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Αριθμ. Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10806/529
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Π4γ/Φ.421/Φ.422/Φ.423/Φ.221/
οικ. 6286/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποί−
ηση Κ.Υ.Α. καταβολής των επιδομάτων στα τυφλά −
κωφάλαλα − βαριά νοητικά καθυστερημένα άτομα και
ανασφάλιστα τετραπληγικά − παραπληγικά ακρωτη−
ριασμένα» (ΦΕΚ 997/Β΄).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του αρ. 22 του ν. 2646/98 «Ανάπτυξη
του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλ−
λες διατάξεις» (ΦΕΚ 236/Α΄).
2) Τις διατάξεις του αρ. 94 του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του
ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης» (ΦΕΚ 67/Α΄).
3) Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν. 3863/2010
«Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθ−
μίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ 115/Α΄).
4) Τις διατάξεις του αρ. 46 του ν. 4025/2011 «Ανασυ−
γκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα
Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 228/Α΄).
5) Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ
41/Α΄/2012).
6) Το π.δ. 368/89 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας»,
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστε−
ρα (ΦΕΚ Α΄ 163).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

7) Το άρθρο 4 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»
(ΦΕΚ Α΄ 141).
8) Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με
το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005.
9) Την υπ’ αριθμ. Γ4/534/7.3.1981 απόφαση «Περί κα−
θορισμού αναγκαίων λεπτομερειών για τον τρόπο και
τη διαδικασία εγγραφής τυφλού στο γενικό μητρώο»
(ΦΕΚ 159/Β΄).
10) Την υπ’ αριθμ. Π4γ/Φ.421/Φ.422/Φ.423/Φ.221/οικ.
6286/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση
Κ.Υ.Α. καταβολής των επιδομάτων στα τυφλά − κωφάλα−
λα − βαριά νοητικά καθυστερημένα άτομα και ανασφά−
λιστα τετραπληγικά − παραπληγικά ακρωτηριασμένα»
(ΦΕΚ 997/Β΄).
11) Την υπ’ αριθμ. οικ.14362/20/18−7−2012 κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Ανάθεση αρ−
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας Νικόλαο Παναγιωτόπουλο»
(ΦΕΚ 2166/Β΄).
12) Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/Β΄).
13) Την υπ’ αριθμ. Φ. 11321/οικ. 10219/688/4.5.2012 κοινή
υπουργική απόφαση με θέμα: «Ενιαίος Πίνακας Προσ−
διορισμού Ποσοστού Αναπηρίας» (ΦΕΚ 1506/Β΄/2012).
14) Το γεγονός ότι από την παρούσα κοινή υπουργική
απόφαση δεν προκύπτει πρόσθετη δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουν:
Άρθρο 1
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 της υπ’ αριθμ. Π4γ/Φ.421/
Φ.422/Φ.423/Φ.221/οικ.6286/1997 κοινή υπουργική απόφα−
ση «Τροποποίηση Κ.Υ.Α. καταβολής των επιδομάτων
στα τυφλά − κωφάλαλα − βαριά νοητικά καθυστερημένα
άτομα και ανασφάλιστα τετραπληγικά − παραπληγικά
ακρωτηριασμένα αντικαθίσταται ως εξής: «Γνωμάτευ−
ση Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) όπου θα
πιστοποιείται η τυφλότητα με ποσοστό αναπηρίας από
80% και άνω».
Άρθρο 2
Οι δικαιούχοι του προγράμματος οικονομικής ενί−
σχυσης τυφλότητας υποχρεούνται μία φορά το χρόνο
κατόπιν σχετικής ειδοποίησης της αρμόδιας υπηρεσίας
χορήγησης του επιδόματος να προσέρχονται με την
ταυτότητα τους ή άλλο σχετικό έγγραφο στην ως άνω
υπηρεσία. Σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης ή άλ−
λου κωλύματος στην αρμόδια υπηρεσία θα προσέρχεται
ο νόμιμος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσω−
πος του δικαιούχου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται
να πραγματοποιείται επίσκεψη κοινωνικού λειτουργού
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο δικαιούχος βρίσκεται
εν ζωή.
Άρθρο 3
Απουσία στο εξωτερικό για διάστημα μεγαλύτερο του
εξαμήνου επιφέρει διακοπή της οικονομικής ενίσχυσης
τυφλότητας.

