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ΘΕΜΑ: «ΕνημÝρωση επß θεμÜτων ΔΕΤΕ»
Σχετ.: Το αρ. 59/20-10-2015 Ýγγραφü σαò.

ΑναφορικÜ με το κοινοποιηθÝν στην Υπηρεσßα μαò, ανωτÝρω σχετικü Ýγγραφü σαò, σαò γνωρßζουμε üτι

για την εν γÝνει διαχεßριση του ειδικοý λογαριασμοý τηò ΥπηρεσιακÞò ΜονÜδαò ΙΑ' του τΕΑΔγ και για τα
θÝματα που προÝκυψαν ýστερα απü.την εφαρμογÞτων διατÜξεων του ν.3697Ι2οο8, Ýχουμε ενημερþσει με
τα αρ. 2/7727Ο/Δ^Δ/º4-ºº-2Ο14 και 2/875º6/^0024/28-1,º-201α ÝγγραφÜ μαò το Συμβοýλιο τηò Επικρατεßαò
(ΤμÞμα Δ') και το ΓραQεßο Νομικοý Συμβοýλου τηò ΓενικÞò Γραμματεßαò Κοινωνικþν Ασφαλßσεων του
Υτιουργεßου Εργασßαò, ΚοινωνικÞò ΑσÞÜλισηò και ΚοινωνικÞò Αλληλεγγýηò, αντßστοιχα, κατüπιν σχετικþν
αιτημÜτων τουò.

Παρüλα αυτÜ και ειδικÜ για τα διαλαμβανüμενα σΓιò παρ. 3 και 4 του ανωτÝρω σχετικοý εγγρÜφου
σαò, απü τα οτοιχεßα του φακÝλου ποιJ συστÜθηκε σιην Υπηρεσßα μαò, απü το Ýòοò 2008 και κατÜ το μÝροò
που εμπßπτει (πην αρμοδιüτητÜ μαò, σαò ενημερþνουμε τα ακüλουθα:

1, Σε εφαρμογÞ των διατÜξεων του Üρθρου 17 του νüμου 2676/1999 üπωò τροποποιÞθηκε με τιò
διατÜξειò τηò περ. β'τηò παρ. 2 του Üρθρου 45 του νüμου 322Ο/ΖΟΟ4, καθορßστηκε η εισφορÜ 2Ο% επß.
των συνολικþν εσüδων του ειδικοý λογαριασμοý ΔΕΤΕ, αφαιρουμÝνων των κρατÞσεων òισφαλισμÝνου
πριν την 01.01..1993 (πεο. δ', τηò παρ. ].Α του Üρθρου 17 του νüμου 2676lL999\ και ασÞαλισμÝνου και
εργοδüτη για τουò ασÞαλισμÝνουò μετÜ την 01.01.1993 (Üρθρο 32 τοι,ι νüμου 2084/1992), να
καταθÝτονται κÜθε τÝλοò του Ýτοιιò, απü τα üργανα διαχεßρισηò του ειδικοý λογαριασμοý ΔΕΤΕ
(υπüλογοò διαχειριστÞò Α' Τελωνεßο) σε τραπεζικü λογαριασμü του ΕΤΕΑ (ιιρþην ΤΕΑΔΥ) με σκοπü τη

χορÞγηση πρüσθετου μερßσμα-τοò (απ. αρ. Φ,20144lοικ.3902/150/12.2,2004 του Υπουργοý Εργασßαò
και Κοινωνικþν ΑσÞαλßσεων).

2. Ποσοστü ιιπü την ανωτÝρω εισφορÜ καταθÝτονταν στο λογαριασμü του ΕΤΕΑ (πρþην ΤΕΑΔΥ) στην
ΤρÜπεζα τηò Ε}ý.Üδοò (ΤτΕ) με Νο 250θ86Ι7 και τßτλο τ.Ε.Α.Δ.Υ./ Διαχειριστικüò Λογαριασμüò
ΥιιηρεσιακÞò ΜονÜδαò ΙΑ', ο οποßοò ανοßχθηκε για το σκοπü αυτü και διεπüταν απü τιò διατÜξειò του
α.ν. 1611/1950 και το υπüλοιπο καταθÝτονταν στον κεντρικü λογαριασμü του ΤΕΑΔΥ Νο 250984/2 που
τιlροýνταν οτην ΤρÜπεζα τηò ΕλλÜδοò, βÜσει ενεργειþν του Α' Τελωνεßου ΕισαγωγÞò και Εφοδßων
ΠειραιÜ/Γραφεßο ΔΕΤΕ.

