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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                 Αθήνα, 2-1-2012   

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ                                                     Αρ. Πρωτ. 7      

ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 

ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ ΤΓΕΙΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ 

ΚΑΙ ΕΛΕΓΦΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ  
Ταχ. Κώδικασ:  115 21, Αθήνα                                   
Τηλ: 213 2010402- 403     
Fax:     213   2010418 
 
                                                                                 Προς                                                                     

 Διοικητζς των Υ.Πε.  

                                                                                          (με ευθφνη ςασ να ενημερώςετε  

                                                                                                 άμεςα τουσ φορείσ εποπτείασ ςασ)  

  Διοικητζς  ή  Προζδρους των λοιπών  Φορζων του άρθρου 

9 παράγραφος  1 του ν. 3580/07   

 

Θέμα: «Κωδικοποίηση των κρατήσεων που πρέπει να παρακρατούν οι Υορείς του 

άρθρου 9 του ν.3580/07, στις προμήθειες υλικών και υπηρεσιών, των Προγραμμάτων 

Προμηθειών και Τπηρεσιών Τγείας (Π.Π.Τ.Τ.)» 

 

χετικά:   

           

1. Η Απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Τγείας, θέμα 3ο /83η 

υνεδρίαση της 9-12-2011 «χέδιο εγκυκλίου, κωδικοποίησης των κρατήσεων που 

πρέπει να παρακρατούν οι Υορείς του άρθρου 9 του ν.3580/07, στις προμήθειες 

υλικών και υπηρεσιών, των Προγραμμάτων Προμηθειών και Τπηρεσιών Τγείας 

(Π.Π.Τ.Τ.)» 

 

2. Οι διατάξεις: 

 

1.1. Σου άρθρου 3 παράγραφο (ι) περίπτωση (ιδ) Ν. 3580/2007 (ΥΕΚ 134/Α/18.06.2007) 

«Προμήθειες Υορέων εποπτευομένων από το Τπουργείο Τγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα . 

 

1.2. του άρθρου 6 σε συνδυασμό με τα άρθρα 15 και 16, του Ν. 3918/2011 (ΥΕΚ 

31/Α/02.03.2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις». 

 

1.3. Σου άρθρου 24 του Ν. 3846/2010 (ΥΕΚ 66/Α/11.05.2010) «Εγγυήσεις για την εργασιακή 

ασφάλεια και άλλες διατάξεις». 
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1.4. Σο Ν.3861/2010 (ΥΕΚ112/Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

Οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

 

1.5. Σου άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (ΥΕΚ 115/Α/15.07.2010) «Νέο Ασφαλιστικό ύστημα 

και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις». 

 

1.6. Σου άρθρου 27 του Ν. 3867/2010 (ΥΕΚ 128/Α/03.08.2010) «Εποπτεία ιδιωτικής 

ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί 

αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Τπουργείου 

Οικονομικών». 

 

1.7. Σων άρθρων 22 και 34 του Ν. 3868/2010 (ΥΕΚ 129/Α/03.08.2010) «Αναβάθμιση του 

Εθνικού υστήματος Τγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Τπουργείου Τγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 

 

 

3. Σο υπ΄ αριθμ. 068/11/ΣΜ/αν/04-11-2011, έγγραφο της ΜΟΔ ΑΕ «Εργασία μας με 

αντικείμενο τις κρατήσεις επί των συμβάσεων προμηθειών / υπηρεσιών των φορέων 

υγείας». 

 

ε εφαρμογή του 1ου σχετικού, αναφορικά με τις κρατήσεις που πραγματοποιούνται από 

τους Υορείς του άρθρου 9 παράγραφος 1 του ν. 3580/07, στα Προγράμματα Προμηθειών 

και Τπηρεσιών Τγείας, που καταρτίζει η Ε.Π.Τ, σύμφωνα με το άρθρο 3 περίπτωση (α) του 

προαναφερόμενου νόμου, σας αναφέρουμε τα εξής:  

 

 

Κεφάλαιο   Α΄    :   Γενικές Επισημάνσεις 

 

Οι προβλεπόμενες κρατήσεις στον παρόντα οδηγό, πρέπει να λαμβάνονται υπ΄ όψιν από 

τους συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς των Υορέων του άρθρου 9 του ν. 3580/07, κατά την 

διαμόρφωση της προσφοράς τους, διότι επιβαρύνουν την συμβατική αξία των προς 

προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών. Ισχύουν για όλους ανεξαιρέτως τους διαγωνιζόμενους 

χωρίς να προβλέπεται καμιά εξαίρεση (πλην των περιπτώσεων που έχουν θεσμοθετηθεί 

απαλλαγές για κατ΄ ιδίαν φορείς). 

Οι φορείς υγείας του άρθρου 9 του Ν.3580/07 (ΥΕΚ 134Α/18-6-2007) στις προκηρύξεις που 

συντάσσουν και δημοσιεύουν, οφείλουν να ορίζουν όλες τις νομοθετημένες γενικότερα ή 

για τους ιδίους ειδικότερα κρατήσεις (προτείνουμε η αναφορά αυτή να γίνεται στο άρθρο 

της διακήρυξης : ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΨΜΗ – ΚΡΑΣΗΕΙ). Ομοίως οφείλουν να περιλαμβάνουν 

τις νομοθετημένες κρατήσεις αυτές και στα κείμενα των συμβάσεων που συντάσσουν ή 

στις αποφάσεις ανάθεσης. 

Οι προμήθειες αγαθών ή υπηρεσιών που γίνονται χωρίς να ακολουθείται μια επίσημη 

διαγωνιστική διαδικασία τακτικού ή πρόχειρου διαγωνισμού και οι οποίες δεν συνοδεύονται 

από υπογραφή σύμβασης, ονομάζονται μικροπρομήθειες και προβλέπονται από τις 

διατάξεις περί προμηθειών δημοσίου. Πρόκειται συνήθως για μικρές προμήθειες 

υγειονομικού υλικού, αναλωσίμων, φαρμάκων κλπ που γίνονται για λόγους κατεπείγοντος 

και στο μεσοδιάστημα μέχρι να καταλήξουν σε αναδόχους οι σχετικοί διαγωνισμοί, με 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Σονίζουμε στους φορείς ότι κάθε σύμβαση του 

Δημοσίου (άρα και των δημόσιων νοσοκομείων, των ΤΠε και των λοιπών φορέων υγείας) 

με αντικείμενο αξίας μεγαλύτερης των 2.500€ (καθαρό ποσό προ ΥΠΑ) για να είναι έγκυρη, 
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απαιτεί την κατάρτιση τουλάχιστον ιδιωτικού εγγράφου [Ν. 2362/95 – ΥΕΚ 247Α/27-11-1995, 

όπως τροποποιήθηκε ιδίως με το ΠΔ 113/2010 και τον Ν.3871/2010 και ισχύει, άρθρο 80, και 

ΤΑ 2/59649/0026/2001 - ΥΕΚ 1427Β/22-10-2001 αλλά και Ν.Δ. 496/1974 – ΥΕΚ 204 Α, 

«Λογιστικό των ΝΠΔΔ», άρθρο 41, και απόφαση με αρ πρωτ οικ. 2/42053/0094/26-7-2002 

του ΤΠΟΙΟ/ΓΛΚ / 39Η ΔΝΗ ΝΠΔΔ (Αναπροσαρμογή χρηματικού ποσού του άρθρου 41 

του ΝΔ 496/1974)].  

Κατά συνέπεια κάθε προμήθεια ή υπηρεσία (ή έργο) καθαρού ποσού άνω των 2.500€ 

απαιτεί σύμβαση, δηλ δεν έχουν ισχύ οι μικρές προμήθειες ποσού, προ ΦΠΑ, μεγαλύτερου 

των 2.500€, χωρίς την υπογραφή σχετικής σύμβασης.     

