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ΠΡΟ: Ωο πίλαθαο απνδεθηώλ                        

 
Σειέθσλα : 
Α΄ ΣΜΗΜΑ           33 38 403 - 404 
Τπνπξγεία            33 38 478 - 218 
– Απνθεληξ.  
Γηνηθήζεηο             33 38 422 
 
Β΄ ΣΜΗΜ Α           33 38 477 - 237 
ΟΣΑ -                      33 38 391 - 392 
ΝΠΓΓ 
Πξνζσπηθό           33 38 418 - 419, 
Ιδησηηθνύ                  
Γηθαίνπ 
Γ΄ ΣΜΗΜΑ             33 38 350 
Δηδηθά 
Μηζζνιόγηα 
 

ΘΔΜΑ: « α) Δηδηθή εηζθνξά αιιειεγγύεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο θαη β) Μείωζε 

ηνπ θηλήηξνπ απόδνζεο ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 1 ηνπ N.3205/2003  θαη ινηπώλ 

παξεκθεξώλ επηδνκάηωλ». 

αο θνηλνπνηνύκε: 

α) ηελ αξηζκ. 2/57654/0022/22-8-2011 (ΦΔΚ 1853 Β') θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε ησλ 

Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, αλαθνξηθά κε ηελ παξαθξάηεζε 

ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγύεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο, πνπ εθδόζεθε θαη' 

εμνπζηνδόηεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 2 πεξ. (α) ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 3986/2011  (ΦΔΚ 152 Α), 

όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο όκνηεο ησλ παξ. 3 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4002/2011 (ΦΔΚ 180 

Α), θαζώο θαη 

β) ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 23 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ λ.4002/2011  , αλαθνξηθά κε ηε κείσζε ηνπ 

θηλήηξνπ απόδνζεο θαη άιισλ παξεκθεξώλ επηδνκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζείηε θαη λα 

πξνβείηε ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

Α. Δηδηθόηεξα, γηα ηελ νξζή θαη νκνηόκνξθε εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ ηεο αλσηέξσ θνηλήο 

ππνπξγηθήο απόθαζεο, θξίλεηαη ζθόπηκν λα ηνληζζνύλ ηα εμήο : 

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ δηαηαθηηθνύ ηεο, πξνβιέπεηαη όηη ε εηδηθή εηζθνξά 

αιιειεγγύεο ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηό δύν ηνηο εθαηό (2%) επί ηνπ ζπλόινπ ησλ ηαθηηθώλ 

απνδνρώλ θαη ησλ πξόζζεησλ ακνηβώλ θαη απνδεκηώζεσλ (π.ρ. βαζηθνί κηζζνί, πάζεο θύζεσο 

επηδόκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ επηδόκαηνο αιινδαπήο, ακνηβέο θαη απνδεκηώζεηο, 

ηξίκελεο απνδνρέο, ππεξσξίεο,  
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απνδεκηώζεηο ιόγσ ζπκκεηνρήο ζε ζπιινγηθά όξγαλα, έμνδα θίλεζεο παγίσο 

θαηαβαιιόκελα θ.ι.π.), όινπ ηνπ κηζζνδνηνύκελνύ πξνζσπηθνύ (ιεηηνπξγώλ, ππαιιήισλ 

θαη ζηειερώλ ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ θαη ησλ σκάησλ Αζθαιείαο) ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ 

ΝΠΓΓ θαη ησλ ΟΣΑ, θαζώο θαη ηνπ πξνζσπηθνύ όισλ αλεμαηξέησο ησλ Γεκνζίσλ 

Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκώλ θαη ησλ ΝΠΙΓ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Σξαπεδώλ. 

Γελ ππόθεηληαη ζηελ αλσηέξσ εηζθνξά πνζά πνπ θαηαβάιινληαη σο δαπάλεο κεηαθίλεζεο. 

Από ηελ αλσηέξσ εηδηθή εηζθνξά εμαηξείηαη ην πξνζσπηθό πνπ θαηαβάιιεη ηελ εηζθνξά ππέξ 

θιάδνπ αλεξγίαο, πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ.δ. 

2961/1954 (ΦΔΚ 197 Α'), όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί κε ηηο όκνηεο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 44 

ηνπ λ. 2084/1992 (ΦΔΚ 165 Α') θαη ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152 Α'). 

2. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 νξίδεηαη όηη ην πνζό ηεο αλσηέξσ εηζθνξάο απνηειεί 

έζνδν ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ θαη απνδίδεηαη ζηνλ θσδηθό Αξηζκό Δζόδσλ (ΚΑΔ) 

0828 «Έζνδα από ηελ εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγύεο (2%) γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο 

(άξζξν 38 παξ. 2 α ηνπ λ. 3986/2011).». 

3. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 νξίδεηαη όηη ην ελ ιόγσ πνζό παξαθξαηείηαη θαηά ηελ 

πιεξσκή ηεο ηαθηηθήο κηζζνδνζίαο θαη ησλ ινηπώλ πξόζζεησλ ακνηβώλ θαη απνδεκηώζεσλ 

ηνπ κηζζνδνηνύκελνύ πξνζσπηθνύ ηεο παξ. 1 ηεο ελ ιόγσ θ.π.α. Η απόδνζε απηνύ ζηνλ 

νηθείν ΚΑΔ ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ πξαγκαηνπνηείηαη θάζε κήλα, ζύκθσλα κε ηε 

δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη θαη γηα ηελ απόδνζε ησλ ινηπώλ θξαηήζεσλ. Δηδηθόηεξα, γηα ηηο 

Γεκόζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνύο, ΝΠΙΓ θαη Σξάπεδεο, θαζώο θαη ηνπο θνξείο ηνπ 

Γεκνζίνπ, ΝΠΓΓ θαη ΟΣΑ, πνπ δελ έρνπλ εληαρζεί ζην Δληαίν ύζηεκα Πιεξσκήο ηεο ΔΑΠ, 

ε απόδνζε ηεο αλσηέξσ θξάηεζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζην ηέινο θάζε κήλα κέζσ ησλ Γ. Ο. Τ. 

4. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 νξίδεηαη ε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο ηεο 

θνηλνπνηνύκελεο θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο, ε νπνία είλαη ε 1-1-2011, πνπ ξεηά νξίδεηαη 

ζην άξζξν 38 παξ. 2 ηνπ Ν. 3986/2011, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 24 παξ. 3 ηνπ Ν. 

4002/2011. Η αλσηέξσ εηδηθή εηζθνξά, πνπ αλαινγεί ζην ρξνληθό δηάζηεκα από 1-1-2011 

έσο ην κήλα πξώηεο εθαξκνγήο ηεο ελ ιόγσ παξαθξάηεζεο, θαηαλέκεηαη ηζόπνζα ζηνπο 

ελαπνκείλαληεο κήλεο ηνπ ίδηνπ έηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ κήλα πξώηεο 

εθαξκνγήο θαη ζπλεηζπξάηηεηαη κε ηηο εηζθνξέο ησλ κελώλ απηώλ. Από 1-1-2012, ε 

παξαθξάηεζε ηεο εηδηθήο εηζθνξάο ζα εμαθνινπζήζεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηα 

πξναλαθεξόκελα. 

Β. Όζνλ αθνξά ηε κείσζε ηνπ θηλήηξνπ απόδνζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ πνπ 

ακείβνληαη κε ην πξώην κέξνο ηνπ λ. 3205/2003 (ΦΔΚ 297 Α') θαη ησλ παξεκθεξώλ κε απηό 

επηδνκάησλ, πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο ακεηβόκελνπο κε εηδηθά κηζζνιόγηα ή ππνπξγηθέο 

απνθάζεηο ή ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηαηηεηηθέο απνθάζεηο θ.ι.π., ζαο πιεξνθνξνύκε όηη 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 23 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ λ.4002/2011, από 1-7-2011 

κεηώλνληαη: 

1.Καηά πνζνζηό 50% ην θίλεηξν απόδνζεο ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 1ηνπ λ. 3205/2003, όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3670/2008  θαη ην νπνίν δηακνξθώλεηαη 

κεηά ηε κείσζε απηή γηα ππαιιήινπο πνπ ππεξεηνύλ ζε Γεκόζην, ΝΠΓΓ θαη ΟΣΑ θαηά 

θαηεγνξία, 

α. ΤΔ ζην πνζό ησλ 28,50 € κεληαίσο, 

β. ΓΔ ζην πνζό ησλ 32 € κεληαίσο, 

γ. ΣΔ ή Π Δ ρσξίο πηπρίν ζην πνζό ησλ 40 € κεληαίσο, 

δ. ΣΔ κε πηπρίν ΣΔΙ ή ηζόηηκν ζην πνζό ησλ 45 € κεληαίσο θαη 

ε. ΠΔ κε πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ ή ηζόηηκν ζην πνζό ησλ 50 € κεληαίσο. 

