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Αθήνα,     11/09/2014 

Αριθ.Πρωτ.Φ80020/οικ.18354/727  

 

ΠΡΟΣ: 1. Ε.Τ.Ε.Α.  
               α)Γραφ.Διοικητή 
               β)Δ/νση Ασφάλισης 
                (τέως ΤΕΑΔΥ) 
                 
                Φιλελλήνων 13-15 
                105 57 
                Αθήνα 

               
             2. Ε.Τ.Α.Α. 
                Τομέας Πρόνοιας Δικηγόρων  
                Αθηνών 
                Χαριλάου Τρικούπη 34 
                106 80 
                Αθήνα 
 

 

   ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση δημοσίευσης της παρ.4 του άρθρου 220 του ν.4281/2014 (A΄160) σχετικά με την  

                  κατάργηση κοινωνικών πόρων υπέρ του ΕΤΕΑ (τ.ΤΕΑΔΥ) και του Τομέα Πρόνοιας Δικηγόρων    

                  Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α.» 

 

 

 
Σας  γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 160, τεύχος Α΄, δημοσιεύτηκε ο νόμος 4281/2014 «Μέτρα 

Στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών 

και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα, στην παρ.4 του άρθρου 220 καταργούνται από την 1.01.2015 

οι διατάξεις που προέβλεπαν την είσπραξη κοινωνικών πόρων υπέρ του ΕΤΕΑ (τ.ΤΕΑΔΥ) καθώς και 

του Τομέα Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α.. 

 

Ειδικότερα από την ως άνω ημερομηνία καταργούνται : 

 

α) Οι διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 22 του β.δ.1049/1949 (Α΄195) και της περ.15β του 

άρθρου 150 του ν.3655/2008 (Α΄58) υπερ του Ε.Τ.Ε.Α. (τ.Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)  σχετικά με τη συμμετοχή του 

ΟΤΕ σε ποσοστό 2/5 για παροχή συντάξεων  ΕΛ.Π.Φ.ΠΤΤ.. 

  

β) Οι διατάξεις της περ.στ. της παρ.2 του άρθρου 4 του ν.663/1977 όπως έχει τροποποιηθεί με 

την περ.στ της παρ.2 του άρθρου 24 του ν.2145/1993 υπέρ του Τομέα Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών 

σχετικά με έσοδα εκ ποσοστού επί των προστίμων, χρηματικών ποινών, δικαστικών εξόδων και των 

ποσών από μετατροπή σε χρήμα των στερητικών της ελευθερίας ποινών και, 
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γ)οι διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 4 του β.δ/τος 22/9/1956 όπως ισχύουν, υπέρ του Τομέα 

Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών σχετικά με έσοδα εκ ποσοστού επί του κεφαλαίου των προσωπικών 

καθώς και των περιορισμένης ευθύνης, εταιρειών, από τα δημοσιευμένα στο Πρωτοδικείο Αθηνών 

καταστατικά τους καθώς και από τις δημοσιευμένες πράξεις παραστάσεως της διαρκεiας των εν λόγω 

εταιρειών. 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ : 

1.Γραφ. Υπουργού 

2.Γραφ. Υφυπουργού 

3.Γραφ.Γεν. Γραμματέα Κ.Α. 

4.Γραφ. Γεν. Δ/ντριας Κ.Α. 

5.Όλες τις Δ/νσεις της Γ.Γ.Κ.Α. 

    και τα αυτοτελή τμήματα 

6.Δ/νση Πρόσθετης Ασφάλισης 

   Τμήματα Α΄, Β΄ και Γ΄  

΄ 

Η  Γενική  Δ/ντρια ΚΑ 

 

 

Δρ. Άρτεμις  Αναγνώστου-Δεδούλη 
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