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ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ' ΑΡ. 84/2013 
 
 

Στην  Αθήνα  σήµερα την 2
α
  του µηνός Μαΐου του  έτους 

  2014 µεταξύ: 

1.- Του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» 

που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Μάρνης 22 ,ΤΚ 104 33 και εκπροσωπείται νόµιµα 

από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. Ε.Τ.Α.Α. κ. Σελλιανάκη Αντώνιο και θα καλείται στο εξής χάριν 

συντοµίας η «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ» και 

2.- Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία  «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.» (Η.∆.Ι.Κ.Α Α.Ε.) που εδρεύει στην 

Αθήνα επί τη συµβολή της οδού ……………… και της ………………. και εκπροσωπείται 

νόµιµα στο παρόν από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλό της δρ ……………………….. και θα 

καλείται στο εξής χάριν συντοµίας η «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ», 

Συµφωνήθηκαν,  συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα 

ακόλουθα: 

ΑΡΘΡΟ 1: ΠΡΟΟΙΜΙΟ-ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Α. Η Ανάδοχος είναι ανώνυµη εταιρεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που 

ιδρύθηκε µε τον Ν 3607/2007 (ΦΕΚ 245/Α/2007) και προέρχεται εκ µετατροπής σε 

Ανώνυµη Εταιρεία ∆ΕΚΟ από το Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία «Κέντρο Ηλεκτρονικού 

Υπολογιστή Κοινωνικών Υπηρεσιών» (Κ.Η.Υ.Κ.Υ.) που είχε ιδρυθεί µε το Ν.∆. 390/69 

(ΦΕΚ 283/Α/1969) ως Ν.Π.Ι.∆. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

Η Η∆ΙΚΑ Α.Ε.  λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέροντος κατά τις διατάξεις 

του  ιδιωτικού  δικαίου,  σύµφωνα µε τους κανόνες της  ιδιωτικής  οικονοµίας, 

διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3607/2007,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και 

διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α') «∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και 

Οργανισµοί (∆.Ε.Κ.Ο.)» εξαιρουµένων των διατάξεων του άρθρου 14.  Για τα 

ρυθµιζόµενα θέµατα, που αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία της Εταιρείας, 

εφαρµόζονται συµπληρωµατικά, και εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Ν. 
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3607/2007 και του ν. 3429/2005, οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και της λοιπής 

νοµοθεσίας περί ανωνύµων εταιριών, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας,  µεταβιβάστηκε από το Ελληνικό ∆ηµόσιο 

στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το οποίο για την άσκηση των µετοχικών δικαιωµάτων του, 

εκπροσωπείται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Η εποπτεία και ο έλεγχος της εταιρίας ασκείται από τον Υπουργό Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»  ( άρθρο  πρώτο παρ. 3, του ν. 3607/2007,  

όπως αντικαταστάθηκε µε το αρ. 42 παρ. 4 του ν. 4144/2013 ΦΕΚ Α 88/2013) 

Σύµφωνα µε το άρθρο πρώτο παρ. 4 του  Ν. 3607/2007, η  Η∆ΙΚΑ έχει 

αναλάβει την εκτέλεση των νέων έργων Πληροφορικής και Επικοινωνιών,  των  

Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και τις επεκτάσεις τους. Με απόφαση του 

Υπουργού  Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,  υπάγονται στη διοικητική  και 

τεχνική εποπτεία και τον έλεγχο της  Η∆ΙΚΑ  υπό λειτουργία,  καθώς και υπό 

υλοποίηση έργα  Πληροφορικής και Επικοινωνιών των  Φορέων Κοινωνικής 

Ασφάλισης. 

 Επίσης αναλαµβάνει ως δικαιούχος,  την υλοποίηση  πράξεων του 

Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που χρηµατοδοτούνται στο 

πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). (το τελευταίο εδάφιο της 

παρ. 4 προστέθηκε µε το αρ. 151 παρ. 3
α
 Ν. 3655/2008, ΦΕΚ Α 58/3.4.2008.) 

Σκοπός της εταιρείας είναι η µελέτη, ανάπτυξη, λειτουργία εκµετάλλευση, 

διοίκηση, διαχείριση και συντήρηση συστηµάτων πληροφορικής και επικοινωνιών 

-εξοπλισµού, λογισµικού και υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των  Φορέων  

Κοινωνικής Ασφάλισης (αρ. 3 παρ. 1 περ. α του Καταστατικού της Εταιρείας, που 

περιλαµβάνεται στο άρθρο πέµπτο του ως άνω νόµου). 

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 1 εδ. α, β Ν. 3607/2007 τα έσοδα της Η∆ΙΚΑ 

προέρχονται από αµοιβές υπηρεσιών που παρέχει στους Φορείς  Κοινωνικής  

Ασφάλισης  ή  και σε άλλους  φορείς του  ∆ηµοσίου και από αµοιβές για  έργα τα  

οποία  έχει αναλάβει το  Κ.Η.Υ.Κ.Υ µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του  Ν. 

3607/2007 καθώς και από τυχόν επεκτάσεις ή τροποποιήσεις των έργων αυτών. 
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Σύµφωνα µε την παρ. 3 του ίδιου άρθρου 5  Ν. 3607/07,  όπως 

τροποποιήθηκε µε το αρ. 138 παρ. IB εδ. 1 του ν. 4052/20012 (ΦΕΚ Α41/1-3-2012) 

και κατόπιν όπως ισχύει µε το αρ. 42 παρ. 3 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α 88/2013), «3.  

