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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

       Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) είναι ένα από τα πρώτα 
ασφαλιστικά Ιδρύματα της χώρας. Ιδρύθηκε το 1867 μαζί με το Μετοχικό Ταμείο Στρατού 
και το Μετοχικό Ταμείο Πολεμικού Ναυτικού. Αποτελεί αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και λειτουργεί ως ειδικό Ταμείο επικουρικής 
συνταξιοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων. 

       Στο Μ.Τ.Π.Υ. μετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι δόκιμοι και μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι 
των Υπουργείων και της Βουλής, εκτός όσων εξαιρούνται δια νόμου. Από τους υπαλλήλους 
των Ν.Π.Δ.Δ. μετέχουν μόνο όσοι με ειδικές διατάξεις έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του 
Μ.Τ.Π.Υ. Επίσης, μετέχει το προσωπικό (διοικητικό και στρατιωτικό) του Πυροσβεστικού 
Σώματος, καθώς και το πολιτικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. και οι αστυνομικοί που έχουν 
υπαχθεί στα ασφαλιστικά ταμεία της πρώην Αστυνομίας Πόλεων. 

      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 οικογένειας αυτών…». Συμπληρωματικά παρέχονται στους μετόχους και 
μερισματούχους χρηματικές διευκολύνσεις (προεξόφληση μερίσματος, προεξόφληση 
συντάξεως του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,  δάνεια στους εν ενεργεία υπαλλήλους). 
 
      Για την επίτευξη του σκοπού του, το Ταμείο πραγματοποιεί έσοδα που προέρχονται από 
τις τακτικές κρατήσεις επί των αποδοχών των μετόχων του (δικαίωμα εγγραφής και 
ασφαλιστικές εισφορές 4% και 1%), από τις κρατήσεις στις πρόσθετες αμοιβές των μετόχων 
του (ασφαλιστικές εισφορές 2%) και από πόρους προερχόμενους από τη μισθοδοσία μη 
μετόχων και από τις δαπάνες που βαρύνουν τον προϋπολογισμό των Υπουργείων, των 
δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. 
  
      Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη του σκοπού του Ταμείου αποτελεί η εξασφάλιση 
της είσπραξης των εισφορών και των πόρων του. Προς την κατεύθυνση αυτή ενεγράφησαν 
στο πρόγραμμα TAXIS επτά (7) κωδικοί για την απόδοση μέσω των Δ.Ο.Υ. των εσόδων 
του Μ.Τ.Π.Υ. Οι ίδιοι κωδικοί χρησιμοποιούνται επίσης, τόσο στην Εθνική Τράπεζα (μέσα 
από μια διαδικασία ειδική για το Ταμείο), όσο και στην Τράπεζα της Ελλάδος (όπου 
υποχρεωτικά αναγράφονται στο καταθετήριο κατά την απόδοση των σχετικών χρηματικών 
ποσών).      
  
     Η αύξηση του αριθμού των κωδικών απόδοσης (ΚΑΕ) από δύο (2) σε επτά (7) 
εντάσσεται στην προσπάθεια του Ταμείου να καταστήσει πιο ευχερή και αποτελεσματική 
την παρακολούθηση των εσόδων του, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα για την καλύτερη 
διαχείρισή τους. Παράλληλα θα διευκολυνθεί και η Διοίκηση με τη λήψη της απαραίτητης 
πληροφόρησης για τη χάραξη της βέλτιστης οικονομικής και μερισματικής πολιτικής. 
 

Προς διευκόλυνση όλων των συναλλασσομένων με το Μ.Τ.Π.Υ. (υπόλογοι, 
εκκαθαριστές αποδοχών, Δ.Ο.Υ., Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., ασφαλισμένοι) 
καταρτίσαμε τον παρόντα «Οδηγό Κρατήσεων υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών 
Υπαλλήλων». Στον οδηγό αυτό κωδικοποιούνται οι κατηγορίες των υπόχρεων σε κράτηση 
υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. υπαλλήλων, τα ποσοστά κράτησης ανάλογα με το είδος των αποδοχών τους, 
καθώς και οι αντίστοιχοι ΚΑΕ και η διαδικασία για την απόδοση αυτών. Ακόμη 
παρατίθενται αυτούσια τα σχετικά άρθρα των ισχυουσών διατάξεων.   
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     Ο παρών Οδηγός είναι ένα δυναμικό, σύγχρονο και εξελίξιμο εργαλείο που διαρκώς θα 
ενημερώνεται. Η επικαιροποίηση των περιεχομένων του θα γίνεται σε τακτά διαστήματα, 
ενώ για τις όποιες βελτιώσεις του μπορείτε να ενημερώνεστε και από την ιστοσελίδα του 
Ταμείου www.mtpy.gr στην οποία είναι ανηρτημένος. 

 
    Η Διοίκηση του Ταμείου ευελπιστεί ότι ο Οδηγός Κρατήσεων θα διευκολύνει σημαντικά 
τους εμπλεκόμενους, με τη διαδικασία παρακράτησης και απόδοσης των υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 
κρατήσεων, υπαλλήλους στην εργασία τους και θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη 
παρακολούθηση των εσόδων του Ταμείου, προς όφελος όλων των ασφαλισμένων του.  

 
 

                                                                     Αθήνα,  Ιούλιος 2009 
 

                                                                     ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΡΡΑΤΗΣ 
 

                                                                   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 
 
 
 
 

Πίνακας κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στις αποδοχές (μισθοδοσία 
και πρόσθετες αμοιβές) των μετόχων του Ταμείου …………….     σελ. 5 
 
Πίνακας κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στις αποδοχές (μισθοδοσία 
και πρόσθετες αμοιβές) υπαλλήλων που δε μετέχουν στην      
ασφάλιση του Ταμείου …………………………………………...    σελ. 11 
 
Πίνακας κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στις δαπάνες των  
Δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. κλπ. ……………………………   σελ.  13 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - Νέοι κωδικοί και προθεσμίες απόδοσης  
των υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεων …………………………………    σελ.  16 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ - Επιλεγμένα άρθρα Π.Δ. 422/1981 ……..…    σελ.  19  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 
 

ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  
ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ)  

 
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Δικαίωμα εγγραφής μετόχων 

 
• Ασφαλιστικές εισφορές στη μισθοδοσία των μετόχων (4% και 1%) 

 
• Ασφαλιστικές εισφορές στις πρόσθετες αμοιβές των μετόχων (2%) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ΣΗΜ. Κατά την απόδοση των κρατήσεων του πίνακα αυτού από τις Δ.Ο.Υ. προς το 
Μ.Τ.Π.Υ. (ΚΩΔ. ΕΙΣΠΡ. 82419, 82982, 82983) ΔΕΝ διενεργείται κράτηση 10%, 
σύμφωνα με την με αρ. 1016784/1299-25/0016/7-2-1997 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών. Ομοίως και για τους ΚΩΔ. ΕΙΣΠΡ. 82420 (ΜΤΠΥ – ΔΑΝΕΙΑ) και 
82984 (ΜΤΠΥ – ΕΙΣΦ. ΑΝΑΓΝ. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΕΣ.). 
 



Πίνακας Κρατήσεων των Μετόχων του Ταμείου 

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 

Α)  Βασικός Μισθός και Χρονοεπίδομα (όπου υπάρχει) 4% 82419 67009 Π.Δ. 422/81 άρθρο 26, Ν. 3205/2003 

Β) Επιδόματα, παροχές και ποσά που λαμβάνονται υπόψη στη βάση υπολογισμού της σύνταξης 4% 82419 67009 Ν. 3075/02, Ν. 3205/03, Ν. 3234/04,  
Ν. 3513/06 & άρ. 4 Ν. 3620/07  

Γ) Λοιπά επιδόματα συνεντελλόμενα με την τακτική μισθοδοσία 1% 82419 67009 Π.Δ. 422/81 άρθρο 26 

Δ) Πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές & καταβαλλόμενα ποσά για αποζημίωση εκτός έδρας, 
συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές, υπερωρίες, εξαιρέσιμα, νυχτερινά, εφημερίες κλπ. 2% 82982 93085 Π.Δ. 422/81 άρθρο 27 

1 

 -Μόνιμοι Δημόσιοι Πολιτικοί Υπάλληλοι 
  των Υπουργείων και της Βουλής 
 -Το Πολιτικό Προσωπικό του Υ.ΕΘ.Α. 
 -Οι Μετακλητοί Υπάλληλοι 
 -Οι Μόνιμοι Δημόσιοι Υπάλληλοι των Ν.Π.Δ.Δ. 
  που δια νόμου έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση  
  του Μ.Τ.Π.Υ. 

Ε) Δικαίωμα Εγγραφής σε περίπτωση διορισμού μόνιμου ή δόκιμου δημοσίου πολιτικού 
υπαλλήλου ή μονιμοποίησης έκτακτου υπαλλήλου 

Ένας (1) μηνιαίος 
μισθός 82983 93086 Π.Δ. 422/81 άρθρο 25 

Α)  Βασικός Μισθός και Χρονοεπίδομα 4% 82419 67009 Π.Δ. 422/81 άρθρο 26, Ν. 3205/2003 

Β) Πάγια αποζημίωση της παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 2521/97  και λοιπά επιδόματα, παροχές και
ποσά που λαμβάνονται υπόψη στη βάση υπολογισμού της σύνταξης 4% 82419 67009 Άρ. 10  Ν. 3075/02,  

άρ. 29 & 30 Ν. 3205/03 

Γ) Λοιπά επιδόματα συνεντελλόμενα με την τακτική μισθοδοσία 1% 82419 67009 Π.Δ. 422/81 άρθρο 26 

Δ) Πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές & καταβαλλόμενα ποσά για αποζημίωση εκτός έδρας, 
συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές, υπερωρίες, εξαιρέσιμα, νυχτερινά κλπ. 2% 82982 93085 Π.Δ. 422/81 άρθρο 27 

2 Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Ε) Δικαίωμα Εγγραφής σε περίπτωση διορισμού μόνιμου ή δόκιμου δημοσίου πολιτικού 
υπαλλήλου ή μονιμοποίησης έκτακτου υπαλλήλου 

Ένας (1) μηνιαίος 
μισθός 82983 93086 Π.Δ. 422/81 άρθρο 25 

Α)  Βασικός Μισθός και Χρονοεπίδομα (όπου υπάρχει) 4% 82419 67009 Π.Δ. 422/81 άρθρο 26, Ν. 3205/2003 

Β) Πάγια αποζημίωση της παρ. 6 του άρθρου 10 του Ν. 2521/97  και λοιπά επιδόματα, παροχές 
και ποσά που λαμβάνονται υπόψη στη βάση υπολογισμού της σύνταξης 4% 82419 67009 Άρ. 10  Ν. 3075/02,  

άρ. 32 & 33 Ν. 3205/03 

Γ) Λοιπά επιδόματα συνεντελλόμενα με την τακτική μισθοδοσία 1% 82419 67009 Π.Δ. 422/81 άρθρο 26 

Δ) Πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές & καταβαλλόμενα ποσά για αποζημίωση εκτός έδρας, 
συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές, υπερωρίες, εξαιρέσιμα, νυχτερινά κλπ. 2% 82982 93085 Π.Δ. 422/81 άρθρο 27 

3 Πολιτικό προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους. 

Ε) Δικαίωμα Εγγραφής σε περίπτωση διορισμού μόνιμου ή δόκιμου δημοσίου πολιτικού 
υπαλλήλου ή μονιμοποίησης έκτακτου υπαλλήλου 

Ένας (1) μηνιαίος 
μισθός 82983 93086 Π.Δ. 422/81 άρθρο 25 

Α)  Βασικός Μισθός και Χρονοεπίδομα 4% 82419 67009 Π.Δ. 422/81 άρθρο 26, Ν. 3205/2003 

Β) Ειδικό Επίδομα ιατροδικαστικής υπηρεσίας της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 2521/97 4% 82419 67009 Άρ. 10  Ν. 3075/02,  
άρ. 34 & 35 Ν. 3205/03 

Γ) Λοιπά επιδόματα συνεντελλόμενα με την τακτική μισθοδοσία 1% 82419 67009 Π.Δ. 422/81 άρθρο 26 

Δ) Πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές & καταβαλλόμενα ποσά για αποζημίωση εκτός έδρας, 
συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές, υπερωρίες, εξαιρέσιμα, νυχτερινά, εφημερίες κλπ. 2% 82982 93085 Π.Δ. 422/81 άρθρο 27 

4 Ιατροδικαστές. 

