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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 2/10372/0022 (1)
Σύσταση Ομάδας Σχεδιασμού Προγράμματος του άρ−

θρου 19, ν. 3312/2005, στο Υπουργείο Απασχόλησης 
και Κοινωνικής Προστασίας και καθορισμός αμοι−
βής.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ−
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
Α΄ 98).

2. Το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι−
κής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικο−
νομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/Α/21.3.2002).

3. Το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165/Α/14.7.2000).

4. Το ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α), όπως αυτός ισχύει.
5. Το π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση Ενεργειών Τεχνικής Βο−

ήθειας − Στήριξης και Διαχείριση αντίστοιχων πόρων».
6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/2004 απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημό−
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 527/Β).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα.

8. Το ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35/Α) και ειδικότερα το άρθρο 
19 αυτού.
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της τράπεζας όπου μηνιαίως ανέρχονται σε 2.000 εγ−
γραφές, συμφωνία γραμματίων και καταστάσεων 2.500 
εργοδοτών και δημοσίων υπηρεσιών, απόδοση συντά−
ξεων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα και ενημέρωση 
του μητρώου συνταξιούχων.

4. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την 
απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των σαράντα δύο 
χιλιάδων (42.000,00) € περίπου και θα βαρύνει την εγ−
γεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Ταμείου 
έτους 2006, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής 
εργασίας των υπαλλήλων του Ταμείου Επικουρικής 
Ασφάλισης Χημικών, για το έτος 2006 και συγκεκριμέ−
να: για δώδεκα (12) υπαλλήλους επτά χιλιάδες διακόσιες 
(7.200) ώρες για εργασία που θα παρέχεται από Δευ−
τέρα μέχρι και Παρασκευή μετά το πέρας του ωραρίου 
και μέχρι τις 18:30.

Υπεύθυνη για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης των 
υπαλλήλων ορίζεται η Διευθύντρια του Ταμείου Θ. Μαζ−
νώκη και αναπληρωτής ο Α. Παπαθωμάς.

Η κατανομή των ωρών στους υπαλλήλους θα γίνει 
με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου, το οποίο είναι και 
υπεύθυνο για τη βεβαίωση εκτέλεσης των αντίστοιχων 
εργασιών. Η βεβαίωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για 
την καταβολή της υπερωριακής αποζημίωσης.

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσίευ−
σή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 
31.12.2006.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ

F
Αριθ. Φ.80425/3612/778 (8)
Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού με σχέση εργασί−

ας ιδιωτικού δικαίου του Ταμείου Υγείας Δημοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων για το έτος 2006.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 

297/23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και 
υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων 
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού 
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 
137/Α΄), όπως έχουν κωδικοποιηθεί και ισχύουν με το 
άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).

3. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2/7093/0022 απόφαση επέκτασης 
των διατάξεων του ν. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέ−
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο 
Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

4. Την υπ’ αριθμ. 2/13071/0022/18.5.1999 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών «υπερωριακή απασχόληση 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδ. δικαίου».

5. Το γεγονός ότι έχουν εκδοθεί οι σχετικές απο−

φάσεις κατ’ εφαρμογή της εργατικής Νομοθεσίας από 
την αρμόδια Δ/νση Επιθεώρηση Εργασίας της οικείας 
Νομαρχίας.

6. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης του προσω−
πικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Ταμείο 
Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων για την 
έκδοση ασφαλιστικών βιβλιαρίων, την συγκέντρωση των 
στοιχείων για το κλείσιμο των λογιστικών βιβλίων, την 
εκκαθάριση των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης, τον 
έλεγχο της υγειονομικής περίθαλψης και την εκκαθά−
ριση του αρχείου.

7. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την 
απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιά−
δων οκτακοσίων (10.800,00) € περίπου και θα βαρύνει 
την εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του 
Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. έτους 2006, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής 
εργασίας, για δεκαπέντε (15) υπαλλήλους με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου του Ταμείου Υγείας Δημοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων από 120 ώρες για τον καθέ−
να (1.800 ώρες συνολικά) για το έτος 2006. Οι ημέρες 
απασχόλησης τους είναι όλες οι ημέρες της εβδομάδας 
(από Δευτέρα έως Παρασκευή).