Άρθρο 5
1. Η παρούσα ισχύει από 2.11.2011, ημερομηνία δημοσί−
ευσης του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α΄).
2. Κάθε διάταξη αντίθετη με τα ως άνω καταργείται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 10 Απριλίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10804/528
(2)
Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης
ατόμων με ειδικές ανάγκες.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του αρ. 22 του ν. 2646/98 «Ανάπτυξη
του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλ−
λες διατάξεις» (ΦΕΚ 236/Α΄).
2) Τις διατάξεις του αρ. 94 του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του
ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄).
3) Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν. 3863/2010
«Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθ−
μίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ 115/Α΄).
4) Τις διατάξεις του αρ. 46 του ν. 4025/2011 «Ανασυ−
γκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα
Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 228/Α΄).
5) Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄).
6) Το π.δ. 368/89 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας»,
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστε−
ρα(Φ.Ε.Κ. 163/Α΄).
7) Το άρθρο 4 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»
(Φ.Ε.Κ. 141/Α΄).
8) Το όρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με
το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005.
9) Την υπ’ αριθμ. Γ4α/Φ.225/161/3.2.1989 κοινή υπουρ−
γική απόφαση «Ενοποίηση προγραμμάτων οικονομικής
ενίσχυσης ατόμων με ειδικές ανάγκες» (ΦΕΚ 108/Β΄).
10) Την υπ’ αριθμ. Π4γ/Φ.225/οικ.2866/1995 κοινή υπουρ−
γική απόφαση «Τροποποίηση και επέκταση της υπ’
αριθμ. Γ4α/Φ.225/161/89 κοινής υπουργικής απόφασης
«Περί οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με Ειδικές Ανά−
γκες» (ΦΕΚ 629/Β΄).
11) Την υπ’ αριθμ. Φ. 11321/οικ. 10219/688/4.5.2012 κοινή
υπουργική απόφαση με θέμα: «Ενιαίος Πίνακας Προσδι−
ορισμού Ποσοστού Αναπηρίας» (ΦΕΚ 1506/Β΄).
12) Την υπ’ αριθμ. οικ.14362/20/18−7−2012 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινω−
νικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας Νικόλαο Παναγιωτόπουλο» (ΦΕΚ 2166/Β΄).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
13) Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/
Β΄).
14) Τα υπ’ αριθμ. Π3α/Φ.27/Γ.Π.οικ.2724/9.1.2012,
Δ29α/Φ.ΚΕΠΑ/Γ.Π.οικ.29627/1071/27.12.2012, Δ29α/Φ.ΚΕ−
ΠΑ/Γ.Π.οικ.1908/86 έγγραφα της υπηρεσίας μας προς
τις υπηρεσίες του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ και του ΚΕΣΥ.
15) Το υπ’ αριθμ. 63/7.1.2013 έγγραφο της ΕΣΑΜΕΑ.
16) Το γεγονός ότι από την παρούσα κοινή υπουργική
απόφαση δεν προκύπτει πρόσθετη δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουν:
Άρθρο 1
1. Το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. Γ4α/Φ.225/161/1989 (ΦΕΚ
108/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενοποίηση προ−
γραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με ειδικές
ανάγκες» αντικαθίσταται ως εξής:
«Εγκρίνουμε την εφαρμογή προγράμματος οικονομι−
κής ενίσχυσης Βαριάς Αναπηρίας των ατόμων εκείνων
ανεξαρτήτως ηλικίας τα οποία είναι ανασφάλιστα ή
έμμεσα ασφαλισμένα και λόγω σοβαρής σωματικής,
νοητικής ή ψυχικής ασθένειας ή αναπηρίας έχουν πο−
σοστό αναπηρίας από 67% και άνω».
2. Η πρώτη παράγραφος της περίπτωσης 1γ του άρ−
θρου 5 της υπ’ αριθμ. Γ4α/Φ.225/161/1989 (ΦΕΚ 108/Β΄)
κοινής υπουργικής απόφασης «Ενοποίηση προγραμμά−
των οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με ειδικές ανάγκες»
και το άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. Π4γ/Φ./225/οικ.2866/1995
(ΦΕΚ 629/Β΄) αντικαθίστανται ως εξής:
«Γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής των Κέ−
ντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του ατόμου με
αναπηρία στην οποία να βεβαιώνεται με κάθε δυνατή
λεπτομέρεια, το είδος της αναπηρίας ή της πάθησης
του ή των αναπηριών του και παθήσεων του και το
ποσοστό αναπηρίας».
