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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 

Ο Οδηγός Κρατήσεων υπέρ ΜΤΠΥ αποτελεί ένα εύχρηστο και συνοπτικό εργαλείο, που έρχεται 

να συνεισφέρει στην καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας που σχετίζεται με τη διαδικασία 

διενέργειας και απόδοσης των υπέρ ΜΤΠΥ κρατήσεων. Συντάσσεται και επικαιροποιείται με την 

επιμέλεια και τη συνεχή φροντίδα των εργαζομένων του Ταμείου, ενώ σκοπός του είναι να 

ενισχύσει περαιτέρω την μέχρι στιγμής εξαιρετική συνεργασία με τους εκκαθαριστές. 

Η σημασία του Οδηγού καθίσταται ακόμα μεγαλύτερη λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που έχουν 

συντελεστεί τα τελευταία χρόνια. Το 2016, μετά και την κατάργηση του πόρου επί των δαπανών 

του δημοσίου από 1/1/2015, τα μερίσματα επανυπολογίστηκαν προκειμένου να απηχούν την 

ανταποδοτική τους βάση, αλλά και να εναρμονίζονται με τα πραγματικά έσοδα του Ταμείου. Με 

το ν.4387/16, το Ταμείο καλείται να επιβιώσει μόνο από τις εισφορές των μετόχων του και την 

εκμετάλλευση των περιουσιακών του στοιχείων. 

Με τη συνεχή επικαιροποίηση του Οδηγού Κρατήσεων υπέρ ΜΤΠΥ, η Διοίκηση του Ταμείου 

στοχεύει στην καλύτερη ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων πλευρών, αλλά και στην 

διευκόλυνση της δουλειάς και του έργου των εκκαθαριστών, οι οποίοι συχνά υπό αντίξοες 

συνθήκες καλούνται να υλοποιήσουν με αποτελεσματικότητα και ακεραιότητα το καθήκον τους.  

Ευελπιστούμε ότι ο Οδηγός Κρατήσεων αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο στη διαδικασία 

παρακράτησης και απόδοσης των κρατήσεων υπέρ του Ταμείου, προς όφελος των μετόχων και 

μερισματούχων του, καθώς τα προσδοκώμενα οφέλη από την ορθή διενέργεια και απόδοση των 

κρατήσεων είναι πολύ σημαντικά και επιπλέον, με τις διενεργούμενες κρατήσεις εκπληρώνεται ο 

προορισμός του Ταμείου που σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο είναι «η κατ’ αναλογία του 

ποσού των καταθέσεων ενός εκάστου παροχή μερίσματος εις τους μετόχους του Ταμείου και 

τας οικογενείας αυτών». 

 

 

 

                                                                                                          Αθήνα, Ιούνιος 2020 

 

                                                                                                          ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΓΑΣ 

                                                                              ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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Εισαγωγικό Σημείωμα 
 

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) είναι Αποκεντρωμένη Δημόσια 
Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λειτουργεί ως Ειδικό Ταμείο 
του Κράτους. 

 
Στο ΜΤΠΥ μετέχουν υποχρεωτικά οι δόκιμοι και μόνιμοι πολιτικοί  υπάλληλοι των 

Υπουργείων και της Βουλής καθώς και το τακτικό προσωπικό των Ανεξάρτητων Διοικητικών 
Αρχών, εκτός αυτών που εξαιρούνται με νόμο από την συμμετοχή σε αυτό, το Πολιτικό Προσωπικό 
του ΥΕΘΑ, οι μόνιμοι πολιτικοί Υπάλληλοι των Ν.Π.Δ.Δ που διά νόμου μετέχουν στο Ταμείο, το 
Πυροσβεστικό Σώμα, το πολιτικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ και του Π.Σ. και όσοι από το ένστολο 
προσωπικό της ΕΛΑΣ έχουν επιλεγεί να υπαχθούν στο Ταμείο. 

 
Προορισμός του Ταμείου είναι σύμφωνα με τον ιδρυτικό του Νόμο « …η κατ αναλογία του 

ποσού των καταθέσεων εκάστου παροχή μερίσματος εις τους μετόχους του Ταμείου και τας 
οικογενείας αυτών…». Προς το σκοπό αυτό, το ΜΤΠΥ εντατικοποίησε τις προσπάθειές του για τη 
διασφάλιση της κατά προορισμό λειτουργίας του. Στο πλαίσιο αυτό και προς διευκόλυνση όλων των 
συναλλασσομένων με το ΜΤΠΥ (υπολόγων, εκκαθαριστών αποδοχών, Υπηρεσιών και Ελεγκτικών 
μηχανισμών του Δημοσίου) εκδόθηκε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του έτους 2009 ο «ΟΔΗΓΟΣ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ»  και στην συνέχεια επικαιροποιήθηκε το μήνα Φεβρουάριο των ετών    
2014 και 2018, καθώς και το μήνα Οκτώβριο του έτους 2019, επειδή διαπιστώθηκε  ότι έχρηζε 
αναμόρφωσης λόγω νεότερου νομοθετικού πλαισίου. Η χρησιμότητά τους υπήρξε αδιαμφισβήτητη.   

 
Ήδη σήμερα, μετά τη ψήφιση των νέου συνταξιοδοτικού νόμου 4670/2020 (Α43), είναι  

επιτακτική η ανάγκη για την εκ νέου επικαιροποίηση του Οδηγού Κρατήσεων.  
 
Η επιμέλεια της έκδοσης του επικαιροποιημένου Οδηγού Κρατήσεων έγινε από Προϊσταμένους 

και υπαλλήλους της Διεύθυνσης Μετόχων και Μερισματούχων του Μ.Τ.Π.Υ.  
 

  
                                                        
                   
 
 
 
 
 
 
    

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
    
    
         Μαρία Παπαγιάννη 
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Πίνακας Κρατήσεων στο Δικαίωμα Εγγραφής Νεοδιοριζομένων Μετόχων 

του ΜΤΠΥ 
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Πίνακας Κρατήσεων Δικαιώματος Εγγραφής Νεοδιοριζόμενων Μετόχων του ΜΤΠΥ 
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΚΡΑΤΗΣΗ 
ΠΟΣΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΕ 

ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 
ΑΠΟ Δ.Ο.Υ. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
ΣΤΟ ΜΤΠΥ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
1 

Όλοι οι μέτοχοι όπως προσδιορίζονται στον 
κατωτέρω Πίνακα 2, με εξαίρεση τους 

επαναδιοριζόμενους που έχουν ήδη καταβάλει  

Ακαθάριστες αποδοχές του πρώτου ολόκληρου μήνα 
μισθοδοσίας τους 

Ένας (1) μηνιαίος 
μισθός 

82983 93086 Π.Δ. 422/81 αρ. 25 

 
 
2 

Μετακλητοί υπάλληλοι όπως προσδιορίζονται στον 
κατωτέρω Πίνακα 2, με εξαίρεση τους 

μερισματούχους του Ταμείου που έχουν ήδη 
καταβάλει. 

