
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 1189

31 Αυγούστου 2006

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Τροποποίηση απόφασης καθορισµού αποδοχών του 
∆/ντή του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου. ............................. 1

α) Τροποποίηση της άδειας λειτουργίας για συµπλή−
ρωση δραστηριότητας (ανασυσκευασία ιατρο−
τεχνολογικών προϊόντων και συµπληρωµάτων 
διατροφής) του εργοστασίου παραγωγής φαρ−
µακευτικών, κτηνιατρικών και καλλυντικών προϊ−
όντων της ΦΑΜΑΡ ABE που εδρεύει στο 48ο χλµ. 
της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών − Λαµίας του ∆ή−
µου Αυλώνα του Νοµού Αττικής. 

β) Τροποποίηση και παράταση της άδειας εγκατά−
στασης του παραπάνω εργοστασίου για κτηρια−
κό εκσυγχρονισµό. ........................................................................ 2

Έγκριση χορήγησης Στεγαστικής Συνδροµής σε σει−
σµόπληκτους για την αποκατάσταση των ζηµι−
ών που προκάλεσε ο σεισµός της 8ης Ιανουαρί−
ου 2006 σε περιοχές της Νοµαρχίας Πειραιά και 
των Νοµών Λακωνίας και Χανίων. ................................... 3

 Προθεσµίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής 
συνδροµής για επισκευή, ανακατασκευή και αυτο−
στέγαση κτισµάτων που επλήγησαν από τις πληµµύ−
ρες τις 25ης Νοεµβρίου 2005 σε περιοχές της Νήσου 
Λέσβου, του ∆εκεµβρίου 2005 και Ιανουαρίου 2006 
σε περιοχές του Ν. Θεσπρωτίας και του Ν. Πρέβε−
ζας. ............................................................................................................. 4

Συµπλήρωση και Τροποποίηση Κανονισµού Εκτίµη−
σης Βαθµού Αναπηρίας. ........................................................... 5

Προθεσµία καταβολής εισφορών υπέρ ΙΚΑ−ΕΤΑΜ από 
τον Οργανισµό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσε−
ων. ............................................................................................................... 6

Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 
για την Αξιολόγηση των Προσφορών και την Επι−
λογή Αναδόχου του έργου «∆ηµοσιότητα−Πληρο−
φόρηση−Προβολή του ΕΠ/ΣΑΑΣ 2006−2008», Π/Υ 
€4.000.000 (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ). ..... 7

Σύσταση − Συγκρότηση Οµάδας ∆ιοίκησης, Παρα−
κολούθησης και Παραλαβής για το Έργο: «Πλη−
ροφοριακό Σύστηµα Οικονοµικών Υπηρεσιών και 
∆ιοίκησης της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνί−
ας− Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης....................... 8

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. 2/35356/0022 (1)
 Τροποποίηση απόφασης καθορισµού αποδοχών του 

∆/ντή του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 ́Εχοντας υπόψη:
1.− Τις διατάξεις:

α) 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).

β) Του άρθρου 9 του ν.  2273/1994 (ΦΕΚ Α΄ 233) «Εθνικό Θέ−
ατρο, Κρατικό Θέατρο Β. Ελλάδας και άλλες διατάξεις».

2.− Την υπ’ αριθµ. 2016759/1654/0022/12.4.1995 κοινή 
υπουργική απόφαση µε την οποία καθορίσθηκαν οι απο−
δοχές του ∆/ντή του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, όπως τρο−
ποποιήθηκε µε τις υπ’ αριθµ. 2046553/5164/0022/ 26.9.1995 
και 2086093/9521/0022/ 21.1.1999 και 2/21070/0022/27.4.2001 
όµοιες αποφάσεις.

3.− Την υπ’ αριθµ. 37930/∆ΙΟΕ/1264/14.10.2005 (ΦΕΚ Β΄1432) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονοµίας και Οικονοµικών «Καθορισµός αρµοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών».

4.− Τα υπ’ αριθµ. 12993/8.5.2006 και 13060/30.5.2006 
έγγραφα του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου.

5.− Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή, προκαλεί−
ται δαπάνη ύψους σαράντα χιλιάδων διακοσίων τριάντα 
πέντε euro και εβδοµήντα επτά λεπτών (40.235,77 euro), 
για το τρέχον οικονοµικό έτος και εξήντα έξι χιλιάδων 
διακοσίων εβδοµήντα euro και εξήντα οκτώ λεπτών 
(66.270,68) για κάθε ένα από τα επόµενα οικονοµικά έτη, 
που θα βαρύνει τον συνολικό ετήσιο προϋπολογισµό του 
Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, αποφασίζουµε:

1.− Τροποποιούµε την υπ’ αριθµ. 2016759/1654/0022/12.4.1
995 κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει, µε την οποία 
καθορίσθηκαν οι αποδοχές του ∆/ντή του Εθνικού Κέ−
ντρου Βιβλίου (ΝΠΙ∆ που εποπτεύεται από το ΥΠ.ΠΟ.) και 
καθορίζουµε τις µηνιαίες αποδοχές αυτού στο ποσό των 
τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εννέα ευρώ (4.109,00 €).

2.− Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούµενη 
απόφαση.
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16086 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 

        Αριθµ. Φ. 11321/16741/1280 (5)
Συµπλήρωση και Τροποποίηση Κανονισµού 

Εκτίµησης Βαθµού Αναπηρίας. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 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. Τις διατάξεις του π.δ. 372/1995 (ΦΕΚ 201/Α/1995) και 
π.δ. 213/1992 (ΦΕΚ 102/Α/1992).