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης των 
διοικητικών και υγειονομικών υπαλλήλων της Κεντρικής 
και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. ορίζε−
ται ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Η κατανομή ωρών στους υπαλλήλους θα γίνει με από−
φαση του Δ.Σ. του Ταμείου, το οποίο είναι και υπεύθυνο 
για τη βεβαίωση εκτέλεσης των αντίστοιχων εργασιών. 
Η βεβαίωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την κατα−
βολή της υπερωριακής αποζημίωσης.

Η απόφαση αυτή ισχύει 1 μήνα πριν τη δημοσίευ−
σή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 
31.12.2006.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ

F
Αριθ. Φ11321/4186/327 (9)
Συμπλήρωση και Τροποποίηση Κανονισμού Εκτίμησης 

Βαθμού Αναπηρίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 33/15.2.2006 «Διορισμός μελών 
της Κυβέρνησης και Υφυπουργών» (Α35/15.2.2006).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 213/1992 (Α΄102) και του π.δ. 
372/95 (Α΄ 201).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του α.ν. 1846/51 «Δια−
δικασία Θεσπίσεως Κανονισμών».

5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 1902/ 
1990 και του άρθρου 49 του ν. 2084/1992.



6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ21/2361/5.10.1993 
(ΦΕΚ819Β/7.10.1993) απόφασης του Υπουργού Υγείας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων («Κανονισμός Εκτίμησης 
Βαθμού Αναπηρίας»).

7. Την υπ’ αριθμ. 237 απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ 
που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 33/6.10.2005 συνεδρίασή 
του.

8. Το υπ’ αριθμ. 2112/05/11.1.2006 έγγραφο του Πανελ−
λήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

9. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή προκαλεί επιβά−
ρυνση στον προϋπολογισμό του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, το ύψος της 
οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί, αφού δεν μπορεί να 
είναι εκ των προτέρων γνωστός ο αριθμός των πασχό−
ντων από το σύνδρομο ANGELMAN, αποφασίζουμε:

1. Στο Κεφάλαιο “Διαταραχές του Περιφερικού Νευρι−
κού Συστήματος (3.8.)” στον Κανονισμό Εκτίμησης Βαθ−
μού Αναπηρίας του ΙΚΑ −ΕΤΑΜ (Υ.Α.Φ21/2361/5−10−1993, 
όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 819Β/7−10−1993) και 
στο τέλος της παραγράφου 3.8.3. προστίθεται παρά−
γραφος 3.8.3.α ως εξής:

«3.8.3.α
Κατάταξη: Διαταραχές νευρικού συστήματος κληρο−

νομικού τύπου.
ΣΥΝΔΡΟΜΟ ANGELMAN Α. ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ
Το σύνδρομο Angelman είναι γενετική διαταραχή 

οφειλόμενη σε ανώμαλη λειτουργία του γόνου UBE 3A 
που βρίσκεται σε μικρή περιοχή (911−913) του χρωμα−
τοσώματος 15. Αυτή η περιοχή λείπει από το μητρικό 
χρωμόσωμα περίπου στο 80% των πασχόντων από το 
σύνδρομο ANGELMAN. Στο υπόλοιπο 20% ο γενετικός 
έλεγχος στο εν λόγω σύνδρομο αποκαλύπτει άλλες 
διαταραχές που αφορούν στην έκφραση του γόνου UBE 
3Α, ενώ σε κάποιους πάσχοντες μπορεί φαινομενικά να 
μην ανιχνεύεται εργαστηριακά ακόμη κάποια γενετική 
διαταραχή, οπότε η διάγνωση βασίζεται στα κλινικά 
χαρακτηριστικά.

