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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΝΟΜΟΣ ΥΠΆΡΙΘ. 3016
Πα την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και
άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ
Μ ΕΤΟΧΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΚΙ Ν ΗΤΕΣ ΑΞΙ ΕΣ ΤΟΥΣ
ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αρ. Φύλλου 110
17 Μαΐου 2002

συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια
του άρθρου 42επαρ. 5του Κ.Ν. 2190/1920, που ανακύπτει
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
4. Το διοικητικό συμβούλιο κατ' έτος συντάσσει έκθεση
στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι συναλλαγές της εταιρίας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις του
άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920. Η έκθεση αυτή
γνωστοποιείται στις εποπτικές αρχές.
Άρθρο 3
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη. Εκτελεστικά μέλη θεωρούνται αυτά που ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της εταιρίας, ενώ μη εκτελεστικά τα επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων.
Άρθρο 1
Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού
Πεδίο εφαρμογής
συμβουλίου δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 1/3 του
Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται
συνολικού αριθμού των μελών. Αν προκύψει κλάσμα,
στις ανώνυμες εταιρίες που εισάγουν ή έχουν εισαγάγει
στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό. Μεταμετοχές ή άλλες κινητές αξίες τους σε οργανωμένη χρηξύ των μη εκτελεστικών μελών πρέπει να υπάρχουν δύο
ματιστηριακή αγορά. Οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ότουλάχιστον ανεξάρτητα μέλη κατά την έννοια του άρπως κάθε φορά ισχύει, εφαρμόζονται, εφόσον δεν είναι αθρου 4 του νόμου αυτού. Η ύπαρξη ανεξαρτήτων μελών
ντίθετες με τις διατάξεις του νόμου αυτού.
δεν είναι υποχρεωτική, όταν στο διοικητικό συμβούλιο ορίζονται ρητά και συμμετέχουν ως μέλη εκπρόσωποι της
Α. Διοικητικό Συμβούλιο
μειοψηφίας των μετόχων.
Άρθρο 2
2. Θέματα που αφορούν τις κάθε είδους αμοιβές που
Υποχρεώσεις - Καθήκοντα
καταβάλλονται στα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας,
1. Πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των μελών του δι- τους εσωτερικούς ελεγκτές αυτής και τη γενικότερη ποοικητικού συμβουλίου (Δ.Σ.) κάθε εισηγμένης σε οργανω- λιτική των αμοιβών της εταιρίας αποφασίζονται από το διμένη χρηματιστηριακή αγορά εταιρίας είναι η διαρκής ε- οικητικό συμβούλιο.
Άρθρο 4
πιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αΑνεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη
ξίας της εταιρίας και η προάσπιση του γενικού εταιρικού
του Διοικητικού Συμβουλίου
συμφέροντος.
2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο
1. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού
πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από το Δ.Σ. αρμοδιό- συμβουλίου πρέπει να μην είναι μέτοχοι και να μην έχουν
τητες του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα σχέση εξάρτησης με την εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα. Σχέση εξάρτησης υπάρχει όταν μέλος του
που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρίας.
3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτος διοικητικού συμβουλίου:
α. Διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέστον οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του οφείλουν έγκαιρα να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα μέλη του διοικη- ση με την εταιρία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση
τικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντα τους, που ενδέχε- κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/
ται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρίας που εμπί- 1920, η οποία σχέση από τη φύση της επηρεάζει την επιπτουν στα καθήκοντα τους, καθώς και κάθε άλλη χειρηματική της δραστηριότητα, όταν ιδίως είναι σημασύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών της εταιρίας ή ντικός προμηθευτής ή πελάτης της εταιρείας.
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β. Αναφέρει στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των
μελών του διοικητικού συμβουλίου ή των διευθυντικών
στελεχώντης εταιρίας μετά συμφέροντα της εταιρίας, τις
οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
γ. Οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως μια φορά τουλάχιστον το τρίμηνο το διοικητικό
συμβούλιο για το διενεργούμενο από αυτούς έλεγχο και
να παρίστανται κατά τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων.
δ. Οι εσωτερικοί ελεγκτές παρέχουν, μετά από έγκριση
του Δ.Σ. της εταιρίας, οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί
εγγράφως από Εποπτικές Αρχές, συνεργάζονται με αυτές και διευκολύνουν με κάθε δυνατό τρόπο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν.