3. Με τιò διατÜξειò των Üρθρων ]- και 2 του ν. 3697/2οΟ8 (ΦΕΚ 194 Α'), προβλεπüταν η εντüò διμÞνου,
απü τη δημοσßευοÞ του, κατÜργηση των ειδικþν λογαριασμþν των Υπουργεßων, των Ν.tΙ,Δ.Δ. και του
ευρýτερου Δημüσιου ΤομÝα που λειτουργοýσαν με νομικÞ και διαχειριστικÞ αυτοτÝλ.εια,
τροφοδοτοýνταν απü το προßüν κοινωνικþν πüρων, εßχαν συσταθεß με ειδικÝò νομοθετικÝò και
κανονιστικÝò διατÜξειò και καταβÜλλονταν μÝσω αυτþν, παροχÝò σε υπαλλÞλουò Þ εξυπηρετοýνταν
Üλλοι ειδικοß σκοποß.

4. Τα περιουσιακÜ στοιχεßα των ειδικþν λογαριασμþν του Üρθρου ]. του ν. 3697/2οο8 που
λειτουργοýσαν σε Υπουργεßα αποτελοýσαν δημüσια περιουσßα και τα περιουσιακÜ στοιχεßα των
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λογαριασμþγ εκεßνων που λειτουργοýσαν σε Ν.Π.Δ.Δ, και (πον ευρýτερο Δημüσιο ΤομÝα (παρ. 3,

Üρθρο 2) αποτελοýσαν περιουσßα του οικεßου φορÝα.
οι διατÜξειò που προÝβλεπαν τουò πüρουò των καταργουμÝνων ειδικþν λογαριασμþν διατηρÞθηκαν

σε ισχý και οι πüροι αυτοß τιεριÝρχονταν στον κρατικü Προýπολογισμü και αποτελοýσαν Ýσοδο του

Δημοσßου, στην περßπτωση που οι Λογαριασμοß αυτοß λειτουργοýσαν σε Υπουργεßα, ενþ στην

περßπτωση που λειτουργοýσαν σε Ν.Π.Δ.Δ, και τον ευρýτερο Δημüσιο ΤομÝα περιÝρχονταν σtον
Προýπολογισμü του οικεßου φορÝα του οποßου και αποτελοýσαν Ýσοδο. (παρ, 4, Üρθρο 2).

Σýμφωνα με την παρ. 1 του Üρθρου 3 του ν. 3697/2008, εξαιρÝθηκαν απü τιò διατÜξειò του Üρθρου 2

αυτοý :

α) οι λογαριασμοß του Δημοσßου που αφοροýσαν τη χρηματοδüτηση Ýργων απü την ΕυρωπαßκÞ
'Ενωση Þ προβλÝπονταν απü κανüνεò Κοινοτικοý Δικαßου και δεν κατÝβαλλαν επιδüματα και παροχÝò
σε υπαΜÞλουò Þ εßχαν συσταθεß σε εκτÝλεση Διεθνþν ΣυμβÜσεων Þ Συμφωνιþν.

β) Οι λογαριασμοß που εξυπηρετοýσαν αποκλειστικÜ κονδýλια Ýρευναò.

γ) Οι λογαριασμοß που χρηματοδοτοýνταν αποκλειστικÜ απü τιò συνδρομÝò των δικαιοýχων τουò.
δ) Οι λογαοιασμοß τι"υν οποßων ιτι πüροι αξιοποιòι|ινταν αποκλειστικÜ Þ κατÜ κýριο λ.üγο για τη

