 
το ποσοστό του Ε.Χ.Υ. [ν. 1106/1980, άρθρο 1, παρ. 2β, (ΦΕΚ Α΄301/ 30.12.1980)]. 
(4) Η τιµή βάσης µερίσµατος ανά µισθολογικό βαθµό, που καθορίζεται σε ετήσια βάση 
µε Απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου ΜΤΝ [π.δ. 21/31 Οκτ 1932, άρθρα 65 και 66, 
(ΦΕΚ Α΄387/31.10.1932)]. Συγκεκριµένα οι τιµές βάσεις µερίσµατος για τους 
εξερχόµενους της υπηρεσίας µέχρι και την 31.12.2016 προέκυψαν, σύµφωνα µε οικεία 
απόφαση ΔΣ/ΜΤΝ, ως Πρακτικό 05 από 10.01.2013 (Θέµα 1ο) και εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά το τρέχον έτος. 
 
Το δικαιούµενο κατά περίπτωση µέρισµα υπολογίζεται µε τον εξής τύπο: 
(Έτη Υπηρεσίας σε 50α Χ Τιµή Βάσης Μερίσµατος Βαθµού) Χ [1 + (ποσοστό Ε.Χ.Υ ÷ 
100)] = ….. € 

Πλήρους µερίσµατος δικαιούνται οι απόστρατοι µέτοχοι που έχουν συµπληρωµένη 
25ετή συντάξιµη υπηρεσία. Εφόσον δεν έχουν συµπληρωµένη 25ετή συντάξιµη 
υπηρεσία το µέρισµα απονέµεται µειωµένο και ισούται προς τόσα εικοστά πέµπτα του 
πλήρους όσα και τα συντάξιµα έτη αυτών. Για τους απόστρατους µετόχους που έχουν 
πάνω από 25 έτη υπηρεσίας το µέρισµα προσαυξάνεται κατά 1/50ο για κάθε επιπλέον 
(πέραν του 25ου) έτος υπηρεσίας. Η προσαύξηση αυτή δίδεται έως και 15/50α, δηλαδή 
έως τα 40 έτη υπηρεσίας. Υπηρεσία που υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες αναγνωρίζεται 
ως ολόκληρο έτος, µετά από καταβολή των κρατήσεων που αναλογούν για το διάστηµα 
µέχρι συµπληρώσεως πλήρους έτους (άρθρο 70, παρ. 2, του π.δ. 21/31.10.1932, ΦΕΚ 
Α΄387/31.10.1932). 

Συναφώς των ανωτέρω, σύµφωνα την παρ. 6, άρθρο 70, του π.δ. 21/31 Οκτ 1932 
(ΦΕΚ Α΄387/21.10.1932), όπως προστέθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του 
ν.2913/2001, (ΦΕΚ Α΄ 102/23.05.2001), ορίζεται ότι: "Καθορίζεται κατώτατο όριο 
µερίσµατος ανεξαρτήτως βαθµού και ετών υπηρεσίας στο ένα τρίτο (1/3) του µερίσµατος 
του βαθµού του Σηµαιοφόρου µε είκοσι επτά έτη (27 έτη) υπηρεσία. Το Μέρισµα αυτό 
προσαυξάνεται µε το εκάστοτε αναλογούν χρονοεπίδοµα.". 

 

2. Εξερχόµενοι από την ενεργό υπηρεσία από 01.01.2017 και εντεύθεν 

Για τους µετόχους ΜΤΝ, οι οποίοι εξήλθαν από την ενεργό υπηρεσία από την 01 
Ιανουαρίου 2017 και δικαιώθηκαν απονοµής συντάξεως, δικαιούνται παράλληλα 
απονοµής / παροχής µηνιαίου µερίσµατος ΜΤΝ, για τον υπολογισµό του οποίου, 
σύµφωνα µε τα άρθρα 57 έως 60 του ν. 4557/2018 (ΦΕΚ Α’139/30.07.2018), 
λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία: 

