
                                                                                                                                                                                                
1 

 

 
        Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α 

 

 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 

 

 

 

 

ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΔΟ ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΔΝΟ  

ΟΓΗΓΟ ΚΡΑΣΗΔΩΝ 
 

ΤΠΔΡ ΣΟΤ 

ΜΔΣΟΥΙΚΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ 

(Μ.Σ.Π.Τ.) 

   

 
ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2014 

 
Με ηην έκδοζη ηος παπόνηορ εγσειπιδίος ιζσύοςν μόνον οι οδηγίερ πος εμπεπιέσονηαι ζε αςηό και 

ανηικαθιζηούν όλερ ηιρ πποηγούμενερ.  
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ΠΡΟΛ ΟΓ Ο  

 

ην πιαίζην ηεο εληαηηθνπνίεζεο ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ Μεηνρηθνχ Σακείνπ 

Πνιηηηθψλ Τπαιιήισλ (Μ.Σ.Π.Τ.) γηα ηελ έγθπξε θαη έγθαηξε είζπξαμε ησλ εζφδσλ ηνπ 

θαη ηελ δηαζθάιηζε παξνρήο κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο-κεξηζκαηνχρνπο ηνπ, αιιά 

ηδηαίηεξα πξνο δηεπθφιπλζε φισλ ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ην Μ.Σ.Π.Τ. (ππφινγνη, 

εθθαζαξηζηέο απνδνρψλ, Τπεξεζίεο θαη Διεγθηηθνί κεραληζκνί ηνπ Γεκνζίνπ, Γ.Ο.Τ., 

Γεκφζηεο Τπεξεζίεο, Ν.Π.Γ.Γ., κέηνρνη) εθδφζεθε γηα πξψηε θνξά ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009 

ν «ΟΓΖΓΟ ΚΡΑΣΖΔΩΝ ΤΠΔΡ ΜΣΠΤ» κε ηελ πεπνίζεζε φηη ζα απνηειέζεη έλα 

δπλακηθφ, ζχγρξνλν θαη εμειίμηκν εξγαιείν.  

ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε απφ ηελ πξψηε έθδνζε ηνπ «Οδεγνχ 

Κξαηήζεσλ ππέξ Μ.Σ.Π.Τ.» έσο ζήκεξα, δηθαηψζεθε ε πεπνίζεζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ 

Σακείνπ γηα ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπ εγρεηξηδίνπ απηνχ ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο κε ηε 

δηαδηθαζία δηελέξγεηαο θαη απφδνζεο ησλ ππέξ ΜΣΠΤ θξαηήζεσλ, ππαιιήινπο.  

           Πεξαηηέξσ, ν λένο Οξγαληζκφο ηνπ Μ.Σ.Π.Τ. (Π.Γ. 94/2011), νη εθδνζέληεο λφκνη Ν. 

3865/2010 θαη Ν. 4024/2011, οη λέεο Γλσκνδνηήζεηο ηνπ Ν..Κ., ε έθδνζε ζρεηηθψλ 

Πξάμεσλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, νη Γλσκνδνηήζεηο ηνπ Γηθαζηηθνχ Γξαθείνπ ηνπ 

Ν..Κ. πνπ εδξεχεη ζην Μ.Σ.Π.Τ. θαη νη εθδνζείζεο Δγθχθιηνη ηνπ ΜΣΠΤ, ζρεηηθέο κε ηηο 

επηβαιιφκελεο θξαηήζεηο, θαζψο θαη νη ζπκβνπιεπηηθνί εμσηεξηθνί επηηφπηνη έιεγρνη πνπ 

δηελεξγήζεθαλ απφ ηελ ππεξεζία, αιιά θαη απφ ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία κεηαμχ ηνπ 

Σακείνπ θαη ησλ άιισλ ππεξεζηψλ ζην ελ ιφγσ ρξνληθφ δηάζηεκα, θαηέζηεζαλ επηηαθηηθή 

ηελ αλάγθε επηθαηξνπνίεζεο ηνπ σο άλσ Οδεγνχ θξαηήζεσλ, επεηδή δηαπηζηψζεθε φηη 

πνιιέο επηκέξνπο επηζεκάλζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Οδεγνχ έρξεδαλ αλακφξθσζεο θαη 

ελαξκφληζεο κε δηάθνξεο λεφηεξεο δηαηάμεηο ή γλσκνδνηήζεηο. Δπηπιένλ, ζεσξήζεθε 

απαξαίηεηνο ν εκπινπηηζκφο ηνπ κε λέεο νδεγίεο θαη κεηαβνιέο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 

Σέινο, ζην πιαίζην ηεο δεηλήο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ε ρψξα,  

ε Γηνίθεζε νθείιεη θαη θαηαβάιιεη πξνζπάζεηεο πξνο θάζε θαηεχζπλζε ψζηε λα 

δηαζθαιηζηεί ε βησζηκφηεηα ηνπ Σακείνπ θαη λα εμαζθαιηζηεί ε θαηαβνιή κεξίζκαηνο 

ζηνπο ζεκεξηλνχο θαη ηνπο κειινληηθνχο κεξηζκαηνχρνπο ηνπ.  

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ζπζηήζεθε επηηξνπή απφ ηα παξαθάησ ζηειέρε ηνπ Σακείνπ 

πνπ πξνΐζηαληαη Σκεκάησλ πνπ έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εηζξνψλ ηνπ 

Σακείνπ: Πξφεδξνο Δπηηξνπήο, θ. Μαξία Παπαγηάλλε, (Πξντζηακέλε Γ/λζεο 

Αζθαιηζκέλσλ) θαη κέιε νη θ. Κσλ/λα αξαληαέλα ( Πξντζηακέλε Σκήκαηνο 

Αλαγλσξίζεσλ), θ. Μαξία Ράπηνπ ( Πξντζηακέλε Σκήκαηνο Παξαθνινχζεζεο 

Καηαζέζεσλ Μεηφρσλ), θ. Βαζηιηθή Σφιηδα ( Πξντζηακέλε Σκήκαηνο Καλνληζκνχ 

Μεξίζκαηνο), θ. Υξχζα Παλνχζε ( Πξντζηακέλε Σκήκαηνο Παξαθνινχζεζεο Πφξσλ) θαη 

ε θ. Αλαζηαζία Παπαδάθε (Πξντζηακέλε Σκήκαηνο Διεγθηψλ).  
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 Ζ ζπκβνιή ησλ αλσηέξσ ππήξμε θαζνξηζηηθή ζηελ επηκέιεηα θαη έθδνζε ηνπ 

επηθαηξνπνηεκέλνπ «Οδεγνχ Κξαηήζεσλ ππέξ Μ.Σ.Π.Τ.» θαη ηνπο νθείινληαη ζεξκέο 

επραξηζηίεο γηα ηελ ζπλεηζθνξά ηνπο.  

           Δθηφο απφ ηε θπζηθή ηνπ κνξθή, ν παξψλ Οδεγφο δηαηίζεηαη θαη ζε ειεθηξνληθφ 

αξρείν (PDF) ζηνλ ηζηνρψξν ηνπ Μ.Σ.Π.Τ., www.mtpy.gr, επηηξέπνληαο ηελ αλάγλσζε, ηε 

γξήγνξε αλαδήηεζε κε ιέμεηο ή θξάζεηο «θιεηδηά» θαη ηελ εθηχπσζε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ 

ηνπ.  

           Δπηπξνζζέησο, ζεκεηψλεηαη φηη, πξνο κεγαιχηεξε δηεπθφιπλζε ησλ εθθαζαξηζηψλ, 

δεκηνπξγήζεθε κε ηε ζπκβνιή ηνπ Σκήκαηνο Διεγθηψλ, αλαιπηηθφο θαηάινγνο δαπαλψλ 

αλά Κ.Α.Δ. θαη ππνινγηζηηθφ θχιιν πξνζδηνξηζκνχ θξαηήζεσλ ππέξ Μ.Σ.Π.Τ. (calculator) 

ην νπνίν είλαη αλαξηεκέλν ζηνλ ηζηνρψξν ηνπ Μ.Σ.Π.Τ. ζηελ εμήο δηεχζπλζε: 

http://www.mtpy.gr/documents/Calculator.xlsx.  

.  

 Ζ Γηνίθεζε ηνπ Σακείνπ επειπηζηεί φηη ε απνδνρή ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ Οδεγνχ 

ζα είλαη θαζνιηθή απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη ζα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ 

απνθπγή ιαζψλ, αιιά θαη ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπ ζε κία ηδηαίηεξα θξίζηκε πεξίνδν.  

 

 

 

 

 

  

                                                                                   

Αθήνα,  Φεβποςάπιορ 2014 

 

ΠΑΤΛΟ ΠΔΡΡΑΣΗ 

 

   ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

http://www.mtpy.gr/
http://www.mtpy.gr/documents/Calculator.xlsx
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Πίνακαρ κπαηήζεων ςπέπ ΜΣΠΤ ζηιρ αποδοσέρ (μιζθοδοζία 

και ππόζθεηερ αμοιβέρ) ηων μεηόσων ηος Σαμείος …………… ζελ. 6 

 

Πίνακαρ κπαηήζεων ςπέπ ΜΣΠΤ ζηιρ αποδοσέρ (μιζθοδοζία  

και ππόζθεηερ αμοιβέρ) ςπαλλήλων πος δε μεηέσοςν ζηο ΜΣΠΤ 

……………………………………………………………………… ζελ. 13 

 

Πίνακαρ κπαηήζεων ςπέπ ΜΣΠΤ ζηιρ δαπάνερ ηων Πολιηικών  

Τποςπγείων, Ν.Π.Γ.Γ. κλπ. ………………………………………  ζελ. 16 

 

Οδηγίερ αναθοπικά με ηη σπήζη ηος ςπολογιζηικού θύλλος  

πποζδιοπιζμού κπαηήζεων                                                             ζελ. 18 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ -  Κωδικοί και πποθεζμίερ απόδοζηρ  

ηων ςπέπ Μ.Σ.Π.Τ. κπαηήζεων ……………………………… …..  ζελ. 20 

 

Σπόποι απόδοζηρ ηων ςπέπ Μ.Σ.Π.Τ. κπαηήζεων………...           ζελ. 22 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ - Δπιλεγμένα άπθπα Π.Γ. 422/1981  ………...   ζελ. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΑΣΗΔΩΝ 

 

ΤΠΔΡ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ  

ΣΗ ΑΠΟΓΟΥΔ (ΜΗΘΟΓΟΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΘΔΣΔ ΑΜΟΗΒΔ)  

 

ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Γηθαίσκα εγγξαθήο κεηφρσλ 

 

 Σαθηηθέο θξαηήζεηο ζηε κηζζνδνζία ησλ κεηφρσλ (4% θαη 1%) 

 

 Κξαηήζεηο ζηηο πξφζζεηεο ακνηβέο ησλ κεηφρσλ (2%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΣΗΜ. Καηά ηελ απφδνζε ησλ θξαηήζεσλ ηνπ πίλαθα απηνχ απφ ηηο Γ.Ο.Τ. πξνο ην 

Μ.Σ.Π.Τ. (ΚΩΓ. ΔΙΠΡ. 82419, 82982, 82983) ΓΔΝ δηελεξγείηαη θξάηεζε 10%, 

ζχκθσλα κε ηελ κε αξ. 1016784/1299-25/0016/7-2-1997 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ. Οκνίσο θαη γηα ηνπο ΚΩΓ. ΔΙΠΡ. 82420 (ΜΣΠΤ – ΓΑΝΔΙΑ) και 82984 

(ΜΣΠΤ – ΔΙΦ. ΑΝΑΓΝ. ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΔ.). 
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Πίνακαρ Κπαηήζεων ηων Μεηόσων ηος Σαμείος 

Α/Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΟΥΔ & ΔΠΙΓΟΜΑΣΑ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΓΙΔΝΔΡΓΟΤΝΣΑΙ ΟΙ ΚΡΑΣΗΔΙ 
ΠΟΟΣΟ 
ΚΡΑΣΗΗ 

ΚΑΔ 
ΔΙΠΡΑΞΗ 
ΑΠΌ Γ.Ο.Τ. 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΑΠΟΓΟΗ 

ΣΟ Μ.Σ.Π.Τ. 
ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

1 

-Γόθηκνη θαη κόληκνη Πνιηηηθνί Τπάιιεινη ησλ 
Τπνπξγείσλ θαη ηεο Βνπιήο θαζώο θαη ην ηαθηηθό 
πξνζσπηθό ησλ Αλεμάξηεησλ Γηνηθεηηθώλ 
Αξρώλ, εθηόο απηώλ πνπ εμαηξνύληαη κε λόκν 
από ηε ζπκκεηνρή ζην ΜΣΠΤ. 
-Σν Πνιηηηθό Πξνζσπηθό ηνπ Τ.ΔΘ.Α. 
-Οη Μεηαθιεηνί Τπάιιεινη 
-Οη Μόληκνη πνιηηηθνί Τπάιιεινη ησλ Ν.Π.Γ.Γ. 
πνπ δηα λόκνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Μ.Σ.Π.Τ. 

Α) Βαζηθόο Μηζζόο θαη Υξνλνεπίδνκα (όπνπ ππάξρεη) 4% 82419 67009 Π.Γ. 422/81 άξζξν 26, Ν. 4024/2011 

Β) Δπηδόκαηα, παξνρέο θαη πνζά πνπ ιακβάλνληαη ππόςε ζηε βάζε ππνινγηζκνύ ηεο ζύληαμεο 4% 82419 67009 
Ν. 3075/02, Ν. 3205/03,  
Ν. 3513/06 & άξ. 4 Ν. 3620/07, Ν. 
4024/2011  

Γ) Λνηπά επηδόκαηα ζπλεληειιόκελα κε ηελ ηαθηηθή κηζζνδνζία 1% 82419 67009 Π.Γ. 422/81 άξζξν 26 

Γ) Πάζεο θύζεσο πξόζζεηεο ακνηβέο & θαηαβαιιόκελα πνζά όπσο: απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, 
ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, λπρηεξηλά, εθεκεξίεο, επίδνκα 
αιινδαπήο, Eurocontrol Ν. 2912/01,αξ. 35 § 7 θαη Ν. 2682/99 αξ.34 § 1, ακνηβέο όινπ ηνπ 
απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία θιπ. 

2% 82982 93085 
Π.Γ. 422/81 άξζξν 27 
Ν. 3103/03 αξ. 11 & Ν. 2685/99 αξ. 17 θαη 
4 

Δ) Γηθαίσκα Δγγξαθήο ζε πεξίπησζε δηνξηζκνύ κόληκνπ ή δόθηκνπ δεκνζίνπ πνιηηηθνύ 
ππαιιήινπ ή κνληκνπνίεζεο έθηαθηνπ ππαιιήινπ  (βι. δηεπθξίληζε 4) 

Έλαο (1) κεληαίνο 
κηζζόο 

82983 93086 Π.Γ. 422/81 άξζξν 25 

2 Διεγθηηθό πλέδξην. 

Α) Βαζηθόο Μηζζόο θαη Υξνλνεπίδνκα 4% 82419 67009 
Π.Γ. 422/81 άξζξν 26, Ν. 3205/2003, Ν. 
4024/2011 

Β) Πάγηα απνδεκίσζε ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2521/97  θαη ινηπά επηδόκαηα, παξνρέο θαη 
πνζά πνπ ιακβάλνληαη ππόςε ζηε βάζε ππνινγηζκνύ ηεο ζύληαμεο 

4% 82419 67009 
Άξ. 10  Ν. 3075/02,  
άξ. 29 & 30 Ν. 3205/03 

Γ) Λνηπά επηδόκαηα ζπλεληειιόκελα κε ηελ ηαθηηθή κηζζνδνζία 1% 82419 67009 Π.Γ. 422/81 άξζξν 26 

Γ) Πάζεο θύζεσο πξόζζεηεο ακνηβέο & θαηαβαιιόκελα πνζά όπσο: απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, 
ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, λπρηεξηλά, επίδνκα αιινδαπήο  
θιπ. 

2% 82982 93085 
Π.Γ. 422/81 άξζξν 27 
Ν. 3103/03 αξ. 11 & Ν. 2685/99 αξ. 17 θαη 
4 

Δ) Γηθαίσκα Δγγξαθήο ζε πεξίπησζε δηνξηζκνύ κόληκνπ ή δόθηκνπ δεκνζίνπ πνιηηηθνύ 
ππαιιήινπ ή κνληκνπνίεζεο έθηαθηνπ ππαιιήινπ (βι. δηεπθξίληζε 4) 

Έλαο (1) κεληαίνο 
κηζζόο 

82983 93086 Π.Γ. 422/81 άξζξν 25 

3 
Πνιηηηθό πξνζσπηθό ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ 
ηνπ Κξάηνπο. 

Α) Βαζηθόο Μηζζόο θαη Υξνλνεπίδνκα (όπνπ ππάξρεη) 4% 82419 67009 
Π.Γ. 422/81 άξζξν 26, Ν. 3205/2003, Ν. 
4024/2011 

Β) Πάγηα απνδεκίσζε ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 2521/97  θαη ινηπά επηδόκαηα, παξνρέο 
θαη πνζά πνπ ιακβάλνληαη ππόςε ζηε βάζε ππνινγηζκνύ ηεο ζύληαμεο 

4% 82419 67009 
Άξ. 10  Ν. 3075/02,  
άξ. 32 & 33 Ν. 3205/03 

Γ) Λνηπά επηδόκαηα ζπλεληειιόκελα κε ηελ ηαθηηθή κηζζνδνζία 1% 82419 67009 Π.Γ. 422/81 άξζξν 26 

Γ) Πάζεο θύζεσο πξόζζεηεο ακνηβέο & θαηαβαιιόκελα πνζά όπσο: απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, 
ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, λπρηεξηλά, επίδνκα αιινδαπήο θιπ. 

2% 82982 93085 
Π.Γ. 422/81 άξζξν 27 
Ν. 3103/03 αξ. 11 & Ν. 2685/99 αξ. 17 θαη 
4 

Δ) Γηθαίσκα Δγγξαθήο ζε πεξίπησζε δηνξηζκνύ κόληκνπ ή δόθηκνπ δεκνζίνπ πνιηηηθνύ 
ππαιιήινπ ή κνληκνπνίεζεο έθηαθηνπ ππαιιήινπ  (βι. δηεπθξίληζε 4) 

Έλαο (1) κεληαίνο 
κηζζόο 

82983 93086 Π.Γ. 422/81 άξζξν 25 

4 Ιαηξνδηθαζηέο. 

Α)  Βαζηθόο Μηζζόο θαη Υξνλνεπίδνκα 4% 82419 67009 
Π.Γ. 422/81 άξζξν 26, Ν. 3205/2003, Ν. 
4024/2011 

Β) Δηδηθό Δπίδνκα ηαηξνδηθαζηηθήο ππεξεζίαο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 2521/97 4% 82419 67009 
Άξ. 10  Ν. 3075/02,  
άξ. 34 & 35 Ν. 3205/03 

Γ) Λνηπά επηδόκαηα ζπλεληειιόκελα κε ηελ ηαθηηθή κηζζνδνζία 1% 82419 67009 Π.Γ. 422/81 άξζξν 26 

Γ) Πάζεο θύζεσο πξόζζεηεο ακνηβέο & θαηαβαιιόκελα πνζά όπσο: απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, 
ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, λπρηεξηλά, εθεκεξίεο, επίδνκα 
αιινδαπήο  θιπ. 

2% 82982 93085 
Π.Γ. 422/81 άξζξν 27 
Ν. 3103/03 αξ. 11 & Ν. 2685/99 αξ. 17 θαη 
4 

Δ) Γηθαίσκα Δγγξαθήο ζε πεξίπησζε δηνξηζκνύ κόληκνπ ή δόθηκνπ δεκνζίνπ πνιηηηθνύ 
ππαιιήινπ ή κνληκνπνίεζεο έθηαθηνπ ππαιιήινπ (βι. δηεπθξίληζε 4) 

Έλαο (1) κεληαίνο 
κηζζόο 

82983 93086 Π.Γ. 422/81 άξζξν 25 
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Πίνακαρ Κπαηήζεων ηων Μεηόσων ηος Σαμείος 

Α/Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΟΥΔ  & ΔΠΙΓΟΜΑΣΑ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΓΙΔΝΔΡΓΟΤΝΣΑΙ ΟΙ ΚΡΑΣΗΔΙ 
ΠΟΟΣΟ 
ΚΡΑΣΗΗ   

ΚΑΔ 
ΔΙΠΡΑΞΗ 
ΑΠΌ Γ.Ο.Τ.  

