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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΕΛ Α 1073860 ΕΞ 2014
(1)
Εξαίρεση από την υποβολή στη ΔΟΥ συμφωνητικών που
καταρτίζονται μεταξύ της εταιρείας ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ
Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 094421389 και των συνδρομητών−πελα−
τών της και αφορούν την εξυπηρέτηση αυτών μέσω
της Αττικής Οδού.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/90
(ΦΕΚ43Α΄) με τις οποίες ορίζεται ότι συμφωνητικά που
καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων για
οποιαδήποτε συναλλαγή θεωρούνται μέσα σε δέκα ημέ−
ρες από την ημερομηνία καταρτίσεως και υπογραφής
από την αρμόδια ΔΟΥ άλλως είναι ανίσχυρα και δεν
έχουν έννομο αποτέλεσμα.
2. Τις διατάξεις των παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 2386/96
(ΦΕΚ43Α΄) και 6 του άρθρου 27 του Ν. 2682/99 (ΦΕΚ16Α΄)
με τις οποίες εξαιρέθηκαν της θεώρησης τα συμφωνη−
τικά που καταρτίζονται από επιτηδευματίες ή τρίτους
με το Δημόσιο, τις Τράπεζες, τους Οργανισμούς, τις
επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τους δή−
μους και τις κοινότητες, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις,
τις επιχειρήσεις που εκδίδουν κάρτες συναλλαγών και
τις εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν. 1665/1986.

3. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 32 του
Ν. 2648/98 (ΦΕΚ238Α΄) με τις οποίες ορίζεται ότι με
αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύ−
ονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορεί να κα−
θορίζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών στις
οποίες υποβάλλονται τα στοιχεία που προβλέπονται
από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1882/1990 και των
άρθρων 47 και 55 του Ν. 2065/1992, όπως αυτά ισχύουν,
καθώς επίσης να εξαιρούνται ορισμένοι υπόχρεοι από
την υποβολή στοιχείων ή να ορίζεται διαφορετικός τρό−
πος υποβολής αυτών.
4. Την 1065606/7222/ΔΕ−Β/18.7.2000 (ΦΕΚ951Β΄) ΑΥΟ,
μεταξύ άλλων, με την οποία καθορίστηκε διαφορετικός
τρόπος (3μηνιαίες καταστάσεις) υποβολής των συμφω−
νητικών της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/90.
5. Την υπ’ αριθμ. ΑΕ/ΑΟ/ΠΦ/αφ/F007−1/43.605/10.4.2014
επιστολή της εταιρείας ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.
6. Τις αντικειμενικές δυσχέρειες που ανακύπτουν στην
παραπάνω εταιρεία με την υφιστάμενη διαδικασία υπο−
βολής στοιχείων για φορολογική αξιοποίηση, λόγω του
μεγάλου αριθμού των συνδρομητών−πελατών της.
7. Την 1015213ΕΞ2013 (ΦΕΚ130Β΄/28.1.2013) απόφαση
Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών ως ισχύει.
8. Τις διατάξεις περί ανακαθορισμού αρμοδιοτήτων
υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσό−
δων του Ν. 4254/14 (ΦΕΚ85Α΄) με τις οποίες ορίστηκε η
αναδιοργάνωση υπηρεσιών των Γενικών Γραμματειών
του Υπουργείου Οικονομικών.
9. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δα−
πάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:
1. Εξαιρούμε την εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. με ΑΦΜ
094421389 από την υποχρέωση υποβολής και θεώρησης
στην αρμόδια ΔΟΥ 3μηνιαίων καταστάσεων συμφωνητι−
κών και μόνο αυτών που καταρτίζει με τους συνδρομη−
τές−πελάτες της και αφορούν την εξυπηρέτηση αυτών
μέσω της Αττικής Οδού.
2. Εξαιρετικά, η 3μηνιαία κατάσταση με τα συμφωνη−
τικά της παρ. 1 της παρούσας που καταρτίστηκαν ή θα
καταρτιστούν από 1.4.2014 έως 30.6.2014 θα υποβληθεί
στην αρμόδια ΔΟΥ για θεώρηση μέχρι την ημερομηνία
υποβολής των 3μηνιαίων καταστάσεων του Β΄ Τριμήνου
της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/90.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1.7.2014, να δημοσι−
ευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Μαΐου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
F
Αριθμ. 13526
(2)
Ίδρυση σχολής προπονητών γούσου κουνγκ φου,
Γ΄ κατηγορίας στην Αθήνα.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 1558/1985, άρθρο 27 «Σύσταση Γενικών Γραμ−
ματειών» παρ. 2 ε, περ. ιv « Γενική Γραμματεία Αθλητι−
σμού» (ΦΕΚ 137 Α΄).
β) Του άρθρου 136 παρ. 6 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ
Α΄121), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 παρ. 2
του Ν. 4170/2013 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ,
ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού
του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις».
γ) Του Π.Δ. 63/2005 « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
δ) Του Π.Δ. 77/85 «Οργανισμός της Γ.Γ.Α.» (ΦΕΚ Α΄28),
όπως ισχύει.
ε) Του Π.Δ. 118/2013 « Τροποποίηση του Π.Δ 85/2012
(Α΄141) – Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων και
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και
σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως»
(ΦΕΚ 152/Α/25−6−2013).
στ) Του Π.Δ. 119/2013 « Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ153/ Α/25.06.2013).
2. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΔΠΕΦ/114952/18350/
15269/892/ απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού
Πολιτισμού και Αθλητισμού περί ανάθεσης αρμοδιοτή−
των στον Υφυπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού Ιωάννη
Ανδριανό» (ΦΕΚ 1655/Β/4.7.2013).
3. Τον Ν. 4250/26−3−2014(ΦΕΚ 74/Α) «Διοικητικές απλου−
στεύσεις – καταργήσεις, συγχωνεύσεις Νομικών προ−
σώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου τομέα…» και την
υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1−4−2014 εγκύκλιο του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, «Κατάργηση της υποχρέωσης
υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων».
4. Το υπ’ αριθμ. 27766/28−11−2012 έγγραφο του Υφυ−
πουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού προς την Ελληνική Ομοσπονδία Γουσού
Κουνγκ Φου.
5. Τα υπ’ αριθμ. 2471/5−11−2012, 156/29−5−2013, 428/
16−4−2014 έγγραφα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γουσού
Κουνγκ Φου.
6. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
7. Τις υπάρχουσες ανάγκες σε προπονητικό δυναμικό
στο άθλημα, αποφασίζουμε:
Ιδρύεται Σχολή Προπονητών στο άθλημα του Γουσού