Η Εταιρεία συνάπτει σύµβαση µε τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και µε το 

Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ) τον ΕΟΠΥΥ και τα Νοσοκοµεία, 

καθώς και µε φορείς που υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας για τις παρεχόµενες προς 

αυτούς υπηρεσίες, µε απευθείας ανάθεση, χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης 

διαγωνισµού. 

Το συνολικό ύφος των εσόδων της εταιρείας και κάθε άλλη αναγκαία 

λεπτοµέρεια ρυθµίζεται µε την σύνταξη και την έγκριση του ετήσιου Οικονοµικού 

Προϋπολογισµού της για το επόµενο έτος και την Ετήσια Έκθεση τεκµηρίωσης των 

οικονοµικών µεγεθών της κατ' άρθρο 7 παρ. α του ν. 3429/2005. 

Με την έγκριση του προϋπολογισµού εκδίδεται κοινή Υπουργική Απόφαση 

των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας για την 

κατανοµή των εσόδων της Η∆ΙΚΑ στους Φορείς που εξυπηρετεί.  Επίσης 

καθορίζονται οι όροι, ο χρόνος και οι προϋποθέσεις εκτέλεσης των εργασιών, και ο 

τρόπος της αµοιβής της Εταιρείας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Η κοινή 

υπουργική απόφαση επέχει θέση ανάθεσης και ακολούθως συντάσσονται 

συµβάσεις που εξειδικεύουν το παρεχόµενο έργο. 

Για επαναλαµβανόµενες υπηρεσίες όπως µισθοδοσίες νοσοκοµείων, 

συντάξεις κλπ δύνανται να υπογράφονται µακροχρόνιες συµβάσεις µε τους 

εξυπηρετούµενους φορείς. 

Σε περίπτωση µη υπέρβασης του αρχικού προϋπολογισµού  η τελική 

κατανοµή των εσόδων της εταιρείας στους φορείς που εξυπηρέτησε,  θα γίνεται  

κάθε φορά µε τον Ετήσιο Ισολογισµό - Απολογισµό, και µε βάση την τελική 

πραγµατική παροχή υπηρεσιών. 

Οι συµβάσεις αυτές δεν υπόκεινται στον προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά το αρ. 19 παρ. 7 του π.δ. 774/1980» 

Β. Με την υπ' αρ.  689/111/10-09-2012 απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ,  εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός της, καθώς και οι όροι 

της παρούσας σύµβασης µε την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ για την πληροφορική εξυπηρέτηση 

του έτους 2013. 
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Με την υπ. αρ. Φ.16/15611/2855/7-6-2013 απόφαση του Υπουργού Εργασίας 

και  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός της  ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  

έτους 2013 και µε την υπ' αριθµόν Φ.16/18766/3440/27-6-2013 κοινή υπουργική 

απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας 

κατανεµήθηκαν τα ετήσια έσοδά της στους Φορείς που εξυπηρετεί. 

Με τις κάτωθι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης των Ενιαίων Υπηρεσιών 

και των Τοµέων της αναθέτουσας : 

1. Την υπ' αριθµ. 19 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 

6632/24.01.2014 και Α∆Α:ΒΙΨΞΟΡΕ1-∆4Θ, ποσού 14.213,88 € για την πληρωµή 

ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων των 

Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α, ΚΑΕ: 0433.000, οικ. έτους 2014, η οποία 

καταχωρήθηκε µε α/α 19 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωµής της 

Υπηρεσίας του Τοµέα. 

2. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 13/02.01.2014 και 

Α∆Α:ΒΙΡ8ΟΡΕ1-ΨΩ3, ποσού 67.567,59 € για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης, σε 

βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών 

του Ε.Τ.Α.Α, ΚΑΕ: 0433.00, οικ. έτους 2014, η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 13 στο 

Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωµής της Υπηρεσίας του Τοµέα. 

3. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 6/02.01.2014 και 

Α∆Α:ΒΙΨΞΟΡΕ1-ΑΟΓ, ποσού 13.164,69 € για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης, σε 

βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Τοµέα Επικουρικής 

Ασφάλισης ∆ικηγόρων του Ε.Τ.Α.Α, ΚΑΕ: 0433.00, οικ. έτους 2014, η οποία 

καταχωρήθηκε µε α/α 6 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωµής της Υπηρεσίας 

του Τοµέα. 

4. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 6206/583/23.01.2014 και 

Α∆Α:ΒΙΨ1ΟΡΕ1-Τ2Υ, ποσού 6.725,64 € για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης, σε 

βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Τοµέα Πρόνοιας ∆ικαστικών 

Επιµελητών του Ε.Τ.Α.Α, ΚΑΕ: 0433.00, οικ. έτους 2014, η οποία καταχωρήθηκε µε 

α/α 11 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωµής της Υπηρεσίας του Τοµέα. 

5. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 6351/23.01.2014 και 

Α∆Α:ΒΙΨΕΟΡΕ1-ΘΗΒ, ποσού 10.683,78 € για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης, σε 

βάρος της  πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων των  Ενιαίων  Υπηρεσιών  του 



5 
 

E.T.A.A., ΚΑΕ: 0433.01, οικ. έτους 2014, η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 56 στο Βιβλίο 

Εγκρίσεων και Εντολών πληρωµής της Υπηρεσίας του Τοµέα. 

6. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 881/07.04.2014 και 

Α∆Α:ΒΙΗ∆ΟΡΕ1-Φ48, ποσού 15.805,50 € για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης, σε 

βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων των Τοµέων Συµβολαιογράφων 

του Ε.Τ.Α.Α., ΚΑΕ: 0433, οικ. έτους 2014, η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 59 στο Βιβλίο 

Εγκρίσεων και Εντολών πληρωµής της Υπηρεσίας του Τοµέα ως ορθή επανάληψη 

της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 332/10.02.2014 και 

Α∆Α:ΒΙΡ5ΟΡΕ1-6Ν2, ποσού 15.805,50 € για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης, σε 

βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων των Τοµέων Συµβολαιογράφων 

του Ε.Τ.Α.Α., ΚΑΕ: 0433, οικ. έτους 2014, η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 15 στο Βιβλίο 

Εγκρίσεων και Εντολών πληρωµής της Υπηρεσίας του Τοµέα 

7. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 5/10.01.2014 και 

Α∆Α:ΒΙΡΜΟΡΕ1-9ΜΗ, ποσού 55.507,44 € για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης, σε 

βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Τοµέα Πρόνοιας ∆ικηγόρων 

Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α., ΚΑΕ: 0433 οικ. έτους 2014, η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 5 στο 

Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωµής της Υπηρεσίας του Τοµέα. 

8. Την  υπ' αριθµ. 23 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 

13121/07.02.2014 και Α∆Α:ΒΙΡΝΟΡΕ1-ΩΥΝ, ποσού 6.890,46 € για την πληρωµή 

ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Τοµέα 

Σύνταξης & Ασφάλισης Υγειονοµικών του Ε.Τ.Α.Α., ΚΑΕ: 0433.00.00 οικ. έτους 2014, 

η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 32 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωµής της 

Υπηρεσίας του Τοµέα. 

9. Την  υπ' αριθµ. 24 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 

13120/07.02.2014 και Α∆Α:ΒΙΡ5ΟΡΕ1-6ΥΨ, ποσού 76.851,63 € για την πληρωµή 

ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Τοµέα 

Σύνταξης & Ασφάλισης Υγειονοµικών του Ε.Τ.Α.Α., ΚΑΕ: 0433.00.01 οικ. έτους 2014, 

η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 33 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωµής της 

Υπηρεσίας του Τοµέα. 

10.  Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 18787/18.02.2014 και 

Α∆Α:ΒΙΕΩΟΡΕ1-ΓΡΟ, ποσού 32.897,58  € για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης, σε 

βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Τοµέα  Υγείας ∆ικηγόρων 
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Πειραιά του Ε.Τ.Α.Α., ΚΑΕ: 0433 οικ. έτους 2014, η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 4  

στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωµής της Υπηρεσίας του Τοµέα. 

11. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 18785/ 18.02.2014 και 

Α∆Α:ΒΙΕΩΟΡΕ1-ΥΗ8, ποσού 70.365,84 € για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης, σε 

βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων 

Επαρχιών του Ε.Τ.Α.Α., ΚΑΕ: 0433 οικ. έτους 2014, η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 3 

στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωµής της Υπηρεσίας του Τοµέα. 

12. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 1129/18.02.2014 και 

Α∆Α:ΒΙΕ9ΟΡΕ1-4ΘΝ, ποσού 14.907,60 € για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης, σε 

βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Τοµέα Πρόνοιας Εργοληπτών 

∆ηµοσίων Έργων του Ε.Τ.Α.Α., ΚΑΕ: 0433 οικ. έτους 2014, η οποία καταχωρήθηκε µε 

α/α 24 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωµής της Υπηρεσίας του Τοµέα. 

Και την απόφαση επί του 24
ου

 θέµατος της υπ.αρ.263
ης

 / 5-12-2013 

συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Ε.Τ.Α.Α. (Α∆Α:ΒΙΕΡΟΡΕ1-ΜΓΟ) εγκρίθηκε 

η σύναψη σύµβασης µε την ΑΝΑ∆ΟΧΟ . 

      ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Σε εκτέλεση των ως άνω η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ αναθέτει και η ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

αναλαµβάνει,  έναντι αµοιβής, όπως αυτή προκύπτει από την ως άνω κοινή 

υπουργική απόφαση κατανοµής (αρ.Φ.16/18766/3440/27-6-2013) την εξυπηρέτηση 

της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ και συγκεκριµένα την υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία 

των µηχανογραφικών εφαρµογών που αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

της παρούσας: 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) 

Τις εργασίες που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α παρέχει η Η∆ΙΚΑ Α.Ε. 

συνεχώς και αδιαλείπτως και δε δύναται να διακοπεί η παροχή των εν λόγω 

υπηρεσιών λόγω υπερέχοντος ∆ηµοσίου Συµφέροντος.  Όλη η αλληλογραφία που 

έχει ανταλλαγεί µέχρι σήµερα  µεταξύ της  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ  και της  ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, 
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αναφορικά µε την µηχανογραφική εξυπηρέτηση της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ που 

περιλαµβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, εξακολουθεί να ισχύει και να δεσµεύει τους 

συµβαλλόµενους. 

