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ΘΕΜΑ : «Προαιρετική υπαγωγή

στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του Ι.Κ.Α. –
Ε.Τ.Α.Μ. των μέχρι 31-12-2010 υπηρετούντων δημοσίων υπαλλήλων,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.3865/2010»

ΣΧΕΤ. :

α) Το άρθρο 2 παρ.4 του Ν.3865/2010 ( ΦΕΚ 120/21-7-2010 τ.Α΄)
β) Η υπ’αριθμ.Φ80000/1536/104/4-4-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1050/30-5-2011)
γ) Η υπ’αριθμ. 42 Εγκύκλιος της Δ/σης Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ80000/1536/104/44-2011 (ΦΕΚ 1050/30-5-2011) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των
Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης & Οικονομικών, σχετικά με
την Προαιρετική υπαγωγή στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του Ι.Κ.Α. –
Ε.Τ.Α.Μ. των μέχρι 31-12-2010 υπηρετούντων στο Δημόσιο δημοσίων
υπαλλήλων ,η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.4 του
άρθρου 2 του Ν.3865/2010, και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την
εφαρμογή τους:
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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Με την υπ’ αριθμ. 42 Εγκύκλιο της Δ/σης Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ.1,2 του Ν.3865/2010 (ΦΕΚ
120/21-7-2010 τ.Α΄) «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του
Δημοσίου και συναφείς διατάξεις» και δόθηκαν οδηγίες σχετικά με την
υπαγωγή στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας Σύνταξης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
(κοινό καθεστώς) των τακτικών και μετακλητών υπαλλήλων και λειτουργών
του Δημοσίου, της Βουλής, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμίδας,
καθώς και των ιερέων και υπάλληλων των εκκλησιαστικών νομικών
προσώπων που προσλαμβάνονται για πρώτη φορά στο δημόσιο από 1/1/2011
και μετά.
Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου αυτού, και
συγκεκριμένα για την κατηγορία των υπηρετούντων (κατά την ημερομηνία
δημοσίευσης του Νόμου 3865/10) ή προσληφθέντων στο δημόσιο μέχρι
την 31-12-2010 δημοσίων υπαλλήλων, δόθηκε δικαίωμα επιλογής
Προαιρετικής υπαγωγής στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του Ι.Κ.Α. –
Ε.Τ.Α.Μ., από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού (δηλ. από
21/7/2010).
Με ρητή δε αναφορά στο νόμο είχε προβλεφθεί ότι, θα εκδοθεί κοινή
υπουργική
απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης με την οποία θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την
υλοποίηση της συγκεκριμένης διάταξης.

2. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Σύμφωνα με τα ανωτέρω και κατ’ εφαρμογή της παρ.4 του άρθρου 2
του Ν.3865/2010 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Φ80000/1536/104/4-4-2011 Κοινή
Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης &
Οικονομικών με την οποία ορίστηκαν τα εξής:
Α. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ –ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1α της ανωτέρω αναφερθείσας ΚΥΑ ,
προβλέπεται ότι, οι τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί του
Δημοσίου, τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι της Βουλής, των Ν.Π.Δ.Δ.
και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμίδας, καθώς και οι ιερείς και υπάλληλοι των
εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που έχουν
προσληφθεί μέχρι 31.12.2010, μπορούν να επιλέξουν, αντί της υπαγωγής
τους στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, την ασφάλισή τους στον
Κλάδο Κύριας Σύνταξης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (κοινό καθεστώς).
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Παρέχεται δηλ. στη συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων δικαίωμα
επιλογής προαιρετικής υπαγωγής στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ..
Διευκρινίζουμε ότι, πρόκειται για δικαίωμα επιλογής προαιρετικής
υπαγωγής στον Κλάδο Κύριας σύνταξης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.(δηλ. επιλογή
ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. αντί της
υπαγωγής στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου) και δεν πρέπει να
συγχέεται με την Προαιρετική Ασφάλιση στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., η οποία τελευταία διέπεται από διαφορετικές διατάξεις.
Τα πρόσωπα που, σύμφωνα με τα ανωτέρω, επιλέξουν την υπαγωγή
τους στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. θα πρέπει να
υποβάλουν σχετική αίτηση στον εκκαθαριστή αποδοχών τους, η οποία δεν
ανακαλείται και θα πρέπει να κοινοποιηθεί υποχρεωτικά και στο οικείο
Υποκ/μα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. του τόπου απασχόλησης, προκειμένου και οι
αρμόδιες Υπηρεσίες του Ιδρύματος να ενημερωθούν για τη σχετική αυτή
επιλογή.
Β. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η ασφάλιση στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για
όσους υπηρετούσαν μέχρι 21/7/2010 (δηλ. μέχρι την ημερομηνία
δημοσίευσης του Ν.3865/2010) αρχίζει από την πρώτη ημέρα του επόμενου
μήνα από εκείνο εντός του οποίου υποβάλλεται η αίτηση.
Για όσους έχουν προσληφθεί από 21/7/2010 και μέχρι 31/12/2010 και
επιλέγουν την ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. αυτή χωρεί από την
ημερομηνία δημοσίευσης της πράξης διορισμού στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως , εφόσον η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα
μήνα από την κοινοποίηση της πράξης διορισμού, διαφορετικά από την
ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.
Γ. ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Τα πρόσωπα των προαναφερόμενων κατηγοριών υπαλλήλωνλειτουργών και στρατιωτικών, που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση μέχρι
31/12/1992 («παλαιοί» ασφαλισμένοι) και για τα οποία προκύπτει από την
ισχύουσα νομοθεσία υποχρεωτική ασφάλιση στο Ενιαίο Ταμείο
Ανεξάρτητα Απασχολουμένων – ΕΤΑΑ - (δηλ. ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΝ ) η
ασφάλιση στο Κλάδο Κύριας Σύνταξης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. χωρεί μόνο
εφόσον έχουν προσληφθεί και απασχολούνται με άλλη ιδιότητα από αυτή
για την οποία ασφαλίζονται στο Ε.Τ.Α.Α. , ενώ για τους υπαχθέντες για
πρώτη φορά στην ασφάλιση από 1/1/1993 και εφεξής («νέοι»
ασφαλισμένοι)
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 του
Ν.2084/1992, όπως κάθε φορά ισχύουν.