Ε) Δικαίωμα Εγγραφής σε περίπτωση διορισμού μόνιμου ή δόκιμου δημοσίου πολιτικού 
υπαλλήλου ή μονιμοποίησης έκτακτου υπαλλήλου 

Ένας (1) μηνιαίος 
μισθός 82983 93086 Π.Δ. 422/81 άρθρο 25 
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Πίνακας Κρατήσεων των Μετόχων του Ταμείου 

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 

Α)  Βασικός Μισθός και Χρονοεπίδομα 4% 82419 67009 Π.Δ. 422/81 άρθρο 26, Ν. 3205/2003 

Β) Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης της περ, γ' της παρ. 2 των 
άρθρων 13 και 15 του Ν. 2530/97 και πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση 
βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια του Ν. 3620/07 (ειδικά για το επίδομα βιβλιοθήκης 
κράτηση 1% στους Καθηγητές ΑΣΠΑΙΤΕ)

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

Γ) Λοιπά επιδόματα συνεντελλόμενα με την τακτική μισθοδοσία 1% 82419 67009 Π.Δ. 422/81 άρθρο 26 

Δ) Πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές & καταβαλλόμενα ποσά για αποζημίωση εκτός έδρας, 
συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές, υπερωρίες, εξαιρέσιμα, νυχτερινά κλπ. 2% 82982 93085 Π.Δ. 422/81 άρθρο 27 

5 
Μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι.  
Μέλη Ε.Π. Τ.Ε.Ι.  
Καθηγητές ΑΣΠΑΙΤΕ  

Ε) Δικαίωμα Εγγραφής σε περίπτωση διορισμού μόνιμου ή δόκιμου δημοσίου πολιτικού 
υπαλλήλου ή μονιμοποίησης έκτακτου υπαλλήλου - Διαφορά δικαιώματος εγγραφής 

Ένας (1) μηνιαίος 
μισθός (ή διαφορά 
ενός μηνιαίου 

μισθού) 

82983 93086 Π.Δ. 422/81 άρθρο 25 

Α)  Βασικός Μισθός και Χρονοεπίδομα 4% 82419 67009 Π.Δ. 422/81 άρθρο 26, Ν. 3205/2003 

Β) Ειδικό Ερευνητικό Επίδομα της περ. δ' της παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 2530/97 4% 82419 67009 Άρ. 10  Ν. 3075/02, άρ. 38 Ν. 3205/03 

Γ) Λοιπά επιδόματα συνεντελλόμενα με την τακτική μισθοδοσία 1% 82419 67009 Π.Δ. 422/81 άρθρο 26 

Δ) Πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές & καταβαλλόμενα ποσά για αποζημίωση εκτός έδρας, 
συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές, υπερωρίες, εξαιρέσιμα, νυχτερινά κλπ. 2% 82982 93085 Π.Δ. 422/81 άρθρο 27 
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Ερευνητές και ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες: 
α) Ακαδημίας Αθηνών,  
β) ΕΘΙΑΓΕ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ  
και λοιπών ερευνητικών κέντρων, μόνο οι  
μεταταγμένοι από άλλες υπηρεσίες οι οποίοι 
διατήρησαν τη συμμετοχή τους στο Μ.Τ.Π.Υ.        

Ε) Δικαίωμα Εγγραφής σε περίπτωση διορισμού μόνιμου ή δόκιμου δημοσίου πολιτικού 
υπαλλήλου ή μονιμοποίησης έκτακτου υπαλλήλου 

Ένας (1) μηνιαίος 
μισθός 82983 93086 Π.Δ. 422/81 άρθρο 25 

Α)  Βασικός Μισθός και Χρονοεπίδομα 4% 82419 67009 Π.Δ. 422/81 άρθρο 26, Ν. 3205/2003 

Β) Ειδικό Ερευνητικό Επίδομα της περ. στ' της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 2530/97 4% 82419 67009 Άρ. 10  Ν. 3075/02, 
 άρ. 39 & 42 Ν. 3205/03 

Γ) Λοιπά επιδόματα συνεντελλόμενα με την τακτική μισθοδοσία 1% 82419 67009 Π.Δ. 422/81 άρθρο 26 

Δ) Πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές & καταβαλλόμενα ποσά για αποζημίωση εκτός έδρας, 
συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές, υπερωρίες, εξαιρέσιμα, νυχτερινά κλπ. 2% 82982 93085 Π.Δ. 422/81 άρθρο 27 

7 

Σύμβουλοι και Πάρεδροι του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου, Σύμβουλοι & Εισηγητές Ινστιτούτου 
Τεχν. Εκπαίδευσης, Καθηγητές Ειδ. Παιδαγ. 
Ακαδημίας Θεσ/νίκης & Ανωτέρων 
Εκκλησιαστικών Σχολών.  

Ε) Δικαίωμα Εγγραφής σε περίπτωση διορισμού μόνιμου ή δόκιμου δημοσίου πολιτικού 
υπαλλήλου ή μονιμοποίησης έκτακτου υπαλλήλου 

Ένας (1) μηνιαίος 
μισθός 82983 93086 Π.Δ. 422/81 άρθρο 25 

Α)  Βασικός Μισθός και Χρονοεπίδομα 4% 82419 67009 Π.Δ. 422/81 άρθρο 26, Ν. 3205/2003 

Β) Ειδικό Επίδομα της περ. δ' της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 2530/97 4% 82419 67009 Άρ. 10  Ν. 3075/02, άρ. 40 Ν. 3205/03 

Γ) Λοιπά επιδόματα συνεντελλόμενα με την τακτική μισθοδοσία 1% 82419 67009 Π.Δ. 422/81 άρθρο 26 

Δ) Πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές & καταβαλλόμενα ποσά για αποζημίωση εκτός έδρας, 
συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές, υπερωρίες, εξαιρέσιμα, νυχτερινά κλπ. 2% 82982 93085 Π.Δ. 422/81 άρθρο 27 

8 Επιστημονικό ερευνητικό προσωπικό του 
Κ.Ε.Π.Ε. 

Ε) Δικαίωμα Εγγραφής σε περίπτωση διορισμού μόνιμου ή δόκιμου δημοσίου πολιτικού 
υπαλλήλου ή μονιμοποίησης έκτακτου υπαλλήλου 

Ένας (1) μηνιαίος 
μισθός 82983 93086 Π.Δ. 422/81 άρθρο 25 

  7 



Πίνακας Κρατήσεων των Μετόχων του Ταμείου  

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 

Α)  Βασικός Μισθός και Χρονοεπίδομα 4% 82419 67009 Π.Δ. 422/81 άρθρο 26, Ν. 3205/2003 

Β) Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης της περ. γ' της παρ. 2 του 
άρθρου 20 του Ν. 2530/97 4% 82419 67009 Άρ. 10  Ν. 3075/02,  

άρ. 41 & 52 Ν. 3205/03 

Γ) Λοιπά επιδόματα συνεντελλόμενα με την τακτική μισθοδοσία 1% 82419 67009 Π.Δ. 422/81 άρθρο 26 

Δ) Πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές & καταβαλλόμενα ποσά για αποζημίωση εκτός έδρας, 
συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές, υπερωρίες, εξαιρέσιμα, νυχτερινά κλπ. 2% 82982 93085 Π.Δ. 422/81 άρθρο 27 

9 Καθηγητές Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών & 
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. 

Ε) Δικαίωμα Εγγραφής σε περίπτωση διορισμού μόνιμου ή δόκιμου δημοσίου πολιτικού 
υπαλλήλου ή μονιμοποίησης έκτακτου υπαλλήλου 

Ένας (1) μηνιαίος 
μισθός 82983 93086 Π.Δ. 422/81 άρθρο 25 

Α)  Βασικός Μισθός και Χρονοεπίδομα 4% 82419 67009 Π.Δ. 422/81 άρθρο 26, Ν. 3205/2003 

Β) Επίδομα Ειδικής Απασχόλησης (μέχρι ποσού 176 €) και επίδομα ειδικών συνθηκών της παρ. 5 
του άρθρου 9 του Ν. 3408/05 4% 82419 67009 

Άρ. 10  Ν. 3075/02, 
άρ. 50 & 51 Ν. 3205/03,  
άρ. 1 Ν. 3234/04  

Γ) Λοιπά επιδόματα συνεντελλόμενα με την τακτική μισθοδοσία 1% 82419 67009 Π.Δ. 422/81 άρθρο 26 

Δ) Επίδομα αλλοδαπής και ημερήσιας αποζημίωσης εξωτερικού (ισχύει και για το πολιτικό 
προσωπικό του Υπ. Δημόσιας Τάξης) 2% 82982 93085 

Π.Δ. 422/81 άρ. 27,  
ΚΥΑ 2/52367/0022/14-10-03,  
Ν. 2685/99, άρ. 11 Ν. 3103/03 

Ε) Πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές & καταβαλλόμενα ποσά για αποζημίωση εκτός έδρας, 
συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές, υπερωρίες, εξαιρέσιμα, νυχτερινά κλπ. 2% 82982 93085 Π.Δ. 422/81 άρθρο 27 

10 

Μόνιμα Στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας: 
α) ΕΛ.ΑΣ όσοι αστυνομικοί υπάγονται στα 
    Ταμεία της πρώην Αστυνομίας Πόλεων 
β) το Πυροσβεστικό Σώμα μέχρι & το βαθμό του 
    Αστυνομικού Διευθυντή - Πυράρχου.  

ΣΤ) Δικαίωμα Εγγραφής σε περίπτωση διορισμού μόνιμου ή δόκιμου δημοσίου πολιτικού 
υπαλλήλου ή μονιμοποίησης έκτακτου υπαλλήλου 

Ένας (1) μηνιαίος 
μισθός 82983 93086 Π.Δ. 422/81 άρθρο 25 

Α)  Βασικός Μισθός και Χρονοεπίδομα 4% 82419 67009 Π.Δ. 422/81 άρθρο 26, Ν. 3205/2003 

Β) Επίδομα θέσης υψηλής ευθύνης του άρθρου 2 του Ν. 2448/96 και επίδομα ειδικών συνθηκών  
του άρθρου 9 του Ν. 3408/05 4% 82419 67009 

Άρ. 10  Ν. 3075/02, 
άρ. 50 & 51 Ν. 3205/03,  
άρ. 1 Ν. 3234/04  

Γ) Λοιπά επιδόματα συνεντελλόμενα με την τακτική μισθοδοσία 1% 82419 67009 Π.Δ. 422/81 άρθρο 26 
Δ) Επίδομα αλλοδαπής και ημερήσιας αποζημίωσης εξωτερικού (ισχύει και για το πολιτικό 
προσωπικό του Υπ. Δημόσιας Τάξης) 2% 82982 93085 Π.Δ. 422/81 άρ. 27, ΚΥΑ 2/52367/0022/14-

10-03, Ν. 2685/99, άρ. 11 Ν. 3103/03 

Ε) Πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές & καταβαλλόμενα ποσά για αποζημίωση εκτός έδρας, 
συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές, υπερωρίες, εξαιρέσιμα, νυχτερινά κλπ. 2% 82982 93085 Π.Δ. 422/81 άρθρο 27 

11 

Μόνιμα Στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας: 
α) ΕΛ.ΑΣ όσοι αστυνομικοί υπάγονται στα  
    Ταμεία της πρώην Αστυνομίας Πόλεων 
β) το Πυροσβεστικό Σώμα 
    από το βαθμό του Γενικού Αστυνομικού  
    Διευθυντή - Αντιπυράρχου και άνω. 

ΣΤ) Δικαίωμα Εγγραφής σε περίπτωση διορισμού μόνιμου ή δόκιμου δημοσίου πολιτικού 
υπαλλήλου ή μονιμοποίησης έκτακτου υπαλλήλου 

Ένας (1) μηνιαίος 
μισθός 82983 93086 Π.Δ. 422/81 άρθρο 25 

Α)  Βασικός Μισθός και Χρονοεπίδομα (όπου υπάρχει) 4% 82419 67009 Π.Δ. 422/81 άρθρο 26, Ν. 3205/2003 

Β) Επιδόματα & Παροχές που λαμβάνονται υπόψη στη βάση υπολογισμού της σύνταξης 4% 82419 67009 Ν. 3205/2003, Ν. 3234/2004, άρ. 2  
Ν. 3513/06, Ν. 3620/07 (για μηχανικούς) 

Γ) Λοιπά επιδόματα συνεντελλόμενα με την τακτική μισθοδοσία 1% 82419 67009 Π.Δ. 422/81 άρθρο 26 

Δ) Πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές & καταβαλλόμενα ποσά για αποζημίωση εκτός έδρας, 
συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές, υπερωρίες, εξαιρέσιμα, νυχτερινά, εφημερίες κλπ. 2% 82982 93085 Π.Δ. 422/81 άρθρο 27 

12 

Γιατροί και Μηχανικοί που διορίστηκαν στο 
Δημόσιο μετά την 1/1/1993 και που υποχρεωτικά 
ασφαλίζονται στα κλαδικά τους Ταμεία (Τ.Σ.Α.Υ. 
και Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. αντίστοιχα) ανεξάρτητα από το 
εάν έχουν επιλέξει ή όχι και την ασφάλιση του 
Δημοσίου για κύρια ασφάλιση (Γνωμοδότηση 
391/2000 Ν.Σ.Κ.). 