 

Κεφάλαιο  Β΄   :   Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 

 

ύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν. 2238/1994 (ΥΕΚ 151 Α/16-9-1994)  : (Κύρωση του Κώδικα 

Υορολογίας Εισοδήματος), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2992/2002 (ΥΕΚ 54Α/20-3-

2002) : «Δημόσιες υπηρεσίες,….και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου γενικά, (ΣΣ άρα και 

οι φορείς υγείας)  κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από 

επιχειρήσεις, υποχρεούνται όπως, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής 

πληρωμής της αξίας αυτών, παρακρατούν φόρο εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο 

καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών, με συντελεστή ως ακολούθως :  

- Ένα τοις εκατόν (1%) για τα υγρά καύσιμα 

- Τέσσερα τοις εκατόν (4%) για τα λοιπά αγαθά 

- Οκτώ τοις εκατόν (8%) για την παροχή υπηρεσιών». 

Μάλιστα κατά το ίδιο άρθρο εξαιρούνται από την παρακράτηση φόρου οι φορείς όταν 

προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες και δεν απαιτείται σύμβαση, εφόσον η 

καθαρή αξία αυτών, κατά συναλλαγή, δεν υπερβαίνει το ποσό των 146,74 €.    

Η απόδοση του παρακρατούμενου φόρου πρέπει να γίνεται με την υποβολή σχετικής 

δήλωσης μέσα στο πρώτο 15νθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση μήνα, στην 

ΔΟΤ της έδρας του υπόχρεου (βλέπε σχετικά και άρθρα 55  και 60 Ν.2238/1994)  

Σονίζουμε ότι όταν δημόσιοι φορείς, οργανισμοί, υπηρεσίες κλπ προμηθεύονται αγαθά ή 

τους παρέχονται υπηρεσίες, στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται από τις ισχύουσες 

διατάξεις η κατάρτιση σύμβασης προμήθειας και εφόσον η καθαρή αξία αυτών κατά 

συναλλαγή δεν υπερβαίνει το ποσό των 146,74€ της καθαρής αξίας του τιμολογίου, δεν 

διενεργείται καμία παρακράτηση φόρου εισοδήματος. Αντιθέτως όπου υπάρχει σύμβαση 

προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών θα διενεργείται παρακράτηση φόρου ακόμα 

και αν το ποσό της συναλλαγής είναι κάτω των 146,74€.  

Επαναλαμβάνουμε ότι η υποχρέωση για παρακράτηση φόρου πρέπει να αναφέρεται στις 

διακηρύξεις  διαγωνισμών και στις σχετικές συμβάσεις.  

 

 

Κεφάλαιο Γ΄    :   Κράτηση  ΦΠΑ  

 

χετικά με τον Υόρο Προστιθέμενης Αξίας  (ΥΠΑ) θέλουμε να υπενθυμίσουμε στα τμήματα 

λογιστηρίου των φορέων υγείας που διενεργούν διαγωνισμούς  προμήθειας ή υπηρεσίας, 

ότι ο μειωμένος κατά 30% συντελεστής ΥΠΑ του άρθρου 21 του Ν. 2859/2000 (ΥΕΚ 248Α/7-

11-2000) δεν ισχύει για την προμήθεια μεταφορικών μέσων. Κατά τα λοιπά, για τις 

περιπτώσεις μειωμένου ΥΠΑ ή απαλλαγής από αυτό, οι φορείς μπορούν να ανατρέξουν 

στα άρθρα 21 και 22 του Ν.2859/2000, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

Σονίζουμε ότι ειδικά για τις συγχρηματοδοτούμενες (μέσω ΕΠΑ) προμήθειες και υπηρεσίες, 

ο ΥΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη μόνο εφόσον βαρύνει πραγματικά και οριστικά τον 

δικαιούχο.  
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Κεφάλαιο  Δ΄   :   Ειδικές κρατήσεις Υ.Υ.Κ.Α. ( 2%  ΚΑΙ  2‰) 

  

ε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως των επί μέρους προϋποθέσεων (τακτικός π/υ ή ΠΔΕ, 

συμβατικές ή μικρές προμήθειες αγαθών / υπηρεσιών, άνω ή κάτω των 146,73€ κλπ), 

υφίσταται : 

Α)  Η κράτηση 2% υπέρ ψυχικής υγείας (2% επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης μετά 

την αφαίρεση του ΥΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων), η οποία 

εισήχθη με το άρθρο 3 Ν. 3580/2007, και επανεμφανίζεται στο άρθρο 24 Ν. 3846/2010 (ΥΕΚ 

66 Α/11-5-2010) και στην υπουργική απόφαση ΔΤ6α/οικ. 36932 / 17-3-09 (ΥΕΚ 545Β΄/24-3-

2009). Επισημαίνουμε ότι η ανωτέρω κράτηση εφαρμόζεται υποχρεωτικά από 24-3-2009, 

ημερομηνία δημοσίευσής της στο ΥΕΚ, ενώ συνεχίζει να υφίσταται και μετά την 1/1/2012, 

σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ 1 του ν..3918/2011 (ΥΕΚ 31Α/2-3-11).  

* Σημειώνουμε ότι για να επιβληθεί η κράτηση του 2% πρέπει να υπάρχει σύμβαση, ενώ για 

συμβάσεις προμηθειών ή/και υπηρεσιών άνω των 2.500,00€ προ ΦΠΑ, ακόμα και όταν 

γίνονται χωρίς σύμβαση (, βλέπε κεφάλαιο Α΄ του παρόντος οδηγού), οι φορείς υγείας 

πρέπει να παρακρατούν το ποσοστό αυτό από τα καθαρό ποσό των τιμολογίων. 

Σονίζουμε ότι η παρακράτηση του 2% επί της αξίας των τιμολογίων και η απόδοση των 

ποσών αυτών στην Σράπεζα της Ελλάδος σε πίστωση του λογαριασμού Νο 200 «Ελληνικό 

Δημόσιο. – υγκέντρωση εισπράξεων – πληρωμών» θα γίνονται σύμφωνα με το λογιστικό 

των ΝΠΔΔ (ΝΔ 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» - 

ΥΕΚ 204Α και το εφαρμοστικό αυτού ΠΔ 584/1975 «Περί του τρόπου και της διαδικασίας 

εξοφλήσεως των χρηματικών ενταλμάτων ή ετέρων τίτλων πληρωμής των ΝΠΔΔ και 

εισαγωγής και αποδόσεως των υπέρ του Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων» - ΥΕΚ 188Α), 

βλέπε και το υπ΄ αριθμ οικ. 2/70794/Α0024/24-9-2009 έγγραφο της 24ης Διεύθυνσης 

Λογαριασμών Δημοσίου του Γ.Λ.Κ, και ειδικότερα : 

●  με την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων τα νοσηλευτικά ιδρύματα θα εισάγουν 

στον π/υ τους με γραμμάτιο είσπραξης την παρακράτηση του εν λόγω ποσοστού υπό 

τον κωδικό αριθμό εισόδου 5291 «Έσοδα υπέρ Δημοσίου» 

● η κράτηση αυτή θα αποδίδεται στο δημόσιο με μέριμνα των αρμόδιων οικονομικών 

υπηρεσιών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος 

πληρωμής υπό τον κωδικό αριθμό εξόδου 3391 «Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν 

για λογαριασμό του Δημοσίου». 

     ημειώνουμε τέλος ότι η κράτηση αυτή πρέπει να προβλέπεται από τους φορείς υγείας 

τόσο στις Προκηρύξεις Προμηθειών και Τπηρεσιών Τγείας όσο και στις αποφάσεις 

ανάθεσης αυτών (πχ σε περιπτώσεις ανάθεσης χωρίς διαγωνισμό). 