 
Ακαθάριστες αποδοχές του πρώτου ολόκληρου μήνα 

μισθοδοσίας τους 
Ένας (1) μηνιαίος 

μισθός 
82983 93086 

 
 
Π.Δ. 422/81 αρ. 25 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 
 
Το δικαίωμα εγγραφής παρακρατείται σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. 
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Πινάκας Κρατήσεων στις Αποδοχές (Μισθοδοσία και Πρόσθετες 
Αμοιβές) των Μετόχων του Ταμείου 
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Πίνακας Κρατήσεων των Μετόχων του ΜΤΠΥ  

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΧΕΣ & ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΚΡΑΤΗΣΗΣ 

ΚΑΕ 
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 
ΑΠΌ Δ.Ο.Υ. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ΣΤΟ Μ.Τ.Π.Υ. 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1 

-Δόκιμοι και μόνιμοι Πολιτικοί Υπάλληλοι των 
Υπουργείων και της Βουλής καθώς και το τακτικό 
προσωπικό των Ανεξάρτητων Διοικητικών 
Αρχών, εκτός αυτών που εξαιρούνται με νόμο 
από τη συμμετοχή στο ΜΤΠΥ. 
-Το Πολιτικό Προσωπικό του Υ.ΕΘ.Α. 
-Οι Μόνιμοι πολιτικοί Υπάλληλοι των Ν.Π.Δ.Δ. 
που δια νόμου μετέχουν στο Μ.Τ.Π.Υ. 
-Συνταξιούχοι του Δημοσίου ή άλλων φορέων 
διοριζόμενοι στις ανωτέρω θέσεις με εξαίρεση 
α)τους στρατιωτικούς της περ. 3 του αρ. 16 του 
ΠΔ422/81 
β)τους μερισματούχους που διορίζονται σε θέσεις 
μετακλητών υπαλλήλων από 28/02/2020 και 
εφεξής 
γ)τους συνταξιούχους που διορίζονται ή έχουν 
διορισθεί σε θέσεις μετακλητών υπαλλήλων από 
01/07/2019 και εφεξής (άρθρο 23 του ν. 
4670/2020).  
- Μερισματούχοι ήδη διορισμένοι κατά την 
28/02/2020 και διοριζόμενοι, από 28/02/2020 και 
εφεξής στις ανωτέρω θέσεις (Ν.4670/2020 αρ. 
40). 

Α) 1. Βασικός Μισθός  (όπως καταβάλλεται με τις ισχύουσες διατάξεις)  
     2. Επίδομα θέσης ευθύνης 

4,5% 82419 67009 
Π.Δ. 422/81 αρ 26, Ν.4387/16, αρ. 8, 
Ν.4488/17 αρ. 19, Ν.4354/15 

Β) Οικογενειακή παροχή, επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, επίδομα 
απομακρυσμένων/παραμεθόριων περιοχών (ισχύει για τους ασφαλισμένους από 01/01/1993 και 
μετά) 

4,5% 82419 67009 
 Π.Δ. 422/81 αρ 26, Ν.4354/15, αρ. 15,18 
και 19, Ν.4387/16, αρ 8, Ν.4488/17 αρ. 19  

Γ) Οικογενειακή παροχή, επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, επίδομα 
απομακρυσμένων/παραμεθόριων περιοχών (ισχύει για τους ασφαλισμένους πριν από την  
01/01/1993 

1% 82985 93088 
Π.Δ. 422/81 αρ. 26, παρ.1, εδάφιο Β, 
Ν.4354/15, αρ. 15 ,18 και 19   

Δ) Πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές & καταβαλλόμενα ποσά όπως: προσωπική διαφορά, κάθε 
είδους αποζημιώσεις ειδικών κατηγοριών, αποζημίωση εκτός έδρας, συμμετοχή σε συμβούλια, 
επιτροπές, υπερωρίες, εξαιρέσιμα, νυχτερινά, εφημερίες, Eurocontrol Ν. 2912/01,αρ. 35 § 7 και Ν. 
2682/99 αρ.34 § 1, εφάπαξ χρηματικό ποσό για μετάθεση σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής 
(παρ. 2 αρ.20 Ν. 2606/98), αποζημιώσεις και εφάπαξ οικονομική ενίσχυση για έξοδα μετάθεσης 
σε παραμεθόριες περιοχές (παρ. 22, αρ. 9 Ν. 2266/94), οικονομικά κίνητρα και έξοδα μετάθεσης 
για μετατασσόμενους σε παραμεθόριες περιοχές (παρ. 4 αρ.72 Ν.3528/07), , αμοιβές όλου του 
απασχολούμενου προσωπικού στα απογευματινά ιατρεία, στην προσαύξηση των αποδοχών 
λόγω χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας, κλπ, 
 
 
 
 
 

2% 82982 93085 Π.Δ. 422/81 αρ. 27, Ν. 4354/15 
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Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΧΕΣ & ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΚΡΑΤΗΣΗΣ 

ΚΑΕ 
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 
ΑΠΌ Δ.Ο.Υ. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ΣΤΟ Μ.Τ.Π.Υ. 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

2 

Μετακλητοί Υπάλληλοι διοριζόμενοι από 01-07-
2019 (Ν.4670/2020 άρθρο 23): 
- Νεοδιοριζόμενοι χωρίς προηγούμενο 
ασφαλιστικό καθεστώς 
- Διοριζόμενοι ήδη μέτοχοι του ΜΤΠΥ  
 
 
Στις ανωτέρω κατηγορίες των μετακλητών 
εντάσσονται και οι: 
α) Διευθυντές Πολιτικών Γραφείων των μελών  
της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών 
β) Ειδικοί Σύμβουλοι και Ειδικοί Συνεργάτες σε 
Πολιτικά Γραφεία Μελών της Κυβέρνησης 
γ) Διοικητικοί μετακλητοί υπάλληλοι σε Πολιτικά 
  Γραφεία Μελών της Κυβέρνησης και των  
  Υφυπουργών (Ν.4622/2019τ.Α 133/07-08-2019) 
δ) Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς Υπουργείων 
ε) Εκτελεστικοί  Γραμματείς Περιφερειών και 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 
 

Α) 1. Βασικός Μισθός  (όπως καταβάλλεται με τις ισχύουσες διατάξεις)  
     2. Επίδομα θέσης ευθύνης 

4,5% 82419 67009 
Π.Δ. 422/81 αρ. 26, ΠΔ 63/05, Ν.4151/13, 
αρ. 4, παρ 11 Ν.4354/15, Ν.4488/17 αρ. 
19 

Β) Οικογενειακή παροχή, επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, επίδομα 
απομακρυσμένων/παραμεθόριων περιοχών (ισχύει για τους ασφαλισμένους από 01/01/1993 και 
μετά) 

4,5% 82419 67009 
 Π.Δ. 422/81 αρ 26, Ν.4151/13, αρ. 4, παρ. 
11, Ν.4488/17 αρ. 19 Ν.4354/15, αρ. 15,18 
και 19   

Γ) Οικογενειακή παροχή, επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, επίδομα 
απομακρυσμένων/παραμεθόριων περιοχών (ισχύει για τους ασφαλισμένους πριν από την  
01/01/1993 

1% 82985 93088 
Π.Δ. 422/81 αρ 26, παρ.1, εδάφιο Β, 
Ν.4151/13 αρ. 4, παρ 11, Ν.4354/15, αρ. 
15,18 και 19.  . (Ν.4670/2020 αρ. 23).  

Δ) Πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές & καταβαλλόμενα ποσά όπως: προσωπική διαφορά, κάθε 
είδους αποζημιώσεις ειδικών κατηγοριών, αποζημίωση εκτός έδρας, συμμετοχή σε συμβούλια, 
επιτροπές, υπερωρίες, εξαιρέσιμα, νυχτερινά, Eurocontrol Ν. 2912/01,αρ. 35 § 7 και Ν. 2682/99 
αρ.34 § 1, εφάπαξ χρηματικό ποσό για μετάθεση σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής (παρ. 2 
αρθ.20 Ν. 2606/98), αποζημιώσεις και εφάπαξ οικονομική ενίσχυση για έξοδα μετάθεσης σε 
παραμεθόριες περιοχές (παρ. 22, αρθ. 9 Ν. 2266/94), οικονομικά κίνητρα και έξοδα μετάθεσης για 
μετατασσόμενους σε παραμεθόριες περιοχές (παρ. 4 αρθ.72 Ν.3528/07), στην προσαύξηση των 
αποδοχών λόγω χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας, κλπ. 

2% 82982 93085 Π.Δ. 422/81 αρ 27, Ν. 4354/15 
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Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΧΕΣ & ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΚΡΑΤΗΣΗΣ 

ΚΑΕ 
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 
ΑΠΌ Δ.Ο.Υ. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ΣΤΟ Μ.Τ.Π.Υ. 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

3 Ελεγκτικό Συνέδριο 

Α) 1. Βασικός Μισθός  (όπως καταβάλλεται με τις ισχύουσες διατάξεις)  
    2. Επίδομα θέσης ευθύνης 

4,5% 82419 67009 
Π.Δ. 422/81 αρ 26, Ν.4387/16, αρ 8., Ν. 
4488/17 αρ 19, Ν.4354/15 

Β) Οικογενειακή παροχή, επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, επίδομα 
απομακρυσμένων/παραμεθόριων περιοχών (ισχύει για τους ασφαλισμένους από 01/01/1993 και 
μετά) 

4,5% 82419 67009 
 Π.Δ. 422/81 αρ.26, Ν.4354/15, αρ. 15 ,18 
και 19, Ν.4387/16, αρ.8, Ν.4488/17 αρ.19 
Ν.4354/15 

Γ) Οικογενειακή παροχή, επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, επίδομα 
απομακρυσμένων/παραμεθόριων περιοχών (ισχύει για τους ασφαλισμένους πριν από την  
01/01/1993 

1% 82985 93088 
Π.Δ. 422/81 αρ.26, παρ.1, εδάφιο Β, 
Ν.4354/15, αρ.15 ,18 και 19   

Δ) Πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές & καταβαλλόμενα ποσά όπως: προσωπική διαφορά, κάθε 
είδους αποζημιώσεις ειδικών κατηγοριών, αποζημίωση εκτός έδρας, συμμετοχή σε συμβούλια, 
επιτροπές, υπερωρίες, εξαιρέσιμα, νυχτερινά, εφάπαξ χρηματικό ποσό για μετάθεση σε υπηρεσία 
προβληματικής περιοχής (παρ. 2 αρ. 20 Ν.2606/98), αποζημιώσεις και εφάπαξ οικονομική 
ενίσχυση για έξοδα μετάθεσης σε παραμεθόριες περιοχές (παρ. 22, αρ. 9 Ν.2266/94), οικονομικά 
κίνητρα και έξοδα μετάθεσης για μετατασσόμενους σε παραμεθόριες περιοχές (παρ. 4 αρ.72 
Ν.3528/07), στην προσαύξηση των αποδοχών λόγω χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας, κλπ. 

2% 82982 93085 
Π.Δ. 422/81 αρ. 27, 
Ν. 4354/15 

4 Πολιτικό προσωπικό του Ν.Σ.Κ 

Α) 1. Βασικός Μισθός (όπως καταβάλλεται με τις ισχύουσες διατάξεις)  
    2. Επίδομα θέσης ευθύνης 
 

4,5% 
 

82419 
 

67009 
 

Π.Δ. 422/81 αρ. 26, Ν.4387/16, αρ. 8., 
Ν.4488/17 αρ. 19, Ν.4354/15 

Β) Οικογενειακή παροχή, επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, επίδομα 
απομακρυσμένων/παραμεθόριων περιοχών (ισχύει για τους ασφαλισμένους από 01/01/1993 και 
μετά) 

4,5% 82419 67009 
 Π.Δ. 422/81 αρ. 26, Ν.4354/15, άρθρα 
15,18 και 19 Ν.4387/16, αρ. 8, Ν.4488/17 
αρ. 19  

Γ) Οικογενειακή παροχή, επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, επίδομα 
απομακρυσμένων/παραμεθόριων περιοχών (ισχύει για τους ασφαλισμένους πριν από την  
01/01/1993 
 

1% 
 

82985 93088 
Π.Δ. 422/81 αρ. 26, παρ.1, εδάφιο Β, 
Ν.4354/15, αρ. 15 ,18 και 19   

Δ) Πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές & καταβαλλόμενα ποσά όπως: προσωπική διαφορά, κάθε 
είδους αποζημιώσεις ειδικών κατηγοριών, αποζημίωση εκτός έδρας, συμμετοχή σε συμβούλια, 
επιτροπές, υπερωρίες, εξαιρέσιμα, νυχτερινά, εφάπαξ χρηματικό ποσό για μετάθεση σε υπηρεσία 
προβληματικής περιοχής (παρ. 2 αρ. 20 Ν. 2606/98), αποζημιώσεις και εφάπαξ οικονομική 
ενίσχυση για έξοδα μετάθεσης σε παραμεθόριες περιοχές (παρ. 22, αρ. 9, Ν.2266/94), οικονομικά 
κίνητρα και έξοδα μετάθεσης για μετατασσόμενους σε παραμεθόριες περιοχές (παρ. 4 αρ.72, 
Ν.3528/07), στην προσαύξηση των αποδοχών λόγω χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας, κλπ. 

2% 82982 93085 Π.Δ. 422/81 αρ. 27, Ν. 4354/15 

5 

 
 
 Ιατροδικαστές  
 

Α)  1. Βασικός Μισθός  (όπως καταβάλλεται με τις ισχύουσες διατάξεις)  
     2. Επίδομα θέσης ευθύνης 

4,5% 82419 67009 
Π.Δ. 422/81 αρ. 26, Ν.4488/17 αρ. 19, 
Ν.4472/17 

Β) Οικογενειακή παροχή, ειδικό επίδομα ιατροδικαστικής υπηρεσίας της παρ. 3 του αρ. 12 του 
Ν.2521/97, επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών 

4,5% 82982 93085 
Π.Δ. 422/81 αρ. 26, παρ.1, εδάφιο Β,  
και αρ. 27, Ν.4472/17, Ν.4488/17 αρ. 19 
και 3 

Γ) Τυχόν μη συντάξιμα επιδόματα συνεντελλόμενα με την τακτική μισθοδοσία 1% 82985 93088 Π.Δ. 422/81 αρ. 26, παρ. 1 περιπτ. Β,  

Δ) Τυχόν ποσό καταβαλλόμενο για οποιαδήποτε αιτία που δεν εμπίπτει στις ανωτέρω 
περιπτώσεις καθώς και στην προσαύξηση των αποδοχών λόγω χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας.  

2% 82982 93085 Π.Δ. 422/81 αρ. 27, Ν.4472/17 
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Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΧΕΣ & ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΚΡΑΤΗΣΗΣ 

ΚΑΕ 
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 
ΑΠΌ Δ.Ο.Υ. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ΣΤΟ Μ.Τ.Π.Υ. 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

6 

Ιατροί και Οδοντίατροι ΕΣΥ, ΔΥ ΕΣΥ, Μόνιμοι 
Αγροτικοί Ιατροί, Ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου σε 
παράταση, Ιατροί γενικής ιατρικής και  
Βιοπαθολογίας που υπηρετούν στην Δ/νση ΚΕΔΥ 
του Υπουργείου Υγείας ή στις Δ/νσεις Υγείας των 
αποκεντρωμένων διοικήσεων και περιφερειών   

Α) 1. Βασικός Μισθός  (όπως καταβάλλεται με τις ισχύουσες διατάξεις)  
     2. Επίδομα θέσης ευθύνης 

4,5% 
 

82419 
 

67009 
 

Π.Δ. 422/81 αρ. 26, Ν.4488/17 αρ. 19 
Ν.4472/17 

Β)  Οικογενειακή παροχή, επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, επίδομα μεταπτυχιακών 
σπουδών (ισχύει για ειδικευμένους ιατρούς και οδοντίατρους ΕΣΥ), επίδομα 
απομακρυσμένων/παραμεθόριων περιοχών αρ. 19 Ν.4354/15, μηνιαίο επίδομα (οικονομικό 
κίνητρο)στους υπόχρεους και επί θητεία ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου σε παράταση, μηνιαίο 
επίδομα επιφυλακής παρ.4 αρ.16 Ν.3172/2003, αποζημίωση προβληματικών και άγονων 
περιοχών 

4,5% 82982 93085 
Π.Δ. 422/81 αρ. 26, παρ.1, εδάφιο Β,  
και αρ. 27, Ν.4472/17, Ν.4488/17 αρ 19, 
αρ. 3 

Γ) Τυχόν μη συντάξιμα επιδόματα συνεντελλόμενα με την τακτική μισθοδοσία 1% 82985 93088 Π.Δ. 422/81 αρ. 26, παρ. 1 περιπτ. Β,  

Δ) Πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές & καταβαλλόμενα ποσά όπως: προσωπική διαφορά, κάθε 
είδους αποζημιώσεις ειδικών κατηγοριών, αποζημίωση εκτός έδρας, συμμετοχή σε συμβούλια, 
επιτροπές, υπερωρίες, εξαιρέσιμα, νυχτερινά, εφημερίες, εφάπαξ χρηματικό ποσό για μετάθεση 
σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής (παρ. 2 αρ.20 Ν. 2606/98), αποζημιώσεις και εφάπαξ 
οικονομική ενίσχυση για έξοδα μετάθεσης σε παραμεθόριες περιοχές (παρ. 22, αρ. 9 Ν. 2266/94), 
οικονομικά κίνητρα και έξοδα μετάθεσης για μετατασσόμενους σε παραμεθόριες περιοχές (παρ. 4 
αρ.72 Ν.3528/07), αμοιβές όλου του απασχολούμενου προσωπικού στα απογευματινά ιατρεία 
κλπ., εφάπαξ μηνιαίο ποσό εξόδων κίνησης παρ. 4, αρ. 60, Ν.1943/91, μηνιαίο επιμίσθιο παρ. 5, 
αρ. 60 Ν1973/91, μηνιαίο ποσό αντί αποζημίωσης υπερωριών, στην προσαύξηση των αποδοχών 
λόγω χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας, κλπ. 

2% 82419 67009 Π.Δ. 422/81 αρ.  27, Ν.4472/17 

7 

Μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., Μέλη Ε.Π. Α.Τ.Ε.Ι., ΑΣΕΙ, 
Εκπαιδευτικό και εργαστηριακό προσωπικό 
ΑΣΠΑΙΤΕ, διδακτικό και ειδ,. Διδακτικό 
προσωπικό ΑΕΑ και ΑΕΝ, Καθηγητές και  λοιπό 
διδακτικό προσωπικό της ΕΣΔΥ, Προσωπικό του 
πρώην Π.Ι., Μέλη του ΙΕΠ, Ειδ. Και εργαστηριακό 
προσωπικό (ΕΕΔΙΠ) των ΑΣΕΙ, Μέλη ΕΕΠ και 
Ε.ΔΙ.Π των πανεπιστημίων και των ΑΤΕΙ. 

Α) Βασικός Μισθός  4,5% 82419 67009 
Π.Δ. 422/81 αρ. 26,  Ν.4472/17, Ν.4488/17 
αρ 19, αρ. 3 

Β) Οικογενειακή παροχή, ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας, έξοδα παράστασης, ειδική 
αμοιβή για το κλινικό και εργαστηριακό έργο 

4,5% 82419 67009 
 Π.Δ. 422/81 αρ. 26, παρ.1, εδάφιο Β,  
και αρ. 27, Ν.4472/17, Ν.4488/17 αρ 19, 
αρ. 3 

Γ) Τυχόν μη συντάξιμα επιδόματα συνεντελλόμενα με την τακτική μισθοδοσία  1% 82985 93088 Π.Δ. 422/81 αρ. 26 παρ. 1 περιπτ. Β, 

Δ) Αμοιβές αρ. 23 Ν.4009/11 (πχ χρηματοδοτούμενα προγράμματα, Ε.Λ.Κ.Ε.), πάσης φύσεως 
πρόσθετες αμοιβές & καταβαλλόμενα ποσά όπως: αποζημίωση εκτός έδρας, συμμετοχή σε 
συμβούλια, επιτροπές, υπερωρίες, εξαιρέσιμα, αποζημίωση διδακτικού και εκπαιδευτικού 
προσωπικού στρατιωτικών σχολών (αρ. 127.Ι Ν.4472/2017), στην προσαύξηση των αποδοχών 
λόγω χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας, κλπ. 

2% 82982 93085 Π.Δ. 422/81 αρ. 27, Ν.4472/17 

8 

Ερευνητές και ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες 
που υπηρετούν σε Εθνικά Ερευνητικά Ινστιτούτα 
που υπάγονται στους Φορείς Γενικής 
Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των 
Κέντρων Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών και του 
ΚΕΠΕ (που είναι ή έχουν διατηρήσει με διάταξη 
νόμου την ιδιότητα του μετόχου) 
 

Α) 1. Βασικός Μισθός (όπως καταβάλλεται με τις ισχύουσες διατάξεις)  
     2. Επίδομα θέσης ευθύνης 

4,5% 82419 67009 
Π.Δ. 422/81 αρ. 26, Ν.  Ν.4472/17, 
Ν.4488/17 αρ. 19, αρ. 3 

Β) Οικογενειακή παροχή, ειδικό επίδομα έρευνας, επίδομα ραδιενέργειας 4,5% 82419 67009 
Π.Δ. 422/81 αρ. 26, παρ.1, εδάφιο Β,  
και αρ. 27, Ν.4472/17, Ν.4488/17 αρ 19, 
αρ. 3 

Γ) Τυχόν μη συντάξιμα επιδόματα συνεντελλόμενα με την τακτική μισθοδοσία 1% 82985 93088 Π.Δ. 422/81 αρ. 26 παρ. 1 περιπτ. Β, 

Δ) Αμοιβή αποδοτικότητας, πρόσθετη αμοιβή για εκτέλεση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών και 
λοιπών προγραμμάτων, αμοιβή από συγγραφικά δικαιώματα, από δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας και από παροχή εκπαιδευτικού έργου,  πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές & 
καταβαλλόμενα ποσά όπως: αποζημίωση εκτός έδρας, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές, 
υπερωρίες, εξαιρέσιμα, στην προσαύξηση των αποδοχών λόγω χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας, 
κλπ.  