Ε) Δικαίωμα Εγγραφής σε περίπτωση διορισμού μόνιμου ή δόκιμου δημοσίου πολιτικού 
υπαλλήλου ή μονιμοποίησης έκτακτου υπαλλήλου 

Ένας (1) μηνιαίος 
μισθός 82983 93086 Π.Δ. 422/81 άρθρο 25 
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Πίνακας Κρατήσεων των Μετόχων του Ταμείου 

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 

Α)  Βασικός Μισθός και Χρονοεπίδομα (όπου υπάρχει) 4% 82419 67009 Π.Δ. 422/81 άρθρο 26, Ν. 3205/2003 

Β) Επιδόματα, παροχές και ποσά:  
ως μέλη Δ.Ε.Π.: όμοια με την περίπτωση 5  
ως εκπαιδευτικοί Β/θμιας εκπ/σης: όμοια με την περίπτωση 1   
ως μετακλητοί: όμοια με τις περιπτώσεις 1 ή 14 αντίστοιχα 

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

Γ) Λοιπά επιδόματα συνεντελλόμενα με την τακτική μισθοδοσία 1% 82419 67009 Π.Δ. 422/81 άρθρο 26 
Δ) Πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές & καταβαλλόμενα ποσά για αποζημίωση εκτός έδρας, 
συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές, υπερωρίες, εξαιρέσιμα, νυχτερινά κλπ. 2% 82982 93085 Π.Δ. 422/81 άρθρο 27 

13 

Δικηγόροι που διορίστηκαν στο Δημόσιο μετά 
την 1/1/1993 είτε ως Μέλη Δ.Ε.Π., είτε ως 
εκπαιδευτικοί στη Β/θμια εκπαίδευση, είτε ως 
μετακλητοί υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν επιλέξει 
ως φορέα ασφάλισης το ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ και 
δεν ασφαλίζονται (προαιρετικά) και στο Δημόσιο 
για κύρια ασφάλιση (Γνωμοδότηση 200/2008 
Ν.Σ.Κ.). 

Ε) Δικαίωμα Εγγραφής σε περίπτωση διορισμού μόνιμου ή δόκιμου δημοσίου πολιτικού 
υπαλλήλου ή μονιμοποίησης έκτακτου υπαλλήλου 

Ένας (1) μηνιαίος 
μισθός 82983 93086 Π.Δ. 422/81 άρθρο 25 

Α)  Βασικός Μισθός και Χρονοεπίδομα (όπου υπάρχει) 4% 82419 67009 Π.Δ. 422/81 άρθρο 26, Ν. 3205/2003 

Β) Επιδόματα & Παροχές που λαμβάνονται υπόψη στη βάση υπολογισμού της σύνταξης 4% 82419 67009 
Ν. 3075/2002, Ν. 3205/2003,  
Ν. 3234/2004, Ν. 3513/2006, 
άρ. 4  Ν. 3620/2007 εκτός των 
περιπτώσεων α, ε και στ 

Γ) Λοιπά επιδόματα συνεντελλόμενα με την τακτική μισθοδοσία 1% 82419 67009 Π.Δ. 422/81 άρθρο 26 

Δ) Πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές & καταβαλλόμενα ποσά για αποζημίωση εκτός έδρας, 
συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές, υπερωρίες, εξαιρέσιμα, νυχτερινά κλπ. 2% 82982 93085 Π.Δ. 422/81 άρθρο 27 

Ε) Στη διαφορά μεταξύ των αποδοχών της οργανικής θέσης και των αποδοχών της νέας θέσης 
των ήδη μετόχων του Ταμείου 2% 82982 93085 Π.Δ. 422/81 άρθρο 27 

14 

α) Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς Υπουργείων 
β) Διευθυντές Πολιτικών Γραφείων των μελών 
    της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών 
γ) Ειδικοί Σύμβουλοι και Ειδικοί Συνεργάτες 
δ) Διοικητικοί μετακλητοί υπάλληλοι σε Πολιτικά 
    Γραφεία Μελών της Κυβέρνησης και των  
    Υφυπουργών (Π.Δ. 63/98 Α΄/22-4-05) 
ε) Γενικοί Γραμματείς των Νομαρχιακών  
   Αυτοδιοικήσεων (Ν. 3274/2004) 
στ) Γενικοί Γραμματείς των Περιφερειών  
      (Ν. 2503/1997). 

ΣΤ) Δικαίωμα Εγγραφής σε περίπτωση διορισμού μόνιμου ή δόκιμου δημοσίου πολιτικού 
υπαλλήλου ή μονιμοποίησης έκτακτου υπαλλήλου  

Ένας (1) μηνιαίος 
μισθός  82983 93086 Π.Δ. 422/81 άρθρο 25 

Α)  Βασικός Μισθός και Χρονοεπίδομα 4% 82419 67009 Π.Δ. 422/81 άρθρο 26, Ν. 3205/2003 

Β) Επιδόματα & Παροχές που λαμβάνονται υπόψη στη βάση υπολογισμού της σύνταξης 4% 82419 67009 Ν. 3075/2002, Ν. 3205/2003,  
Ν. 3329/2005 

Γ) Λοιπά επιδόματα συνεντελλόμενα με την τακτική μισθοδοσία 1% 82419 67009 Π.Δ. 422/81 άρθρο 26 

Δ) Πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές & καταβαλλόμενα ποσά για αποζημίωση εκτός έδρας, 
συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές, υπερωρίες, εξαιρέσιμα, νυχτερινά κλπ. 2% 82982 93085 Π.Δ. 422/81 άρθρο 27 

Ε) Στη διαφορά μεταξύ των αποδοχών της οργανικής θέσης και των αποδοχών της νέας θέσης 
των ήδη μετόχων του Ταμείου 2% 82982 93085 Π.Δ. 422/81 άρθρο 27 

15 

Δημόσιοι Υπάλληλοι Μέτοχοι του ΜΤΠΥ που 
διορίζονται σε θέσεις Διοικητών και 
Αναπληρωτών Διοικητών σε Νοσοκομεία των 
ΔΥ.ΠΕ., Προέδρων και Αναπληρωτών Γενικών 
Διευθυντών των ΔΥ.ΠΕ. και Προέδρων και 
μελών των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών  
(Άρ. 6 Ν. 2703/99) έχουν τακτικές κρατήσεις 
στο μισθό της οργανικής τους θέσης καθώς 
και τις κρατήσεις της περίπτωσης Ε.

ΣΤ) Δικαίωμα Εγγραφής σε περίπτωση διορισμού μόνιμου ή δόκιμου δημοσίου πολιτικού 
υπαλλήλου ή μονιμοποίησης έκτακτου υπαλλήλου  

Ένας (1) μηνιαίος 
μισθός  82983 93086 Π.Δ. 422/81 άρθρο 25 

Α)  Βασικός Μισθός και Χρονοεπίδομα 4% 82419 67009 Π.Δ. 422/81 άρθρο 26, Ν. 3205/2003 

Β) Επιδόματα & Παροχές που λαμβάνονται υπόψη στη βάση υπολογισμού της σύνταξης 4% 82419 67009 Ν.3029/2002, Ν. 3075/2002,  
Ν. 3205/2003, Ν. 3234/2004 

Γ) Λοιπά επιδόματα συνεντελλόμενα με την τακτική μισθοδοσία 1% 82419 67009 Π.Δ. 422/81 άρθρο 26 

Δ) Πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές & καταβαλλόμενα ποσά για αποζημίωση εκτός έδρας, 
συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές, υπερωρίες, εξαιρέσιμα, νυχτερινά κλπ. 2% 82982 93085 Π.Δ. 422/81 άρθρο 27 

16 

Μέλη Δ.Ε.Π. που διορίζονται σε θέση Γενικών 
και Ειδικών Γραμ. Υπουργείων, τελούν σε 
αναστολή άσκησης των καθηκόντων τους και 
μπορούν να επιλέξουν εντός 3 μηνών από το 
διορισμό τους την παραμονή τους στο 
προηγούμενο ασφαλιστικό καθεστώς του μέλους 
Δ.Ε.Π. και να έχουν τακτικές κρατήσεις στη θέση 
μέλους Δ.Ε.Π. (άρ. 5 Ν. 2530/97 & άρ.5 Ν. 
2703/99). Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής 
δήλωσης θα έχουν τακτικές κρατήσεις στη θέση 
Γραμμ. Υπ.  Ε) Διαφορά δικαιώματος εγγραφής Διαφορά ενός 

μηνιαίου μισθού 82983 93086 Π.Δ. 422/81 άρθρο 25 
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Πίνακας Κρατήσεων των Μετόχων του Ταμείου 

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 

Α)  Βασικός Μισθός και Χρονοεπίδομα 4% 82419 67009 Π.Δ. 422/81 άρθρο 26, Ν. 3205/2003 

Β) Επιδόματα & Παροχές που λαμβάνονται υπόψη στη βάση υπολογισμού της σύνταξης 4% 82419 67009 Ν. 3205/2003, Ν. 3513/2006 

Γ) Λοιπά επιδόματα συνεντελλόμενα με την τακτική μισθοδοσία 1% 82419 67009 Π.Δ. 422/81 άρθρο 26 

Δ) Πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές & καταβαλλόμενα ποσά για αποζημίωση εκτός έδρας, 
συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές, υπερωρίες, εξαιρέσιμα, νυχτερινά, εφημερίες κλπ. 2% 82982 93085 Π.Δ. 422/81 άρθρο 27 
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Αγροτικοί Γιατροί που υπηρετούν την 
υποχρεωτική τους θητεία σε νοσοκομεία, 
αγροτικά ιατρεία, υγειονομικούς σταθμούς κλπ. 
πέραν του έτους, κατά παράταση της υπηρεσίας 
υπαίθρου. 

Ε) Δικαίωμα Εγγραφής σε περίπτωση διορισμού μόνιμου ή δόκιμου δημοσίου πολιτικού 
υπαλλήλου ή μονιμοποίησης έκτακτου υπαλλήλου  

Ένας (1) μηνιαίος 
μισθός 82983 93086 Π.Δ. 422/81 άρθρο 25 

Α)  Βασικός Μισθός και Χρονοεπίδομα 4% 82419 67009 Π.Δ. 422/81 άρθρο 26, Ν. 3205/2003 

Β) Επιδόματα & Παροχές που λαμβάνονται υπόψη στη βάση υπολογισμού της σύνταξης 4% 82419 67009 Ν. 3075/2002,  Ν. 3205/2003,  
Ν. 3234/2004,  Ν. 3513/2006 

Γ) Λοιπά επιδόματα συνεντελλόμενα με την τακτική μισθοδοσία 1% 82419 67009 Π.Δ. 422/81 άρθρο 26 

Δ) Πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές & καταβαλλόμενα ποσά για αποζημίωση εκτός έδρας, 
συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές, υπερωρίες, εξαιρέσιμα, νυχτερινά, εφημερίες κλπ. 2% 82982 93085 Π.Δ. 422/81 άρθρο 27 

Ε) Διαφορά δικαιώματος εγγραφής Διαφορά ενός 
μηνιαίου μισθού 82983 93086 Π.Δ. 422/81 άρθρο 25 

18 

Δημόσιοι Υπάλληλοι Μέτοχοι του ΜΤΠΥ που 
διορίζονται σε θέσεις Διοικητών, Υποδιοικητών, 
Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διευθύνοντων 
Συμβούλων, Γενικών Διευθυντών, 
Αναπληρωτών και Βοηθών Γενικών Διευθυντών 
σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου τομέα 
(άρθρο 32 παρ. 18 του Ν. 2190/28Α΄/1994) 
έχουν τακτικές κρατήσεις στο μισθό της 
οργανικής τους θέσης καθώς και τις 
κρατήσεις της περίπτωσης ΣΤ.

ΣΤ) Στη διαφορά μεταξύ των αποδοχών της οργανικής θέσης και των αποδοχών της νέας θέσης  2% 82982 93085 Π.Δ. 422/81 άρθρο 27 

Α)  Βασικός Μισθός και Χρονοεπίδομα 4% 82419 67009 Π.Δ. 422/81 άρθρο 26, Ν. 3205/2003 

Β) Επιδόματα & Παροχές που λαμβάνονται υπόψη στη βάση υπολογισμού της σύνταξης 4% 82419 67009 Ν.3029/2002,Ν. 3075/2002,Ν. 3205/2003,   
Ν. 3234/2004 

Γ) Λοιπά επιδόματα συνεντελλόμενα με την τακτική μισθοδοσία 1% 82419 67009 Π.Δ. 422/81 άρθρο 26 

Δ) Έξοδα παράστασης και πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές & καταβαλλόμενα ποσά για 
αποζημίωση εκτός έδρας, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές, υπερωρίες, εξαιρέσιμα, νυχτερινά 
κλπ. 

2% 82982 93085 Π.Δ. 422/81 άρθρο 27 

19 

Δημόσιοι Υπάλληλοι Μέτοχοι του ΜΤΠΥ που 
εκλέγονται ως αιρετά όργανα των ΟΤΑ Α΄ 
Βαθμού (Δήμαρχοι και Πρόεδροι Κοινοτήτων) 
για το χρονικό διάστημα της θητείας τους έχουν 
τακτικές κρατήσεις στο μισθό της οργανικής 
τους θέσης (άρ. 24 Ν. 3613/07). 