Κουνγκ Φου, Γ΄ Κατηγορίας, η οποία θα λειτουργήσει
στην Αθήνα, στο διάστημα από 29/6/2014 έως 5/9/2014
με σύνολο εκπαιδευτικών ωρών τουλάχιστον διακόσιες
(200).
Η διοίκηση, η διεύθυνση, η λειτουργία της σχολής και
κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται ως εξής:
ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Η σχολή διοικείται από πενταμελή επιτροπή, που συ−
γκροτείται από τους:
1. Κορμικιάρη Στυλιανή του Αλεξάνδρου υπάλληλο της
Γ.Γ.Α., ως Πρόεδρο.
2. Βραχνό Συμεών του Παναγιώτη, υπάλληλο της Γ.Γ.Α.
ως μέλος.
3. Τσενέκο Μιλτιάδη του Αλεξάνδρου, υπάλληλο της
Γ.Γ.Α., ως μέλος.
4. Σταμούλη Λάμπρο του Δημητρίου, εκπρόσωπο της
Ε.Ο.Γουσού Κουνγκ Φου, ως μέλος.
5. Λεοντάρη Ιωάννη του Εμμανουήλ, εκπρόσωπο της
Ε.Ο.Γουσού Κουνγκ Φου., ως μέλος.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Γιαμουγιάννη
Αργυρώ του Νικολάου, υπάλληλος της Γ.Γ.Α.
Στα μέλη της επιτροπής και στους γραμματείς δεν
καταβάλλεται αποζημίωση, θα παρέχουν τις υπηρεσίες
τους αμισθί.
Α. Η Επιτροπή Διοίκησης έχει τις ακόλουθες αρμο−
διότητες:
1. Εγκρίνει το πρόγραμμα σπουδών.
2. Ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των υπο−
ψηφίων. Παρακολουθεί τη λειτουργία της σχολής και
τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Λαμβάνει αποφάσεις για
οποιοδήποτε θέμα αφορά την εύρυθμη λειτουργία της
σχολής. Μετά την υποβολή των αποτελεσμάτων από το
Διευθυντή, η επιτροπή διοίκησης προβαίνει στην επι−
κύρωση των αποτελεσμάτων και καταρτίζει πίνακες
επιτυχόντων και αποτυχόντων(συντάσσοντας σχετικό
πρακτικό).
Β. Οι γραμματείς της σχολής μεριμνούν για τη συ−
γκέντρωση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των
υποψηφίων και συντάσσουν σχετικό πίνακα, που παρέ−
χεται από το αρμόδιο τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης.
Επίσης παραλαμβάνουν και συμπληρώνουν πίνακα με
τα στοιχεία των υποψηφίων τον οποίο υποβάλλουν
στο αρμόδιο τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης για την
αναζήτηση της ποινικής κατάστασης των υποψηφίων
προπονητών. Ενημερώνουν τα μέλη για τις συνεδριά−
σεις της επιτροπής και συντάσσουν τα πρακτικά των
συνεδριάσεων.
Ο φάκελος της σχολής που πρέπει να περιέχει τις αι−
τήσεις με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, το σχετικό
πίνακα δικαιολογητικών, τα πρακτικά συνεδριάσεων της
Επιτροπής και το πρόγραμμα Σπουδών (στον οποίο θα
αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα, οι διδάσκοντες
και οι ώρες διδασκαλίας) παραδίδεται εντός δύο (2)
μηνών από τη λήξη της σχολής με ευθύνη του Προέδρου,
στο αρμόδιο τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης.
ΑΡΘΡΟ 2
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ − ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Διευθυντής της σχολής ορίζεται ο Αδόργιαστος Δημή−
τριος του Ιωάννη, απόφοιτος των Τ.Ε.Φ.Α.Α. και Γενικός
Γραμματέας της Ε.Ο. Γουσού Κουνγκ Φου.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ο Διευθυντής της σχολής έχει τις ακόλουθες αρμο−
διότητες:
− Εισηγείται το πρόγραμμα σπουδών στην Επιτροπή
Διοίκησης και το διδακτικό προσωπικό, καθώς και την
κατανομή των διδακτικών ωρών ανά μάθημα.
− Έχει ευθύνη για κάθε θέμα που σχετίζεται με τη
λειτουργία της σχολής και που δεν ανήκει στον κύ−
κλο αρμοδιοτήτων άλλου οργάνου, για το διδακτικό,
εργατικό και βοηθητικό προσωπικό, για την υλοποί−
ηση του προγράμματος, τον έλεγχο των παρουσιών
και των απουσιών των σπουδαστών (τηρώντας σχετικό
παρουσιολόγιο) και γενικά την τήρηση του κανονισμού
λειτουργίας της σχολής.
− Τροποποιεί εάν χρειασθεί το πρόγραμμα, ενημερώ−
νοντας έγκαιρα την επιτροπή διοίκησης της σχολής, το
διδακτικό προσωπικό και τους σπουδαστές.
− Ασκεί πειθαρχική εξουσία και έχει δικαίωμα επιβολής
κυρώσεων κατά περίπτωση.
− Επιβλέπει τη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστά−
σεων και του απαιτούμενου αθλητικού υλικού, καθώς
και των συναφών οργάνων.
− Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο της Επιτροπής τα
