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ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΠΡΟΣ:
Τους αποδέκτες του Πίνακα Α΄

Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22, Τ.Κ. 10671 Αθήνα
Πληροφορίες: Ευαγγ. Φάγκρα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Τηλ.: 210/3729655

1. Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε

FAX: 210/3622260

Δ/νση Λειτουργίας & Υποστήριξης

e-mail: tm.nom.syntmmisth@efka.gov.gr

Εφαρμογών
Υποδιεύθυνση Υποστήριξης Πελατών
Λυκούργου 10, Τ.Κ. 11745 Αθήνα
2. Υποομάδα Έργου Συντάξεων ΕΦΚΑ
Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 Αθήνα
3. “Ίριδα”, Κολοκοτρώνη 4, Τ.Κ. 10561
Αθήνα

ΘΕΜΑ: « Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών ετών 2002-2016, για τον υπολογισμό
του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης βάσει των διατάξεων του Ν. 4387/2016 για
ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΠ- ΜΜΕ».

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.5.2019 τΑ'), καθώς
και το με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.28609/897/02.07.2019 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας &
Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: ΩΑ9Β465Θ1Ω-ΖΟΨ), με το οποίο παρέχονται οδηγίες για τον
προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών του χρονικού διαστήματος από 01.01.2002 έως
31.12.2016 που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης
βάσει των διατάξεων του Ν.4387/2016, για ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΠΜΜΕ.
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Ειδικότερα, με το άρθρο αυτό αποσαφηνίζεται ο τρόπος προσδιορισμού των συντάξιμων
αποδοχών για τις ακόλουθες κατηγορίες ασφαλισμένων, οι οποίοι από 01.01.2017 υπάγονται στον
ΕΦΚΑ ως ελεύθεροι επαγγελματίες, βάσει της ΥΑ Φ11321/59554/2170/2016 (Β' 4569).
Συγκεκριμένα:
α. Από την παράγραφο 1, προβλέπεται ότι για τους ασφαλισμένους της πρώην Δ' Διεύθυνσης
Ασφάλισης- Παροχών του ΕΤΑΠ- ΜΜΕ (ΤΣΕΥΠ -Αθηνών), ως μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές για το
χρονικό διάστημα από 01.01.2002 έως 31.12.2016 θεωρούνται οι οριζόμενες από το άρθρο 6 της
17481/1933 ΥΑ (Παράρτημα ΕΚ Φύλλο51, αναδημοσίευση σε Φύλλο 77), όπως αντικαταστάθηκε με
την Φ.10055/10947/791/07.08.2014 (τΒ' 2268) ΥΑ.
β.

Από την παράγραφο 2, προβλέπεται ότι για τους ασφαλισμένους του πρώην Περιφερειακού

Τμήματος Ασφάλισης- Παροχών του ΕΤΑΠ- ΜΜΕ (ΤΣΕΥΠ -Θεσσαλονίκης), ως μηνιαίες συντάξιμες
αποδοχές για το χρονικό διάστημα από 01.01.2002 έως 31.12.2016 θεωρούνται οι οριζόμενες από
την παράγραφο 1 του άρθρου 17 της 31720/Σ.503/1012-1962 (Β' 503) ΥΑ, όπως αντικαταστάθηκε
με την Φ56/1077/13.06.2002 (τΒ' 768) ΥΑ.
γ. Από την παράγραφο 3, προβλέπεται ότι για τους ασφαλισμένους της πρώην Α' Διεύθυνσης
Ασφάλισης- Παροχών του ΕΤΑΠ- ΜΜΕ (ΤΣΠΕΑΘ Ιδιοκτήτες) , ως μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές για
το χρονικό διάστημα από 01.01.2002 έως 31.12.2016 θεωρούνται οι οριζόμενες στο άρθρο 7 του
ΠΔ 442/1993 (τΑ' 184).
Συν/να: α) ΦΕΚ 73 Α΄/17.05.2019 (σελ. 2101,2110)
β) Το αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.28609/897/02.07.2019 έγγραφο του ΥΠΕΚΥ
( ΑΔΑ: ΩΑ9Β465Θ1Ω-Ζ0Ψ)
γ) ΦΕΚ 2268 Β'/22.08.2014 ( σελ. 28489,28492)
δ) ΦΕΚ 768 Β'/20.07.2002 ( σελ. 10363,10366)
ε) ΦΕΚ 184 Α'/ 07.10.1993

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ

( σελ. 4647,4652)

Η ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Δ. ΑΤΤΑΛΙΑΛΗ
Π. ΚΑΤΩΠΟΔΗ
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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
17 Μαΐου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4611
Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους
Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
1. Το σύνολο των οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης, που δημιουργήθηκαν έως και 31.12.2018,
υπάγονται σε ρύθμιση, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη,
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
2. Στη ρύθμιση του παρόντος υπάγονται νομικά και
φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη εμπορικής ιδιότητας, τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή/και τη διακοπή ή αλλαγή της ιδιότητας, λόγω
της οποίας δημιουργήθηκε η οφειλή.
3. Στη ρύθμιση του παρόντος δύναται να υπαχθούν
και οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, για
τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής
στη ρύθμιση του ν. 4469/2017 (Α΄ 62). Οι οφειλές του
προηγούμενου εδαφίου υπάγονται αυτοτελώς χωρίς να
επηρεάζονται οι όροι της ρύθμισης ως προς τους λοιπούς πιστωτές του ν. 4469/2017. Αν εκκρεμεί διαδικασία
υπαγωγής οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
στη ρύθμιση του ν. 4469/2017, η υπαγωγή στη ρύθμιση
του παρόντος είναι δυνατή με τροποποίηση μόνο των
σχετικών στοιχείων της οφειλής προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης στην αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση
του ν. 4469/2017.