Σα πνζά ησλ αλσηέξσ πεξηπηώζεσλ α' θαη β' ηα νπνία πξνζαπμάλνληαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 3205/2003 θαηά 
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δέθα Δπξώ (10 €) κε ηε ζπκπιήξσζε είθνζη πέληε (25) εηώλ ππεξεζίαο, κεηώλνληαη ζε πέληε 

Δπξώ (5€). 

2.Καηά πνζνζηό 30% ην θίλεηξν απόδνζεο ησλ Γηπισκαηηθώλ ππαιιήισλ θαη ησλ 

εμνκνηνύκελσλ κηζζνινγηθά κε απηνύο (παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ.3205/2003, 

όπσο ηζρύεη). 

3.Καηά πνζνζηό 25% ην εηδηθό εξεπλεηηθό επίδνκα, γηα ηελ εθηέιεζε κεηαδηδαθηνξηθήο 

έξεπλαο, θαζώο θαη ηαρύηεξεο θαη απνηειεζκαηηθόηεξεο πξνώζεζεο ησλ εξεπλεηηθώλ 

πξνγξακκάησλ ησλ Δξεπλεηώλ θαη ησλ Δηδηθώλ Λεηηνπξγηθώλ Δπηζηεκόλσλ (Δ.Λ.Δ.) 

(πεξηπηώζεηο i θαη ii ηνπ εδαθίνπ γ' ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.3205/2003). 

4.Καηά πνζνζηό 20% α) ην εηδηθό εξεπλεηηθό επίδνκα, γηα ηελ εθηέιεζε κεηαδηδαθηνξηθήο 

έξεπλαο θαη ηελ ηαρύηεξε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε πξνώζεζε ησλ εξεπλεηηθώλ 

πξνγξακκάησλ ησλ κειώλ Γ.Δ.Π. Παλεπηζηεκίσλ (εδάθην δ' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 

36 ηνπ λ.3205/2003), β) ην εξεπλεηηθό επίδνκα ηερλνινγηθήο έξεπλαο ησλ κειώλ Δ.Π. ησλ 

Σ.Δ.Ι. (εδάθην δ' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ.3205/2003), γ) ην επίδνκα γηα ηελ 

ηαρύηεξε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε πξνώζεζε ησλ εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ ηνπ 

Δπηζηεκνληθνύ θαη Δξεπλεηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ Κ.Δ.Π.Δ. (εδάθην γ' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 40 ηνπ λ.3205/2003), δ) ην εηδηθό εξεπλεηηθό επίδνκα ησλ ηαθηηθώλ θαζεγεηώλ θαη 

ηνπ ινηπνύ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκόζηαο Τγείαο (εδάθην ε' ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ.3205/2003 θαη άξζξν 29 ηνπ λ. 3370/2005 ), ε) ην εηδηθό 

εξεπλεηηθό επίδνκα, γηα ηελ εθηέιεζε κεηαδηδαθηνξηθήο έξεπλαο θαη ηελ ηαρύηεξε θαη 

απνηειεζκαηηθόηεξε πξνώζεζε ησλ εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ ηνπ επηζηεκνληθνύ 

πξνζσπηθνύ ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη ησλ κειώλ ηνπ Παηδαγσγηθνύ 

Ιλζηηηνύηνπ (εδάθην γ' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ.3205/2003 θαη εδάθην γ' ηεο 

παξαγξάθνπ 15 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.3966/2011 ), ζη) ην επίδνκα Ννζνθνκεηαθήο 

απαζρόιεζεο, απόδνζεο θαη εηδηθώλ ζπλζεθώλ άζθεζεο ηαηξηθνύ έξγνπ ησλ ηαηξώλ ηνπ 

Δ..Τ. θαη ησλ εμνκνηνύκελσλ κηζζνινγηθά κε απηνύο (παξάγξαθνο Α.3 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ 

λ.3205/2003), δ) ην επίδνκα απνθιεηζηηθνύ εηδηθνύ ιεηηνπξγήκαηνο ησλ Αξρηεξέσλ (εδάθην γ' 

ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ.3205/2003), ε) ην εηδηθό επίδνκα λαπηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη κεηαπηπρηαθήο έξεπλαο ησλ κειώλ Δθπαηδεπηηθνύ Πξνζσπηθνύ ησλ 

Αθαδεκηώλ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ (Α.Δ.Ν.) (εδάθην δ' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 

3450/2006  ) θαη όζσλ εθ ησλ κειώλ ηνπ ελ ιόγσ πξνζσπηθνύ εμαθνινπζνύλ λα δηέπνληαη 