Ε) Διαφορά δικαιώματος εγγραφής Διαφορά ενός 
μηνιαίου μισθού 82983 93086 Π.Δ. 422/81 άρθρο 25 

 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 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. Δεν διενεργούνται στα Δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων καθώς και στο Επίδομα Αδείας. 
2) Οι κρατήσεις των περιπτώσεων Δ, Ε και  ΣΤ διενεργούνται κατά περίπτωση, δηλαδή όταν υφίστανται σχετικές αποδοχές. 
3) Το δικαίωμα εγγραφής ανέρχεται στο σύνολο του ακαθάριστου μισθού του πρώτου μήνα διορισμού του μετόχου και παρακρατείται σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. 

 



  11

 
 
 
 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 
 

ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  
ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ)  

 
 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΔΕ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Πόροι από μισθοδοσία και πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων που δε 

μετέχουν στην ασφάλιση του Ταμείου (1%) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΗΜ. Κατά την απόδοση των κρατήσεων του πίνακα αυτού από τις Δ.Ο.Υ. προς το 
Μ.Τ.Π.Υ. (ΚΩΔ. ΕΙΣΠΡ. 82985) ΔΕΝ διενεργείται κράτηση 10%, σύμφωνα με την με 
αρ. 1016784/1299-25/0016/7-2-1997 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.  
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Πίνακας Κρατήσεων Υπαλλήλων που δεν μετέχουν στην Ασφάλιση του Ταμείου 

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 

Α)  Επί του συνόλου των αποδοχών και οιονδήποτε άλλων 
αποζημιώσεών τους 1% 82985 93088 Άρθρο 26 του Π.Δ. 422/81 

Μόνιμοι Δημόσιου Πολιτικοί Υπάλληλοι των Υπουργείων και της Βουλής οι 
οποίοι έχουν εξαιρεθεί με Νόμο από την ασφάλιση του ΜΤΠΥ (ΜΗ 
ΜΕΤΟΧΟΙ) Β) Επί των πάσης φύσεως πρόσθετων και έκτακτων αμοιβών τους 

(αποζημίωση εκτός έδρας, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές, 
υπερωρίες, εξαιρέσιμα, νυχτερινά κλπ.) 

1% 82985 93088 Άρθρο 27 του Π.Δ. 422/81 

1 ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 
α) των περιπτώσεων Α και Β: 
- Οι δικαστικοί λειτουργοί που δε μετέχουν στην ασφάλιση του ΜΤΠΥ   
β) της περίπτωσης Α, οι υπάλληλοι (μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου): 
- των Δήμων και Κοινοτήτων (ΟΤΑ Α΄ Βαθμού)  
- υπηρεσιών των οποίων το μόνιμο προσωπικό βάσει νόμου δεν υπάγεται 
στην ασφάλιση του ΜΤΠΥ (ΝΠΔΔ) 
- των ΝΠΔΔ και των Οργανισμών που εποπτεύονται από το Υ.ΕΘ.Α.   

  

      

Πράξη Ελεγκτικού Συνεδρίου αρ. 15 
(Συνεδρ. 2η, 20/1/2009, Τμ. 1)  

2 

Οι Διοικητές και οι Αναπληρωτές Διοικητές σε Νοσοκομεία των ΔΥ.ΠΕ., οι 
Πρόεδροι και οι Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές των ΔΥ.ΠΕ 
καθώς και οι Πρόεδροι & τα μέλη των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών οι 
οποίοι είχαν άλλο φορέα ασφάλισης πλην του Δημοσίου (ΜΗ ΜΕΤΟΧΟΙ). 

Α)  Επί του συνόλου των αποδοχών και οιονδήποτε άλλων 
αποζημιώσεών τους (αποζημίωση εκτός έδρας, συμμετοχή σε 
συμβούλια, επιτροπές, υπερωρίες, εξαιρέσιμα, νυχτερινά κλπ.) 

1% 82985 93088 Άρθρα 26 παρ.1 περιπτ. γ΄ και 27 του Π.Δ. 
422/81 

3 Οι Συνταξιούχοι του Δημοσίου που κατέχουν θέσεις δημοσίου υπαλλήλου 
και λαμβάνουν το 30% της σύνταξης και τις αποδοχές της νέας τους θέσης.

Α)  Επί του συνόλου των αποδοχών και οιονδήποτε άλλων 
αποζημιώσεών τους (αποζημίωση εκτός έδρας, συμμετοχή σε 
συμβούλια, επιτροπές, υπερωρίες, εξαιρέσιμα, νυχτερινά κλπ.) 

1% 82985 93088 Άρθρα 26 παρ.1 περιπτ. γ΄ και 27 του Π.Δ. 
422/81 

4 
Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης μη μέτοχοι του ΜΤΠΥ που 
μετακινούνται εκτός  έδρας με εντολή του Δημοσίου και ΝΠΔΔ στο 
εξωτερικό ή εσωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας. 

Α) Στο Επίδομα Αλλοδαπής και ημερήσιας αποζημίωσης εσωτερικού ή 
εξωτερικού 1% 82985 93088 

Άρθρο 27 του Π.Δ. 422/81,  
Κ.Υ.Α. αρ. 2/52367/0022/23-9-2003  
Φ.Ε.Κ. 1514/τ. Β΄/14-10-2003) 

5 
Οι υπάλληλοι του Δημοσίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
ή ορισμένου χρόνου (συμπεριλαμβανομένων και των ωρομισθίων 
εκπαιδευτικών). 

 Α)  Επί των πάσης φύσεως αποζημιώσεών τους (αποζημίωση εκτός 
έδρας, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές, υπερωρίες, εξαιρέσιμα, 
νυχτερινά, ωριαία αντιμισθία κλπ.) 

1% 82985 93088 Άρθρο 27 του Π.Δ. 422/81 

6 
Όσοι από το προσωπικό των Παιδικών Σταθμών (καθαρίστριες, 
μαγείρισσες, διδακτικό προσωπικό) διορίζονται με Απόφαση των Δήμων 
και Κοινοτήτων - Φ.Ε.Κ. Ν.Π.Δ.Δ.). 

Α) Επί των πάσης φύσεως πρόσθετων και έκτακτων αμοιβών τους 
(αποζημίωση εκτός έδρας, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές, 
υπερωρίες, εξαιρέσιμα, νυχτερινά κλπ.) 

1% 82985 93088 Άρθρο 27 του Π.Δ. 422/81 

7 Το αποσπασμένο στο Δημόσιο, τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα 
ΝΠΔΔ μόνιμο προσωπικό από τους ΟΤΑ και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. 

 Α)  Επί των πρόσθετων αμοιβών ή αποζημιώσεων από δημόσιες 
Πολιτικές Υπηρεσίες ή ΝΠΔΔ 1% 82985 93088 Άρθρο 27 του Π.Δ. 422/81 

8 
Οι Ειδικοί Σύμβουλοι  και Ειδικοί Συνεργάτες που διορίζονται στις Γενικές 
Γραμματείες με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Π.Δ. 
63/2005)  

Α)  Επί των πρόσθετων και έκτακτων αμοιβών τους (αποζημίωση εκτός 
έδρας, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές, υπερωρίες, εξαιρέσιμα, 
νυχτερινά κλπ.) 

1% 82985 93088 Άρθρο 27 του Π.Δ. 422/81 

9 
Αγροτικοί Γιατροί που υπηρετούν την υποχρεωτική τους θητεία σε 
νοσοκομεία,  αγροτικά ιατρεία, υγειονομικούς σταθμούς κλπ. κατά τη 
θητεία τους της υπηρεσίας υπαίθρου 

Α)  Επί του συνόλου των αποδοχών και οιονδήποτε άλλων 
αποζημιώσεών τους (αποζημίωση εκτός έδρας, συμμετοχή σε 
συμβούλια, επιτροπές, υπερωρίες, εξαιρέσιμα, νυχτερινά κλπ.) 

1% 82985 93088 Άρθρα 26 παρ.1 περιπτ. γ΄ και 27 του Π.Δ. 
422/81 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

 
ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  

ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
 

ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΛΠ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Πόροι επί δαπανών (3% και 1,5%) 
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Πίνακας Κρατήσεων των Δημοσίων Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ κλπ 

Α/Α ΠΟΡΟΙ ΕΠΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 
ΚΑΕ 

ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 
ΑΠΟ  
Δ.Ο.Υ. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ΣΤΟ 
 Μ.Τ.Π.Υ. 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1 Οι Πανεπιστημιακοί Γιατροί που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πανεπιστημιακή κλινική, εργαστήρια ή μονάδες 
εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή των Α.Ε.Ι. και βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου νοσοκομείου. 3% - Επί των αμοιβών τους 82986 93089 Άρθρο 22 του Π.Δ. 422/81 

2 Τα αιρετά όργανα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (ΟΤΑ Β΄ Βαθμού) (Ν. 2218/94). 3% - Στα έξοδα παράστασης. 82986 93089 Άρθρο 22 του Π.Δ. 422/81 

3 Το προσωπικό που απασχολείται στο Δημόσιο με σύμβαση έργου. 3% - Επί των αμοιβών τους 82986 93089 Άρθρο 22 του Π.Δ. 422/81 

4 Οι δικηγόροι με πάγια αντιμισθία που παρέχουν τις νομικές τους υπηρεσίες σε Δημόσιες Υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, 
Ανώνυμες Εταιρίες του Δημοσίου και Πανεπιστημιακά Νοσηλευτικά Ιδρύματα. 3% - Επί των αμοιβών τους 82986 93089 

Άρθρο 22 του Π.Δ. 422/81,  
Απόφαση Ελεγκτικού Συνεδρίου 
(Συνεδρ. 31η, 10/10/95, Τμ. 1) 

5 Οι δικηγόροι με πάγια αντιμισθία που παρέχουν τις νομικές τους υπηρεσίες σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα. 1,5% - Επί των αμοιβών τους 82986 93089 
Άρθρο 22 του Π.Δ. 422/81,  
Απόφαση Ελεγκτικού Συνεδρίου 
(Συνεδρ. 31η, 10/10/95, Τμ. 1) 

6 Οι Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι και τα Μέλη των Δ.Σ. των ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και των ΑΕ του Δημοσίου που είναι ελεύθεροι 
επαγγελματίες και ιδιώτες. 3%

- Επί των αμοιβών τους 
- Επί της μηνιαίας αποζημίωσης για συμμετοχή σε  
   συνεδριάσεις του Δ.Σ. 

82986 93089 Άρθρο 22 του Π.Δ. 422/81 

Οι δαπάνες των Δημοσίων Υπηρεσιών, των ΝΠΔΔ, των Σχολικών Επιτροπών, των ΝΠΙΔ, Άρθρο 22 του Π.Δ. 422/81, 
Ανωνύμων Εταιριών του Δημοσίου και των Ειδικών Ταμείων που αφορούν έργα, εργασίες,  Γνωμοδότηση 13/2007 του ΝΣΚ 
προμήθεια ειδών, ενοίκια, παροχή υπηρεσιών από Ο.Τ.Ε. Α.Ε., Δ.Ε.Η. Α.Ε. καθώς και θυγατρικές αυτών (COSMOTE, 
TELLAS κλπ.), παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (WIND, VODAFONE κλπ.) και Εταιρίες Παροχής Φυσικού 
Αερίου. 

3% - Επί των δαπανών που πραγματοποιούνται  82986 93089 

Γνωμοδότηση 437/2007 του ΝΣΚ 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ 3%:   
α) Οι δαπάνες που βαρύνουν αμιγώς τον προϋπολογισμό των Δημοσίων Επενδύσεων,  Άρ. 11 παρ. 1 & 2 Ν. 2860/00,  
των επιχειρησιακών προγραμμάτων του Κ.Π.Σ. και πράξεων χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Συνοχής Ν.Δ. 2957/1954 
β) Οι δαπάνες Δήμων και Κοινοτήτων (ΟΤΑ Α΄ Βαθμού)   
γ) Οι δαπάνες των ΝΠΔΔ & Οργανισμών εποπτευόμενων από το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης, Άρθρο 22 του Π.Δ. 422/81 
    εκτός από το Ταμείο Αρωγής Μονίμων Πολιτικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης που υπόκειται  
    στην κράτηση του 3%.  Άρθρο 23 του Π.Δ. 422/81 

δ) Οι δαπάνες του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου   
ε) Οι δαπάνες του Ταμείου συντάξεως Νομικών   
στ) Οι δαπάνες του ΟΓΑ   
ζ) Οι προμήθειες του ΙΚΑ, τα εκτελούμενα για λογαριασμό του έργα και οι κάθε είδους πληρωμές   
η) Οι προμήθειες του ΟΑΕΔ, τα εκτελούμενα για λογαριασμό του έργα και οι κάθε είδους πληρωμές Άρ. 14 Ν. 1545/85 
θ) Οι δαπάνες που βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας Γνωμοδότηση 194/2007 του ΝΣΚ 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

    

  
Στην περίπτωση Παροχής Υπηρεσιών (συμμετοχής σε Συμβούλια και Επιτροπές, 2% - Επί των αμοιβών τους για Μέτοχο ΜΤΠΥ   Άρθρο 27 του Π.Δ. 422/81 
αποζημιώσεις Καθηγητών Σχολών και Κέντρων Μαθητείας κλπ) προς τον ΟΑΕΔ και  1% - Επί των αμοιβών τους για Μη Μέτοχο ΜΤΠΥ   Άρθρο 27 του Π.Δ. 422/81 

7 

το ΙΚΑ από τρίτα πρόσωπα (δημοσίους ή μη υπαλλήλους, ιδιώτες κλπ.) 3%
- Επί των αμοιβών των με σύμβαση έργου 
  απασχολουμένων (ιδιωτών, ελευθέρων επαγγελματιών,
  συνταξιούχων) 

  Άρθρο 22 του Π.Δ. 422/81 

8 
Οι δαπάνες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που αφορούν έργα, εργασίες, προμήθεια ειδών, ενοίκια, παροχή 
υπηρεσιών από Ο.Τ.Ε. Α.Ε., Δ.Ε.Η. Α.Ε. καθώς και θυγατρικές αυτών (COSMOTE, TELLAS κλπ.), παροχή 
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (WIND, VODAFONE κλπ.)  και Εταιρίες Παροχής Φυσικού Αερίου. 

