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      ΘΕΜΑ: «Ένταξη του Μ.Τ.Π.Υ. στην ειδική συναλλαγή 4300 της Ε.Τ.Ε. για την 
εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων του» 
   
  
      Σας γνωρίζουμε ότι από τη Δευτέρα 14 Ιουνίου 2010 το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών 
Υπαλλήλων εντάσσεται στην ειδική συναλλαγή 4300 της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και 
για το λόγο αυτό σε κάθε κατάθεσή σας υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. απαιτείται η υποχρεωτική συμπλήρωση 
των παρακάτω στοιχείων: 
 

1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΛΟΓΟΥ:  

α) Οι Δημόσιοι φορείς (Υπουργεία, Εποπτευόμενοι φορείς Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., 
Νοσοκομεία, Σχολεία, Σχολικές Επιτροπές, Ενορίες κλπ.) στο πεδίο αυτό αναγράφουν την πλήρη 
επωνυμία του φορέα (π.χ. ΠΕΡ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»).  
β) Τα φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) στο πεδίο αυτό αναγράφουν το πλήρες ονοματεπώνυμό τους (π.χ. 
ΠΑΓΙΩΤΑΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ). 
 

2. ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ σε Ευρώ: 
 

Αναγράφεται αριθμητικά το ποσό κάθε κατάθεσης (π.χ. 1850,45 €). 
 

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ: 
 

Αναγράφεται η ημερομηνία της κατάθεσης. 
 

4. Α.Φ.Μ. ΥΠΟΛΟΓΟΥ: 

α) Οι Δημόσιοι φορείς (Υπουργεία, Εποπτευόμενοι φορείς Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., 
Νοσοκομεία, Σχολεία, Σχολικές Επιτροπές, Ενορίες κλπ.) στο πεδίο αυτό αναγράφουν τον Α.Φ.Μ. 
του φορέα. 
β) Τα φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) στο πεδίο αυτό αναγράφουν τον Α.Φ.Μ. του ιδιώτη.  
 
 
 

 
ΠΡΟΣ:    α)Τις Δ/νσεις Οικονομικού και Διοικητικού 
                   όλων των Υπουργείων (με την παράκληση  

   να ενημερώσουν και τις περιφερειακές  
   υπηρεσίες, τους εποπτευομένους φορείς 
   των Υπουργείων που υπάγονται στο  
   Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ καθώς  και τα    
   Νοσοκομεία και τις  Περιφέρειες) 
β)Όλες τις  Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (με  
   την παράκληση επίσης να ενημερώσουν όλες  
   τις Υπηρεσίες, που υπάγονται στην αρμοδιότητά 
   τους) 
γ)Τις Υ.Δ.Ε. όλων των Υπουργείων 
δ)Το Ελεγκτικό συνέδριο 
ε) Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 
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5. ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ: 

Οι διαθέσιμοι κωδικοί καταβολής είναι οκτώ (8). Για τη συμπλήρωσή τους, παρακαλούμε 
συμβουλευτείτε την ανάλυση του Ενημερωτικού Εντύπου της συναλλαγής το οποίο σας 
επισυνάπτουμε, στο τμήμα «Ανάλυση κωδικών καταβολής». 
 
Σημειώνουμε ότι για κάθε κωδικό καταβολής πρέπει να προσκομίσετε στην Τράπεζα ξεχωριστό 
ενημερωτικό έντυπο. Έτσι, εάν για παράδειγμα αποδίδετε για το ίδιο χρονικό διάστημα (λ.χ. από 
1/3/10 έως 31/3/10) τακτικές κρατήσεις, δάνεια και πόρους επί δαπανών, θα προσκομίσετε στην 
Τράπεζα τρία (3) ξεχωριστά ενημερωτικά έντυπα, το πρώτο συμπληρωμένο με τον κωδικό καταβολής 
67009 (τακτικές κρατήσεις), το δεύτερο με τον κωδικό καταβολής 67022 (δάνεια) και το τρίτο με τον 
κωδικό καταβολής 93089 (πόροι επί δαπανών). 
 
 

6. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: 

α) Οι Δημόσιοι φορείς (Υπουργεία, Εποπτευόμενοι φορείς Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., 
Νοσοκομεία, Σχολεία, Σχολικές Επιτροπές, Ενορίες κλπ.) στο πεδίο αυτό αναγράφουν: 
• τη χρονική περίοδο αναφοράς της απόδοσης, με τη μορφή από ΧΧ/ΧΧ/ΧΧ έως ΧΧ/ΧΧ/ΧΧ 
• επιπρόσθετα, ειδικά και μόνο για τους ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 93089 και 75000, εάν στο 

ποσό της κατάθεσης συμπεριλαμβάνεται χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου, θα αναγράφονται 
και αυτά μετά τη χρονική περίοδο απόδοσης, με τη μορφή χαρτ.+ΟΓΑ. 

β) Τα φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) στο πεδίο αυτό αναγράφουν διευκρινήσεις του καταθέτη 
(αιτιολογία κατάθεσης).  
 
     Επισημαίνουμε ότι οι συναλλαγές αυτές είναι εντελώς ανέξοδες για τους υπολόγους – 
καταθέτες. Η σχετική δαπάνη επιβαρύνει το Μ.Τ.Π.Υ.   
      
     Είμαστε βέβαιοι ότι θα συμβάλλετε κι εσείς στην ορθή εφαρμογή της νέας αυτής διαδικασίας, η 
οποία σχεδιάστηκε με στόχο την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών που πρέπει να 
συνοδεύουν κάθε οικονομική σας συναλλαγή με το Μ.Τ.Π.Υ. 
 
     Εφιστούμε την προσοχή σας για την πιστή εφαρμογή της παρούσας και παραμένουμε στη 
διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση. 
 
 

    Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
Συνημμένα: Ένα (1) Ενημερωτικό Έντυπο 
 
Εσωτ. Διανομή: Γραφείο Προέδρου Δ.Σ.                                                                             
                                                                                                                ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗ 
                                                                                                  
 
 