από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ.3205/2003, ζ) ην εηδηθό εξεπλεηηθό επίδνκα, γηα ηελ 

εθηέιεζε κεηαδηδαθηνξηθήο έξεπλαο θαη ηελ ηαρύηεξε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε πξνώζεζε ησλ 

εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ ησλ κειώλ Γ.Δ.Π. θαη ησλ κειώλ Δ.Δ.ΓΙ.Π. ησλ Αλώηαησλ 

ηξαηησηηθώλ Δθπαηδεπηηθώλ Ιδξπκάησλ (Α..Δ.Ι.) (εδάθην δ' ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη εδάθην ε' 

ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 3187/2003 ), η) ην εξεπλεηηθό επίδνκα ηνπ ηαθηηθνύ 

δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ησλ Αλσηάησλ Δθθιεζηαζηηθώλ Αθαδεκηώλ (Α.Δ.Α.) (εδάθην δ' ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3432/2006 ) θαη ηα) ην εηδηθό εξεπλεηηθό επίδνκα γηα ηελ 

εθηέιεζε κεηαδηδαθηνξηθήο έξεπλαο ησλ κειώλ Δ.Δ.ΓΙ.Π ησλ Παλεπηζηεκίσλ (παξάγξαθνο 4 

ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ π.δ.118/2002  ). 

5.Καηά πνζνζηό 15% α) ην επίδνκα ηαρύηεξεο θαη απνηειεζκαηηθόηεξεο δηεθπεξαίσζεο ησλ 

ππνζέζεσλ, θαζώο θαη αληηζηάζκηζεο ησλ δαπαλώλ ζηηο νπνίεο ππνβάιινληαη θαηά ηελ 

άζθεζε ηνπ ιεηηνπξγήκαηνο ηνπο νη Γηθαζηηθνί Λεηηνπξγνί (δεκηνπξγία θαη ελεκέξσζε 

βηβιηνζήθεο, νξγάλσζε γξαθείνπ) (παξάγξαθνο Α.3 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ.3205/2003), β) ην 

επίδνκα ηαρύηεξεο θαη απνηειεζκαηηθόηεξεο δηεθπεξαίσζεο ησλ ππνζηεξηδόκελσλ ελώπηνλ 

ησλ δηθαζηεξίσλ ππνζέζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ., θαζώο θαη αληηζηάζκηζεο ησλ 

δαπαλώλ ζηηο νπνίεο ππνβάιινληαη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο ηα 
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κέιε ηνπ θύξηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Ν..Κ. (παξάγξαθνο Α.3 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ.3205/2003), 

γ) ε πάγηα θαηά κήλα απνδεκίσζε ησλ Ιαηξνδηθαζηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζύλεο, ιόγσ 

ησλ εηδηθώλ ζπλζεθώλ πξνζθνξάο ππεξεζηώλ, ηεο απαζρόιεζήο ηνπο ρσξίο σξάξηα 

εξγαζίαο, θαζώο θαη γηα ηε δεκηνπξγία θαη ελεκέξσζε βηβιηνζήθεο (παξάγξαθνο Α.4 ηνπ 

άξζξνπ 35 ηνπ λ.3205/2003) θαη δ) ην εηδηθό κνπζηθό επίδνκα ησλ Μνπζηθώλ ηεο Κξαηηθήο 

Οξρήζηξαο Αζελώλ, ηεο Κξαηηθήο Οξρήζηξαο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Οξρήζηξαο ηεο Λπξηθήο 

θελήο (εδάθην γ' ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ.3205/2003). 

 

6.Καηά πνζνζηό 10% α) ε εηδηθή πξόζζεηε ακνηβή ηνπ εηδηθνύ επηζηεκνληθνύ πξνζσπηθνύ 

ησλ Αλεμάξηεησλ Γηνηθεηηθώλ Αξρώλ θαη ην επίδνκα απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη 

παξαγσγηθόηεηαο ηνπ εηδηθνύ επηζηεκνληθνύ πξνζσπηθνύ ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο 

θαη ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ, β) ην επίδνκα Δηδηθήο 

Απαζρόιεζεο γηα ηελ Δζληθή Άκπλα, Γεκόζηα Σάμε θαη Αζθάιεηα ησλ ζηειερώλ ησλ 

Δλόπισλ Γπλάκεσλ (Δ.Γ.) θαη αληηζηνίρσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ 

θαη ηνπ Ληκεληθνύ ώκαηνο (ώκαηα Αζθαιείαο) (παξάγξαθνο Α.4 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ 

λ.3205/2003). 