Αρ. Φύλλου 73

4. Στη ρύθμιση του παρόντος δεν υπάγονται οφειλές
προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, για τις οποίες έχει
ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση του
ν. 3869/2010 (Α΄ 130). Αν εκκρεμεί διαδικασία υπαγωγής οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης στη
ρύθμιση του ν. 3869/2010, η υπαγωγή στη ρύθμιση του
παρόντος είναι δυνατή μόνον αν ο οφειλέτης παραιτηθεί
από την εν λόγω διαδικασία για τις οφειλές προς Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης μέχρι την ημερομηνία υποβολής
της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος.
Άρθρο 2
Οφειλές μη μισθωτών
1. Το σύνολο των οφειλών των μη μισθωτών ασφαλισμένων, που δημιουργήθηκαν έως και 31.12.2018,
με τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη
και τόκους λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, δύναται
να υπαχθεί στη ρύθμιση του παρόντος. Κύρια οφειλή
που δημιουργήθηκε από 1.1.2002 έως και 31.12.2016,
επανυπολογίζεται, ανάλογα προς τον κλάδο ασφάλισης
στον οποίο αφορά, σύμφωνα με ποσοστά υπολογισμού
των ασφαλιστικών εισφορών του τέταρτου εδαφίου της
περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 35, του
πρώτου εδαφίου της παραγράφου. 1 του άρθρου 39,
της παραγράφου 2 του άρθρου 41 και της περίπτωσης
α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 97 του ν. 4387/2016
(Α΄ 85). Ως βάση υπολογισμού ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού
άνω των 25 ετών, όπως ίσχυε κατά την 31.12.2018. Οι
πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκοι λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής κύριας οφειλής
που δημιουργήθηκε από 1.1.2002 έως και 31.12.2016,
επανυπολογίζονται επί του ποσού της κύριας οφειλής
που προκύπτει σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια.
Ο επανυπολογισμός των προηγούμενων εδαφίων λαμβάνει χώρα κατόπιν επιλογής του οφειλέτη.
2. Στους οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθμιση, παρέχεται έκπτωση ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) επί των
πάσης φύσεων προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και
τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, όπως υπολογίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση.
3. Η συνολική οφειλή που προκύπτει, σύμφωνα με τις
παραγράφους 1 και 2, καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις
που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις εκατόν είκοσι (120).
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Άρθρο 35
Έναρξη και λήξη υπαγωγής στην ασφάλιση
ιδιοκτητών, χρηστών και εκμεταλλευτών
αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης
1. Ημερομηνία έναρξης ασφάλισης στον ΕΦΚΑ για τους
ιδιοκτήτες, χρήστες και εκμεταλλευτές δημόσιας χρήσης (Δ.Χ.) αυτοκινήτων είναι η πρώτη ημέρα του μήνα
έναρξης άσκησης της ασφαλιστέας ιδιότητας, όπως αυτή
προκύπτει από τη βεβαίωση έναρξης εργασιών της αρμόδιας Δ.Ο.Υ..
2. Ημερομηνία διακοπής ασφάλισης στον ΕΦΚΑ για
τους ιδιοκτήτες, χρήστες και εκμεταλλευτές Δ.Χ. αυτοκινήτων είναι η τελευταία ημέρα του μήνα διακοπής άσκησης της δραστηριότητας, όπως αυτή προκύπτει από τη
βεβαίωση διακοπής εργασιών της αρμόδιας Δ.Ο.Υ..
3. Ιδιοκτήτες, χρήστες ή εκμεταλλευτές Δ.Χ. αυτοκινήτων που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ μέχρι
την έναρξη ισχύος του παρόντος και για τους οποίους
προκύπτει, κατ’ εφαρμογή του παρόντος, διακοπή της
ασφάλισής τους στον ΕΦΚΑ, μπορούν να συνεχίσουν
προαιρετικά την ασφάλισή τους για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης στους οποίους υπάγονταν μέχρι τη διακοπή της υποχρεωτικής τους ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται με
βάση το κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος για τους
ασφαλισμένους του άρθρου 39 του ν. 4387/2016. Για
την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης υποβάλλεται
δήλωση του ασφαλισμένου εντός προθεσμίας τριών (3)
μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης διακόπτεται, ύστερα από
αίτηση του ασφαλισμένου, από την πρώτη ημέρα του
επόμενου μήνα από την υποβολή της αίτησης. Νέα αίτηση για προαιρετική ασφάλιση δεν μπορεί να υποβληθεί.
4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε άλλη
αντίθετη διάταξη καταργείται.
Άρθρο 36
Συντάξιμες αποδοχές πρώην
ΤΣΕΥΠ-Α, ΤΣΕΥΠ-Θ
και ιδιοκτητών εφημερίδων (πρ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)
για το διάστημα 1.1.2002 - 31.12.2016
1. Για τον υπολογισμό, σύμφωνα με τον ν. 4387/2016,
του ανταποδοτικού τμήματος της σύνταξης των
ασφαλισμένων στη πρώην Δ΄ Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (πρώην Τομέας Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών), που από 1.1.2017 υπάγονται στον
ΕΦΚΑ ως ελεύθεροι επαγγελματίες, σύμφωνα με την
Φ11321/59554/2170/22.12.2016 (Β΄ 4569) υπουργική
απόφαση, ως μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές για το χρονικό διάστημα από 1.1.2002 έως και 31.12.2016 θεωρούνται οι οριζόμενες από το άρθρο 6 της 17481/1933
υπουργικής απόφασης (Παράρτημα ΕΚ Φύλλο 51, αναδημοσίευση σε Φύλλο 77), όπως αντικαταστάθηκε με
την Φ. 10055/10947/791/7.8.2014 (Β΄ 2268) υπουργική
απόφαση.
2. Για τον υπολογισμό, σύμφωνα με τον ν. 4387/2016,
του ανταποδοτικού τμήματος της σύνταξης των
ασφαλισμένων του πρώην Περιφερειακού Τμήματος

