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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10808/531 (1)
    Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης 

των βαριά νοητικά καθυστερημένων ατόμων.

  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(Φ.Ε.Κ. Α΄ 163).

7) Το άρθρο 4 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» 
(Φ.Ε.Κ. 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/Φ.12/οικ.1930/1982 κοινή υπουργική 
απόφαση «Έγκριση εφαρμογής προγράμματος οικονο−
μικής ενισχύσεως των βαριά νοητικά καθυστερημένων 
ατόμων ηλικίας μέχρι και 25 ετών» (ΦΕΚ 724/Β΄).

10) Την υπ’ αριθμ. Γ4Β/Φ.423/οικ.1167/1984 κοινή υπουρ−
γική απόφαση «Τροποποίηση και επέκταση του προ−
γράμματος οικονομικής ενισχύσεως βαριά νοητικά κα−
θυστερημένων, που εφαρμόζεται με την κοινή υπουργική 
απόφαση Γ4/Φ.12/οικ.1930/28.7.182» (ΦΕΚ 289/Β΄).

11) Την υπ’ αριθμ. Π4γ/Φ.423/οικ.2797/1996 «Τροποποί−
ηση του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης των 
«βαριά νοητικά καθυστερημένων ατόμων» (ΦΕΚ 467/Β΄).

12) Την υπ’ αριθμ. Γ4γ/Φ.423/οικ.1875/1998 «Τροποποίη−
ση του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης των βαριά 
νοητικά καθυστερημένων ατόμων» (ΦΕΚ 353/Β΄).

13) Την υπ’ αριθμ. Π4γ/Φ.421/Φ.422/Φ.423/Φ.221/οικ.6286/ 
1997 κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση Κ.Υ. 
αποφάσεων καταβολής των Επιδομάτων στα Τυφλά − 
Κωφάλαλα − βαριά νοητικά καθυστερημένα άτομα και 
Ανασφάλιστα Τετραπληγικά − Παραπληγικά Ακρωτηρι−
ασμένα» (ΦΕΚ 997/Β΄).

14) 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).

15) 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΄).

16) Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/
Β΄).
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17) 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.ΚΕΠΑ/ 
Γ.Π.οικ.1908/86 έγγραφα της υπηρεσίας μας προς τις 
υπηρεσίες του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ και του ΚΕΣΥ.

18) Το υπ’ αριθμ. 63/7.1.2013 έγγραφο της ΕΣΑΜΕΑ.
19) Το γεγονός ότι από την παρούσα Κοινή Υπουργική 

Απόφαση δεν προκύπτει πρόσθετη δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουν:

Άρθρο 1

Το πρόγραμμα που καθιερώθηκε με την αριθμ.Γ4/Φ.12/
Οικ.1930/1982 «Έγκριση εφαρμογής προγράμματος οι−
κονομικής ενίσχυσης των βαριά νοητικά καθυστερη−
μένων ατόμων ηλικίας μέχρι και 25 ετών» (ΦΕΚ 724/Β΄) 
μετονομάζεται σε πρόγραμμα οικονομική ενίσχυσης 
ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση. Στο πρόγραμμα 
εντάσσονται:

α) άτομα με βαριά νοητική υστέρηση με ποσοστό 
αναπηρίας από 80% και άνω και δείκτη νοημοσύνης 
κάτω του 30

β) άτομα με σύνδρομο Down με συνοδό βαριά νο−
ητική υστέρηση και ποσοστό αναπηρίας από 80% 
και άνω

γ) άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παι−
δικός αυτισμός, αυτισμός), με ποσοστό αναπηρίας από 
80% και άνω.

Άρθρο 2

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 της υπ’ αριθμ.
Π4γ/Φ.421/Φ.422/Φ.423/Φ.221/οικ.6286/1997 (ΦΕΚ 997/Β΄) 
αντικαθίσταται ως εξής: «Γνωμάτευση Κέντρου Πιστο−
ποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) όπου θα πιστοποιείται η 
αναπηρία σύμφωνα με τα οριζόμενα κατά το άρθρο 1 
της παρούσης».

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 
πραγματοποιείται επίσκεψη κοινωνικού λειτουργού 
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο δικαιούχος βρί−
σκεται εν ζωή.

Άρθρο 4

Απουσία στο εξωτερικό για διάστημα μεγαλύτερο του 
εξαμήνου επιφέρει διακοπή της οικονομικής ενίσχυσης.