7.Καηά πνζνζηό 30% ηα πνζά πνπ πξνβιέπνληαη σο θίλεηξν ή πξηκ παξαγσγηθόηεηαο από 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ή δηαηηεηηθέο απνθάζεηο ή θνηλέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο θαη 

θαηαβάιινληαη ζε πξνζσπηθό κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ηνπ Γεκνζίνπ, ΝΠΓΓ θαη 

ΟΣΑ. εκεηώλεηαη όηη, εάλ ηα πνζά ηεο παξνύζαο πεξίπησζεο ππεξβαίλνπλ ηα δηαθόζηα 

(200) Δπξώ κεληαίσο, ην ελ ιόγσ πνζνζηό κείσζεο θαζνξίδεηαη ζε 15%. 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη νη αλσηέξσ κεηώζεηο ζα ππνινγηζηνύλ ζηα κεησκέλα, κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.3833/2010 θαη ηηο όκνηεο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ ηξίηνπ ηνπ 

λ.3845/2010, πνζά, όπσο απηά έρνπλ δηακνξθσζεί ηελ 1-6-2010. 

Δπίζεο, επηζεκαίλεηαη όηη, ην αλώηαην όξην ηεο πεξ.α' ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

λ.3833/2010 (αλώηαην όξην Γηθαζηηθώλ Λεηηνπξγώλ θαη θύξηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Ν..Κ.) 

δηακνξθώλεηαη, από 1-7-2011, ζην πνζό ησλ 8.314,56 €, ελώ ην όξην ηεο πεξ. β' ηεο ηδίαο 

παξαγξάθνπ θαη άξζξνπ (αλώηαην όξην γηαηξώλ ηνπ Δ..Τ.) ζην πνζό ησλ 5.964,33 €. 

Σέινο, επηζεκαίλεηαη όηη νη ινηπέο θξαηήζεηο (εηζθνξά ππέξ ηνπ Σακείνπ 

Πξόλνηαο ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ, εηζθνξά ππέξ ηνπ ΟΑΔΓ) ηεο παξ. 2 πεξ. β' ηνπ 

άξζξνπ 38 ηνπ Ν. 3986/2011, ηζρύνπλ από 1-1-2011 (άξζξν 24 παξ. 3 ηνπ Ν. 4002/2011) θαη 

ζα παξαθξαηεζνύλ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο πνπ ζα ζαο απνζηαινύλ. 

Ο ΑΝ. ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟ ΑΥΙΝΙΓΗ 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Ο Πξνϊζηάκελνο Γηεθπ/ζεο α.α.
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(Αθνινπζνύλ ην θείκελν ηεο απόθαζεο θαη νη θνηλνπνηνύκελεο δηαηάμεηο) 

Αξηζκ. 2/57654/0022/22-8-2011 (ΦΔΚ 1853 Β ) Κ.Τ.Α. 

ΘΔΜΑ: «Δηδηθή εηζθνξά αιιειεγγύεο ηεο παξ. 2 α ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 
3986/2011 (ΦΔΚ 152 Α')». 

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΗ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 3986/2011 «Δπείγνληα Μέηξα Δθαξκνγήο 

Μεζνπξόζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2012 - 2015» (ΦΔΚ 152 Α'), όπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 4002/2011 (ΦΔΚ 180 Α'). 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ π.δ. 63/2005 «Κσδηθνπνίεζε λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη 

Κπβεξλεηηθά Όξγαλα» (ΦΔΚ 98 Α'). 

3. Σελ αξηζκ. Τ350/8-7-2011 (ΦΔΚ 1603 Β') απόθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ «Καζνξηζκόο 

αξκνδηνηήησλ ησλ Αλαπιεξσηώλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ Φίιηππνπ αρηλίδε θαη Παληειή 

Οηθνλόκνπ». 

4. Σελ αξηζκ. 2/53509/0022/21-7-2011 (ΑΓΑ : 4ΑΓΗ-Υ5Φ) απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 

«Σξνπνπνίεζε θώδηθα θαηάηαμεο εζόδσλ θαη εμόδσλ ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ.». 