Β)  Η κράτηση 2‰ υπέρ νοσοκομείου, εισήχθη με το άρθρο 6§7 Ν.3580/2007 κατά το 

οποίο, στα νοσοκομεία του ΕΤ δημιουργείται ειδικός κωδικός στον οποίο παρακρατείται 

για την αντιμετώπιση των άμεσων λειτουργικών αναγκών του νοσοκομείου το δύο τοις 

χιλίοις (2‰) επί του συνόλου των προμηθειών που πραγματοποιεί το νοσοκομείο. 

Προφανώς η κράτηση αυτή δεν υφίσταται στις προμήθειες που εκτελεί κεντρικά η ΕΠΤ ή 

κάποια ΤΠε και τις εξοφλούν από τον τακτικό τους π/υ (αν όμως οι διαγωνισμοί αυτοί 

γίνονται για λογαριασμό των νοσοκομείων και εξοφλούνται από τον τακτικό π/υ αυτών, η 

κράτηση αυτή υφίσταται).  

Σονίζουμε ακόμα ότι η κράτηση αυτή προφανώς υφίσταται μόνο στις προμήθειες που 

εκτελούν τα νοσοκομεία του ΕΤ, άρα δεν πρέπει να την περιλαμβάνουν στις διακηρύξεις 

τους και στα ΦΕΠ που εκδίδουν, οι λοιποί φορείς του άρθρου 9 του Ν.3580/2007 όπως τα 

προνοιακά ιδρύματα, οι μονάδες κοινωνικής φροντίδας, το ΕΚΑΒ,  το ΚΕ.ΘΕ.Α. κλπ. 
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Εξαίρεση από τα ανωτέρω αποτελούν τα προνοιακά ιδρύματα, που εντάχθηκαν με την 

ψήφιση του άρθρου 11 ν. 4025/11 (ΦΕΚ Α 228/02-11-2011), οργανικά στα Νοσηλευτικά 

ιδρύματα.  

Σέλος ενημερώνουμε στους φορείς υγείας ότι η κράτηση του 2‰ παύει να ισχύει μετά την 

1/1/2012, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 15 παρ. 1 και 77 παρ. 1 του Ν.3918/2011. 

Κατά συνέπεια θα αναφέρεται μεν σε προκηρύξεις προμηθειών και υπηρεσιών των φορέων 

υγείας που δημοσιεύονται μέχρι 31/12/2011, αλλά δεν θα περιλαμβάνεται στις συμβάσεις 

που υπογράφονται μετά την 1/1/2012 και προφανώς δεν θα παρακρατείται και από τα 

αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα πληρωμής.  

 

 

Κεφάλαιο Ε΄   :   Κράτηση υπέρ  Μ.Τ.Π.Υ.  

 

Η κύρια αναφορά στην κράτηση υπέρ Μ.Σ.Π.Τ. (Μετοχικό Σαμείο Πολιτικών Τπαλλήλων) 

ευρίσκεται στο ΠΔ 422/1981 (ΥΕΚ 114Α/4-5-1981) «Περί Κωδικοποιήσεως των περί 

Μετοχικού Σαμείου Πολιτικών Τπαλλήλων διατάξεων». Σο Μ.Σ.Π.Τ. αρχικά Ν.Π.Δ.Δ., συνιστά 

πλέον δυνάμει της διατάξεως της παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν.2443/1996 αποκεντρωμένη 

δημόσια υπηρεσία του Τπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.  

Θα διακρίνουμε στο παρόν κεφάλαιο τις περιπτώσεις εκείνες που διαφοροποιούνται οι 

κρατήσεις Μ.Σ.Π.Τ. στις προμήθειες / υπηρεσίες των φορέων υγείας. Αυτές είναι :   

1) Προμήθειες / υπηρεσίες που διενεργούνται σε βάρος του τακτικού π/υ του Υορέα ή του 

τακτικού π/υ του ΤΤΚΑ 

Οι προμήθειες / υπηρεσίες αυτές υπόκεινται σε κράτηση υπέρ Μ.Σ.Π.Τ. Και αν μεν πρόκειται 

: 

Α)  Για δαπάνες προμηθειών / υπηρεσιών (και έργων) των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων που 

ΒΑΡΤΝΟΤΝ ΣΟΝ ΣΑΚΣΙΚΟ π/υ ΣΟΤ ΤΤΚΑ  (και όχι τον δικό τους τακτικό π/υ), 

 -   για δαπάνες προμηθειών / υπηρεσιών (και έργων) όλων των ΝΠΔΔ υπό του κράτους 

συσταθέντων τα οποία υπάγονται και εποπτεύονται από το ΤΤΚΑ δηλ. φορείς του άρθρου 

9 του Ν.3580/2007 εκτός των δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων, εκτός δηλ των φορέων 

που δεν είναι νοσηλευτικά ιδρύματα, όπως πχ οι Μονάδες Κοινωνικής Υροντίδας (δηλ. τα 

κέντρα αποθεραπείας, τα κέντρα αποκατάστασης, τα ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας, τα 

Κ.Ε.Κ.Τ.Κ.Α.ΜΕ.Α. κλπ, τα οποία παρέχουν περίθαλψη και όχι νοσηλεία) οι οποίες 

λειτουργούν ως ΝΠΔΔ από τις 16/5/2005 (βλέπε απόφαση Π3/Υ.ΝΟΜ/ΓΠοικ.45162, ΥΕΚ 

604Β/5-5-2005), το ΕΚΑΒ, ο ΕΟΥ, ο ΕΥΕΣ, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) κλπ, 

ανεξάρτητα ποιόν π/υ βαρύνουν 

- για δαπάνες προμηθειών / υπηρεσιών (και έργων) των ΝΠΙΔ που εποπτεύονται από το 

ΤΤΚΑ  όπως ο Ο.ΚΑ.ΝΑ., το ΚΕ.Θ.Ε.Α., το Γεν. Νοσοκ. Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», κλπ, 

ανεξάρτητα ποιόν π/υ βαρύνουν, επειδή ακριβώς είναι ΝΠΙΔ 

-   για δαπάνες προμηθειών / υπηρεσιών (και έργων) που βαρύνουν τα ίδια τα Πολιτικά 

Τπουργεία ως το ΤΤΚΑ ή τα Όργανα Διοίκησης όπως οι ΤΠε,  

 

η κράτηση υπέρ Μ.Σ.Π.Τ.  είναι 3%,   ενώ  

 

Β)  Αν πρόκειται για δαπάνες για προμήθειες / υπηρεσίες (και έργα) που ΒΑΡΤΝΟΤΝ ΣΟΝ 

ΣΑΚΣΙΚΟ π/υ ΣΨΝ ΙΔΙΨΝ ΣΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΨΝ ΙΔΡΤΜΑΣΨΝ,  

 

η κράτηση υπέρ Μ.Σ.Π.Τ. περιορίζεται στο 50% αυτής ήτοι είναι 1,5%, (βλέπε ΠΔ 422/1984, 

άρθρο 22 παρ. Α και Γνωμοδότηση 13/2007 του ΝΚ). 
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Η κράτηση υπέρ Μ.Σ.Π.Τ. υπόκειται σε περαιτέρω κράτηση 2% για χαρτόσημο πλέον 

εισφορά 20% επ΄ αυτής υπέρ ΟΓΑ, ήτοι σε επιβάρυνση 2,40% επί της κράτησης Μ.Σ.Π.Τ. 

(άρθρο 10 Ν.187/1943 / ΥΕΚ 156Α/31-5-1943) και άρθρο 7 Ν.1884/1990 (ΥΕΚ 81Α/16-6-

1990). Η κράτηση υπέρ Μ.Σ.Π.Τ. πρέπει να αποδίδεται στο ταμείο μέχρι την 10η ημέρα του 

επόμενου από την διενέργεια της σχετικής κράτησης μήνα, όταν η σχετική δαπάνη βαρύνει 

τον Κρατικό Προϋπολογισμό (άρθρο 1 του Β.Δ. 760/1969) ή μέχρι την 15η ημέρα του 

επόμενου της εξοφλήσεως των ενταλμάτων πληρωμής μήνα, όταν η σχετική δαπάνη 

βαρύνει τον π/υ του ΝΠΔΔ (άρθρα 6 και 7 του Π.Δ. 584/1975). 