χρηματοδüτηση προγραμμÜτων αποκατÜστασηò, αναβÜθμισηò και προστασßαò του περιβÜλλοντοò και
ε) Ο λογαριασμüò για την απασχüληση και την επαγγελματικÞ κατÜρτιση, ο ειδικüò λογαριασμüò τηò
ΒουλÞò, ο λογαριασμüò του κεφαλαßου ασφαλßσεωò χρηματοδοτÞσεων εκ κεφαλαßων Þ εγγυÞσει
ΕΙιληνικοý Δημοσßου, ο λογαριασμüò εσüδων απü εκκαθÜριση εταιρειþν αρμοδιüτηταò Ο.Α.Ε., ο
ειδικüò λογαριασμüò διαχεßρισηò δημοσßου χρÝουò και εξυπηρÝτησηò εγγυÞσεων, ο λογαριασμüò του
προßüντοò απü την κυκλοφορßα μεταλλικþν κερμÜτων ευρþ και ο λογαριασμüò επιδοτÞσεωò
επιτοκßων του ν.128/1975.
Επßσηò, με την παρ. 2 του Üρθρου 3 του νüμου 3697Ι2ΟΟ8, καθορßστηκε να υπαχθοýν στιò εξαιρÝσειò
οι λογαριασμοß των περιπτþσεων c', β', γ' και δ' τηò προαναφερθεßσαò παραγρÜÞου με απüφαση του
Υπουργοý Οικονομßαò και οικονομικþν που Ýιιρεπε να εκδοθεß μÝσα σε δýο μÞνεò απü τη δημοσßευσÞ
του.
Κατüπιν αυτþν ο ειδικüò λογαριασμüò ΔΕΤΕ καταργÞθηκε και:
α) τα ÝσοδÜ του ενσωματþθηκαν (πον κρατικü προýπολογισμü υπü τον ΚΑΕσüδου 3415 «'Εσοδα

καταργηθÝντοò ειδικοý λογαριασμοý Υπουργεßου οικονομßαò και οικονομικþν 'Δικαιþματα εκτÝλεσηò
τελωνε ιακþν εργασιþν»,

β) τα ταμειακÜ υπüλοιπα του ειδικοý λογαριασμοý ΔΕΤΕ, ποσοý ευρþ t3.t04.7a3,12 μεταφÝρθηκαν
στον κρατικü προýπολογισμü υπü τον ΚΑΕσüδου 3415,

γ) το ΤΕΑΔΥ, μετÝφερε, στιò L6lL2/2008, στο λογαριασμü ταμειακÞò διαχεßρισÞò του Νο 33,34.0003
που τηροýσε στο Ταμεßο Παρακαταθηκþν και Δανεßων, το χρηματικü υπüλοιπο, ýψουò 85.807.481_,52
ευρþ, του διαχειριστικοý λογαριασμοý διαθεσßμων τηò ΙΑ' ΥπηρεσιακÞò ΜονÜδαò Νο 250986/7 και
Ýκ}ιει3. τον }ιογξρια,σμü,
δ) οι υποχρεþσειò του ειδικοý λογαριασμοý ΔΕ'ΓΕ αναλÞφθηκαν απü τον κρατικü προýπολογισμü και
ωò εκ τοýτου η καταβολÞ τηò πρüσθετηò αποζημßωσηò σΕουò τελωνειακοýò υπαλλÞλουò
διενεργοýνταν σε βÜροò των πιστþσεων του κρατικοý προýπολογισμοý υπü τον ΚΑΕξüδου 0579
«ΠαροχÝò και επιδüματα καταργηθÝντων με το νüμο 3697/2ο08 ειδικþν λογαριασμþν
(περ ιλαμβÜνονται και ασφαλιστικÝò ε ισ<ßιορÝò) »,

ε) η δßαχειριστικÞ επιτροπÞ του ειδικοý λογαριασμοý ΔΕΤΕ καταργÞθηκε και το Ýργο τηò περιÞλθε
στην πρþην Διεýθυνση 3η (Δ3) Προσωπικοý Τελωνεßων του Υπουργεßου οικονομικþν, η οποßα
μεριμνοýσε, για την καταβολÞ, σε βÜροò του κρατικοý προýπολογισμοý, τηò αποζημßωσηò ΔΕΤΕ στουò
δικαιοýχουò, η οποßα διενεργοýνταν με μισθοδοτικÝò καταστÜσειò και την Ýκδοση εντολþν τηò
ΔιεýθυνσÞò μαò, προò την ΤτΕ, μÝσω του διατραπεζικοý συστÞματοò, καθþò και για την καταβολÞ τηò
κρÜτησηò 2Ο%υπÝρ ΤtΑΔΥ στο λογαριασμü ιου Νο 81772215 που τηροýνταν στην ΕμπορικÞ ΤρÜπεζα.
στ) Εκδüθηκε η αρ. 2/88517/ΟΟ22/º8-t2-2ο08 απüφαση του Υπουργοý οικονομßαò και οικονομικþν
«Ρýθμιση τηò αποζημßωσηò ΔΕΤΕ των τελωνειακþν υπαλλÞλων» και καθορßστηκε η προαναφερθεßσα
απüδοση τηò πρüσθετηò εισÞορÜò 2Ο% επß των εσüδων ΔΕΤΕ, μειουμÝνηò των ασφαλιστικþν
κρατÞσεων (ασφαλισμÝνων και εργοδüτη κατÜ περßπτωση) επß τηò καταβαΙý,üμενηò ειδικÞò
αποζημßωσηò ΔΕΤΕ (παρ. β', του Üρθρου 45, του νüμου 322ο/2οο4), να καταβÜλλεται μÝχρι την 31η
Δεκεμβρßου κÜθε Ýτουò, με μÝριμνα τηò οικεßαò οικονομικÞò υπηρεσßαò (Διεýθυνση 3η Προσωπικοý
Τελωνεßων) με την Ýκδοση χρηματικοý εντιßΛματοò που θα εκδßδεται απü την Υπηρεσßα