ΚΩΓΙΚΟ 
ΑΠΟΓΟΗ 

ΣΟ Μ.Σ.Π.Τ. 
ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

5 
Μέιε Γ.Δ.Π. Α.Δ.Ι.  
Μέιε Δ.Π. Σ.Δ.Ι.  
Καζεγεηέο ΑΠΑΙΣΔ  

Α) Βαζηθόο Μηζζόο θαη Υξνλνεπίδνκα 4% 82419 67009 
Π.Γ. 422/81 άξζξν 26, Ν. 3205/2003, Ν. 
4024/2011 

Β) Δπίδνκα δηδαθηηθήο πξνεηνηκαζίαο θαη εμσδηδαθηηθήο απαζρόιεζεο ηεο πεξ, γ' ηεο παξ. 2 ησλ 
άξζξσλ 13 θαη 15 ηνπ Ν. 2530/97 θαη πάγηα απνδεκίσζε γηα δεκηνπξγία θαη ελεκέξσζε 
βηβιηνζήθεο θαη γηα ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα ηνπ Ν. 3620/07  

4% 82419 67009 
Άξ. 10  Ν. 3075/02, 
άξ. 36 & 37 Ν. 3205/03,   
άξ. 4 Ν. 3620/07 

Γ) Λνηπά επηδόκαηα ζπλεληειιόκελα κε ηελ ηαθηηθή κηζζνδνζία,  1% 82419 67009 Π.Γ. 422/81 άξζξν 26 

Γ) Πάζεο θύζεσο πξόζζεηεο ακνηβέο & θαηαβαιιόκελα πνζά όπσο: απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, 
ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα,, επίδνκα αιινδαπήο θιπ. 

2% 82982 93085 
Π.Γ. 422/81 άξζξν 27 
Ν. 3103/03 αξ. 11 & Ν 2685/99 αξ.17 θαη 4  

Δ) Γηθαίσκα Δγγξαθήο ζε πεξίπησζε δηνξηζκνύ κόληκνπ ή δόθηκνπ δεκνζίνπ πνιηηηθνύ 
ππαιιήινπ ή κνληκνπνίεζεο έθηαθηνπ ππαιιήινπ - Γηαθνξά δηθαηώκαηνο εγγξαθήο από βαζκίδα 
ζε βαζκίδα  

Έλαο (1) κεληαίνο 
κηζζόο (ή δηαθνξά 

ελόο κεληαίνπ 
κηζζνύ) 

82983 93086 Π.Γ. 422/81 άξζξν 25 
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Δξεπλεηέο θαη εηδηθνί ιεηηνπξγηθνί επηζηήκνλεο: 
α) Αθαδεκίαο Αζελώλ,  
β) ΔΘΙΑΓΔ, ΓΗΜΟΚΡΙΣΟΤ  
θαη ινηπώλ εξεπλεηηθώλ θέληξσλ, κόλν νη  
κεηαηαγκέλνη από άιιεο ππεξεζίεο νη νπνίνη 
δηαηήξεζαλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Μ.Σ.Π.Τ.             

Α) Βαζηθόο Μηζζόο θαη Υξνλνεπίδνκα 4% 82419 67009 
Π.Γ. 422/81 άξζξν 26, Ν. 3205/2003, Ν. 
4024/2011 

Β) Δηδηθό Δξεπλεηηθό Δπίδνκα ηεο πεξ. δ' ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 2530/97 4% 82419 67009 Άξ. 10  Ν. 3075/02, άξ. 38 Ν. 3205/03 

Γ) Λνηπά επηδόκαηα ζπλεληειιόκελα κε ηελ ηαθηηθή κηζζνδνζία 1% 82419 67009 Π.Γ. 422/81 άξζξν 26 

Γ) Πάζεο θύζεσο πξόζζεηεο ακνηβέο & θαηαβαιιόκελα πνζά όπσο: απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, 
ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, επίδνκα αιινδαπήο  θιπ.  

2% 82982 93085 
Π.Γ. 422/81 άξζξν 27 
Ν. 3103/03 αξ. 11 & Ν 2685/99 αξ.17 θαη 4 

Δ) Γηθαίσκα Δγγξαθήο ζε πεξίπησζε δηνξηζκνύ κόληκνπ ή δόθηκνπ δεκνζίνπ πνιηηηθνύ 
ππαιιήινπ ή κνληκνπνίεζεο έθηαθηνπ ππαιιήινπ (βι. δηεπθξίληζε 4) 

Έλαο (1) κεληαίνο 
κηζζόο 

82983 93086 Π.Γ. 422/81 άξζξν 25 
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ύκβνπινη θαη Πάξεδξνη ηνπ Παηδαγσγηθνύ 
Ιλζηηηνύηνπ, ύκβνπινη & Δηζεγεηέο Ιλζηηηνύηνπ 
Σερλ. Δθπαίδεπζεο, Καζεγεηέο Δηδ. Παηδαγ. 
Αθαδεκίαο Θεζ/λίθεο & Αλσηέξσλ 
Δθθιεζηαζηηθώλ ζρνιώλ.  

Α) Βαζηθόο Μηζζόο θαη Υξνλνεπίδνκα 4% 82419 67009 
Π.Γ. 422/81 άξζξν 26, Ν. 3205/2003, Ν 
4024/2011 

Β) Δηδηθό Δξεπλεηηθό Δπίδνκα ηεο πεξ. ζη' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2530/97 4% 82419 67009 
Άξ. 10  Ν. 3075/02, 
 άξ. 39 & 42 Ν. 3205/03 

Γ) Λνηπά επηδόκαηα ζπλεληειιόκελα κε ηελ ηαθηηθή κηζζνδνζία 1% 82419 67009 Π.Γ. 422/81 άξζξν 26 

Γ) Πάζεο θύζεσο πξόζζεηεο ακνηβέο & θαηαβαιιόκελα πνζά όπσο: απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, 
ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, λπρηεξηλά, επίδνκα αιινδαπήο  
θιπ. 

2% 82982 93085 
Π.Γ. 422/81 άξζξν 27 
Ν. 3103/03 αξ. 11 & Ν 2685/99 αξ.17 θαη 4 

Δ) Γηθαίσκα Δγγξαθήο ζε πεξίπησζε δηνξηζκνύ κόληκνπ ή δόθηκνπ δεκνζίνπ πνιηηηθνύ 
ππαιιήινπ ή κνληκνπνίεζεο έθηαθηνπ ππαιιήινπ (βι. δηεπθξίληζε 4) 

Έλαο (1) κεληαίνο 
κηζζόο 

82983 93086 Π.Γ. 422/81 άξζξν 25 

8 
Δπηζηεκνληθό εξεπλεηηθό πξνζσπηθό ηνπ 
Κ.Δ.Π.Δ. 

Α) Βαζηθόο Μηζζόο θαη Υξνλνεπίδνκα 4% 82419 67009 
Π.Γ. 422/81 άξζξν 26, Ν. 3205/2003, Ν. 
4024/2011 

Β) Δηδηθό Δπίδνκα ηεο πεξ. δ' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 2530/97 4% 82419 67009 Άξ. 10  Ν. 3075/02, άξ. 40 Ν. 3205/03 

Γ) Λνηπά επηδόκαηα ζπλεληειιόκελα κε ηελ ηαθηηθή κηζζνδνζία 1% 82419 67009 Π.Γ. 422/81 άξζξν 26 

Γ) Πάζεο θύζεσο πξόζζεηεο ακνηβέο & θαηαβαιιόκελα πνζά όπσο: απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, 
ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, λπρηεξηλά, επίδνκα αιινδαπήο  
θιπ. 

2% 82982 93085 
Π.Γ. 422/81 άξζξν 27 
Ν. 3103/03 αξ. 11 & Ν 2685/99 αξ.17 θαη 4 

Δ) Γηθαίσκα Δγγξαθήο ζε πεξίπησζε δηνξηζκνύ κόληκνπ ή δόθηκνπ δεκνζίνπ πνιηηηθνύ 
ππαιιήινπ ή κνληκνπνίεζεο έθηαθηνπ ππαιιήινπ (βι. δηεπθξίληζε 4) 

Έλαο (1) κεληαίνο 
κηζζόο 

82983 93086 Π.Γ. 422/81 άξζξν 25 
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Πίνακαρ Κπαηήζεων ηων Μεηόσων ηος Σαμείος  

Α/Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΟΥΔ  & ΔΠΙΓΟΜΑΣΑ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΓΙΔΝΔΡΓΟΤΝΣΑΙ ΟΙ ΚΡΑΣΗΔΙ 
ΠΟΟΣΟ 
ΚΡΑΣΗΗ   

ΚΑΔ 
ΔΙΠΡΑΞΗ 
ΑΠΌ Γ.Ο.Τ.  

ΚΩΓΙΚΟ 
ΑΠΟΓΟΗ 

ΣΟ Μ.Σ.Π.Τ. 
ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

9 
Καζεγεηέο Αλσηάησλ ηξαηησηηθώλ ρνιώλ & 
Δζληθήο ρνιήο Γεκόζηαο Τγείαο. 

Α) Βαζηθόο Μηζζόο θαη Υξνλνεπίδνκα 4% 82419 67009 
Π.Γ. 422/81 άξζξν 26, Ν. 3205/2003, Ν. 
4024/2011 

Β) Δπίδνκα δηδαθηηθήο πξνεηνηκαζίαο θαη εμσδηδαθηηθήο απαζρόιεζεο ηεο πεξ. γ' ηεο παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 2530/97 

4% 82419 67009 
Άξ. 10  Ν. 3075/02,  
άξ. 41 & 52 Ν. 3205/03 

Γ) Λνηπά επηδόκαηα ζπλεληειιόκελα κε ηελ ηαθηηθή κηζζνδνζία 1% 82419 67009 Π.Γ. 422/81 άξζξν 26 

Γ) Πάζεο θύζεσο πξόζζεηεο ακνηβέο & θαηαβαιιόκελα πνζά όπσο: απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, 
ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, λπρηεξηλά , επίδνκα αιινδαπήο 
θιπ. 

2% 82982 93085 
Π.Γ. 422/81 άξζξν 27 
Ν. 3103/03 αξ. 11 & Ν 2685/99 αξ.17 θαη 4 

Δ) Γηθαίσκα Δγγξαθήο ζε πεξίπησζε δηνξηζκνύ κόληκνπ ή δόθηκνπ δεκνζίνπ πνιηηηθνύ 
ππαιιήινπ ή κνληκνπνίεζεο έθηαθηνπ ππαιιήινπ (βι. δηεπθξίληζε 4) 

Έλαο (1) κεληαίνο 
κηζζόο 

82983 93086 Π.Γ. 422/81 άξζξν 25 
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Μόληκα ηειέρε ησλ σκάησλ Αζθαιείαο: 
α) ΔΛ.Α όζνη αζηπλνκηθνί ππάγνληαη ζηα 
    Σακεία ηεο πξώελ Αζηπλνκίαο Πόιεσλ 
β) ην Ππξνζβεζηηθό ώκα κέρξη & ην βαζκό ηνπ 
    Αζηπλνκηθνύ Γηεπζπληή - Ππξάξρνπ.  

Α) Βαζηθόο Μηζζόο θαη Υξνλνεπίδνκα 4% 82419 67009 Π.Γ. 422/81 άξζξν 26, Ν. 3205/2003 

Β) Δπίδνκα Δηδηθήο Απαζρόιεζεο (κέρξη πνζνύ 176 €) θαη επίδνκα εηδηθώλ ζπλζεθώλ ηεο παξ. 5 
ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 3408/05 

4% 82419 67009 
Άξ. 10  Ν. 3075/02, 
άξ. 50 & 51 Ν. 3205/03,  
άξ. 1 Ν. 3234/04  

Γ) Λνηπά επηδόκαηα ζπλεληειιόκελα κε ηελ ηαθηηθή κηζζνδνζία 1% 82419 67009 Π.Γ. 422/81 άξζξν 26 

Γ) Δπίδνκα αιινδαπήο θαη εκεξήζηαο απνδεκίσζεο εμσηεξηθνύ (ηζρύεη θαη γηα ην πνιηηηθό 
πξνζσπηθό ηνπ Τπ. Γεκόζηαο Σάμεο) 

2% 82982 93085 
Π.Γ. 422/81 άξ. 27,  
ΚΤΑ 2/52367/0022/14-10-03,  
Ν. 2685/99, άξ. 11 Ν. 3103/03 

Δ) Πάζεο θύζεσο πξόζζεηεο ακνηβέο & θαηαβαιιόκελα πνζά όπσο: απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, 
ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, λπρηεξηλά , επίδνκα αιινδαπήο 
θιπ. 

2% 82982 93085 
Π.Γ. 422/81 άξζξν 27 
Ν. 3103/03 αξ. 11 & Ν 2685/99 αξ.17 θαη 4 

Σ) Γηθαίσκα Δγγξαθήο ζε πεξίπησζε δηνξηζκνύ κόληκνπ ή δόθηκνπ δεκνζίνπ πνιηηηθνύ 
ππαιιήινπ ή κνληκνπνίεζεο έθηαθηνπ ππαιιήινπ (βι. δηεπθξίληζε 4) 

Έλαο (1) κεληαίνο 
κηζζόο 

82983 93086 Π.Γ. 422/81 άξζξν 25 
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Μόληκα ηειέρε ησλ σκάησλ Αζθαιείαο: 
α) ΔΛ.Α όζνη αζηπλνκηθνί ππάγνληαη ζηα  
    Σακεία ηεο πξώελ Αζηπλνκίαο Πόιεσλ 
β) ην Ππξνζβεζηηθό ώκα 
    από ην βαζκό ηνπ Γεληθνύ Αζηπλνκηθνύ  
    Γηεπζπληή - Αξρηππξάξρνπ θαη άλσ. 

Α) Βαζηθόο Μηζζόο θαη Υξνλνεπίδνκα 4% 82419 67009 Π.Γ. 422/81 άξζξν 26, Ν. 3205/2003 

Β) Δπίδνκα ζέζεο πςειήο επζύλεο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2448/96 θαη επίδνκα εηδηθώλ ζπλζεθώλ  
ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 3408/05 

4% 82419 67009 
Άξ. 10  Ν. 3075/02, 
άξ. 50 & 51 Ν. 3205/03,  
άξ. 1 Ν. 3234/04  

Γ) Λνηπά επηδόκαηα ζπλεληειιόκελα κε ηελ ηαθηηθή κηζζνδνζία 1% 82419 67009 Π.Γ. 422/81 άξζξν 26 

Γ) Δπίδνκα αιινδαπήο θαη εκεξήζηαο απνδεκίσζεο εμσηεξηθνύ (ηζρύεη θαη γηα ην πνιηηηθό 
πξνζσπηθό ηνπ Τπ. Γεκόζηαο Σάμεο) 

2% 82982 93085 
Π.Γ. 422/81 άξ. 27, ΚΤΑ 2/52367/0022/14-
10-03, Ν. 2685/99, άξ. 11 Ν. 3103/03 

Δ) Πάζεο θύζεσο πξόζζεηεο ακνηβέο & θαηαβαιιόκελα πνζά όπσο: απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, 
ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, λπρηεξηλά, έμνδα παξάζηαζεο 
αξρεγώλ ζσκάησλ αζθαιείαο, επίδνκα αιινδαπήο  θιπ. 

2% 82982 93085 
Π.Γ. 422/81 άξζξν 27 
Ν. 3103/03 αξ. 11 & Ν 2685/99 αξ.17 θαη 4 

Σ) Γηθαίσκα Δγγξαθήο ζε πεξίπησζε δηνξηζκνύ κόληκνπ ή δόθηκνπ δεκνζίνπ πνιηηηθνύ 
ππαιιήινπ ή κνληκνπνίεζεο έθηαθηνπ ππαιιήινπ (βι. δηεπθξίληζε 4) 

Έλαο (1) κεληαίνο 
κηζζόο 

82983 93086 Π.Γ. 422/81 άξζξν 25 
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Γηαηξνί θαη Μεραληθνί δηνξηζκέλνη ζην Γεκόζην, 
αλεμαξηήησο εκεξνκελίαο δηνξηζκνύ θαη πνπ 
ππνρξεσηηθά αζθαιίδνληαη ζηα θιαδηθά ηνπο 
Σακεία (Σ..Α.Τ. θαη Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. αληίζηνηρα)   

Α) Βαζηθόο Μηζζόο θαη Υξνλνεπίδνκα (όπνπ ππάξρεη) 4% 82419 67009 
Π.Γ. 422/81 άξζξν 26, Ν. 3205/2003,Ν. 
4024/2011 

Β) Δπηδόκαηα & Παξνρέο πνπ ιακβάλνληαη ππόςε ζηε βάζε ππνινγηζκνύ ηεο ζύληαμεο 4% 82419 67009 
Ν. 3205/2003, άξ. 2  
Ν. 3513/06, Ν. 3620/07 (γηα κεραληθνύο) 

Γ) Λνηπά επηδόκαηα ζπλεληειιόκελα κε ηελ ηαθηηθή κηζζνδνζία 1% 82419 67009 Π.Γ. 422/81 άξζξν 26 

Γ) Πάζεο θύζεσο πξόζζεηεο ακνηβέο & θαηαβαιιόκελα πνζά όπσο: απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, 
ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, λπρηεξηλά, εθεκεξίεο, επίδνκα 
αιινδαπήο  θιπ. 

2% 82982 93085 
Π.Γ. 422/81 άξζξν 27 
Ν. 3103/03 αξ. 11 & Ν 2685/99 αξ.17 θαη 4 

Δ) Γηθαίσκα Δγγξαθήο ζε πεξίπησζε δηνξηζκνύ κόληκνπ ή δόθηκνπ δεκνζίνπ πνιηηηθνύ 
ππαιιήινπ ή κνληκνπνίεζεο έθηαθηνπ ππαιιήινπ (βι. δηεπθξίληζε 4) 

Έλαο (1) κεληαίνο 
κηζζόο 

82983 93086 Π.Γ. 422/81 άξζξν 25 
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Πίνακαρ Κπαηήζεων ηων Μεηόσων ηος Σαμείος 

Α/Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΟΥΔ  & ΔΠΙΓΟΜΑΣΑ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΓΙΔΝΔΡΓΟΤΝΣΑΙ ΟΙ ΚΡΑΣΗΔΙ 
ΠΟΟΣΟ 
ΚΡΑΣΗΗ   

ΚΑΔ 
ΔΙΠΡΑΞΗ 
ΑΠΌ Γ.Ο.Τ.  

ΚΩΓΙΚΟ 
ΑΠΟΓΟΗ 

ΣΟ Μ.Σ.Π.Τ. 
ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

13 

Γηθεγόξνη δηνξηζκέλνη θαη ζην Γεκόζην, 
αλεμαξηήησο εκεξνκελίαο δηνξηζκνύ ηνπο, είηε 
σο Μέιε Γ.Δ.Π., είηε σο εθπαηδεπηηθνί ζηε 
Β/ζκηα εθπαίδεπζε, είηε σο κεηαθιεηνί 
ππάιιεινη πνπ έρνπλ σο θνξέα θύξηαο 
αζθάιηζεο ην ΣΑΜΔΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ. 

Α) Βαζηθόο Μηζζόο θαη Υξνλνεπίδνκα (όπνπ ππάξρεη) 4% 82419 67009 
Π.Γ. 422/81 άξζξν 26, Ν. 3205/2003, Ν. 
4024/2011 

Β) Δπηδόκαηα, παξνρέο θαη πνζά:  
σο κέιε Γ.Δ.Π.: όκνηα κε ηελ πεξίπησζε 5  
σο εθπαηδεπηηθνί Β/ζκηαο εθπ/ζεο: όκνηα κε ηελ πεξίπησζε 1   
σο κεηαθιεηνί: όκνηα κε ηηο πεξηπηώζεηο 1 ή 15 αληίζηνηρα 

4% 82419 67009 
Ν. 3205/2003, Ν. 3234/2004, άξ. 2 Ν. 
3513/06 

Γ) Λνηπά επηδόκαηα ζπλεληειιόκελα κε ηελ ηαθηηθή κηζζνδνζία 1% 82419 67009 Π.Γ. 422/81 άξζξν 26 

Γ) Πάζεο θύζεσο πξόζζεηεο ακνηβέο & θαηαβαιιόκελα πνζά γηα απνδεκίσζε όπσο: εθηόο 
έδξαο, ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, λπρηεξηλά, επίδνκα 
αιινδαπήο θιπ. 