Άρθρο 2
Το άρθρο 1 υπ’ αριθμ. Π4γ/Φ.225/οικ.2866/1995 (ΦΕΚ
629/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και
επέκταση της υπ’ αριθμ. Γ4α/Φ.225/161/89 κοινής υπουρ−
γικής απόφασης «Περί οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων
με Ειδικές Ανάγκες» αντικαθίσταται ως εξής: «Εντάσ−
σουμε στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης Βαριάς
Αναπηρίας
α) Άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού στα−
δίου τα οποία είναι ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμέ−
να και έχουν ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω,
ανεξαρτήτως του διατροφικού επιδόματος.
β) Άτομα με διαβήτη τόπου 1 ινσουλινοεξαρτώμενο τα
οποία είναι ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα και
έχουν ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω».
Άρθρο 3
Οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης υποχρεού−
νται μία φορά το χρόνο κατόπιν σχετικής ειδοποίησης
της αρμόδιας υπηρεσίας χορήγησης του επιδόμα−
τος να προσέρχονται με την ταυτότητα τους ή άλλο
σχετικό έγγραφο στην ως άνω υπηρεσία. Σε περί−
πτωση αδυναμίας μετακίνησης ή άλλου κωλύματος
στην αρμόδια υπηρεσία θα προσέρχεται ο νόμιμος
εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του
δικαιούχου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να
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πραγματοποιείται επίσκεψη κοινωνικού λειτουργού
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο δικαιούχος βρί−
σκεται εν ζωή.
Άρθρο 4
1. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ’
αριθμ. Γ4α/Φ.225/161/1989 και της υπ’ αριθμ. Π4γ/Φ.225/
οικ.2866/1995 κοινής υπουργικής απόφασης όπως ισχύ−
ουν έως σήμερα.
2. Η παρούσα ισχύει από 2.11.2011, ημερομηνία δημοσί−
ευσης του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α΄).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Απριλίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 41670
(3)
Σύσταση και συγκρότηση επιτροπής για τη σύνταξη
σχεδίου νέου Κώδικα περί Δικηγόρων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 74 παρ. 4α, 4β και 5 του ν. 4139/2013
(ΦΕΚ Α' 74) «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες
διατάξεις» και
β) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β΄ του ν. 3469/2006 «Εθνικό
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131).
2) Το υπ’ αριθμ. 20/1.11.2011 έγγραφο της Ολομέλειας
Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.
3) Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης της εν θέ−
ματι επιτροπής.
4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη, καθώς στα μέλη της επιτροπής
δεν καταβάλλεται οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση,
αποφασίζουμε:
Α) Τη σύσταση και συγκρότηση επιτροπής για τη σύ−
νταξη σχεδίου νέου Κώδικα περί Δικηγόρων, αποτε−
λούμενη από τους:
1. Αντώνιο Βγόντζα του Νικολάου, Δικηγόρο, ως Πρό−
εδρο,
2. Στυλιανό Σταματόπουλο του Γεωργίου, Καθηγητή
Πολιτικής Δικονομίας του Τμήματος Νομικής του Δη−
μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,
3. Νικόλαο Βαλεργάκη του Εμμανουήλ, Δικηγόρο, Πρό−
εδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης,
4. Νικόλαο Παπάκο του Σωτηρίου, Δικηγόρο, Πρόεδρο
του Δικηγορικού Συλλόγου Πάτρας,
5. Μιχαήλ Ζαφειρόπουλο του Επαμεινώνδα, Δικηγόρο,
Γενικό Γραμματέα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών,
6. Θεόδωρο Σχινά του Δημητρίου, Δικηγόρο, μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών,
7. Κωνσταντίνο Κουτσουλέλο του Αποστόλου, Δικη−
γόρο,
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8. Δημήτριο Σκαρίπα του Γεωργίου, Δικηγόρο, Ειδικό
Συνεργάτη στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Δικαι−
οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και
9. Λεωνίδα Γεωργόπουλο του Κωνσταντίνου, Δικη−
γόρο, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος, ως μέλη.
Χρέη γραμματέα της ανωτέρω Επιτροπής θα εκτελεί
ο Βλάσιος Ρηγόπουλος του Αθανασίου, υπάλληλος Β΄
