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ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: «Δίδονται πληροφορίες-επισημάνσεις σχετικά με τις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεις επί των

αποδοχών των μετόχων και μη μετόχων του Ταμείου και επί των δαπανών των υπηρεσιών που
υπάγονται στην εποπτεία του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
Κατόπιν των ελέγχων που διενεργεί το Ταμείο μας, διαπιστώθηκε ότι σε πολλές υπηρεσίες όπως
Νοσοκομεία, ΔΥΠΕ κτλ. πραγματοποιούνται συγκεκριμένες παραλήψεις και λάθη, όσον αφορά στις
υποχρεωτικές υπέρ ΜΤΠΥ κρατήσεις επί των τακτικών και των πρόσθετων αποδοχών, μετόχων και μη
μετόχων αυτού καθώς και επί των κρατήσεων επί των δαπανών. Για το λόγο αυτό επισημαίνουμε τις
ακόλουθες περιπτώσεις υποχρεωτικής υπέρ ΜΤΠΥ κράτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ταμείου, Π.Δ.
422/81, αρ. 21-31, όπως ισχύει σήμερα και όπως έχετε ενημερωθεί με τον σχετικό Οδηγό κρατήσεων που
σας έχει αποσταλεί:












2% επί των πάσης φύσεως πρόσθετων αποδοχών-αμοιβών και καταβαλλόμενων ποσών για
κάθε είδους αποζημίωση όπως εκτός έδρας, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές, υπερωρίες,
εξαιρέσιμα, νυχτερινά κτλ. των μονίμων υπαλλήλων μετόχων του Ταμείου (αρθ. 27)
2% επί της ημερήσιας αποζημίωσης των μετόχων του Ταμείου και 1% των μη μετόχων για
μετακινήσεις εκτός έδρας, εντός επικράτειας (αρθ. 27)
2% επί των εφημεριών των γιατρών ΕΣΥ (αρθ. 27)
2% επί των αμοιβών των μετόχων στα απογευματινά ιατρεία (γιατροί ΕΣΥ, διοικητικό,
νοσηλευτικό προσωπικό)(αρθ. 27)
1% επί του συνόλου των τακτικών αποδοχών και οιονδήποτε άλλων αποζημιώσεων και επί
των πάσης φύσεως πρόσθετων και έκτακτων αμοιβών των μονίμων υπαλλήλων, με άλλη
κύρια ασφάλιση πλην Δημοσίου (μη μετόχων). Συμπεριλαμβάνονται και οι μεταταγμένοι από
υπηρεσίες όπου παρόλο που διατηρούν το προηγούμενο ασφαλιστικό τους καθεστώς (π.χ. ΙΚΑ,
ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ κτλ) αφού θεωρούνται μη μέτοχοι από την ημερομηνία
πρόσληψής τους στο Νοσοκομείο (αρθ. 26 και 27)
1% επί του συνόλου των αποδοχών και οιονδήποτε άλλων αποζημιώσεων των αγροτικών
ιατρών που υπηρετούν την υποχρεωτική τους θητεία σε Νοσοκομεία, αγροτικά ιατρεία,
υγειονομικούς σταθμούς κλπ. (αρ. 26 και 27). Στην περίπτωση παράτασης της υπηρεσίας
υπαίθρου επιβάλλονται κρατήσεις μετόχου (4% Β.Μ. και Χρονοεπίδομα-1% στα λοιπά
επιδόματα συνεντελλόμενα με την τακτική μισθοδοσία-2% στις πάσης φύσεως πρόσθετες
αμοιβές και δικαίωμα εγγραφής ένας (1) μηνιαίως μισθός.(αρ. 25, 26 και 27)
1% επί των εφημεριών των ειδικευομένων και επικουρικών γιατρών (αρθ. 27)
1% επί των πάσης φύσεως αποζημιώσεων (αποζημίωση εκτός έδρας, συμμετοχή σε
συμβούλια, επιτροπές, υπερωρίες, εξαιρέσιμα, νυχτερινά) των υπαλλήλων του Δημοσίου, με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου (ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ)
(αρθ. 27)