Η κράτηση υπέρ Μ.Σ.Π.Τ. υφίσταται για οιονδήποτε τύπο προμηθευόμενων ή 

χορηγούμενων εκ του εσωτερικού ή του εξωτερικού ειδών. Ακόμη στην κράτηση Μ.Σ.Π.Τ. 

περιλαμβάνονται και οι δαπάνες που αφορούν εργασίες, έργα, ενοίκια, παροχή υπηρεσιών 

από ΟΣΕ αε, ΔΕΗ αε, και τις θυγατρικές αυτών (COSMOTE, TELLAS κλπ), παροχή υπηρεσιών 

κινητής τηλεφωνίας (WIND, VODAFONE, κλπ), και εταιρείες παροχής φυσικού αερίου, κατά 

3% ή 1,5% ανάλογα με τον π/υ και με το είδος του φορέα, που κατά τα άνω, βαρύνουν οι 

δαπάνες αυτές. Δεν επιβάλλεται όμως κράτηση υπέρ Μ.Σ.Π.Τ.  στις υπηρεσίες που παρέχει 

η ΕΤΔΑΠ (βλέπε  Γνωμοδ. 13/2007, ΝΚ, Σμ. Β΄).  

Θυμίζουμε ακόμα ότι πόρο του Μ.Σ.Π.Τ. αποτελούν τα πρόστιμα, οι ποινικές ρήτρες και οι 

καταπτώσεις εγγυήσεων των προμηθευτών του δημοσίου και των ΝΠΔΔ (ΠΔ 422/1981, 

άρθρο 22 περίπτωση Δ).  

Τπόχρεος για την καταβολή της κράτησης έναντι του Μ.Σ.Π.Τ. είναι πάντοτε ο προμηθευτής, 

εργολάβος, παρέχων υπηρεσίες ή εκμισθωτής, χωρίς όμως να αποκλείεται η μετακύληση 

της κράτησης κατόπιν συμφωνίας στον άλλο συμβαλλόμενο ήτοι στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ 

κλπ (βλέπε τΕ 1340/1997, ΝΚ 591/2005)  

ημειώνουμε ότι από 14 Ιουνίου 2010 η κράτηση υπέρ Μ.Σ.Π.Τ. έχει ενταχθεί στην ειδική 

συναλλαγή 4300 της Εθνικής Σράπεζας της Ελλάδος. Κατά συνέπεια όταν οι φορείς υγείας 

διενεργούν τις καταθέσεις από κρατήσεις προμηθειών/υπηρεσιών υπέρ Μ.Σ.Π.Τ. στην 

Εθνική Σράπεζα της Ελλάδος, αυτό θα γίνεται με την υποχρεωτική συμπλήρωση του 

σχετικού ενημερωτικού εντύπου (βλέπε σχετικά και στην ιστοσελίδα : www.mtpy.gr). την 

περίπτωση αυτή ο κωδικός απόδοσης στο Μ.Σ.Π.Τ. είναι ο ΚΑΕ 93089.  

Όταν όμως οι φορείς υγείας καταθέτουν τις σχετικές κρατήσεις υπέρ Μ.Σ.Π.Τ., από 

προμήθειες / υπηρεσίες, στην αρμόδια ΔΟΤ, η κατάθεση θα γίνεται στον ΚΑΕ 82986 

(κωδικός είσπραξης από την ΔΟΤ).  

2)  Προμήθειες / υπηρεσίες / μισθώσεις ακινήτων / εκτελέσεις έργων που βαρύνουν αμιγώς 

τον π/υ του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 

Οι προμήθειες / υπηρεσίες που βαρύνουν αμιγώς τον π/υ Δημοσίων Επενδύσεων (το ΠΔΕ) 

απαλλάσσονται του Μ.Σ.Π.Τ. (βλέπε και Ν.Δ. 2957/1954, το άρθρο 11§1,2 του Ν.2860/2000 / 

ΥΕΚ 251Α/2000 και το άρθρο 14§3 Ν.3614/2007 / ΥΕΚ 267Α/3-12-2007 (ΕΠΑ).  

Κατά συνέπεια δεν υφίσταται η κράτηση Μ.Σ.Π.Τ. σε προμήθειες / υπηρεσίες που 

συγχρηματοδοτούνται – με βάση  απόφαση ένταξης - από το ΕΠΑ. 

 

 

Κεφάλαιο ΣΤ΄  :   Τρόπος υπολογισμού και αφαίρεσης των παρακρατήσεων  

 

Σονίζουμε προς τους φορείς υγείας ότι σε κάθε περίπτωση οι κρατήσεις επιβάλλονται στο 

καθαρό ποσό που προκύπτει αν από το ποσό του τιμολογίου αφαιρεθεί ο αναλογών ΥΠΑ. 

το καθαρό αυτό ποσό επιβάλλεται στην συνέχεια ο φόρος εισοδήματος που αναλογεί. 

Έτσι αν ο προμηθευτής έχει κόψει τιμολόγιο (με ΥΠΑ) έστω 100€, ή αν έχουμε σύμβαση 

συνολικού ποσού με ΥΠΑ 100€, τότε στο ΦΕΠ που θα εκδώσει το λογιστήριο του φορέα 

υγείας θα υπολογίσει τις κρατήσεις στο καθαρό ποσό που προκύπτει από την αφαίρεση 

του αναλογούντα ΥΠΑ και το οποίο είναι τα 100€ - 23€ = 77€  (ή 100€-16€ = 84€ για τις 
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περιοχές με μειωμένο ΥΠΑ). το ποσό των 77€ πρέπει να υπολογιστούν στην συνέχεια οι 

τυχόν νόμιμες κρατήσεις (πχ το ΜΣΠΤ 1,5%,συν 2,40% επ΄ αυτού, το 2% υπέρ ψυχικής 

υγείας, το 2‰ υπέρ νοσοκομείων κλπ), έστω ότι προκύπτουν πχ 3€. το τελικό ποσό των 

77€ - 3€ = 74,00€ πρέπει να υπολογισθεί ο αναλογών φόρος, που αν πρόκειται για 

προμήθεια έστω ότι είναι 4% ήτοι 4% Φ 74€ = 2,96€. 

Άρα ο προμηθευτής (ανάδοχος) θα λάβει επιταγή 74€ - 2,96€ = 71,04€.  

το σημείο αυτό επαναλαμβάνουμε στους φορείς υγείας ότι η παρακράτηση του 2% επί της 

αξίας των τιμολογίων των συμβάσεων των προμηθειών και υπηρεσιών υγείας, θα γίνεται 

επί του καθαρού ποσού μετά την παρακράτηση του ΥΠΑ και κάθε άλλου 

παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων (άρθρο 3ε Ν.3580/2007).  

το τέλος του μήνα εκδίδονται συνολικά γραμμάτια είσπραξης για κάθε μία από τις επί 

μέρους κρατήσεις από το ταμείο, και το λογιστήριο εκδίδει τα αντίστοιχα ΦΕΠ ώστε η 

αντικριζόμενη δαπάνη να αποδοθεί στον αντίστοιχο δικαιούχο (ΔΟΤ, Μετοχικό Σαμείο, 

Σράπεζα Ελλάδος κλπ) με επιταγή της ΣτΕ. 

 

Κεφάλαιο  Ζ΄    :   Διάφορες περιπτώσεις 

  

1Α)  Προμήθειες / υπηρεσίες των οποίων η καθαρή αξία (δηλ. αξία τιμολογίου μείον τον 

ΥΠΑ) δεν ξεπερνά τις 146,74€ .  