3% - Επί των δαπανών για προμήθειες,  εκτελούμενα έργα 
   και πάσης  φύσεως πληρωμές 82986 93089 Άρθρο 22 του Π.Δ. 422/81,  

Γνωμοδότηση 13/2007 του ΝΣΚ 

9 

Οι δαπάνες που βαρύνουν τον προϋπολογισμό των Δημοσίων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και αφορούν έργα, εργασίες, 
προμήθεια ειδών, ενοίκια, παροχή υπηρεσιών από Ο.Τ.Ε. Α.Ε., Δ.Ε.Η. Α.Ε. καθώς και θυγατρικές αυτών (COSMOTE, 
TELLAS κλπ.), παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (WIND, VODAFONE κλπ.)  και Εταιρίες Παροχής Φυσικού 
Αερίου. 

1,5% - Επί των δαπανών που πραγματοποιούνται 82986 93089 Άρθρο 22 του Π.Δ. 422/81,  
Γνωμοδότηση 13/2007 του ΝΣΚ 
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Πίνακας Κρατήσεων των Δημοσίων Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ κλπ 

Α/Α ΠΟΡΟΙ ΕΠΙ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 
ΚΑΕ 

ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 
ΑΠΌ Δ.Ο.Υ.

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
ΣΤΟ Μ.Τ.Π.Υ.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

10 

Οι δαπάνες των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων που βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 
και των Πανεπιστημιακών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και αφορούν έργα, εργασίες, προμήθεια ειδών, ενοίκια, παροχή 
υπηρεσιών από Ο.Τ.Ε. Α.Ε., Δ.Ε.Η. Α.Ε. καθώς και θυγατρικές αυτών (COSMOTE, TELLAS κλπ.) παροχή 
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (WIND, VODAFONE  κλπ.)  και Εταιρίες Παροχής Φυσικού Αερίου. 

3%  82986 93089 Άρθρο 22 του Π.Δ. 422/81,  
Γνωμοδότηση 13/2007 του ΝΣΚ 

11 Οι δαπάνες που βαρύνουν τον προϋπολογισμό όλων των ΝΠΔΔ που υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας και τις  
ΔΥ.ΠΕ. (Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, ΕΚΑΒ κλπ.) 3% - Επί των δαπανών για προμήθειες, εκτελούμε- τα έργα 

και πάσης φύσεως πληρωμές 82986 93089 Άρθρο 22 του Π.Δ. 422/81, 
 Γνωμοδότηση 13/2007 του ΝΣΚ 

Οι δαπάνες που βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης  1,5% - Επί των δαπανών που πραγματοποιούνται 82986 93089 Άρθρο 22 του Π.Δ. 422/81, 
(Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ δημοσίου χαρακτήρα)      Γνωμοδότηση 13/2007 του ΝΣΚ 
και αφορούν έργα, εργασίες, προμήθεια ειδών, ενοίκια, παροχή υπηρεσιών από     Γνωμοδότηση 638/1981 του ΝΣΚ 12 
Ο.Τ.Ε. Α.Ε., Δ.Ε.Η. Α.Ε. καθώς και θυγατρικές αυτών (COSMOTE, TELLAS κλπ.) παροχή υπηρεσιών κινητής 
τηλεφωνίας (WIND, VODAFONE κλπ.) και Εταιρίες Παροχής Φυσικού Αερίου.       

Οι δαπάνες που βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 3% - Επί των δαπανών που πραγματοποιούνται 82986 93089 Άρθρο 22 του Π.Δ. 422/81, 
Έρευνας και Ανάπτυξης και αφορούν έργα, εργασίες, προμήθεια ειδών, ενοίκια,     Γνωμοδότηση 13/2007 του ΝΣΚ 

13 παροχή υπηρεσιών από Ο.Τ.Ε. Α.Ε., Δ.Ε.Η. Α.Ε. καθώς και θυγατρικές αυτών(COSMOTE, TELLAS κλπ), παροχή 
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (WIND, VODAFONE  κλπ.) και Εταιρίες Παροχής Φυσικού Αερίου.       

14 Οι δαπάνες που βαρύνουν την Ελληνική Αστυνομία. 0,96%
- Επί των δαπανών που πραγματοποιούνται για πάσης
  φύσεως λειτουργικές δαπάνες, για προμήθειες και για 
  κατασκευή, επισκευή και συντήρηση κτιρίων γενικά. 

82986 93089 Άρθρο 6 του Ν. 2452/1996 

       
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:       
Από τις παραπάνω περιπτώσεις 7 - 14 εξαιρούνται οι συναλλαγές μεταξύ Δημοσίων Υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ., ή μεταξύ Ν.Π.Δ.Δ., με την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες τους υπόκεινται στην κράτηση του 3% , 1,50% ή 0,96% κατά περίπτωση. 



 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 
 

 
 
 
 
 
• Νέοι κωδικοί απόδοσης των υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεων  

 
• Προθεσμίες απόδοσης των υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεων  
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 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 

 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
 
          

«Νέοι ΚΑΕ και Κωδικοί Απόδοσης των υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεων» 
    
 

        Σύμφωνα με το με αρ. 4009018/348/0030/01-06-2009 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Εφαρμογών Η/Υ (Δ30) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, εισήχθησαν στο 
σύστημα TAXIS οι  παρακάτω αναφερόμενοι ΚΑΕ Εκτός Προϋπολογισμού για τη μηνιαία 
βεβαίωση και στη συνέχεια την απόδοση των εσόδων και των πόρων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 
που εισπράττονται μέσω των Δ.Ο.Υ. Σημειώνουμε ότι οι αυτοί Κωδικοί Απόδοσης 
ισχύουν και για τα αντίστοιχα ποσά που κατατίθενται στην Εθνική Τράπεζα και στην 
Τράπεζα της Ελλάδος. 
 
 
ΚΑΕ 

ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 
ΑΠΟ Δ.Ο.Υ. 

 
ΛΕΚΤΙΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
ΣΤΟ Μ.Τ.Π.Υ.

 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΕΛΛΑΔΟΣ GR 36 0100 0240 0000 0000 0263 053 

82419 
ΜΤΠΥ - 

ΤΑΚΤΙΚΕΣ 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
67009 

ΕΘΝΙΚΗ  
ΤΡΑΠΕΖΑ GR 13 0110 0400 0000 0405 4500 204 

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΕΛΛΑΔΟΣ GR 36 0100 0240 0000 0000 0263 053 

82420 ΜΤΠΥ - 
ΔΑΝΕΙΑ 

 
67022 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ GR 13 0110 0400 0000 0405 4500 204 

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΕΛΛΑΔΟΣ GR 36 0100 0240 0000 0000 0263 053 

82982 
ΜΤΠΥ - 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 
ΑΜΟΙΒΕΣ  

 
93085 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ GR 13 0110 0400 0000 0405 4500 204 

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΕΛΛΑΔΟΣ GR 36 0100 0240 0000 0000 0263 053 

82983 
ΜΤΠΥ - 
ΝΕΟΙ 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ 

 
93086 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ GR 13 0110 0400 0000 0405 4500 204 

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΕΛΛΑΔΟΣ GR 36 0100 0240 0000 0000 0263 053 

82984 
ΜΤΠΥ - 
ΕΙΣΦ. 

ΑΝΑΓΝ. 
ΠΡΟΫΠΗΡ. 

 
93087 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ GR 13 0110 0400 0000 0405 4500 204 

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΕΛΛΑΔΟΣ GR 36 0100 0240 0000 0000 0263 053 

82985 
ΜΤΠΥ - 
ΠΟΡΟΙ 

ΜΙΣΘΟΔ. ΜΗ 
ΜΕΤΟΧΩΝ  

 
93088 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ GR 13 0110 0400 0000 0405 4500 204 

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΕΛΛΑΔΟΣ GR 36 0100 0240 0000 0000 0263 053 

82986 
ΜΤΠΥ - 

ΠΟΡΟΙ ΕΠΙ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 

 
93089 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ GR 13 0110 0400 0000 0405 4500 204 
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 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 

 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

 
  
 
         

«Προθεσμίες απόδοσης 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) μέχρι την 10η ημέρα του επόμενου της διενέργειας των σχετικών κρατήσεων 
μηνός, όταν το σχετικό έξοδο βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό (άρθρο 1 του Β.Δ. 
760/1969) και  
            β) 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
 
 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ Π.Δ. 422/1981 
 
 
 
 
 
 

• Π.Δ. 422/1981 (Φ.Ε.Κ. 114/Τ.Α΄/4-5-1981) «Περί Κωδικοποιήσεως των 
περί Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων διατάξεων», άρθρα 21-
31 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄ 

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
Άρθρον 21.  

Γενικαί διατάξεις.

1. Πόροι του Ταμείου είναι : 
α. Αι καταθέσεις των μετόχων αυτού. 

Αρθρ. 26 Κατ/κού ως 
αντικ. δια του άρθρ. 9 
ν.δ. 31.5.23. β. Οι κατά το άρθρον 22 του παρόντος πόροι αυτού. 
 γ. Οι τόκοι των κεφαλαίων και η πρόσοδος των ακινήτων 

του Ταμείου κτημάτων. 
 δ. Τα τυχόν κληροδοτήματα και αι δωρεαί και  
Υπ’ αριθ. 169/56 Π.Υ.Σ. 
(κυρωθείσα δια της παρ. 
2 άρθρ. 2 ν.δ. 3771/57) 
και άρθρ. 13 παρ. 3 εδ. 
α΄ του ν.δ. 4352/64 εν 
συνδ. προς το άρθρ. 
μόνον ν. 585/68. 

 

ε. Η ετησία κρατική επιχορήγησις, το ύψος της οποίες 
προσδιορίζεται εκάστοτε δι΄ αποφάσεως του Υπουργού 
των Οικονομικών. 

 

Αρθρ. 10 ν. 1636/19 2. Οι πόροι του Μ.Τ.Π.Υ. διατίθενται και διανέμονται κατά 
τους ορισμούς του παρόντος. 

  

  Άρθρον 22 

Περί των πόρων του Ταμείου.

 Εις τους πόρους του Ταμείου εκτός των υπό των μετόχων 
καταβολών (κρατήσεων), προστίθενται και οι εξής : 

Αρθρ. 5 παρ. 1 ν.δ. 
1050/42, ως συνεπλ. δια 
του άρθρ. 4 της υπ΄αρ. 
8350/27.1.45 απ. Υπ. 
Οικον. 

Α΄. Κράτησις τρία τοις εκατόν (3%) α. Επί του αντιτίμου των 
δι΄ εργολαβίας ή άλλως πως, οπωσδήποτε, παρ’ οιουδήποτε 
και υφ΄ οιονδήποτε τύπον προμηθευομένω ή χορηγουμένων 
εκ του εσωτερικού ή εξωτερικού ειδών ή εκτελούμενων 
έργων. 

 β. Επί του αντιτίμου των πάσης φύσεως υπηρεσιών ή 
εργασιών των προσφερομένων υπό μη κεκτημένων την 
ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου ειδικού 
Ταμείου ή ν.π.δ.δ. και  

γ. Επί των καταβαλλομένων εν τω εσωτερικώ ή εξωτερικώ 
λόγω ενοικίων δημοσίων καταστημάτων ή και οιασδήποτε 
άλλης δημοσίας χρήσεως παρ΄ οιονδήποτε άλλων δημοσίων 
ή δημοσίου δικαίου πολιτικών υπηρεσιών. 

 

Άρθρ. 5 παρ. 2 ν.δ. 
10950/1942. 