Δημοσιονομικοý ΕλÝγχου (ΥΔΕ) του 'Υπουργεßου Οικονομικþν, σε βÜροò των πιστþσεων τΟυ ΚραΤΙΚΟý

προýπολογισμοý υπü τον ΚΑΕξüδου 0579.

9. Με την αρ. οικ. 2/42439/^0024/].0,6.2009 απüφαση του Υπουργοý Οικονομßαò και Οικονομικþν, Ο

λογαριασμüò Νο 25Ο986/7 υπÞχθη στιò εξαιρÝσειò του Üρθρου 3 του νüμου 3697/2008, με εΦαρμογÞ

Ýναρξηò απü την Ýναρξη ισχýοò του εν λüγω νüμου και καθορßστηκε να ασκεßται η διαχεßριση Και η
εποπτεßατου, απü τη ΔιεýθυνσÞ μαò.

1ο, το τΕΑΔΥ ενημερþθηκε σχετικÜ με τη διατÞρηση του λογαριασμοý και ζητÞθηκε με το αρ, οικ.2Ι
46368/ 

^οο24/25,6.2Ο09 
Ýγγραφü μαò να μαò γνωστοποιÞσει τιò σχετικÝò ενÝργειÝò του προκειμÝνου

να γßνει η μεταφορÜ των σχετικþν ποσþν, απü το λογαριασμü ταμειακÞò διαχεßρισÞò του Νο

33.34,οοο3 στο Τ,Π.&Δ, στο λογαριασμü Νο 25Οθ86/7 στην ΤτΕ και να γßνεται εφεξÞò, η κατÜθεση τηò

εισφορÜò 20% υπÝρ ΤΕΑΔΥ στον εν λüγω λογαριασμü.
11, Σε συνÝχεια του ανωτÝρω εγγρÜφου μαò, το ΤΕΑΔΥ απÝστειλε το αρ. Ι4ºΙ2.1.2Ο09 Ýγγραφü του

αναφορικÜ με τη διαχεßριση του εν λüγω λογαριασμοý και τιò εξουσιοδοτικÝò διατÜξειò ανÜθεσηò τηò

διαχεßρισηò αυτοý στη ΔιεýθυνσÞ μαò και σε απÜντηση αυτοý στÜλθηκε το αρ 2/49135/22-Ο7-2ΟΟ9

Ýγγραφο τηò Υπηρεσßαò μαò, με το οποßο οριοθετÞθηκαν οι αρμοδιüτητÝò τηò.

12. Με την απüφαση αρ. 2 τηò αρ. 46/22.7.2009 συνεδρßασηò του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ (πρþην ΤΕΑΔΥ)

αποφασßστηκε η μεταφορÜ, απü τον κεντρικü λογαριασμü διαθεσßμων του, στο λογαριασμü
ΤΕΑΔΥ/Διαχειριστικüò Λογαριασμüò τηò ΙΑ' ΥπηρεσιακÞò ΜονÜδαò στην ΤρÜπεζα τηò ΕλλÜδοò. ΕπειδÞ
ο εν λüγω λογαριασμüò εßχε κλεßσει, ανοßχτηκε νÝοò λογαριασμüò αλλÜ η προαναφερüμενη διαδικασßα

μεταφορÜò δεν ακολουθÞθηκε λüγω τηò διττÞò διαχεßρισηò και εποπτεßαò του λογαριασμοý (δηλ. η

διαχεßριση του λογαριασμοý ανÞκε στο ΤΕΑΔΥ και η εποπτεßα στη ΔιεýθυνσÞ μαò) και τα σχετικÜ ποσÜ
ουδÝποτε μεταφÝρθηκαν, απü το ΤΕΑΔΥ, στο νÝο λογαριασμü διαθεσßμων α}ιλÜ οýτε και κατατÝθηκαν
στο λογαριασμü Νο 250θ86Ι7 στην ΤτΕ, δεδομÝνου üτι εßχε κλεßσει.