 (1) Η κατηγορία µισθολογικής κατάταξης και ο βαθµός ή η θέση κατά την έξοδο από 
την ενεργό υπηρεσία,  σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα άρθρα 124, 125 και 126 του 
ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α΄74/19.05.2017). 
(2) Τα έτη υπηρεσίας / µετοχικής σχέσης ΜΤΝ (µέχρι 42 έτη). Πλήρες µέρισµα στα 25 
έτη, προσαυξηµένο για µέχρι και 17 επιπλέον έτη λογιζόµενα σε 50α (δηλαδή τα πρώτα 
25 έτη λογίζονται εις διπλούν και τα επόµενα µέχρι 17 έτη εις απλούν), ή ελαττωµένο 
αναλογικά σε περίπτωση λιγότερων από 25 συντάξιµων ετών υπηρεσίας [π.δ. 21/31 
Οκτωβρίου 1932, άρθρο 70, (ΦΕΚ Α΄387/31.10.1932)]. 



(3) Ο συντελεστής µεταβολής µισθολογικού κλιµακίου (ΣΜΜΚ), ο οποίος συνίσταται στο 
πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του βασικού µισθού του µισθολογικού κλιµακίου 
στο οποίο ήταν καταταγµένος κατά την έξοδό του από την υπηρεσία ο µέτοχος, διά του 
βασικού µισθού του εισαγωγικού µισθολογικού κλιµακίου της ίδιας κατηγορίας 
µισθολογικής κατάταξης, στο ύψος που οι βασικοί αυτοί µισθοί ανέρχονταν κατά την ως 
άνω ηµεροµηνία εξόδου του (ως άρθρο 66Α του π.δ. 21/31.10.1932, ΦΕΚ 
Α΄387/31.10.1932). 
(4) Η τιµή βάσης µερίσµατος ανά βαθµό ή θέση, που καθορίζεται σε ετήσια βάση µε 
Απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου ΜΤΝ [π.δ. 21/31 Οκτ 1932, άρθρα 65 και 66, 
(ΦΕΚ Α΄387/31.10.1932)]. Συγκεκριµένα οι νέες τιµές βάσεις µερίσµατος για τους 
εξερχόµενους της υπηρεσίας από 01.01.2017 και µετά, προέκυψαν, σύµφωνα µε οικεία 
απόφαση ΔΣ/ΜΤΝ, ως Πρακτικό 42 από 19.09.2018 (Θέµα 4ο) µε αναδροµική έναρξη 
ισχύος από 01.01.2017, µε τις τιµές αυτές να καθορίζονται σε ετήσια βάση µε Απόφαση 
ΔΣ/ΜΤΝ. 
 
Το δικαιούµενο κατά περίπτωση µέρισµα υπολογίζεται µε τον εξής τύπο: 
[Συντελεστής Μεταβολής Μισθολογικού Κλιµακίου (Σ.Μ.Μ.Κ.) Χ Έτη Υπηρεσίας σε 50α] 
Χ Τιµή Βάσης =  ..… € 

 Πλήρους µερίσµατος δικαιούνται οι απόστρατοι µέτοχοι που έχουν συµπληρωµένη 
25ετή συντάξιµη υπηρεσία. Εφόσον δεν έχουν συµπληρωµένη 25ετή συντάξιµη 
υπηρεσία το µέρισµα απονέµεται µειωµένο και ισούται προς τόσα εικοστά πέµπτα του 
πλήρους όσα και τα συντάξιµα έτη αυτών. Για τους απόστρατους µετόχους που έχουν 
πάνω από 25 έτη υπηρεσίας το µέρισµα προσαυξάνεται κατά 1/50ο για κάθε επιπλέον 
(πέραν του 25ου) έτος υπηρεσίας. Η προσαύξηση αυτή δίδεται έως και 17/50α  δηλαδή 
έως τα 42 έτη υπηρεσίας. Υπηρεσία που υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες αναγνωρίζεται 
ως ολόκληρο έτος, µετά από καταβολή των κρατήσεων που αναλογούν για το διάστηµα 
µέχρι συµπληρώσεως πλήρους έτους (ως άρθρο 70, του π.δ. 21/31.10.1932, ΦΕΚ 
Α΄387/31.10.1932). 