Η κατά την προηγουμένην παραγρ. Α΄ κράτησις επιβάλλεται 
μόνον εφ΄ όσον η δια τας εν τη παραγράφω ταύτη 
περιπτώσει δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμόν α. των 
Πολιτικών Υπουργείων και Υπηρεσιών β. των ειδικών Ταμείων 
ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου υπό του Κράτους 
συσταθέντων και γ. πάσης Επιτροπής ή άλλου συλλογικού 
οργάνου Διοικήσεως, συσταθέντος υπό του Κράτους προς 
άσκησιν κρατικής λειτουργίας. 
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Άρθρ. 5 παρ. 3 ν.δ. 
1050/42 ως αντικ. δι΄ 
άρθρ. 1 ν.δ. 311/74. 

Της εν λόγω κρατήσεως εξαιρούνται αι δαπάναι αι 
βαρύνουσαι τον προϋπολογισμόν : α. των υπηρεσιών της 
Χωροφυλακής και του Ταμείου Ασφαλίσεως Οπλιτών 
Χωροφυλακής, β. των Δήμων και Κοινοτήτων, γ. των 
ν.π.δ.δ. και Οργανισμών των εποπτευομένων υπό του 
Υπουργού Εθνικής Αμύνης, πλην του Ταμείου Αρωγής 
μονίμων Πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας δ. του Ναυτικού ΑΠΟμαχικού Ταμείου ε. του Ταμείου 
Συντάξεων Νομικών στ. του Αυτονόμου Σταφιδικού 
Οργανισμού και ζ. της Κεντρικής Επιτροπής προστασίας 
εγχωρίου Σιτοπαραγωγής (ΚΕΠΕΣ). 

Αρθρ. 5 παρ. 5 ν.δ. 
1050/42 

Το ποσοστόν της κατά το πρώτον εδάφιον της παραγρ. Α΄.  
του παρόντος άρθρου κρατήσεως περιορίζεται εις το ήμισυ 
προκειμένου περί πράξεων εν αίς συμβαλλόμενα τυγχάνουσι 
δημόσια νοσηλευτικά Ιδρύματα, εξαιρέσει των αποδοχών των 
εκ του προσωπικού αυτών μετεχόντων του Μ.Τ.Π.Υ., 
υποκειμένων εις πλήρη υπέρ αυτού κράτησιν. 

Αρθρ. 5 παρ. 6 ν.δ. 
1050/42 εν συνδυασμώ 
προς το άρθρ. 10 παρ. 1 
περ. κα΄. ν.δ. 4114/60 
εν συνδ. προς το άρθρ. 4 
της υπ΄αρ. 8350/45 απ. 
Υπ. Οικονομικών  

Εξαιρετικώς ωσαύτως προκειμένου περί δαπανών εκ των εν 
τω εδαφίω κα΄. της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 4114/60 
κατονομαζόμενων, η κατά το παρόν άρθρον κράτησις υπέρ 
του Μ.Τ.Π.Υ. ορίζεται εις έν και ήμισυ τοις εκατόν (1 ½ %), 
διατηρούμενη παραλλήλως και της υπέρ Ταμείου Συντάξεως 
Νομικών κρατήσεως της οριζόμενης υπό του Ν. 4114/60. 

Αρθρ. 13 παρ. 5 ν.δ. 
12/2-1/3/23 

 

Β΄. Τα ποσά τα προερχόμενα εκ κρατήσεων μισθού και 
άλλων αποδοχών Πολιτικών υπαλλήλων λόγω :  
α. Εκπτώσεων ένεκα αδικαιολογήτου απουσίας. 
β. Αδειών άνευ αποδοχών ή μετά περιορισμένων 
τοιούτων. 
γ. Προσωρινής παύσεως ή διαθεσιμότητος. 
δ. Προστίμων πειθαρχικών. 

Η είσπραξις τούτων ενεργείται δια κρατήσεως 
αναγραφομένης υπό του προϊσταμένου της οικείας υπηρεσίας 
εν ταις υπ΄ αυτού συντασσομέναις μισθοδοτικαίς 
καταστάσεσι, εισάγονται δε εις το Δημόσιον Ταμείον και 
αποδίδονται κατά τας διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος. 

Άρθρ. 30 α.ν. 2029/39 Αι διατάξεις δυνάμει των οποίων περιέρχονται εις το Μ.Τ.Π.Υ. 
ως πόροι αυτού τα ποσά τα προερχόμενα εκ κρατήσεων 
μισθού ή άλλων αποδοχών των Πολιτικών υπαλλήλων των 
διατελούντων εν αδεία άνευ αποδοχών ή μετά περιορισμένων 
τοιούτων δεν έχουν εφαρμογήν προκειμένου περί 
εκπαιδευτικών λειτουργών. 

Άρθρ. 10 παρ. 1 περ. 
στ΄. ν.δ. 4114/60. 

Προκειμένου περί ησφαλισμένου εις το Ταμείον Συντάξεων 
Νομικών, το ήμισυ των κρατουμένων εκ των μηνιαίων 
αποδοχών του λόγω αδείας απουσίας αυτού άνευ αποδοχών 
ή μετά περιορισμένων αποδοχών ή λόγω προσωρινής 
παύσεως αυτού ή λόγω διαθεσιμότητος τη αιτήσει του ή μη, ή 
λόγω θέσεως αυτού εις αργίαν ένεκα ποινής και ένεκα παντός 
ετέρου λόγου περιέρχεται εις το Ταμείον Συντάξεων Νομικών. 
Εάν ο ησφαλισμένος του Ταμείου Συντάξεων Νομικών δεν 
είναι μέτοχος του Μ.Τ.Π.Υ. περιέρχεται εις το Ταμείον 
Συντάξεων Νομικών ολόκληρον το ποσόν των ως άνω 
κρατήσεων. 
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Αρθρ. 3 υπ΄αριθμ. 
8350/45 απ. Υπ. 
Οικονομικών. 

Προκειμένου η περί πειθαρχικών προστίμων και πειθαρχικών 
ποινών επιβαλλομένων εις δημοσίους πολιτικούς 
υπαλλήλους, εν τη εννοία <<μισθός>> ή <<αποδοχαί>> και 
καθ’ ό μέρος τούτων δικαιούχον, βάσει των κειμένων 
διατάξεων, τυγχάνει το Μ.Τ.Π.Υ. νοείται το σύνολον των 
μηνιαίων αποδοχών του υπαλλήλου. 

Αρθρ. 13 παρ. 5 ν.δ. 
12/2-1/3/23 ως 
ηρμηνεύθη δια του άρθρ. 
4 παρ. 4 εδ. α΄. ν.δ. 
17/290.8.25 εν συνδ. 
προς την υπ΄αριθ. 
920/9.8.51 Π.Υ.Σ. και 
403940/22.12.51 απ. Υπ. 
Οικονομικών κυρωθείσας 
δια του άρθ. 27 ν. 
251/76. 

Γ. Το τίμημα του εκποιούμενου παρ΄ οιασδήποτε πολιτικής 
αρχής αχρήστου δημοσίου υλικού, εκτός αν τούτο δι’ ειδικών 
νόμων έχει προορισθή ως πόρος άλλου ειδικού Ταμείου ή 
Ταμιευτηρίου. 

Ως άχρηστον υλικόν θεωρείται και παν πράγμα ή 
αντικείμενον ή είδος περιερχόμενον κατά νόμον εις την 
κυριότητα του Δημοσίου και εκποιούμενον παρ’ αυτού δι’ 
οιονδήποτε λόγον. 

Αρθρ. 13 παρ. 7 ν.δ. 
12/2-1/3/23 ως συνεπλ. 
δια του άρθρ. 4 παρ. 5 
ν.δ. 20/8/25. 

Δ΄. Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα και ποινικαί ρήτραι ή 
χρηματικαί ποιναί εις τους εργολάβους και προμηθευτάς του 
Δημοσίου, εκτός των του Στρατού, ως και αι παρά των αυτών 
προσώπων ή άλλων τρίτων κατατιθέμεναι ή διδόμεναι 
εγγυήσεις, είτε κατά την ενέργειαν του δημοσίου 
διαγωνισμού δια την ανάληψιν του έργου ή της προμηθείας 
είτε μετά την κατακύρωσιν του έργου ή της προμηθείας είτε 
και εις οιανδήποτε άλλην περίστασιν, εφ’ όσον ήθελον 
κηρυχθή έκπτωτοι δι΄ οιανδήποτε αιτίαν της κατατεθείσης ή 
δοθείσης υπ΄ αυτών ή τρων τριών εγγυήσεως. 

 Αρθρ. 13 παρ. 8 ν.δ. 
12/2-1/3/23.  

Ε΄. Αι περιουσίαι παντός αποβιώσαντος ακλήρου πολιτικού 
υπαλλήλου, αι εις το Δημόσιον κατά νόμον περιερχόμεναι. 

  

  Άρθρον 23 

Απαλλαγή εκ της κρατήσεως 3% επί των προμηθειών, έργων 
κ.λπ.

1. από της 1ης Φεβρουαρίου 1942 καταργήθησαν πάσαι αι 
διατάξεις ρυμθίζουσαι άλως τα των κρατήσεων υπέρ του 
Μ.Τ.Π.Υ. ή τα των εξαιρέσεων από των κρατήσεων 
τούτων, επί των περιπτώσεων, περί ών το άρθρον 22 παρ. 
Α΄. του παρόντος. 

Αρθρ. 5 παρ. 7 ν.δ. 
1050/1942 

 2. Απαλλάσσονται της υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεως της 
προβλεπόμενης υπό του άρθρ. 22 παρ. Α΄. του παρόντος 
(άρθρ. 5 ν.δ. 1050/42, ως ετροποποιήθη δι’ άρθρ. 4 της 
υπ΄αριθμ. 8350/45 απ. Υπουργού Οικονομικών) : 

Αρθρ. 19 παρ. 2 α.ν. 
1846/51. 

α. Αι προμήθειαι του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(Ι.Κ.Α.) και τα δια λογαριασμόν αυτού εκτελούμενα έργα, 
μισθώσεις και αι πάσης φύσεως πληρωμαί αυτού. 

Αρθρ. 1 α.ν. 2034/39 ως 
ισχύει μετά το άρθρ. 4 
ν.δ. 3020/54. 

β. Το εις τους σμυριδορύκτας της Νάξου πληρωνόμενον 
εργατικόν δικαίωμα εξορύξεως και μεταφορά της υπό του 
Δημοσίου παραλαμβανόμενης υπ΄ αυτών σμύριδος. 
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Αρθρ. μόνον παρ. 2 δ. 
24/1-22/2.57. 

γ. Αι προμήθειαι των Νομαρχιακών Ταμείων και τα δια 
λογαριασμόν αυτών εκτελούμενα έργα, αι μισθώσεις και αι 
πάσης φύσεως πληρωμαί αυτών. 

Υπ. αριθμ. 240/6.2.58 
Π.Υ.Σ. περί 
συμπληρώσεως διαταξ. 
τινών ν. δ. 3758/57 
(κυρωθείσα δια του αρ. 1 
ν.δ. 169/73). 

δ. Τα εκτελούμενα υπό του Εθνικού Οργανισμού Καπνού 
(Ε.Ο.Κ.) έργα και προμήθειαι, το χρησιμοποιούμενον υπ΄ 
αυτού ιδιωτικόν προσωπικόν και η αγορά και εν γένει 
διαχείρισις των, περί ών τα άρθρα 3,5 και 13 του ν.δ. 
3758/57 «περί ιδρύσεως Εθνικού Οργανισμού Καπνού», 
καπνών. 

Αρθρ. 4 ν.δ. 4109/1960. ε. Αι πληρωμαί δαπανών του Ελληνικού Οργανισμού 
Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) δια την αγοράν κινητών πραγμάτων 
εμπιπτόντων εις την επιχειρηματικήν δραστηριότητα αυτού, 
ως και αι πληρωμαί των υπ΄ αυτού συνιστωμένων Μονάδων 
Αυτεπιστασίας. 

στ. Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.). Αρθρ. 18 παρ 1 ν. 
4169/61. 

ζ. Αι δια την εκτέλεσιν πάντων των τεχνικών έργων του 
Πανεπιστημίου προς εξόφλησιν των εργοληπτών 
ενεργούμεναι χρηματικαί καταβολαί. 

Αρθρ. 5 παρ. 1 ν. 
4327/63. 

η. Αι δαπάναι του Δημοσίου αι απορρέουσαι εκ συναφθεισών 
ή συναφθησομένων συμβάσεων δια προμηθείας ή εργασίας 
βάσει του Α.Ν. 1030/46 «περί εξαγοράς, συγκεντρώσεως και 
διαθέσεως ειδών εξυπηρετούντων τας βιοτικάς ανάγκας του 
λαού». 

Αρθρ. 1 παρ. 1-2 ν. 
267/76. 

 Αι μέχρι της ενάρξεως ισχύος του ν. 267/76 διενεργηθείσαι 
υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεις επί τοιούτων δαπανών δεν 
επιστρέφονται. 

Αρθρ. 1 ν. 512/1976. θ. Από 1ης Ιανουαρίου 1977 αι δαπάναι φαρμακευτικής 
περιθάλψεως, αι βαρύνουσαι τον κρατικόν προϋπολογισμόν 
και τους προϋπολογισμούς των ν.π.δ.δ. ή των εν 
αποκεντρώσει εκ του κρατικού προϋπολογισμού δημοσίων 
υπηρεσιών ή ειδικών λογαριασμών. 