13, Η ΤρÜπεζα τηò ΕλλÜδοò με το αρ. 6359/06-07-2011 Ýγγραφü τηò προò το ΕΤΕΑ (πρþην ΤΕΑΔΥ) ανÝφερε
üτι:
α) εξακολουθοýσε να υφßσταται η εκκρεμüτητα τηò μεταφορÜò του διαθÝσιμου υπολοßπου του ΤΕΑΔΥ

στον ανοιγμÝνο για αυτü το σκοπü λογαριασμü, ο οποßοò επαναλειτοýργησε στην ΤρÜπεζα τηò
ΕλλÜδοò,

β) ýσιερα απü την αρ.42439/Α0024/10-06-2009 απüφαση του Υπουργοý Οικονομßαò και Οικονομικþν
και ýστερα απü τη δημοσßευση του ν. 3943/2(]11 θα Ýπρεπε να ολοκληρωθεß η μεταφορÜ του εν λüγω
ποσοý στο νÝο λογαριασμü, και
γ) το ζÞτημα τηò κßνησηò του ωò Üνω λογαριασμοý εßναι διαφορετικü και ανεξÜρτητο απü την

μεταφορÜ των ποσþν, απü το ΤΕΑΔΥ,
14. Με την παρ. 1, Üρθρο 30, του νüμου 4024/2Οºº, καταργÞθηκε η καταβολÞ τηò πρüσθετηò

αποζημßωσηò ΔΕΤΕ αΓουò τελωνειακοýò υπα}ιλÞλουò (ημερομηνßα τελευταßαò καταβολÞò ΔΕΤΕ μηνüò
Ο ι:τ,":βρßου, γ: 27 τι ! α,! 

! 2Γι11.\.

15. Λüγω τηò καιÜργησηò τηò καταβολÞò τηò ειδικÞò αιιοζημßωσηò ΔΕΤΕ στουò τελωνειακοýò υßταλ,\Þλουò
και επομÝνωò τηò κατÜργησηò των επιβαΜομÝνων ασφαλιστικþν κρατÞσεων (ασÞαλισμÝνου και
εργοδüτη) που προβλ.Ýπονται απü την περ, δ', τηò παρ. 1Α, του Üρθρου ].7 του νüμου 2676/º999, οι
οποßεò Ýπρεπε να αφαιρεθοýν απü την προαναφερθεßσα εισÞορÜ ποσοστοý 2Ο% επL των συνολικþν
εσüδων του ειδικοý λογαριασμοý ΔΕΤΕ, κατÜ τη διαδικασßα εγγραφÞò πßστωσηò για την απüδοση τηò
εισφορÜò στο ΤΕΑΔΥ το Ýτοò 2ο12, η Διεýθυνση Προýπολογισμοý ΓενικÞò ΚυβÝρνησηò (ΔΠΓΚ) του
Υπουργεßοι.ι μαò, υπÝβαλλε ερþτημα προò το Νομικü Σýμβουλο του Υπουργεßου Οικονομικþν, καθþò
και στο Νομικü Σýμβουλο του Υπουργεßου Εργασßαò και Κοινωνικþν ΑσÞαλßσεων για απüψειò
αναÞορικÜ με την υποχρÝωση τηò απüδοσηò τηò εν λüγω εισÞορÜò στο ΤΕΑΔΥ, δεδομÝνου üτι σε αυτü
το ποσοστü περιλαμβÜνονταν και ασφαλιστικÝò εισφορÝò επß τηò καταργτlθεßσαò αποζημßωσηò ΔΕΤΕ.

16. Το ποσü τηò εισφορÜò των εσüδων ΔΕΤΕ, ποσοστοý 2ΟΥο, μειωμÝνου των ασφαλιστικþν κρατÞσεων, το
οποßο καταβλÞθηκε στο ΤΕΑΔΥ, με μÝριμνα τηò Διεýθυνσηò Προσωπικοý Τελιτινεßων, με χρηματικÜ
εντÜλματα, που εκδüθηκαν απü την Υπηρεσßα Δημοσιονομικοý ΕλÝγχου (ΥΔΕ) του Υπουργεßοιι
Οικονομικþν, για το χρονικü διÜστημα απü 01/01- Ι2αΟ9 μÝχρι και 31,ΙºΟ/2Οºº, ανÝρχεται σε

