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Αναφορικά με την Εγκύκλιο « Επικαιροποιημένες επισημάνσεις σχετικά με τις υπέρ ΜΤΠΥ 
κρατήσεις που πρέπει να διενεργούνται από τις υπηρεσίες που υπάγονται στην εποπτεία του Υπ. 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» και επί της περ. 6 της παραγράφου «Α) ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ 
ΜΤΠΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ», σας διευκρινίζουμε ότι:  

 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 26 § 1 περ. γ΄ και το άρθρο 27 του Π.Δ. 422/81, επιβάλλεται κράτηση 1% 

υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. επί των πάσης φύσεως αποδοχών, καθώς και οιωνδήποτε άλλων 
αποζημιώσεων, (για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές, αποζημιώσεις εκτός έδρας, 
υπερωρίες κ.λ.π,) των καταβαλλομένων στους μονίμους Δημοσίους Υπαλλήλους, οι οποίοι κατά 
το χρόνο της μονιμοποίησής ή μετάταξής των βάσει διατάξεων νόμων (π.χ.1476/84, 2738/99) και 
ενώ θα έπρεπε σύμφωνα με τη γενική διάταξη του άρθρ. 14 του Π.Δ. 422/81 να υπαχθούν στην 
ασφάλιση του Ταμείου, είτε εξαιρέθηκαν, είτε επέλεξαν βάσει νόμου να διατηρήσουν το 
προηγούμενο, της μετάταξής των-μονιμοποίησής των, ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς 
(π.χ. ΙΚΑ/ΕΤΑΜ ). 
Ως εκ τούτου και στην περίπτωση των μεταταγμένων στην υπηρεσίας σας υπαλλήλων, από 
Ο.Τ.Α., επιβάλλεται κράτηση 1% υπέρ ΜΤΠΥ στο σύνολο των αποδοχών τους. Σημειώνουμε 
ότι η εν λόγω κράτηση αποτελεί πόρο του Ταμείου.  

2. Η ανωτέρω κράτηση επιβάλλεται από την ημερομηνία μετάταξή τους στην Περιφέρεια.  
Στην περίπτωση εκ νέου μετάταξης στο Δήμο, παύει η κράτηση 1% υπέρ ΜΤΠΥ στο σύνολο 
των αποδοχών και ισχύει η κράτηση του αρ. 27 (Π.Δ. 422/81), δηλαδή 1% επί των πάσης 
φύσεως πρόσθετων αποδοχών.  

3. Όσον αφορά το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που 
υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του Ν. 2738/99 στο Δημόσιο, στα ΝΠΔΔ και στους ΟΤΑ (α΄και 
β΄βαθμίδας), σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 14 του ίδιου νόμου, κατά τη μετάταξή τους, οι 
οργανικές θέσεις τους μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων. Ως εκ τούτου, 
στην προκειμένη περίπτωση μετατρέπονται σε μονίμους υπαλλήλους με ασφάλιση ΙΚΑ και 

 
 
ΘΕΜΑ :  Δίδονται διευκρινήσεις σχετικά με την υπέρ ΜΤΠΥ κράτηση 1% των μη μετόχων του Ταμείου.   
Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 106482/4397/24.9.2012 έγγραφό σας 
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σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 26 επιβάλλεται κράτηση 1% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. επί των πάσης 
φύσεως αποδοχών, καθώς και οιωνδήποτε άλλων αποζημιώσεων, (για συμμετοχή σε 
συμβούλια και επιτροπές, αποζημιώσεις εκτός έδρας, υπερωρίες κτλ.) 

 Τέλος σας ενημερώνουμε ότι για οποιαδήποτε πληροφορία σε σχέση με το Μ.Τ.Π.Υ. 
μπορείτε να ανατρέχετε και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας: www.mtpy.gr 
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.  

 
 
Εσωτερική διανομή: Γραφείο Προέδρου 

                          Προϊσταμένη Δ/νσης 

 

 
 
 

                                                                           Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
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