ΑΡΘΡΟ 3: ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Για όλες τις ως άνω υπηρεσίες η αµοιβή της ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ συµφωνείται ως 

ακολούθως: 

1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) 

Α. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 

Σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 2
α
 του Ν.3429/2005 η Ανάδοχος 

υποχρεούται να υποβάλει κάθε χρόνο µέχρι την 16
η
 Σεπτεµβρίου, το σχέδιο του ετήσιου 

Οικονοµικού Προϋπολογισµού της για το επόµενο έτος καθώς και Ετήσια Έκθεση 

τεκµηρίωσης των οικονοµικών µεγεθών της. 

Σύµφωνα µε τις αρχές του Κανονισµού "Οικονοµικής ∆ιαχείρισης και 

Λογιστικής Λειτουργίας του ΚΗΥΚΥ" ο οποίος ισχύει µεταβατικά για την Η∆ΙΚΑ µέχρι 

σήµερα, σε συνδυασµό µε τον Ν. 3607/2007 καθώς και των αποφάσεων της ΕΓ∆ΕΚΟ 

οι Προϋπολογισµοί της Η∆ΙΚΑ συντάσσονται και µετά την επικύρωση από το ∆.Σ. 

υποβάλλονται προς έγκριση στο εποπτεύον Υπουργείο. 

Μετά την έγκριση του προϋπολογισµού της Αναδόχου εκδίδεται κοινή 

υπουργική απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας και Υγείας για την κατανοµή των εσόδων της Η∆ΙΚΑ στους Φορείς που 

εξυπηρετεί. 

Ενόψει των ανωτέρω και λαµβανοµένου υπ' όψιν του γεγονότος, ότι η 

Ανάδοχος, είναι µη κερδοσκοπική εταιρεία και οι υπηρεσίες που παρέχει, όπως αυτές 

αναλύονται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α της παρούσης, έχουν λόγω της φύσης τους  

συνεχή και αδιάλειπτο χαρακτήρα, τα µέρη θεωρούν δίκαιο και  εύλογο  και 

συµφωνούν  ρητά στην καταβολή κατά τη διάρκεια του συµβατικού έτους,  το  οποίο 
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συµπίπτει µε το ηµερολογιακό, της συνολικά ορισθείσης αµοιβής της ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, 

σε (4) τέσσερις ισόποσες τριµηνιαίες δόσεις. 

Η αµοιβή της Η∆ΙΚΑ Α.Ε. ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 313.481,00 €, 

όπως αυτό ορίσθηκε µε την υπ' αρ. Φ.16/18766/3440/27-6-2013 κοινή απόφαση 

των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας, πλέον του 

αναλογούντος ΦΠΑ (σήµερα 23%). 

Το ως άνω ποσό της αµοιβής έπρεπε να  καταβληθεί - όπως προβλέπεται 

στην ως άνω κοινή Υπουργική Απόφαση- σε τέσσερις ισόποσες δόσεις, (µε την ρητή 

επιφύλαξη της κατωτέρω υπό στοιχείο Β παραγράφου ) ως εξής: 

1
η
 δόση την, 30/07/2013, ποσού 78.370,25 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 

2
η
 δόση την, 30/07/2013, ποσού 78.370,25 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 

3
η
 δόση την, 20/10/2013, ποσού 78.370,25 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 

4
η
 δόση την, 20/01/2014, ποσού 78.370,25 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 

την καταβολή εκάστης δόσης, θα συνοδεύει η έκδοση αντιστοίχου 

τιµολογίου. 

Β. ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ -ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

Μέχρι την 31 ∆εκεµβρίου εκάστου έτους συντάσσεται ο ετήσιος 

απολογισµός της Η∆ΙΚΑ Α.Ε. για το έτος που έκλεισε, τον οποίο εγκρίνει η Τακτική 

Γενική Συνέλευση της µε µοναδικό µέτοχο το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., εκπροσωπούµενο ως 

προς την άσκηση των µετοχικών του δικαιωµάτων από τον εκάστοτε Υπουργό 

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Στον Απολογισµό του έτους γίνεται η οριστική κατανοµή των εσόδων της 

Η∆ΙΚΑ Α.Ε, για την κλειόµενη χρήση, στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης κλπ. 

εξυπηρετούµενους πελάτες της µε βάση τις υπηρεσίες, την αναλογία, το προσωπικό 

και τους λοιπούς πόρους της, που πράγµατι απασχολήθηκαν. 
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Βάσει των ανωτέρω και λαµβανοµένου υπ’ όψιν του απολογισµού 2013 που 

γνωστοποιήθηκε στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ από την ΑΝΑ∆ΟΧΟ στις 28.03.2014, ο οποίος 

ανέρχεται στο ποσό των 306.119,34 € πλέον του νοµίµου Φ.Π.Α.- και επισυνάπτεται ως 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β – η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ µετά την οριστικοποίηση του ετήσιου απολογισµού 

της ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ και εντός δύο µηνών από την γνωστοποίηση του προαναφερθέντος 

ποσού, η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ υποχρεούται να καταβάλει στην ΑΝΑ∆ΟΧΟ το ανωτέρω ποσό 

(306.119,34 €). 

ΑΡΘΡΟ 4: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης ορίζεται ως εξής: 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) 

Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης για τις εργασίες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α ορίζεται 

για ένα έτος, δηλαδή για την περίοδο 1/1/2013 έως 31/12/2013. 
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ΑΡΘΡΟ 5: ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

∆εδοµένου ότι η παρούσα σύµβαση έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και ότι η 

εκτέλεση των εκατέρωθεν υποχρεώσεων θεµελιώνεται στις διατάξεις του  Ν.  