την περίπτωση αυτή οι υπηρεσίες που λαμβάνουν την προμήθεια / υπηρεσία δεν 

παρακρατούν φόρο, και εφόσον δεν απαιτείται σύμβαση.  

1Β) Προμήθειες / υπηρεσίες των οποίων η καθαρή αξία ξεπερνά τις 146,75€ την 

περίπτωση αυτή (ανεξάρτητα αν υπάρχει ή δεν υπάρχει σύμβαση, δηλ τόσο για συμβατικές 

όσο και για μικρές προμήθειες / υπηρεσίες) υφίσταται παρακράτηση φόρου η οποία 

γίνεται από τον υπόχρεο προς τούτο δημόσιο φορέα ή δημόσια υπηρεσία ή δημόσια 

επιχείρηση ή ΝΠΔΔ η οποία γίνεται κατά την έκδοση της σχετικής εντολή πληρωμής και 

υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή της υπηρεσίας. Ο φόρος αυτός 

είναι 1% για προμήθεια υγρών καυσίμων, 4% για προμήθεια λοιπών αγαθών, 8% για 

παροχή υπηρεσιών (βλέπε άρθρο 24 Ν. 2198/1994, ΥΕΚ 43Α). 

1Γ)  Προμήθειες / υπηρεσίες των οποίων η καθαρή αξία ξεπερνά τις 2.500,00€ 

Ισχύει ότι και στην περίπτωση 1Β άνω όσον αφορά τον φόρο, επιπλέον, στην περίπτωση 

αυτή, τα τιμολόγια επιβαρύνονται και με την κράτηση του 2% υπέρ ψυχικής υγείας.  

2Α)  Προμήθειες / υπηρεσίες  που διενεργούνται συμβατικά 

Επιβαρύνονται με τον αντίστοιχο φόρο ανεξαρτήτως ύψους του καθαρού ποσού της 

προμήθειας/ υπηρεσίας. 

2Β)  Προμήθειες / υπηρεσίες  που διενεργούνται με απευθείας ανάθεση 

Απαλλάσσονται του αντίστοιχου φόρου εφόσον δεν υπερβαίνουν σε καθαρό ποσό τα 

146,74€. 

3Α) Η προμήθεια των καυσίμων και των τροφίμων μετά την ισχύ του Ν.3580/2007 και την 

έγκριση του πρώτου ΠΠΤΤ 2010 (ήτοι από 1/2/2010) έχει περάσει από την αρμοδιότητα των 

νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων στην ευθύνη των νοσοκομείων, περιλαμβάνεται δε στην 

προμήθεια αγαθών των συγκεντρωτικών πινάκων στο τέλος του παρόντος οδηγού. Οι 

διαγωνισμοί αυτοί γίνονται με ποσοστό έκπτωσης, εκδίδονται δε ΦΕΠ για την πληρωμή του 

αναδόχου στα οποία γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Προσοχή απαιτείται στην 

προμήθεια βενζίνης ή πετρελαίου η επιβάρυνση των νόμιμων κρατήσεων που αναφέρονται 

στην παρούσα εγκύκλιο. Σέλος η προμήθεια τροφίμων γίνεται και αυτή συμβατικά (είτε με 

κανονικές τιμές είτε με ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής που προτείνει κάθε χρόνο η Δνση 

Εμπορείου του Τπουργείου Ανάπτυξης, ενώ για όσα δεν προτείνει τιμές από την μέση τιμή 

που προκύπτει από έρευνα αγοράς) και επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κατά περίπτωση 

κρατήσεις.  
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3Β) Η προμήθεια φαρμάκων (με τιμές ΕΟΥ) γίνεται πλέον με διαγωνιστικές διαδικασίες που 

διενεργούν τόσο οι φορείς υγείας, όσο και οι Τ.Πε. και η Ε.Π.Τ. Η προμήθεια διαφόρων 

αναλώσιμων, υγειονομικού και παραφαρμακευτικού υλικού (ότι δεν έχει κουπόνι) γίνεται με 

διαγωνιστικές διαδικασίες και συμβατικά (εκτός αν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαγωνισμοί, 

οπότε γίνονται – λόγω του επείγοντος – με διαπραγμάτευση). Και οι δύο περιπτώσεις θα 

αναζητηθούν στην περίπτωση «προμήθεια αγαθών» του συγκεντρωτικού πίνακα 1 ή στην 

περίπτωση «υλικά – υπηρεσίες» του συγκεντρωτικού πίνακα 2 (στο κεφάλαιο ΙΑ΄).    

 

 

Κεφάλαιο  Η΄    :   Επιλεξιμότητα κρατήσεων  στις συγχρηματοδοτούμενες προμήθειες 

υλικών και υπηρεσιών 

 

Σονίζουμε ότι οι ως άνω κρατήσεις που πραγματοποιούνται από τους δικαιούχους (δηλ 

στους φορείς υγείας εν προκειμένω) για λογαριασμό τρίτων, είναι επιλέξιμη δαπάνη για 

συγχρηματοδότηση από το ΕΠΑ, εφόσον καταβάλλονται στους τρίτους σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. Δεν είναι επιλέξιμες οι κρατήσεις υπέρ του ιδίου του δικαιούχου ή για 

λογαριασμό του ή παρακρατήσεις που επιστρέφουν στον δικαιούχο με οποιονδήποτε 

τρόπο [βλέπε απόφαση αριθμ. 43804/ΕΤΘΤ 2041 «Σροποποίηση της υπ΄αριθμ. 14053/ΕΤ 

1749/27-3-2008 υπουργικής απόφασης υστήματος Διαχείρισης) (ΥΕΚ 1957Β/3-9-2009), 

άρθρο 28, και Κανονισμό (ΕΚ) αριθ 1083/2006 του υμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006, 

άρθρο 56].  

 

 

 

Κεφάλαιο Θ΄   :  Κρατήσεις του ν. 2286/95 (δεν ισχύουν για το Π.Π.Υ.Υ.) 

 

Οι κρατήσεις : 

 0,10% (υπέρ του Δημοσίου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της Γενικής 

Γραμματείας Κρατικών Προμηθειών του Τπουργείου Εμπορείου), 

 0,25%  (υπέρ του Δημοσίου) και 

 0,30% (υπέρ του Σαμείου Αρωγής Τπαλλήλων του Τπουργείου Εμπορείου) 

επί του συμβατικού τιμήματος προμηθειών που εκτελούνται από το Τπουργείο Εμπορείου ή 

από άλλους Υορείς ύστερα από εξουσιοδότηση του, εισήχθησαν κατά πρώτον με τον Ν. 

1797/1988 (ΥΕΚ 164Α/4-8-1988) με το άρθρο 15 παρ. 3 και 15 και εμφανίζονται πάλιν στο 

άρθρο 7 (με τίτλο Λογιστικές διατάξεις) παρ. 2-4 του Ν. 2286/1995 (ΥΕΚ 19Α/1-2-1995) ο 

οποίος κατάργησε τον πρώτο (στο ενδιάμεσο διάστημα η κράτηση 0,10% είχε καταργηθεί 

με το άρθρο 41 παρ. 17 του Ν. 2000/1991/ΥΕΚ 296Α/24-12-1991). Μάλιστα επί της 

κράτησης 0,30% επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 2% πλέον εισφορά 20% υπέρ ΟΓΑ 

σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 10 του Ν. 187/1943, ενώ στις κρατήσεις 0,10% και 

0,25% επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 1% πλέον εισφορά 20% σύμφωνα με το άρθρο 15 

παρ. 18 του Κώδικα Φαρτοσήμου.  

Σονίζουμε στους φορείς υγείας ότι δεν πρέπει πλέον να προβαίνουν στις κρατήσεις  0,10%, 

0,25% και 0,30% του άρθρου 7 του Ν. 2286/1995 καθόσον αυτές αφορούν κρατήσεις 

ειδών που εκτελούνται από το Τπουργείο Ανάπτυξης (πρώην Τπουργείο Εμπορείου) ή από 

άλλους φορείς στους οποίους όμως ανατέθηκε ειδικά η εκτέλεση ή/και η σύναψη τους.  