Γ. Λοιπές και μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 9
Αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου
με καταβολή μετρητών - Αποκλίσεις στη χρήση
αντληθέντων κεφαλαίων
1. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου εταιρίας με καταβολή μετρητών, το διοικητικό συμβούλιο
της εταιρίας υποβάλλει στη γενική της συνέλευση έκθεση,
στην οποία αναφέρονται οι γενικές κατευθύνσεις του επενδυτικού σχεδίου της εταιρίας, ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του, καθώς και απολογισμός της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την προηγούμενη αύξηση, εφόσον έχει παρέλθει από την αύξηση αυτή
χρόνος μικρότερος των τριών ετών. Στη σχετική απόφαση
της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνονται τα παραπάνω
στοιχεία, καθώς και το πλήρες περιεχόμενο της έκθεσης.
2. Εάν η απόφαση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λαμβάνεται από το διοικητικό συμβούλιο κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 παρ. 1 του Κ.Ν.
2190/1920, όλα τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου θα πρέπει να αναφέρονται στο πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου.
3. Σημαντικές αποκλίσεις στη χρήση των αντληθέντων
κεφαλαίων από αυτή που προβλέπεται στο ενημερωτικό
δελτίο και στις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης ή του
διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις παραγράφους 1
και 2 του παρόντος άρθρου, μπορούν να αποφασιστούν
από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας με πλειοψηφία
των 3/4 των μελών του και έγκριση της γενικής συνέλευσης που συγκαλείται για το σκοπό αυτόν. Η ρύθμιση αυτή δεν αφορά αποκλίσεις που συντελέστηκαν προ της
ισχύος της.
Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Υπουργείο Ανάπτυξης, χωρίς να αίρονται άλλες υποχρεώσεις γνωστοποίησης που προκύπτουν από την ισχύουσα
νομοθεσία.

1729

φάσεων του διοικητικού συμβουλίου δεν θίγεται αν η σύνθεση του δεν είναι σύμφωνη με τις επιταγές του άρθρου
3 παρ. 2, καθώς και του άρθρου 4 παρ. 1 του παρόντος.
Άρθρο 11
Μεταβατικές διατάξεις
Εταιρίες που έχουν ήδη εισάγει τις μετοχές τους στο
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών υποχρεούνται να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 6 έως 8 του
παρόντος το αργότερο μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόμου.
Εταιρίες των οποίων οι αιτήσεις εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εκκρεμούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποχρεούνται να συμμορφωθούν
προςτιςδιατάξειςτωνάρθρων3,4,6 έως 8 του παρόντος
μέσα σε τρεις μήνες από την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΣΘΟΛΟΠΟΥ
Άρθρο 12
Μισθολογική πολιτική έτους 2002

Ο μηνιαίος βασικός μισθός που αποτελεί τη βάση για τη
διαμόρφωση, κατά περίπτωση, των βασικών μισθών όλων
των βαθμών της ιεραρχίας των δικαστικών λειτουργών,
των στρατιωτικών, των Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος, του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους, των ιατροδικαστών, των μελών Δ.Ε.Π. των
Πανεπιστημίων και Ε.Π. τωνΤ.Ε.Ι, των ερευνητών, των ειδικών λειτουργικών επιστημόνων (Ε.Λ.Ε.), των συμβούλων και παρέδρων Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.), του
ερευνητικού προσωπικού του Κ.ΕΠ.Ε., των καθηγητών ανωτάτων στρατιωτικών σχολών (Α.Σ.Σ.) και της Εθνικής
Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), των διπλωματικών υπαλλήλων και λοιπών συναφών κατηγοριών του Υπουργείου Εξωτερικών, των γιατρών του Εθνικού Συστήματος
Υγείας, των μελών του μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης
και της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής, του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού
(Α.Ε.Ν.), του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και
των μισθολογικά αντιστοίχων προς αυτό κληρικών, ορίζεται από 1.1.2002 ως εξής:
α) Πρωτοδίκη, σε εννιακόσια οκτώ ευ ρω (908 ευ ρω).
β) Ανθυπολοχαγού, σεεξακόσιαπενήνταευρώ (650 ευρώ).
γ) Τιτουλάριου Επισκόπου και Βοηθού Επισκόπου της
Εκκλησίας της Ελλάδος, σε εννιακόσια εβδομήντα επτά
ευ ρω (977 ευ ρω).