Αρθρ. 11 παρ. 1 ν.δ. 
4247/62. 

3. Απαλλάσσεται του ημίσεος των υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. 
κρατήσεων ο  Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.). 

Αρθρ. 7 παρ. 2 ν. 
283/76. 

4. Καταργούνται αι υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεις επί των 
αποδοχών και αμοιβών εν γένει των επί σχέσει εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου απασχολουμένων εις το Δημόσιον, αι 
προβλεπόμεναι υπό των διατάξεων των παρ. 1 περ. Β΄.  
και 4 του άρθρου 5 του ν.δ. 1050/42 «περί παροχής υπό 
του Μ.Τ.Π.Υ. εις του μερισματούχους αυτού εκτάκτου 
προσωρινού χορηγήματος και περί τροποποιήσεως και 
συμπληρώσεως ενίων διατάξεων περί του Μ.Τ.Π.Υ.» εν 
συνδυασμώ προς το άρθρον 4 της υπ΄αριθμ. 
8350/27.1.45 αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών 
«περί καθορισμού κρατήσεως επί των μισθών των 
δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ.» (ΦΕΚ 
β΄. 7/45). 

Αρ. 20 παρ. 3 ν. 
1041/80.  

Ομοίως και επί των αμοιβών των δασεργατών μελών δασικών 
συνεταιρισμών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε 

ΎΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 

 Άρθρον 24  

Γενικαί Διατάξεις.

Αρθρ. 4 παρ. 1 
Καταστατικού. 

1. Οι τε υποχρεωτικώς και οι προαιρετικώς εγγραφόμενοι 
μέτοχοι υποχρεούνται ει την καταβολήν των υπό του 
παρόντος οριζομένων προς το Ταμείον καταθέσεων 
(κρατήσεων) εφ΄ όσον υπηρετούσιν εν οιαδήποτε θέσει εκ 
των παρεχουσών δικαίωμα συμμετοχής εις το Μετοχικόν 
Ταμείον. 

Αρθρ. 1 παρ. 1 υπ΄αριθμ. 
298135/23.10.47 ΑΠ. Υπ. 
Οικονομικών 
(κυρωθείσης δι΄ άρθρ. 1 
α.ν. 913/49). 

2. Από 1.11.47 αι υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. πάγιαι κρατήσεις επί 
των αποδοχών των εις αυτό ησφαλισμένων δημοσίων 
υπαλλήλων, βαρύνουσι τους εις αυτό ησφαλισμένους 
υπαλλήλους, πραρακρατούμεναι εκ των αποδοχών αυτών. 

Αρθρ. 4 παρ. 2 εδ. α΄ 
ν.δ. 12.2-1.3.23. 

3. Η υποχρέωσις προς καταβολήν άρχεται από της ενάρξεως 
της μισθοδοσίας του διοριζομένου μετόχου. 

Αρθρ. 5 παρ. 2 δ. 
16/22.4.53. 

4. Αι εκάστοτε καθοριζόμεναι μηνιαίαι κρατήσεις επί των 
αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. 
ισχύουν δι’ άπαντας τους μετόχους αυτού΄, εξαιρέσει των 
μετόχων εκείνων δι’ ούς δι’ ειδικών διατάξεων 
καθορίζονται ανώτεραι σχετικαί κρατήσεις. 

Αρθρ. 15 παρ. 1 ν. 
754/78. 

5. Δια τον υπολογισμόν των κρατήσεων υπέρ των οικείων 
ασφαλιστικών Ταμείων επί του βασικού μισθού και των 
πάσης φύσεως επιδομάτων, των περί ών ο Ν. 754/78 
υπαλλήλων, εξακολουθούν ισχύουσαι αι περί τούτων 
κείμεναι διατάξεις. 

Αρθρ. 16 παρ. 1 ν. 
754/78. 

6. Όπου εις την κείμενην νομοθεσίαν αναφέρεται επίδομα 
πολυετούς υπηρεσίας και ευδοκίμου εν τω αυτώ βαθμώ 
παραμονής (τριετίαι) νοείται το επίδομα χρόνου 
υπηρεσίας. 

Αρθρ. 2 ν.δ. 489/74. 7. Τακτικαί εισφοραί υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. μη καταβληθείσαι 
κανονικώς δι΄ οιονδήποτε λόγον, υπολογίζονται επί του 
κατά τον χρονον της καταβολής των ισχύοντος μηνιαίου 
μισθού. 

 Αρθρ. 5 παρ. 5 ν.δ. 
12.2-1.3.23, ως συνεπλ. 
δι΄ αρθρ. 3 ν.δ. 31.5.23 
και αντικ. δι΄ άρθρ. 5 
παρ. 2 α.ν. 2139/39. 

 8. Τα δικαιούμενα μερίσματος μέλη των οικογενειών των 
αποβιωσάντων ή αποβιούντων μετόχων του Μ.Τ.Π.Υ. είναι 
αλληλεγγύως μετά των κληρονόμων των μετόχων τούτων 
υπεύθυνα δια την πληρωμήν των εξ οιασδήποτε αιτίας 
χρεών των μετόχων προς το Μετοχικόν Ταμείον. 
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  Άρθρον 25. 

Δικαίωμα εγγραφής

Αρθρ. 4 παρ. 1 δ. 
15/22.4.53 

1. Έκαστος δημόσιος υπάλληλος υπόχρεος εις συμμετοχήν 
εν τω Μ.Τ.Π.Υ., άμα τω διορισμώ του, οφείλει να καταβάλη 
δια δικαίωμα εγγραφής ποσόν ίσον προς τας αποδοχάς του 
πρώτου μηνός της μισθοδοσίας του εξοφλητέας εις εξ ίσαν 
δεκαπενθημέρους δόσεις, παρακρατούμενης εκάστης 
υποχρεωτικώς εκ των αποδοχών των τριών πρώτων 
μηνών. 

Αρθρ. 4 παρ. 4 δ. 
15/22.4.53. 

2. Εις τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου 
υπάγονται και οι προαιρετικώς εγγραφόμενοι βάσει των 
κειμένων διατάξεων μέτοχοι του Μ.Τ.Π.Υ. 

  

  Άρθρον 26. 

Κρατήσεις επί των αποδοχών.

Αρθρ. 3 παρ. 1 ν.δ. 
1050/42. 

1. Αι επί των τακτικών αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων 
εν γένει και των υπαλλήλων των Ειδικών Ταμείων ή νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου ως και αι επί των προσθέτων 
αμοιβών ή οιονδήποτε άλλων αποζημιώσεων των αυτών ως 
άνω υπαλλήλων κρατήσεις υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. ορίζονται κατά 
τας διατάξεις του παρόντος άρθρου, καταργούμενης πάσης 
άλλης αντιθέτου διατάξεως, αφορώσης είτε τας κατά το 
παρόν άρθρον κρατήσεις υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ., είτε τας εκ 
τούτων εξαιρέσεις : 

Αρθρ. 3 παρ. 1 περ. α΄. 
ν.δ. 1050/42, άρθρ. 4 
παρ. 1 υπ΄ αριθμ. 66/56 
Π.Υ.Σ. και άρθρ. 7 παρ. 1 
ν. 283/76. 

α. Επί του μηνιαίου βασικού μισθού και του επιδόματος 
χρόνου υπηρεσίας των δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων, 
οίτινες κατά τας κείμενας διατάξεις τυγχάνουσι μέτοχοι του 
Μ.Τ.Π.Υ. ως και των ωσαύτως κατά τας κείμενας διατάξεις 
μετόχων του αυτού Ταμείου υπαλλήλων των Ειδικών Ταμείων 
ή των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, επιβάλλεται 
παγία κράτησις τέσσερα τοις εκατόν (4%) καταργούμενης 
άμα από 1ης Ιανουαρίου 1976 της εκ 2% προσθέτου 
κρατήσεως επί των αποδοχών των υπαλλήλων τούτων των 
μηνών Ιανουαρίου και Ιουλίου εκάστου έτους, της 
προβλεπομένης υπό της παρ. 2 του άρθρου 4 του από 
16/22.4.53 β.δ. «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 
ενίων διατάξεων περί Μ.Τ.Π.Υ.». 

β. Επί των πάσης φύσεως επιδομάτων, επιμισθίων, ποσοστών 
και οιονδήποτε άλλων αποζημιώσεων, καταβαλλομένων προς 
τους εν τω προηγουμένω εδαφίω α΄ μνημονευομένους 
υπαλλήλους, επιβάλλεται κράτησις ένα τοις εκατόν (1%). 

Αρθρ. 3 παρ. 1 περ. β΄ 
ν.δ. 1050/42 και άρθρ. 4 
παρ. 1 υπ΄ αριθμ. 66/56 
Π.Υ.Σ. 
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Αρθρ. 1 παρ. 2 υπ΄αριθ. 
270/5.2.45 απ. Υπ. 
Οικονομικών εν 
συνδυασμώ προς άρθρ. 
μόνον δ. 20/24.8.51 
(κατ’ εξουσ/σιν άρθρ. 13 
παρ. 2 α.ν. 1538/50 
εκδοθέντος), αρθρ. 3 
παρ. 1 περ. γ΄ (εδαφ. β) 
ν.δ. 1050/42 και άρθρ. 1 
παρ. 2 εδ. β΄υπ΄ αρ. 
270/5.2.45 απ. Υπ. 
Οικονομικών. 

γ. Η επί των πάσης φύσεως αποδοχών και οιονδήποτε άλλων 
αποζημιώσεων των καταβαλλομένων εις τους μη μετόχους 
του Μ.Τ.Π.Υ. δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους ή κρατικούς 
λειτουργούς κράτησις ορίζεται εις έν τοις εκατόν (1%). Της 
κατά το παρόν εδάφιον γ΄ κρατήσεως εξαιρούνται αι τακτικαί 
αποδοχαί των δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων των μη 
μετεχόντων του Μ.Τ.Π.Υ. ως και εν γένει αποδοχαί των 
υπαλλήλων των Ειδικών Ταμείων ή των νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου των αναφερόμενων υπό τα στοιχεία α΄, 
β΄και γ΄του εδ. 3 της παραγράφου Α΄, του άρθρου 22 του 
παρόντος, εφ΄ όσον ούτοι δεν τυγχάνουσι μέτοχοι του 
Μ.Τ.Π.Υ. 

  2. Υποχρέωσιν προς καταβολήν υπέχουσι και οι 
στρατευόμενοι, αδιαφόρως εάν λαμβάνωσι τον μισθόν της 
πολιτικής αυτών θέσεως ή τον του στρατιωτικού αυτών 
βαθμού.   

Αρθρ. 5 παρ. 7 εδ. α΄ 
Καταστατικού. 

 
 
   Άρθρον 27 

Αποζημιώσεις λόγω συμμετοχής εις συμβούλια και επιτροπάς.

Αρθρ. 3 παρ. 2 ν.δ. 
1050/42 και άρθρ. 1 παρ. 
3 υπ΄αριθμ. 270/45 απ. 
Υπ. Οικονομικών. 

Παν ποσόν καταβαλλόμενον εις οιονδήποτε δημόσιον 
υπάλληλον ή λειτουργόν ή υπάλληλον Ειδικού Ταμείου ή 
νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου είτε ως αποζημίωσις 
λόγω συμμετοχής εις Συμβούλια ή Επιτροπάς είτε ως 
αποζημίωσις λόγω υπερωριών ή εκτάκτων εργασιών ή λόγω 
εκτελέσεως εργασίας εκτός της έδρας του, είτε ως παγία 
επιχορήγησις δια γραφικήν ύλην, φωτισμόν, θέρμανσιν, 
καθαριότητα κ.λπ., είτε ως αποζημίωσις δι’ οιανδήποτε αιτίαν, 
υπόκειται εις κράτησιν 2% εφ΄ όσον ο εισπράττων τας 
αποζημιώσεις είναι μέτοχος του Μ.Τ.Π.Υ. και 1% εφ΄ όσον ο 
εισπράττων δεν τυγχάνει μέτοχος του αυτού Ταμείου. 

  

  Άρθρον 28  

Κράτησις μετόχων μη εμμίσθων δημοσίων πολιτικών 
υπαλλήλων κ.λπ.

Αρθρ. 1 παρ. 1 της 
υπ΄αριθμ. 270645 της 
9.11.48 απ. Υπ. 
Οικονομικών εν συνδ. 
προς το άρθρ. 15 ν. 
754/78. 

1. Μέτοχοι του Μ.Τ.Π.Υ. μη τυγχάνοντες έμμισθοι δημόσιοι 
πολιτικοί υπάλληλοι ως και έμμισθοι υπάλληλοι Ειδικών 
Ταμείων ή νομικών προσώπων δημοσίων δικαίου 
υποχρεούμενοι κατά τας κείμενας διατάξεις εις απ΄ ευθείας 
λόγω συμμετοχής καταβολήν, καταβάλλουσι απ΄ ευθείας εις 
το Μετοχικόν Ταμείον 45 επί του βασικού μισθού, μετά του 
επιδόματος χρόνου υπηρεσίας του αντιστοιχούντος εις τον 
βαθμόν προς όν ούτοι έχουσιν εξομοιωθεί είτε βάσει 
διατάξεων νόμου, είτε βάσει αποφάσεως του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου. 