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Δ. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Όπως ανεφέρθη και ανωτέρω, η υπαγωγή των προσώπων της
συγκεκριμένης κατηγορίας ασφαλισμένων θα χωρήσει μόνο στην ασφάλιση
του Κλάδου Κύριας σύνταξης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. στο κοινό καθεστώς,
δεδομένου ότι , με την παρ. 1α εδ.γ΄ της κοινοποιούμενης Υπουργικής
Απόφασης προβλέπεται ότι, τα ανωτέρω πρόσωπα εξακολουθούν να
ασφαλίζονται για ασθένεια, επικουρική σύνταξη και εφάπαξ βοήθημα
στους οικείους φορείς, στους οποίους υπάγονταν πριν την υπαγωγή τους στην
ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Οι ασφαλιστικές εισφορές που θα πρέπει να καταβάλλονται
υπολογίζονται σε σύνολο 20% αναλυόμενες σε 6,67% ως εισφορά που
βαρύνει τον ασφαλισμένο και σε 13.33% ως εισφορά που βαρύνει τον
εργοδότη.
Συγκεκριμένα, για την ασφάλιση στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για όσους υπήχθησαν στην ασφάλιση μέχρι 31/12/1992,
(«παλαιοί» ασφαλισμένοι)καταβάλλονται για κάθε ημέρα εργασίας οι
αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου για τον
ανωτέρω Κλάδο που υπολογίζονται στις πάσης φύσεως αποδοχές του
ασφαλισμένου κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 25 του
Α.Ν.1846/1951, όπως κάθε φορά ισχύει και μέχρι του ανώτατου ορίου
μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών, όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά από την
κείμενη νομοθεσία του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ..
Για όσους ασφαλίστηκαν δε για πρώτη φορά από 1/1/1993 και εφεξής,
(«νέοι» ασφαλισμένοι) επί των αποδοχών της παρ. 2β του άρθρου 22 του
Ν.2084/92, όπως κάθε φορά ισχύει, που δεν μπορούν να υπερβαίνουν κατά
μήνα το οκταπλάσιο του μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή ΑΕΠ,
αναπροσαρμοζόμενου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων
των δημοσίων υπαλλήλων.
Στις περιπτώσεις που απασχολούνται σε εργασίες ή ειδικότητες που
υπάγονται στην προστασία του Κανονισμού των Βαρέων και Ανθυγιεινών
Επαγγελμάτων θα πρέπει να καταβάλλεται και η πρόσθετη ειδική εισφορά
βαρέων επαγγελμάτων 3,60% (2.20% εργαζομένου – 1.40% εργοδότη).
Επίσης, για τις ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α. –
Ε.Τ.Α.Μ. θα καταβάλλεται και η προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία
πρόσθετη ειδική εισφορά, π.χ. προσωπικό καθαριότητας των Ο.Τ.Α..
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Δηλαδή για τους «παλαιούς» ασφαλισμένους θα καταβάλλεται πέραν
της εισφοράς βαρέων επαγγελμάτων και η ειδική πρόσθετη εισφορά 3,40%
που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.1694/87, όπως
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 2 του Ν.1759/88, η
οποία βαρύνει 1,30% τον εργοδότη και 2,10% τον εργαζόμενο.
Έτσι η συνολική πρόσθετη εισφορά που καταβάλλεται για τους υπόψη
εργαζόμενους ανέρχεται σε 7% και επιμερίζεται σε βάρος των Ο.Τ.Α. 2,70%
και σε βάρος των εργαζομένων 4,30% (εγκ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 75/87 &
40/88).
Αντίθετα για τους «νέους» ασφαλισμένους θα καταβάλλεται μόνο η
ειδική εισφορά βαρέων επαγγελμάτων 3,60%, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν.2084/92.
Για τους απασχολούμενους στις αναφερόμενες ρητά στο Β.Δ. 473/61
επιχειρήσεις και εργασίες οι οποίες κρίθηκαν – λόγω των ειδικών συνθηκών
εργασίας που επικρατούν – ότι παρουσιάζουν γενικά αυξημένους κινδύνους
για την ζωή και την υγεία των μισθωτών που απασχολούνται σε αυτές θα
πρέπει να καταβάλλεται επιπλέον η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του
άρθρου 3 του Ν.Δ. 4104/60 εισφορά επαγγελματικού κινδύνου (1%).
Επισημαίνουμε ότι, η πρόσθετη ειδική εισφορά για τις ειδικές
κατηγορίες ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα ισχύει και για τις
περιπτώσεις νεοπροσλαμβανομένων στο δημόσιο από 1/1/2011 που εκ
παραδρομής δεν αναφέρθηκε στην υπ΄αριθμ. 42/11 εγκύκλιό μας .

Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Με τις διατάξεις της παρ. γ΄ της κοινοποιούμενης υπουργικής απόφασης
προκύπτει σαφώς ότι, οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης (Ν.Δ.
4202/1961 - ΦΕΚ Α΄175) , όπως αυτές ισχύουν , εφαρμόζονται και επί των
προσώπων της παραγράφου αυτής που επιλέγουν την ασφάλιση στον Κλάδο
Κύριας Σύνταξης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ..
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ΠΙΝΑΚΕΣ
ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ – Ο.Τ.Α. (Α΄& Β΄ βαθμού)
Ν.Π.Δ.Δ. (με υπαγωγή στον κλάδο Σύνταξης του Δημοσίου)
Κ.Π.Κ.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
%

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΡΓΟΔΟΤΗ
%

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
%

152
166
167

20,00
23,60
24,60

13,33
14,73
15,73

6,67
8,87
8,87

Ν.Π.Δ.Δ. (με υπαγωγή στο Ειδικό Συνταξιοδοτικό Καθεστώς του
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Ν.3163/55 – Ν.Δ. 4277/62)

Κ.Π.Κ.

517
518
521
522
523
524

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
%

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΡΓΟΔΟΤΗ
%

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
%

30,40
36,40
21,75
27,75
34,00
42,00

20,18
23,18
14,08
17,08
21,58
25,33

10,22
13,22
7,67
10,67
12,42
16,67

ΣΤ) ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (Α.Π.Δ.)
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

-

Το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού κατά την
υποβολή των Α.Π.Δ. θα πρέπει να καταχωρούν τα ασφαλιστικά στοιχεία των
υπαλλήλων τους που υπηρετούν ή έχουν προσληφθεί μέχρι 31/12/2010 και
έχουν επιλέξει προαιρετικά την υπαγωγή τους στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. από
21/7/2010. Επίσης θα πρέπει να αποδίδουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές
εισφορές (εργοδότη και εργαζόμενου) στο Ίδρυμα, στις προθεσμίες που
ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.
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Προκειμένου να απεικονιστούν ορθά τα ασφαλιστικά στοιχεία των εν
λόγω προσώπων, κρίνεται αναγκαίο να δοθεί παράταση προθεσμίας υποβολής
Συμπληρωματικών (04) Α.Π.Δ. Γ΄, Δ΄, τριμήνων 2010 και Α΄, Β΄ τριμήνων
2011 έως 30/12/2011 χωρίς την υποβολή κυρώσεων, με κατάθεση μαγνητικών
μέσων στο αρμόδιο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας του
εργοδότη, στις οποίες θα καταχωρηθούν μόνο οι εργαζόμενοι που
προαιρετικά έχουν επιλέξει την υπαγωγή τους στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ..
Η ως άνω προθεσμία ισχύει και για τις Κανονικές (01) Α.Π.Δ. Γ΄, Δ΄
τριμήνων 2010 και Α΄, Β΄, τριμήνων 2011 των Φορέων που απασχολούν
αποκλειστικά πρόσωπα και έχουν επιλέξει προαιρετικά την ασφάλισή τους
στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ..
Οι εισφορές που αντιστοιχούν στις αποδοχές μισθολογικών περιόδων
ος
7 – 12ος/2010 και 1ος – 5ος/2011 και αφορούν αποκλειστικά τους ανωτέρω
ασφαλισμένους, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες (άνευ προσθέτων τελών) εάν
καταβληθούν έως 30/12/2011 (παρ. 4 της με αριθ. Φ80000/1536/104/2011
ΚΥΑ).
Σας υπενθυμίζουμε το αριθ. Ε40/16/24-1-2008 Γεν. Έγγρ. σχετικά με τη
διαχείριση Μητρώου Εργοδοτών των αποκεντρωμένων μονάδων του
Δημοσίου, σε περίπτωση που εργαζόμενοι στις Υπηρεσίες αυτές επιλέξουν το
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. σαν φορέα ασφάλισής τους.
Τέλος, δεν απαιτείται καταχώριση των ανωτέρω προσώπων στο Ειδικό
Βιβλίο (ΕΒΚΝΠ) των Φορέων που υπηρετούν.
Συν/να : 3 φύλλα

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Γρ. κ. Διοικητή
Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών
Γρ. κ. κ. Γεν. Δ/ντών
Γρ. κ. κ. Συντονιστών
Όλα τα Υπουργεία - Δ/νσεις Διοικητικού (για την άμεση ενημέρωση
αυτών
και των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών,
Δημ. Επιχειρήσεων κ.α.)
Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης
Γενική Γραμματεία Κοιν. Ασφαλίσεων
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα
Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. (για την ενημέρωση των Ο.Τ.Α.)
Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8, 10678 Αθήνα
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Κάνιγγος 29, 10110 Αθήνα
Βουλή των Ελλήνων
Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών
Πατησίων 12, Αθήνα
Ομάδα Εκπαιδευτών Αθήνας
Πατησίων 12, Αθήνα
Ομάδα Εκπαιδευτών Θεσ/νίκης
(Υποκ/μα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Πύλης Αξιού)
Ομάδα Υποδομών Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης & Τηλεπικοινωνιών
Πατησίων 12, Αθήνα
Ομάδα Υποδομών Λειτουργικών Παρεμβάσεων & Διαδικασιών
Πατησίων 12, Αθήνα
Ανάδοχος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Πατησίων 12, Αθήνα
Ομάδα Υποδομών Προετοιμασίας & Συλλογής Στοιχείων
Πατησίων 12, Αθήνα
Επιτροπή Διαχείρισης Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Πατησίων 12, Αθήνα
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1050
30 Μαΐου 2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αριθμ. 29
(1)
Εξαίρεση από την αναστολή άσκησης δικηγορικού επαγ−
γέλματος Ειδικού Συνεργάτη στο Πολιτικό Γραφείο
του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Εξαίρεση από την αναστολή άσκησης δικηγορικού
επαγγέλματος Ειδικού Συνεργάτη στο Πολιτικό
Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης .......