61,98]_.286,56 ευρþ, τα οποßα κατατÝθηκαν σε λογαριασμοý του ΤΕΑΔΥ στην ΕμπορικÞ ΤρÜπεζα.
17. Η Υπηρεσßα μαò, απÝδιδε την εργοδοτικÞ εισφορÜ, επß τηò καταβαλλüμενηò αποζημßωσηò ΔΕΤΕ, με

ενοποιημÝνεò εντολÝò απüδοσιlò εισφορþν, για το χρονικü διÜστημα, απü το ΜÜρτιο του Ýτουò 2009

μÝχρι το ΝοÝμβριο του Ýτουò 2011, οπüτε και διακüπηκε η καταβολÞ τηò πρüσθετηò αποζημßωσηò
ΔΕΤΕ, στο λογαριασμü του ΤΕΑΔγ που τηροýνταν στην ΕμπορικÞ ΤρÜπεζα (ΙΒΑΝ



º.

2.

GR39012000]_000000008L7722L5l με ενοποιημÝνεò εντολÝò απüδοσηò εισφορþν προò την ΤρÜπεζα
τηò Ε}ιλÜδοò, βÜσει των σχετικþν μισθοδοτικþν καταστÜσεων που αποστÝλλονταν απü την αρμüδια
Διεýθυνση Μισθþν και ΣυντÜξεων του Γενικοý Λογιστηρßου του ΚρÜτουò.

Συνοýßζονταò:
ΚÜτοχοò του ειδικοý λογαριασμοý Νο 250986/7 που τηροýνταν στην ΤρÜπεζα τηò Ε}ý,Üδοò και
αρμüδιο για τη διενÝργεια τηò καταβολÞò αυξημÝνου μερßσματοò στουò δικαιοýχουò Þταν το ΤΕΑΔΥ
( σχετ, το αρ. 2 / 49 L35 / ΑΟΟ24 / 22-07-2009 ÝγγραÞü μαò).
Απü το Ýτοò 2009 μÝχρι και σÞμερα ο λογαριασμüò Νο 25ο986/7 παρουσιÜζει μηδενικü υπüλοιπο, δεν
συμμετεßχε στο Κοινü ΚεφÜλαιο τηò ΤρÜπεζαò τηò ΕλλÜδοò και ωò εκ τοýτου δεν συμμετεßχε στην
αντα}ιλαγÞ ομολüγων (PSl) δεδομÝνου üτι, τα ποσÜ εßχαν μεταÞερθεß, απü το ΤΕΑΔΥ, στον κεντρικü
λογαριασμü διαθεσßμων του,
ΜÝχρι το Ýτοò 2008 διαχειριστÞò του ειδικοý λογαριασμοý Þταν το Α' Τελωνεßο ΕισαγωγÞò και
Εφοδßων ΠειραιÜ/Γραφεßο ΔΕΤΕ και η διαχειριστικÞ επιτροπÞ ΔΕΤΕ,
Απü το. Ýτοò 2009 και, ι)στερα η ;τÝριμινα_ ι/Lο_ τηι.l απüδοσιß τηò εισÞòρÜò ?ο% περιÞλθò στηγ
αρμοδιüτητα τηò Διεýθυνσηò 3ηò (Δ3) Προσωπικοý Τελωνεßων του Υπουργεßου μαò και η εποπτεßα του
νÝου λογαριασμοý «ΤΕΑΔΥ - ΙΑ' ΥπηρεσιακÞ ΜονÜδα» θα περιερχüταν στην αρμοδιüτητα τηò
ΔιεýθυνσÞò μαò, ýστερα απü την μεταφορÜ των ποσþν σε αυτüν, η οποßα ουδÝποτε
πραγματοποιÞθη κε.
Θεωροýμε üτι, οι ενÝργειεò τηò Υπηρεσßα μαò και οι απüψειò που διατυπþσαμε στο Ýγγραφü μαò προò
το Συμβοýλιο τηò Επικρατεßαò συνÝβαλε στην ακýρωση τηò αρ. Φ,80000/οικ. 7795/30ο/09-04-2014
πρÜξηò του Υπουργοý Εργασßαò, ΚοινωνικÞò ΑσφÜλισηò και Πρüνοιαò.

Η Διευθýιπρια κ.α.α.
ΕλÝνη Λýγκουρη
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ΕσωτερικÞ ΔιανομÞ:
Διεýθυνση Λογαριασμþν Δημοσßου - ΤμÞμα Α' (2)

ΙßΙ,,,,ι ιβÝò Αντßγραφο

ΚΑΛΛßΓΑΣ
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