3607/2007 στο πλαίσιο των καταστατικών σκοπών της ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ,  αµφότερα τα  

µέρη συµφωνούν να καταβάλουν  κάθε δυνατή προσπάθεια για το  φιλικό  

διακανονισµό οποιασδήποτε διαφοράς τους. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αδυναµία εκπλήρωσης οποιασδήποτε 

υποχρέωσης κάποιου από τα µέρη και συνεπώς και εκτέλεσης και πληρωµής της 

παρούσας σύµβασης, αυτή  ( η σύµβαση)  λύεται µε απόφαση του  εκάστοτε 

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τα µέρη θα αναζητήσουν τυχόν 

ευθύνες και αποζηµιώσεις µε τις κείµενες διατάξεις. 

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΕΡΩΝ 

Α. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ορίζει ως Εκπρόσωπό της, τον Πρόεδρο του ∆.Σ. Ε.Τ.Α.Α. 

κ. Σελλιανάκη Αντώνιο  (διεύθυνση:  Μάρνη 22 -  104 33 Αθήνα, 

τηλ.210.5217416/421) ,  ο οποίος θα την εκπροσωπεί πλήρως και µόνον αυτός σε  

όλες τις σχέσεις της µε την ΑΝΑ∆ΟΧΟ και θα έχει απέναντι της όλες τις εξουσίες και 

δικαιώµατα που συµφωνήθηκαν µε την παρούσα ότι ανήκουν στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ. 

Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ δικαιούται οποτεδήποτε να ανακαλεί ή αντικαθιστά τον 

Εκπρόσωπο της, η δε ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεώνεται να συµµορφώνεται µε αυτό τον  

ορισµό, ανάκληση ή αντικατάσταση µόλις της κοινοποιηθεί εγγράφως. 

Β. ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

Η ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ορίζει ως Εκπρόσωπό της, τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο 

αυτής, κ. ∆ρ Χάλαρη Χρήστο (Λαγουµιτζή 40, τηλ. 213.2168400, fax.213.2168499 και 

email: ds@idika.gr ),  ο οποίος θα την εκπροσωπεί αποκλειστικά σε όλες τις  σχέσεις 
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της µε την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ και θα έχει απέναντι της όλες τις εξουσίες και δικαιώµατα 

που συµφωνήθηκαν µε την παρούσα, ότι ανήκουν στην ΑΝΑ∆ΟΧΟ. 

Η ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δικαιούται οποτεδήποτε να ανακαλεί ή αντικαθιστά τον 

Εκπρόσωπό της, η δε ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ υποχρεώνεται να συµµορφώνεται µε αυτό τον 

ορισµό, ανάκληση ή αντικατάσταση µόλις της κοινοποιηθεί εγγράφως. 

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 

Η ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δηλώνει, ότι διασφαλίζει µέσα στα πλαίσια της ιδιότητάς 

της ως «εκτελούσα» την προστασία των προσωπικών δεδοµένων που θα 

διαχειρίζεται κατ' εντολή και για λογαριασµό της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1997 για την προστασία δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει τροποποιηθεί και συµπληρωθεί µε τις  

αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, τα 

Π.∆.  207/1998 και 79/2000, το άρθρο 8 του ν. 2819/2000 και τον ν. 3471/2006) 

καθώς και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και97/66/ΕΚ). 

Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ, αντίστοιχα αναλαµβάνει την υποχρέωση, σε εφαρµογή 

των ως άνω διατάξεων, να ανακοινώσει την ΑΝΑ∆ΟΧΟ στην Αρχή Προστασίας 

Προσωπικών ∆εδοµένων ως «εκτελούσα», για την επεξεργασία και διαχείριση των 

προσωπικών δεδοµένων των ασφαλισµένων της. 

Ρητά συµφωνείται, ότι σε περίπτωση ανάθεσης νέων έργων ή 

συµπλήρωσης - τροποποίησης των στο παρόν συµφωνηµένων, µετά την έναρξη 

εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης και την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισµού 

της ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, το αντικείµενο και το κόστος τους θα συµφωνείται πάντοτε 

εγγράφως, πριν από την έναρξη των εργασιών, υπό τη µορφή παραρτήµατος της 

παρούσας και ο υπολογισµός της αµοιβής της ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, θα γίνεται µε βάση τον 

προϋπολογισµό του έργου όπως αυτός θα εκτιµάται στην αρχή από την ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

µετά το σχετικό έγγραφο αίτηµα της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ, ενώ θα ολοκληρώνεται µε τον 

απολογισµό κάθε έτους. 

Κάθε νέο επισυναπτόµενο παράρτηµα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 

παρούσας σύµβασης. 
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Τυχόν ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων της παρούσης συµφωνίας 

δεν την καθιστά άκυρη ολόκληρη,  ο δε άκυρος όρος αντικαθίσταται µε άλλον 

έγκυρο ανταποκρινόµενο στην βούληση των συµβαλλοµένων µερών εκτός αν 

πρόκειται για ουσιώδη όρο που χωρίς αυτόν δεν θα είχε υπογραφεί η παρούσα 

σύµβαση. 