βαθμού, ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού, της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Η Επιτροπή οφείλει να περατώσει το έργο της έως
τις 15 Ιουλίου 2013.
Β) Στον Πρόεδρο, τα μέλη και τον εκτελούντα χρέη
γραμματέα της ανωτέρω επιτροπής δεν καταβάλλεται
οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αριθμ. Υ20/142
(5)
Αναστολή λειτουργίας του Παραρτήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
Βάρκιζας Ν. Αττικής και μεταφορά των αρμοδιοτή−
των επί της ασφαλιστικής του περιοχής στο Τοπικό
Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Γλυφάδας.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ −
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/24−11−1983)
«Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 και του άρθρου 57, παρ. 2α
του ν. 4009/2011 όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του π.δ. 200/1999 (ΦΕΚ 179/τ.Α΄/6−9−1999),
σύμφωνα με το οποίο ιδρύονται τα Παραρτήματα του
ΤΕΙ Κρήτης στο Ρέθυμνο και στην Σητεία.
4. Τις διατάξεις π.δ. 247/2003 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/17−9−2003),
σύμφωνα με το οποίο ιδρύονται τα Παραρτήματα του
ΤΕΙ Κρήτης στον Άγιο Νικόλαο και στην Ιεράπετρα.
5. Την υπ’ αριθμ. 1739/Φ20/10−4−2013 απόφαση του Προ−
έδρου του ΤΕΙ Κρήτης σχετικά με τον ορισμό και τις
αρμοδιότητες των Αναπληρωτών Προέδρου.
6. Την υπ’ αριθμ. 4/22−01−2013 απόφαση του Συμβουλίου
Ιδρύματος του ΤΕΙ Κρήτης (ΦΕΚ 90/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/5−3−2013)
και την υπ’ αριθμ. Υ.Α 39508/Ε5/21−3−2013 διαπιστωτική
πράξη εκλογής Προέδρου του ΤΕΙ Κρήτης,
7. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζει:
Ορίζεται διατάκτης δαπανών όταν ελλείπει, απουσιά−
ζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Κρήτης, ο Α΄ Αναπλη−
ρωτής Προέδρου Κωνσταντίνος Σαββάκης, Καθηγητής
του ΤΕΙ Κρήτης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν.
4075/2012 (ΦΕΚ 89/τ.Α΄/11.4.2012 «Θέματα Κανονισμού
Ασφάλισης ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρ−
μογή της Νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές
διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.Δ. 2698/53 (ΦΕΚ 315/
τ.Β΄/10−11−1953) «περί διοικήσεως του Ιδρύματος Κοινω−
νικών Ασφαλίσεων, μεταρρυθμίσεως της περί αυτού
νομοθεσίας, ως και άλλων τινών διατάξεων», όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του π.δ. 266/1989 (ΦΕΚ
127/τ.Α΄/22.5.89) «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών
Ασφαλίσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την υπ’ αριθμ. 21/2750/17.7.81 (ΦΕΚ 444/τ.Β΄/27.7.81)
απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών με την
οποία συστάθηκε το Παράρτημα ΙΚΑ Βάρκιζας και το
γεγονός ότι άρχισε να λειτουργεί στις 30 Ιουνίου 1986
(σχετ. η 98/86 Εγκύκλιος ΙΚΑ).
5. Την υπ’ αριθμ. 104/Συν.8/6.3.86 απόφαση του Δ.Σ.
του ΙΚΑ με την οποία καθορίστηκε η ασφαλιστική του
περιοχή.
6. Την υπ’ αριθμ. 168/Συν. 34/15.11.2012 απόφαση του
Δ.Σ. του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
7. Την ανάγκη για καλύτερη και αποτελεσματικότερη
λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται επί πλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ,
αποφασίζουμε:
Αναστέλλουμε τη λειτουργία του Παραρτήματος ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ Βάρκιζας Ν. Αττικής από 10 Ιουνίου 2013.
Οι αρμοδιότητες επί της ασφαλιστικής του περιοχής,
για το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας του,
μεταφέρονται στο Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
Γλυφάδας.
Η διεκπεραίωση των υποθέσεων του Οικονομικού
Τμήματος που ανακύπτουν μετά το χρόνο αναστο−
λής του Παραρτήματος ως συνέπειες ενεργειών που
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια λειτουργίας
του, καθώς και οι εκκρεμότητες που υπάρχουν κατά
το χρόνο της αναστολής λειτουργίας του Παραρτή−
ματος θα διεκπεραιώνονται από το Τοπικό Υποκατά−
στημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Γλυφάδας με ευθύνη του Προϊστα−
μένου του.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο, 19 Απριλίου 2013

