
 

               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Αθήνα,   13/12/2011 
               ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ                                           Αριθ. Πρωτ.:17534/1499  
               ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
               ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                    
              ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
              ΤΜΗΜΑ: ΙΙ      ΠΡΟΣ: 1-Όλα τα Υπουργεία  

Ταχ. ∆/νση: Πειραιώς 40                               (µε την παράκληση άµεσης ενηµέρωσης 
                Πληροφορίες: Ε. Λιουδάκη                                            των εκκαθαριστών των υπηρεσιών τους και            

Τηλέφωνο: 2131516665                       των εποπτευοµένων Φορέων, ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆,      
                         2131516220, 6321                                        ΟΤΑ & ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις) 

                                                                                        2- Ειδική  Γραµµατεία ∆ηµοσίων 
                                                                                      Επιχειρήσεων & Οργανισµών 
                                                                                   (ΕΓ∆ΕΚΟ) – Καραγιώργη Σερβίας 8 
                                                                                   Αθήνα -10180 
                                                                                3- ΟΑΕ∆ -∆ιοίκηση                                                          
                                                                                        Θράκης 8 -Τράχωνες 
                                                                                     4- Ελεγκτικό Συνέδριο 

 
 

Θέµα: «∆ιευκρινήσεις επί των διατάξεων της παρ. 2β του αρθρ. 38 του Ν. 3986/2011 

ειδικής εισφοράς 1%  υπέρ ΟΑΕ∆» 

 
Σε συνέχεια της αρίθµ. οικ. 16287/1375/7-9-2011 εγκυκλίου µας και µε αφορµή 

ερωτήµατα σχετικά µε την καθιέρωση της ειδικής εισφοράς 1% υπέρ ΟΑΕ∆, κρίνεται σκόπιµο 

να διευκρινισθούν τα εξής: 

Η ανωτέρω εισφορά υπολογίζεται και στις περιπτώσεις εκείνες οι οποίες εξαιρούνται 

από την παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2% για την καταπολέµηση της 

ανεργίας η οποία καθιερώνεται µε την παρ. 2α του αρθ. 38 του ίδιου νόµου, εφόσον δεν 

υπάγονται στο ΤΠ∆Υ.   

Η ειδική εισφορά 1% υπέρ ΟΑΕ∆ (στ. γ,’ εδ. β’ παρ.2 του αρθ. 38 του N.3986/11) 

καθιερώνεται σε όλο ανεξαιρέτως το µισθοδοτούµενο προσωπικό (διοικητικά στελέχη, 

αιρετοί α’ & β’ βαθµού, µετακλητοί, στρατιωτικό προσωπικό Ε.∆. κλπ.), του ∆ηµοσίου, 

ΝΠ∆∆, ΟΤΑ, ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις, Οργανισµοί και ΝΠΙ∆, ορισµένου και αορίστου χρόνου, 

το οποίο δεν είναι ασφαλισµένο στο Ταµείο Πρόνοιας ∆ηµοσίων Υπαλλήλών (ΤΠ∆Υ).   

∆ιευκρινίζουµε ακόµα ότι υπόκεινται στη ρύθµιση για την ειδική εισφορά 1% υπέρ 

ΟΑΕ∆ και οι περιπτώσεις των υπαλλήλων όπου υπάγονται στην ασφάλιση άλλου τοµέα ή 
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κλάδου πρόνοιας για εφάπαξ παροχή όπως για παράδειγµα  ΤΣΜΕ∆Ε, ΤΣΑΥ, ΤΠΠ – ΟΣΕ, 

κλπ, εξαιρούνται µόνο όσοι υπάγονται στο ΤΠ∆Υ.  

Η εν λόγω ειδική εισφορά 1% υπέρ του ΟΑΕ∆ είναι επιπρόσθετη και ανεξάρτητη 

από τις προβλεπόµενες ασφαλιστικές εισφορές που ήδη καταβάλλονται υπέρ του ΟΑΕ∆ 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 1 εδάφιο α’ του ν.δ. 2961/1954 (Α’ 197) όπως 

διαµορφώθηκαν µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 2084/1992,  οι οποίες  

αυξάνονται κατά 0,50% για τον εργοδότη και 0,50% για τον εργαζόµενο από 1/8/2011 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθ. 44 του Ν.3986/11 (π.χ. ∆ΕΗ, ΟΣΕ, ∆ηµοτικές 

Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Οργανισµοί Εγγείων Βελτιώσεων, κλπ.). 

 

     Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

           ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ  

 

 

 

 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή: 

1. ∆19/ΙΙ 
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