Τυχόν τροποποίηση των όρων της παρούσης θα γίνεται πάντοτε 

εγγράφως, τα δε συµβαλλόµενα µέρη δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα, ότι θα 

προσπαθήσουν µε καλή πίστη να διευθετήσουν τις τυχόν διαφορές του 

συµφωνητικού αυτού για κάθε ουσιαστικό ή τυπικό λόγο και αιτία. 

Τυχόν µη άσκηση από οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη των 

δικαιωµάτων τους που πηγάζουν από την σύµβαση αυτή δεν σηµαίνει παραίτηση 

από τα δικαιώµατά τους ούτε αποκλείει τη µεταγενέστερη άσκηση τους. 

Η παρούσα σύµβαση αφού διαβάσθηκε από τα συµβαλλόµενα µέρη 

έγινε αποδεκτή στο σύνολό της και υπεγράφη σε έντεκα αντίτυπα εκ των οποίων τα 

δέκα έλαβε το Ε.Τ.Α.Α. και από ένα η ανάδοχος εταιρεία. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ-Ε.Τ.Α.Α. Η.∆Ι.Κ.Α. Α.Ε. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-Α 
 

Α. ΕΡΓΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

(Κοινή Υπουργική Απόφαση αρ. Φ.16/18766/3440/27-6-2013) 

ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΙΣ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

∆ιάθεση Προσωπικού 62.481 

 ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΣΕΠΣ 5.602 

   68.083 

    

ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑΣ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε∆Ε Λογιστήριο - Μητρώο 

∆εσµεύσεων-ΤΠΕ∆Ε 

12.087 

 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε∆Ε ΕΣΕΠΣ 33 

   12.120 

ΕΤΑΑ ΤΟ Μ ΕΙΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε∆Ε 

ΤΟΜΕΑΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

ΕΣΕΠΣ-ΤΣΜΕ∆Ε 5.900 

 ΤΟΜΕΑΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΣΜΕ∆Ε 5.332 

 ΤΟΜΕΑΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Εκτυπώσεις-ΤΣΜΕ∆Ε 323 

   11.556 

    

ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΝΟΜΙΚΩΝ 

Έσοδα-Ασφάλιση TAN 12.087 

 ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΝΟΜΙΚΩΝ 

Κοινωνικός Τουρισµός 

Συνταξιούχων -TAN 

8.058 

 ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΝΟΜΙΚΩΝ 

∆άνεια 

ασφαλισµένων-συνταξιού

8.058 

 ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΣΕΠΣ-TAN 5.339 

 ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ TAN 4.893 

 ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΝΟΜΙΚΩΝ 

Έσοδα-Ασφάλιση Αµίσθων 

TAN 

3.453 

 ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΝΟΜΙΚΩΝ 

Λογιστήριο - Μητρώο 

∆εσµεύσεων TAN 

2.015 

 ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΝΟΜΙΚΩΝ 

Εκτυπώσεις TAN 1.161 

ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΜΗΤΡΩΟ ( C/S ) -TAN 9.869 

   54.933 

    

ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑΣ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ 

ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

Λογιστήριο - Μητρώο 

∆εσµεύσεων ΤΠ∆Α 

6.044 

 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

Έσοδα-Ασφάλιση Αµίσθων 

ΤΠ∆Α 

3.453 

   9.497 
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ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑΣ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ 

ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ 

ΑΘΗΝΩΝ 

Περίθαλψη -ΤΥ∆Α 20.951 

 ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ 

ΑΘΗΝΩΝ 

Λογιστήριο - Μητρώο 

∆εσµεύσεων ΤΥ∆Α 

6.044 

 ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ 

ΑΘΗΝΩΝ 

ΜΗΤΡΩΟ ( C/S ) -ΤΥ∆Α 5.184 

 ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ 

ΑΘΗΝΩΝ 

Έσοδα-Ασφάλιση Αµίσθων 

ΤΥ∆Α 

3.453 

   35.631 

   45.128 

    

ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ 

ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

∆ιάθεση Προσωπικού ΤΥ∆Ε 28.559 

 ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ 

ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

Περίθαλψη -ΤΥ∆Ε 20.951 

 ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ 

ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

Έσοδα-Ασφάλιση Αµίσθων 

ΤΥ∆Ε 

3.453 

 ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ 

ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

ΜΗΤΡΩΟ ( C/S ) -ΤΥ∆Ε 2.230 

 ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ 

ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

Λογιστήριο - Μητρώο 

∆εσµεύσεων ΤΥ∆Ε 

2.015 

   57.208 

    

ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

Περίθαλψη -ΤΥ∆Π 20.951 

 ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

Έσοδα-Ασφάλιση Αµίσθων 

ΤΥ∆Π 

3.453 

 ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

Λογιστήριο - Μητρώο 

∆εσµεύσεων ΤΥΠ∆ 

2.015 

 ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΜΗΤΡΩΟ ( C/S ) -ΤΥ∆Π 327 

   26.746 

    

ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑΣ 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ 

Έσοδα-Ασφάλιση Αµίσθων 

ΤΕΑ∆ 

3.453 

 ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ 

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΕΑ∆ 2.481 

 ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ 

ΕΣΕΠΣ-ΚΕΑ∆ 2.754 

 ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ 

Λογιστήριο - Μητρώο 

∆εσµεύσεων ΤΕΑ∆ 

2.015 

   10.703 

    

ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑΣ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