5. Σν γεγνλόο όηη από ηελ εθαξκνγή ηεο παξνύζαο απόθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζηνλ θξαηηθό 

πξνϋπνινγηζκό 

Α π ν θ α ζ ί δ ν π κ ε  

1. Η πξνβιεπόκελε από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 α ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152 Α') 

εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγύεο ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηό δύν ηνηο εθαηό (2%) επί ηνπ ζπλόινπ ησλ 

ηαθηηθώλ απνδνρώλ θαη πξόζζεησλ ακνηβώλ θαη απνδεκηώζεσλ όινπ ηνπ κηζζνδνηνύ κελνύ 

πξνζσπηθνύ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ο.Σ.Α., θαζώο θαη ηνπ πξνζσπηθνύ όισλ 

αλεμαηξέησο ησλ Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκώλ θαη ησλ Ν.Π.Ι.Γ., 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Σξαπεδώλ. Δμαηξείηαη ην πξνζσπηθό πνπ θαηαβάιιεη ηελ 

εηζθνξά ππέξ θιάδνπ αλεξγίαο, πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 32 ηνπ λ.δ. 2961/1954 (ΦΔΚ 197 Α'), όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί κε ηηο όκνηεο ηεο παξ. 6 

ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 2084/1992 (ΦΔΚ 165 Α') θαη ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3986/2011 

(ΦΔΚ 152 Α')». 

2. Σν πνζό ηεο εηζθνξάο αιιειεγγύεο ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ απνηειεί έζνδν ηνπ 

θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ θαη απνδίδεηαη ζηνλ Κσδηθό Αξηζκό Δζόδσλ (ΚΑΔ) 0828 «Έζνδα 

από ηελ εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγύεο (2%) γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο (άξζξν 38 παξ. 

2 α λ. 3986/2011).». 

3. Σν ελ ιόγσ πνζό παξαθξαηείηαη θαηά ηελ πιεξσκή ηεο ηαθηηθήο κηζζνδνζίαο θαη ησλ ινηπώλ 

πξόζζεησλ ακνηβώλ θαη απνδεκηώζεσλ ηνπ κηζζνδνηνύκελνπ πξνζσπηθνύ ηεο παξ. 1 ηεο 

παξνύζαο. Η απόδνζε απηνύ ζηνλ νηθείν ΚΑΔ ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ γίλεηαη θάζε κήλα 

ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ απόδνζε θαη ησλ ινηπώλ θξαηήζεσλ. 

Δηδηθόηεξα, γηα ηηο Γεκόζηεο Δπηρεηξήζεηο, Οξγαληζκνύο θαη ΝΠΙΓ, θαζώο θαη ηνπο θνξείο ηνπ 

Γεκνζίνπ, ΝΠΓΓ θαη ΟΣΑ, πνπ δελ έρνπλ εληαρζεί ζην Δληαίν ύζηεκα Πιεξσκήο ηεο ΔΑΠ, ε 

απόδνζε ηεο αλσηέξσ θξάηεζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζην ηέινο θάζε κήλα κέζσ ησλ Γ. Ο. Τ. 

4. Η απόθαζε απηή ηζρύεη από 1-1-2011. Η αλσηέξσ εηδηθή εηζθνξά, πνπ αλαινγεί ζην ρξνληθό 

δηάζηεκα από 1-1-2011 έσο 31-7-2011, θαηαλέκεηαη ηζόπνζα θαη ζπλεηζπξάηηεηαη κε ηηο εηζθνξέο 

ησλ επόκελσλ κελώλ ηνπ έηνπο 
2011. 
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Η απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

 
Ο Αλαπιεξωηήο Τπνπξγώλ 

Οηθνλνκηθώλ 

Φ. αρηλίδεο 

Ο Τπνπξγόο Δξγαζίαο θαη Κνηλωληθήο 

Αζθάιηζεο Γ. Κνπηξνπκάλεο

 
Ν. 3986/2011 (ΦΔΚ 152 Α ) 

Άξζξν 38 παξ. 2 όπωο ζπκπιεξώζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηωλ παξ. 3 θαη 11 ηνπ 

άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4002/2011. 

α) Καζηεξώλεηαη εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγύεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο. Η 

εηζθνξά απηή ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηό δύν ηνηο εθαηό (2%) επί ησλ ηαθηηθώλ απνδνρώλ θαη 

πξόζζεησλ ακνηβώλ θαη απνδεκηώζεσλ όισλ ησλ κηζζνδνηνύκελσλ ππαιιήισλ ηνπ 

Γεκνζίνπ, Ν.Π.Γ.Γ., Ο.Σ.Α., θαζώο θαη ησλ ππαιιήισλ όισλ αλεμαηξέησο ησλ Γεκνζίσλ 

Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκώλ θαη ησλ Ν.Π.Ι.Γ., ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Σξαπεδώλ. 