Άρθρο 5

1. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ’ 
αριθμ. Γ4/Φ.12/Οικ.1930/1982 όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

2. Κάθε άλλη διάταξη αντίθετη με την παρούσα κα−
ταργείται.

3. Η παρούσα ισχύει από 2.11.2011, ημερομηνία δημο−
σίευσης του Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α΄).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Απριλίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
      Αριθμ. Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10803/527 (2)
Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης 

ατόμων με κωφαλαλία.

  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(Φ.Ε.Κ. Α΄ 163).

7) Το άρθρο 4 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» 
(Φ.Ε.Κ. 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.

10) Την υπ’ αριθμ. Π4γ/Φ.421/Φ.422/Φ.423/Φ.221/
οικ.6286/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίη−
ση Κ.Υ. αποφάσεων καταβολής των Επιδομάτων στα 
Τυφλά − Κωφάλαλα − βαριά νοητικά καθυστερημένα 
άτομα και Ανασφάλιστα Τετραπληγικά − Παραπληγικά 
Ακρωτηριασμένα» (ΦΕΚ 997/Β΄).

11) Την υπ’ αριθμ. Γ4/Φ.422/οικ.1904/1984 κοινή υπουρ−
γική απόφαση «Περί αυξήσεως του χρηματικού βοηθή−
ματος που καταβάλλεται σε κωφάλαλους και τροπο−
ποίηση των όρων και της διαδικασίας καταβολής τους» 
(ΦΕΚ 479/Β΄) και την αριθμ. Γ4α/Φ.422/οικ.1142/1985 κοινή 
υπουργική απόφαση «Αύξηση χρηματικού βοηθήματος 
Κωφαλάλων και επέκταση του σε νέες κατηγορίες αυ−
τών» (ΦΕΚ 228/Β΄).

12) Την αριθμ. Δ3β/423/1973 υπουργική απόφαση «Περί 
επιδοτήσεως κωφαλάλων ηλικίας μέχρι και 18 ετών» 
(ΦΕΚ 306/Β΄).

13) 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΄/2012).
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14) 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΄).

15) Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/
Β΄).

16) 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.ΚΕΠΑ/ 
Γ.Π.οικ.1908/86 έγγραφα της υπηρεσίας μας προς τις 
υπηρεσίες του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ και του ΚΕΣΥ.

17) Το υπ’ αριθμ. 63/7.1.2013 έγγραφο της ΕΣΑΜΕΑ.
18) Το γεγονός ότι από την παρούσα Κοινή Υπουργική 

Απόφαση δεν προκύπτει πρόσθετη δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουν:

Άρθρο 1

Το πρόγραμμα που καθιερώθηκε με την υπ’ αριθμ.
Δ3β/423/1973 υπουργική απόφαση «Περί επιδοτήσεως 
κωφαλάλων ηλικίας μέχρι και 18 ετών» (ΦΕΚ 306/Β΄) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα μετονο−
μάζεται σε πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης κωφών 
και βαρήκοων ατόμων.

Άρθρο 2

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 της υπ’ αριθμ.
Π4γ/Φ.421/Φ.422/Φ.423/Φ.221/οικ.6286/1997 (ΦΕΚ 997/Β΄) 
αντικαθίσταται ως εξής: «Γνωμάτευση Κέντρου Πιστο−
ποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) όπου θα πιστοποιείται η 
κώφωση − βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας από 67% 
και άνω».

Άρθρο 3

Οι περιπτώσεις α, β, γ του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 
Γ4α/Φ.422/οικ.1142/1985 κοινή υπουργική απόφαση «Αύξη−
ση χρηματικού βοηθήματος Κωφαλάλων και επέκταση 
του σε νέες κατηγορίες αυτών» (ΦΕΚ 228/Β΄) αντικαθί−
στανται ως εξής:

«Οικονομική ενίσχυση δικαιούνται:
α) Άτομα με κώφωση − βαρηκοΐα με ποσοστό αναπη−

ρίας από 67% και άνω, ηλικίας μέχρι και 18 ετών, καθώς 
και οι μεγαλύτεροι των 65 ετών.

β) Άτομα με κώφωση − βαρηκοΐα με ποσοστό αναπη−
ρίας από 67% και άνω, ηλικίας 19−65 ετών, που πάσχουν 
ταυτόχρονα με την κώφωση − βαρηκοΐα και από άλλη 
χρόνια σωματική, πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη.