Συναφώς των ανωτέρω, σύµφωνα την παρ. 6, άρθρο 70, του π.δ. 21/31 Οκτ 1932 
(ΦΕΚ Α΄387/21.10.1932), όπως προστέθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του 
ν.2913/2001, (ΦΕΚ Α΄ 102/23.05.2001), ορίζεται ότι: "Καθορίζεται κατώτατο όριο 
µερίσµατος ανεξαρτήτως βαθµού και ετών υπηρεσίας στο ένα τρίτο (1/3) του µερίσµατος 
του βαθµού του Σηµαιοφόρου µε εικοσιεπτά έτη (27 έτη) υπηρεσία. Το Μέρισµα αυτό 
προσαυξάνεται µε το εκάστοτε αναλογούν χρονοεπίδοµα.". 

 

Επί του µεικτού µηνιαίου τακτικού µερίσµατος είναι εν ισχύ και διενεργούνται οι 
κρατήσεις, οι οποίες εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

 



ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΙΚΤΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΤΝ 
        1. Πάγιες Μηνιαίες Κρατήσεις Μερίσµατος: 
   α. Κράτηση υπέρ Ν.Ι.Ν. 1% επί του µεικτού µερίσµατος. 

β. Κράτηση υπέρ Ε.Α.Α.Ν. 1% επί του µεικτού µερίσµατος 

γ. Κράτηση 5% υπέρ ΕΚ.Ο.Ε.Μ.Ν. επί του µεικτού µερίσµατος. 

δ. 

Κράτηση αναγνώρισης Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. 3% επί του µεικτού µερίσµατος (για 
χρονικό διάστηµα ίσο µε τυχόν υπολειπόµενο χρόνο, µέχρι τη 
συµπλήρωση ίσης ενεργής µετοχικής σχέσης στο Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. µε το 
ΜΤΝ). 

   

2. 

 Όσοι µερισµατούχοι, είναι υπόχρεοι ασφάλισης τέκνων στα µητρώα Β.Ο.Ε.Α. 
υπόκεινται σε πάγια µηνιαία κράτηση υπέρ Β.Ο.Ε.Α. ΜΤΝ σε ποσοστό 14% για 
το 1ο και το 2ο τέκνο, 12% για το 3ο τέκνο και 8% για το 4ο και πέραν του 4ου 
τέκνα, επί του ακαθάριστου µηνιαίου µερίσµατος που δικαιούται ο 
µερισµατούχος, προσαυξηµένο κατά ποσοστό 46,52% για την κράτηση, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Κ.Υ.Α. 871.1/27 από 11.01.1985 Υπουργών 
Εθνικής Άµυνας και Οικονοµικών (ΦΕΚ Β΄359 / 31.05.1985), που διέπει την 
παρεχόµενη εκ του Ταµείου ασφάλιση Β.Ο.Ε.Α. τέκνων, όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει σήµερα. 

3. 
Για τους µερισµατούχους, οι οποίοι λαµβάνουν δάνειο από το ΜΤΝ διενεργείται 
η αντίστοιχη κράτηση για την εξόφληση της µηνιαίας δόσης από το παρεχόµενο 
µηνιαίο τακτικό µέρισµα. 

4. 

α. Για τους µερισµατούχους οι οποίοι δικαιώθηκαν συντάξεως και συνεπώς 
µερίσµατος ΜΤΝ µέχρι και την 12.05.2016, διενεργείται µηνιαία κράτηση επί του 
µερίσµατός τους, µε βάση τα οριζόµενα στις διατάξεις του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 
Α΄222/12.11.2012) [Εφαρµογή των διατάξεων περί προοδευτικής µείωσης των 
συντάξεων, όπως υπολογίζεται από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.]. 

β. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 
Α΄85/12.05.2016), για τους µερισµατούχους που δικαιώθηκαν συντάξεως και 
συνεπώς µερίσµατος ΜΤΝ από 13.05.2016 και εντεύθεν, δεν εφαρµόζονται οι 
διατάξεις του ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α΄222/12.11.2012) περί προοδευτικής µείωσης 
των συντάξεων τους. 

* Για τις απαιτούµενες αιτήσεις / δικαιολογητικά παρακαλούµε επιστρέψτε στο «Βασικό Μενού / 
Αιτήσεις». 