2% 82982 93085 
Π.Γ. 422/81 άξζξν 27 

Ν.2685/99 άξζξν 17 θαη 4 

Δ) Γηθαίσκα Δγγξαθήο ζε πεξίπησζε δηνξηζκνύ κόληκνπ ή δόθηκνπ δεκνζίνπ πνιηηηθνύ 
ππαιιήινπ ή κνληκνπνίεζεο έθηαθηνπ ππαιιήινπ (βι. δηεπθξίληζε 4) 

Έλαο (1) κεληαίνο 
κηζζόο 

82983 93086 Π.Γ. 422/81 άξζξν 25 

14 

α) Γηεπζπληέο Πνιηηηθώλ Γξαθείσλ ησλ κειώλ 
    ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ Τθππνπξγώλ 
β) Δηδηθνί ύκβνπινη θαη Δηδηθνί πλεξγάηεο ζε 

Πνιηηηθά Γξαθεία Μειώλ ηεο Κπβέξλεζεο 
γ) Γηνηθεηηθνί κεηαθιεηνί ππάιιεινη ζε Πνιηηηθά 
    Γξαθεία Μειώλ ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ  
    Τθππνπξγώλ (Π.Γ. 63/98 Α΄/22-4-05) 
 

Α) Βαζηθόο Μηζζόο θαη Υξνλνεπίδνκα (όπνπ ππάξρεη) 4% 82419 67009 Π.Γ. 422/81 άξζξν 26, Ν. 3205/2003 

Β) Δπηδόκαηα & Παξνρέο πνπ ιακβάλνληαη ππόςε ζηε βάζε ππνινγηζκνύ ηεο ζύληαμεο 4% 82419 67009 

Ν. 3075/2002, Ν. 3205/2003,  
Ν. 3234/2004, Ν. 3513/2006, 
άξ. 4, Ν. 3620/2007 εθηόο  ηεο πεξί[ησζεο 
α , Π.Γ. 422/81 

Γ) Λνηπά επηδόκαηα ζπλεληειιόκελα κε ηελ ηαθηηθή κηζζνδνζία 1% 82419 67009 Π.Γ. 422/81 άξζξν 26 

Γ) Πάζεο θύζεσο πξόζζεηεο ακνηβέο & θαηαβαιιόκελα πνζά όπσο:  απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, 
ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, λπρηεξηλά, επίδνκα αιινδαπήο  
θιπ. 

2% 82982 93085 Π.Γ. 422/81 άξζξν 27 

Δ) ηε δηαθνξά κεηαμύ ησλ απνδνρώλ ηεο νξγαληθήο ζέζεο θαη ησλ απνδνρώλ ηεο λέαο ζέζεο 
ησλ ήδε κεηόρσλ ηνπ Σακείνπ 

2% 82982 93085 Π.Γ. 422/81 άξζξν 27 

Σ) Γηθαίσκα Δγγξαθήο ζε πεξίπησζε δηνξηζκνύ κόληκνπ ή δόθηκνπ δεκνζίνπ πνιηηηθνύ 
ππαιιήινπ ή κνληκνπνίεζεο έθηαθηνπ ππαιιήινπ (βι. δηεπθξίληζε 4) 

Έλαο (1) κεληαίνο 
κηζζόο  

82983 93086 Π.Γ. 422/81 άξζξν 25 

15 

Οη δηνξηδόκελνη κε κέηνρνη ηνπ ΜΣΠΤ ζε ζέζεηο : 
α) Γεληθώλ θαη Δηδηθώλ Γξακκαηέσλ Τπνπξγείσλ 
β) Δθηειεζηηθώλ  Γξακκαηέσλ Πεξηθεξεηώλ θαη 
Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ 
γ) Γηνηθεηώλ θαη Αλαπιεξσηώλ Γηνηθεηώλ 
Ννζνθνκείσλ θαη ΓΤΠΔ 
δ) Πξόεδξσλ θαη Αλαπιεξσηώλ Γελ. Γ/ληώλ ησλ 
ΓΤΠΔ 
ε) Πξνέδξσλ θαη κειώλ ησλ Αλεμάξηεησλ 
Γηνηθεηηθώλ Αξρώλ.   
θαζίζηαληαη κέηνρνη εθόζνλ δελ έρνπλ επηιέμεη 
βάζεη εηδηθνύ Νόκνπ λα δηαηεξήζνπλ ην 
πξνεγνύκελν αζθαιηζηηθό θαζεζηώο. 
Ν. 2227/94, αξ. 8 παξ. 8.  

Α) Βαζηθόο Μηζζόο θαη Υξνλνεπίδνκα 4% 82419 67009 
Π.Γ. 422/81 άξζξν 26, Ν. 3205/2003, Ν. 
4024/2011 

Β) Δπηδόκαηα & Παξνρέο πνπ ιακβάλνληαη ππόςε ζηε βάζε ππνινγηζκνύ ηεο ζύληαμεο               4%        82419          67009 

Ν. 3075/2002, Ν. 3205/2003,  
Ν. 3234/2004, Ν. 3513/2006, 
άξ. 4, Ν. 3620/2007 εθηόο  ηεο πεξί[ησζεο 
α , Π.Γ. 422/81 

Γ) Λνηπά επηδόκαηα ζπλεληειιόκελα κε ηελ ηαθηηθή κηζζνδνζία 1% 82419 67009 Π.Γ. 422/81 άξζξν 26 

Γ) Πάζεο θύζεσο πξόζζεηεο ακνηβέο & θαηαβαιιόκελα πνζά όπσο: απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, 
ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, λπρηεξηλά, επίδνκα αιινδαπήο  
θιπ. 

2% 82419 67009 
Π.Γ. 422/81 άξζξν 26 
Ν. 3103/03 αξ. 11 & Ν 2685/99 αξ.17 θαη 4 

Δ) Γηθαίσκα Δγγξαθήο ζε πεξίπησζε δηνξηζκνύ κόληκνπ ή δόθηκνπ δεκνζίνπ πνιηηηθνύ 
ππαιιήινπ ή κνληκνπνίεζεο έθηαθηνπ ππαιιήινπ (βι. δηεπθξίληζε 4) 

Έλαο (1) κεληαίνο 
κηζζόο 

82983 93086 Π.Γ. 422/81 άξζξν 25 



 10 

Πίνακαρ Κπαηήζεων ηων Μεηόσων ηος Σαμείος 

Α/Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΟΥΔ  & ΔΠΙΓΟΜΑΣΑ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΓΙΔΝΔΡΓΟΤΝΣΑΙ ΟΙ ΚΡΑΣΗΔΙ 
ΠΟΟΣΟ 
ΚΡΑΣΗΗ   

ΚΑΔ 
ΔΙΠΡΑΞΗ 
ΑΠΌ Γ.Ο.Τ.  

ΚΩΓΙΚΟ 
ΑΠΟΓΟΗ 

ΣΟ Μ.Σ.Π.Τ. 
ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

16 

 
 
Μόληκνη πνιηηηθνί ππάιιεινη κέηνρνη ηνπ ΜΣΠΤ 
πνπ δηνξίδνληαη ζε ζέζεηο: 
α) Γεληθώλ θαη Δηδηθώλ Γξακκαηέσλ Τπνπξγείσλ 
β) Δθηειεζηηθώλ Γξακκαηέσλ Πεξηθεξεηώλ θαη 
Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ 
γ) Γηνηθεηώλ θαη Αλαπιεξσηώλ Γηνηθεηώλ 
Ννζνθνκείσλ θαη ΓΤΠΔ 
δ) Πξνέδξσλ θαη Αλαπιεξσηώλ Γελ. Γ/ληώλ ησλ 
ΓΤΠΔ 
ε) Πξνέδξσλ θαη κειώλ ησλ Αλεμάξηεησλ 
Γηνηθεηηθώλ Αξρώλ  
έρνπλ ηαθηηθέο θξαηήζεηο ζην κηζζό ηεο 
νξγαληθήο ηνπο ζέζεο θαζώο θαη ηηο 
θξαηήζεηο ηεο πεξίπηωζεο Δ  
 

Α) Βαζηθόο Μηζζόο θαη Υξνλνεπίδνκα 4% 82419 67009 
Π.Γ. 422/81 άξζξν 26, Ν. 3205/2003, Ν. 
4024/2011, Ν. 2227/94 αξ. 8 παξ. 8 

Β) Δπηδόκαηα & Παξνρέο πνπ ιακβάλνληαη ππόςε ζηε βάζε ππνινγηζκνύ ηεο ζύληαμεο               4%        82419          67009 

Ν. 3075/2002, Ν. 3205/2003,  
 Ν. 3513/2006, 
άξ. 4, Ν. 3620/2007 εθηόο  ηεο 
πεξίπησζεο α , Π.Γ. 422/81 

Γ) Λνηπά επηδόκαηα ζπλεληειιόκελα κε ηελ ηαθηηθή κηζζνδνζία 1% 82419 67009 Π.Γ. 422/81 άξζξν 26 

Γ) Πάζεο θύζεσο πξόζζεηεο ακνηβέο & θαηαβαιιόκελα πνζά όπσο: απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, 
ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, λπρηεξηλά, επίδνκα αιινδαπήο  
θιπ. 

2% 82982 93085 
Π.Γ. 422/81 άξζξν 26 
Ν. 3103/03 αξ. 11 & Ν 2685/99 αξ.17 θαη 4 

 
Δ) ηε δηαθνξά κεηαμύ ησλ απνδνρώλ ηεο νξγαληθήο ζέζεο θαη ησλ απνδνρώλ ηεο λέαο ζέζεο 
ησλ ήδε κεηόρσλ ηνπ Σακείνπ 

2% 82982 93085 Π.Γ. 422/81 άξζξν 27 

Σ) Γηαθνξά δηθαηώκαηνο εγγξαθήο (βι. δηεπθξίληζε 4) 
Γηαθνξά ελόο 

κεληαίνπ κηζζνύ 
82983 93086 Π.Γ. 422/81 άξζξν 25 

17 

 
Πνιηηηθνί Τπάιιεινη Μέηνρνη ηνπ ΜΣΠΤ πνπ 
δηνξίδνληαη ζε ζέζεηο Γηνηθεηή θαη Αληηπξνέδξνπ 
ηνπ Γ.. ησλ Γ.Τ.ΠΔ., Γηνηθεηώλ θαη 
Αλαπιεξσηώλ Γηνηθεηώλ ζε Ννζνθνκεία ησλ 
ΓΤ.ΠΔ. θαη Πξνέδξσλ θαη κειώλ ησλ 
Αλεμάξηεησλ Γηνηθεηηθώλ Αξρώλ  έρνπλ 
ηαθηηθέο θξαηήζεηο ζην κηζζό ηεο νξγαληθήο 
ηνπο ζέζεο θαζώο θαη ηηο θξαηήζεηο ηεο 
πεξίπηωζεο Δ  
 
 

Α) Βαζηθόο Μηζζόο θαη Υξνλνεπίδνκα               4%         82419          67009 
Π.Γ. 422/81 άξζξν 26, Ν. 3205/2003, Ν. 
3513/2006 αξ. 3 

Β) Δπηδόκαηα & Παξνρέο πνπ ιακβάλνληαη ππόςε ζηε βάζε ππνινγηζκνύ ηεο ζύληαμεο               4% 
         
      82419 

         67009 
Ν. 3075/2002, Ν. 3205/2003, Ν. 
3329/2005, Ν. 4024/2011, Ν. 3513/2006 
αξ. 3,  

Γ) Λνηπά επηδόκαηα ζπλεληειιόκελα κε ηελ ηαθηηθή κηζζνδνζία  1%      82419 67009 
Π.Γ. 422/81 άξζξν 26 
Ν. 3513/2006 αξ. 3 

Γ) Πάζεο θύζεσο πξόζζεηεο ακνηβέο & θαηαβαιιόκελα πνζά όπσο: απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, 
ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, λπρηεξηλά, επίδνκα αιινδαπήο  
θιπ. 

2% 82982 93085 
Π.Γ. 422/81 άξζξν 27 
Ν. 3103/03 αξ. 11 & Ν 2685/99 αξ.17 θαη 4 

Δ) ηε δηαθνξά κεηαμύ ησλ απνδνρώλ ηεο νξγαληθήο ζέζεο θαη ησλ απνδνρώλ ηεο λέαο ζέζεο 
ησλ ήδε κεηόρσλ ηνπ Σακείνπ 

2% 82982 93085 Π.Γ. 422/81 άξζξν 27 

Σ) Γηθαίσκα Δγγξαθήο ζε πεξίπησζε δηνξηζκνύ κόληκνπ ή δόθηκνπ δεκνζίνπ πνιηηηθνύ 
ππαιιήινπ ή κνληκνπνίεζεο έθηαθηνπ ππαιιήινπ * (βι. δηεπθξίληζε 4) 

Έλαο (1) κεληαίνο 
κηζζόο  

82983 93086 Π.Γ. 422/81 άξζξν 25 

18 

 
Πνιηηηθνί Τπάιιεινη Μέηνρνη ηνπ ΜΣΠΤ πνπ 
δηνξίδνληαη ζε ζέζεηο Γηνηθεηώλ, Τπνδηνηθεηώλ, 
Πξνέδξσλ, Αληηπξνέδξσλ, Γηεπζπλόλησλ 
πκβνύισλ, Γεληθώλ Γηεπζπληώλ, 
Αλαπιεξσηώλ θαη Βνεζώλ Γεληθώλ Γηεπζπληώλ 
ζε Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ν.Π.Ι.Γ. ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα 
(άξζξν 32 παξ. 18 ηνπ Ν. 2190/28Α΄/1994) 
έρνπλ ηαθηηθέο θξαηήζεηο ζην κηζζό ηεο 
νξγαληθήο ηνπο ζέζεο θαζώο θαη ηηο 
θξαηήζεηο ηεο πεξίπηωζεο Δ. 

Α) Βαζηθόο Μηζζόο θαη Υξνλνεπίδνκα 4% 82419 67009 
Π.Γ. 422/81 άξζξν 26, Ν. 3205/2003, Ν. 
2190/94 αξ. 32 παξ. 18 

Β) Δπηδόκαηα & Παξνρέο πνπ ιακβάλνληαη ππόςε ζηε βάζε ππνινγηζκνύ ηεο ζύληαμεο 4% 82419 67009 
Ν. 3075/2002,  Ν. 3205/2003,  Ν. 
3513/2006, Ν. 4024/2011, Ν. 2190/94 αξ. 
32 παξ. 18 

Γ) Λνηπά επηδόκαηα ζπλεληειιόκελα κε ηελ ηαθηηθή κηζζνδνζία 1% 82419 67009 
Π.Γ. 422/81 άξζξν 26, Ν. 2190/94 αξ. 32 
παξ. 18 

Γ) Πάζεο θύζεσο πξόζζεηεο ακνηβέο & θαηαβαιιόκελα πνζά όπσο: απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, 
έμνδα παξάζηαζεο θαη ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, ζπκκεηνρή ζε επηηξνπέο, ππεξσξίεο, 
εμαηξέζηκα, λπρηεξηλά θιπ. 

2% 82982 93085 Π.Γ. 422/81 άξζξν 27 

Δ) ηε δηαθνξά κεηαμύ ησλ απνδνρώλ ηεο νξγαληθήο ζέζεο θαη ησλ απνδνρώλ ηεο λέαο ζέζεο 2% 82982 93085 Π.Γ. 422/81 άξζξν 27 
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Πίνακαρ Κπαηήζεων ηων Μεηόσων ηος Σαμείος 

Α/Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΟΥΔ  & ΔΠΙΓΟΜΑΣΑ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΓΙΔΝΔΡΓΟΤΝΣΑΙ ΟΙ ΚΡΑΣΗΔΙ 
ΠΟΟΣΟ 
ΚΡΑΣΗΗ   

ΚΑΔ 
ΔΙΠΡΑΞΗ 
ΑΠΌ Γ.Ο.Τ.  

ΚΩΓΙΚΟ 
ΑΠΟΓΟΗ 

ΣΟ Μ.Σ.Π.Τ. 
ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

19 

 
Μέιε Γ.Δ.Π. πνπ δηνξίδνληαη ζε ζέζε Γεληθώλ 
θαη Δηδηθώλ Γξακκαηέσλ Τπνπξγείσλ, ηεινύλ ζε 
αλαζηνιή άζθεζεο ησλ θαζεθόλησλ ηνπο  
έρνπλ ηαθηηθέο θξαηήζεηο ζηε ζέζε κέινπο Γ.Δ.Π 
θαζώο θαη ηηο θξαηήζεηο ηεο πεξίπηωζεο Δ. 
(άξ. 5 Ν. 2530/97 & άξ.5 Ν. 2703/99). ε 
πεξίπησζε κε έγθαηξεο ππνβνιήο δήισζεο ζα 
έρνπλ ηαθηηθέο θξαηήζεηο ζηε ζέζε Γξακκαηέα 
Τπνπξγείνπ  

Α) Βαζηθόο Μηζζόο θαη Υξνλνεπίδνκα 4% 82419 67009 Π.Γ. 422/81 άξζξν 26, Ν. 3205/2003 

Β) Δπηδόκαηα & Παξνρέο πνπ ιακβάλνληαη ππόςε ζηε βάζε ππνινγηζκνύ ηεο ζύληαμεο 4% 82419 67009 
Ν. 3075/2002,  Ν. 3205/2003,  
 Ν. 3513/2006, Ν. 4024/2011 

Γ) Λνηπά επηδόκαηα ζπλεληειιόκελα κε ηελ ηαθηηθή κηζζνδνζία 1% 82419 67009 Π.Γ. 422/81 άξζξν 26 

Γ) Πάζεο θύζεσο πξόζζεηεο ακνηβέο & θαηαβαιιόκελα πνζά όπσο: απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, 
ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, λπρηεξηλά,  θιπ. 

2% 82982 93085 Π.Γ. 422/81 άξζξν 27 

Δ) ηε δηαθνξά κεηαμύ ησλ απνδνρώλ ηεο νξγαληθήο ζέζεο θαη ησλ απνδνρώλ ηεο λέαο ζέζεο 
ησλ ήδε κεηόρσλ ηνπ Σακείνπ 

2% 82982 93085 Π.Γ. 422/81 άξζξν 25 

Σ) Γηαθνξά δηθαηώκαηνο εγγξαθήο (βι. δηεπθξίληζε 4) 
Γηαθνξά ελόο 

κεληαίνπ κηζζνύ 
82983 93086  

20 

Πνιηηηθνί Τπάιιεινη Μέηνρνη ηνπ ΜΣΠΤ πνπ 
εθιέγνληαη σο αηξεηά όξγαλα ησλ ΟΣΑ, Α’ 
Βαζκνύ (Γήκσλ) θαη Β’ Βαζκνύ (Πεξηθεξεηώλ) 
γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο ζεηείαο ηνπο έρνπλ 
ηαθηηθέο θξαηήζεηο ζην κηζζό ηεο νξγαληθήο ηνπο 
ζέζεο (άξ. 24 Ν. 3613/07, Ν. 3852/2010).   

Α) Βαζηθόο Μηζζόο θαη Υξνλνεπίδνκα 4% 82419 67009 
Π.Γ. 422/81 άξζξν 26, Ν. 3205/2003, Ν. 
4024/2011 

Β) Δπηδόκαηα & Παξνρέο πνπ ιακβάλνληαη ππόςε ζηε βάζε ππνινγηζκνύ ηεο ζύληαμεο 4% 82419 67009 Ν.3029/2002,Ν. 3075/2002,Ν. 3205/2003,                                          

Γ) Λνηπά επηδόκαηα ζπλεληειιόκελα κε ηελ ηαθηηθή κηζζνδνζία 1% 82419 67009 Π.Γ. 422/81 άξζξν 26 

Γ) Αληηκηζζία θαη πάζεο θύζεσο πξόζζεηεο ακνηβέο & θαηαβαιιόκελα πνζά όπσο: απνδεκίσζε 
εθηόο έδξαο, ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, λπρηεξηλά θιπ. 

2% 82982 93085 Π.Γ. 422/81 άξζξν 27 

21 

Αγξνηηθνί Γηαηξνί πνπ ππεξεηνύλ ηελ 
ππνρξεσηηθή ηνπο ζεηεία ζε λνζνθνκεία, 
αγξνηηθά ηαηξεία, πγεηνλνκηθνύο ζηαζκνύο θιπ. 
ζηελ παξάηαζε ηεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ. 

Α) Βαζηθόο Μηζζόο θαη Υξνλνεπίδνκα 4% 82419 67009 
Π.Γ. 422/81 άξζξν 26, Ν. 3205/2003, Ν. 
4024/2011 

Β) Δπηδόκαηα & Παξνρέο πνπ ιακβάλνληαη ππόςε ζηε βάζε ππνινγηζκνύ ηεο ζύληαμεο 4% 82419 67009 Ν. 3205/2003, Ν. 3513/2006 

Γ) Λνηπά επηδόκαηα ζπλεληειιόκελα κε ηελ ηαθηηθή κηζζνδνζία 1% 82419 67009 Π.Γ. 422/81 άξζξν 26 

Γ) Πάζεο θύζεσο πξόζζεηεο ακνηβέο & θαηαβαιιόκελα πνζά όπσο:  απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, 
ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, εμαηξέζηκα, λπρηεξηλά, εθεκεξίεο θιπ. 

2% 82982 93085 Π.Γ. 422/81 άξζξν 27 

Δ) Γηθαίσκα Δγγξαθήο ζε πεξίπησζε δηνξηζκνύ κόληκνπ ή δόθηκνπ δεκνζίνπ πνιηηηθνύ 
ππαιιήινπ ή κνληκνπνίεζεο έθηαθηνπ ππαιιήινπ (βι. δηεπθξίληζε 4) 

Έλαο (1) κεληαίνο 
κηζζόο 

82983 93086 Π.Γ. 422/81 άξζξν 25 

 

ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ ΔΠΙ ΣΩΝ ΚΡΑΣΗΔΩΝ:           

1. Οη θξαηήζεηο ππέξ Μ.Σ.Π.Τ. ησλ πεξηπηώζεωλ Α, Β θαη Γ πνπ έρνπλ ραξαθηήξα αληαπνδνηηθό, δηελεξγνύληαη γηα 12 κήλεο θαη’ έηνο. 

2. Οη θξαηήζεηο ησλ πεξηπηώζεωλ Γ, Δ θαη  Σ δηελεξγνύληαη θαηά πεξίπηωζε, δειαδή όηαλ πθίζηαληαη ζρεηηθέο απνδνρέο. 

3. Σν δηθαίωκα εγγξαθήο αλέξρεηαη ζην ζύλνιν ηνπ αθαζάξηζηνπ κηζζνύ ηνπ πξώηνπ κήλα δηνξηζκνύ ηνπ κεηόρνπ θαη παξαθξαηείηαη ζε 12 ηζόπνζεο κεληαίεο δόζεηο. 
4. Γηαθνξά δηθαηώκαηνο εγγξαθήο ζε πεξίπηωζε κεηάηαμεο ζε άιιε ππεξεζία ή από θιάδν ζε θιάδν θαη γηα ηνπο γηαηξνύο ηνπ ΔΤ ζε πεξίπηωζε αιιαγήο βαζκίδαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηεο πξναγωγηθήο εμέιημεο.  
5. Οη πξναλαθεξόκελεο θξαηήζεηο ππέξ ΜΣΠΤ ηζρύνπλ θαη γηα ηνπο δηνξηδόκελνπο από 1/1/2011 
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ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΑΣΗΔΩΝ 

 

ΤΠΔΡ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ  

ΣΗ ΑΠΟΓΟΥΔ (ΜΗΘΟΓΟΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΘΔΣΔ ΑΜΟΗΒΔ) 

 

ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΤ ΓΔ ΜΔΣΔΥΟΤΝ ΣΟ ΜΣΠΤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Πφξνη απφ κηζζνδνζία θαη πξφζζεηεο ακνηβέο ππαιιήισλ πνπ δε 

κεηέρνπλ ζην ΜΣΠΤ (1%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ΣΗΜ. Καηά ηελ απφδνζε ησλ θξαηήζεσλ ηνπ πίλαθα απηνχ απφ ηηο Γ.Ο.Τ. πξνο ην 

Μ.Σ.Π.Τ. (ΚΩΓ. ΔΙΠΡ. 82985) ΓΔΝ δηελεξγείηαη θξάηεζε 10%, ζχκθσλα κε ηελ κε 

αξ. 1016784/1299-25/0016/7-2-1997 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ.  
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Πίνακαρ Κπαηήζεων Τπαλλήλων πος δε μεηέσοςν ζηο ΜΣΠΤ 

Α/Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΑΠΟΓΟΥΔ  & ΔΠΙΓΟΜΑΣΑ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΓΙΔΝΔΡΓΟΤΝΣΑΙ ΟΙ 

ΚΡΑΣΗΔΙ 
ΠΟΟΣΟ 
ΚΡΑΣΗΗ   

ΚΑΔ 
ΔΙΠΡΑΞΗ 

ΑΠΌ Γ.Ο.Τ. 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΑΠΟΓΟΗ 

ΣΟ Μ.Σ.Π.Τ. 

ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

1 

Μόληκνη Πνιηηηθνί Τπάιιεινη ησλ Τπνπξγείσλ θαη ηεο Βνπιήο νη νπνίνη 
έρνπλ εμαηξεζεί κε Νόκν από ηε ζπκκεηνρή ζην ΜΣΠΤ (ΜΗ ΜΔΣΟΥΟΙ) 

Α) Δπί ηνπ ζπλόινπ ησλ απνδνρώλ θαη νησλδήπνηε άιισλ 
απνδεκηώζεώλ ηνπο 

1% 82985 93088 Άξζξν 26 ηνπ Π.Γ. 422/81 

Β) Δπί ησλ πάζεο θύζεσο πξόζζεησλ θαη έθηαθησλ ακνηβώλ ηνπο 
όπσο: απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, 
ακνηβέο από ΔΛΚΔ θαη ΔΛΚΔΑ, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, λπρηεξηλά, 
ακνηβέο από άζθεζε ηδησηηθνύ έξγνπ, επίδνκα αιινδαπήο, ακνηβέο 
όινπ ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία  
θιπ.) 

1% 82985 93088 Άξζξν 27 ηνπ Π.Γ. 422/81 

ΔΞΑΙΡΟΤΝΣΑΙ ΣΩΝ ΚΡΑΣΗΔΩΝ: 
  ηεο πεξίπηωζεο Α: 
- Οη δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί θαη ππάιιεινη πνπ δελ κεηέρνπλ ζην ΜΣΠΤ   
- νη κόληκνη κε ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ ππάιιεινη: 
  Α) ησλ ΟΣΑ Α΄ Βαζκνύ  
  Β) ησλ ππεξεζηώλ ησλ νπνίσλ ην κόληκν πξνζσπηθό βάζεη λόκνπ δε 
κεηέρεη ζην ΜΣΠΤ (ΝΠΓΓ) 
  Γ) ησλ ΝΠΓΓ θαη ησλ Οξγαληζκώλ πνπ επνπηεύνληαη από ην Τ.ΔΘ.Α.   

  

      

Πξάμε Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ αξ. 15 
(πλεδξ. 2ε, 20/1/2009, Σκ. 1)  

2 

 
Οη δηνξηδόκελνη κε κέηνρνη ηνπ ΜΣΠΤ ζε ζέζεηο : 
α) Γεληθώλ θαη Δηδηθώλ Γξακκαηέσλ Τπνπξγείσλ 
β) Δθηειεζηηθώλ Γξακκαηέσλ Πεξηθεξεηώλ θαη Απνθεληξσκέλσλ 
Γηνηθήζεσλ 
γ) Γηνηθεηώλ θαη Αλαπιεξσηώλ Γηνηθεηώλ Ννζνθνκείσλ θαη ΓΤΠΔ 
δ) Πξόεδξσλ θαη Αλαπιεξσηώλ Γελ. Γ/ληώλ ησλ ΓΤΠΔ 
ε) Πξνέδξσλ θαη κειώλ ησλ Αλεμάξηεησλ Γηνηθεηηθώλ Αξρώλ.   
Δθόζνλ έρνπλ επηιέμεη βάζεη εηδηθνύ Νόκνπ λα δηαηεξήζνπλ ή δηαηεξνύλ 
ππνρξεσηηθά ην πξνεγνύκελν αζθαιηζηηθό ηνπο θαζεζηώο.  

Δπί ηνπ ζπλόινπ ησλ απνδνρώλ θαη νησλδήπνηε άιισλ απνδεκηώζεώλ 
ηνπο όπσο: απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, 
επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, επίδνκα αιινδαπήο θιπ. 

1% 82985 93088 
Άξζξα 26 παξ.1 πεξηπη. γ΄ θαη 27 ηνπ Π.Γ. 
422/81,  

3 

Οη πνιηηηθνί θαη ζηξαηησηηθνί πληαμηνύρνη ηνπ Γεκνζίνπ πνπ θαηέρνπλ 
ζέζε δεκνζίνπ ππαιιήινπ ή ζέζε κεηαθιεηνύ ππαιιήινπ θαη ιακβάλνπλ  
ην 30% ηεο ζύληαμεο θαη ηηο απνδνρέο ηεο λέαο ηνπο ζέζεο. θαζώο θαη 
ζπληαμηνύρνη αλεμαξηήησο θνξέα θύξηαο αζθάιηζεο πνπ θαηέρνπλ ίδηεο κε 
ηηο παξαπάλσ ζέζεηο.  

Δπί ηνπ ζπλόινπ ησλ απνδνρώλ θαη νησλδήπνηε άιισλ απνδεκηώζεώλ 
ηνπο όπσο; απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, 
επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, επίδνκα αιινδαπήο, θιπ.  

1% 82985 93088 
Άξζξα 26 παξ.1 πεξηπη. γ΄ θαη 27 ηνπ Π.Γ. 
422/81 

4 

ηξαηησηηθνί ζπληαμηνύρνη κε πιήξε αλαζηνιή ηεο ζύληαμήο ηνπο, πνπ 
δηνξίδνληαη ζε δεκόζηεο ζέζεηο ή σο κεηαθιεηνί ππάιιεινη θαη δεηνύλ κε 
αίηεζή ηνπο λα εμαηξεζνύλ από ηηο ηαθηηθέο ππέξ ΜΣΠΤ θξαηήζεηο.  
 

Δπί ηνπ ζπλόινπ ησλ απνδνρώλ θαη νησλδήπνηε άιισλ απνδεκηώζεώλ 
ηνπο όπσο: απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, 
επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, επίδνκα αιινδαπήο θιπ. 

1% 82985 93088 
Άξζξν 16 παξ. 3 ηνπ Π.Γ. 422/81, αξ. 26 
παξ. 1γ θαη αξ. 27 ηνπ Π.Γ. 422/81 

5 

Τπάιιεινη ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκόζηαο Σάμεο κε κέηνρνη ηνπ ΜΣΠΤ πνπ 

κεηαθηλνύληαη εθηόο  έδξαο κε εληνιή ηνπ Γεκνζίνπ θαη ΝΠΓΓ ζην 
εμσηεξηθό ή εζσηεξηθό γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο. 

ην Δπίδνκα Αιινδαπήο θαη εκεξήζηαο απνδεκίσζεο εζσηεξηθνύ ή 
εμσηεξηθνύ 

1% 82985 93088 
Άξζξν 27 ηνπ Π.Γ. 422/81,  
Κ.Τ.Α. αξ. 2/52367/0022/23-9-2003  
Φ.Δ.Κ. 1514/η. Β΄/14-10-2003) 

6 
Οη ππάιιεινη ηνπ ΙΚΑ ,ησλ ΟΣΑ Α’ Βαζκνύ θαη ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ 
Γεκνζίνπ πνπ νη ππάιιεινί ηνπο δελ κεηέρνπλ ζην ΜΣΠΤ.  

Δπί ησλ πάζεο θύζεσο πξόζζεησλ θαη έθηαθησλ ακνηβώλ ηνπο όπσο: 
απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, 
ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, λπρηεξηλά θιπ.  

1% 82985 93088 
Άξζξν 27 ηνπ Π.Γ. 422/81 
Πξάμε Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ αξ. 80 
(πλεδξ. 13

ε
/2-6-2009) 

7 

Οη ππάιιεινη ηνπ Γεκνζίνπ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ 
ή νξηζκέλνπ ρξόλνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαθεξόκελσλ 
ππαιιήισλ κε ζρέζε εξγαζίαο ΙΓΑΥ αλεμάξηεηα από ην γεγνλόο όηη 
δηαηεξνύλ ην πξνεγνύκελν αζθαιηζηηθό ηνπο θαζεζηώο). 

Δπί ησλ πάζεο θύζεσο απνδεκηώζεώλ ηνπο όπσο: απνδεκίσζε εθηόο 
έδξαο, ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, 
λπρηεξηλά θιπ. 

1% 82985 93088 
Άξζξν 27 ηνπ Π.Γ. 422/81 
Πξάμεηο Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ αξ. 182/91, 
470/83, 83/78 

8 
Όζνη από ην πξνζσπηθό ησλ Παηδηθώλ ηαζκώλ (θαζαξίζηξηεο, 
καγείξηζζεο, δηδαθηηθό πξνζσπηθό) δηνξίδνληαη κε Απόθαζε ησλ ΟΣΑ Α’ 
Βαζκνύ (Φ.Δ.Κ. Ν.Π.Γ.Γ.). 

Δπί ησλ πάζεο θύζεσο πξόζζεησλ θαη έθηαθησλ ακνηβώλ ηνπο όπσο: 
απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, 
ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, λπρηεξηλά θιπ. 

1% 82985 93088 Άξζξν 27 ηνπ Π.Γ. 422/81 
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                                                                Πίνακαρ Κπαηήζεων Τπαλλήλων πος δε μεηέσοςν ζηο ΜΣΠΤ 

Α/Α                           ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΑΠΟΓΟΥΔ  & ΔΠΙΓΟΜΑΣΑ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΓΙΔΝΔΡΓΟΤΝΣΑΙ  
                                        ΟΙ ΚΡΑΣΗΔΙ 

ΠΟΟΣΟ 
ΚΡΑΣΗΗ 

ΚΑΔ 
ΔΙΠΡΑΞΗ 
ΑΠΌ Γ.Ο.Τ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΑΠΟΓΟΗ 
ΣΟ Μ.Σ.Π.Τ 

                    ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

9 
Σν απνζπαζκέλν ζην Γεκόζην, ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηνηθήζεηο θαη ηα ΝΠΓΓ 
κόληκν πξνζσπηθό από ηνπο ΟΣΑ θαη ηνλ επξύηεξν Γεκόζην Σνκέα.  

Δπί ησλ πξόζζεησλ ακνηβώλ ή απνδεκηώζεσλ από δεκόζηεο Πνιηηηθέο 
Τπεξεζίεο ή ΝΠΓΓ 

1% 82985 93088 Άξζξν 27 ηνπ Π.Γ. 422/81 

10 
Οη Δηδηθνί ύκβνπινη  θαη Δηδηθνί πλεξγάηεο πνπ δηνξίδνληαη ζηηο Γεληθέο 
Γξακκαηείεο κε ζύκβαζε ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ (Π.Γ. 
63/2005)  

Δπί ησλ πξόζζεησλ θαη έθηαθησλ ακνηβώλ ηνπο όπσο: απνδεκίσζε 
εθηόο έδξαο, ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, 
εμαηξέζηκα θιπ. 

1% 82985 93088 Άξζξν 27 ηνπ Π.Γ. 422/81 

11 
Γεκόζηνη Τπάιιεινη νη νπνίνη έρνπλ εμαηξεζεί κε λόκν από ηε ζπκκεηνρή 
ζην ΜΣΠΤ θαη εθιέγνληαη σο αηξεηά όξγαλα ησλ ΟΣΑ Α’ θαη Β’ Βαζκνύ  

Δπί ηνπ ζπλόινπ ηεο αληηκηζζίαο θαη πάζεο θύζεσο πξόζζεησλ 
ακνηβώλ & θαηαβαιιόκελσλ πνζώλ γηα απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, 
ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα θιπ. 

1% 82985 93088 Άξζξν 27 ηνπ Π.Γ. 422/81 

12 
Αγξνηηθνί Γηαηξνί πνπ ππεξεηνύλ ηελ ππνρξεσηηθή ηνπο ζεηεία ζε 
λνζνθνκεία,  αγξνηηθά ηαηξεία, πγεηνλνκηθνύο ζηαζκνύο θιπ. θαηά ηε 
ζεηεία ηνπο ηεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ 

Δπί ηνπ ζπλόινπ ησλ απνδνρώλ θαη νηνλδήπνηε άιισλ απνδεκηώζεώλ 
ηνπο όπσο: απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, 
επηηξνπέο, εθεκεξίεο, εμαηξέζηκα, λπρηεξηλά θιπ. 

1% 82985 93088 
Άξζξα 26 παξ.1 πεξηπη. γ΄ θαη 27 ηνπ Π.Γ. 
422/81 

13 Δηδηθεπόκελνη, επηθνπξηθνί θαη ζηξαηησηηθνί γηαηξνί  Δπί ησλ εθεκεξηώλ  1% 82985 93088 Άξζξν 27 ηνπ Π.Γ. 422/81 



 15 15 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΑΣΗΔΩΝ 

 

ΤΠΔΡ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ  

ΣΗ ΓΑΠΑΝΔ 

 

ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΩΝ, Ν.Π.Γ.Γ. ΚΛΠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Πφξνη επί δαπαλψλ (3% θαη 1,5%) 
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Πίνακαρ Κπαηήζεων επί δαπανών ηων Πολιηικών Τποςπγείων, Ν.Π.Γ.Γ κλπ 

Α/Α ΠΟΡΟΙ ΔΠΙ ΓΑΠΑΝΩΝ ΠΟΟΣΟ ΚΡΑΣΗΗ 

ΚΑΔ 
ΔΙΠΡΑΞΗ 

ΑΠΟ  
Γ.Ο.Τ. 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΑΠΟΓΟΗ 

ΣΟ 
 Μ.Σ.Π.Τ. 

ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

1 

Οπνηνζδήπνηε ηαθηηθόο πνιηηηθόο ππάιιεινο αλαιάβεη είηε ηνπ αλαηεζεί νπνηαδήπνηε εηδηθή εξγαζία, εθηόο 
ηωλ θαζεθόληωλ ηνπ, ιόγω εηδηθήο θαηάξηηζήο ηνπ, π.ρ. αλαινγηζηηθή κειέηε, πξαγκαηνγλσκνζύλε θιπ.  πνπ 
βαξύλεη ηνλ ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό Γεκνζίσλ ππεξεζηώλ, Ν.Π.Γ.Γ., Ν.Π.Ι.Γ., ΑΔ. ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ Δηδηθώλ 
Σακείσλ, όπσο: Παλεπηζηεκηαθνί Γηαηξνί πνπ πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε παλεπηζηεκηαθή θιηληθή, εξγαζηήξηα 
ή κνλάδεο εγθαηεζηεκέλεο ζε λνζνθνκεία ηνπ Δ..Τ. ή ησλ Α.Δ.Ι. , θιπ. , κεραληθνί ηνπ Γεκνζίνπ, νηθνλνκνιόγνη, 
εθπαηδεπηέο ζε Α.Δ.Ι. ,Σ.Δ.Ι., Δ.Κ.Γ.Γ.Α., άζθεζε ηδησηηθνύ έξγνπ θιπ.  

3% - Δπί ησλ ακνηβώλ ηνπο 82986 93089 Άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 422/81 

2 
Σα αηξεηά όξγαλα ησλ Πεξηθεξεηώλ πνπ δελ έρνπλ ηελ ηδηόηεηα ηνπ Γεκνζίνπ Τπαιιήινπ ή ππαιιήινπ Δηδηθνύ 
Σακείνπ ή Ν.Π.Γ.Γ., όπσο ζπληαμηνύρνη αλεμαξηήησο θνξέα θύξηαο αζθάιηζεο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, ηδηώηεο  
 (Ν. 2218/94, Ν. 3852/2010). 

3% - ηελ αληηκηζζία. 82986 93089 Άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 422/81 

3 Σν πξνζσπηθό πνπ απαζρνιείηαη ζην Γεκόζην κε ζύκβαζε έξγνπ. 3% - Δπί ησλ ακνηβώλ ηνπο 82986 93089 Άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 422/81 

4 
Οη δηθεγόξνη κε πάγηα αληηκηζζία πνπ παξέρνπλ ηηο λνκηθέο ηνπο ππεξεζίεο ζε Γεκόζηεο Τπεξεζίεο, Ν.Π.Γ.Γ., 
Ν.Π.Ι.Γ., θαη Γεκόζηα θαη Παλεπηζηεκηαθά Ννζειεπηηθά Ιδξύκαηα. 

3% - Δπί ησλ ακνηβώλ ηνπο 82986 93089 
Άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 422/81,  
Απόθαζε Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ 

(πλεδξ. 31ε, 10/10/95, Σκ. 1) 

5 
Οη Πξόεδξνη, Αληηπξόεδξνη θαη ηα Μέιε ησλ Γ.. ησλ Ν.Π.Γ.Γ., Ν.Π.Ι.Γ. πνπ είλαη ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, ηδηώηεο , 
ζπληαμηνύρνη αλεμαξηήησο θνξέα θύξηαο αζθάιηζεο. 

3% 
- Δπί ησλ ακνηβώλ ηνπο 

- Δπί ηεο κεληαίαο απνδεκίσζεο γηα ζπκκεηνρή ζε 
ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. 

82986 93089 Άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 422/81 

 
6 

Κάζε  δαπάλε πνπ βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηωλ Πνιηηηθώλ Τπνπξγείωλ, ηωλ Αλεμάξηεηωλ Γηνηθεηηθώλ 
Αξρώλ, ηωλ ΝΠΓΓ, ηωλ ΝΠΙΓ ζπζηαζέληωλ ππό ηνπ Κξάηνπο γηα άζθεζε θξαηηθήο ιεηηνπξγίαο, ησλ  

 
3% 

- Δπί ησλ δαπαλώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη   
82986 

 
93089 

 
Άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 422/81, 

ησλ Δηδηθώλ Σακείσλ θαη ησλ ρνιηθώλ Δπηηξνπώλ θαη αθνξά  έξγα, εξγαζίεο, θνηλόρξεζηα, αζθάιηζηξα, πξνκήζεηα 
θαπζίκσλ, πξνκήζεηα  εηδώλ, ελνίθηα, εθπαίδεπζε, δηαθήκηζε, ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα, κειέηεο, έξεπλεο, πεηξακαηηθέο 
εξγαζίεο, κεηαθίλεζε εθηόο έδξαο εληόο επηθξάηεηαο, παξνρή ππεξεζηώλ από Ο.Σ.Δ. Α.Δ. , Γ.Δ.Η. Α.Δ 

Γλσκνδόηεζε 13/2007 ηνπ ΝΚ 

θαζώο θαη ζπγαηξηθέο απηώλ (COSMOTE, TELLAS θιπ.), παξνρή ππεξεζηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο (WIND, 
VODAFONE θιπ.), Δηαηξίεο Παξνρήο Φπζηθνύ Αεξίνπ, Δηαηξείεο Μεραλνγξαθηθήο ππνζηήξημεο (Η.ΓΙ.ΚΑ ΑΔ., ΓΙΑ 
ΑΔ., θιπ), ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο.  

Γλσκνδόηεζε 437/2007 ηνπ ΝΚ 

ΔΞΑΙΡΟΤΝΣΑΙ ΑΠΌ ΣΗΝ ΚΡΑΣΗΗ 3%: 
Οη δαπάλεο πνπ βαξύλνπλ ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηωλ: 

    

  

  

α) Ο.Σ.Α. Α΄ Βαζκνύ 
β) Ν.Π.Γ.Γ. & Οξγαληζκώλ επνπηεπόκελσλ από ην Τπνπξγείν Δζληθήο Ακύλεο, εθηόο από ην Σακείν Αξωγήο 
Μνλίκωλ Πνιηηηθώλ Τπαιιήιωλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Ακύλεο πνπ ππόθεηηαη ζηελ θξάηεζε ηνπ 3%. 
γ) Ναπηηθνύ Απνκαρηθνύ Σακείνπ 
δ) Σακείνπ ζπληάμεσο Ννκηθώλ (ΔΣΑΑ-ΣΑΝ) 
ε) ΟΓΑ πιελ ηνπ θιάδνπ πγείαο ηνπ πνπ κε ηνλ Ν.3918/2011 ελζσκαηώζεθε ζην λενζύζηαην Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ 
επσλπκία Δ.Ο.Π.Τ.Τ. ( Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο) 
ζη) Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο πιελ απηώλ πνπ αθνξνύλ άκεζα ην πνιηηηθό πξνζσπηθό απηνύ 
δ) Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ, εθόζνλ δελ εληάζζνληαη ζηνλ θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό 
ε) ΙΚΑ θαη εθηεινύκελα γηα ινγαξηαζκό ηνπ έξγα πιελ ηνπ θιάδνπ πγείαο ηνπ πνπ κε ηνλ Ν.3918/2011 ελζσκαηώζεθε 
ζην λενζύζηαην Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία Δ.Ο.Π.Τ.Τ. (Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο) 
ζ) ΟΑΔΓ θαη εθηεινύκελα γηα ινγαξηαζκό ηνπ έξγα θαη θάζε είδνπο πιεξσκέο  

Γλσκνδόηεζε 437/2007 ηνπ ΝΚ 

 

 Άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 422/81 
Άξζξν 23 ηνπ Π.Γ. 422/81 
 
Γλσκνδόηεζε 194/2007 ηνπ ΝΚ 
Άξ. 14 Ν. 1545/85 

 Άξ. 11 παξ. 1 & 2 ηνπ Ν. 2860/2000 

 Ν.Γ. 2957/1954 

   

  

ΗΜΔΙΩΗ:   

ηελ πεξίπησζε Παξνρήο Τπεξεζηώλ (ζπκκεηνρήο ζε πκβνύιηα θαη Δπηηξνπέο, 2% - Δπί ησλ ακνηβώλ ηνπο γηα Μέηνρν Μ.Σ.Π.Τ.   Άξζξν 27 ηνπ Π.Γ. 422/81 

απνδεκηώζεηο Καζεγεηώλ ρνιώλ θαη Κέληξσλ Μαζεηείαο θιπ) πξνο ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. θαη  1% - Δπί ησλ ακνηβώλ ηνπο γηα Με Μέηνρν Μ.Σ.Π.Τ.   Άξζξν 27 ηνπ Π.Γ. 422/81 

ην Ι.Κ.Α. από ηξίηα πξόζσπα (δεκνζίνπο ή κε ππαιιήινπο, ηδηώηεο θιπ.) 3% 
- Δπί ησλ ακνηβώλ ησλ κε ζύκβαζε έξγνπ 
απαζρνινπκέλσλ (ηδησηώλ, ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ, 
ζπληαμηνύρσλ) 

  Άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 422/81 
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                                                                           Πίνακαρ Κπαηήζεων επί ηων δαπανών ηων Πολιηικών Τποςπγείων, Ν.Π.Γ.Γ κλπ 

Α/Α ΠΟΡΟΙ ΔΠΙ ΓΑΠΑΝΩΝ  ΠΟΟΣΟ ΚΡΑΣΗΗ 

ΚΑΔ 
ΔΙΠΡΑΞΗ 

ΑΠΟ  
Γ.Ο.Τ. 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΑΠΟΓΟΗ 

ΣΟ 
 Μ.Σ.Π.Τ. 

ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

7 

Οη δαπάλεο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ πνπ αθνξνύλ έξγα, εξγαζίεο, πξνκήζεηα εηδώλ, ελνίθηα, παξνρή 
ππεξεζηώλ από Ο.Σ.Δ. Α.Δ., Γ.Δ.Η. Α.Δ. θαζώο θαη ζπγαηξηθέο απηώλ (COSMOTE, TELLAS θιπ.), παξνρή 

ππεξεζηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο (WIND, VODAFONE θιπ.)  θαη Δηαηξίεο Παξνρήο Φπζηθνύ Αεξίνπ θ.η.ι. (βι. δαπάλεο 
πεξηπη. 6) 

3% - Δπί ησλ δαπαλώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη 82986 93089 
Άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 422/81,  
Γλσκνδόηεζε 13/2007 ηνπ ΝΚ 

8 

Οη δαπάλεο πνπ βαξύλνπλ ηνλ πξνϋπνινγηζκό ησλ Γεκνζίσλ Ννζειεπηηθώλ Ιδξπκάησλ πνπ αθνξνύλ ππεξεζίεο,  
εξγαζίεο,  ελνίθηα, αζθάιηζηξα νρεκάησλ θαη θηηξίσλ ,παξνρή ππεξεζηώλ από Ο.Σ.Δ. Α.Δ., Γ.Δ.Η. Α.Δ.,,  θαζώο θαη 
ζπγαηξηθέο απηώλ (COSMOTE, TELLAS θιπ.), ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο, παξνρή ππεξεζηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο 
(WIND, VODAFONE θιπ.),  Δηαηξίεο Παξνρήο Φπζηθνύ, Δηαηξείεο Μεραλνγξαθηθήο ππνζηήξημεο (Η.ΓΙ.ΚΑ. θιπ) θιπ.   

3% - Δπί ησλ δαπαλώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη 82986 93089 
Άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 422/81,  
παξ. Α’ εδ. β΄θαη γ΄ 

9 
Οη δαπάλεο ησλ Γεκνζίσλ Ννζειεπηηθώλ Ιδξπκάησλ πνπ αθνξνύλ εξγνιαβηθό αληάιιαγκα ζπκβάζεσλ πξνκεζεηώλ 
ή εθηειέζεσο έξγσλ  

1,5% -Δπί ησλ δαπαλώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη 82986 93089 
Άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 422/81,  
παξ. Α΄εδ. α΄ 

10 Οη δαπάλεο πνπ βαξύλνπλ ηνλ πξνϋπνινγηζκό ησλ Παλεπηζηεκηαθώλ Ννζειεπηηθώλ Ιδξπκάησλ 3% -Δπί ησλ δαπαλώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη 82986 93089  

11 
Οη δαπάλεο πνπ βαξύλνπλ ηνλ πξνϋπνινγηζκό όισλ ησλ ΝΠΓΓ πνπ ππάγνληαη ζην Τπνπξγείν Τγείαο θαη ηηο ΓΤ.ΠΔ. 
(Μνλάδεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, ΔΚΑΒ θιπ.) 

3% - Δπί ησλ δαπαλώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη 82986 93089 
Άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 422/81, 
 Γλσκνδόηεζε 13/2007 ηνπ ΝΚ 

12 

Οη δαπάλεο πνπ αθνξνύλ ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ  Τπ. Γηθαηνζύλεο  θαη βαξύλνπλ ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ  
 
Οη δαπάλεο πνπ αθνξνύλ Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο,  
 
(έξγα, εξγαζίεο, θνηλόρξεζηα, αζθάιηζηξα, πξνκήζεηα θαπζίκσλ, πξνκήζεηα εηδώλ, ελνίθηα, εθπαίδεπζε, δηαθήκηζε 
ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα, κειέηεο έξεπλεο, πεηξακαηηθέο εξγαζίεο, κεηαθίλεζε  εθηόο έδξαο εληόο επηθξάηεηαο, παξνρή 
ππεξεζηώλ από Ο.Σ.Δ. Α.Δ., Γ.Δ.Η. Α.Δ. θαζώο θαη ζπγαηξηθέο απηώλ (COSMOTE, TELLAS θιπ.), παξνρή 
ππεξεζηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο (WIND, VODAFONE θιπ.), Δηαηξίεο Παξνρήο Φπζηθνύ Αεξίνπ, Δηαηξείεο 
Μεραλνγξαθηθήο ππνζηήξημεο (Η.ΓΙ.ΚΑ ΑΔ., ΓΙΑ ΑΔ., θιπ), ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο). 

 
 
1,5% 
 

 
 
-Δπί ησλ δαπαλώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη 
 

82986 
 
 
      82986 
 

93089 
 
 
 
       93089 

Άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 422/81, 
 
 
Γλσκνδόηεζε 13/2007 ηνπ ΝΚ 
Γλσκνδόηεζε 638/1981 ηνπ ΝΚ 

      

13 

 
Οη δαπάλεο πνπ βαξύλνπλ ηνλ πξνϋπνινγηζκό όιωλ ηωλ Δηδηθώλ Λνγαξηαζκώλ Κνλδπιίωλ 

3% - Δπί ησλ δαπαλώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη 82986 93089 Άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 422/81, 

Έξεπλαο (Δ.Λ.Κ.Δ.) (Α.Δ.Ι. ,Σ.Δ.Ι. ,ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΓ.ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ 
ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ θιπ.0  θαη ηνπο Δ.Λ.Κ.Δ.Α. ησλ ΓΤ.ΠΔ. θαη γίλνληαη γηα ηηο αλάγθεο ησλ εξεπλεηηθώλ 
πξνγξακκάησλ, αλεμαξηήησο ηεο πεγήο πξνέιεπζεο ησλ εζόδσλ ηνπο (π.ρ. εηήζηα επηρνξήγεζε από ηαθηηθό 
πξνϋπνινγηζκό, θνλδύιηα πνπ κεηαθέξνληαη ζηνλ Δηδηθό Λνγαξηαζκό Δπελδύζεσλ, θάζε είδνπο δάλεηα, 
επηρνξεγήζεηο, δίδαθηξα θιπ). θαζώο θαη νη δαπάλεο πνπ αθνξνύλ έξγα, εξγαζίεο, πξνκήζεηα εηδώλ, ελνίθηα,  
παξνρή ππεξεζηώλ από Ο.Σ.Δ. Α.Δ., Γ.Δ.Η. Α.Δ. θαζώο θαη ζπγαηξηθέο απηώλ(COSMOTE, TELLAS θιπ), παξνρή 
ππεξεζηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο (WIND, VODAFONE  θιπ.), Δηαηξίεο Παξνρήο Φπζηθνύ Αεξίνπ θιπ. (βι. πεξηπη. 6) 

    Γλσκνδόηεζε 13/2007 ηνπ ΝΚ 

       

14 

Οη δαπάλεο πνπ βαξύλνπλ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία, πνπ αθνξνύλ έξγα, εξγαζίεο, θνηλόρξεζηα, αζθάιηζηξα, 
πξνκήζεηα θαπζίκσλ, πξνκήζεηα εηδώλ, ελνίθηα, εθπαίδεπζε, δηαθήκηζε, ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα, κειέηεο έξεπλεο, 
πεηξακαηηθέο εξγαζίεο, κεηαθίλεζε εθηόο έδξαο εληόο επηθξάηεηαο, παξνρή ππεξεζηώλ από Ο.Σ.Δ. Α.Δ. , Γ.Δ.Η. Α.Δ 
θαζώο θαη ζπγαηξηθέο απηώλ (COSMOTE, TELLAS θιπ.), παξνρή ππεξεζηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο (WIND, 

VODAFONE θιπ.), Δηαηξίεο Παξνρήο Φπζηθνύ Αεξίνπ, Δηαηξείεο Μεραλνγξαθηθήο ππνζηήξημεο (Η.ΓΙ.ΚΑ ΑΔ., ΓΙΑ 
ΑΔ., θιπ), ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο. 

0,96
% 

- Δπί ησλ δαπαλώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη  82986 93089 Άξζξν 6 ηνπ Ν. 2452/1996 

15 

Οη δαπάλεο πνπ βαξύλνπλ ηνλ ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηεο  Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο (Ιεξά ύλνδνο ηεο Διιάδνο, 
Απνζηνιηθή Γηαθνλία ηεο Διιάδνο ,Ιεξέο Μεηξνπόιεηο, Ιεξνί Νανί, θιπ) πνπ αθνξνύλ έξγα, εξγαζίεο, θνηλόρξεζηα, 
αζθάιηζηξα, πξνκήζεηα θαπζίκσλ, πξνκήζεηα εηδώλ, ελνίθηα, εθπαίδεπζε, δηαθήκηζε, ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα, 
κειέηεο έξεπλεο, πεηξακαηηθέο εξγαζίεο, κεηαθίλεζε εθηόο έδξαο εληόο επηθξάηεηαο, παξνρή ππεξεζηώλ από Ο.Σ.Δ. 
Α.Δ. , Γ.Δ.Η. Α.Δ θαζώο θαη ζπγαηξηθέο απηώλ (COSMOTE, TELLAS θιπ.), παξνρή ππεξεζηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο 

(WIND, VODAFONE θιπ.), Δηαηξίεο Παξνρήο Φπζηθνύ Αεξίνπ, Δηαηξείεο Μεραλνγξαθηθήο ππνζηήξημεο (Η.ΓΙ.ΚΑ ΑΔ., 
ΓΙΑ ΑΔ., θιπ), ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο. 

3% Δπί ησλ δαπαλώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη 82986 93089 
Άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 422/81,  
 

 
ΗΜΔΙΩΗ:      

Από ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο 6 – 14  εμαηξνύληαη νη ζπλαιιαγέο κεηαμύ Γεκνζίσλ Τπεξεζηώλ θαη Ν.Π.Γ.Γ., ή κεηαμύ Ν.Π.Γ.Γ., κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη νη δαπάλεο ηνπο ππόθεηληαη ζηελ θξάηεζε ηνπ 3% , 1,5% ή 0,96% θαηά πεξίπησζε. 
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Οδηγίερ αναθοπικά με ηη σπήζη ηος ςπολογιζηικού θύλλος 

πποζδιοπιζμού κπαηήζεων (calculator) 
 

 

 

Πξνο δηεπθφιπλζε φισλ ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ην Μ.Σ.Π.Τ. (Τ.Γ.Δ., Γ.Ο.Τ., δεκφζηεο 

ππεξεζίεο, Ν.Π.Γ.Γ., ππφινγνη, εθθαζαξηζηέο κηζζνδνζίαο, κέηνρνη) δεκηνπξγήζεθε, κε 

βάζε ηηο πξνθχπηνπζεο αλάγθεο θαη ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ησλ ππνινγηζηψλ, 

αλαιπηηθφο θαηάινγνο δαπαλψλ αλά Κ.Α.Δ. θαη ππνινγηζηηθφ θχιιν πξνζδηνξηζκνχ 

θξαηήζεσλ ππέξ Μ.Σ.Π.Τ. (calculator), ζπλεκκέλν κε ηνλ παξφληα Οδεγφ. 

 

Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο άκεζεο ελεκέξσζεο φζνλ αθνξά ην πνζνζηφ ηεο 

επηβαιιφκελεο ππέξ Μ.Σ.Π.Τ. θξάηεζεο, αλαιπηηθά ανά Κ.Α.Δ. δαπάνηρ, ηεο γξήγνξεο 

αλαδήηεζεο κε ιέμεηο ή θξάζεηο «θιεηδηά» θαζψο θαη ηνπ αζθαινχο θαη ηάρηζηνπ 

ππνινγηζκνχ ηεο θξάηεζεο ππέξ Μ.Σ.Π.Τ., ραξηνζήκνπ θαη Ο.Γ.Α, θαη θφξνπ. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ην ππνινγηζηηθφ θχιιν, κπνξείηε λα ην αλαδεηήζεηε ζηνλ ηζηνρψξν ηνπ 

Μ.Σ.Π.Τ. ζηελ εμήο δηεχζπλζε: http://www.mtpy.gr/documents/Calculator.xlsx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mtpy.gr/documents/Calculator.xlsx
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 

 

 

 

 

 

 

 

 Κσδηθνί απφδνζεο ησλ ππέξ Μ.Σ.Π.Τ. θξαηήζεσλ  

 

 Πξνζεζκίεο απφδνζεο ησλ ππέξ Μ.Σ.Π.Τ. θξαηήζεσλ  

 

 Σξφπνη απφδνζεο ησλ θξαηήζεσλ 
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      Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ   Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α 

 
 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ  

 ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ  

 ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ 
 

          

ΚΑΔ και Κωδικοί Απόδοζηρ ηων ςπέπ Μ.Σ.Π.Τ. κπαηήζεων 
    

 

        χκθσλα κε ην κε αξ. 4009018/348/0030/01-06-2009 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο 

Δθαξκνγψλ Ζ/Τ (Γ30) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, εηζήρζεζαλ ζην 

ζχζηεκα TAXIS νη  παξαθάησ αλαθεξφκελνη ΚΑΔ Δθηφο Πξνυπνινγηζκνχ γηα ηε μηνιαία 

βεβαίωζη θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ απόδοζη ηων εζόδων και ηων πόπων ςπέπ Μ.Σ.Π.Τ. 

πος ειζππάηηονηαι μέζω ηων Γ.Ο.Τ. εκεηψλνπκε φηη νη απηνί Κσδηθνί Απφδνζεο 

ηζρχνπλ θαη γηα ηα αληίζηνηρα πνζά πνπ θαηαηίζεληαη ζηελ Δζληθή Σξάπεδα θαη ζηελ 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 

 

 

ΚΑΕ 

ΕΘΠΡΑΞΗ 

ΑΠΟ Δ.Ο.Τ. 

 

ΛΕΚΣΘΚΟ 

ΚΩΔΘΚΟ 

ΑΠΟΔΟΗ 

ΣΟ Μ.Σ.Π.Τ. 