γ) Άτομα με κώφωση − βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρί−
ας από 67 % και άνω, από 19 έως 25 ετών, που φοιτούν 
σε σχολεία, κατώτερες, μέσες ή ανώτερες τεχνικές ή 
επαγγελματικές σχολές ή σε σχολές του ΟΑΕΔ ή σε 
ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σε μονά−
δες επαγγελματικής καταρτίσεως κ.λπ.».

Άρθρο 4

Οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης υποχρεού−
νται 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 αδυ−
ναμίας μετακίνησης ή άλλου κωλύματος στην αρμόδια 

υπηρεσία θα προσέρχεται ο νόμιμος εκπρόσωπος ή 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του δικαιούχου. Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να πραγματοποιείται 
επίσκεψη κοινωνικού λειτουργού προκειμένου να δια−
πιστωθεί εάν ο δικαιούχος βρίσκεται εν ζωή.

Άρθρο 5 

Απουσία στο εξωτερικό για διάστημα μεγαλύτερο του 
εξαμήνου επιφέρει διακοπή της οικονομικής ενίσχυσης.

Άρθρο 6

1. Η παρούσα ισχύει από 2.11.2011, ημερομηνία δημοσί−
ευσης του Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α΄).

2. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ’ 
αριθμ. Δ3β/423/1973 υπουργική απόφαση όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.

3. 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 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
      Αριθμ. Δ29α/Φ.ΘΕΣΜ/ΓΠοικ. 10800/526 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Π2β / Γ.Π. οικ. 14957/9−10−2001 

(Φ.Ε.Κ. 1397/Β΄/2001) απόφασης «Προϋποθέσεις ίδρυ−
σης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχό−
λησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ−ΜΕΑ) από Δημο−
τικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του 
Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημο−
τικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσε−
ων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθη−
κε μεταγενέστερα.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. 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/τος 63/2005 
(ΦΕΚ 98/Α΄).

2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 1 του 
ν. 2345/1995 «Οργανωμένες Υπηρεσίες Παροχής Προ−
στασίας από φορείς Κοινωνικής Πρόνοιας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 213/Α΄).

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 254 του 
ν. 3463/2006 (114/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 /Α΄).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4018/ 2011 «Ανα−
διοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για την 
διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης 
ασφάλειας ρυθμίσεις θεμάτων οργανισμών τοπικής αυ−
τοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουρ−
γείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 215 /Α΄).
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6. Τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 3979/ 2011 «Για 
την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 138 /Α΄).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3919/ 2011 «Αρχή 
της Επαγγελματικής Ελευθερίας, κατάργηση αδικαι−
ολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση 
επαγγελμάτων» (ΦΕΚ 32 Α΄).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4052/2012 «Νόμος 
αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για 
εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), 
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελ−
λάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ 
της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες 
διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη 
διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ 41/Α΄).

9. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 368 /1989 «Οργανισμός 
Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163 /Α΄), όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσι−
ών» (ΦΕΚ 141/Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 88/2012 
(ΦΕΚ 143/Α΄).

11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 
141/Α΄) και του Π.Δ/τος 93/2012 «Διορισμός Υφυπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 
146/Α΄).

12. Την αριθμ. οικ. 14362/20/18.7.2012 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας Νικόλαο Παναγιωτόπουλο» (ΦΕΚ 2166/Β΄).

13. Τις αριθμ. Π2β/Γ.Π.οικ. 14957/ 9−10−2001 (Φ.Ε.Κ. 1397/
Β΄) και Π3α/Γ.Π. οικ. 60428/24−6−2003 (ΦΕΚ 875/Β΄) υπουρ−
γικές αποφάσεις.

14. Την αριθμ. 25 / VII / 2012 γνωμοδότηση της Επιτρο−
πής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 2618/Β΄).

15. Την αριθ. 1.8010/οικ.3.1413 απόφαση «Τροποποί−
ηση και κωδικοποίηση της με αριθμ. 0.8363/3.1434/
29−04−2010 (ΦΕΚ 556/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης με 
θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολού−
θησης και Ελέγχου−Διαδικασία Εφαρμογής της Πράξης 
«Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», 
συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007−2013» 
(ΦΕΚ 1230/ Β΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

16. Την αριθ. Π3β/Φ.32/ΓΕΝ.31542 απόφαση «Θεσμός 
Κοινωνικού Συμβούλου» (ΦΕΚ 577/Β΄).

