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ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικές κρατήσεις επί της προσωπικής διαφοράς της διάταξης 
του άρθρου 29 του ν. 4024/2011». 
 

Απαντώντας στην υπ’ αρ. πρωτ. Οικ.24349/23-10-2018 αναφορά σας, η οποία 
διαβιβάστηκε ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία μας από το Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους στις 23/11/2018, σχετικά με τις ασφαλιστικές κρατήσεις επί της προσωπικής 
διαφοράς (υπερβάλλουσας μείωσης) του αρ. 29 του ν. 4024/2011, σας γνωρίζουμε τα 
ακόλουθα: 

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Ενιαίο 
Μισθολόγιο) αντιμετωπίστηκαν ζητήματα διαφορών των νέων αποδοχών των 
υπαλλήλων σε σχέση με τις ήδη καταβαλλόμενες, βάσει του προηγουμένου 
μισθολογίου του ν. 4024/2011, αποδοχές. 

2. Συγκεκριμένα, με την εν λόγω διάταξη προβλέπεται ότι, σε περίπτωση 
που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νέου ενιαίου μισθολογίου προκύπτουν 
βασικός μισθός ή τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που 
δικαιούνταν ο υπάλληλος στις 31.12.2015, η διαφορά διατηρείται ως προσωπική. Για 
τον προσδιορισμό της νέας αυτής προσωπικής διαφοράς συνυπολογίζεται η 
προσωπική διαφορά που είχε προκύψει και χορηγούνταν κατ’ εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 29 του ν. 4024/2011. 

3. Κατόπιν των ανωτέρω, από την έναρξη ισχύος του ν. 4354/2015, δηλ την 01-
01-2016, η νέα προσωπική διαφορά της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 πλέον 
διαδέχεται και αντικαθιστά την προσωπική διαφορά που είχε προκύψει κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 29 του ν. 4024/2011. 

4. Με την αρ.πρωτ. 2/24112/ΔΕΠ/31.3.2017 (ΑΔΑ:7ΦΘΨΗ-ΟΒΛ) εγκύκλιο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρ. 2α του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 σχετικά με τον προσδιορισμό των 



συντάξιμων αποδοχών και ασφαλιστικών κρατήσεων για τους δημόσιους υπαλλήλους 
και λειτουργούς που αμείβονται με τον ν. 4354/2015 (ενιαίο μισθολόγιο). 

5.  Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο, η προσωπική διαφορά της παρ. 1 του 
άρθρου 27 του νόμου αυτού δεν αποτελεί σταθερή παράμετρο του ενιαίου 
μισθολογίου και  συνεπώς δεν αποτελεί τμήμα των συντάξιμων αποδοχών.  
Ως εκ τούτου, από 1.1.2017, η προσωπική διαφορά δεν υπόκειται σε καμία κράτηση 
ασφαλιστικών εισφορών. 

6.    Από τα ως άνω εκτεθέντα προκύπτει ότι εφόσον η προσωπική διαφορά 
(υπερβάλλουσα μείωση) της διατάξεως του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 δεν 
υφίσταται πλέον -έχουσα αντικατασταθεί από την νέα προσωπική διαφορά της παρ. 1 
του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Ενιαίου Μισθολογίου)- ζήτημα παρακράτησης 
εισφορών επί αυτής δεν τίθεται. Περαιτέρω δε ρητά προκύπτει ότι ούτε η ισχύουσα 
προσωπική διαφορά υπόκειται σε καμία κράτηση ασφαλιστικών εισφορών. 
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