1% επί του συνόλου των αποδοχών και οιονδήποτε άλλων αποζημιώσεων των Διοικητών
και Αναπληρωτών Διοικητών, των Προέδρων και των Αναπληρωτών Γενικών Δ/ντών των
ΔΥ.ΠΕ, οι οποίοι είχαν άλλο φορέα ασφάλισης πλην του Δημοσίου (μη μέτοχοι)(αρθ. 26 παρ.
1 περιπτ. γ΄και 27)
2% στη διαφορά μεταξύ των αποδοχών της οργανικής θέσης και των αποδοχών της νέας
θέσης Δημοσίων υπαλλήλων μετόχων του ΜΤΠΥ, που διορίζονται σε θέσεις Διοικητών,
Υποδιοικητών, Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διευθυνόντων Συμβούλων, Γενικών και
Αναπληρωτών Διευθυντών σε φορείς του Δημοσίου. Διενεργούνται δηλαδή οι τακτικές
κρατήσεις επί των αποδοχών της οργανικής θέσης συν 2% στη διαφορά. (αρθ. 26 και 27)
3% επί του συνόλου των αποδοχών και οιονδήποτε άλλων αποζημιώσεων των Διοικητών
και Αναπληρωτών Διοικητών, των Προέδρων και των Αναπληρωτών Γενικών Δ/ντών των
ΔΥ.ΠΕ, οι οποίοι είναι ιδιώτες, συνταξιούχοι ή μη του Δημοσίου (αρθ. 22)
3% επί των αμοιβών των δικηγόρων με πάγια αντιμισθία, που παρέχουν τις νομικές τους
υπηρεσίες σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα (αρθ. 22)
3% στις δαπάνες ασφαλίστρων οχημάτων (επιβατικά αυτοκίνητα, ασθενοφόρα), στις
συναλλαγές με την Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε., στις δαπάνες κοινοχρήστων, στα μισθώματα-ενοίκια
(αρθ. 22), στα εισιτήρια για μετακινήσεις εκτός έδρας εσωτερικού, στη διαμονή ξενοδοχείου,
στη συμμετοχή σε συνέδρια.
1,5% επί του αντιτίμου εργολαβιών ή εκτελούμενων έργων, όταν οι εν λόγω δαπάνες
βαρύνουν τον προϋπολογισμό των Δημοσίων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων

Σημειώνουμε ότι η υπέρ ΜΤΠΥ κράτηση 3% και 1,5% επί των δαπανών, βαρύνει τον προμηθευτή και
όχι τον φορέα.
Τέλος, σας πληροφορούμε ότι υπάρχει η δυνατότητα απόδοσης 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
ΠΟΡΟΙ ΕΠΙ ΔΑΠΑΝΩΝ-Κ.Α.Ε. 82985 ΠΟΡΟΙ ΜΙΣΘ. ΜΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-Κ.Α.Ε. 82982 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΑΜΟΙΒΕΣ).
Σας επισημαίνουμε ότι η επιβίωση του Ταμείου εξαρτάται απόλυτα από τον έλεγχο των εισροών, γι’
αυτό και η Υπηρεσία μας διενεργεί συμβουλευτικούς ελέγχους με στόχο την παροχή διευκρινήσεων για την
ορθή παρακράτηση και απόδοση των εσόδων του Ταμείου.
Σας θυμίζουμε επίσης ότι ο Ν. 3863/2011 προβλέπει ότι ο υπολογισμός του μερίσματος θα είναι
ανάλογος των καταθέσεων εκάστου μετόχου. Συνεπώς η παρακράτηση και απόδοση θα έχει ως αντίκτυπο
στον υπολογισμό του μερίσματος.
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.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α. Αποδέκτες προς ενέργεια :
1. Ελεγκτικό Συνέδριο
2. Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
3. Όλες τις Υ.Δ.Ε.
4. Όλες τις Δ.Ο.Υ. και
Δ/νσεις Επιθεωρήσεως Δ.Ο.Υ.
5. Το Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
6. Γραφείου Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
7. Όλα τα Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα
8. Όλες τις Δ.Υ.ΠΕ
9. Όλα τα Πανεπιστημιακά Εκπ/κά Ιδρύματα
10. Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας
11. ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

Εσωτερική διανομή: 1. Γραφείο Προέδρου
2. Γραφείο Προϊσταμένη Δ/νσης
3. Τμήμα Παρακολούθησης Πόρων