Τεύχος A’ 73/17.05.2019

Ασφάλισης - Παροχών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (πρώην Τομέας
Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης), που από 1.1.2017 υπάγονται στον
ΕΦΚΑ ως ελεύθεροι επαγγελματίες, σύμφωνα με την
Φ11321/59554/2170/22.12.2016 (Β΄ 4569) υπουργική
απόφαση, ως μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές για το χρονικό διάστημα από 1.1.2002 έως 31.12.2016 θεωρούνται
οι οριζόμενες από την παράγραφο 1 του άρθρου 17 της
31720/Σ.503/10.12.1962 (Β΄ 503) υπουργικής απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε με την Φ56/1077/13.6.2002
(Β΄ 768) υπουργική απόφαση.
3. Για τον υπολογισμό, σύμφωνα με τον ν. 4387/2016,
του ανταποδοτικού τμήματος της σύνταξης των ασφαλισμένων στην πρώην Α΄ Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών
του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (πρώην Τομέας Ασφάλισης Ιδιοκτητών
ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης), που
από την 1.1.2017 υπάγονται στον ΕΦΚΑ ως ελεύθεροι
επαγγελματίες, ως συντάξιμες αποδοχές για το χρονικό
διάστημα από 1.1.2002 έως και 31.12.2016 θεωρούνται
οι οριζόμενες στο άρθρο 7 του π.δ. 442/1993 (Α΄ 184).
Άρθρο 37
Προσαύξηση συντάξεων
σε περίπτωση εργατικών ατυχημάτων
ή επαγγελματικής νόσου
Στο άρθρο 33 του ν. 4387/2016 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Ειδικά για τις περιπτώσεις του άρθρου 31, αν το
καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι μικρότερο εκείνου που προκύπτει από τον επανυπολογισμό
τους, τότε αυτό προσαυξάνεται κατά το ποσό της διαφοράς και καταβάλλεται, κατά παρέκκλιση της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14, εξ ολοκλήρου
στους δικαιούχους.».
Άρθρο 38
Διεύρυνση των υπαγόμενων κατηγοριών
ασφαλισμένων στο ΤΜΕΔΕ
Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 86
του ν. 4387/2016 μετά τις λέξεις «με αντικείμενο την Εγγυοδοσία και Πιστοδοσία των ασφαλισμένων στον τομέα
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του τ. Ε.Τ.Α.Α.» προστίθεται η φράση «και των
προσώπων που διαθέτουν εργοληπτικό ή μελετητικό
πτυχίο από την αρμόδια Διεύθυνση Μητρώου Δ.15 του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή την εκάστοτε
Αρμόδια Αρχή».
Άρθρο 39
Συμψηφισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών με δικαιούμενα ποσά
Σε περιπτώσεις αναδρομικής ανάκλησης ευμενών διοικητικών πράξεων και αναζήτησης ως αχρεωστήτως
καταβληθέντων των ποσών παροχών λόγω της ανάκλησης, δύναται ο ασφαλισμένος να υποβάλει αίτηση για
χορήγηση λοιπών παροχών που μπορούσε να δικαιωθεί κατά το χρόνο στον οποίο ανατρέχει η ανάκληση
ή μεταγενέστερα. Η αίτηση θεωρείται ότι υποβλήθηκε
κατά τον χρόνο που ανατρέχει η ανακλητική πράξη ή
κατά τον χρόνο που πληρούνται οι προϋποθέσεις χο-
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Αθήνα, 2/7/2019
Αριθ. Πρωτ. Φ.80000/οικ.28609/897

ΠΡΟΣ : ΕΦΚΑ
1.Γραφείο Διοικητή
Αγ. Κων/νου 8
102 41 Αθήνα
2.Γενική Δ/νση Απονομών
Συντάξεων
Δ/νση Απονομής Συντάξεων
Ακαδημίας 22
106 71 Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών σχετικά με τα άρθρα 33 και 36 του ν. 4611/2019»

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Α' 73/17.05.2019 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4611/2019 «Ρύθμιση
οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄
βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές
διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις». Με το άρθρο 33 του
νόμου αυτού ρυθμίζονται θέματα που αφορούν σε όσους συνταξιοδοτούνται με διατάξεις περί
βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, ενώ με το άρθρο 36 προσδιορίζονται οι συντάξιμες
αποδοχές ορισμένων κατηγοριών ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ - πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ για το διάστημα
από 1.1.2002 μέχρι 31.12.2016. Ειδικότερα παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες:
1. Άρθρο 33 :
Όπως είναι γνωστό, με την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του ν. 3029/2002, όπως τροποποιήθηκε με το
ν.4093/2012 και ισχύει, καθορίστηκαν οι ηλικιακές και χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης
των μέχρι 31.12.1992 ανδρών και γυναικών ασφαλισμένων του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίοι
πραγματοποιούν χρόνο ασφάλισης σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Όσον αφορά τις χρονικές
προϋποθέσεις, απαιτείται η πραγματοποίηση χρόνου ασφάλισης 4.500 ημερών ή 15 ετών από τον
οποίο τουλάχιστον τα 4/5 σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, εφόσον 1.000 τουλάχιστον ημέρες
εργασίας στα επαγγέλματα αυτά έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 13 χρόνια πριν τα
προβλεπόμενα όρια ηλικίας.
Επίσης, με την παράγραφο 12 του άρθρου 15 του ν.3232/2004 θεσπίστηκε η αύξηση του χρονικού
διαστήματος από δέκα (10) σε δεκατρία (13) έτη εντός του οποίου πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί
οι 1.000 ή 500 ημέρες ασφάλισης σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα πριν τη συμπλήρωση του