Από ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνύκελσλ εδαθίσλ εμαηξείηαη ην πξνζσπηθό πνπ θαηαβάιιεη ηελ 

εηζθνξά ππέξ θιάδνπ αλεξγίαο, πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

32 ηνπ λ.δ. 2961/1954 (ΦΔΚ 197 Α'), όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ 

άξζξνπ 44 ηνπ λ. 2084/1992 (ΦΔΚ 165 Α') θαη ηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ 

παξόληνο λόκνπ. 

β) Καζηεξώλεηαη εηδηθή εηζθνξά ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ Σακείνπ Πξόλνηαο ησλ Γεκνζίσλ 

Τπαιιήισλ (ΣΠΓΤ) πέξαλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ, ππέξ ηνπ Σακείνπ Πξόλνηαο ησλ Γεκνζίσλ 

Τπαιιήισλ. Η εηζθνξά απηή ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηό έλα ηνηο εθαηό (1%) επί ησλ ηαθηηθώλ 

απνδνρώλ θαη πξόζζεησλ ακνηβώλ θαη απνδεκηώζεσλ όισλ ησλ δηθαηνύρσλ ππαιιήισλ 

ηνπ Σακείνπ. Γηα όζνπο ππαιιήινπο ηνπ δεύηεξνπ εδαθίνπ ηεο πξνεγνύκελεο πεξίπησζεο 

δελ είλαη αζθαιηζκέλνη ζην ΣΠΓΤ ε εηζθνξά ππνινγίδεηαη ζε έλα ηνηο εθαηό (1%) επί ησλ 

ηαθηηθώλ απνδνρώλ θαη πξόζζεησλ ακνηβώλ θαη απνδεκηώζεσλ, ππέξ ηνπ ΟΑΔΓ. Με θνηλή 

απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κπνξεί λα 

ξπζκίδεηαη ν ηξόπνο ππνινγηζκνύ, είζπξαμεο θαη απόδνζεο ηεο εηδηθήο εηζθνξάο 

αιιειεγγύεο θαη θάζε άιιν αλαγθαίν ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ. 

γ) Οη εηδηθέο εηζθνξέο ησλ πξνεγνύκελσλ πεξηπηώζεσλ πνπ αλαινγνύλ ζην ρξνληθό 

δηάζηεκα από 1.1.2011 έσο 31.7.2011 θαηαλέκνληαη ηζόπνζα θαη ζπλεηζπξάηηνληαη κε ηηο 

εηζθνξέο ησλ επόκελσλ κελώλ ηνπ έηνπο 2011 ζύκθσλα θαη κε όζα νξίδνληαη ζηελ θνηλή 

ππνπξγηθή απόθαζε πνπ εθδίδεηαη θαη' εμνπζηνδόηεζε ηεο πξνεγνύκελεο πεξίπησζεο. 

Ν. 4002/2011 (ΦΔΚ 180 Α ) Άξζξν 55 

παξ. 23 

Μεηώλνληαη από 1.7.2011 θαηά πνζνζηό : 

α) 50% ην πνζό ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 3205/2003 (ΦΔΚ 297 Α'), όπσο 

ηζρύεη. 

β) 30% ην πνζό ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 3205/2003, όπσο ηζρύεη, γ) 25% ηα 

πνζά ηεο πεξίπησζεο ii ηνπ εδαθίνπ γ' ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 38 θαη ηεο 

πεξίπησζεο i ηνπ εδαθίνπ γ' ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν.3205/2033, όπσο 

ηζρύνπλ. 

δ) 20% ηα πνζά ηνπ εδαθίνπ δ' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 36, ηνπ εδαθίνπ δ' ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 37, ηνπ εδαθίνπ γ' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 40, ηνπ  
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εδαθίνπ γ' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 42, ηεο παξαγξάθνπ Α.3 ηνπ άξζξνπ 44, ηνπ 

εδαθίνπ γ' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 48, ηνπ εδαθίνπ δ' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 

11 ηνπ λ. 3450/2006 (ΦΔΚ 64 Α'), ηνπ εδαθίνπ δ' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 

3187/2003 (ΦΔΚ 233 Α') θαη ηνπ εδαθίνπ ε' ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 

3187/2003, ηνπ εδαθίνπ δ' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3432/2006 (ΦΔΚ 14 Α'), 

ηνπ εδαθίνπ γ' ηεο παξαγξάθνπ 15 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3966/2011 (ΦΔΚ 118 Α'), ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ π.δ. 118/2002 (ΦΔΚ 99 Α'), όπσο ηζρύνπλ θαη ηα πνζά ηνπ 

εηδηθνύ εξεπλεηηθνύ επηδόκαηνο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 3370/2005 (ΦΔΚ 176 Α'), ε) 15% ηα 

πνζά ηεο παξαγξάθνπ Α.3 ηνπ άξζξνπ 30, ηεο παξαγξάθνπ Α.3 ηνπ άξζξνπ 33, ηεο 

παξαγξάθνπ Α.4 ηνπ άξζξνπ 35 θαη ηνπ εδαθίνπ γ' ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ. 