δ) Δικαστικού Αντιπροσώπου Ν.Σ.Κ., σε εννιακόσια οκτώ ευρώ (908 ευρώ).
ε) Ιατροδικαστή Δ' Τάξεως, σε εννιακόσια δύο ευρώ
(902 ευρώ).
στ) Λέκτορα Πανεπιστημίου, σε οκτακόσια εβδομήντα
επτά ευρώ (877 ευρώ).
Άρθρο 10
ζ) Καθηγητή Εφαρμογών Τ.Ε.Ι., σε επτακόσια ογδόντα
Συνέπειες παραβίασης των διατάξεων του παρόντος
ευ ρω (780 ευ ρω).
Σε όποιον ασκεί αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουη) Ερευνητή Δ', σε οκτακόσια σαράντα ευρώ (840 ευρώ).
λίου και δεν τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
θ) Ε.Λ. Ε. Δ', σε επτακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ (788 ευρώ).
ι) Παρέδρου με θητεία Π.Ι., σε εννιακόσια δεκαοκτώ ευτα άρθρα 3 έως 8 και 11 του παρόντος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον διαπιστώσει τούτο, επιβάλλει τις κυ- ρώ (918 ευρώ).
ρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4β του άρία) Συνεργάτη Β', του Κ. ΕΠ. Ε., σε επτακόσια σαράντα εθρου 1 του Ν. 2836/2000, όπως ισχύει. Το κύρος των απο- πτά ευρώ (747 ευρώ).
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ιβ) Τακτικού καθηγητή Α.Σ.Σ. και Ε.Σ.Δ.Υ., σε χίλια διακόσια εβδομήντα έξι ευρώ (1.276 ευρώ).
ιγ) Ακολούθου Πρεσβείας, σε εξακόσια εικοσιπέντε ευρώ (625 ευ ρω).
ιδ) Επιμελητή Β'γιατρού Ε.Σ.Υ., σε οκτακόσια πενήντα
οκτώ ευρώ (858 ευρώ).
ιέ) Μουσικού, σε επτακόσια σαράντα ένα ευρώ (741 ευρώ).
ιοτ) Επιμελητή Α. Ε. Ν., σε επτακόσια εξήντα πέντε ευ ρω
(765 ευ ρω).
ιζ) Του 36ου μισθολογικού κλιμακίου του άρθρου 7 παρ.
2 του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α'), σε τριακόσια ογδόντα
τρία ευρώ (383 ευρώ).

Από 1.9.2001 τα ως άνω ποσά συμψηφίζονται με το ειδικό μηνιαίο επίδομα που χορηγείται στους υπαλλήλους
αυτούς με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 2956/2001
(ΦΕΚ 258 Α').
Άρθρο 14
Υλοποίηση συλλογικών συμφωνιών

1. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού
ρυθμίζονται τα θέματα των συλλογικών συμφωνιών που
συνάπτονται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου
13 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α') και αφορούν θέματα μιΆρθρο 13
σθών και αμοιβών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
Άλλες μισθολογικές ρυθμίσεις
υπεγράφησαν το 2001.
1. Η περίπτωση γ'της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του
2. Με όμοιες αποφάσεις οι ρυθμίσεις της προηγούμεΝ. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α') αντικαθίσταται ως εξής:
νης παραγράφου είναι δυνατόν να επεκτείνονται, εν όλω
«γ. Οι υπάλληλοι της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαί- ή εν μέρει, και στο λοιπό προσωπικό του Δημοσίου, των
δευσης (Τ.Ε.) με πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικού Εκπαι- οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και λοιπών
δευτικού Ιδρύματος ή ισότιμο Σχολών ημεδαπής ή αλλο- νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), που δεν
δαπής, με εισαγωγικό το 20ό Μ.Κ. και καταληκτικό το 3ο συμμετείχε στη σύναψη των συλλογικών συμφωνιών του
Μ.Κ.».
άρθρου 13 του Ν. 2738/1999 και μέχρι του ποσού των ε2. Ποσά που έχουν καταβληθεί σε υπαλλήλους κατηγο- κατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ.
ρίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) με πτυχίο ή δίπλω3. Αν καταβάλλονται οποιουδήποτε είδους πρόσθετες
μα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) από μισθολογικές παροχές, που υπολείπονται του ποσού των
την εφαρμογή της διάταξης του εδαφίου α' της παρα- εκατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ, επιτρέπεται να χορηγράφου 3 του άρθρου 3 του Ν. 2470/1997, δεν αναζητού- γείται μόνο η διαφορά μέχρι του ποσού αυτού.
νται και τυχόν καταλογιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί
Οι ρυθμίσεις αυτές όσον αφορά το προσωπικό των
για την αιτία αυτή δεν εκτελούνται.
Ο.Τ.Α. και το προσωπικό των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. περιορίζο3. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 12
νται στις υφιστάμενες από τον προϋπολογισμό τους δυτου Ν. 2470/1997 και το προτελευταίο εδάφιο της παρανατότητες.
γράφου 6 του άρθρου 12 του ίδιου νόμου παύουν να ι4. Με τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις των παρασχύουν από 1.7.2002.
γράφων
1 και 2 του άρθρου αυτού κοινές υπουργικές α4. Μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της χώρας, τα οποία από την έποφάσεις
καθορίζονται ειδικότερα:
ναρξη της ισχύος του Ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α') εντάα) Οι δικαιούχοι των παροχών και το ύψοςτους, λαμβάχθηκαν στην κατηγορία μερικής απασχόλησης ή εντάσσονται μεταγενέστερα στην ίδια κατηγορία, δικαιούνται νοντας υπόψη για τη χορήγηση ή μη των παροχών αυτών
τις αποδοχές που προβλέπονται από το άρθρο 14 του α- το συνολικό ποσό των καταβαλλόμενων μηνιαίων αποδονωτέρω νόμου, χωρίς διατήρηση προσωπικής διαφοράς. χών και λοιπών παροχών, επιδομάτων και αποζημιώσεων
Οι διατάξεις του ανωτέρω εδαφίου ισχύουν από την έ- από οποιαδήποτε πηγή.
β) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί για τη χοναρξη ισχύος του Ν. 2530/1997.
ρήγηση
των ανωτέρω παροχών, η διαδικασία και ο χρόΠοσά που έχουν καταβληθεί ως προσωπική διαφορά,
δεν αναζητούνται και τυχόν καταλογιστικές πράξεις που νος καταβολής, καθώς και ο τρόπος αντιμετώπισης της
σχετικής δαπάνης.
έχουν εκδοθεί δεν εκτελούνται.
γ) Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη χορήγηση
5. Η μηνιαία αποζημίωση του Προέδρου του Ταμείου
τους.
Παρακαταθηκών και Δανείων καθορίζεται από 1.9.2001
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οιμε απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
κονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων το
κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ισχύουν.
6. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου επίδομα του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του άρθρου
17του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ206Α') μετά τις λέξεις:«
στο 49 του Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α') χορηγείται και στους υΑ.Σ.Ε.Π.«προστίθενται οι λέξεις: «στη Γενική Γραμματεία παλλήλους του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων
(Ο.Γ.Α.), κλιμακούμενο με βάση τα έτη υπηρεσίας τους.
του Υπουργικού Συμβουλίου».
6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από
7. Διαφορές που έχουν προκύψει μεταξύ του οικονομικού κινήτρου για την αύξηση της παραγωγικότητας, που 1.1.2002.
είχε χορηγηθεί στους υπαλλήλους των Ασφαλιστικών ΟρΆρθρο 15
γανισμών, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του
Επιδόματα Ε.Ο.Τ.
άρθρου 10 του Ν. 2335/1995 (ΦΕΚ 185 Α') και του κινήΣτους μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίτρου απόδοσης που καθιερώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2470/1997, καταβάλλονται υπέρ των δι- ου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Ε.Ο.Τ. χορηγείται
καιούχων από 1.1.1997 μέχρι 31.8.2001, με τη διαδικασία από 1.1.2002 ειδικό μηνιαίο επίδομα λόγω των ειδικών
που ορίζεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 13 του νό- συνθηκών που επιβάλλει η αναγκαιότητα για επίσπευση
μου αυτού και επιβαρύνουν ειδικό Κωδικό Αριθμό Εξόδων και υλοποίηση των τουριστικών επενδύσεων, καταβαλλότων προϋπολογισμώντων ως άνω Ασφαλιστικών Φορέων. μενο κατά βαθμό ή κατηγορία ως εξής:

