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Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας ενημερώνουμε τα εξής: 

Τα αιρετά όργανα της Περιφέρειας, που δεν έχουν την ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλήλου ή 
υπαλλήλου Ειδικού Ταμείου ή Ν.Π.Δ.Δ., π.χ. συνταξιούχοι Δημοσίου ή Ιδιωτικού φορέα και για όσο 
χρόνο έχουν αυτή την ιδιότητα, (των αιρετών οργάνων), λαμβάνουν Αντιμισθία- έξοδα παράστασης, ως 
αντίτιμο προσφερομένων υπηρεσιών, τα οποία υπόκεινται στην κράτηση 3% του αρ.22 του 
Π.Δ.422/81.  
 Τα αιρετά όργανα, τα οποία είναι εν ενεργεία δημόσιοι υπάλληλοι, δεν απαλλάσσονται από τις 
κρατήσεις επί του μισθού της οργανικής τους θέσης, κατά τις διατάξεις του αρ. 26 του Π.Δ. 422/81, 
έστω κι αν καταβάλλεται Αντιμισθία, αφού ο χρόνος αναστολής άσκησης της δημοσιοϋπαλληλικής 
τους ιδιότητας θεωρείται πραγματικός χρόνος για τα ασφαλιστικά δικαιώματα. 
            Συνακόλουθα προκύπτει ότι και υπό την ισχύ του αρ. 8 παρ. 7 του Ν. 3833/15-3-2010 και του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ Α87) «Καλλικράτης», θα πρέπει να γίνεται κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στις αποδοχές της 
οργανικής θέσης των κάτωθι κατηγοριών Δημ. Υπαλλήλων ως εξής: 

• Στους Διοικητικούς Δημόσιους Υπαλλήλους, 4% στο Β.Μ. και το χρονοεπίδομα, στο ποσό 
των 140,80 € (Ν. 3513/2006) και στο επίδομα θέσης ευθύνης (Ν. 3620/2007) εφόσον το 
ελάμβαναν, καθώς και 1% στο σύνολο των λοιπών επιδομάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
αρ. 26 του Π.Δ. 422/81. Επίσης κράτηση 2% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στο συνολικό ποσό της 
αντιμισθίας, εφόσον τυγχάνουν μέτοχοι του Ταμείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 27 του 
Π.Δ. 422/81. 

• Στους γιατρούς του Ε.Σ.Υ., 4% στο Β.Μ., στο ποσό των 140,80 € (Ν. 3513/2006), 1% στο 
σύνολο των λοιπών επιδομάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 26 του Π.Δ. 422/81 και 
κράτηση 2% στο συνολικό ποσό της αντιμισθίας, εφόσον τυγχάνουν μέτοχοι του Ταμείου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 27 του Π.Δ. 422/81. 

ΘΕΜΑ: «Δίδονται πληροφορίες σχετικά με τις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεις επί των αποδοχών των 
Αιρετών Οργάνων των Περιφερειών.» 
 

             
 
 
 
           ΠΡΟΣ: Τις ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΟΛΗΣ ΤΗΣ 
                         ΧΩΡΑΣ, 
                         ως ο πίνακας διανομής 
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• Σε μέλη ΔΕΠ (Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι.), πλήρους ή μερικής απασχόλησης (Καθηγητές, Επίκουροι 
Καθηγητές, Αναπλ. Καθηγητές, Λέκτορες, Καθηγητές Εφαρμογών) που υπάγονται στις ειδικές 
κατηγορίες υπαλλήλων στους οποίους παρέχονται επιδόματα (Διδακτικής προετοιμασίας και 
εξωδιδακτικής απασχόλησης) που λαμβάνονται υπόψη στο συντάξιμο μισθό και υπόκεινται σε  
4% κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. από 1/1/2004 (αρ. 36 και 37 του Ν. 3205/2003, αρ. 10 του Ν. 
3075/2002, αρ. 3 παρ. 2 του Ν. 3336/2005), καθώς και 4% κράτηση στο Επίδομα Πάγιας 
Αποζημίωσης για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, από 1/1/2008 (αρ. 4 παρ. 3 και 4 του 
Ν. 3620/2007) και κράτηση 2% στο συνολικό ποσό της αντιμισθίας. 

•  Στην περίπτωση που τα αιρετά όργανα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, μη μέτοχοι, που έχουν 
εξαιρεθεί με νόμο από την ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ., υπόκεινται σε κράτηση 1% στο συνολικό 
ποσό της αντιμισθίας, σύμφωνα με το αρ. 27 του Π.Δ. 422/81. 

       
Παρακαλούμε για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω και σας ενημερώνουμε ότι για οποιαδήποτε 

πληροφορία σε σχέση με το Μ.Τ.Π.Υ. μπορείτε ν΄ ανατρέχετε και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας: 
www.mtpy.gr, η οποία συνεχώς ανανεώνεται. 
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.   
 
 
Εσωτερική διανομή: 1. Γραφείο Προέδρου 
          2. Γραφείο Προϊσταμένης Δ/νσης 
                                3. Τμ. Κανονισμού Μερισμάτων 
          4. Τμ. Μετόχων 
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