 

ΣΡΑΠΕΖΑ 

 

ΛΟΓΑΡΘΑΜΟ 

82419 
ΜΣΠΤ - 

ΣΑΚΣΗΚΔ 

ΚΡΑΣΖΔΗ 

 

67009 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΔΛΛΑΓΟ 
GR 36 0100 0240 0000 0000 0263 053 

ΔΘΝΗΚΖ  

ΣΡΑΠΔΕΑ 
GR 13 0110 0400 0000 0405 4500 204 

82420 
ΜΣΠΤ - 

ΓΑΝΔΗΑ 

 

67022 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΔΛΛΑΓΟ 
GR 36 0100 0240 0000 0000 0263 053 

ΔΘΝΗΚΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ 
GR 13 0110 0400 0000 0405 4500 204 

82982 
ΜΣΠΤ - 

ΠΡΟΘΔΣΔ 

ΑΜΟΗΒΔ  

 

93085 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΔΛΛΑΓΟ 
GR 36 0100 0240 0000 0000 0263 053 

ΔΘΝΗΚΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ 
GR 13 0110 0400 0000 0405 4500 204 

82983 
ΜΣΠΤ - 

ΝΔΟΗ 

ΓΗΟΡΗΜΟΗ 

 

93086 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΔΛΛΑΓΟ 
GR 36 0100 0240 0000 0000 0263 053 

ΔΘΝΗΚΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ 
GR 13 0110 0400 0000 0405 4500 204 

82984 

ΜΣΠΤ - 

ΔΗΦ. 

ΑΝΑΓΝ. 

ΠΡΟΫΠΖΡ. 

 

93087 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΔΛΛΑΓΟ 
GR 36 0100 0240 0000 0000 0263 053 

ΔΘΝΗΚΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ 
GR 13 0110 0400 0000 0405 4500 204 

82985 

ΜΣΠΤ - 

ΠΟΡΟΗ 

ΜΗΘΟΓ. ΜΖ 

ΜΔΣΟΥΩΝ  

 

93088 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΔΛΛΑΓΟ 
GR 36 0100 0240 0000 0000 0263 053 

ΔΘΝΗΚΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ 
GR 13 0110 0400 0000 0405 4500 204 

82986 
ΜΣΠΤ - 

ΠΟΡΟΗ ΔΠΗ 

ΓΑΠΑΝΩΝ 

 

93089 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΔΛΛΑΓΟ 
GR 36 0100 0240 0000 0000 0263 053 

ΔΘΝΗΚΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ 
GR 13 0110 0400 0000 0405 4500 204 
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      Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ   Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α 

 
 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ 

 ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ 

 ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ 
 

  

 

         

Πποθεζμίερ απόδοζηρ ηων ςπέπ Μ.Σ.Π.Τ. κπαηήζεων 
    

 

            Οι ειζππάξειρ ηων ςπέπ Μ.Σ.Π.Τ. κπαηήζεων ππέπει να αποδίδονηαι ζηο 

Σαμείο μαρ μέζα ζηιρ νόμιμερ πποθεζμίερ, δειαδή:  

 

            α) μέσπι ηην 10
η
 ημέπα ηνπ επφκελνπ ηεο δηελέξγεηαο ησλ ζρεηηθψλ θξαηήζεσλ 

κελφο, φηαλ ην ζρεηηθφ έμνδν βαξχλεη ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ (άξζξν 1 ηνπ Β.Γ. 

760/1969) θαη  

            β) μέσπι ηην 15
η
 ημέπα ηνπ επφκελνπ ηεο εμνθιήζεσο ησλ εληαικάησλ πιεξσκήο 

κελφο, φηαλ ην ζρεηηθφ έμνδν βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ (άξζξα 6 θαη 7 ηνπ 

Π.Γ. 584/1975),  

ζε θάζε δε πεξίπησζε ενηόρ δεκαπένηε (15) ημεπών ηο απγόηεπο απφ ηελ νινθιήξσζε 

ηεο επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε. 

 

      Δπίζεο ππελζπκίδνπκε ηελ ππνρξέσζε νξζήο εθαξκνγήο ηεο κε αξ. 1016784/1299-

25/0016/7-2-1997 (Φ.Δ.Κ. 120/η. Β΄/26-2-97) απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ γηα ην 

Μ.Σ.Π.Τ., ζχκθσλα κε ηελ νπνία «… θξαηήζεηο αζθαιηζηηθώλ νξγαληζκώλ από ηελ 

εμόθιεζε κηζζώλ θαη θάζε άιιεο απνδεκίωζεο όπωο θαη απνδηδόκελεο ηνθνρξεωιπηηθέο 

δόζεηο γηα απόζβεζε δαλείωλ κηζζωηώλ, δελ ππόθεηληαη ζε πνζνζηό ζπκκεηνρήο» χςνπο 

10%. Ζ ελ ιφγσ επηζήκαλζε κλεκνλεχεηαη θαη ζην κε αξ. 1124018/8819/0016/21-1-2009 

ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Γ16) ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, ε νπνία έρεη θνηλνπνηεζεί αξκνδίσο ζε φιεο ηηο Γ.Ο.Τ. 
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     Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ   Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α 

 
 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ 

 ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ 

 ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ 
 

 

 

 

 

 

Σπόποι απόδοζηρ ηων ςπέπ Μ.Σ.Π.Τ. κπαηήζεων 
 

αο πιεξνθνξνχκε φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απφδνζεο ησλ ππέξ Μ.Σ.Π.Τ. θξαηήζεσλ κε 

ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

 

 κέζσ Δληαίαο Αξρήο Πιεξσκψλ (Δ.Α.Π.), ζηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνχο  

 

4003101 ΜΣΠΤ Σαθηηθέο θξαηήζεηο –δάλεηα 

 

4003102 ΜΣΠΤ Αλαγλψξηζεο Πξνυπεξεζίαο   

 

4003103 ΜΣΠΤ Νένη δηνξηζκνί 

 

4003107 ΜΣΠΤ Πξφζζεηεο Ακνηβέο 

 

4003108 ΜΣΠΤ Πφξνη κηζζνδνζίαο κε κεηφρσλ 

 

4003109 ΜΣΠΤ Πφξνη επί δαπαλψλ 

 

 κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο 4300 ηεο ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ  

(θξαηήζεηο ππέξ ΜΣΠΤ) 

 

 κέζσ e-banking ηεο ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ  

 

 κε θαηάζεζε ζηελ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ, ζην ινγαξηαζκφ 26305/3.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ 
 

 

ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΑ ΑΡΘΡΑ ΣΟΤ Π.Γ. 422/1981 

 

 

 

 

 

 

 Π.Γ. 422/1981 (Φ.Δ.Κ. 114/Σ.Α΄/4-5-1981) «Πεξί Κσδηθνπνηήζεσο ησλ 

πεξί Μεηνρηθνχ Σακείνπ Πνιηηηθψλ Τπαιιήισλ δηαηάμεσλ», άξζξα 21-

31 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄ 

ΠΟΡΟΙ ΣΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ 
 Άξζξνλ 21. 

Γεληθαί δηαηάμεηο. 

Αξζξ. 26 Καη/θνχ σο 

αληηθ. δηα ηνπ άξζξ. 9 

λ.δ. 31.5.23. 

1. Πφξνη ηνπ Σακείνπ είλαη : 

α. Αη θαηαζέζεηο ησλ κεηφρσλ απηνχ. 

β. Οη θαηά ην άξζξνλ 22 ηνπ παξφληνο πφξνη απηνχ. 

 γ. Οη ηφθνη ησλ θεθαιαίσλ θαη ε πξφζνδνο ησλ αθηλήησλ 

ηνπ Σακείνπ θηεκάησλ. 

 δ. Σα ηπρφλ θιεξνδνηήκαηα θαη αη δσξεαί θαη  

Τπ’ αξηζ. 169/56 Π.Τ.. 

(θπξσζείζα δηα ηεο παξ. 

2 άξζξ. 2 λ.δ. 3771/57) 

θαη άξζξ. 13 παξ. 3 εδ. 

α΄ ηνπ λ.δ. 4352/64 ελ 

ζπλδ. πξνο ην άξζξ. 
κφλνλ λ. 585/68. 

 

ε. Η εηεζία θξαηηθή επηρνξήγεζηο, ην χςνο ηεο νπνίεο 

πξνζδηνξίδεηαη εθάζηνηε δη΄ απνθάζεσο ηνπ Τπνπξγνχ 
ησλ Οηθνλνκηθψλ. 

 

Αξζξ. 10 λ. 1636/19 2. Οη πφξνη ηνπ Μ.Σ.Π.Τ. δηαηίζεληαη θαη δηαλέκνληαη θαηά 

ηνπο νξηζκνχο ηνπ παξφληνο. 

  

  Άξζξνλ 22 

Πεξί ησλ πφξσλ ηνπ Σακείνπ. 
 Δηο ηνπο πφξνπο ηνπ Σακείνπ εθηφο ησλ ππφ ησλ κεηφρσλ 

θαηαβνιψλ (θξαηήζεσλ), πξνζηίζεληαη θαη νη εμήο : 

Αξζξ. 5 παξ. 1 λ.δ. 

1050/42, σο ζπλεπι. δηα 

ηνπ άξζξ. 4 ηεο ππ΄αξ. 

8350/27.1.45 απ. Τπ. 

Οηθνλ. 

Α΄. Κξάηεζηο ηξία ηνηο εθαηφλ (3%) α. Δπί ηνπ αληηηίκνπ ησλ 

δη΄ εξγνιαβίαο ή άιισο πσο, νπσζδήπνηε, παξ’ νηνπδήπνηε 

θαη πθ΄ νηνλδήπνηε ηχπνλ πξνκεζεπνκέλσ ή ρνξεγνπκέλσλ 

εθ ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ εηδψλ ή εθηεινχκελσλ 

έξγσλ. 

 β. Δπί ηνπ αληηηίκνπ ησλ πάζεο θχζεσο ππεξεζηψλ ή 

εξγαζηψλ ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππφ κε θεθηεκέλσλ ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ ή ππαιιήινπ εηδηθνχ 

Σακείνπ ή λ.π.δ.δ. θαη  

 γ. Δπί ησλ θαηαβαιινκέλσλ ελ ησ εζσηεξηθψ ή εμσηεξηθψ 

ιφγσ ελνηθίσλ δεκνζίσλ θαηαζηεκάησλ ή θαη νηαζδήπνηε 

άιιεο δεκνζίαο ρξήζεσο παξ΄ νηνλδήπνηε άιισλ δεκνζίσλ 

ή δεκνζίνπ δηθαίνπ πνιηηηθψλ ππεξεζηψλ. 

Άξζξ. 5 παξ. 2 λ.δ. 

10950/1942. 

Η θαηά ηελ πξνεγνπκέλελ παξαγξ. Α΄ θξάηεζηο επηβάιιεηαη 

κφλνλ εθ΄ φζνλ ε δηα ηαο ελ ηε παξαγξάθσ ηαχηε 

πεξηπηψζεη δαπάλε βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφλ α. ησλ 

Πνιηηηθψλ Τπνπξγείσλ θαη Τπεξεζηψλ β. ησλ εηδηθψλ Σακείσλ 

ή Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ππφ ηνπ Κξάηνπο 

ζπζηαζέλησλ θαη γ. πάζεο Δπηηξνπήο ή άιινπ ζπιινγηθνχ 

νξγάλνπ Γηνηθήζεσο, ζπζηαζέληνο ππφ ηνπ Κξάηνπο πξνο 

άζθεζηλ θξαηηθήο ιεηηνπξγίαο. 
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Άξζξ. 5 παξ. 3 λ.δ. 

1050/42 σο αληηθ. δη΄ 

άξζξ. 1 λ.δ. 311/74. 

Σεο ελ ιφγσ θξαηήζεσο εμαηξνχληαη αη δαπάλαη αη 

βαξχλνπζαη ηνλ πξνυπνινγηζκφλ : α. ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

Υσξνθπιαθήο θαη ηνπ Σακείνπ Αζθαιίζεσο Οπιηηψλ 

Υσξνθπιαθήο, β. ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, γ. ησλ 

λ.π.δ.δ. θαη Οξγαληζκψλ ησλ επνπηεπνκέλσλ ππφ ηνπ 

Τπνπξγνχ Δζληθήο Ακχλεο, πιελ ηνπ Σακείνπ Αξσγήο 

κνλίκσλ Πνιηηηθψλ ππαιιήισλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο 

Άκπλαο δ. ηνπ Ναπηηθνχ ΑΠΟκαρηθνχ Σακείνπ ε. ηνπ Σακείνπ 

πληάμεσλ Ννκηθψλ ζη. ηνπ Απηνλφκνπ ηαθηδηθνχ 

Οξγαληζκνχ θαη δ. ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο πξνζηαζίαο 

εγρσξίνπ ηηνπαξαγσγήο (ΚΔΠΔ). 

Αξζξ. 5 παξ. 5 λ.δ. 

1050/42 

Σν πνζνζηφλ ηεο θαηά ην πξψηνλ εδάθηνλ ηεο παξαγξ. Α΄.  

ηνπ παξφληνο άξζξνπ θξαηήζεσο πεξηνξίδεηαη εηο ην ήκηζπ 

πξνθεηκέλνπ πεξί πξάμεσλ ελ αίο ζπκβαιιφκελα ηπγράλνπζη 

δεκφζηα λνζειεπηηθά Ιδξχκαηα, εμαηξέζεη ησλ απνδνρψλ ησλ 

εθ ηνπ πξνζσπηθνχ απηψλ κεηερφλησλ ηνπ Μ.Σ.Π.Τ., 

ππνθεηκέλσλ εηο πιήξε ππέξ απηνχ θξάηεζηλ. 

Αξζξ. 5 παξ. 6 λ.δ. 

1050/42 ελ ζπλδπαζκψ 

πξνο ην άξζξ. 10 παξ. 1 

πεξ. θα΄. λ.δ. 4114/60 

ελ ζπλδ. πξνο ην άξζξ. 4 

ηεο ππ΄αξ. 8350/45 απ. 

Τπ. Οηθνλνκηθψλ  

Δμαηξεηηθψο σζαχησο πξνθεηκέλνπ πεξί δαπαλψλ εθ ησλ ελ 

ησ εδαθίσ θα΄. ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 4114/60 

θαηνλνκαδφκελσλ, ε θαηά ην παξφλ άξζξνλ θξάηεζηο ππέξ 

ηνπ Μ.Σ.Π.Τ. νξίδεηαη εηο έλ θαη ήκηζπ ηνηο εθαηφλ (1 ½ %), 

δηαηεξνχκελε παξαιιήισο θαη ηεο ππέξ Σακείνπ πληάμεσο 

Ννκηθψλ θξαηήζεσο ηεο νξηδφκελεο ππφ ηνπ Ν. 4114/60. 

Αξζξ. 13 παξ. 5 λ.δ. 

12/2-1/3/23 

 

Β΄. Σα πνζά ηα πξνεξρφκελα εθ θξαηήζεσλ κηζζνχ θαη 

άιισλ απνδνρψλ Πνιηηηθψλ ππαιιήισλ ιφγσ :  
α. Δθπηψζεσλ έλεθα αδηθαηνινγήηνπ απνπζίαο. 
β. Αδεηψλ άλεπ απνδνρψλ ή κεηά πεξηνξηζκέλσλ 

ηνηνχησλ. 

γ. Πξνζσξηλήο παχζεσο ή δηαζεζηκφηεηνο. 
δ. Πξνζηίκσλ πεηζαξρηθψλ. 

Η είζπξαμηο ηνχησλ ελεξγείηαη δηα θξαηήζεσο 

αλαγξαθνκέλεο ππφ ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο νηθείαο ππεξεζίαο 

ελ ηαηο ππ΄ απηνχ ζπληαζζνκέλαηο κηζζνδνηηθαίο 

θαηαζηάζεζη, εηζάγνληαη δε εηο ην Γεκφζηνλ Σακείνλ θαη 

απνδίδνληαη θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ παξφληνο. 

Άξζξ. 30 α.λ. 2029/39 Αη δηαηάμεηο δπλάκεη ησλ νπνίσλ πεξηέξρνληαη εηο ην Μ.Σ.Π.Τ. 

σο πφξνη απηνχ ηα πνζά ηα πξνεξρφκελα εθ θξαηήζεσλ 

κηζζνχ ή άιισλ απνδνρψλ ησλ Πνιηηηθψλ ππαιιήισλ ησλ 

δηαηεινχλησλ ελ αδεία άλεπ απνδνρψλ ή κεηά πεξηνξηζκέλσλ 

ηνηνχησλ δελ έρνπλ εθαξκνγήλ πξνθεηκέλνπ πεξί 

εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ. 

Άξζξ. 10 παξ. 1 πεξ. 

ζη΄. λ.δ. 4114/60. 

Πξνθεηκέλνπ πεξί εζθαιηζκέλνπ εηο ην Σακείνλ πληάμεσλ 

Ννκηθψλ, ην ήκηζπ ησλ θξαηνπκέλσλ εθ ησλ κεληαίσλ 

απνδνρψλ ηνπ ιφγσ αδείαο απνπζίαο απηνχ άλεπ απνδνρψλ 

ή κεηά πεξηνξηζκέλσλ απνδνρψλ ή ιφγσ πξνζσξηλήο 

παχζεσο απηνχ ή ιφγσ δηαζεζηκφηεηνο ηε αηηήζεη ηνπ ή κε, ή 

ιφγσ ζέζεσο απηνχ εηο αξγίαλ έλεθα πνηλήο θαη έλεθα παληφο 

εηέξνπ ιφγνπ πεξηέξρεηαη εηο ην Σακείνλ πληάμεσλ Ννκηθψλ. 

Δάλ ν εζθαιηζκέλνο ηνπ Σακείνπ πληάμεσλ Ννκηθψλ δελ 

είλαη κέηνρνο ηνπ Μ.Σ.Π.Τ. πεξηέξρεηαη εηο ην Σακείνλ 

πληάμεσλ Ννκηθψλ νιφθιεξνλ ην πνζφλ ησλ σο άλσ 

θξαηήζεσλ. 
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Αξζξ. 3 ππ΄αξηζκ. 

8350/45 απ. Τπ. 

Οηθνλνκηθψλ. 

Πξνθεηκέλνπ ε πεξί πεηζαξρηθψλ πξνζηίκσλ θαη πεηζαξρηθψλ 

πνηλψλ επηβαιινκέλσλ εηο δεκνζίνπο πνιηηηθνχο 

ππαιιήινπο, ελ ηε ελλνία <<κηζζφο>> ή <<απνδνραί>> θαη 

θαζ’ φ κέξνο ηνχησλ δηθαηνχρνλ, βάζεη ησλ θεηκέλσλ 

δηαηάμεσλ, ηπγράλεη ην Μ.Σ.Π.Τ. λνείηαη ην ζχλνινλ ησλ 

κεληαίσλ απνδνρψλ ηνπ ππαιιήινπ. 

Αξζξ. 13 παξ. 5 λ.δ. 

12/2-1/3/23 σο 

εξκελεχζε δηα ηνπ άξζξ. 

4 παξ. 4 εδ. α΄. λ.δ. 

17/290.8.25 ελ ζπλδ. 

πξνο ηελ ππ΄αξηζ. 

920/9.8.51 Π.Τ.. θαη 

403940/22.12.51 απ. Τπ. 

Οηθνλνκηθψλ θπξσζείζαο 

δηα ηνπ άξζ. 27 λ. 

251/76. 

Γ. Σν ηίκεκα ηνπ εθπνηνχκελνπ παξ΄ νηαζδήπνηε πνιηηηθήο 

αξρήο αρξήζηνπ δεκνζίνπ πιηθνχ, εθηφο αλ ηνχην δη’ εηδηθψλ 

λφκσλ έρεη πξννξηζζή σο πφξνο άιινπ εηδηθνχ Σακείνπ ή 
Σακηεπηεξίνπ. 

Ωο άρξεζηνλ πιηθφλ ζεσξείηαη θαη παλ πξάγκα ή 

αληηθείκελνλ ή είδνο πεξηεξρφκελνλ θαηά λφκνλ εηο ηελ 

θπξηφηεηα ηνπ Γεκνζίνπ θαη εθπνηνχκελνλ παξ’ απηνχ δη’ 

νηνλδήπνηε ιφγνλ. 

Αξζξ. 13 παξ. 7 λ.δ. 

12/2-1/3/23 σο ζπλεπι. 

δηα ηνπ άξζξ. 4 παξ. 5 

λ.δ. 20/8/25. 