εκάστοτε οριζόμενου ορίου ηλικίας, στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης σύμφωνα με τη νομοθεσία
του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών
Επαγγελμάτων ή με άλλες ειδικές διατάξεις,
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Με το άρθρο 33 του ν.4611/2019, το οποίο αντικατέστησε τις ανωτέρω διατάξεις, επιμηκύνεται σε
δεκαεπτά (17) έτη το ανωτέρω προβλεπόμενο χρονικό διάστημα εντός του οποίου αναζητούνται οι
1.000 ή 500 ημέρες ασφάλισης σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα πριν τη συμπλήρωση του
εκάστοτε οριζόμενου ορίου ηλικίας, σε κάθε περίπτωση συνταξιοδότησης με βάση τις διατάξεις του
Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων ή με άλλες ειδικές διατάξεις.
Επισημαίνεται ότι, με το ανωτέρω άρθρο δεν επέρχονται αλλαγές ως προς τις ισχύουσες
ηλικιακές και χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για τις ανωτέρω κατηγορίες εργαζομένων
που συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών
Επαγγελμάτων ή με άλλες ειδικές διατάξεις, παρά μόνο αυξάνεται από δέκα (10) ή δεκατρία (13)
έτη, που ίσχυε μέχρι σήμερα, σε δεκαεπτά (17) έτη το χρονικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να
έχουν πραγματοποιηθεί οι 1.000 ή 500 ημέρες ασφάλισης σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα
πριν τη συμπλήρωση του εκάστοτε οριζόμενου ορίου ηλικίας.
2. Άρθρο 36:
Με το άρθρο 36 του ν.4611/2019 (73, Α΄) προσδιορίζονται οι συντάξιμες αποδοχές των ετών 20022016 που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης, βάσει του
ν.4387/2016, για ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ-πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
Όπως είναι γνωστό, από τις καταστατικές διατάξεις των πρώην Τομέων Σύνταξης και Πρόνοιας
Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών (ΤΣΕΥΠ Αθηνών) και Σύνταξης
Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης (ΤΣΕΥΠ Θεσσαλονίκης), για το
διάστημα από το 2002 έως και το 2014 οι καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονταν
ως ποσοστό επί της τιμής πώλησης κάθε εφημερίδας, περιοδικού, φυλλαδίου, κ.λ.π., ενώ από το
2014 έως και το 2016 με υπουργικές αποφάσεις είχαν οριστεί κατώτατα όρια ασφαλιστικών
εισφορών ανάλογα με τα έτη ασφάλισης, με αποτέλεσμα την αδυναμία εφαρμογής των
προβλεπομένων στο ν.4387/2016 και την έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων από τον 5/2016 και
μετά.
Ομοίως, από τις καταστατικές διατάξεις του πρώην Τομέα Ασφάλισης Ιδιοκτητών Ημερήσιων
Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (ΤΣΠΕΑΘ Ιδιοκτήτες), που ίσχυσαν μέχρι και το έτος
2016, οι εισφορές καθορίζονταν ως ποσοστό επί της τιμής των πωλούμενων φύλλων χωρίς κατώτατο
μηνιαίο ποσό εισφοράς που θα ήταν δυνατό να αναχθεί σε μηνιαίο εισόδημα, με αποτέλεσμα και σε
αυτή την περίπτωση την αδυναμία εφαρμογής των προβλεπομένων στο ν.4387/2016 και την έκδοση
συνταξιοδοτικών αποφάσεων από τον 5/2016 και μετά.
Έτσι, με το άρθρο 36 επιλύεται το θέμα του προσδιορισμού των συντάξιμων αποδοχών για τις εν
λόγω κατηγορίες ασφαλισμένων. Ειδικότερα:
α. Με την παρ. 1 προβλέπεται ότι, για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού τμήματος της σύνταξης
των ασφαλισμένων στην πρώην Δ΄ Διεύθυνση Ασφάλισης – Παροχών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (πρώην
Τομέας Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών) που από 1.1.2017
υπάγονται στον ΕΦΚΑ ως ελεύθεροι επαγγελματίες βάσει της ΥΑ Φ11321/59554/2170/2016 (Β΄,
4569), ως μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές για το χρονικό διάστημα 1.1.2002-31.12.2016 θεωρούνται
οι οριζόμενες από το άρθρο 6 της 17481/1933 ΥΑ (Παράρτημα ΕΚ Φύλλο 51, αναδημοσίευση σε
Φύλλο 77), όπως αντικαταστάθηκε με την Φ.10055/10947/791/7.8.2014 (Β΄ 2268) ΥΑ.
β. Με την παρ. 2 προβλέπεται ότι, για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού τμήματος της σύνταξης
των ασφαλισμένων του πρώην Περιφερειακού Τμήματος Ασφάλισης – Παροχών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
(πρώην Τομέας Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης) που από
1.1.2017 υπάγονται στον ΕΦΚΑ ως ελεύθεροι επαγγελματίες βάσει της ΥΑ
Φ11321/59554/2170/2016 (Β΄, 4569), ως μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές για το χρονικό διάστημα
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1.1.2002-31.12.2016 θεωρούνται οι οριζόμενες από την παρ.1 του άρθρου 17 της ΥΑ
31720/Σ.503/1012-1962 (Β΄, 503) όπως αντικαταστάθηκε με την ΥΑ Φ56/1077/2002 ΥΑ (Β΄, 768).
γ. Με την παρ. 3 προβλέπεται ότι, για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού τμήματος της σύνταξης
των ασφαλισμένων στην πρώην Α΄ Διεύθυνση Ασφάλισης – Παροχών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (πρώην
Τομέας Ασφάλισης Ιδιοκτητών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης) που από
1.1.2017 υπάγονται στον ΕΦΚΑ ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ως συντάξιμες αποδοχές για το
χρονικό διάστημα 1.1.2002-31.12.2016 θεωρούνται οι οριζόμενες στο άρθρο 7 του π.δ. 442/1993
(Α΄, 184).

