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Επειδή, μετά από έλεγχο, διαπιστώθηκε από το Ταμείο μας ότι πολλές υπηρεσίες, στα χρηματικά 
εντάλματα ή τίτλους πληρωμής που εκδίδονται για δαπάνες μετακίνησης υπαλλήλων εκτός έδρας 
εσωτερικού (εισιτήρια, ξενοδοχείο κ.λ.π.), δεν διενεργούν και δεν αποδίδουν τη νόμιμη υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 
κράτηση 3%, του αρθρ22 του Π.Δ.422/81 (ΦΕΚ 114, τ.Α’) όπως ισχύει σήμερα και Π.Δ. 94/2011, σας 
ενημερώνουμε ότι: 

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2/54865/0022/20-7-99 ερμηνευτική εγκύκλιο του ΓΛΚ περί δαπανών 
μετακινουμένων υπαλλήλων εντός επικράτειας και τις διατάξεις του ΦΕΚ 431/Β΄/98,  μεταξύ των άλλων 
απαραίτητων δικαιολογητικών αποζημίωσης, είναι τα εξής: 

• Κατάσταση εξόδων υπογεγραμμένη από τον μετακινούμενο και τον προϊστάμενο της υπηρεσίας 
του. 

• Εισιτήρια και πρωτότυπες αποδείξεις καταβολής του αντιτίμου των εισιτηρίων. 
• Σε περίπτωση αεροπορικής μετακίνησης θα πρέπει να προσκομίζονται: Απόδειξη πώλησης 

εισιτηρίου (Α.Π.Ε.) και οι κάρτες επιβίβασης. Η Α.Π.Ε. θα πρέπει να φέρει τη ένδειξη 
«ΕΞΟΦΛΗΘΗ» και όχι «ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ». Στην αντίθετη περίπτωση, η Α.Π.Ε. θα πρέπει να 
συνοδεύεται και από απόδειξη εξόφλησης του αναγραφόμενου ποσού.  

• Πρωτότυπο τιμολόγιο ή δελτίο παροχής υπηρεσιών για την διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο ή 
άλλο κατάλυμα, από το οποίο πρέπει να προκύπτει ότι έγινε εξόφληση της δαπάνης. 

 
Σημειώνουμε ότι η κράτηση υπέρ ΜΤΠΥ 3%, επί των δαπανών, βαρύνει τον προμηθευτή και όχι τον 
φορέα.  

Σας επισημαίνουμε ότι στην περίπτωση που η κράτηση για μετακίνηση εκτός έδρας, εντός 
επικράτειας, γίνει μέσω πρακτορείου, θα πρέπει στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που εκδίδεται 
υποχρεωτικά να αναγράφονται α ν α λ υ τ ι κ ά  οι παρεχόμενες υπηρεσίες του «πακέτου» μετακίνησης (π.χ. 
αντίτιμο αεροπορικού εισιτηρίου, φόρος αεροδρομίου, δαπάνη διανυκτέρευσης, φόρος κτλ.) ώστε να είναι 
δυνατόν να υπολογιστεί και να αποδοθεί η υποχρεωτική υπέρ ΜΤΠΥ κράτηση 3%. 

Τέλος, σας πληροφορούμε ότι υπάρχει η δυνατότητα απόδοσης από την Υπηρεσία σας των ανωτέρω 
κρατήσεων, μέσα από την ειδική διαδικασία 4300 για το Ταμείο, είτε μέσω της Εθνικής Τράπεζας της 
Ελλάδας στο λογαριασμό 545002-04 (ΙΒΑΝ: GR-130 110 040 000 000 405 450 020 4) είτε μέσω της 
Τράπεζας Ελλάδος στο λογαριασμό 26305/3 (ΙΒΑΝ: GR-360 100 024 000 000 0000263 053) είτε μέσω 
Δ.Ο.Υ. (Κ.Α.Ε. 82986). 

 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ: Κράτηση ( 3% ) υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (αρθ.22 του Π.Δ. 422/81) στις δαπάνες οδοιπορικών εξόδων 
μετακίνησης εκτός έδρας 

ΠΡΟΣ:  Ως πίνακας αποδεκτών 



 
Παρακαλούμε για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω. 
Σας ενημερώνουμε ότι για οποιαδήποτε πληροφορία σε σχέση με το Μ.Τ.Π.Υ. μπορείτε ν’  
ανατρέχετε και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας: www.mtpy.gr  
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία. 

 
            Εσωτερική διανομή: 1. Γραφείο Προέδρου 
                                                   2. Γραφείο Προϊσταμένη Δ/νσης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Α. Αποδέκτες προς ενέργεια : 
1. Όλες τις Υ.Δ.Ε. 
2.Όλα τα Υπουργεία 
    Δ/νσεις Οικονομικού 
(με την παράκληση να κοινοποιήσουν την 
παρούσα σε όλα τα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του Δημόσιου Τομέα) 
3.Ελεγκτικό Συνέδριο 
4. Όλες τις Περιφέρειες 
α. Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων 
β. Δ/νσεις Οικονομικού 
5. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 
    Δ/νσεις Οικονομικού 
6. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 
7. Όλες τις Δ.Ο.Υ. και 
Δ/νσεις Επιθεωρήσεως Δ.Ο.Υ. 
8. Όλες τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές (Α.Δ.Α.) 
9. Γραφείου Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 

 
            

 