διπλώματα που χορηγούνται σε όσους αποφοιτήσουν
επιτυχώς από τη σχολή.
− Υποβάλλει στην επιτροπή διοίκησης υπογεγραμ−
μένο πίνακα αποτελεσμάτων με τους επιτυχόντες και
αποτυχόντες σπουδαστές της σχολής, καθώς και συ−
γκεντρωτικό πίνακα βαθμολογίας των μαθημάτων στα
οποία εξετάστηκαν όλοι οι σπουδαστές της σχολής.
− Μετά το πέρας της σχολής συντάσσει έκθεση με
τις παρατηρήσεις και τυχόν προτάσεις του, την οποία
υποβάλει στο τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης.
ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ − ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Το διδακτικό − εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελούν
άτομα που είναι μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προ−
σωπικού (Δ.Ε.Π.) και Ειδικού Επιστημονικού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου, ή κατά πε−
ρίπτωση πρόσωπα ειδικών γνώσεων ανάλογου επιπέ−
δου που κρίνονται κατάλληλα από τον διευθυντή της
σχολής. Το εκπαιδευτικό προσωπικό συνεργάζεται για
κάθε θέμα, που αφορά στην ομαλή ενάσκηση των κα−
θηκόντων του και την εύρυθμη λειτουργία της σχολής
με το διευθυντή της σχολής.
Το διδακτικό προσωπικό, υποχρεούται να παραδώ−
σει στο διευθυντή της σχολής, τα αποτελέσματα των
εξετάσεων μέσα σε διάστημα τριών (3) ημερών από τη
διεξαγωγή τους.
ΑΡΘΡΟ 4
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
1. Η επιτροπή διοίκησης της σχολής, με αιτιολογημένη
απόφασή της, μπορεί να αλλάξει την ημερομηνία και τον
τόπο λειτουργίας της σχολής, όταν αυτό επιβάλλεται
από απρόβλεπτους παράγοντες.
2. Οι δαπάνες λειτουργίας της σχολής βαρύνουν τον
προϋπολογισμό της οικείας ομοσπονδίας. Το χρηματι−
κό ποσό για τα συνολικά δίδακτρα φοίτησης εκάστου
υποψηφίου καθορίζεται στο ποσό των 250,00 ευρώ,
το οποίο καταβάλλεται ανταποδοτικά, (όπως ορίζει
το άρθρο 78 παρ. 2 του Ν. 4170/11.07.2013, ΦΕΚ 163/
Α΄/12.07.2013) και κατατίθεται στο τραπεζικό λογαριασμό
της Ομοσπονδίας από τους υποψηφίους που θα γίνουν
δεκτοί στη σχολή, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών
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συμμετοχής από την επιτροπή διοίκησης. Η οικεία ομο−
σπονδία συντάσσει τον προϋπολογισμό της σχολής και
τον γνωστοποιεί στην επιτροπή διοίκησης της σχολής.
Οι πληρωμές των δαπανών της σχολής γίνονται από
την αρμόδια υπηρεσία της Ομοσπονδίας, η οποία είναι
και οικονομικά υπόλογος.
3. Η σχολή λειτουργεί με την προϋπόθεση ότι ο ελά−
χιστος αριθμός των σπουδαστών, κατά την έναρξη των
μαθημάτων, είναι τουλάχιστον τριάντα (30) άτομα.
ΑΡΘΡΟ 5
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι γενικές και ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη
σχολή προτείνονται από την οικεία Ομοσπονδία και
οριστικοποιούνται με την παρούσα απόφαση.
Στη σχολή δεν γίνονται δεκτοί όσοι στο πρόσωπο
των οποίων συντρέχουν τα κωλύματα που προβλέπο−
νται από το άρθρο 8 του Ν. 3528/9.2.2007, ΦΕΚ 26/Α΄ σε
συνδυασμό με τα κωλύματα που προβλέπονται από το
άρθρο 3 του Ν. 2725/99 όπως ισχύει σήμερα.
Ο έλεγχος όλων των προβλεπομένων δικαιολογητικών
γίνεται από την επιτροπή διοίκησης, το διευθυντή και
τους γραμματείς πριν από την έναρξη λειτουργίας της
σχολής.
ΑΡΘΡΟ 6
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ –
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
1. Η φοίτηση και συμμετοχή των υποψηφίων που θα
εισαχθούν στη σχολή, είναι υποχρεωτική σ’ όλα τα πρα−
κτικά και τα θεωρητικά μαθήματα.
2. Κάθε παράβαση των υποχρεώσεων των σπουδα−
στών που παρακολουθούν τη σχολή, συνεπάγεται την
επιβολή σχετικών κυρώσεων από το διευθυντή της.
3. Οι συνολικές ώρες υποχρεωτικής παρακολούθη−
σης των μαθημάτων της σχολής για κάθε υποψήφιο,
δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να είναι λιγότερες
του 95% των συνολικών ωρών διδασκαλίας για κάθε
περίοδο.
4. Δίπλωμα της σχολής προπονητών έχουν δικαίωμα
να αποκτήσουν όσοι κατέχουν όλα τα απαραίτητα δι−