2% 82982 93085 Π.Δ. 422/81 αρ. 27, Ν.4472/17 
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Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΧΕΣ & ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΚΡΑΤΗΣΗΣ 

ΚΑΕ 
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 
ΑΠΌ Δ.Ο.Υ. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ΣΤΟ Μ.Τ.Π.Υ. 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

9 
Στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και του 
Πυροσβεστικού Σώματος  

Α) 1. Βασικός Μισθός (όπως καταβάλλεται με τις ισχύουσες διατάξεις) 
     2. Επίδομα θέσης ευθύνης  

4,5% 82419 67009 
Π.Δ. 422/81 αρ. 26, Ν.4472/17, Ν.4488/17 
αρ 19, αρ. 3 

Β) Οικογενειακή παροχή, επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, επίδομα υπηρετούντων ή 
αποσπασμένων στον Ν. Έβρου, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Δωδ/νήσων, Σαμοθράκης, επίδομα 
αναπηρίας και κινδύνου, ειδικό μηνιαίο επίδομα μετακίνησης (Αστυνομικών Κακκαβιάς και 
Κρυσταλλοπηγής), ειδική μηνιαία αποζημίωση παρ. 4 αρ. 4 Ν.2713/99 (Προσωπικό Δ/νσης 
Εσωτερικών Υποθέσεων), Υπερωριακή αποζημίωση παρ. Γ2 αρ. 20 Ν.4354/2015 (στους 
αποσπώμενους ως προσωπικό ασφαλείας σε γραφεία μελών Κυβέρνησης, Υφυπουργών, Γεν. 
Ειδ. Γραμματέων) 

4,5% 82419 67009 
Π.Δ. 422/81 αρ. 26, παρ.1, εδάφιο Β,  
και αρ. 27, Ν.4472/17, Ν.4488/17 αρ 19, 
αρ. 3 

Γ) Τυχόν μη συντάξιμα επιδόματα συνεντελλόμενα με την τακτική μισθοδοσία 
 

1% 
 

82985 93088 Π.Δ. 422/81 αρ. 26, παρ. 1 περιπτ. Β, 

Δ) Επίδομα αλλοδαπής και ημερήσιας αποζημίωσης εξωτερικού  2% 82982 93085 
ΚΥΑ 2/52367/0022/14-10-03, Ν.2685/99, 
αρ. 11, Ν. 3103/03, Ν.4336/15  αρ. 27 

Ε) αποζημίωση διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού στρατιωτικών σχολών, ειδική 
αποζημίωση εργασίας για νυχτερινή απασχόληση, πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές & 
καταβαλλόμενα ποσά όπως: αποζημίωση εκτός έδρας, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές, 
υπερωρίες, εξαιρέσιμα, στην προσαύξηση των αποδοχών λόγω χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας, 
στην προσαύξηση των αποδοχών λόγω χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας κλπ. 

2% 82982 93085 
Π.Δ. 422/81 αρ. 27, Ν.2685/99 αρ.17 και 4, 
Ν.4472/17 

10 

Υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου, 
επιστημονικό προσωπικό της ειδικής νομικής 
Υπηρεσίας, Υπάλληλοι του Κλάδου 
Εμπειρογνωμόνων, καθώς και Υπάλληλοι του 
Κλάδου οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων 
του Υπουργείου Εξωτερικών 

Α) Βασικός Μισθός  4,5% 82419 67009 
Π.Δ. 422/81 αρ. 26, Ν.  Ν4472/17, 
Ν.4488/17 αρ. 19, αρ. 3  

Β) Οικογενειακή Παροχή, επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, επίδομα ειδικών καθηκόντων 4,5% 82419 67009 
Π.Δ. 422/81 αρ. 26, παρ.1, εδάφιο Β,  
και αρ. 27, Ν4472/17, Ν.4488/17 αρ. 19, 
αρ. 3 

Γ) Τυχόν μη συντάξιμα επιδόματα συνεντελλόμενα με την τακτική μισθοδοσία 
 

1% 82985 93088 Π.Δ. 422/81 αρ. 26 παρ. 1 περιπτ. Β, 

Δ) Πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές & καταβαλλόμενα ποσά όπως: προσωπική διαφορά, κάθε 
είδους αποζημιώσεις ειδικών κατηγοριών, αποζημίωση εκτός έδρας, συμμετοχή σε συμβούλια, 
επιτροπές, υπερωρίες, εξαιρέσιμα, νυχτερινά, στην προσαύξηση των αποδοχών λόγω χορήγησης 
εκπαιδευτικής άδειας, στην προσαύξηση των αποδοχών λόγω χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας, 
κλπ. 

2% 82982 93085 Π.Δ. 422/81 αρ. 27, Ν4472/17 

11 
Μόνιμοι Μουσικοί της κρατικής ορχήστρας 
Αθηνών (Κ.Ο.Α.) και της κρατικής ορχήστρας 
Θεσσαλονίκης (Κ.Ο.Θ.). 

Α) Βασικός Μισθός 4,5% 82419 67009 
Π.Δ. 422/81 αρ. 26,.  Ν4472/17, Ν.4488/17 
αρ. 19, αρ. 3  

Β) Οικογενειακή Παροχή, επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, επίδομα οργάνου 4,5% 82419 67009 
Π.Δ. 422/81 αρ. 26, παρ.1, εδάφιο Β,  
και αρ. 27, Ν4472/17, Ν.4488/17 αρ. 19, 
αρ. 3 Ν4490/17, αρ. 10, παρ. 7 

Γ) Τυχόν μη συντάξιμα επιδόματα συνεντελλόμενα με την τακτική μισθοδοσία 
 

1% 82985 93088 Π.Δ. 422/81 αρ. 26 παρ. 1 περιπτ. Β, 

Δ) Πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές & καταβαλλόμενα ποσά όπως: προσωπική διαφορά, κάθε 
είδους αποζημιώσεις ειδικών κατηγοριών, αποζημίωση εκτός έδρας, συμμετοχή σε συμβούλια, 
επιτροπές, υπερωρίες, εξαιρέσιμα, επιδόματα/αποζημιώσεις του Ν.2065/92, αρ. 69, παρ. 15, 16 
και 17, στην προσαύξηση των αποδοχών λόγω χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας, κλπ. 