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Τροποποιείται και συμπληρώνεται η αριθ. Π2β / Γ.Π. 
οικ. 14957/ 9−10−2001 (Φ.Ε.Κ. 1397/Β7 2001) απόφαση, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με την αριθ. Π3α/

Γ.Π. οικ. 60428/24−6−2003 (ΦΕΚ 875/Β΄) όμοια απόφαση 
ως ακολούθως:

α) ως προς τον τίτλο: «Προϋποθέσεις ίδρυσης και 
λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παι−
διών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ−ΜΕΑ) από Δήμους και Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου αυτών, Επιχει−
ρήσεις ιδιωτικού δικαίου ή Εταιρείες μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα του άρθρου 741 του αστικού κώδικα, άλλα 
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου μη κερ−
δοσκοπικού και κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιδιώτες»

β) στα εδάφια 1 και 11 της παραγράφου II του άρθρου 
3 της ως άνω απόφασης όπου αναφέρεται νομικό πρό−
σωπο τροποποιείται ως ακολούθως «φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα»

γ) στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 5 προ−
στίθεται η φράση «για τους φορείς μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα»

δ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 τροποποιείται ως 
ακολούθως «Ιατρική βεβαίωση για την κατάσταση υγεί−
ας του παιδιού».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Απριλίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
          Αριθμ. 6052 (4)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού 

του Δήμου Δοξάτου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
(Αριθμ. απόφ. 90)

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011, και των 

άρθρων 48, 49 και 176 του Ν.3584/2007,
2. τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010,
3. τις διατάξεις του άρθρου 455 του Ν.4071/2012,
4. την αριθ. 5/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί−

ου η οποία κυρώθηκε με την 931/05−02−2013 όμοια του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα−
κεδονίας Θράκης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 496/τ.Β΄/ 
05−03−2013 και με την οποία καθιερώθηκαν εξαιρέσεις 
από την πενθήμερη εργασία και καθιέρωση 24ωρης 
λειτουργίας μέρους των υπηρεσιών του Δήμου Δοξάτου. 

6. την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στον προϋπολο−
γισμό του Δήμου Δοξάτου. 

7. Το γεγονός ότι για την εύρυθμη και αποδοτική λει−
τουργία των υπηρεσιών του Δήμου μας αλλά και λόγω 
των ιδιαιτεροτήτων ορισμένων κρίνεται επιτακτική και 
επιβεβλημένη η ανάγκη πρόσθετης υπερωριακής απο−
γευματινής απασχόλησης, καθώς και εργασίας κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και κατά τις νυχτε−
ρινές ώρες του υπηρετούντος προσωπικού (λόγω συ−
νταξιοδοτήσεων, παραιτήσεων κ.λπ) δεδομένου ότι δεν 
επαρκούν για τη στοιχειώδη λειτουργία των υπηρεσιών 
λαμβάνοντας υπόψη τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια 
των κατοίκων του Δήμου Δοξάτου και ειδικότερα:

Υπηρεσία καθαριότητας: Για την απρόσκοπτη εξασφά−
λιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμ−
μάτων,την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινόχρη−
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στων χώρων, όλες τις ημέρες του έτους, ιδιαίτερα σε 
περιόδους αιχμής (εορτών και θέρους) σε ολόκληρη τη 
γεωγραφική περιφέρεια του Δήμου που προϋποθέτουν 
επιπλέον απασχόληση εργαζομένων σε μη εργάσιμες 
ημέρες και ώρες αλλά και έκτακτες και απρόβλεπτες 
ανάγκες όπως καθαρισμός οδοστρωμάτων από ατυχή−
ματα, νεκρά ζώα, θεομηνίες, κ.λπ.

Υπηρεσία ύδρευσης: για την απρόσκοπτη παρακο−
λούθηση της λειτουργίας των ηλεκτροκινητήρων του 
αντλιοστασίου του Δήμου και την ορθολογική κατανομή 
του νερού ύδρευσης όλες τις εργάσιμες ημέρες του 
μήνα καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες.