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

1. Γραφείο κ. Υφυπουργού
2. Γραφείο κας Γεν. Γραμματέως Κ.Α.

Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

3. Γραφείο κας Γεν. Δ/ντριας Κ.Α.
4. Όλες τις Δ/νσεις της Γ.Γ.Κ.Α.
5. Δ/νση Παροχών Κύριας Σύνταξης (Δ17)
Τμήμα Α΄

Θεωρήθηκε για την ακρίβεια
Ο προϊστάμενος της γραμματείας
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2268
22 Αυγούστου 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση και συμπλήρωση καταστατικών διατά−
ξεων των Τομέων Σύνταξης και Πρόνοιας Εφημε−
ριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών
των αντίστοιχων κλάδων κύριας ασφάλισης και
Πρόνοιας του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ καθώς και διατάξεων
υγειονομικής περίθαλψης του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ. ..........
Απονομή επαίνου στο ΡΟΚΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, υπάλ−
ληλο του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. ....................................................................
Απόρριψη αίτησης ως αυτοδικαίως άκυρης για χο−
ρήγηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών της Μαρ−
γαρίτη Ελένης συζ. Δημητρίου στην περιοχή των
χωριών «Πολλά Νερά» και «Άγιος Παύλος» Ναού−
σης Νομού Ημαθίας (Α.Β.Μ.213). .........................................
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, νυχτερινών, εξαι−
ρέσιμων και αργιών του προσωπικού της Δημοτι−
κής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου
για το έτος 2014 από δημοσιεύσεως στο ΦΕΚ έως
και 31−12−2014. ....................................................................................
Έγκριση υπερωριών υπαλλήλων της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. για
το δεύτερο εξάμηνο του 2014. ...........................................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ. 10055/10947/791
(1)
Τροποποίηση και συμπλήρωση καταστατικών διατά−
ξεων των Τομέων Σύνταξης και Πρόνοιας Εφημερι−
δοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών των
αντίστοιχων κλάδων κύριας ασφάλισης και Πρόνοι−
ας του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ καθώς και διατάξεων υγειονο−
μικής περίθαλψης του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 4434/1929
(ΦΕΚ Α΄ 325) «περί συστάσεως Ταμείων ασφαλίσεως
τάξεων τινών εργαζομένων (εφημεριδοπωλών, μυλερ−
γατών και αρτεργατών)» όπως μετονομάσθηκε με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 5376/1932
(ΦΕΚ Α΄106) σε «Ταμείο συντάξεων εφημεριδοπωλών
και υπαλλήλων πρακτορείων».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 39−51 του Ν. 3655/2008
(ΦΕΚ Α΄ 58) «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμι−
ση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές
ασφαλιστικές διατάξεις».
3. Την αριθ. 17481/1933 Α.Υ.Ε.Ο. (ΦΕΚ Β΄ 77/21−4−1933)
«Περί εγκρίσεως του καταστατικού του Ταμείου Συντά−
ξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων».
4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του
Ν. 4434/1929 (ΦΕΚ Α΄ 325) και της παρ. 8 του άρθρου
4 του Ν. 5376/1932 (ΦΕΚ Α΄ 106) σε συνδυασμό με τις
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 138 του Ν. 3655/2008
(ΦΕΚ Α΄ 58).
5. Τις διατάξεις της αριθ. 22665/Ε.219/16−6−1958 από−
φασης Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας «Περί συστάσεως ειδικού λογαριασμού παρά
τω Ταμείω Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων
Πρακτορείων» (ΦΕΚ Β΄ 188/5−7−1958).
6. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 59 του Α.Ν. της
11.11.1935 όπως αυτό αυθεντικά ερμηνεύθηκε με το άρθρο
1 του Α.Ν. 694/1937 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
Ν.Δ. 2520/1953 (ΦΕΚ Α΄ 220) και την παρ. 4 του άρθρου
138 του Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ Α΄ 58).
7. Την Φ.40055/11439/1169/9−6−2009 απόφαση Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ
Β΄1184/17−6−2009) «Ανασύνταξη, τροποποίηση και συμπλή−
ρωση του Κανονισμού του Κλάδου Υγείας του Ενιαίου
Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΜΜΕ (ΕΤΑΠ−ΜΜΕ)».
8. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 75 του
Ν. 177/1943 (ΦΕΚ A΄ 154) «Περί τροποποίησης και συ−
μπληρώσεως των περί ΤΠΑΠΗΤ και των περί Τύπου και
Ραδιοφωνίας υφιστάμενων διατάξεων» σε συνδυασμό με
την παρ. 4 του άρθρου 138 του Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ Α ΄58).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 98).
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 213/1992 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 102) «Ορ−
γανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφα−
λίσεων».
11. Τις διατάξεις του άρθρου 1, του Π.Δ. 189/2009 (Φ.Ε.Κ.
Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων
των Υπουργείων» και του άρθρου 4, του Π.Δ. 85/2012
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, με−
ταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροποποιή−
θηκε με το Π.Δ. 88/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 143) «Τροποποίηση
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Οι ανωτέρω αναφερόμενες προθεσμίες αρχίζουν από
την υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν προσέλθει
αδικαιολόγητα για εξέταση στην Υγειονομική Επιτρο−
πή κατά την ορισθείσα ημερομηνία, υποχρεούται να
καταβάλει κάθε προκαλούμενη δαπάνη εξαιτίας της μη
προσέλευσής του.
Εάν εντός έξι (6) μηνών από την υποβολή της αίτησης
δεν προσκομισθούν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
και δεν έχει εκδοθεί απόφαση της Υγειονομικής Επι−
τροπής με υπαιτιότητα του ενδιαφερομένου, η αίτηση
απορρίπτεται.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΑΠ−ΜΜΕ μπορεί με
σχετική απόφασή του να ζητεί από τους ασφαλισμέ−
νους την προσκόμιση και άλλων, εκτός των ανωτέρω
εγγράφων, ή στοιχείων προκειμένου να διαμορφώσει
άποψη για κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την υπαγωγή
στην ασφάλιση.».
2. Το άρθρο 6 του Κεφαλαίου Γ΄ του καταστατικού του
Τομέα Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρα−
κτορείων Αθηνών του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του
ΕΤΑΠ−ΜΜΕ, όπως έχει συσταθεί με την αριθ. 17481/1933
ΑΥΕΟ (ΦΕΚ Β΄ 77/31−3−1933) και ισχύει, αντικαθίσταται
ως εξής:
«Συντάξιμες αποδοχές
Άρθρο 6
«Ως συντάξιμες αποδοχές, για τον υπολογισμό του
ποσού της σύνταξης των ασφαλισμένων του Τομέα,
λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των κατωτάτων μισθών
των τελευταίων τριάντα έξι (36) μηνών, που προβλέπεται
για το έτος 2009 για τους υπαλλήλους της 2ης μισθο−
λογικής κλίμακας της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
της 17−7−2008 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας
των υπαλλήλων−μελών της Ενώσεως Προσωπικού Ημε−
ρησίων Εφημερίδων Αθηνών, που απασχολούνται σε
εφημερίδες – μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων
Εφημερίδων Αθηνών».
3. Το άρθρο 11 του Κεφαλαίου Ε΄ του καταστατικού
του Τομέα Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων
Πρακτορείων Αθηνών του Κλάδου Κύριας Ασφάλι−
σης του ΕΤΑΠ−ΜΜΕ, όπως έχει συσταθεί με την αριθ.
17481/1933 ΑΥΕΟ (ΦΕΚ Β΄ 77/31−3−1933) και ισχύει, αντι−
καθίσταται ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Περιουσία
Άρθρο 11
Πόροι του Τομέα Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και
Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών του Κλάδου Κύριας
Ασφάλισης του ΕΤΑΠ−ΜΜΕ Τομέα είναι:
1.΄Ενα (1%) τοις εκατό επί της τιμής πώλησης κάθε
εφημερίδας, περιοδικού, φυλλαδίου ή οποιουδήποτε
άλλου εντύπου, που πωλείται εντός της ασφαλιστέας
περιοχής του Τομέα, το οποίο παρακρατείται, από την
καθορισμένη αμοιβή κάθε προσώπου από τα ασφαλιζό−
μενα σύμφωνα με τις περ. Ι και ΙΙ της παρ. 1 του άρθρου
3 του παρόντος καταστατικού.
Καθορίζονται ως κατώτατα όρια μηνιαίων εισφορών
ανά έτη ασφάλισης, τα εξής:
α. Μέχρι ενός έτους ασφάλισης το ποσό των 100 ευρώ,
β. Από 1 έως πέντε έτη το ποσό των 140 ευρώ,
γ. από 5 έως 10 έτη το ποσό των 180 ευρώ,

δ. από 10 έως 20 έτη το ποσό των 220 ευρώ και
ε. από 20 έτη και άνω το ποσό των 250 ευρώ.
Εάν από την εισφορά του ως άνω αναφερόμενου
ποσοστού επί της τιμής πώλησης δεν καλύπτονται
τα παραπάνω ποσά, ο ασφαλισμένος υποχρεούται να
καταβάλει στον Τομέα το ποσό που υπολείπεται από
την ανωτέρω κλίμακα, ανά ημερολογιακό τρίμηνο εκ−
καθάρισης.
Ειδικά στην περίπτωση φυσικών προσώπων ασφαλι−
σμένων του Τομέα που συμμετέχουν στο μετοχικό ή
εταιρικό κεφάλαιο εταιρίας, η εισφορά του 1% κατα−
νέμεται στην ατομική μερίδα του κάθε ασφαλισμένου
σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό ή
εταιρικό κεφάλαιο και ότι τυχόν απομένει, μεταφέρε−
ται στη μερίδα αυτού με το μεγαλύτερο ποσοστό. Τα
προαναφερόμενα εφαρμόζονται αναλόγως και στην κα−
τανομή των εισφορών των συνεργαζόμενων με ιδιωτικό
συμφωνητικό εφημεριδοπωλών.
2. Εβδομήντα πέντε (0,75%) εκατοστά επί τοις εκατό
επί της τιμής πώλησης κάθε ημερήσιας εφημερίδας και
ένα (1%) τοις εκατό επί της τιμής πώλησης κάθε περιο−
δικού, φυλλαδίου ή οποιουδήποτε άλλου εντύπου, που
πωλείται εντός της ασφαλιστέας περιοχής του Τομέα,
το οποίο παρακρατείται από την αμοιβή των Πρακτορεί−
ων και (0,35%) τριάντα πέντε εκατοστά επί τοις εκατό
επί της τιμής πώλησης κάθε ημερήσιας εφημερίδας,
περιοδικού, φυλλαδίου ή οιουδήποτε άλλου εντύπου
από τα πωλούμενα στην επικράτεια και το εξωτερικό,
εκτός της περιοχής αρμοδιότητας του Τομέα.
3.΄Ενα (1%) τοις εκατό επί της τιμής πώλησης κάθε
εφημερίδας, περιοδικού, φυλλαδίου, βιβλίου ή οιουδήπο−
τε άλλου εντύπου που πωλείται εντός της ασφαλιστέας
περιοχής του Τομέα, το οποίο βαρύνει τους εκδότες
των εντύπων αυτών και το οποίου παρακρατείται και
αποδίδεται από τα Πρακτορεία.
4. Εισφορά των ασφαλιζομένων υπαλλήλων των Πρα−
κτορείων καθώς και των προσώπων που απασχολούνται
ως μισθωτοί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. ΙΙΙ
της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος καταστατικού
ίση με πέντε (5%) τοις εκατό επί του καταβαλλόμενου
μισθού, με κατώτατη βάση υπολογισμού τις αποδοχές
που προβλέπονται από τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
της 17−7−2008 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας
των υπαλλήλων−μελών της Ενώσεως Προσωπικού Ημε−
ρησίων Εφημερίδων Αθηνών, που απασχολούνται σε
εφημερίδες – μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων
Εφημερίδων Αθηνών» για υπάλληλο με 1−2 έτη υπηρε−
σίας της 3ης κλίμακας για το έτος 2008.
5. Τα ανωτέρω ποσοστά εισφορών καθώς και τα κατώ−
τατα όρια μηνιαίων εισφορών αναπροσαρμόζονται μετά
από την εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης και απόφαση
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοι−
κητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΠ−ΜΜΕ.
6. Δωρεές, κληροδοτήματα και κάθε άλλη πρόσοδος.
7. Εντός του επόμενου μήνα τα Πρακτορεία υποχρεού−
νται να συνυποβάλουν στην υπηρεσία του Τομέα μαζί με
τις αντίστοιχες αποδείξεις καταθέσεως των εισφορών,
λεπτομερή αντίστοιχη κατάσταση της πώλησης εντύ−
πων που υπόκεινται σε κρατήσεις, στην οποία αναφέ−
ρεται η πραγματοποιηθείσα πώληση ονομαστικά για
κάθε έντυπο και ονομαστική κατάσταση των εφημερι−
δοπωλών, ή άλλων προσώπων ασφαλισμένων του Τομέα
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ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ
Áñéè. 4126
(1)
ÅðÝêôáóç ôùí äéáôÜîåùí ôïõ Üñèñïõ 14 ðáñ. 2 ôïõ Í.
3016/2002 êáé óôïõò õðáëëÞëïõò ôçò ÂïõëÞò.
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÇÓ ÂÏÕËÇÓ
´Å÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 65 ðáñ. 6 êáé 103 ðáñ. 6 ôïõ

ÓõíôÜãìáôïò, óýìöùíá ìå ôéò ïðïßåò ôï ðñïóùðéêü ôçò
ÂïõëÞò äéÝðåôáé áðïêëåéóôéêÜ áðü ôïí Êáíïíéóìü ôçò óå
óõíäõáóìü ìå ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 11 êáé 120 ðáñ.
7 ôïõ Êáíïíéóìïý ôçò ÂïõëÞò, (ìÝñïò Êïéíïâïõëåõôéêü,
ÖÅÊ 106/Á/87).
2. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 1, 23, 27, 30, 75 ðáñ 4 êáé
5, 91, 123, 126, 146 êáé 157 ôïõ Êáíïíéóìïý ôçò ÂïõëÞò,
(ÌÝñïò Â´, ÖÅÊ 51/Á/97).
3. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 14 ðáñ. 2 ôïõ Í. 3016/2002
(ÖÅÊ 110/Á/2002) êáé 12 ðáñ. 1 ôïõ Í. 2738/1999 (ÖÅÊ
180/Á/1999).
4. Ôçí êáôÜ ôç ÑÌÆ´ óõíåäñßáóç ôçò 6çò Éïõíßïõ 2002
ïìüöùíç áðüöáóç ôçò ÏëïìÝëåéáò ôçò ÂïõëÞò (ÖÅÊ
136/Á/13.6.2002), óå óõíäõáóìü ìå ôçí åîïõóéïäüôçóç
ðïõ ðáñÝ÷åôáé ìå áõôÞ óôïí Ðñüåäñï ôçò ÂïõëÞò ìå áðïöÜóåéò ôïõ íá ìðïñåß íá åðåêôåßíåé áíáëüãùò áðü
1.1.2002 ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 14 ðáñ. 2 ôïõ Í.
3016/2002 ðåñß êáôáâïëÞò åðéäüìáôïò ìÝ÷ñé ôïõ ðïóïý
ôùí 176 åõñþ êáé óôïõò õðáëëÞëïõò ôçò ÂïõëÞò ìüíéìïõò, ìåôáêëçôïýò êáé ìå ó÷Ýóç åñãáóßáò éäéùôéêïý äéêáßïõ, êáèþò êáé óôïõò áðïóðáóìÝíïõò óôéò õðçñåóßåò
ôçò ÂïõëÞò, åöüóïí äåí êáôáâÜëëåôáé Þ êáôáâëçèåß áðü
Üëëç ðçãÞ, íá êáèïñßæåé ôïõò üñïõò êáé ðñïûðïèÝóåéò, ôï
ýøïò ôïõ ðïóïý ôïõ åðéäüìáôïò áõôïý áíÜ êáôçãïñßá
õðáëëÞëùí Þ êáôáâïëÞò ôùí áíáäñïìéêþí êáé êÜèå Üëëç
áíáãêáßá ëåðôïìÝñåéá.
5. Ôçí ýðáñîç ó÷åôéêÞò ðéóôþóåùò óôïí ðñïûðïëïãéóìü
äáðáíþí ôçò ÂïõëÞò (ÊÁÅ 0229, 0329), áðïöáóßæïõìå:
Åðåêôåßíïõìå áðü 1çò Éáíïõáñßïõ 2002 ôéò äéáôÜîåéò
ôïõ Üñèñïõ 14 ðáñ. 2 ôïõ Í. 3016/2002 ðåñß êáôáâïëÞò
åðéäüìáôïò ìÝ÷ñé ôïõ ðïóïý ôùí åêáôüí åâäïìÞíôá Ýîé
(176) åõñþ êáé óôïõò õðáëëÞëïõò ôçò ÂïõëÞò, ìüíéìïõò,
ìåôáêëçôïýò êáé ìå ó÷Ýóç åñãáóßáò éäéùôéêïý äéêáßïõ êáèþò êáé óôïõò áðïóðáóìÝíïõò óôéò õðçñåóßåò ôçò ÂïõëÞò, óýìöùíá ìå ôïí Êáíïíéóìü ôçò ÂïõëÞò (ÌÝñïò Â´
ÖÅÊ 51/Á/97) êáé ôïõò åéäéêïýò åóùôåñéêïýò Êáíïíéóìïýò, åöüóïí äåí êáôáâÜëëåôáé Þ Þèåëå êáôáâëçèåß
áðü Üëëç ðçãÞ êáé êáèïñßæïõìå ôï ýøïò ôïõ ðïóïý ôïõ
åðéäüìáôïò áõôïý, ôï ïðïßï êáôáâÜëëåôáé áðü 1çò Éïõëßïõ 2002 êáé åö' åîÞò, ãéá üëåò ôéò ðñïáíáöåñüìåíåò êáôçãïñßåò õðáëëÞëùí, áäéáêñßôùò êáôçãïñßáò, êëÜäïõ Þ
åéäéêüôçôáò, óôï ðïóü ôùí åêáôüí åâäïìÞíôá Ýîé (176) åõñþ êáôÜ ìÞíá.
Ôá áíáäñïìéêÜ áðü 1çò Éáíïõáñßïõ 2002 ìÝ÷ñé êáé 30
Éïõíßïõ 2002 èá êáôáâëçèïýí óå äýï äüóåéò ùò åîÞò: ôï
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1.- Åãêñßíïõìå ôçí êõêëïöïñßá óôçí ÅëëÜäá ôïõ ÏãêïìåôñçôÞ Õãñþí Êáõóßìùí ôýðïõ MVTM, ðïõ êáôáóêåõÜæåôå áðü ôçí Smith Meter Ãåñìáíßáò Êáé áíôéðñïóùðåýåé
óôçí ÅëëÜäá ç ÌÅÔÑÏÍ ÅÐÅ (Óôñ. ÖñÜãêïõ 23. 19200
Åëåõóßíá ôçë. 5560193).
2.-Ôå÷íéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôïõ ïãêïìåôñçôÞ MVTM ÌåãÝèç ÏãêïìåôñçôÞ MVTM
ÏíïìáóôéêÞ
Åëá÷ßóôç
Ìåãßóôç
ÄéÜìåôñïò
Ðáñï÷Þ
Ðáñï÷Þ
Q min.
Q max.
80 mm Þ 3~~ 14êõâ ìÝôñá/þñá 140 êõâ. ìÝôñá/þñá
100 mm Þ 4~~ 30
»
300
»
150 mm Þ 6~~ 64
»
640
»
200 mm Þ 8~~ 119
»
1190
»
250 mm Þ 10~~ 199
»
1990
»
300 mm Þ 12~~ 302
»
3020
»
400 mm Þ 16~~ 429
»
4290
»
3- Ï áíùôÝñù ïãêïìåôñçôçò ðñÝðåé íá óöñáãßæåôå óôï
óçìåßï ñýèìéóçò ôçò áêñßâåéáò ôïõ óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 391 ôçò ÁÄ 14/89
4.- Ãéá ôçí åîáêñßâùóç ôçò ôáõôüôçôáò ôïõ áíùôÝñù
ïãêïìåôñçôÞ óôïõò åëÝã÷ïõò ðïõ ãßíïíôáé áðü ôá áñìüäéá ïñãáíá, ðñÝðåé íá áíáãñÜöïíôáé åð áõôþí óå óçìåßï
ðïõ íá äéáêñßíïíôáé êáëÜ ïé åíäåßîåéò:
á) Ï ïßêïò êáôáóêåõÞò
â) Ç ïíïìáóßá ôïõ ïãêïìåôñçôÞ \
ã) Ç ìïíÜäá ìÝôñçóçò ôïõ Þôïé: ëßôñï
ä) Ï áñéèìüò Ýãêñéóçò êõêëïöïñßáò óôçí ÅëëÜäá Þôïé:
Ö2-889/14.6.2002 Õðïõñãåßï ÁíÜðôõîçò Ãåí. Ãñáì.
Åìðïñßïõ
5.- Ç íïìéìïðïßçóç ôçò êõêëïöïñßáò ôùí áíùôÝñù ïãêïìåôñçôþí ãßíåôáé ìå ôçí åðéêüëëçóç áðü ôçí Áñìüäéá Áñ÷Þ ôùí óçìÜôùí ôïõ Áñ÷éêïý êáé Ðåñéïäéêïý ÅëÝã÷ïõ ÌÝôñùí êáé Óôáèìþí, óýìöùíá ìå ôéò éó÷ýïõóåò äéáôÜîåéò.
6.- Ç Ýãêñéóç áõôÞ ìðïñåß íá áíáêëçèåß ìå áðüöáóÞ
ìáò åöüóïí äéáðéóôùèåß áðü ôçí Áñìüäéá Áñ÷Þ üôé äåí
ðëçñïýíôáé ïé íüìéìåò ðñïûðïèÝóåéò êáé áðáéôÞóåéò,
ýóôåñá áðü áéôéïëïãçìÝíç åéóÞãçóç ôçò Õðçñåóßáò ìáò.
7.- Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá
ôçò ÊõâåñíÞóåùò, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 28 ôçò ÕðïõñãéêÞò Áðüöáóçò Ö3/2587/78 (ÖÅÊ 70/ô.Â~/26.1.79) üðùò
ôñïðïðïéÞèçêå êáé óõìðëçñþèçêå ìå ôçí ÕðïõñãéêÞ
Áðüöáóç Â1/15073/1986 (ÖÅÊ864/ô.Â~/4.12.86) êáé éó÷ýåé áðü ôçí çìåñïìçíßá ôçò äçìïóßåõóÞò ôçò.
ÁèÞíá, 14 Éïõíßïõ 2002
Ìå åíôïëÞ Õöõðïõñãïý
Ï ÄéåõèõíôÞò
ÐÁÍ. ÓÐÇËÉÏÐÏÕËÏÓ
Ö
Áñéè. Ö 56 /1077
(5)
Ôñïðïðïßçóç ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 17 ôïõ Êáôáóôáôéêïý ôïõ Ôáìåßïõ ÓõíôÜîåùí Åöçìåñéäïðùëþí
êáé ÕðáëëÞëùí Ðñáêôïñåßùí Èåóóáëïíßêçò
(ÔÓÅÕÐÈ).
Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ
ÅÑÃÁÓÉÁÓ ÊÁÉ ÊÏÉÍÙÍÉÊÙÍ ÁÓÖÁËÉÓÅÙÍ
¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 1 êáé 5 ôïõ Í. 4434/1929
(325Á~) üðùò éó÷ýïõí ìåôÜ ôçí ôñïðïðïßçóç êáß óõìðëÞñùóÞ ôïõò ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í. 5376/1932 (106 Á~).

2. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 23 êáé 27 ôïõ Í. 1558/1985
(137Á~),ôïõ Üñèñïõ 5 ôïõ Ð.Ä. 437/1985(157Á~) ôïõ Ð.Ä.
213/1992 êáé ôïõ Ð.Ä. 372/1995 (201Á~).
3. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 29Á ôïõ Í. 1558/1985 ðïõ
ðñïóôÝèçêå ìå ôï Üñèñï 27 ôïõ Í. 2081/1992 (154Á~)
êáé áíôéêáôáóôÜèçêå ìå ôï Üñèñï 1 ôïõ Í. 2469/1997
(38Á~).
4. Ôçí 80088/31.10.2001 (1485Â~) áðüöáóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ Õðïõñãïý Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí
Áóöáëßóåùí «ÁíÜèåóç áñìïäéïôÞôùí óôïõò Õöõðïõñãïýò Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí».
5. Ôç ãíþìç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ Ôáìåßïõ
ÓõíôÜîåùí Åöçìåñéäïðùëþí êáé ÕðáëëÞëùí Ðñáêôïñåßùí Èåóóáëïíßêçò ðïõ äéáôõðþèçêå êáôÜ ôçí
2ç/16.1.2002 óõíåäñßáóÞ ôïõ.
6. Ôç ãíþìç ôïõ Óõìâïõëßïõ ÊïéíùíéêÞò ÁóöÜëéóçò
ðïõ äéáôõðþèçêå êáôÜ ôçí 6/20.5.2002 óõíåäñßáóÞ
ôïõ.
7. Ôï ãåãïíüò üôé áðü ôçí åöáñìïãÞ ôçò áðüöáóçò áõôÞò ðñïêáëåßôáé äáðÜíç óå âÜñïò ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý
ôïõ Ôáìåßïõ ÓõíôÜîåùí Åöçìåñéäïðùëþí êáé ÕðáëëÞëùí Ðñáêôïñåßùí Èåóóáëïíßêçò (ÍÐÄÄ), ýøïõò 7.600
åõñþ ðåñßðïõ ãéá ôï ôñÝ÷ïí ïéêïíïìéêü Ýôïò.
Ç äáðÜíç áõôÞ èá êáëõöèåß áðü ôéò ðéóôþóåéò ðïõ
Ý÷ïõí åããñáöåß óôïõò ÊÁÅ 0611-0618, 0636, 0637 ôïõ
ðñïûðïëïãéóìïý ôïõ ÊëÜäïõ óýíôáîçò ôïõ Ôáìåßïõ, ïé
ïðïßåò ãéá ôï ôñÝ÷ïí Ýôïò áíÝñ÷ïíôáé óôï ðïóü ôùí
666.178 åõñþ, áðïöáóßæïõìå:
1. Ç ðáñÜãñáöïò 1 ôïõ Üñèñïõ 17 ôïõ êáôáóôáôéêïý
ôïõ êëÜäïõ óýíôáîçò Ôáìåßïõ ÓõíôÜîåùí Åöçìåñéäïðùëþí êáé ÕðáëëÞëùí Ðñáêôïñåßùí Èåóóáëïíßêçò, áíôéêáèßóôáôáé ùò åîÞò:
«1. Ùò óõíôÜîéìåò áðïäï÷Ýò ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôïõ
ðïóïý ôçò óýíôáîçò ôùí áóöáëéóìÝíùí ôïõ Ôáìåßïõ,
ëáìâÜíåôáé:
á) ÐñïêåéìÝíïõ ãéá ôçí êáôçãïñßá ôùí áóöáëéóìÝíùí
åöçìåñéäïðùëþí, ï ìÝóïò üñïò ôùí êáôùôÜôùí ïñßùí
ôùí âáóéêþí ìéóèþí ôùí ôåëåõôáßùí 36 ìçíþí, ðïõ êáèïñßæïíôáé ìå âÜóç ôá ÷ñüíéá áóöÜëéóçò áðü ôç 2ç ìéóèïëïãéêÞ êëßìáêá ôçò ÓõëëïãéêÞò Óýìâáóçò Åñãáóßáò «Ãéá
ôïõò üñïõò áìïéâÞò êáé åñãáóßáò ôùí õðáëëÞëùí - ìåëþí
ôçò ¸íùóçò Ðñïóùðéêïý Çìåñçóßùí Åöçìåñßäùí Áèçíþí ðïõ áðáó÷ïëïýíôáé óå åöçìåñßäåò - ìÝëç ôçò ¸íùóçò Éäéïêôçôþí Çìåñçóßùí Åöçìåñßäùí Áèçíþí» ç ïðïßá
éó÷ýåé êáôÜ ôï ÷ñüíï äéáêïðÞò ôçò åñãáóßáò êÜèå áóöáëéóìÝíïõ.
â) ÐñïêåéìÝíïõ ãéá ôçí êáôçãïñßá ôùí áóöáëéóìÝíùí
õðáëëÞëùí ðñáêôïñåßùí, ï ìÝóïò üñïò ôùí ôåëåõôáßùí
36 ìçíþí ôùí êáôáâáëëïìÝíùí êáé õðïêåéìÝíùí óå åéóöïñÝò õðÝñ ôïõ Ôáìåßïõ áðïäï÷þí, ï ïðïßïò óå êáìéÜ
ðåñßðôùóç äåí ìðïñåß íá åßíáé ìåãáëýôåñïò ôïõ ìÝóïõ
üñïõ ôçò ðåñßðôùóçò á».
2. Ç éó÷ýò ôçò áðüöáóçò áõôÞò áñ÷ßæåé áðü 1.1.2002.
Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.
ÁèÞíá, 13 Éïõíßïõ 2002
Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ

ÑÏÂÅÑÔÏÓ ÓÐÕÑÏÐÏÕËÏÓ
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