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ΘΕΜΑ : «Ραρακράτθςθ τθσ ειδικισ ειςφοράσ των αςφαλιςμζνων του Ταμείου Ρρόνοιασ 

Δθμοςίων Υπαλλιλων ( Τ .Ρ. Δ .Υ .)  

1.ε ςυνζχεια τθσ αρικ.2/61158/0022/29-8-20111 εγκυκλίου τθσ Δ22- Διεφκυνςθσ 

Μιςκολογίου , ςασ γνωρίηουμε ότι , ςτο διαδίκτυο ( www . diavqeia . gr , ΑΔΑ : 4 ΑΧΖΛ - Α 2 

Γ ), ζχει αναρτθκεί θ αρικ . Φ .80020/ οικ .20199/ 591 /7-9-20112 εγκφκλιοσ τθσ Διεφκυνςθσ 

Πρόςκετθσ Αςφάλιςθσ του Τπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ , ςχετικά με 

τθν ζναρξθ καταβολισ τθσ ειδικισ ειςφοράσ των αςφαλιςμζνων του Σ . Π . Δ . Τ . *( άρκ .38, 

παρ.2β , ν .3986/2011 ( Α .152)+.  

2.Ειδικότερα , με τθν ανωτζρω εγκφκλιο διευκρινίηεται ότι , ςφμφωνα με τισ ανωτζρω 

διατάξεισ , όπωσ ςυμπλθρώκθκαν με τθν παρ. 3, του άρκρου 24, του ν .4002/2011 ( Α .180), 

θ ειδικι ειςφορά 1% υπζρ του Σ . Π .Δ . Τ ., παρακρατείται από 1.1.2011 και εξισ . Η εν λόγω 

ειςφορά , που αφορά ςτο χρονικό διάςτθμα από 1.1.2011 ζωσ 31.7.2011 κα κατανζμεται 

ιςόποςα και κα ςυνειςπράττεται με τθν ειςφορά των επόμενων μθνών τρζχοντοσ ζτουσ  

                                                           
1
 2/61158/0022/2011.ΘΕΜΑ: « α) Ειδικι ειςφορά αλλθλεγγφθσ για τθν καταπολζμθςθ τθσ ανεργίασ και β) 

Μείωςθ του κινιτρου απόδοςθσ του άρκρου 12 παρ. 1 του N.3205/2003 και λοιπών παρεμφερών επιδομάτων».  

2
 Φ.80020/οικ.20199/591/2011.ΘΕΜΑ: Γνωςτοποίθςθ διατάξεων τθσ παρ. 3 του άρκρου 24 του ν. 4002/2011, 

ςχετικά με τθν ζναρξθ εφαρμογισ τθσ ειδικισ ειςφοράσ των αςφαλιςμζνων του ΣΠΔΤ χετ.: Η υπ’ αρικμ. 

Φ.80000/17818/514/25.7.2011 εγκφκλιόσ μασ. 

Φ.80000/17818/514/2011 .Γνωςτοποίθςθ διατάξεων τθσ παρ. 2β του αρκ. 38 του Ν. 3986/2011 ςχετικά με τθν 

κακιζρωςθ ειδικισ ειςφοράσ των αςφαλιςμζνων του ΣΠΔΤ. 

 

http://www.docman.gr/Download/6580.aspx
http://www.docman.gr/Download/6601.aspx
http://www.docman.gr/Download/6565.aspx


3.Παρακαλοφμε για τθν εφαρμογι τθσ προαναφερόμενθσ εγκυκλίου , κατά τθν εκκακάριςθ 

των ςχετικών δαπανών .  

Με εντολι Αναπλθρωτι Υπουργοφ  

Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Διεφκυνςθσ  

Ευάγγελοσ Βεκρισ  
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