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Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας ενημερώνουμε τα εξής: 
Τα αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α Α΄ Βαθμού (Δήμων), που έχουν την ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλήλου και για 
όσο χρόνο έχουν αυτή την ιδιότητα, (των αιρετών οργάνων), λαμβάνουν Αντιμισθία- έξοδα παράστασης, ως 
αντίτιμο προσφερομένων υπηρεσιών, τα οποία υπόκεινται στην κράτηση 2% του αρ.27 του Π.Δ.422/81.  

 Όπως αναφέρεται στην παρ. 5 του αρ. 139 του Ν. 3463/2006 και παρ. 3 του αρ. 113 του Π.Δ. 30/1996, 
προκύπτει ότι η εκεί  αναφερόμενη «ειδική άδεια για την άσκηση καθηκόντων των αιρετών οργάνων των 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης» θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για όλα τα δικαιώματα και 
τις  υποχρεώσεις που απορρέουν τόσο από την υπαλληλική (εργασιακή) σχέση, όσο και από την ασφαλιστική 
τοιαύτη.  
Σημειώνουμε ότι δεν παρέχεται πλέον δυνατότητα επιλογής, στα αιρετά όργανα, μεταξύ αντιμισθίας και 
αποδοχών της οργανικής θέσης από την οποία προέρχονται, δεδομένου ότι, η άδεια που χορηγείται στους 
αιρετούς αυτούς, είναι υποχρεωτική και άνευ αποδοχών, όπως ρητά ορίζεται στα άρθρα 92 και 93 παρ.1 και 
182 παρ.1 του Ν.3852/2010. Το δεδομένο αυτό, ναι μεν απαλλάσσει την οικεία υπηρεσία ή τον εργοδοτικό 
φορέα από την υποχρέωση καταβολής του μισθού, δεν αποκόπτει όμως το δεσμό της καθόλον μισθοδοτικής 
υποχρέωσης, η οποία όμως περιορίζεται στην καταβολή όλων και των εν ευρεία έννοια ασφαλιστικών 
εισφορών-κρατήσεων επί των αποδοχών της οργανικής θέσης και των λοιπών επιδομάτων (σχετ. Γν/ση Ν.Σ.Κ. 
206/2001). 
Ως εκ τούτου, 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: 
 
 
 

ΘΕΜΑ: «Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. επί των αποδοχών των Αιρετών Οργάνων των Ο.Τ.Α. Α΄ 
Βαθμού, που έχουν την ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλήλου.» 
 

        
 
ΠΡΟΣ: Τους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού όλης της χώρας 



 
• Στους Διοικητικούς Δημόσιους Υπαλλήλους, 4% στο Β.Μ., 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. και στο χρονοεπίδομα, 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. 

• Σε μέλη ΔΕΠ (Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι.), πλήρους ή μερικής απασχόλησης (Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές, 
Αναπλ. Καθηγητές, Λέκτορες, Καθηγητές Εφαρμογών) υπόκεινται σε 4% κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 
στο Β.Μ. και στο χρονοεπίδομα και όσοι υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες υπαλλήλων στους οποίους 
παρέχονται επιδόματα (Διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης) που λαμβάνονται 
υπόψη στο συντάξιμο μισθό 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. 
      
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. Παρακολούθησης Πόρων 
       4. Τμ. Παρακολούθησης Καταθέσεων Μετόχων          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
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