Υπηρεσίες Διοικητικές−Οικονομικές−Τεχνικές για την 
γραμματειακή υποστήριξη και τήρηση πρακτικών συνε−
δριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου κατά τις νυχτερινές 
ώρες μετά την 22:00, παρουσία υπαλλήλων στις συνε−
δριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου πέραν του ωραρίου 
εργασίας, ειδικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, 
συνεδριάσεων Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, με−
τακινήσεις Δημάρχου, τελετές, απρόβλεπτες ανάγκες 
κ.λπ., αποφασίζουμε:

Ι. Καθιερώνουμε υπερωριακή εργασία (απογευματι−
νή,νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών) προς 
συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής αλλά 
και πέραν αυτής στο παρακάτω προσωπικό του Δήμου 
Δοξάτου για την αντιμετώπιση αναγκών για το έτος 
2013 όπως αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας 
και ως εξής:

Δέκα (10) συνολικά υπαλλήλων τακτικών και ιδιωτι−
κού δικαίου αορίστου χρόνου (οδηγών αυτοκινήτων και 
εργατών) της υπηρεσίας καθαριότητας οι οποίοι θα 
εργάζονται εκ περιτροπής κατά τα Σαββατοκύριακα, 
τις εξαιρέσιμες ημέρες και τις νυχτερινές ώρες προς 
συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής αλλά και 
πέραν αυτής.

Έντεκα (11) υπαλλήλων τακτικών και ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου (υδραυλικών, ηλεκτρολόγων, φυλάκων, 
εργατών και διοικητικών) της υπηρεσίας ύδρευσης οι 
οποίοι θα εργάζονται εκ περιτροπής κατά τα Σαββα−
τοκύριακα, τις εξαιρέσιμες ημέρες και τις νυχτερινές 
ώρες προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεω−
τικής αλλά και πέραν αυτής.

Πέντε (5) υπαλλήλων τακτικών και ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου των διοικητικών−οικονομικών−τεχνικών 

υπηρεσιών για την γραμματειακή υποστήριξη και τή−
ρηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 
κατά τις νυχτερινές ώρες μετά την 22:00, παρουσία 
υπαλλήλων στις συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 
πέραν του ωραρίου εργασίας, ειδικών συνεδριάσεων 
Δημοτικού Συμβουλίου, συνεδριάσεων Δημοτικής Επι−
τροπής Διαβούλευσης, μετακινήσεις Δημάρχου, τελετές 
οι οποίοι θα εργάζονται κατά τα Σαββατοκύριακα, τις 
εξαιρέσιμες ημέρες και τις νυχτερινές ώρες προς συ−
μπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής αλλά και 
πέραν αυτής.

ΙΙ. Τα όρια ωρών απασχόλησης ανά υπάλληλο ορίζο−
νται ως εξής:

Υπερωριακή απογευματινή εργασία, έως 20 ώρες μη−
νιαίως

Νυχτερινή εργασία, έως 16 ώρες μηνιαίως
Εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών έως 16 

ώρες μηνιαίως
Τα παραπάνω αναφερόμενα όρια αριθμού υπαλλήλων 

και ωρών απασχόλησης είναι τα ανώτερα επιτρεπτά και 
δύναται να πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον το επιβά−
λουν οι ανάγκες της Υπηρεσίας. Επιτρέπεται η εναλλάξ 
απασχόληση των υπαλλήλων με την προϋπόθεση ότι 
δεν θα γίνει υπέρβαση του ανωτέρω αριθμού ωρών 
ανά υπάλληλο.

III. Η αμοιβή του προσωπικού για την απασχόληση του 
κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις εξαιρέσι−
μες ημέρες αργίες θα είναι κάθε φορά η προβλεπόμενη 
από την ισχύουσα νομοθεσία ενώ για την απασχόληση 
του προσωπικού κατά την ημέρα της ανάπαυσης (Σάβ−
βατο) δεν θα καταβάλλεται αμοιβή και θα χορηγείται 
ως ημέρα ανάπαυσης άλλη εργάσιμη ημέρα εντός της 
προσεχούς εβδομάδας καθοριζόμενη από την υπηρεσία.

IV. Για την καταβολή των ανωτέρω σχετικών απο−
ζημιώσεων προκαλείται δαπάνη ύψους 52.000,00 € σε 
βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 που 
θα βαρύνει τους ΚΑ: 10/6012, 10/6022, 20/6012, 20/6022, 
25/6012, 25/6022 και 30/6012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καλαμπάκι, 4 Απριλίου 2013 

Ο Δήμαρχος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

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 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  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.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

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)

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

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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