 

Αρθρ. 1 παρ. 2 υπ΄αριθ. 
270645/9.11.48 απ. Υπ. 
Οικονομικών. 

2. Εις την αυτήν κράτησιν υπόκεινται και οι προαιρετικώς 
εγγραφόμενοι κατά τας ισχυούσας διατάξεις μέτοχοι, έμμισθοι 
δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι. 

  26



Αρθρ. 6 παρ. 1 ν. 
738/48.  

3. Δια τους μονίμους υπαλλήλους του ΤΑΚΕ λογιζόμενους 
υποχρεωτικώς μετόχους του Μ.Τ.Π.Υ. κατά την παρ. 1 άρθρ. 
6 Ν. 738/48 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των 
περί ΤΑΚΕ διατάξεων» (άρθρον 15 περ. θ΄. του παρόντος ) 
καταβάλλονται κρατήσεις επί των μηνιαίων αποδοχών των 
4% υφ’ εκάστου υπαλλήλου και 3% υπό του ΤΑΚΕ, των 
ανωτέρω ποσοστών παρακρατουμένων υπό του Ταμείου του 
ΤΑΚΕ και αποδιδόμενων δι΄ ονομαστικής καταστάσεως ανά 
τρίμηνον προκαταβολικώς. 

  

  Άρθρον 29 

Κρατήσεις μη μισθοδοτηθέντων ως και τελούντων εις μόνιμον 
διαθεσιμότητα - Συνέπειαι μη καταβολής εισφορών.

Αρθρ. 4 παρ. 5 ν.δ. 
12/2-1/3/23. 

1. Μέτοχοι δι΄ οιονδήποτε λόγον μη μισθοδοτηθέντες ή 
μερικώς μισθοδοτηθέντες δεν υπόκεινται εις κράτησιν υπέρ 
του Μετοχικού Ταμείου, ει μη δια το ποσόν καθ’ ό 
εμισθοδοτήθησαν, εάν ο μισθός ή ο υπόλοιπον του μισθού 
καθ΄ ό δεν εμισθοδοτήθησαν περιήλθεν εις το Μετοχικόν 
Ταμείον ως πόρος αυτού δυνάμει του άρθρου 22 του 
παρόντος. Εάν όμως ο μισθός του μη μισθοδοτηθέντος 
υπαλλήλου δεν περιήλθεν ως ανωτέρω εις τους πόρους του 
Μετοχικού Ταμείου, ο μέτοχος δεν απαλλάσσεται της 
πληρωμής των νομίμων υπέρ του Ταμείου κρατήσεων. 

Αρθρ. 7 παρ. 4 ν.δ. 
330/47. 

2. Οι εις μόνιμον διαθεσιμότητα τελούντες αστυνομικοί 
υπάλληλοι υπόκεινται ως μέτοχοι του Μετοχικού Ταμείου 
Στρατού και Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, του 
Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων εις απάσας επί των 
αποδοχών των εν ενεργεία κρατήσει υπέρ τούτων και 
δικαιούνται μερίσματος εκ του οικείου Μετοχικού Ταμείου και 
βοηθήματος του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων 
κατά τας ισχυούσας περί τούτων διατάξεις εκάστοτε και τας 
σχετικάς τοιαύτας του Ν. 4506/1930 «περί καταστάσεως 
παθόντων εν πολέμω αξιωματικών και ανθυπασπιστών» και 
Ν.Δ. 950/1942 «περί συμπληρώσεως διατάξεων του Ν. 
4506/30 «περί καταστάσεως παθόντων αξιωματικών και 
Ανθυπασπιστών και άλλων τινων διατάξεων». 

Άρθρον 2 παρ. 3 ν. 
238/75.   

3. Εις περιπτώσεις μη καταβολής εισφορών υπέρ του Τ.Π.Δ.Υ. 
και Μ.Τ.Π.Υ. παρά δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων 
υπηρετησάντων, διαρκούσης της υπηρεσίας των, ως εφέδρων 
Αξιωματικών κατά την περίοδον 1944-1950 και μη 
μισθοδοτηθέντων εκ της θέσεως ήν κατείχον, αλλ’ εκ της 
θέσεως του Εφέδρου Αξιωματικού, αι εισφοραί αύται 
καταβάλλονται, υπολογιζόμεναι επί των κατά τον χρόνον 
στρατεύσεώς των αποδοχών του βαθμού όν έκαστος 
εκέκτητο. Τα οικεία Ταμεία ενεργούντα την εκκαθάρισιν 
ταύτην ειδοποιούν τους οφειλέτας δια την εντός τριμήνου 
εξόφλησιν της εκ της παρούσης οφειλής. 
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  Άρθρον 30. 

Ειδικαί περιπτώσεις καταβολής εισφορών .

Αρθρ. 2 β.δ. 172/69 
(κατ’ εξουσιοδότησιν αρ. 
μόνου α.ν. 338/68). 

 

1. Η υποχρέωσις καταβολής των νενομισμένων εισφορών υπό 
των κατά το άρθρον μόνον του Α.Ν. 338/68 «περί υπαγωγής 
και συμμετοχής εις το Μ.Τ.Π.Υ. προσωπικού Σχολείων εν τω 
Κράτει αναγνωρισθέντων ως ισοτίμων προς τα Δημόσια» 
ασφαλιζομένων, άρχεται επί μεν των ήδη υπηρετούντων, από 
της ισχύος του β.δ. 172/69, επί δε των εφ΄ εξής 
διοριζομένων από του διορισμού ή της καθ΄ οιονδήποτε 
τρόπον προσλήψεώς των, παρά τινι των εν παραγράφω 1 
περ. ι΄  του άρθρου 15 του παρόντος Σχολείων και της εξ 
αυτού μισθοδοσίας. 

Αρθρ. 5 β.δ. 172/69. 2. Ως μισθός δια τον υπολογισμόν των ποσοστών των 
δυνάμει του παρόντος καταβλητέων εισφορών πάσης φύσεως 
προς τα οικεία Ταμεία υπό των κατά το άρθρον μόνον του 
α.ν. 338/68, ασφαλιζομένων λογίζεται ο κατά νόμον 
εκάστοτε προσήκων εις τους εν δημοσία υπαλληλική ιεραρχία 
συμφώνως ταις κείμεναις διατάξεσιν, αντιστοίχως εκάστοτε 
βαθμούς τούτων. 

Άρθρον 4 β.δ. 172/69. 3. Η απόδοσις των δυνάμει της προηγούμενης παραγράφου 
εισφορών παντός είδους τελείται επιμελεία και ευθύνη του 
ενεργούντος την καταβολήν της μισθοδοσίας του προσωπικού 
του Σχολείου κατά μήνα, εντός του πρώτου πενθημέρου 
εκάστου μηνός, δια καταθέσεως του συνολικού ποσού των 
εισφορών παρά τη Εθνική Τραπέζη της Ελλάδος, εις πίστωσιν 
του παρ΄ αυτή λογαριασμού του Ταμείου, προς ό δέον μετά 
την κατάθεσιν, να διαβιβάζεται η ετέρα των επί ταύτη 
διπλοτύπων αποδείξεων  μετά καταστάσεως εμφαινούσης το 
ονοματεπώνυμον, τον βαθμόν, τον βασικόν μισθόν, τα 
επιδόματα και το ποσό της εισφοράς ησφαλησμένου. 

  Άρθρον 1 παρ. 1 ν. 
554/77.   

  

  

  

  

 

4. Δια την εφαρμογήν του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 223/75 ως 
αποδοχαί, δια την παρακράτησιν των τακτικών εισφορών 
κατά την διάρκειαν της υπαλληλικής σχέσεων, λογίζονται ο 
εκάστοτε βασικός μισθός ενεργείας του αντιστοίχου βαθμού 
της δημοσιοϋπαλληλικής ιεραρχίας εις όν εντάσσεται ο 
υπάλληλος, ως η αντιστοιχία αύτη προσδιορίζεται υπό των 
διατάξεων του άρθρου 3 παραγρ. 1 και 2 του Ν. 223/75, 
μετά του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, όπερ θα ελάμβανε ο 
δημόσιος πολιτικός υπάλληλος αναλόγως των ετών 
υπηρεσίας. 

Τα τυχόν λαμβανόμενα επιδόματα και αι πρόσθετοι αμοιβαί, 
αι προερχόμεναι λόγω συμμετοχής εις συμβούλια και 
επιτροπάς ή εξ υπερωριών, υπόκεινται εις άς κρατήσεις 
υπόκεινται και τ’ αντίστοιχα επιδόματα και αι ανωτέρω 
πρόσθετοι αμοιβαί των δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων. 
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  Άρθρον 31. 

Εισαγωγή και απόδοσις κρατήσεων εν γένει.

Άρθρα 4 παρ. 4 εδ. α΄ 
και 13 παρ. 4 και 5 εδ. 
β΄  ν.δ. 12/2-1/3/23 και 
άρθρον 4 παρ. 1 και 3 εδ. 
α΄ν.δ. 1050/42 εν συνδ. 
προς τα άρθρα 1β.δ. 
760/69 και 6 και 7 π.δ. 
584/1975. 

1. Η είσπραξις των εις τα οικεία άρθρα του παρόντος 
αναφερόμενων υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεων εν γένει 
ενεργείται δι΄ εκπτώσεως επί των σχετικών ενταλμάτων 
πληρωμής ή ετέρων τίτλων πληρωμής (μισθοδοτικών 
καταστάσεων κ.λπ.) εισάγονται δε εις το Δημόσιον Ταμείον, 
εφ΄ όσον πρόκειται περί εξόδων προϋπολογισμού του 
Κράτους δια της εκδόσεως γραμματίων εισπράξεων υπό τον 
χρηματικόν λογαριασμόν «Μετοχικόν Ταμείον Πολιτικών 
Υπαλλήλων» αποδίδονται δε κατά τα υπό του άρθρου 1 του 
β.δ. 760/69 «περί αποδόσεως κρατήσεων επιβαλλομένων επί 
των εξόδων του προϋπολογισμού του Κράτους» οριζόμενα. 

 2. Προκειμένου περί εξόδων βαρυνόντων τον 
προϋπολογισμόν Ν.Π.Δ.Δ. ή εισαγωγή και απόδοσις των υπέρ 
του Μ.Τ.Π.Υ. ενεργούμενων κρατήσεων ενεργείται κατά τα 
υπό των άρθρων 6 και 7 του Π.Δ. 584/1975 «περί του 
τρόπου και της διαδικασίας εξοφλήσεως των χρηματικών 
ενταλμάτων ή ετέρων τίτλων πληρωμής των Ν.Π.Δ.Δ. και 
εισαγωγής και αποδόσεως των υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων 
κρατήσεων» οριζόμενα. 

3. Τα ποσό των κρατήσεων των προαιρετικών μετόχων του 
Μ.Τ.Π.Υ. αποδίδονται προς το Ταμείον υπό των υποχρέων 
υπαλλήλων κατά τα δι΄ αποφάσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ταμείου οριζόμενα. 

Αρθρ. 4 παρ. 3 εδ. β΄ 
ν.δ. 1050/1942. 

Αρθρ. 4 παρ. 4 εδ. β΄. 
ν.δ 12.2-1.3.23. 

4. Πάσα άλλη υποχρέωσις οιασδήποτε φύσεως καταβάλλεται 
απ΄ ευθείας εις το Ταμείον. 

5. Η καθυστέρησις της εγκαίρου πληρωμής των απ’ ευθείας 
προς το Μετοχικόν Ταμείον γιγνομένων καταβολών των 
προαιρετικώς εγγεγραμμένων μετόχων, εμμίσθων και 
αμίσθων υπαλλήλων, συνεπάγεται την υποχρέωσιν 
καταβολής τόκου υπερημερίας. 

Αρθρ. 5 παρ. 5 Κατ/κού 
ως αντικατ. δι΄ άρθρ. 5 
δ. 30/4-10/5/34. 

 Αρθρ. 5 παρ. 8 Κατ/κού. 6. Το Μετοχικόν Ταμείον εν ουδεμιά περιπτώσει στερείται του 
δικαιώματος να εισπράξη τας οφειλόμενας κρατήσεις μετά του 
νομίμου τόκου εάν η είσπραξις αυτού δεν εγένετο δια 
κρατήσεως εκ του μισθού μηνός τινός εξ οιουδήποτε λόγου, 
δικαιούμενον εν πάση περιπτώσει να εισπράξη αυτάς 
διοικητικώς κατά τον νόμον περί εισπράξεως δημοσίων 
εσόδων και δια των υπό των νόμων τούτων επιτρεπομένων 
νομίμων αναγκαστικών μέσων ή δια κρατήσεων εκ των 
αποδοχών του υπαλλήλου είτε δια του Ταμείου του Μετοχικού 
Ταμείου είτε δια των λοιπών δημοσίων Ταμιών. 
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