Κλινικά ευρήματα:
− Ψυχοκινητική καθυστέρηση που μπορεί να είναι πολύ 

βαριά.
− Διαταραχές λόγου μέχρις πλήρους (έλλειψης) απου−

σίας λόγου.
− Διαταραχές ισορροπίας−αταξική τετραπληγία μη 

αναστρέψιμη λόγω μόνιμης βλάβης των νευρώνων.
− Επιληπτικές κρίσεις − σπασμοί, που μπορεί να μην 

ελέγχονται με φαρμακευτική αγωγή.
− Διαταραχές συμπεριφοράς με χαρακτηριστική εμφά−

νιση, «αναίτια γέλια και κινήσεις χεριών» «happy puppet 
syndrome».

− Μικροκεφαλία, στραβισμός, προγναθία, προεξέχουσα 
γλώσσα.

− Αδυναμία ανεξάρτητης κίνησης−εκτέλεσης παραγ−
γελμάτων και οδηγιών και αυτοεξυπηρέτησης Διάγνω−
ση

− Μοριακή ανάλυση DNA.
− Παθολογικό ΗΕΓ με βραδέα − οξύαιχμα κύματα.
− Χαρακτηριστικό προσωπείο.
Πρόγνωση − ιατροκοινωνική άποψη −Κακή − Μόνιμες 

διαταραχές.
Ποσοστό
Αναπηρίας......................................................80%
(εφ’ όρου ζωής).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ

F
Αριθ. Φ. 11321 /25443/1832 (10)
Τροποποίηση των όρθρων 15α και 35 του Κανονισμού 

διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Ανα−
λυτικής Περιοδικής Δήλωσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2, του άρθρου 1, 

του ν. 2972/2001 (Φ.Ε.Κ. 291/Α΄), «εκσυγχρονισμός της 
οργάνωσης και της λειτουργίας του Ιδρύματος Κοινω−
νικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν 
μετά την αντικατάσταση τους με τις διατάξεις της πα−
ραγράφου 2, του άρθρου 20, του ν. 3144/2003 (Φ.Ε.Κ. 
111/Α΄), «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της 
απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 16, του α.ν. 1846/1951 (Φ.Ε.Κ. 
179/Α΄), «θεσμικός περί Ι.Κ.Α. νόμος».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90, του Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο, του π.δ. 63/2005 
(Φ.Ε.Κ. 98/Α΄).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 372/1995 (Φ.Ε.Κ. 201/Α΄), « Μετα−
φορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσε−
ων, από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, στο Υπουργείο Εργασίας» και του π.δ. 
213/1992 (Φ.Ε.Κ. 102/Α΄), «Οργανισμός της Γενικής Γραμ−
ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 33/15.02.2006 (Φ.Ε.Κ. 35/Α΄), 
«Διορισμός μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών».

6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ1/10.3.2004 (Φ.Ε.Κ. 513/
Β΄) απόφασης του Πρωθυπουργού, «Μεταβολή τίτλων 
Υπουργείων και καθορισμός της σειράς τάξης των 
Υπουργείων».

7. Την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Α. 
− Ε.Τ.Α.Μ., όπως αυτή διαμορφώθηκε στις υπ’ αριθμ. 
239/6.10.2005 και 250/12.10.2005 αποφάσεις του.

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή, δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού και του προϋπολογισμού του Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ., 
αποφασίζουμε:

1. Το τελευταίο εδάφιο, της παραγράφου 2, του άρ−
θρου 15α, του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για 
την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης 
(Α.Π.Δ.), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Για μισθολογικές περιόδους από 1.7.2004 και εφεξής, 
οι εργοδότες των περιπτώσεων ε’ και στ’ της παρούσας 
παραγράφου, υποχρεούνται να υποβάλλουν την Α.Π.Δ. 
αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.

Για τους εργοδότες των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄ και 
ζ΄, η υποχρέωση υποβολής της Α.Π.Δ. αποκλειστικά σε 
ηλεκτρονική μορφή, ισχύει για μισθολογικές περιόδους 
από 1.1.2007 και εφεξής».
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