1

Εξαίρεση από την αναστολή άσκησης επαγγέλμα−
τος Αρχιτέκτονα Μηχανικού−Πολεοδόμου, Ειδικού
Συνεργάτη στο Πολιτικό Γραφείο του Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης ............................................................... 2
Έγκριση εφημεριών για τους Βιολόγους, Ψυχολόγους
και Φαρμακοποιούς του Αιγινήτειου Νοσοκομεί−
ου ................................................................................................................. 3
Έγκριση εφημεριών για τους Χημικούς, Βιοχημικούς,
Βιολόγους και Φαρμακοποιούς του Αρεταίειου
Νοσοκομείου. ..................................................................................... 4
Προαιρετική υπαγωγή στον κλάδο κύριας σύνταξης
του ΙΚΑ−ETAM των μέχρι 31.12.2010 υπηρετούντων
δημοσίων υπαλλήλων ................................................................ 5
Προθεσμία καταβολής εισφορών υπέρ ΙΚΑ−ΕΤΑΜ από
την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. .............. 6
Παράταση Λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Δη−
μοσίων Έργων και Εγκαταστάσεων Πολιτιστικής
και Τουριστικής Ανάπτυξης (ΕΥΔΕ/ΕΠΤΑ) της Γε−
νικής Γραμματείας Πολιτιστικής και Τουριστικής
Υποδομής του Υπουργείου Πολιτισμού και Του−
ρισμού ...................................................................................................... 7
Ρύθμιση θεμάτων συνδεομένων με τη μεταβίβαση
του χαρτοφυλακίου ζωής ασφαλιστικής επιχείρη−
σης της οποίας έχει ανακληθεί η άδεια λειτουρ−
γίας ............................................................................................................ 8

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 11 παρ. 3 του Ν. 1320/1983 (ΦΕΚ 6/Α/
11.1.1983).
β) Των άρθρων 55, 56, 57 παρ. 8 του Π.Δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005), όπως
ισχύουν.
γ) Του Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 214/Α/7.10.2009).
2. Την υπ’ αριθμ. 2876/7.10.2009 απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β/
7.10.2009).
3. Την υπ’ αριθμ. 3/19.10.2009 απόφαση του Αντιπρο−
έδρου της Κυβέρνησης «Σύσταση Πολιτικού Γραφείου
του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και ενιαίων θέσεων
ειδικών συμβούλων−συνεργατών, μετακλητών διοικη−
τικών υπαλλήλων και αποσπασμένων υπαλλήλων του
Δημοσίου ή Νομικού Προσώπου του Δημοσίου Τομέα»
(ΦΕΚ 2316/Β/30.10.2009).
4. Την υπ’ αριθμ. 2798/7.10.2010 απόφαση του Αντιπρο−
έδρου της Κυβέρνησης «Διορισμός Ειδικού Συνεργάτη
στο Πολιτικό Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνη−
σης» (ΦΕΚ 383/ΥΟΔΔ/25.11.2010), αποφασίζουμε:
Εξαιρείται από την αναστολή άσκησης του λειτουργή−
ματος του Δικηγόρου η Γεωργία Γκέργκη του Κωνστα−
ντίνου, Ειδικός Συνεργάτης στο Πολιτικό Γραφείο του
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Θεόδωρου Πάγκαλου.

15307

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
1. Σε δύο (2) Φαρμακοποιούς και μέχρι επτά (7) εφη−
μερίες το μήνα έκαστος.
2. Σε τέσσερις (4) Βιολόγους και μέχρι τέσσερις (4) εφη−
μερίες το μήνα έκαστος, για τη Νευρολογική Κλινική.
3. Σε δύο (2) Βιολόγους και μέχρι τρεις (3) εφημερίες
το μήνα έκαστος, για την Ψυχιατρική Κλινική.
4. Σε πέντε (5) Ψυχολόγους των δύο ως άνω κλινικών
και μέχρι τρεις (3) εφημερίες το μήνα έκαστος.
Η συνολική δαπάνη που προκαλείται από την απόφαση
αυτή, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων
του ανωτέρω Νοσοκομείου, δεν μπορεί σε καμιά περί−
πτωση να υπερβεί σε ετήσια βάση το ύψος των ετήσιων
πιστώσεων του προϋπολογισμού που έχουν γραφεί για
την αιτία αυτή, μη επιτρεπομένης της μεταβολής τους,
είτε με τροποποίηση του προϋπολογισμού είτε με χο−
ρήγηση συμπληρωματικών κονδυλίων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Απριλίου 2011
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

F
Aριθμ. 2/22646/0022
(4)
Έγκριση εφημεριών για τους Χημικούς, Βιοχημικούς, Βι−
ολόγους και Φαρμακοποιούς του Αρεταίειου Νοσο−
κομείου.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
−Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 83/τ.Α΄), όπως
ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ
123/τ.Α΄/1992), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις
της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του Ν. 3204/2003
(ΦΕΚ 296/τ.Α΄/2003).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297/τ.Α΄/2003).
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 18 του
Ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165/τ.Α΄/1997).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ
247/τ.Α΄/1995).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ
232/τ.Α΄/1978), όπως έχουν συμπληρωθεί με το άρθρο 8
του Ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57/τ.Α΄/1993).
7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ Υ10β/Γ.Π. 1785/7.1.2009
(ΦΕΚ 43/τ.Β΄/19.1.2009) απόφασης του Υπουργού Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ενεργείς Εφημερίες Χημι−
κών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακο−
ποιών, Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυ−
σικών Νοσοκομείων−Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων».
8. Την υπ’ αριθμ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.53080/23.5.2005 (ΦΕΚ 740/
τ.Β΄/2005) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης «Εναλλασσόμενη καθημερινή εφημερία των
νοσοκομείων λεκανοπεδίου Αττικής και άλλες ρυθμίσεις».
9. Την υπ’ αριθμ. Υ4β/10610/Φ2 (ΦΕΚ 784/τ.Β΄/1997) τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση υπουργικής απόφασης «Κα−
θορισμού Εφημερίας Νοσοκομείων Περιοχής Αττικής».