2% 82982 93085 
Π.Δ. 422/81 αρ. 27, Ν. 2065/92, αρ.69, 
παρ. 15, 16, 17, Ν4472/17, Ν.4490/17, αρ. 
10 
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Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΧΕΣ & ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΚΡΑΤΗΣΗΣ 

ΚΑΕ 
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 
ΑΠΌ Δ.Ο.Υ. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ΣΤΟ Μ.Τ.Π.Υ. 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

13 

Δικηγόροι διορισμένοι στο Δημόσιο, 
ανεξαρτήτως ημερομηνίας διορισμού τους, είτε ως 
Μέλη Δ.Ε.Π., είτε ως εκπαιδευτικοί στη Β/θμια 
εκπαίδευση, είτε ως μετακλητοί υπάλληλοι  

Α) 1. Βασικός Μισθός (όπως καταβάλλεται με τις ισχύουσες διατάξεις) στις κατωτέρω κατηγορίες 
της περίπτωσης Β) 
     2. Επίδομα θέσης ευθύνης όπου καταβάλλεται 

4,5% 82419 67009 
Π.Δ. 422/81 αρ. 26, Ν.4151/13, αρ. 4, παρ 
11, Ν.4387/16, αρ. 8., Ν. 4488/17 αρ. 19, 
Ν.4354/15, ΠΔ 63/05, Ν4472/17 

Β) Επιδόματα, παροχές και ποσά:  
ως εκπαιδευτικοί Β/θμιας εκπ/σης: όμοια με την περίπτωση 1   
ως μετακλητοί: όμοια με την περίπτωση 2 
ως μέλη Δ.Ε.Π.: όμοια με την περίπτωση 7 

4,5% 
 

82419 
 

67009 
 

 Π.Δ. 422/81 αρ. 26, Ν.4151/13 αρ. 4, παρ 
11, Ν.4354/15, αρ. 15, 18 και 19 
Ν.4387/16, αρ. 8, Ν.4488/17 αρ. 19, 
Ν4472/17  

Γ) Τυχόν μη συντάξιμα επιδόματα συνεντελλόμενα με την τακτική μισθοδοσία  1% 82985 93088 
Π.Δ. 422/81 αρ. 26, παρ.1, περίπτ. Β, 
Ν.4354/15, αρ. 15 ,18 και 19,  Ν.4151/13 
αρ. 4, παρ. 11  

Δ) Πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές & καταβαλλόμενα ποσά για αποζημίωση όπως 
καταβάλλονται στις ανωτέρω κατηγορίες της περίπτωσης Β) καθώς και στην προσαύξηση των 
αποδοχών λόγω χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας, κλπ 

2% 82982 93085 Π.Δ. 422/81 αρ. 27, Ν. 4354/15, Ν4472/17 
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Οι διοριζόμενοι στο Δημόσιο επί θητεία με σχέση 
Δημοσίου Δικαίου ως Διοικητές και Αναπλ. 
Διοικητές Νοσοκομείων και ΔΥΠΕ, χωρίς 
προηγούμενο ασφαλιστικό καθεστώς καθώς και οι 
μερισματούχοι του ΜΤΠΥ από 28/02/2020 και 
εφεξής (Ν.4670/2020 αρ. 40), ανεξαρτήτως του 
χρόνου διορισμού τους 

Α) 1. Βασικός Μισθός  (όπως καταβάλλεται με τις ισχύουσες διατάξεις)  
    2. Επίδομα θέσης ευθύνης 

4,5% 82419 67009 
Π.Δ. 422/81 αρ. 26, Ν.4387/16, αρ. 8, Ν. 
4488/17 αρ. 19, Ν.4354/15 

Β) Οικογενειακή παροχή, επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, επίδομα 
απομακρυσμένων/παραμεθόριων περιοχών (ισχύει για τους ασφαλισμένους από 01/01/1993 και 
μετά) 

4,5% 82419 67009 
 Π.Δ. 422/81 αρ. 26, Ν.4354/15, άρθρα 
15,18 και 19 Ν.4387/16, αρ. 8, Ν.4488/17 
αρ. 19  

Γ) Οικογενειακή παροχή, επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, επίδομα 
απομακρυσμένων/παραμεθόριων περιοχών (ισχύει για τους ασφαλισμένους πριν από την  
01/01/1993 

1% 82985 93088 
Π.Δ. 422/81 αρ. 26, παρ.1, εδάφιο Β, 
Ν.4354/15, αρ. 15,18 και 19   

Δ) Πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές & καταβαλλόμενα ποσά όπως: προσωπική διαφορά, κάθε 
είδους αποζημιώσεις ειδικών κατηγοριών, αποζημίωση εκτός έδρας, συμμετοχή σε συμβούλια, 
επιτροπές, υπερωρίες, εξαιρέσιμα, νυχτερινά, στην προσαύξηση των αποδοχών λόγω χορήγησης 
εκπαιδευτικής άδειας, κλπ. 

2% 82982 93085 Π.Δ. 422/81 αρ. 27, Ν.4354/15 

  

12 
Μηχανικοί διορισμένοι στο Δημόσιο, ανεξαρτήτως 
ημερομηνίας διορισμού 

Α) 1. Βασικός Μισθός (όπως καταβάλλεται με τις ισχύουσες διατάξεις)  
     2. Επίδομα θέσης ευθύνης 

4,5% 82419 67009 
Π.Δ. 422/81 αρ. 26, Ν.4387/16, αρ. 8., 
Ν.4488/17 αρ. 19, Ν.4354/15 

Β) Οικογενειακή παροχή, επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, επίδομα 
απομακρυσμένων/παραμεθόριων περιοχών (ισχύει για τους ασφαλισμένους από 01/01/1993 και 
μετά) 

4,5% 82419 67009 
Π.Δ. 422/81 αρ. 26, Ν.4354/15, αρ. 15,18 
και 19 Ν.4387/16, αρ. 8, Ν.4488/17 αρ. 19 
Ν.4354/15 

Γ) Οικογενειακή παροχή, επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, επίδομα 
απομακρυσμένων/παραμεθόριων περιοχών (ισχύει για τους ασφαλισμένους πριν από την  
01/01/1993 

1% 82985 93088 
Π.Δ. 422/81 αρ. 26, παρ.1, εδάφιο Β, 
Ν.4354/15, αρ. 15 ,18 και 19   

Δ) Πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές & καταβαλλόμενα ποσά όπως: προσωπική διαφορά, κάθε 
είδους αποζημιώσεις ειδικών κατηγοριών, αποζημίωση εκτός έδρας, συμμετοχή σε συμβούλια, 
επιτροπές, υπερωρίες, εξαιρέσιμα, εφάπαξ χρηματικό ποσό για μετάθεση σε υπηρεσία 
προβληματικής περιοχής (παρ. 2 αρ. 20 Ν. 2606/98), αποζημιώσεις και εφάπαξ οικονομική 
ενίσχυση για έξοδα μετάθεσης σε παραμεθόριες περιοχές (παρ. 22, αρ. 9 Ν. 2266/94), οικονομικά 
κίνητρα και έξοδα μετάθεσης για μετατασσόμενους σε παραμεθόριες περιοχές (παρ. 4 αρ. 72 
Ν.3528/07), στην προσαύξηση των αποδοχών λόγω χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας, κλπ. 