3205/2003, όπσο ηζρύνπλ, ζη) 10% ηα πνζά πνπ ρνξεγνύληαη σο εηδηθή πξόζζεηε ακνηβή ή 

επίδνκα απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη παξαγσγηθόηεηαο ζην εηδηθό επηζηεκνληθό πξνζσπηθό 

ησλ Αλεμάξηεησλ Γηνηθεηηθώλ Αξρώλ θαη ηα πνζά ηεο παξαγξάθνπ Α.4 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 

3205/2003. 

δ) 30% ηα πνζά πνπ πξνβιέπνληαη σο θίλεηξν ή πξηκ παξαγσγηθόηεηαο από ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο εξγαζίαο ή δηαηηεηηθέο απνθάζεηο ή θνηλέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο θαη 

θαηαβάιινληαη ζην πξνζσπηθό κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ηνπ Γεκνζίνπ, Ν.Π.Γ.Γ. 

θαη Ο.Σ.Α. Δάλ ηα πνζά ηεο παξνύζαο πεξίπησζεο ππεξβαίλνπλ ηα δηαθόζηα (200) επξώ 

κεληαίσο, ην αλσηέξσ πνζνζηό θαζνξίδεηαη ζε 15%. 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ  

Α. Απνδέθηεο πξνο ελέξγεηα : 

1. Όια ηα Υπνπξγεία 

α. Γξαθεία θ.θ. Υπνπξγώλ, θαη Υθππνπξγώλ β. Γξαθεία θ. θ. Γεληθώλ θαη Δηδηθώλ 

Γξακκαηέωλ γ. Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνύ 

δ. Γ/λζεηο Οηθνλνκηθνύ 

(κε ηελ παξάθιεζε λα θνηλνπνηήζνπλ ηελ 

παξνύζα ζε όια ηα Ν.Π.Γ.Γ., Ο.Τ.Α., ΓΔΚΟ θαη ΝΠΙΓ πνπ επνπηεύνπλ) 

2. Διεγθηηθό Σπλέδξην 

3. Όιεο ηηο Απνθεληξωκέλεο Γηνηθήζεηο α. Γξαθεία θ.θ. 

Γεληθώλ Γξακκαηέωλ β. Γ/λζεηο Οηθνλνκηθνύ 

γ. Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνύ 

4. Όιεο ηηο Πεξηθέξεηεο 

α. Γξαθεία θ.θ. Πεξηθεξεηαξρώλ β. Γ/λζεηο Οηθνλνκηθνύ γ. Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνύ 

5. Βνπιή ηωλ Διιήλωλ Λνγηζηήξην 

6. Σπκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο 

7. Άξεην Πάγν 

8. Ννκηθό Σπκβνύιην ηνπ Κξάηνπο 

9. Όιεο ηηο Υ.Γ.Δ. 

10. Όιεο ηηο Γ. Ο. Υ. θαη 

Γ/λζεηο Δπηζεωξήζεωο Γ. Ο. Υ. 

11. Όιεο ηηο Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθέο Αξρέο (Α.Γ.Α.) 

12. Γ.Λ.Κ. 

α. Γ/λζε 50
1
 

Κάληγγνο 29 ,  101 10 Αζήλα β. Δληαία 

Αξρή Πιεξωκήο Κάληγγνο 29, 101 10 

Αζήλα 

13. Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ Δηδηθή 

Γξακκαηεία ΓΔΚΟ Καξαγηώξγε Σεξβίαο 

8, 101 80 Αζήλα 

14. Η.ΓΙ.ΚΑ. ΑΔ 

Λ. Σπγγξνύ 101 θαη Λαγνπκηηδή 40 117 45 Αζήλα. 

15. Τξάπεδα ηεο Διιάδνο Διεπζεξίνπ 

Βεληδέινπ 21 102 50 Αζήλα 

16. Όιεο ηηο Σξάπεδεο 
17. Ο ΜΔ.Γ. 
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