Πέραν τούτου οι προμήθειες που εντάσσονται στο ΠΠΤΤ της ΕΠΤ αυτοδικαίως δεν 

εντάσσονται στο Ε.Π.Π. της ΔΚΠ/ΓΓΕ του Τπουργείου Ανάπτυξης, άρα εξαιρούνται από τις 

κρατήσεις αυτές, βλέπε σχετικό έγγραφο με αρ πρωτ ΔΤ6α/Γ.Δ.28844/11-3-2011 που 
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εξέδωσε και το ΤΤΚΑ / Γεν. Δ/νση Διοι/κής Τποστήριξης και Σεχνικών Τποδομών / Δνση 

Προμηθειών / Σμήμα Κατάρτισης Προγραμμάτων Προμηθειών 

Σημείωση:  Σε κάθε περίπτωση πάντως οι κρατήσεις 0,25% και 0,30% δεν επιβάλλονται σε 

προμήθειες / υπηρεσίες που εκτελούνται σε βάρος του ΠΔΕ (άρθρο 41 παρ. 18 

Ν.2000/1991), άρα δεν τις επιβαρύνονται οι συγχρηματοδοτούμενες πράξεις.   

 

 

Κεφάλαιο   Ι΄   :   Κράτηση Υπέρ  Υ.Υ.Κ.Α.(δεν ισχύει για το Π.Π.Υ.Υ.) 

 

Η κράτηση 3,5% υπέρ Τ.Τ.Κ.Α. (επίδομα αυξημένης ευθύνης – κίνητρο αποδοτικότητας στο 

προσωπικό των ΕΚΑΒ, των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του ν.δ/τος 2592/1953 αρμοδιότητας 

Τπουργείου Τγείας και Πρόνοιας, σε νομικά πρόσωπα του τομέα πρόνοιας του ιδίου 

υπουργείου και στους γιατρούς του ΕΤ) εισήχθη με το άρθρο 8 παρ 3β, Ν.2430/1996 – ΥΕΚ 

156Α/10-7-1996. 

Ομοίως οι φορείς υγείας του άρθρου 9 του Ν.3580/2007 δεν πρέπει πλέον να 

πραγματοποιούν την κράτηση 3,5% υπέρ Τ.Τ.Κ.Α., καθόσον η κράτηση αυτή επιβάλλεται 

μόνο για είδη που έχουν ενταχθεί στο Ε.Π.Π. του Τπουργείου Ανάπτυξης και εκτελούνται εις 

βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του φορέα (βλέπε και απόφαση αριθ. 

ΔΤ5β/10756/96 ΚΤΑ – ΥΕΚ 721Β/1996).  

χετικό έγγραφο με αρ πρωτ ΔΤ6α/Γ.Δ.36452/8-4-2011 (και σχετικά τα 34260 και 33491) 

εξέδωσε και το ΤΤΚΑ / Γεν. Δ/νση Διοικητικής Τποστήριξης και Σεχνικών Τποδομών / Δνση 

Προμηθειών /Σμήμα Κατάρτισης Προγραμμάτων Προμηθειών. 

 

 

Κεφάλαιο  ΙΑ΄    :   Συντομογραφίες – επεξηγήσεις 

 

ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΥΙΕ  

Τ.Τ.Κ.Α.          =    Τπουργείο Τγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

π/υ ή Π/Τ        =    προϋπολογισμός 

Π/Δ/Ε/             =    Πρόγραμμα  Δημοσίων Επενδύσεων 

Δ.Κ.Π./Γ.Γ.Ε. = Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών / Γενική Γραμματεία  Εμπορείου 

Ε.Π.Τ.             =    Επιτροπή Προμηθειών Τγείας 

Π.Π.Τ.Τ.         =    Πρόγραμμα Προμηθειών και Τπηρεσιών Τγείας (Ν. 3580/07) 

Ε.Π.Π.         =   Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών του Τπουργείου Ανάπτυξης  (πρώην 

Τπουργείου Εμπορείου) 

ΦΕΠ                =    Φρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 

 

 

 

ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ  

ΕΙΔΗ ΚΡΑΣΗΕΨΝ 

  1) Μ.Σ.Π.Τ. 1,5% ή 3% =   ΚΡΑΣΗΗ ΜΕΣΟΦΙΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΚΨΝ ΤΠΑΛΛΗΛΨΝ  (άρθρο 

22 ΠΔ 422/1981) 

                                                       Η κράτηση αυτή δεν υφίσταται όταν η προμήθεια γίνεται εις 

βάρος των πιστώσεων του Π.Δ.Ε.  

                                             ΔΕΝ ΑΥΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ / ΤΠΗΡΕΙΕ 

ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΕ ΑΠΟ ΕΠΑ 

2) Σ.Α.Τ.Τ.Ε.  0,30%  =        ΚΡΑΣΗΗ ΣΑΜΕΙΟΤ ΑΡΨΓΗ ΣΨΝ ΤΠΑΛΛΗ-ΛΨΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ 

ΕΜΠΟΡΕΙΟΤ (άρθρο 7 παρ 3 Ν. 2286/1995) 
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                                                      Η κράτηση αυτή διενεργείται μόνο για τα είδη που 

εντάσσονται στο Ε.Π.Π. 

                                                      ΔΕΝ ΑΥΟΡΑ ΕΙΔΗ / ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΟΤ ΕΝΣΑΟΝΣΑΙ ΣΟ  

ΠΠΤΤ 

3) ΔΗΜΟΙΟ  0,25%   =       ΚΡΑΣΗΗ ΤΠΕΡ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ (άρ-θρο 7 παρ 3  Ν. 

2286/1995) 

 Η κράτηση αυτή διενεργείται μόνο για τα είδη που εντάσσονται 

στο Ε.Π.Π  

                                             ΔΕΝ ΑΥΟΡΑ ΕΙΔΗ / ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΟΤ ΕΝΣΑΟΝΣΑΙ ΣΟ ΠΠΤΤ 

4) Γ.Δ.Κ.Π.   0,10%    =   ΚΡΑΣΗΗ ΤΠΕΡ ΔΗΜΟΙΟΤ, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών 

της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών του Τπουργείου 

Ανάπτυξης (άρθρο 7 παρ 2 Ν.2286/1995). Η κράτηση αυτή 

προβλέπεται για τις προμήθειες που εκτελούνται κεντρικά από 

το Τπουργείο Ανάπτυξης (πρώην Εμπορείου) ή από άλλους 

φορείς ύστερα από εξουσιοδότηση του. 

                                                      Η κράτηση αυτή διενεργείται μόνο για τα είδη που 

εντάσσονται στο Ε.Π.Π. 

                                            ΔΕΝ ΑΥΟΡΑ ΕΙΔΗ / ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΟΤ ΕΝΣΑΟΝΣΑΙ ΣΟ ΠΠΤΤ 

5) Τ.Τ.Κ.Α.   3,50%  =         ΚΡΑΣΗΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙ-ΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ. 

Επίδομα αυξημένης ευθύ-νης (κίνητρο αποδοτικότητας) στο 

προσωπικό των ΕΚΑΒ, των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και στους 

γιατρούς του ΕΤ (άρθρο 8 παρ 3β Ν.2430/1996). Κατατίθεται 

πλέον είτε στο Δημόσιο Σαμείο είτε στην ΣτΕ σε πίστωση του 

λογαριασμού 200/1 (Ν.3697/2008 – ΥΕΚ 194Α - και εγκύκλιος 

2/95794/0020/24-12-2008.  