2% 82982 93085 Π.Δ. 422/81 αρ. 27, Ν. 4354/15 
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Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΧΕΣ & ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΚΡΑΤΗΣΗΣ 

ΚΑΕ 
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 
ΑΠΌ Δ.Ο.Υ. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ΣΤΟ Μ.Τ.Π.Υ. 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

15 

Πολιτικοί Υπάλληλοι Μέτοχοι του ΜΤΠΥ που 
διορίζονται σε θέσεις: 
α) Διοικητών και Υποδιοικητών Νοσοκομείων και 
ΔΥΠΕ 
β) Προέδρων και μελών των Ανεξάρτητων 
Διοικητικών Αρχών.  
γ)  Διοικητών, Υποδιοικητών, Προέδρων, 
Αντιπροέδρων, Διευθυνόντων Συμβούλων σε 
Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου τομέα (αρ. 32 
παρ. 18 του Ν. 2190/28Α΄/1994) 

Α) Ανάλογα με τις αποδοχές που έχουν επιλέξει να λαμβάνουν: 
1. Βασικός Μισθός και επίδομα θέσης ευθύνης της οργανικής θέσης ή 
2. Συνολικές συντάξιμες αποδοχές της θέσης που κατέχουν

4,5% 82419 67009 

Π.Δ. 422/81 αρ. 26, Ν.2703/99 αρ. 6, 
Ν.3513/06 αρ. 3, παρ. 2Β, Ν.4354/15, 
Ν.4387/16, αρ. 8, Ν.4472/17, Ν.4488/17 
αρ. 19, αρ. 22 

Β) Εάν έχουν επιλεγεί οι αποδοχές της οργανικής θέσης: 
Οικογενειακή παροχή, επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, επίδομα 
απομακρυσμένων/παραμεθόριων περιοχών (ισχύει για τους ασφαλισμένους μετά την  01/01/1993 
εκτός των ειδικών μισθολογίων του Ν.4472/17) 

4,5% 82419 67009 

 Π.Δ. 422/81 αρ. 26, Ν.2703/99 αρ. 6, 
Ν.3513/06 αρ. 3, παρ. 2Β, Ν.4354/15, 
Ν.4387/16, αρ. 8, Ν.4472/17, Ν.4488/17 
αρ. 19, αρ. 22 

Γ) Όταν έχουν επιλεγεί οι αποδοχές της οργανικής θέσης: 
Οικογενειακή παροχή, επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, επίδομα 
απομακρυσμένων/παραμεθόριων περιοχών (ισχύει για τους ασφαλισμένους πριν από την  
01/01/1993 εκτός των ειδικών μισθολογίων του Ν.4472/17) 

1% 
82985 93088 

Π.Δ. 422/81 αρ. 26, παρ.1, εδάφιο Β, 
Ν.4354/15, αρ. 15,18 και 19   

Δ) Ανάλογα με τις αποδοχές που έχουν επιλέξει να λαμβάνουν: 
1. Πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές & καταβαλλόμενα ποσά που λαμβάνουν, ανεξαρτήτως της
οργανικής τους θέσης καθώς και στην προσαύξηση των αποδοχών λόγω χορήγησης
εκπαιδευτικής άδειας, ή
2. Πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές & καταβαλλόμενα ποσά που λαμβάνουν πέραν των 
συνταξίμων αποδοχών της θέσης που κατέχουν καθώς και στην προσαύξηση των αποδοχών 
λόγω χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας.

2% 82982 93085 Π.Δ. 422/81 αρ. 27,  Ν.4354/15 
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Μέλη ΔΕΠ, οι οποίοι τελούν σε αναστολή 
άσκησης καθηκόντων και έχουν επιλέξει την 
παραμονή τους στο προηγούμενο ασφαλιστικό 
καθεστώς, καταβάλλουν κρατήσεις επί των 
αποδοχών της οργανικής τους θέσης 

Α) Βασικός Μισθός της οργανικής τους θέσης 4,5% 82419 67009 
Π.Δ. 422/81 αρ 26,  Ν.4472/17, Ν.4488/17 
αρ 19, Ν.2190/94 αρ 32, παρ 18, 
Ν.2703/99, αρ. 5 

Β) Οικογενειακή παροχή, ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας, έξοδα παράστασης, ειδική 
αμοιβή για το κλινικό και εργαστηριακό έργο 

4,5% 82419 67009 
Π.Δ. 422/81 αρ. 26, παρ.1, εδάφιο Β, και 
αρ. 27, Ν.2703/99, αρ. 5, Ν4472/17, 
Ν.4488/17 αρ. 19 

Γ) Τυχόν μη συντάξιμα επιδόματα συνεντελλόμενα με την τακτική μισθοδοσία, 1% 82985 93088 
Π.Δ. 422/81 αρ. 26 παρ. 1 περιπτ. Β, 
Ν.2703/99, αρ. 5 

Δ) Αμοιβές αρ. 23 Ν.4009/11, πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές & καταβαλλόμενα ποσά όπως: 
αποζημίωση εκτός έδρας, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές, υπερωρίες, εξαιρέσιμα, στην 
προσαύξηση των αποδοχών λόγω χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας, κλπ. 

2% 82982 93085 
Π.Δ. 422/81 αρ. 27, Ν.2703/99, αρ. 5, 
Ν.4472/17 
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Πολιτικοί Υπάλληλοι Μέτοχοι του ΜΤΠΥ που 
εκλέγονται ως αιρετά όργανα των ΟΤΑ, Α’ Βαθμού 
(Δήμων) και Β’ Βαθμού (Περιφερειών), 
καταβάλλουν κρατήσεις επί των αποδοχών: 
α)  της οργανικής τους θέσης ή  
β) στην αντιμισθία, ανάλογα με την επιλογή τους, 
για το χρονικό διάστημα της θητείας (άρ. 24 Ν. 
3613/07, Ν. 3833/2010).

Α) Βασικός Μισθός ή Αντιμισθία 4,5% 82419 67009 
Π.Δ. 422/81 αρ. 26, Ν.4354/2015, 
Ν.4472/16, Ν.4488/17, αρ 22 

Β) Επιδόματα & παροχές που περιλαμβάνονται στις συντάξιμες αποδοχές 
4,5% 82419 67009 

 Π.Δ. 422/81 αρ. 26, Ν.4354/15 αρ. 15,18 
και 19, Ν.4387/16 αρ. 8, Ν.4488/17 αρ. 19 

Γ) Οικογενειακή παροχή, επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, επίδομα 
απομακρυσμένων/παραμεθόριων περιοχών (ισχύει για τους ασφαλισμένους πριν από την  
01/01/1993 

1% 82985 93088 
Π.Δ. 422/81 αρ. 26, παρ.1, εδάφιο Β, 
Ν.4354/15, αρ. 15, 18 και 19   

Δ) Πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές & καταβαλλόμενα ποσά όπως: αποζημίωση εκτός έδρας, 
συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές, καθώς και στην προσαύξηση των αποδοχών λόγω 
χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας. 

2% 82982 93085 Π.Δ. 422/81 αρ. 27, Ν.4354/15 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 

1. Οι κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. των περιπτώσεων Α, Β και Γ που έχουν χαρακτήρα ανταποδοτικό, διενεργούνται για 12 μήνες κατ’ έτος.
2. Οι κρατήσεις των περιπτώσεων Δ και Ε διενεργούνται κατά περίπτωση, δηλαδή όταν υφίστανται σχετικές αποδοχές.
3. Οι προαναφερόμενες κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ ισχύουν και για τους διοριζόμενους από 1/1/2011.
4. Στην προσαύξηση των αποδοχών λόγω χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας μετόχων θα γίνεται κράτηση 2%.
5. Οι συνταξιούχοι και οι νεοδιοριζόμενοι χωρίς προηγούμενο ασφαλιστικό καθεστώς, σε θέσεις Προέδρων και μελών των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, δεν μετέχουν στο ΜΤΠΥ και ως εκ τούτου δεν υπόκεινται σε κρατήσεις.
6. Δεν υπόκεινται σε κράτηση υπέρ ΜΤΠΥ το επίδομα αλλοδαπής και η ημερήσια αποζημίωση στο εξωτερικό από 01/01/2016 (Ν. 4336/2015, Ν. 4781/2021 άρθρο 429). 
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    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 
 

 
 