Γ΄. Σα επηβαιιφκελα πξφζηηκα θαη πνηληθαί ξήηξαη ή 

ρξεκαηηθαί πνηλαί εηο ηνπο εξγνιάβνπο θαη πξνκεζεπηάο ηνπ 

Γεκνζίνπ, εθηφο ησλ ηνπ ηξαηνχ, σο θαη αη παξά ησλ απηψλ 

πξνζψπσλ ή άιισλ ηξίησλ θαηαηηζέκελαη ή δηδφκελαη 

εγγπήζεηο, είηε θαηά ηελ ελέξγεηαλ ηνπ δεκνζίνπ 

δηαγσληζκνχ δηα ηελ αλάιεςηλ ηνπ έξγνπ ή ηεο πξνκεζείαο 

είηε κεηά ηελ θαηαθχξσζηλ ηνπ έξγνπ ή ηεο πξνκεζείαο είηε 

θαη εηο νηαλδήπνηε άιιελ πεξίζηαζηλ, εθ’ φζνλ ήζεινλ 

θεξπρζή έθπησηνη δη΄ νηαλδήπνηε αηηίαλ ηεο θαηαηεζείζεο ή 

δνζείζεο ππ΄ απηψλ ή ηξσλ ηξηψλ εγγπήζεσο. 

 Αξζξ. 13 παξ. 8 λ.δ. 

12/2-1/3/23.  
Δ΄. Αη πεξηνπζίαη παληφο απνβηψζαληνο αθιήξνπ πνιηηηθνχ 

ππαιιήινπ, αη εηο ην Γεκφζηνλ θαηά λφκνλ πεξηεξρφκελαη. 

  

  Άξζξνλ 23 

Απαιιαγή εθ ηεο θξαηήζεσο 3% επί ησλ πξνκεζεηψλ, έξγσλ 

θ.ιπ. 
Αξζξ. 5 παξ. 7 λ.δ. 

1050/1942 
1. απφ ηεο 1εο Φεβξνπαξίνπ 1942 θαηαξγήζεζαλ πάζαη αη 

δηαηάμεηο ξπκζίδνπζαη άισο ηα ησλ θξαηήζεσλ ππέξ ηνπ 

Μ.Σ.Π.Τ. ή ηα ησλ εμαηξέζεσλ απφ ησλ θξαηήζεσλ 

ηνχησλ, επί ησλ πεξηπηψζεσλ, πεξί ψλ ην άξζξνλ 22 παξ. 

Α΄. ηνπ παξφληνο. 

 2. Απαιιάζζνληαη ηεο ππέξ Μ.Σ.Π.Τ. θξαηήζεσο ηεο 

πξνβιεπφκελεο ππφ ηνπ άξζξ. 22 παξ. Α΄. ηνπ παξφληνο 

(άξζξ. 5 λ.δ. 1050/42, σο εηξνπνπνηήζε δη’ άξζξ. 4 ηεο 

ππ΄αξηζκ. 8350/45 απ. Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ) : 

Αξζξ. 19 παξ. 2 α.λ. 

1846/51. 

α. Αη πξνκήζεηαη ηνπ Ιδξχκαηνο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 

(Ι.Κ.Α.) θαη ηα δηα ινγαξηαζκφλ απηνχ εθηεινχκελα έξγα, 

κηζζψζεηο θαη αη πάζεο θχζεσο πιεξσκαί απηνχ. 

Αξζξ. 1 α.λ. 2034/39 σο 

ηζρχεη κεηά ην άξζξ. 4 

λ.δ. 3020/54. 

β. Σν εηο ηνπο ζκπξηδνξχθηαο ηεο Νάμνπ πιεξσλφκελνλ 

εξγαηηθφλ δηθαίσκα εμνξχμεσο θαη κεηαθνξά ηεο ππφ ηνπ 

Γεκνζίνπ παξαιακβαλφκελεο ππ΄ απηψλ ζκχξηδνο. 



 27 27 

Αξζξ. κφλνλ παξ. 2 δ. 

24/1-22/2.57. 
γ. Αη πξνκήζεηαη ησλ Ννκαξρηαθψλ Σακείσλ θαη ηα δηα 

ινγαξηαζκφλ απηψλ εθηεινχκελα έξγα, αη κηζζψζεηο θαη αη 

πάζεο θχζεσο πιεξσκαί απηψλ. 

Τπ. αξηζκ. 240/6.2.58 

Π.Τ.. πεξί 

ζπκπιεξψζεσο δηαηαμ. 

ηηλψλ λ. δ. 3758/57 

(θπξσζείζα δηα ηνπ αξ. 1 

λ.δ. 169/73). 

δ. Σα εθηεινχκελα ππφ ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Καπλνχ 

(Δ.Ο.Κ.) έξγα θαη πξνκήζεηαη, ην ρξεζηκνπνηνχκελνλ ππ΄ 

απηνχ ηδησηηθφλ πξνζσπηθφλ θαη ε αγνξά θαη ελ γέλεη 

δηαρείξηζηο ησλ, πεξί ψλ ηα άξζξα 3,5 θαη 13 ηνπ λ.δ. 

3758/57 «πεξί ηδξχζεσο Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Καπλνχ», 

θαπλψλ. 

Αξζξ. 4 λ.δ. 4109/1960. ε. Αη πιεξσκαί δαπαλψλ ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ 

Σνπξηζκνχ (Δ.Ο.Σ.) δηα ηελ αγνξάλ θηλεηψλ πξαγκάησλ 

εκπηπηφλησλ εηο ηελ επηρεηξεκαηηθήλ δξαζηεξηφηεηα απηνχ, 

σο θαη αη πιεξσκαί ησλ ππ΄ απηνχ ζπληζησκέλσλ Μνλάδσλ 

Απηεπηζηαζίαο. 

Αξζξ. 18 παξ 1 λ. 

4169/61. 
ζη. Ο Οξγαληζκφο Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ (Ο.Γ.Α.). 

Αξζξ. 5 παξ. 1 λ. 

4327/63. 
δ. Αη δηα ηελ εθηέιεζηλ πάλησλ ησλ ηερληθψλ έξγσλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ πξνο εμφθιεζηλ ησλ εξγνιεπηψλ 

ελεξγνχκελαη ρξεκαηηθαί θαηαβνιαί. 

Αξζξ. 1 παξ. 1-2 λ. 

267/76. 
ε. Αη δαπάλαη ηνπ Γεκνζίνπ αη απνξξένπζαη εθ ζπλαθζεηζψλ 

ή ζπλαθζεζνκέλσλ ζπκβάζεσλ δηα πξνκεζείαο ή εξγαζίαο 

βάζεη ηνπ Α.Ν. 1030/46 «πεξί εμαγνξάο, ζπγθεληξψζεσο θαη 

δηαζέζεσο εηδψλ εμππεξεηνχλησλ ηαο βηνηηθάο αλάγθαο ηνπ 

ιανχ». 

 Αη κέρξη ηεο ελάξμεσο ηζρχνο ηνπ λ. 267/76 δηελεξγεζείζαη 

ππέξ ηνπ Μ.Σ.Π.Τ. θξαηήζεηο επί ηνηνχησλ δαπαλψλ δελ 

επηζηξέθνληαη. 

Αξζξ. 1 λ. 512/1976. ζ. Απφ 1εο Ιαλνπαξίνπ 1977 αη δαπάλαη θαξκαθεπηηθήο 

πεξηζάιςεσο, αη βαξχλνπζαη ηνλ θξαηηθφλ πξνυπνινγηζκφλ 

θαη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ λ.π.δ.δ. ή ησλ ελ 

απνθεληξψζεη εθ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ ή εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ. 

Αξζξ. 11 παξ. 1 λ.δ. 

4247/62. 
3. Απαιιάζζεηαη ηνπ εκίζενο ησλ ππέξ ηνπ Μ.Σ.Π.Τ. 

θξαηήζεσλ ν  Οξγαληζκφο ρνιηθψλ Κηηξίσλ (Ο..Κ.). 

Αξζξ. 7 παξ. 2 λ. 

283/76. 
4. Καηαξγνχληαη αη ππέξ ηνπ Μ.Σ.Π.Τ. θξαηήζεηο επί ησλ 

απνδνρψλ θαη ακνηβψλ ελ γέλεη ησλ επί ζρέζεη εξγαζίαο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ απαζρνινπκέλσλ εηο ην Γεκφζηνλ, αη 

πξνβιεπφκελαη ππφ ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξ. 1 πεξ. Β΄.  

θαη 4 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.δ. 1050/42 «πεξί παξνρήο ππφ 

ηνπ Μ.Σ.Π.Τ. εηο ηνπ κεξηζκαηνχρνπο απηνχ εθηάθηνπ 

πξνζσξηλνχ ρνξεγήκαηνο θαη πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη 

ζπκπιεξψζεσο ελίσλ δηαηάμεσλ πεξί ηνπ Μ.Σ.Π.Τ.» ελ 

ζπλδπαζκψ πξνο ην άξζξνλ 4 ηεο ππ΄αξηζκ. 

8350/27.1.45 απνθάζεσο ηνπ Τπνπξγνχ ησλ Οηθνλνκηθψλ 

«πεξί θαζνξηζκνχ θξαηήζεσο επί ησλ κηζζψλ ησλ 

δεκνζίσλ πνιηηηθψλ ππαιιήισλ ππέξ ηνπ Μ.Σ.Π.Τ.» (ΦΔΚ 

β΄. 7/45). 

Αξ. 20 παξ. 3 λ. 

1041/80.  
Οκνίσο θαη επί ησλ ακνηβψλ ησλ δαζεξγαηψλ κειψλ δαζηθψλ 

ζπλεηαηξηζκψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟΝ Δ 

ΎΠΟΥΡΔΩΔΙ ΜΔΣΟΥΩΝ 

 

 Άξζξνλ 24  

Γεληθαί Γηαηάμεηο. 

Αξζξ. 4 παξ. 1 

Καηαζηαηηθνχ. 
1. Οη ηε ππνρξεσηηθψο θαη νη πξναηξεηηθψο εγγξαθφκελνη 

κέηνρνη ππνρξενχληαη εη ηελ θαηαβνιήλ ησλ ππφ ηνπ 

παξφληνο νξηδνκέλσλ πξνο ην Σακείνλ θαηαζέζεσλ 

(θξαηήζεσλ) εθ΄ φζνλ ππεξεηνχζηλ ελ νηαδήπνηε ζέζεη εθ 

ησλ παξερνπζψλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο εηο ην Μεηνρηθφλ 

Σακείνλ. 

Αξζξ. 1 παξ. 1 ππ΄αξηζκ. 

298135/23.10.47 ΑΠ. Τπ. 

Οηθνλνκηθψλ 

(θπξσζείζεο δη΄ άξζξ. 1 

α.λ. 913/49). 

2. Απφ 1.11.47 αη ππέξ ηνπ Μ.Σ.Π.Τ. πάγηαη θξαηήζεηο επί 

ησλ απνδνρψλ ησλ εηο απηφ εζθαιηζκέλσλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ, βαξχλνπζη ηνπο εηο απηφ εζθαιηζκέλνπο 

ππαιιήινπο, πξαξαθξαηνχκελαη εθ ησλ απνδνρψλ απηψλ. 

Αξζξ. 4 παξ. 2 εδ. α΄ 

λ.δ. 12.2-1.3.23. 
3. Η ππνρξέσζηο πξνο θαηαβνιήλ άξρεηαη απφ ηεο ελάξμεσο 

ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ δηνξηδνκέλνπ κεηφρνπ. 

Αξζξ. 5 παξ. 2 δ. 

16/22.4.53. 
4. Αη εθάζηνηε θαζνξηδφκελαη κεληαίαη θξαηήζεηο επί ησλ 

απνδνρψλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ππέξ ηνπ Μ.Σ.Π.Τ. 

ηζρχνπλ δη’ άπαληαο ηνπο κεηφρνπο απηνχ΄, εμαηξέζεη ησλ 

κεηφρσλ εθείλσλ δη’ νχο δη’ εηδηθψλ δηαηάμεσλ 

θαζνξίδνληαη αλψηεξαη ζρεηηθαί θξαηήζεηο. 

Αξζξ. 15 παξ. 1 λ. 

754/78. 
5. Γηα ηνλ ππνινγηζκφλ ησλ θξαηήζεσλ ππέξ ησλ νηθείσλ 

αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ επί ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ θαη ησλ 

πάζεο θχζεσο επηδνκάησλ, ησλ πεξί ψλ ν Ν. 754/78 

ππαιιήισλ, εμαθνινπζνχλ ηζρχνπζαη αη πεξί ηνχησλ 

θείκελαη δηαηάμεηο. 

Αξζξ. 16 παξ. 1 λ. 

754/78. 

6. Όπνπ εηο ηελ θείκελελ λνκνζεζίαλ αλαθέξεηαη επίδνκα 

πνιπεηνχο ππεξεζίαο θαη επδνθίκνπ ελ ησ απηψ βαζκψ 

παξακνλήο (ηξηεηίαη) λνείηαη ην επίδνκα ρξφλνπ 

ππεξεζίαο. 

Αξζξ. 2 λ.δ. 489/74. 7. Σαθηηθαί εηζθνξαί ππέξ Μ.Σ.Π.Τ. κε θαηαβιεζείζαη 

θαλνληθψο δη΄ νηνλδήπνηε ιφγνλ, ππνινγίδνληαη επί ηνπ 

θαηά ηνλ ρξνλνλ ηεο θαηαβνιήο ησλ ηζρχνληνο κεληαίνπ 

κηζζνχ. 

 Αξζξ. 5 παξ. 5 λ.δ. 

12.2-1.3.23, σο ζπλεπι. 

δη΄ αξζξ. 3 λ.δ. 31.5.23 

θαη αληηθ. δη΄ άξζξ. 5 

παξ. 2 α.λ. 2139/39. 

 8. Σα δηθαηνχκελα κεξίζκαηνο κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ησλ 

απνβησζάλησλ ή απνβηνχλησλ κεηφρσλ ηνπ Μ.Σ.Π.Τ. είλαη 

αιιειεγγχσο κεηά ησλ θιεξνλφκσλ ησλ κεηφρσλ ηνχησλ 

ππεχζπλα δηα ηελ πιεξσκήλ ησλ εμ νηαζδήπνηε αηηίαο 

ρξεψλ ησλ κεηφρσλ πξνο ην Μεηνρηθφλ Σακείνλ. 
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  Άξζξνλ 25. 

Γηθαίσκα εγγξαθήο 
Αξζξ. 4 παξ. 1 δ. 

15/22.4.53 
1. Έθαζηνο δεκφζηνο ππάιιεινο ππφρξενο εηο ζπκκεηνρήλ 

ελ ησ Μ.Σ.Π.Τ., άκα ησ δηνξηζκψ ηνπ, νθείιεη λα θαηαβάιε 

δηα δηθαίσκα εγγξαθήο πνζφλ ίζνλ πξνο ηαο απνδνράο ηνπ 

πξψηνπ κελφο ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ εμνθιεηέαο εηο εμ ίζαλ 

δεθαπελζεκέξνπο δφζεηο, παξαθξαηνχκελεο εθάζηεο 

ππνρξεσηηθψο εθ ησλ απνδνρψλ ησλ ηξηψλ πξψησλ 

κελψλ. 

Αξζξ. 4 παξ. 4 δ. 

15/22.4.53. 
2. Δηο ηαο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ 

ππάγνληαη θαη νη πξναηξεηηθψο εγγξαθφκελνη βάζεη ησλ 

θεηκέλσλ δηαηάμεσλ κέηνρνη ηνπ Μ.Σ.Π.Τ. 

  

  Άξζξνλ 26. 

Κξαηήζεηο επί ησλ απνδνρψλ. 

Αξζξ. 3 παξ. 1 λ.δ. 

1050/42. 

1. Αη επί ησλ ηαθηηθψλ απνδνρψλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ 

ελ γέλεη θαη ησλ ππαιιήισλ ησλ Δηδηθψλ Σακείσλ ή λνκηθψλ 

πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ σο θαη αη επί ησλ πξνζζέησλ 

ακνηβψλ ή νηνλδήπνηε άιισλ απνδεκηψζεσλ ησλ απηψλ σο 

άλσ ππαιιήισλ θξαηήζεηο ππέξ ηνπ Μ.Σ.Π.Τ. νξίδνληαη θαηά 

ηαο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαηαξγνχκελεο πάζεο 

άιιεο αληηζέηνπ δηαηάμεσο, αθνξψζεο είηε ηαο θαηά ην 

παξφλ άξζξνλ θξαηήζεηο ππέξ ηνπ Μ.Σ.Π.Τ., είηε ηαο εθ 

ηνχησλ εμαηξέζεηο : 

Αξζξ. 3 παξ. 1 πεξ. α΄. 

λ.δ. 1050/42, άξζξ. 4 

παξ. 1 ππ΄ αξηζκ. 66/56 

Π.Τ.. θαη άξζξ. 7 παξ. 1 

λ. 283/76. 

α. Δπί ηνπ κεληαίνπ βαζηθνχ κηζζνχ θαη ηνπ επηδφκαηνο 

ρξφλνπ ππεξεζίαο ησλ δεκνζίσλ πνιηηηθψλ ππαιιήισλ, 

νίηηλεο θαηά ηαο θείκελαο δηαηάμεηο ηπγράλνπζη κέηνρνη ηνπ 

Μ.Σ.Π.Τ. σο θαη ησλ σζαχησο θαηά ηαο θείκελαο δηαηάμεηο 

κεηφρσλ ηνπ απηνχ Σακείνπ ππαιιήισλ ησλ Δηδηθψλ Σακείσλ 

ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, επηβάιιεηαη 

παγία θξάηεζηο ηέζζεξα ηνηο εθαηφλ (4%) θαηαξγνχκελεο 

άκα απφ 1εο Ιαλνπαξίνπ 1976 ηεο εθ 2% πξνζζέηνπ 

θξαηήζεσο επί ησλ απνδνρψλ ησλ ππαιιήισλ ηνχησλ ησλ 

κελψλ Ιαλνπαξίνπ θαη Ινπιίνπ εθάζηνπ έηνπο, ηεο 

πξνβιεπνκέλεο ππφ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ απφ 

16/22.4.53 β.δ. «πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο 

ελίσλ δηαηάμεσλ πεξί Μ.Σ.Π.Τ.». 

Αξζξ. 3 παξ. 1 πεξ. β΄ 

λ.δ. 1050/42 θαη άξζξ. 4 

παξ. 1 ππ΄ αξηζκ. 66/56 

Π.Τ.. 

β. Δπί ησλ πάζεο θχζεσο επηδνκάησλ, επηκηζζίσλ, πνζνζηψλ 

θαη νηνλδήπνηε άιισλ απνδεκηψζεσλ, θαηαβαιινκέλσλ πξνο 

ηνπο ελ ησ πξνεγνπκέλσ εδαθίσ α΄ κλεκνλεπνκέλνπο 

ππαιιήινπο, επηβάιιεηαη θξάηεζηο έλα ηνηο εθαηφλ (1%). 
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Αξζξ. 1 παξ. 2 ππ΄αξηζ. 

270/5.2.45 απ. Τπ. 

Οηθνλνκηθψλ ελ 

ζπλδπαζκψ πξνο άξζξ. 

κφλνλ δ. 20/24.8.51 

(θαη’ εμνπζ/ζηλ άξζξ. 13 

παξ. 2 α.λ. 1538/50 

εθδνζέληνο), αξζξ. 3 

παξ. 1 πεξ. γ΄ (εδαθ. β) 

λ.δ. 1050/42 θαη άξζξ. 1 

παξ. 2 εδ. β΄ππ΄ αξ. 

270/5.2.45 απ. Τπ. 

Οηθνλνκηθψλ. 

γ. Η επί ησλ πάζεο θχζεσο απνδνρψλ θαη νηνλδήπνηε άιισλ 

απνδεκηψζεσλ ησλ θαηαβαιινκέλσλ εηο ηνπο κε κεηφρνπο 

ηνπ Μ.Σ.Π.Τ. δεκνζίνπο πνιηηηθνχο ππαιιήινπο ή θξαηηθνχο 

ιεηηνπξγνχο θξάηεζηο νξίδεηαη εηο έλ ηνηο εθαηφλ (1%). Σεο 

θαηά ην παξφλ εδάθηνλ γ΄ θξαηήζεσο εμαηξνχληαη αη ηαθηηθαί 

απνδνραί ησλ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ θαη ππαιιήισλ ησλ κε 

κεηερφλησλ ηνπ Μ.Σ.Π.Τ. σο θαη ελ γέλεη απνδνραί ησλ 

ππαιιήισλ ησλ Δηδηθψλ Σακείσλ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 

δεκνζίνπ δηθαίνπ ησλ αλαθεξφκελσλ ππφ ηα ζηνηρεία α΄, 

β΄θαη γ΄ηνπ εδ. 3 ηεο παξαγξάθνπ Α΄, ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 

παξφληνο, εθ΄ φζνλ νχηνη δελ ηπγράλνπζη κέηνρνη ηνπ 

Μ.Σ.Π.Τ. 