καιολογητικά και περάτωσαν με επιτυχία τις θεωρητικές
και πρακτικές εξετάσεις.
5. Τα Διπλώματα παραδίδονται στους επιτυχόντες
από το Τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης.
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για τη φοίτηση στη Σχολή Προπονητών οι υποψήφιοι
πρέπει:
Α) Να έχουν αρτιμέλεια σε βαθμό που δεν δημιουργεί
πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος.
Β) Να έχουν ηλικία από 23 έως 54 ετών.
Γ) Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή εξατάξιου
Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής τουλάχιστον.
* Κατ’ εξαίρεση υποψήφιοι που δεν έχουν απολυτήριο
Λυκείου αλλά διαθέτουν απολυτήριο Γυμνασίου (τριτά−
ξιου) θα γίνονται δεκτοί στη σχολή αν έχουν διακρίσεις
σε επίσημες διεθνείς διοργανώσεις υψηλού επιπέδου
της διεθνούς Ομοσπονδίας (Παγκόσμιο ή Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα) ή η αθλητική τους εκπαίδευση και το
επίπεδό τους ως εκπαιδευτές είναι ιδιαίτερα υψηλό (4ο
Duan τουλάχιστον), τα οποία θα βεβαιώνονται από την
οικεία Ομοσπονδία.
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Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν ακόμη, ένα από
τα παρακάτω κριτήρια:
1. Να είναι εκπαιδευτής σε σωματείο που ανήκει στην
Ελληνική Ομοσπονδία Γουσού Κουνγκ Φου, κάτοχος
τουλάχιστον Μαύρης Ζώνης και δευτέρου βαθμού Duan
και να έχει παρακολουθήσει τέσσερα (4) τουλάχιστον
σεμινάρια προπονητικής στο συγκεκριμένο άθλημα.
2. Να είναι βοηθός εκπαιδευτή σε σωματείο που ανήκει
στην Ελληνική Ομοσπονδία Γουσού Κουνγκ Φου, κάτο−
χος τουλάχιστον Μαύρης Ζώνης και πρώτου βαθμού
Duan και να έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον έξι (6)
σεμινάρια προπονητικής στο συγκεκριμένο άθλημα.
3. Να είναι αθλητής με αθλητική δραστηριότητα και
συμμετοχή σε επίσημες διοργανώσεις της Ομοσπονδίας
τεσσάρων (4) ετών τουλάχιστον και να είναι κάτοχος
Μαύρης Ζώνης και δευτέρου βαθμού Duan.
4. Να είναι απόφοιτος σχολής των Τ.Ε.Φ.Α.Α. και να
είναι ενεργός αθλητής στο άθλημα του Γουσού Κουνγκ
Φου για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.
* Για όποια από τα παραπάνω κριτήρια οι ενδιαφερό−
μενοι πληρούν, θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση
της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γουσού Κουνγκ Φου.
ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
1. Αίτηση ενδιαφερομένου.
2. Ιατρική βεβαίωση υγείας και αρτιμέλειας.
3. Απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή άλλης
ισότιμης σχολής τουλάχιστον.
4. Απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου, για την εξαίρεση
του άρθρου 7 (Ειδικά προσόντα συμμετοχής) της από−
φασης ίδρυσης της σχολής.
5. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/86) «περί μη
άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε
ποινική δίκη».
6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις).
7. Βεβαίωση της Ε.Ο. Γουσού Κουνγκ Φου.
Το Τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης της Γ.Γ.Α. θα ανα−
ζητήσει αυτεπάγγελτα την ποινική κατάσταση του υπο−
ψηφίου από την αρμόδια εισαγγελική αρχή.
Η αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, τα
οποία πρέπει να είναι ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα,
κατατίθενται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την
ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της σχολής, στη Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού – Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.
15180 ΜΑΡΟΥΣΙ.
Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στην παρούσα
απόφαση, θα ρυθμίζεται με απόφαση της επιτρο−
πής διοίκησης της σχολής και τα πλέον εξαιρετικά
θέματα με απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού &
Αθλητισμού.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της οικείας
Ομοσπονδίας.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Μαΐου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ

Αριθμ. Φ20210/οικ.9572/369
(3)
Τροποποίηση, συμπλήρωση και αντικατάσταση διατάξε−
ων του Καταστατικού του Τομέα Επικουρικής Ασφά−
λισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων του Κλάδου
Επικουρικής Ασφάλισης «ΤΕΑΠΥΚ» του ΟΑΕΕ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου, της παραγράφου
ΙΑ, της υποπαραγράφου ΙΑ.14., των περ. 4α και β του
Ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισί−
ου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα
Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθε−
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016»
2. Την Υ.Α. Φ20210/4231/152/2−3−2004 (Β΄ 427) «Τροπο−
ποίηση, συμπλήρωση και αντικατάσταση του Καταστα−
τικού του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Κοινής
Διανομής Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων.» που εκδό−
θηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου
42 του Ν. 2972/2001 (Α΄ 291).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
4. Τις διατάξεις του π.δ/τος 372/1995 (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/τος
213/1992 (Α΄ 102) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων»
5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ/τος 85/2012
(Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά
και κατάργηση υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με το
π.δ. 88/2012 (Α΄ 143) «Τροποποίηση του π.δ/τος 85/2012
«Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και
κατάργηση υπηρεσιών (Α΄141)».
6. Τις διατάξεις του π.δ/τος 86/2012 (Α΄ 141) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας
που διατυπώθηκε στην 11η/27/3/2014 συνεδρίαση του.
8. Τις υπ’ αριθμ. 174/34/12−3−2013 και 549/50/21−11−2013
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΕ.
9. Την συνταχθείσα τον Οκτώβριο του 2013 Αναλογι−
στική Μελέτη Ειδικού Σκοπού.
10. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αλλά προκαλείται επιβάρυνση σε βά−
ρος του προϋπολογισμού του Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ», η οποία
θα καλυφθεί από τα έσοδα του και θα βαρύνει τις οικεί−
ες πιστώσεις του προϋπολογισμού του, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πόροι − Ασφαλιστική εισφορά
Η παρ. 2 του άρθρου 9 του Καταστατικού του Τομέα
«ΤΕΑΠΥΚ», όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Από την 1.12.2012, η μηνιαία εισφορά για παλαιούς
μέχρι 31/12/1992 και νέους, από 1/1/1993 και μετά, ασφα−
λισμένους είναι ίδια και ανέρχεται σε ποσοστό 6% επί
του προβλεπόμενου στο άρθρο 5 του π.δ/τος 258/2005
(Α΄ 316), όπως κάθε φορά διαμορφώνεται, ποσού της
ασφαλιστικής κατηγορίας, στην οποία κατατάσσονται.»
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Άρθρο 2
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
Οι ασφαλισμένοι του Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ» καταβάλλουν
υποχρεωτικά στον Τομέα τις ασφαλιστικές εισφορές
που αντιστοιχούν στο χρόνο ασφάλισης τους από την
1.12.2012 έως και τον μήνα έναρξης ισχύος της παρούσας
απόφασης. Το συνολικό ποσό της οφειλής προς τον
Τομέα επιμερίζεται σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, οι
οποίες καταβάλλονται από τον ασφαλισμένο μαζί με
την μηνιαία τρέχουσα τακτική εισφορά, με τη διαδικασία
που προσδιορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του O.A.Ε.Ε..
Άρθρο 3
Κατάταξη σε ασφαλιστικές κατηγορίες
1. Τα πρόσωπα που υπάγονται υποχρεωτικά για πρώ−
τη φορά στην ασφάλιση του Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ» από την
1.12.2012 και εφεξής, κατατάσσονται σε υποχρεωτική
ασφαλιστική κατηγορία του άρθρου 5 του π.δ/τος
258/2005 (Α΄ 316), όπως κάθε φορά διαμορφώνεται, σύμ−
φωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων
3 και 4 του άρθρου 5 του π. δ/τος 258/2005 (Α΄ 316),
όπως ισχύουν.
2. Οι ήδη ασφαλισμένοι του Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ» κατα−
τάσσονται από την 1.12.2012 σε υποχρεωτική ασφαλι−
στική κατηγορία του άρθρου 5 του π. δ/τος 258/2005