 
 Α .  Τρόποι  και κωδικοί απόδοσης των υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.  κρατήσεων 
 
 Β.   Προθεσμίες απόδοσης των υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεων  
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        Τρόποι και κωδικοί απόδοσης των υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεων 
 

 
1) Μέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (Ε.Α.Π.), στους αντίστοιχους κωδικούς  

 
 4003101 ΜΤΠΥ Τακτικές κρατήσεις –Δάνεια 
 
 4003102 ΜΤΠΥ Εισφορές Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας   
 
 4003103 ΜΤΠΥ Νέοι διορισμοί 
 
 4003107 ΜΤΠΥ Πρόσθετες Αμοιβές μετόχων 
 
 4003108 ΜΤΠΥ Μη συντάξιμα επιδόματα μετόχων 
 
 4003109 ΜΤΠΥ Πόροι επί δαπανών-Κρατήσεις μη μετόχων 
 
 4003110 ΜΤΠΥ Οφειλές καταλογισμών Ελέγχων 
 
 

2) Μέσω Τραπεζικών συναλλαγών 
 

 μέσω της διαδικασίας 4300 της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  
(κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ) 

 
 μέσω internet-banking της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  

 
 με κατάθεση στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, στο λογαριασμό 26305/3.  

 
          Κωδικοί Απόδοσης μέσω Τραπεζών 
                               

 67009  ΜΤΠΥ  Τακτικές κρατήσεις 
 

 67022  ΜΤΠΥ  Δάνεια 
 

 93085  ΜΤΠΥ  Πρόσθετες Αμοιβές μετόχων 
 
 93086  ΜΤΠΥ  Νέοι διορισμοί 
 
 93087  ΜΤΠΥ  Εισφορές Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας   
 
 93088  ΜΤΠΥ  Μη συντάξιμα επιδόματα μετόχων 
 
 93089  ΜΤΠΥ  Πόροι επί δαπανών-Κρατήσεις μη μετόχων 

 
Οι Τραπεζικοί λογαριασμοί που αποδίδονται τα ποσά των υπέρ ΜΤΠΥ κρατήσεων είναι: 
 

 GR 13 0110 0400 0000 0405 4500 204  της  ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
 
 GR 36 0100 0240 0000 0000 0263 053  της  ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
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3)     Μέσω των Δ.Ο.Υ.   

  
 
ΚΑΕ  Είσπραξης από τις Δ.Ο.Υ.                                   ΚΩΔΙΚΟΣ  ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

•     82419  ΜΤΠΥ  Τακτικές κρατήσεις                                          67009 

•     82420  ΜΤΠΥ  Δάνεια                                                                 67022 

•     82982  ΜΤΠΥ  Πρόσθετες Αμοιβές μετόχων                               93085 

•     82983  ΜΤΠΥ  Νέοι διορισμοί                                                      93086 

•     82984  ΜΤΠΥ  Εισφορές Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας        93087 

•     82985  ΜΤΠΥ  Μη συντάξιμα επιδόματα μετόχων                  93088 

•     82986  ΜΤΠΥ  Πόροι επί δαπανών-Κρατήσεις  μη μετόχων      93089 

 
 
 

Σημειώνουμε ότι: 

1. Μετά την κατάργηση των πόρων επί μισθοδοσίας μη μετόχων, ο κωδικός 82985 
αφορά πλέον αποδόσεις κρατήσεων επί των λοιπών μη συντάξιμων επιδομάτων των 
μετόχων (ισχύουσα κράτηση 1%) 

2. Ο κωδικός 82986 (πόροι επί δαπανών) παραμένει εν ισχύ για αποδόσεις κρατήσεων 
που αφορούν δαπάνες έως και 31/12/2014. 

3. Κατά την απόδοση των κρατήσεων των πινάκων αυτών από τις Δ.Ο.Υ. προς το 
Μ.Τ.Π.Υ. (ΚΑΕ ΕΙΣΠΡ. 82419, 82982, 82983, 82985) δεν  διενεργείται κράτηση 
10%, σύμφωνα με την με αρ. 1016784/1299-25/0016/7-2-1997 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών. Ομοίως και για τους ΚΑΕ  ΕΙΣΠΡ. 82420 (ΜΤΠΥ – 
ΔΑΝΕΙΑ) και 82984 (ΜΤΠΥ – ΕΙΣΦ. ΑΝΑΓΝ. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ). 
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Προθεσμίες Αποδοσης των υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεων 
    
 

            Οι εισπράξεις των υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεων πρέπει να αποδίδονται στο 
Ταμείο μας μέσα στις νόμιμες προθεσμίες, δηλαδή:  
 
Α. Για όσους υπαλλήλους οι αποδοχές τους καταβάλλονται μέσω ΕΑΠ, σύμφωνα με το 
άρθρο 15 της με αρ. 2/37345/0004/4-6-2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 784/Β/4-6-2010) : 
«Οι κρατήσεις προς τρίτους καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός 
στον οποίο οι αμοιβές αναφέρονται ή καταβάλλονται, όποιος μήνας εκ των δύο είναι 
μεταγενέστερος». 
 
Β. Για τους υπαλλήλους, των οποίων οι αποδοχές δεν καταβάλλονται μέσω ΕΑΠ: 
     1) μέχρι την 10η ημέρα του επόμενου της διενέργειας των σχετικών κρατήσεων μηνός, 
όταν το σχετικό έξοδο βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό (αρ. 1 του Β.Δ. 760/1969) και  
     2) μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου της εξοφλήσεως των ενταλμάτων πληρωμής 
μηνός, όταν το σχετικό έξοδο βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ (άρθρα 6 και 7 του 
Π.Δ. 584/1975),  
σε κάθε δε περίπτωση εντός δεκαπέντε (15) ημερών το αργότερο από την ολοκλήρωση 
της επεξεργασίας των στοιχείων από την αρμόδια Διεύθυνση. 

 
      Επίσης υπενθυμίζουμε την υποχρέωση ορθής εφαρμογής της με αρ. 1016784/1299-

25/0016/7-2-1997 (Φ.Ε.Κ. 120/τ. Β΄/26-2-97) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών για το 
Μ.Τ.Π.Υ., σύμφωνα με την οποία «… κρατήσεις ασφαλιστικών οργανισμών από την 
εξόφληση μισθών και κάθε άλλης αποζημίωσης όπως και αποδιδόμενες τοκοχρεωλυτικές 
δόσεις για απόσβεση δανείων μισθωτών, δεν υπόκεινται σε ποσοστό συμμετοχής» ύψους 
10%. Η εν λόγω επισήμανση μνημονεύεται και στο με αρ. 1124018/8819/0016/21-1-2009 
σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Δ16) του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία έχει κοινοποιηθεί αρμοδίως σε όλες τις Δ.Ο.Υ. 
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Ευχαριστούμε για τη συνεργασία τους,  

       όλους τους εμπλεκόμενους στη διενέργεια και απόδοση των κρατήσεων  

υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων. 

Επισημαίνουμε ότι η ορθή διενέργεια και απόδοση των κρατήσεων διασφαλίζει     

τους μετόχους του Ταμείου και τις καταθέσεις τους, καθώς ενημερώνοντας τις  

ατομικές τους μερίδες σύμφωνα με το Ν.3863/2010 υπολογίζουμε το μέρισμά       

τους κατ’ αναλογία των καταθέσεών τους. 

 

 