Έσοδα-Ασφάλιση Αµίσθων 

ΤΠ∆Ε 

3.453 

 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

Λογιστήριο - Μητρώο 

∆εσµεύσεων ΤΠ∆Ε 

2.015 

   5.468 

    
ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 

Λογιστήριο - Μητρώο 

∆εσµεύσεων ΤΑΣ 

4.029 
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 ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΑΣ 361 

 ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 

ΕΣΕΠΣ-ΤΑΣ 402 

   4.792 

ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 

Λογιστήριο - Μητρώο 

∆εσµεύσεων ΤΥΣ 

4.029 

ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 

Λογιστήριο - Μητρώο 

∆εσµεύσεων ΤΠΣ 

4.029 

   8.058 

   12.850 

ΕΤΑΑ ΕΝΙΑΙΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 Λογιστήριο - Μητρώο 

∆εσµεύσεων ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

2.015 

  WEB ΕΣΤΙΑ 6.672 

   8.686 

    

ΣΥΝΟΛΟ   313.481 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Επιμερισμός Εξόδων ΗΔΙΚΑ - Απολογισμός 2013 

Φορέας Περιγραφή Υπηρεσίας  

Κόστος Προσωπικού 
Χρήση Υποδομών / 

Εξοπλισμού 
Γενικά Εξοδα Απολογισμός € 

ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ΕΣΕΠΣ - ΠΡΩΗΝ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞ. ΚΑΙ ΑΥΤΑΣΦ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 3.367,03 843,94 1.289,28 5.500,25 

ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Διάθεση Προσωπικού 21.034,87 0,00 1.107,10 22.141,97 

ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ΑΜΚΑ-ΑΡΙΑΔΝΗ 6.598,63 1.653,94 2.526,71 10.779,28 

ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ υποσύνολο 31.000,53 2.497,89 4.923,09 38.421,50 

            

ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ΕΣΕΠΣ - ΤΣΜΕΔΕ 3.546,10 888,83 1.357,85 5.792,79 

ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ΕΣΕΠΣ - ΠΡ. ΤΑΜ. ΣΥΝΤΑΞ. ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΕΡΓ/ΠΤΩΝ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ 19,79 4,96 7,58 32,33 

ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΣΜΕΔΕ 6.688,44 1.676,46 2.561,10 10.926,00 

ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ Εκτυπώσεις 4.512,77 4.627,33 2.798,45 11.938,54 

ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ΑΜΚΑ-ΑΡΙΑΔΝΗ 3.682,21 922,94 1.409,97 6.015,12 

ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ υποσύνολο 18.449,31 8.120,52 8.134,95 34.704,78 

            

ΕΤΑΑ-ΤΠΕΔΕ Λογιστήριο - Μητρώο Δεσμεύσεων -ΤΠΕΔΕ 6.596,30 970,04 2.134,10 9.700,44 

ΕΤΑΑ-ΤΠΕΔΕ υποσύνολο 6.596,30 970,04 2.134,10 9.700,44 

            

ΕΤΑΑ-ΤΑΝ ΜΗΤΡΩΟ ( C/S ) -ΤΝ 5.350,75 1.341,16 2.048,88 8.740,80 

ΕΤΑΑ-ΤΑΝ ΕΣΟΔΑ -ΑΣΦΑΛΙΣΗ 7.877,50 1.974,49 3.016,41 12.868,40 

ΕΤΑΑ-ΤΑΝ ΕΣΟΔΑ -ΑΣΦΑΛΙΣΗ Αμισθων 4.650,06 1.165,54 1.780,58 7.596,17 

ΕΤΑΑ-ΤΑΝ Κοινωνικός Τουρισμός Συνταξιούχων -ΤΑΝ 2.824,01 707,84 1.081,35 4.613,20 

ΕΤΑΑ-ΤΑΝ Δάνεια ασφαλισμένων-συνταξιούχων -ΤΑΝ 1.783,58 447,05 682,96 2.913,60 

ΕΤΑΑ-ΤΑΝ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-TAN 4.532,10 666,49 1.466,27 6.664,86 

ΕΤΑΑ-ΤΑΝ Εκτυπώσεις  ΤΑΝ 3.557,58 3.647,89 2.206,12 9.411,58 

ΕΤΑΑ-ΤΑΝ ΕΣΕΠΣ - ΤΑΝ 3.208,70 804,26 1.228,66 5.241,61 

ΕΤΑΑ -ΤΑΝ Λογιστήριο - Μητρώο Δεσμεύσεων 1.430,90 210,43 462,94 2.104,27 

ΕΤΑΑ -ΤΑΝ υποσύνολο 35.215,19 10.965,14 13.974,16 60.154,50 
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ΕΤΑΑ -ΤΑΣ ΕΣΕΠΣ - ΤΑΣ 241,64 60,57 92,53 394,74 

ΕΤΑΑ -ΤΑΣ Λογιστήριο - Μητρώο Δεσμεύσεων   ΤΑΣ 2.201,39 323,73 712,21 3.237,33 

ΕΤΑΑ -ΤΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΑΣ 3.298,26 3.381,99 2.045,31 8.725,56 

ΕΤΑΑ -ΤΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-ΤΑΣ 334,42 83,82 128,06 546,30 

ΕΤΑΑ -ΤΥΣ Λογιστήριο - Μητρώο Δεσμεύσεων   ΤΑΣ- ΤΠΣ-ΤΥΣ 2.201,39 323,73 712,21 3.237,33 