Αθήνα, 8 Μαΐου 2013

Ο Πρόεδρος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

Ο Διοικητής
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αθήνα, 7 Μαΐου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

F
Αριθμ. 1883/Φ.20
Ορισμός διατάκτη δαπανών στο ΤΕΙ Κρήτης.

(4)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. Απόφ. ΔΑ/11484
(6)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο Εργαστήριο Ελευ−
θέρων Σπουδών με επωνυμία: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥ−
ΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΑΧΑΚΗ» και διακριτι−
κό τίτλο «ITCOM STUDIES».
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
(Αρ. Συνεδρίασης 62/09/30−04−2013)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ
177/τ.Α΄/25.08.08) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και
άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10,
παρ. 6 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/21.09.10) «Ανάπτυξη
της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις.
2. Την υπ’ αριθμ. 19780/16−02−2011 (ΦΕΚ 472 Β΄/24−03−
2011) απόφαση του Αναπληρωτού Υπουργού Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Προϋποθέσεις
και διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εργα−
στήρια Ελευθέρων Σπουδών».
3. Την υπ’ αριθμ. 32827/Η/26.3.2012 (ΦΕΚ 947/τ.Β΄/
27.3.2012) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδεί−
ας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Τροποποίη−
ση της υπ’ αριθμ. 19780/16.02.2011 απόφασης «Προϋπο−
θέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας
σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (ΦΕΚ Β΄ 472)».
4. Την υπ’ αριθμ. 158993/Η/16−12−2010 (ΦΕΚ 1956/τ.Β΄/
17.12.2010) απόφαση της Αναπληρωτή Υπουργού Παι−
δείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τίτλο
«Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του Εθνικού Οργανι−
σμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)».
5. Τον ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/30−01−2013) με τίτλο
«Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και
Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποί−
ησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολι−
σμού και άλλες διατάξεις».
6. Την υπ’ αριθμ. 16011/ΙΑ/2013 (ΦΕΚ 50/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./
08.02.2013) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο «Συ−
γκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελ−
ματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)» όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/τ.Α΄/31.03.11) με τίτλο «Κα−
ταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελε−
γκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
του Υπουργείου Οικονομικών».
8. Τον ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/15.03.10) με τίτλο
«Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».
9. Την απόφαση της 589ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. της 07/04/2011 με θέμα «Καθορισμός ύψους
χρηματικών ποσών που καταβάλλουν τα Κέντρα Μετα−
λυκειακής Εκπαίδευσης και τα Εργαστήρια Ελευθέρων
Σπουδών».
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10. Την υπ’ αριθμ. ΕΟΠΠΕΠ 10180/10−04−2013 αίτηση
του φορέα.
11. Το με ημερομηνία 16.04.2013 Δελτίο Πληρότητας−Συμ−
βατότητας για το ως άνω Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών.
12. Την υπ’ αριθμ. 61η /24−04−2013 απόφαση του Δ.Σ.
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τη συγκρότηση διμελούς κλιμακίου
επιτόπιου ελέγχου.
13. Το με ημερομηνία 29.04.2013 Έντυπο Ελέγχου του
υπ’ αριθμ. 20 κλιμακίου επιτόπιου ελέγχου.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζει:
1. Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στο Εργαστήριο
Ελευθέρων Σπουδών με επωνυμία «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥ−
ΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΑΧΑΚΗ» και διακριτικό
τίτλο «ITCOM STUDIES» με έδρα στο Νομό Αττικής.
2. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Απριλίου 2013
Ο Πρόεδρος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(7)
Στο ΦΕΚ 402/22−02−2013 (τ.Β΄) εδάφιο 2, όπου δημο−
σιεύθηκε η περίληψη της 5592/07−02−2013 απόφασης
υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 3299/04 επένδυση της
εταιρείας «ΔΕΛΦΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣ−
ΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με δ.τ. «ΔΕΛΦΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.»
επιφέρεται η εξής διόρθωση:
Από το εσφαλμένο:
ΘΕΜΑ: Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης − οριστικοποίη−
σης και έναρξη της παραγωγικής Λειτουργίας επένδυσης
της εταιρείας «ΔΕΛΦΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣ−
ΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με δ.τ. «ΔΕΛΦΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.».
Στο ορθό:
ΘΕΜΑ: Καταβολή α΄ δόσης − Πιστοποίηση της ολοκλή−
ρωσης − οριστικοποίησης και έναρξη της παραγωγικής
λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας «ΔΕΛΦΟΙ ΕΝΕΡ−
ΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με δ.τ.
«ΔΕΛΦΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.»
(Από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων)
F
(8)
Στην υπ’ αριθμ. Φ.3469/2012/0012938/05−04−2013 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης που δημοσιεύθηκε στο 927/16/04/2013 ΦΕΚ.
(τ.Β΄, σελ. 14750), διορθώνεται η ημερομηνία γέννησης,
από το λανθασμένο: 19/07/1978,
στο ορθό: 19/04/1978.
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

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

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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