10. Το γεγονός ότι το ύψος της δαπάνης που προκα−
λείται από την απόφαση αυτή για το οικονομικό έτος
2011 ανέρχεται στο ποσόν των σαράντα οκτώ χιλιάδων
(48.000,00) ευρώ, για το οποίο υπάρχει σχετική πρό−
βλεψη στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011 του
Αρεταίειου Νοσοκομείου.
11. Το υπ’ αριθμ. 28/4.1.2011 έγγραφο του Αρεταίειου
Νοσοκομείου, με το οποίο κοινοποιείται η απόφαση της
Εφορείας του Νοσοκομείου περί εγκρίσεως των εφη−
μεριών του ιατρικού προσωπικού και βεβαιούται ότι το
Νοσοκομείο εφημερεύει σε 24ωρη βάση κάθε τέσσερις
(4) ημέρες για τα Χειρουργικά και Μαιευτικά−Γυναικολο−
γικά περιστατικά, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι
επείγοντα και ιδιαίτερης βαρύτητας.
12. Την υπ’ αριθμ. 2672/3.12.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2408) απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονο−
μικών Φίλιππου Σαχινίδη».
13. Την υπ’ αριθμ. 1120/Η/8.1.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1) απόφαση
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από 1.1.2011 έως
31.12.2011 μέσα στα όρια των πιστώσεων του Προϋπο−
λογισμού έτους 2011 του Αρεταίειου Νοσοκομείου την
καθιέρωση εργασίας με αμοιβή, πέραν της υποχρεωτι−
κής, εφόσον συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημεριών,
στο κάτωθι προσωπικό του Αρεταίειου Νοσοκομείου,
ως ακολούθως:
1. Σε δύο (2) Χημικούς, Βιοχημικούς και Βιολόγους και
μέχρι οκτώ (8) εφημερίες έκαστος το μήνα.
2. Σε δύο (2) Φαρμακοποιούς και μέχρι οκτώ (8) εφη−
μερίες έκαστος το μήνα.
Η συνολική δαπάνη που προκαλείται από την απόφαση
αυτή, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων
του ανωτέρω Νοσοκομείου, δεν μπορεί σε καμιά περί−
πτωση να υπερβεί σε ετήσια βάση το ύψος των ετήσιων
πιστώσεων του προϋπολογισμού που έχουν γραφεί για
την αιτία αυτή, μη επιτρεπομένης της μεταβολής τους,
είτε με τροποποίηση του προϋπολογισμού είτε με χο−
ρήγηση συμπληρωματικών κονδυλίων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Απριλίου 2011
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

F
Αριθμ. Φ80000/1536/104
(5)
Προαιρετική υπαγωγή στον κλάδο κύριας σύνταξης του
ΙΚΑ−ETAM των μέχρι 31.12.2010 υπηρετούντων δημο−
σίων υπαλλήλων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του
Ν. 3865/2010 (ΦΕΚ Α΄ 120).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2876/7.10.2009 (ΦΕΚ Β΄
2234) απόφασης του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου
Υπουργείων».
4. Τις διατάξεις που Π.Δ. 372/1995 (ΦΕΚ Α΄ 201) «Μετα−
φορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσε−
ων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» και του Π.Δ.
213/1992 (ΦΕΚ Α΄ 102) «Οργανισμός της Γενικής Γραμ−
ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2010 (ΦΕΚ Α΄ 154) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ275/30.9.2010 (ΦΕΚ Β΄
1595) απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης Γεωργίου Κουτρουμάνη».
7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2672/03.12.2009 (ΦΕΚ Β΄
2408) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουρ−
γού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη».
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού
α) απώλεια εσόδων (ΚΑΕ 0824) λόγω της απόδοσης
των εισφορών για κύρια σύνταξη ασφαλισμένου στο
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και β) δαπάνη (ΚΑΕ 0291) από την καταβολή
εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. Η ανωτέρω συ−
νολική επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού είναι
απροσδιόριστη, δεδομένου ότι θα εξαρτηθεί από τον
αριθμό των προσώπων που θα ζητήσουν, να υπαχθούν
στην ασφάλιση του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. Εκτιμάται ότι κατά μέσο
όρο και κατ’ άτομο η με απώλεια εσόδων ανέρχεται σε
1.160,00 ευρώ ετησίως περίπου, η δε δαπάνη σε 2.300,00
ετησίως περίπου, αποφασίζουμε:
1.α) Οι τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί
του δημοσίου, τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι της
Βουλής, των νπδδ και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας, καθώς
και οι ιερείς και υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου, που έχουν προσληφθεί
μέχρι 31.12.2010 μπορούν με αίτηση τους να επιλέξουν,
αντί της υπαγωγής τους στο συνταξιοδοτικό καθεστώς
του δημοσίου, την ασφάλιση τους στον Κλάδο Κύρι−
ας σύνταξης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. Η σχετική αίτηση που δεν
ανακαλείται υποβάλλεται στον εκκαθαριστή αποδοχών
τους και κοινοποιείται υποχρεωτικά στο οικείο Υποκα−
τάστημα του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ του τόπου απασχόλησης.
Τα ανωτέρω πρόσωπα εξακολουθούν να ασφαλίζονται
για ασθένεια, επικουρική σύνταξη και εφάπαξ βοήθημα
στους φορείς στους οποίους υπάγονταν πριν την υπα−
γωγή τους στην ασφάλιση του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
β) Προκειμένου για πρόσωπα της παραγράφου 1α
που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση μέχρι 31.12.1992 και
για τα οποία προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία
υποχρεωτική ασφάλιση στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα
Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ), η ασφάλιση στον Κλάδο Κύ−
ριας Σύνταξης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ χωρεί μόνο εφόσον έχουν
προσληφθεί και απασχολούνται με άλλη ιδιότητα απ’
αυτή για τη οποία ασφαλίζονται στο ΕΤΑΑ, ενώ για
όσους από τους ανωτέρω έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση
από 1.1.1993 και εφεξής εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 39 του Ν. 2084/1992, όπως κάθε φορά ισχύουν.
γ) Οι διατάξεις του Ν.Δ. 4202/1961 (ΦΕΚ Α΄ 175), όπως
αυτές ισχύουν, εφαρμόζονται και επί των προσώπων
της παραγράφου αυτής, που επιλέγουν την ασφάλιση
στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

2. Η ασφάλιση στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ για όσους υπηρετούσαν μέχρι 21.7.2010 αρχίζει
από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα από εκείνο
εντός του οποίου υποβάλλεται η αίτηση.
Για όσους έχουν προσληφθεί από 21.7.2010 και μέχρι
31.12.2010 και επιλέγουν την ασφάλιση στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ,
αυτή χωρεί από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρά−
ξεως διορισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφό−
σον η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα μέσα σ’ ένα
μήνα από την κοινοποίηση της πράξης διορισμού, δια−
φορετικά από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.
3. Για την ασφάλιση στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ καταβάλλονται για κάθε ημέρα εργασίας οι
αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και
εργαζόμενου για τον ανωτέρω κλάδο που υπολογίζο−
νται στις πάσης φύσεως αποδοχές του ασφαλισμένου
κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 25 του Α.Ν.
1846/1951, όπως κάθε φορά ισχύει, προκειμένου για όσους
υπάχθηκαν στην ασφάλιση μέχρι 31.12.1992 ή επί των
αποδοχών της παρ. 2β του άρθρου 22 του Ν. 2084/1992,
όπως κάθε φορά ισχύει, προκειμένου για όσους ασφα−
λίστηκαν για πρώτη φορά από 1.1.1993 και εφεξής.
Για την ασφάλιση των απασχολούμενων σε εργασίες
και ειδικότητες που καλύπτονται από τον Κανονισμό
Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων καταβάλλεται
επιπλέον και η προβλεπόμενη ειδική εισφορά, όπως επί−
σης και η πρόσθετη ειδική εισφορά που προβλέπεται
από την ισχύουσα νομοθεσία για τις ειδικές κατηγορίες
ασφαλισμένων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
Οι κατά τα ανωτέρω εισφορές υπολογίζονται προ−
κειμένου για τους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους επί
του ανώτατου ορίου μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών,
όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομο−
θεσία του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, ενώ για τους υπαχθέντες στην
ασφάλιση από 1.1.1993 και εφεξής επί των αποδοχών
της παρ. 2β του άρθρου 22 του Ν. 2084/1992 που δεν
μπορούν να υπερβαίνουν κατά μήνα το οκταπλάσιο του
μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή Α.Ε.Π. αναπροσαρμοζόμε−
νου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων
των δημοσίων υπαλλήλων.
4. Εισφορές που θα προκύψουν από την ασφάλιση των
προσώπων της παρ. 1 στον Κλάδο κύριας σύνταξης του
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ από την 21.7.2010 μέχρι και τη δημοσίευση της πα−
ρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δεν
θα επιβαρυνθούν με πρόσθετα τέλη, λοιπές προσαυξήσεις
και επιβαρύνσεις, εφόσον καταβληθούν μέχρι 30.12.2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 4 Απριλίου 2011
Ο ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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