(Α΄ 316), όπως κάθε φορά διαμορφώνεται, βάσει της
μεσοσταθμικής ετήσιας εισφοράς που καταβλήθηκε
κατά τα τελευταία 3 έτη που προηγούνται της κατάρ−
γησης της προβλεπόμενης στο Καταστατικό εισφοράς
ασφαλισμένου, δηλαδή τα έτη 2010, 2011 και από 1.1.2012
έως 30.11.2012.
Άρθρο 4
Τρόπος είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών
Για την είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ
του Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ» έχουν εφαρμογή οι σχετικές δι−
ατάξεις της νομοθεσίας που διέπει τον Κλάδο Κύριας
Σύνταξης του ΟΑΕΕ. Η καταβολή των ασφαλιστικών
εισφορών από τους ασφαλισμένους του Τομέα πραγ−
ματοποιείται με το σύστημα της ταχυπληρωμής με τη
διαδικασία που προσδιορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
του O.A.Ε.Ε.
Άρθρο 5
Ασφαλισμένος πρατηριούχος
περισσοτέρων πρατηρίων
Το άρθρο 18 του Καταστατικού του Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ»
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο υπαχθείς στην ασφάλιση του Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ»
είτε ως αδειούχος περισσοτέρων από ένα πρατηρίων,
είτε ως νόμιμος εκπρόσωπος εταιρειών αδειούχων πε−
ρισσότερων από ένα πρατηρίων, δικαιούται όταν επέλ−
θει η ασφαλιστική περίπτωση μία μόνο ακέραιη σύνταξη.
2. Οι ήδη ασφαλισμένοι του Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ» πρα−
τηριούχοι περισσοτέρων από ένα πρατηρίων, από την
1.12.2012 κατατάσσονται σε υποχρεωτική ασφαλιστική
κατηγορία του άρθρου 5 του π. δ/τος 258/2005 (Α΄ 316),
όπως κάθε φορά διαμορφώνεται, βάσει του αθροίσμα−
τος των ποσών που προκύπτουν για κάθε πρατήριο από
την μεσοσταθμική ετήσια εισφορά του κάθε πρατηρίου
κατά τα τελευταία 3 έτη που προηγούνται της κατάρ−
γησης της προβλεπόμενης στο Καταστατικό εισφοράς
ασφαλισμένου, δηλαδή τα έτη 2010, 2011 και από 1.1.2012
έως 30.11.2012.
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3. Το ποσόν της σύνταξης για τους μέχρι 31.12.1992
ασφαλισμένους που δεν ανήκουν στις νέες περιοχές
υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22
του Καταστατικού του Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ» όπως ισχύει,
και το ποσόν της σύνταξης για τους μέχρι 31.12.1992
ασφαλισμένους που ανήκουν στις νέες περιοχές καθώς
και των μετά την 1.1.1993 ασφαλισμένων υπολογίζεται,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του Καταστα−
τικού του Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ», όπως ισχύει.»
Άρθρο 6
Κοινωνοί δικαιώματος συνταξιοδότησης
1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 19 του Καταστατικού
του Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ» αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Το ποσόν της σύνταξης που δικαιούται έκαστος των
παλαιών ασφαλισμένων κοινωνών, για χρόνο ασφάλισης
μέχρι 30.11.2012 καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις παραγράφους 1,2,3 και 4 του παρόντος άρθρου.»
2. Στο τέλος του άρθρου 19 του Καταστατικού του
Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ», όπως ισχύει, προστίθενται παράγρα−
φοι 6 και 7 ως εξής:
«6. Οι ήδη ασφαλισμένοι του Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ» κοινω−
νοί δικαιώματος κατατάσσονται από την 1.12.2012 σε
υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία του άρθρου 5 του
π. δ/τος 258/2005 (Α΄ 316) όπως κάθε φορά διαμορφώ−
νεται, βάσει της μεσοσταθμικής ετήσιας εισφοράς του
πρατηρίου των κοινωνών κατά τα τελευταία 3 έτη που
προηγούνται της κατάργησης της προβλεπόμενης στο
Καταστατικό εισφοράς ασφαλισμένου, δηλαδή τα έτη
2010, 2011 και από 1.1.2012 έως 30.11.2012 αφού διαιρεθεί
το ποσόν αυτό με τον αριθμό των κοινωνών. Η κατά−
ταξη του κάθε κοινωνού στις ασφαλιστικές κατηγορίες
πραγματοποιείται με βάση το ποσόν του πηλίκου που
προκύπτει από την διαίρεση.
7. Το ποσόν της σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και
θανάτου που δικαιούται έκαστος των παλαιών ασφαλι−
σμένων κοινωνών, για χρόνο ασφάλισης από την 1.12.2012
καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του
Καταστατικού του Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ», όπως ισχύει».
Άρθρο 7
Υπολογισμός ποσού σύνταξης
παλαιών ασφαλισμένων
1. Στο άρθρο 22 του Καταστατικού του Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ»,
όπως ισχύει, τίθεται πριν την περ. α) εδάφιο ως εξής:
«1. Για χρόνο ασφάλισης στον Τομέα μέχρι 30.11.2012, η
σύνταξη για τους μέχρι 31.12.1992 που δεν ανήκουν στις
νέες περιοχές ασφαλισμένους του Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ»,
υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρακάτω
περιπτώσεις α), β), γ), δ), ε) και στ).»
2. Στο τέλος της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 22
του Καταστατικού του Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ», όπως ισχύει,
προστίθενται παρ. 2 και 3 ως εξής:
«2. Για χρόνο ασφάλισης από 1.12.2012 και μέχρι την
διακοπή της ασφάλισης των μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμέ−
νων από τον Τομέα, η σύνταξη για 35 έτη ή 10.500 ημέ−
ρες εργασίας αντιστοιχεί στο 20% των ασφαλιστικών
κατηγοριών του π.δ/τος 258/2005 (Α΄ 316) όπως κάθε
φορά διαμορφώνεται, βάσει των οποίων καταβάλλονται
οι εισφορές για όλο τον χρόνο ασφάλισής τους από
1.12.2012 και εφεξής.
Για χρόνο ασφάλισης μικρότερο ή μεγαλύτερο των 35
ετών ή 10.500 ημερών εργασίας το ποσοστό του 20%
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μειώνεται ή αυξάνεται κατά 1/35 για κάθε επί έλαττον
ή επιπλέον έτος ασφάλισης ή 300 ημέρες εργασίας.
3. Το ποσόν της σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας
και θανάτου, για χρόνο που έχει διανυθεί στην ασφάλιση
του Τομέα πριν και μετά την 30.11.2012 αποτελείται από
το άθροισμα των δύο τμηματικών ποσών που προκύ−
πτουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες
παραγράφους του παρόντος άρθρου.»
Άρθρο 8
Υπολογισμός ποσού σύνταξης παλαιών ασφαλισμένων
των νέων περιοχών και των νέων ασφαλισμένων
1. Η παρ. 3 του άρθρου 23 του Καταστατικού του
Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ», όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Τα ποσά των ατομικών ειδικών λογαριασμών που
προκύπτουν από καταβληθείσες εισφορές πέραν της
ανώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας χορηγούνται για
προσαύξηση της σύνταξης.
Το ποσό της προσαύξησης της σύνταξης ορίζεται ως
η έντοκη και μέχρι τη χρονική στιγμή επέλευσης του
ασφαλιστικού κινδύνου, επιστροφή των συσσωρευμένων
ποσών, με την χρήση του κατάλληλου, αναλόγως της
περίπτωσης κάθε ασφαλισμένου, αναλογιστικού συ−
ντελεστή του άρθρου 3 του Ν. 3232/2004 (Α΄ 48), όπως
αυτό ισχύει κάθε φορά.
Ειδικότερα, για κάθε επιπλέον ετήσιο ποσό που προ−
κύπτει κάθε φορά από την διαφορά των καταβληθεισών
εισφορών και της ανώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας,
υπολογίζονται οι τόκοι που συσσωρεύτηκαν από την 1η
Ιανουαρίου του επόμενου έτους της καταχώρησης τους
στους ειδικούς ατομικούς λογαριασμούς και μέχρι την
επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου. Το άθροισμα που
προκύπτει από τα ετήσια, υπερβάλλοντα της ανώτερης
ασφαλιστικής κατηγορίας ποσά από καταβληθείσες
εισφορές, μαζί με τους αντίστοιχους τόκους, διαιρεί−
ται με τον κατάλληλο αναλογιστικό συντελεστή του
άρθρου 3 του Ν. 3232/2004 (Α΄ 48), όπως αυτός κάθε
φορά ισχύει, και το ποσό που προκύπτει είναι η ετήσια
προσαύξηση της σύνταξης κατά τη συνταξιοδότηση. Το
ετήσιο ποσό της προσαύξησης της σύνταξης διαιρείται
δια του αριθμού των συντάξεων που καταβάλλονται
ετησίως (12) και το ποσό που προκύπτει είναι η μηνιαία
προσαύξηση της σύνταξης.
Ως επιτόκια συσσώρευσης χρησιμοποιούνται οι εξαμη−
νιαίες αποδόσεις του Κοινού Κεφαλαίου Νομικών Προ−
σώπων. Τα επιτόκια αυτά εμφανίζονται (μέχρι και το
έτος 2012) στον παρακάτω πίνακα με στρογγυλοποίηση
στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Α.Φ. & Ν.Π.Δ.Δ.
ΕΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΠΟΔΟΣΗ (%)

1994

Α

19,50

Β

18,15

Α

16,84

Β

14,68

Α

13,59

Β

12,71

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Α

10,61

Β

9,10

Α

8,25

Β

9,43

Α

8,10

Β

7,53

Α

7,03

Β

6,63

Α

6,48

Β

6,75

A

4,84

Β

5,65

A

5,40

Β

3,72

A

4,07

Β

3,69

A

3,40

Β

3,38

A

3,37

Β

3,93

A

3,93

Β

3,74

A

3,90

Β

3,94

A

3,98

Β

4,02

A

3,58

Β

3,47

A

3,84

Β

4,16

A

2,48

Β

1,87

Για υπολογισμό τόκων που αφορούν χρονική περί−
οδο μεταγενέστερη από το τελευταίο διαθέσιμο από
την Τράπεζα της Ελλάδας επιτόκιο εξαμηνιαίων απο−
δόσεων, χρησιμοποιείται το τελευταίο διαθέσιμο επι−
τόκιο από αυτήν.
Το ποσό της σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και
θανάτου των ήδη συνταξιούχων, παλαιών ασφαλισμέ−
νων των νέων περιοχών και των νέων ασφαλισμένων,
οι οποίοι είχαν καταβάλλει μεγαλύτερα ποσά από
αυτά που ορίζονται με βάση την ανώτερη ασφαλιστι−
κή κατηγορία και τα οποία καταχωρήθηκαν σε ειδικό
λογαριασμό, προσαυξάνεται σύμφωνα με τα ανωτέρω
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οριζόμενα, ενώ η έντοκη περίοδος των επιπλέον πο−
σών είναι μέχρι την ημερομηνία έναρξης καταβολής
της προσαύξησης.»
2. Στο τέλος του άρθρου 23 του Καταστατικού του
Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ», μετά την κατάργηση της παρ. 5 και
αναρίθμηση της παρ. 6 σε παρ. 5, προστίθενται παρ. 6,
7 και 8 ως εξής:
«6. Για χρόνο ασφάλισης στον Τομέα μέχρι 30.11.2012,
η σύνταξη για τους μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένους του
Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ» που ανήκουν στις νέες περιοχές και για
τους από 1/1/1993 ασφαλισμένους του Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ»
υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1, 2 3
και 4 του παρόντος άρθρου.
7. Για χρόνο ασφάλισης από 1.12.2012 και μέχρι την
διακοπή της ασφάλισης τους από τον Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ»,
η σύνταξη για χρόνο ασφάλισης 35 ετών ή 10500 ημέ−
ρες εργασίας αντιστοιχεί στο 20% των ασφαλιστικών
κατηγοριών του π.δ/τος 258/2005 (Α΄ 316) όπως κάθε
φορά διαμορφώνεται, βάσει των οποίων καταβάλλονται
οι εισφορές όλο το χρόνο ασφάλισης τους από 1.12.2012
και εφεξής.
Για χρόνο ασφάλισης μικρότερο ή μεγαλύτερο των 35
ετών ή 10.500 ημερών εργασίας το ποσοστό του 20%
μειώνεται ή αυξάνεται κατά 1/35 για κάθε επί έλαττον
ή επιπλέον έτος ασφάλισης ή 300 ημέρες εργασίας.
8. Το ποσόν της σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας
και θανάτου, για χρόνο που έχει διανυθεί στην ασφάλιση
του Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ» πριν και μετά την 30.11.2012 απο−
τελείται από το άθροισμα των δύο τμηματικών ποσών
που προκύπτουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προη−
γούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου συμπε−
ριλαμβανομένης και της προσαύξησης της παρ. 3 του
παρόντος άρθρου.»
Άρθρο 9
Κατάργηση Κλάδου Κοινής Διανομής
και διανομή του μερίσματος

πρώτου εξαμήνου από την ημερομηνία έναρξης ισχύος
της παρούσας απόφασης. Το ύψος του προς διανομή
ισόποσου μερίσματος προκύπτει από την διαίρεση του
συνολικού πόρου του Κλάδου Κοινής Διανομής δια του
αριθμού των λειτουργούντων την 30.11.2012, με νόμιμη
άδεια, πρατηρίων υγρών καυσίμων, ή σταθμού αυτοκινή−
των με αντλίες καυσίμων. Εάν οι αναγραφόμενοι δικαι−
ούχοι στην άδεια λειτουργίας είναι περισσότεροι από
ένας το ποσό του ενός μερίσματος μοιράζεται μεταξύ
τους. Το αυτό ισχύει σε κάθε περίπτωση περισσοτέρων
του ενός ασφαλισμένων δυνάμει μιας άδειας λειτουργί−
ας. Εάν ο ασφαλισμένος του Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ» έχει σε
λειτουργία, περισσότερα από ένα πρατήρια με νόμιμη
άδεια δικαιούται τόσα μερίσματα όσα και οι άδειες. Σε
περίπτωση κατά την οποία ασφαλισμένος του Τομέα
υπήρξε αδειούχος νόμιμα λειτουργούντος πρατηρίου
για χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους λαμβάνει
μέρισμα που αντιστοιχεί για τους μήνες λειτουργίας
του πρατηρίου.»
Άρθρο 10
Καταργούμενες διατάξεις

Το άρθρο 31 του Καταστατικού του Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ»,
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
« Από την 1.12.2012 καταργείται ο Κλάδος Κοινής Δι−
ανομής. Τα έσοδα του Κλάδου διανέμονται εντός του

Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταρ−
γούνται οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 9 και η παρ. 2 του
άρθρου 31 του Καταστατικού του Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ»,
καθώς και κάθε άλλη αντίθετη με τα οριζόμενα στην
παρούσα απόφαση διάταξη του Καταστατικού του Το−
μέα «ΤΕΑΠΥΚ».
Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερο−
μηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνή−
σεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στα επιμέρους
άρθρα της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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