 Η κράτηση αυτή διενεργείται μόνο για τα είδη που εντάσσονται 

στο Ε.Π.Π. και εκτελούνται εις βάρος του τακτικού 

προϋπολογισμού του φορέα 

                                                      ΔΕΝ ΑΥΟΡΑ ΕΙΔΗ / ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΟΤ ΕΝΣΑΟΝΣΑΙ ΣΟ ΠΠΤΤ  

6) ΤΠΕΡ ΧΤΦΙΚΗ ΤΓΕΙΑ 2% ΚΡΑΣΗΗ ΤΠΕΡ ΧΤΦΙΚΗ ΤΓΕΙΑ. Επιβάλλεται στα τιμολόγια των 

συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών υγείας όταν αυτά 

εξοφλούνται από τα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας και 

υπολογίζεται επί του τιμολογίου αφού αφαιρεθεί ο ΥΠΑ και 

κάθε άλλο παρα-κρατούμενο ποσό υπέρ τρίτου. 

7) ΤΠΕΡ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 2‰ ΤΠΕΡ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ.  Παύει να ισχύει μετά την 1/1/2012. 

8)  ΦΑΡΣΟΗΜΟ  1%           Προβλέπεται από το άρθ. 15 παρ. 18 του Κώδικα Φαρτοσήμου & 

επιβάλλεται στις κρατήσεις Νο 3 και 4 άνω 

9)  ΦΑΡΣΟΗΜΟ  2%           Προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν.187/1943 & επιβάλλεται 

στις κρατήσεις Νο 1,και 2 άνω. 

10) ΟΓΑ ΦΑΡΣΟΗΜΟΤ 20% Προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν.187/1943 και επιβάλλεται 

στις κρατήσεις Νο 1,2,3 και 4 άνω. 

ημ  :  Οι κρατήσεις 1, 2, 3, 4, 5, 6  άνω αναφέρονται σε καθαρά ποσά προ ΥΠΑ 

Κατόπιν των άνω, οι διάφορες περιπτώσεις κρατήσεων που είναι δυνατόν να 

αντιμετωπιστούν από τους φορείς  του άρθρου 9 του Ν. 3580/2007 για τα είδη που έχουν 

εντάξει στο ΠΠΥΥ 2011 της ΕΠΥ, δίδονται συγκεντρωτικά στο επόμενο κεφάλαιο ΙΑ΄ σε δύο 

πίνακες, προς χρήση από τους φορείς. 

Στον πίνακα 1 η ταξινόμηση έγινε με βάση την πηγή χρηματοδότησης (τακτικός π/υ 

νοσοκομείου, τακτικός π/υ λοιπών φορέων υγείας πλην νοσοκομείων, ΠΔΕ) ενώ στον 

πίνακα 2 με βάση τον φορέα της προμήθειας (νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ.Κ.Α., λοιποί φορείς 

υγείας πλην νοσοκομείων).  

ΑΔΑ: ΒΟΝ2Θ-ΕΤΟ
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄  :  ΠΙΝΑΚΔ  
ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 1  :  ΚΡΑΣΗΔΙ ΣΙ ΤΜΒΑΔΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ / ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΦΟΡΔΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 9 ΣΟΤ 

Ν.3580/07, ΠΟΤ ΔΝΣΑΟΝΣΑΙ ΣΟ Π.Π.Τ.Τ. 
 

ΠΗΓΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ, ΠΡΟΜΗΘΔΤΟΜΔΝΟ ΔΙΓΟ, ΤΠΑΡΞΗ 
ΤΜΒΑΗ, ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΟ 

 
ΚΡΑΣΗΔΙ 

Α/
Α 

ΠΗΓΗ ΥΡΗΜΑΣΟ-
ΓΟΣΗΗ 

 
(1) 

ΔΙΓΟ 
 
 

(2) 

ΤΜΒΑΗ 
 
 

(3) 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΟ 
(ΥΧΡΙ ΣΟΝ ΦΠΑ) 

 
(4) 

Μ.Σ.Π.Τ. 
 
 

(5) 

ΦΤΥΙΚΗ 
ΤΓΔΙΑ 

 
(6) 

ΤΠΔΡ 
ΝΟΟΚΟ-
ΜΔΙΟΤ * 

(7) 

ΤΝΟΛΟ 
ΚΡΑΣΗ-
ΔΧΝ ** 

(8)  

ΦΟΡΟ  *** 
 

(9) 

1 

ΣΑΚΣΙΚΟ Π/Τ 
ΓΗΜΟΙΟΤ 

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ 
ΙΓΡΤΜΑΣΟ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
ΑΓΑΘΩΝ / 
ΠΑΡΟΥΗ 
ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΤΜΒΑ-
ΣΙΚΟ  

ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΩ 
ΠΟΟΤ 

1,5 % ΠΛΔΟΝ 
0,024 % ΥΑΡΣ 
+ ΟΓΑ ταρτοσ 

2 % 2 ‰ 
3,536% σσν 

2 ‰  

1% ΤΓΡΑ ΚΑΤΙΜΑ 
4%  ΛΟΙΠΑ ΑΓΑΘΑ 
8%  ΤΠΗΡΔΙΔ 

ΜΙΚΡΟΠΡ
ΟΜΗΘΔΙΑ 

ΑΝΩ ΣΩΝ 2.500,01€ 
1,5 % ΠΛΔΟΝ 
0,024 % ΥΑΡΣ 
+ ΟΓΑ ταρτο-

σήμοσ 

2 % 
2 ‰ 

1,536%  
σσν 2 ‰ 

1% ΤΓΡΑ ΚΑΤΙΜΑ 
4%  ΛΟΙΠΑ ΑΓΑΘΑ 
8%  ΤΠΗΡΔΙΔ 

ΑΝΩ ΣΩΝ 146,75€ 
ΚΑΙ ΔΩ 2.500,00€ 

0 % 

ΚΑΣΩ ΣΩΝ 146,74€ 0 % 2 ‰ 
1,536%  
σσν 2 ‰ 

0% 

2 

ΣΑΚΣΙΚΟ Π/Τ 
ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΔΩΝ 
ΑΡΘΡΟΤ 9  Ν3580 
/07 πτ ΤΠε, ΔΚΑΒ, 
προνοιακά, ΤΤΚΑ 

κλπ – ΠΛΗΝ 
ΝΟΟΚΟΜΔΙΩΝ   

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
ΑΓΑΘΩΝ / 
ΠΑΡΟΥΗ 
ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΤΜΒΑ-
ΣΙΚΟ  

ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΩ 
ΠΟΟΤ 

3 % ΠΛΔΟΝ 
0,024 % ΥΑΡΣ 
+ ΟΓΑ ταρτοσ. 

2 % 2 ‰ 
5,072% σσν 

2 ‰ 

1% ΤΓΡΑ ΚΑΤΙΜΑ 
4%  ΛΟΙΠΑ ΑΓΑΘΑ 
8%  ΤΠΗΡΔΙΔ 

ΜΙΚΡΟ 
ΠΡΟΜΗΘ
ΔΙΑ 

ΑΝΩ ΣΩΝ 2.500,01€ 
3 % ΠΛΔΟΝ 

0,024 % ΥΑΡΣ 
+ ΟΓΑ ταρτο-

σήμοσ 

2 % 
2 ‰ 

3,072%  
σσν 2 ‰ 

1% ΤΓΡΑ ΚΑΤΙΜΑ 
4%  ΛΟΙΠΑ ΑΓΑΘΑ 
8%  ΤΠΗΡΔΙΔ 

ΑΝΩ ΣΩΝ 146,75€ 
ΚΑΙ ΔΩ 2.500,00€ 

0 % 

ΚΑΣΩ ΣΩΝ 146,74€ 0 % 2 ‰ 
3,072%  
σσν 2 ‰ 

0% 

3 ΑΠΟ ΠΓΔ 
(ΤΓΥΡΗΜΑΣΟ-
ΓΟΣΟΤΜΔΝΔ 

ΠΡΑΞΔΙ ΔΠΑ) 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
ΑΓΑΘΩΝ ΤΜΒΑ-

ΣΙΚΟ 
ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΩ 

ΠΟΟΤ 
0 % 

2 % 2 ‰ 
2%              

σσν 2 ‰ 
1% ΤΓΡΑ ΚΑΤΙΜΑ 
4%  ΛΟΙΠΑ ΑΓΑΘΑ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

2 % 2 ‰ 
2%              

σσν 2 ‰ 
8%  ΤΠΗΡΔΙΔ 
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ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 2   :  ΚΡΑΣΗΔΙ ΣΙ ΤΜΒΑΔΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ / ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΦΟΡΔΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 9 ΣΟΤ 
Ν.3580/07, ΠΟΤ ΔΝΣΑΟΝΣΑΙ ΣΟ Π.Π.Τ.Τ. 

