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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 