ΕΤΑΑ -ΤΠΣ Λογιστήριο - Μητρώο Δεσμεύσεων   ΤΑΣ- ΤΠΣ 2.201,39 323,73 712,21 3.237,33 

ΕΤΑΑ -ΤΠΣ υποσύνολο 10.478,49 4.497,58 4.402,53 19.378,60 

            

ΕΤΑΑ -ΤΥΔΑ ΕΣΟΔΑ -ΑΣΦΑΛΙΣΗ Αμισθων 4.650,06 1.165,54 1.780,58 7.596,17 

ΕΤΑΑ -ΤΥΔΑ Περίθαλψη -ΤΥΔΑ 11.890,56 2.980,37 4.553,07 19.424,00 

ΕΤΑΑ -ΤΥΔΑ Λογιστήριο - Μητρώο Δεσμεύσεων ΤΥΔΑ 3.302,08 485,60 1.068,32 4.856,00 

ΕΤΑΑ -ΤΥΔΑ ΜΗΤΡΩΟ ( C/S ) -ΤΥΔΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΕΤΑΑ -ΤΥΔΑ υποσύνολο 19.842,70 4.631,50 7.401,97 31.876,17 

            

ΕΤΑΑ -ΤΥΔΕ ΕΣΟΔΑ -ΑΣΦΑΛΙΣΗ Αμισθων 4.650,06 1.165,54 1.780,58 7.596,17 

ΕΤΑΑ -ΤΥΔΕ ΤΥΔΕ Διαθεση Προσωπικού 27.105,92 0,00 1.426,63 28.532,54 

ΕΤΑΑ -ΤΥΔΕ Περίθαλψη -ΤΥΔΕ 5.648,02 1.415,67 2.162,71 9.226,40 

ΕΤΑΑ -ΤΥΔΕ Λογιστήριο - Μητρώο Δεσμεύσεων 1.430,90 210,43 462,94 2.104,27 

ΕΤΑΑ -ΤΥΔΕ ΜΗΤΡΩΟ ( C/S ) -ΤΥΔΕ 2.476,56 364,20 801,24 3.642,00 

ΕΤΑΑ -ΤΥΔΕ υποσύνολο 41.311,46 3.155,84 6.634,09 51.101,38 

            

ΕΤΑΑ-ΤΥΔΠ ΕΣΟΔΑ -ΑΣΦΑΛΙΣΗ Αμισθων 4.650,06 1.165,54 1.780,58 7.596,17 

ΕΤΑΑ-ΤΥΔΠ Περίθαλψη -ΤΥΔΠ 3.715,80 931,36 1.422,83 6.070,00 

ΕΤΑΑ-ΤΥΔΠ Λογιστήριο - Μητρώο Δεσμεύσεων ΤΥΔΠ 1.430,90 210,43 462,94 2.104,27 

ΕΤΑΑ-ΤΥΔΠ ΜΗΤΡΩΟ ( C/S ) -ΤΥΔΠ 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΕΤΑΑ-ΤΥΔΠ υποσύνολο 9.796,76 2.307,33 3.666,35 15.770,44 

            

ΕΤΑΑ-ΤΕΑΔ Συντάξεις 2.274,07 569,99 870,77 3.714,84 

ΕΤΑΑ-ΤΕΑΔ ΕΣΕΠΣ - ΤΑΝ-ΚΕΑΔ 1.655,42 414,93 633,89 2.704,24 

ΕΤΑΑ-ΤΕΑΔ Λογιστήριο - Μητρώο Δεσμεύσεων ΤΕΑΔ 1.288,14 322,87 493,25 2.104,27 

ΕΤΑΑ-ΤΕΑΔ ΕΣΟΔΑ -ΑΣΦΑΛΙΣΗ Αμισθων 4.650,06 1.165,54 1.780,58 7.596,17 
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ΕΤΑΑ-ΤΕΑΔ υποσύνολο 9.867,70 2.473,33 3.778,48 16.119,52 

            

ΕΤΑΑ-ΤΠΔΑ Λογιστήριο - Μητρώο Δεσμεύσεων ΤΠΔΑ 3.302,08 485,60 1.068,32 4.856,00 

ΕΤΑΑ-ΤΠΔΑ ΕΣΟΔΑ -ΑΣΦΑΛΙΣΗ Αμισθων 4.650,06 1.165,54 1.780,58 7.596,17 

ΕΤΑΑ-ΤΠΔΑ υποσύνολο 7.952,14 1.651,14 2.848,90 12.452,17 

            

ΕΤΑΑ-ΤΠΔΕ Λογιστήριο - Μητρώο Δεσμεύσεων 1.438,76 211,58 465,48 2.115,83 

ΕΤΑΑ-ΤΠΔΕ ΕΣΟΔΑ -ΑΣΦΑΛΙΣΗ Αμισθων 4.650,06 1.165,54 1.780,58 7.596,17 

ΕΤΑΑ-ΤΠΔΕ υποσύνολο 6.088,82 1.377,12 2.246,06 9.712,00 

            

ΕΤΑΑ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 1.288,14 322,87 493,25 2.104,27 

ΕΤΑΑ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEB ΕΣΤΙΑ 2.830,36 709,43 1.083,79 4.623,57 

ΕΤΑΑ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ υποσύνολο 4.118,50 1.032,30 1.577,04 6.727,84 

            

Σύνολο ΕΤΑΑ 200.717,90 43.679,72 61.721,71 306.119,34 
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