 

 ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΩΝ  ΚΡΑΣΗΔΙ ΤΠΔΡ ΣΡΙΣΩΝ  ΦΟΡΟ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ 

Α
/
Α 

ΦΟΡΔΑ 
ΠΗΓΗ 

ΥΡΗΜΑΣΟ-
ΓΟΣΗΗ Π/Τ 

ΔΙΓΟ ΠΡΟΜΗ-
ΘΔΙΑ 

ΤΜΒΑΗ 

ΠΟΟ 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ (δεν 

ζσμπερι-
λαμβάνεηαι ο 

ΦΠΑ) 

 Μ.Σ.Π.Τ. 
ΦΤΥΙ-

ΚΗ 
ΤΓΔΙ-Α 

ΤΠΔΡ 
ΝΟΟΚΟ-

ΜΔΙΟΤ 
(ιζτύει έως 
31/12/2011) 

 
ΤΓΡΑ 

ΚΑΤΙ-
ΜΑ 

ΛΟΙ-ΠΑ 
ΑΓΑ-
ΘΑ 

ΤΠΗ-
ΡΔΙ-

Δ 

1 

ΓΗΜΟΙΑ 
ΜΟΝΑΓΑ 
ΤΓΔΙΑ 

(ΝΟΟΚΟΜΔΙ
Ο-ΚΤ) 

ΣΑΚΣΙΚΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟ-

ΓΙΜΟ 

ΤΛΙΚΑ-
ΤΠΗΡΔΙΔ 

ΤΜΒΑΗ Από 0,01 € και άνω  
1,5% & 0,024% 

ταρτόσημο και ΟΓΑ 
ταρτοσήμοσ 

2% 2‰  1% 4% 8% 

ΣΑΚΣΙΚΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟ-

ΓΙΜΟ 

ΤΛΙΚΑ-
ΤΠΗΡΔΙΔ 

ΜΙΚΡΟ-
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

(τωρίς σύμβαση) 

Από 0,01 € - 146,74 
€ 

 
1,5% & 0,024% 

ταρτόσημο και ΟΓΑ 
ταρτοσήμοσ 

0% 2‰  0% 0% 0% 

ΣΑΚΣΙΚΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟ-

ΓΙΜΟ 

ΤΛΙΚΑ-
ΤΠΗΡΔΙΔ 

ΜΙΚΡΟ-
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

(τωρίς σύμβαση) 

Από 146,75 € - 
2.500,00 € 

 
1,5% & 0,024% 

ταρτόσημο και ΟΓΑ 
ταρτοσήμοσ 

0% 2‰  1% 4% 8% 

ΣΑΚΣΙΚΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟ-

ΓΙΜΟ 

ΤΛΙΚΑ-
ΤΠΗΡΔΙΔ 

ΜΙΚΡΟ-
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

(σύμβαση) 

Από 2.500,01 € και 
άνω 

 
1,5% & 0,024% 

ταρτόσημο και ΟΓΑ 
ταρτοσήμοσ 

2% 2‰  1% 4% 8% 

ΠΓΔ - ΔΠΑ 
ΤΛΙΚΑ-

ΤΠΗΡΔΙΔ 
ΤΜΒΑΗ Από 0,01 € και άνω  0% 2% 2‰  1% 4% 8% 

              

2 

ΛΟΙΠΟΙ 
ΔΠΟΠΣΔΤ-

ΟΜΔΝΟΙ 
ΦΟΡΔΙ του 

άρθρου 9 
παρ.1 του 
Ν.3580/07 

(Τ.Πε., ΔΚΑΒ, 
ΔΟΦ κλπ) 

ΣΑΚΣΙΚΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟ-

ΓΙΜΟ 

ΤΛΙΚΑ-
ΤΠΗΡΔΙΔ 

ΤΜΒΑΗ Από 0,01 € και άνω  
3% & 0,024% 

ταρτόσημο και ΟΓΑ 
ταρτοσήμοσ 

2% 0%  1% 4% 8% 

ΣΑΚΣΙΚΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟ-

ΓΙΜΟ 

ΤΛΙΚΑ-
ΤΠΗΡΔΙΔ 

ΜΙΚΡΟ-
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

(τωρίς σύμβαση) 

Από 0,01 € - 146,74 
€ 

 
3% & 0,024% 

ταρτόσημο και ΟΓΑ 
ταρτοσήμοσ 

0% 0%  0% 0% 0% 

ΣΑΚΣΙΚΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟ-

ΓΙΜΟ 

ΤΛΙΚΑ-
ΤΠΗΡΔΙΔ 

ΜΙΚΡΟ-
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

(τωρίς σύμβαση) 

Από 146,75 € - 
2.500,00 € 

 
3% & 0,024% 

ταρτόσημο και ΟΓΑ 
ταρτοσήμοσ 

0% 0%  1% 4% 8% 

ΣΑΚΣΙΚΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟ-

ΓΙΜΟ 

ΤΛΙΚΑ-
ΤΠΗΡΔΙΔ 

ΜΙΚΡΟ-
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

(σύμβαση) 

Από 2.500,01 € και 
άνω 

 
3% & 0,024% 

ταρτόσημο και ΟΓΑ 
ταρτοσήμοσ 

2% 0%  1% 4% 8% 

ΠΓΔ-ΔΠΑ 
ΤΛΙΚΑ-

ΤΠΗΡΔΙΔ 
ΤΜΒΑΗ Από 0,01 € και άνω  

3% & 0,024% 
ταρτόσημο και ΟΓΑ 

ταρτοσήμοσ 
2% 0%  1% 4% 8% 

ΑΔΑ: ΒΟΝ2Θ-ΕΤΟ
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Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   

Η Πρόεδρος  

 

                                                                             Αικατερίνη Καστανιώτη  

Κοινοποίηση: 

1. Γραφείο Τπουργού Τγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

κ. Ανδρέα Λοβέρδου  

2. Γραφείο Τφυπουργού Τγείας  

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

κ. Μιχαήλ Σιμοσίδη 

3. Γραφείο Τφυπουργού Τγείας  

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

κ. Δημήτριο Βαρτζόπουλο 

4. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα ΔΟΕ 

κ. Ιωάννη Διώτη 

5. Πρόεδρο Ελεγκτικού υνεδρίου 

κ. Ιωάννη Καραβοκύρη 

6. Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή ΕΤΤΠ  

κ. Μιχαήλ αμπατακάκη 

7. Τπηρεσίες Διαχειριστικών Αρχών  

Διοικητικών Περιφερειών  

8. Διαχειριστική Αρχή του Τ.Τ.Κ.Α 

 

Εσωτερική Διανομή 

1. Γραφείο Προέδρου 

2. Γραφείο Αντιπροέδρου 

3. Μέλη ΕΠΤ 

4. Γραφείο Διευθυντή  

 Προγραμματισμού και  

 Ελέγχου Προμηθειών 

5. Σμήμα Παρακολούθησης και  

 Ελέγχου Προμηθειών (Τπεύθυνοι Τ.Πε) 

ΑΔΑ: ΒΟΝ2Θ-ΕΤΟ