Αξζξ. 5 παξ. 7 εδ. α΄ 

Καηαζηαηηθνχ. 
  2. Τπνρξέσζηλ πξνο θαηαβνιήλ ππέρνπζη θαη νη 

ζηξαηεπφκελνη, αδηαθφξσο εάλ ιακβάλσζη ηνλ κηζζφλ ηεο 

πνιηηηθήο απηψλ ζέζεσο ή ηνλ ηνπ ζηξαηησηηθνχ απηψλ 

βαζκνχ.   
 

 
   Άξζξνλ 27 

Απνδεκηψζεηο ιφγσ ζπκκεηνρήο εηο ζπκβνχιηα θαη επηηξνπάο. 

Αξζξ. 3 παξ. 2 λ.δ. 

1050/42 θαη άξζξ. 1 παξ. 

3 ππ΄αξηζκ. 270/45 απ. 

Τπ. Οηθνλνκηθψλ. 

Παλ πνζφλ θαηαβαιιφκελνλ εηο νηνλδήπνηε δεκφζηνλ 

ππάιιεινλ ή ιεηηνπξγφλ ή ππάιιεινλ Δηδηθνχ Σακείνπ ή 

λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ είηε σο απνδεκίσζηο 

ιφγσ ζπκκεηνρήο εηο πκβνχιηα ή Δπηηξνπάο είηε σο 

απνδεκίσζηο ιφγσ ππεξσξηψλ ή εθηάθησλ εξγαζηψλ ή ιφγσ 

εθηειέζεσο εξγαζίαο εθηφο ηεο έδξαο ηνπ, είηε σο παγία 

επηρνξήγεζηο δηα γξαθηθήλ χιελ, θσηηζκφλ, ζέξκαλζηλ, 

θαζαξηφηεηα θ.ιπ., είηε σο απνδεκίσζηο δη’ νηαλδήπνηε αηηίαλ, 

ππφθεηηαη εηο θξάηεζηλ 2% εθ΄ φζνλ ν εηζπξάηησλ ηαο 

απνδεκηψζεηο είλαη κέηνρνο ηνπ Μ.Σ.Π.Τ. θαη 1% εθ΄ φζνλ ν 

εηζπξάηησλ δελ ηπγράλεη κέηνρνο ηνπ απηνχ Σακείνπ. 

  

  Άξζξνλ 28  

Κξάηεζηο κεηφρσλ κε εκκίζζσλ δεκνζίσλ πνιηηηθψλ 

ππαιιήισλ θ.ιπ. 
Αξζξ. 1 παξ. 1 ηεο 

ππ΄αξηζκ. 270645 ηεο 

9.11.48 απ. Τπ. 

Οηθνλνκηθψλ ελ ζπλδ. 

πξνο ην άξζξ. 15 λ. 
754/78. 

 

1. Μέηνρνη ηνπ Μ.Σ.Π.Τ. κε ηπγράλνληεο έκκηζζνη δεκφζηνη 

πνιηηηθνί ππάιιεινη σο θαη έκκηζζνη ππάιιεινη Δηδηθψλ 

Σακείσλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίσλ δηθαίνπ 

ππνρξενχκελνη θαηά ηαο θείκελαο δηαηάμεηο εηο απ΄ επζείαο 

ιφγσ ζπκκεηνρήο θαηαβνιήλ, θαηαβάιινπζη απ΄ επζείαο εηο 

ην Μεηνρηθφλ Σακείνλ 45 επί ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ, κεηά ηνπ 

επηδφκαηνο ρξφλνπ ππεξεζίαο ηνπ αληηζηνηρνχληνο εηο ηνλ 

βαζκφλ πξνο φλ νχηνη έρνπζηλ εμνκνησζεί είηε βάζεη 

δηαηάμεσλ λφκνπ, είηε βάζεη απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Μεηνρηθνχ Σακείνπ. 

Αξζξ. 1 παξ. 2 ππ΄αξηζ. 

270645/9.11.48 απ. Τπ. 

Οηθνλνκηθψλ. 

2. Δηο ηελ απηήλ θξάηεζηλ ππφθεηληαη θαη νη πξναηξεηηθψο 

εγγξαθφκελνη θαηά ηαο ηζρπνχζαο δηαηάμεηο κέηνρνη, έκκηζζνη 

δεκφζηνη πνιηηηθνί ππάιιεινη. 
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Αξζξ. 6 παξ. 1 λ. 

738/48.  
3. Γηα ηνπο κνλίκνπο ππαιιήινπο ηνπ ΣΑΚΔ ινγηδφκελνπο 

ππνρξεσηηθψο κεηφρνπο ηνπ Μ.Σ.Π.Τ. θαηά ηελ παξ. 1 άξζξ. 

6 Ν. 738/48 «πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο ησλ 

πεξί ΣΑΚΔ δηαηάμεσλ» (άξζξνλ 15 πεξ. ζ΄. ηνπ παξφληνο ) 

θαηαβάιινληαη θξαηήζεηο επί ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ ησλ 

4% πθ’ εθάζηνπ ππαιιήινπ θαη 3% ππφ ηνπ ΣΑΚΔ, ησλ 

αλσηέξσ πνζνζηψλ παξαθξαηνπκέλσλ ππφ ηνπ Σακείνπ ηνπ 

ΣΑΚΔ θαη απνδηδφκελσλ δη΄ νλνκαζηηθήο θαηαζηάζεσο αλά 

ηξίκελνλ πξνθαηαβνιηθψο. 

  

  Άξζξνλ 29 

Κξαηήζεηο κε κηζζνδνηεζέλησλ σο θαη ηεινχλησλ εηο κφληκνλ 

δηαζεζηκφηεηα - πλέπεηαη κε θαηαβνιήο εηζθνξψλ. 

Αξζξ. 4 παξ. 5 λ.δ. 

12/2-1/3/23. 

1. Μέηνρνη δη΄ νηνλδήπνηε ιφγνλ κε κηζζνδνηεζέληεο ή 

κεξηθψο κηζζνδνηεζέληεο δελ ππφθεηληαη εηο θξάηεζηλ ππέξ 

ηνπ Μεηνρηθνχ Σακείνπ, εη κε δηα ην πνζφλ θαζ’ φ 

εκηζζνδνηήζεζαλ, εάλ ν κηζζφο ή ν ππφινηπνλ ηνπ κηζζνχ 

θαζ΄ φ δελ εκηζζνδνηήζεζαλ πεξηήιζελ εηο ην Μεηνρηθφλ 

Σακείνλ σο πφξνο απηνχ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 

παξφληνο. Δάλ φκσο ν κηζζφο ηνπ κε κηζζνδνηεζέληνο 

ππαιιήινπ δελ πεξηήιζελ σο αλσηέξσ εηο ηνπο πφξνπο ηνπ 

Μεηνρηθνχ Σακείνπ, ν κέηνρνο δελ απαιιάζζεηαη ηεο 

πιεξσκήο ησλ λνκίκσλ ππέξ ηνπ Σακείνπ θξαηήζεσλ. 

Αξζξ. 7 παξ. 4 λ.δ. 

330/47. 

2. Οη εηο κφληκνλ δηαζεζηκφηεηα ηεινχληεο αζηπλνκηθνί 

ππάιιεινη ππφθεηληαη σο κέηνρνη ηνπ Μεηνρηθνχ Σακείνπ 

ηξαηνχ θαη Μεηνρηθνχ Σακείνπ Πνιηηηθψλ Τπαιιήισλ, ηνπ 

Σακείνπ Πξνλνίαο Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ εηο απάζαο επί ησλ 

απνδνρψλ ησλ ελ ελεξγεία θξαηήζεη ππέξ ηνχησλ θαη 

δηθαηνχληαη κεξίζκαηνο εθ ηνπ νηθείνπ Μεηνρηθνχ Σακείνπ θαη 

βνεζήκαηνο ηνπ Σακείνπ Πξνλνίαο Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ 

θαηά ηαο ηζρπνχζαο πεξί ηνχησλ δηαηάμεηο εθάζηνηε θαη ηαο 

ζρεηηθάο ηνηαχηαο ηνπ Ν. 4506/1930 «πεξί θαηαζηάζεσο 

παζφλησλ ελ πνιέκσ αμησκαηηθψλ θαη αλζππαζπηζηψλ» θαη 

Ν.Γ. 950/1942 «πεξί ζπκπιεξψζεσο δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 

4506/30 «πεξί θαηαζηάζεσο παζφλησλ αμησκαηηθψλ θαη 

Αλζππαζπηζηψλ θαη άιισλ ηηλσλ δηαηάμεσλ». 

Άξζξνλ 2 παξ. 3 λ. 

238/75.   

3. Δηο πεξηπηψζεηο κε θαηαβνιήο εηζθνξψλ ππέξ ηνπ Σ.Π.Γ.Τ. 

θαη Μ.Σ.Π.Τ. παξά δεκνζίσλ πνιηηηθψλ ππαιιήισλ 

ππεξεηεζάλησλ, δηαξθνχζεο ηεο ππεξεζίαο ησλ, σο εθέδξσλ 

Αμησκαηηθψλ θαηά ηελ πεξίνδνλ 1944-1950 θαη κε 

κηζζνδνηεζέλησλ εθ ηεο ζέζεσο ήλ θαηείρνλ, αιι’ εθ ηεο 

ζέζεσο ηνπ Δθέδξνπ Αμησκαηηθνχ, αη εηζθνξαί αχηαη 

θαηαβάιινληαη, ππνινγηδφκελαη επί ησλ θαηά ηνλ ρξφλνλ 

ζηξαηεχζεψο ησλ απνδνρψλ ηνπ βαζκνχ φλ έθαζηνο 

εθέθηεην. Σα νηθεία Σακεία ελεξγνχληα ηελ εθθαζάξηζηλ 

ηαχηελ εηδνπνηνχλ ηνπο νθεηιέηαο δηα ηελ εληφο ηξηκήλνπ 

εμφθιεζηλ ηεο εθ ηεο παξνχζεο νθεηιήο. 
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  Άξζξνλ 30. 

Δηδηθαί πεξηπηψζεηο θαηαβνιήο εηζθνξψλ . 

Αξζξ. 2 β.δ. 172/69 

(θαη’ εμνπζηνδφηεζηλ αξ. 
κφλνπ α.λ. 338/68). 

 

1. Η ππνρξέσζηο θαηαβνιήο ησλ λελνκηζκέλσλ εηζθνξψλ ππφ 

ησλ θαηά ην άξζξνλ κφλνλ ηνπ Α.Ν. 338/68 «πεξί ππαγσγήο 

θαη ζπκκεηνρήο εηο ην Μ.Σ.Π.Τ. πξνζσπηθνχ ρνιείσλ ελ ησ 

Κξάηεη αλαγλσξηζζέλησλ σο ηζνηίκσλ πξνο ηα Γεκφζηα» 

αζθαιηδνκέλσλ, άξρεηαη επί κελ ησλ ήδε ππεξεηνχλησλ, απφ 

ηεο ηζρχνο ηνπ β.δ. 172/69, επί δε ησλ εθ΄ εμήο 

δηνξηδνκέλσλ απφ ηνπ δηνξηζκνχ ή ηεο θαζ΄ νηνλδήπνηε 

ηξφπνλ πξνζιήςεψο ησλ, παξά ηηλη ησλ ελ παξαγξάθσ 1 

πεξ. η΄  ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ παξφληνο ρνιείσλ θαη ηεο εμ 

απηνχ κηζζνδνζίαο. 

Αξζξ. 5 β.δ. 172/69. 2. Ωο κηζζφο δηα ηνλ ππνινγηζκφλ ησλ πνζνζηψλ ησλ 

δπλάκεη ηνπ παξφληνο θαηαβιεηέσλ εηζθνξψλ πάζεο θχζεσο 

πξνο ηα νηθεία Σακεία ππφ ησλ θαηά ην άξζξνλ κφλνλ ηνπ 

α.λ. 338/68, αζθαιηδνκέλσλ ινγίδεηαη ν θαηά λφκνλ 

εθάζηνηε πξνζήθσλ εηο ηνπο ελ δεκνζία ππαιιειηθή ηεξαξρία 

ζπκθψλσο ηαηο θείκελαηο δηαηάμεζηλ, αληηζηνίρσο εθάζηνηε 

βαζκνχο ηνχησλ. 

Άξζξνλ 4 β.δ. 172/69. 3. Η απφδνζηο ησλ δπλάκεη ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 

εηζθνξψλ παληφο είδνπο ηειείηαη επηκειεία θαη επζχλε ηνπ 

ελεξγνχληνο ηελ θαηαβνιήλ ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπ ρνιείνπ θαηά κήλα, εληφο ηνπ πξψηνπ πελζεκέξνπ 

εθάζηνπ κελφο, δηα θαηαζέζεσο ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ 

εηζθνξψλ παξά ηε Δζληθή Σξαπέδε ηεο Διιάδνο, εηο πίζησζηλ 

ηνπ παξ΄ απηή ινγαξηαζκνχ ηνπ Σακείνπ, πξνο φ δένλ κεηά 

ηελ θαηάζεζηλ, λα δηαβηβάδεηαη ε εηέξα ησλ επί ηαχηε 

δηπινηχπσλ απνδείμεσλ  κεηά θαηαζηάζεσο εκθαηλνχζεο ην 

νλνκαηεπψλπκνλ, ηνλ βαζκφλ, ηνλ βαζηθφλ κηζζφλ, ηα 

επηδφκαηα θαη ην πνζφ ηεο εηζθνξάο εζθαιεζκέλνπ. 

  Άξζξνλ 1 παξ. 1 λ. 

554/77.   

  

  

  

  

 

4. Γηα ηελ εθαξκνγήλ ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 3 ηνπ λ. 223/75 σο 

απνδνραί, δηα ηελ παξαθξάηεζηλ ησλ ηαθηηθψλ εηζθνξψλ 

θαηά ηελ δηάξθεηαλ ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεσλ, ινγίδνληαη ν 

εθάζηνηε βαζηθφο κηζζφο ελεξγείαο ηνπ αληηζηνίρνπ βαζκνχ 

ηεο δεκνζηνυπαιιειηθήο ηεξαξρίαο εηο φλ εληάζζεηαη ν 

ππάιιεινο, σο ε αληηζηνηρία αχηε πξνζδηνξίδεηαη ππφ ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 3 παξαγξ. 1 θαη 2 ηνπ Ν. 223/75, 

κεηά ηνπ επηδφκαηνο ρξφλνπ ππεξεζίαο, φπεξ ζα ειάκβαλε ν 

δεκφζηνο πνιηηηθφο ππάιιεινο αλαιφγσο ησλ εηψλ 
ππεξεζίαο. 

Σα ηπρφλ ιακβαλφκελα επηδφκαηα θαη αη πξφζζεηνη ακνηβαί, 

αη πξνεξρφκελαη ιφγσ ζπκκεηνρήο εηο ζπκβνχιηα θαη 

επηηξνπάο ή εμ ππεξσξηψλ, ππφθεηληαη εηο άο θξαηήζεηο 

ππφθεηληαη θαη η’ αληίζηνηρα επηδφκαηα θαη αη αλσηέξσ 

πξφζζεηνη ακνηβαί ησλ δεκνζίσλ πνιηηηθψλ ππαιιήισλ. 
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  Άξζξνλ 31. 

Δηζαγσγή θαη απφδνζηο θξαηήζεσλ ελ γέλεη. 

Άξζξα 4 παξ. 4 εδ. α΄ 

θαη 13 παξ. 4 θαη 5 εδ. 

β΄  λ.δ. 12/2-1/3/23 θαη 

άξζξνλ 4 παξ. 1 θαη 3 εδ. 

α΄λ.δ. 1050/42 ελ ζπλδ. 

πξνο ηα άξζξα 1β.δ. 

760/69 θαη 6 θαη 7 π.δ. 

584/1975. 

1. Η είζπξαμηο ησλ εηο ηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο 

αλαθεξφκελσλ ππέξ ηνπ Μ.Σ.Π.Τ. θξαηήζεσλ ελ γέλεη 

ελεξγείηαη δη΄ εθπηψζεσο επί ησλ ζρεηηθψλ εληαικάησλ 

πιεξσκήο ή εηέξσλ ηίηισλ πιεξσκήο (κηζζνδνηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θ.ιπ.) εηζάγνληαη δε εηο ην Γεκφζηνλ Σακείνλ, 

εθ΄ φζνλ πξφθεηηαη πεξί εμφδσλ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Κξάηνπο δηα ηεο εθδφζεσο γξακκαηίσλ εηζπξάμεσλ ππφ ηνλ 

ρξεκαηηθφλ ινγαξηαζκφλ «Μεηνρηθφλ Σακείνλ Πνιηηηθψλ 

Τπαιιήισλ» απνδίδνληαη δε θαηά ηα ππφ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 

β.δ. 760/69 «πεξί απνδφζεσο θξαηήζεσλ επηβαιινκέλσλ επί 

ησλ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Κξάηνπο» νξηδφκελα. 

 2. Πξνθεηκέλνπ πεξί εμφδσλ βαξπλφλησλ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφλ Ν.Π.Γ.Γ. ή εηζαγσγή θαη απφδνζηο ησλ ππέξ 

ηνπ Μ.Σ.Π.Τ. ελεξγνχκελσλ θξαηήζεσλ ελεξγείηαη θαηά ηα 

ππφ ησλ άξζξσλ 6 θαη 7 ηνπ Π.Γ. 584/1975 «πεξί ηνπ 

ηξφπνπ θαη ηεο δηαδηθαζίαο εμνθιήζεσο ησλ ρξεκαηηθψλ 

εληαικάησλ ή εηέξσλ ηίηισλ πιεξσκήο ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη 

εηζαγσγήο θαη απνδφζεσο ησλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίησλ 

θξαηήζεσλ» νξηδφκελα. 

Αξζξ. 4 παξ. 3 εδ. β΄ 

λ.δ. 1050/1942. 

3. Σα πνζφ ησλ θξαηήζεσλ ησλ πξναηξεηηθψλ κεηφρσλ ηνπ 

Μ.Σ.Π.Τ. απνδίδνληαη πξνο ην Σακείνλ ππφ ησλ ππνρξέσλ 

ππαιιήισλ θαηά ηα δη΄ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ νξηδφκελα. 

Αξζξ. 4 παξ. 4 εδ. β΄. 

λ.δ 12.2-1.3.23. 

4. Πάζα άιιε ππνρξέσζηο νηαζδήπνηε θχζεσο θαηαβάιιεηαη 

απ΄ επζείαο εηο ην Σακείνλ. 

Αξζξ. 5 παξ. 5 Καη/θνχ 

σο αληηθαη. δη΄ άξζξ. 5 

δ. 30/4-10/5/34. 

5. Η θαζπζηέξεζηο ηεο εγθαίξνπ πιεξσκήο ησλ απ’ επζείαο 

πξνο ην Μεηνρηθφλ Σακείνλ γηγλνκέλσλ θαηαβνιψλ ησλ 

πξναηξεηηθψο εγγεγξακκέλσλ κεηφρσλ, εκκίζζσλ θαη 

ακίζζσλ ππαιιήισλ, ζπλεπάγεηαη ηελ ππνρξέσζηλ 

θαηαβνιήο ηφθνπ ππεξεκεξίαο. 

 Αξζξ. 5 παξ. 8 Καη/θνχ. 6. Σν Μεηνρηθφλ Σακείνλ ελ νπδεκηά πεξηπηψζεη ζηεξείηαη ηνπ 

δηθαηψκαηνο λα εηζπξάμε ηαο νθεηιφκελαο θξαηήζεηο κεηά ηνπ 

λνκίκνπ ηφθνπ εάλ ε είζπξαμηο απηνχ δελ εγέλεην δηα 

θξαηήζεσο εθ ηνπ κηζζνχ κελφο ηηλφο εμ νηνπδήπνηε ιφγνπ, 

δηθαηνχκελνλ ελ πάζε πεξηπηψζεη λα εηζπξάμε απηάο 

δηνηθεηηθψο θαηά ηνλ λφκνλ πεξί εηζπξάμεσο δεκνζίσλ 

εζφδσλ θαη δηα ησλ ππφ ησλ λφκσλ ηνχησλ επηηξεπνκέλσλ 

λνκίκσλ αλαγθαζηηθψλ κέζσλ ή δηα θξαηήζεσλ εθ ησλ 

απνδνρψλ ηνπ ππαιιήινπ είηε δηα ηνπ Σακείνπ ηνπ Μεηνρηθνχ 

Σακείνπ είηε δηα ησλ ινηπψλ δεκνζίσλ Σακηψλ. 
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