3. Το π.δ. υπ’ αριθµ. 33/15.02.2006 (ΦΕΚ. Α΄35/15.2.2006) 
«∆ιορισµός µελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών».

4. Την υπ’ αριθµ. Φ80000/16652/1110/4.7.2006 απόφαση 
του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
«Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Υπουργού Απασχόλη−
σης και Κοινωνικής Προστασίας στο Γενικό Γραµµατέα 
και στον Ειδικό Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης 
και Κοινωνικής Προστασίας».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του α.ν. 1846/1951 «∆ι−
αδικασία Θεσπίσεως Κανονισµών»

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

7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. Φ21/2361/5.10.1993 (ΦΕΚ 
819/Β/1993) απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεων («Κανονισµός Εκτίµησης Βαθµού 
Αναπηρίας»)

8. Την υπ’ αριθµ. 76 απόφαση του ∆.Σ. του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ που 
ελήφθη στην υπ’ αριθµ. 11/30.3.2006 συνεδρίαση του.

9. Το υπ’ αριθµ. 1450/23.6.2006 έγγραφο του Πανελλή−
νιου Ιατρικού Συλλόγου, αποφασίζουµε:

Στο Κεφάλαιο «Παθήσεις αίµατος και αιµοποιητικών ορ−
γάνων (1.2)» στον Κανονισµό Εκτίµησης Βαθµού Αναπηρίας 
του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ (Υ.Α. Φ21/2361/5.10.1993, όπως αυτή δηµοσιεύ−
θηκε στο ΦΕΚ 819/Β/7.10.1993) και στο τέλος της παραγρά−
φου 1.2.13.2 προστίθεται παράγραφος 1.2.14 ως εξής:

«1.2.14 Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες 
Α. ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ 
Οι πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες (ΠΑΑ), είναι γενε−

τικά καθοριζόµενες διαταραχές ή σύνδροµα οφειλόµενα 
σε έλλειµµα ή δυσλειτουργία συγκεκριµένων στοιχείων 
του ανοσιακού συστήµατος.

Συνεπάγονται µειονεκτική λειτουργία του και κύριο 
χαρακτηριστικό τους είναι η εκδήλωση συχνών, σοβα−
ρών, υποτροπιαζουσών λοιµώξεων, ενώ σπανιότερες 
εκδηλώσεις είναι λεµφοϋπερπλασίες, αυτοάνοσα ή άλλα 
ανοσολογικά νοσήµατα.

Συνήθως διαγιγνώσκεται στην παιδική ή εφηβική ηλι−
κία.

Β. ΕΠΙΠΕ∆Α ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
1° Επίπεδο
Πάσχοντες από διαγνωσµένη ΠΑΑ, επιβεβαιωµένη και 

υπό παρακολούθηση από Εξειδικευµένο Κέντρο. Υπό 
αγωγή µε σταθερή κλινική πορεία.

Ποσοστό αναπηρίας..............................................................25−35%
2° Επίπεδο
Πάσχοντες από ΠΑΑ µε επί πλέον εκδηλώσεις από 

όργανα ή συστήµατα.
Επισηµαίνεται ότι το φάσµα των επιπλοκών εκτείνεται 

από προσβολή οργάνων (ήπαρ, νεφρούς, πνεύµονες) ή 
συστηµάτων (αιµοποιητικό, πεπτικό, νευρικό) µέχρι την 
εµφάνιση ΣΕΛ ή λεµφωµάτων.

Ποσοστό αναπηρίας...........................βάσει των επιπλοκών
ΠΡΟΓΝΩΣΗ/ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
Νόσος σπάνια, χρόνια, βαριά που, µε τα σηµερινά δε−

δοµένα, περιορίζει την επιβίωση.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Ιουλίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Σ. ΤΣΙΤΟΥΡΙ∆ΗΣ

F

      Αριθµ. Φ. 11321/17397/1315 (6)
Προθεσµία καταβολής εισφορών υπέρ ΙΚΑ−ΕΤΑΜ από 

τον Οργανισµό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2972/2001 (ΦΕΚ 

291/Α/2001).
2. 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).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 372/95 (ΦΕΚ 201/Α/95) και π.δ. 
213/1992 (ΦΕΚ 102/Α/92).

4. Το π.δ. υπ’ αριθµ. 33/15.02.2006 (ΦΕΚ. Α΄35/ 15.2.2006).
5. Την υπ’ αριθµ. Φ80000/16652/1110/4.7.2006 απόφαση 

του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
«Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Υπουργού Απασχόλη−
σης και Κοινωνικής Προστασίας στο Γενικό Γραµµατέα 
και στον Ειδικό Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης 
και Κοινωνικής Προστασίας».

6. Το υπ’ αριθµ. 287714/5.7.2006 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Το υπ’ αριθµ. 
9778/17.5.2006 έγγραφο του Οργανισµού Ελληνικών Γε−
ωργικών Ασφαλίσεων.

7. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί 
επιβάρυνση στον προϋπολογισµό του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, αλλά 
υστέρηση εσόδων του κατά ένα µήνα, αποφασίζουµε:

Η προβλεπόµενη από το εδάφιο 3 της παραγράφου 
3 του άρθρου 26 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει σήµε−
ρα, προθεσµία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στο 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, για το ∆ηµόσιο, τα ΝΠ∆∆ και τους ΟΤΑ α΄ 
και β’ βαθµίδας, εφαρµόζεται και για τον Οργανισµό 
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.).

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Ιουλίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Σ. ΤΣΙΤΟΥΡΙ∆ΗΣ
F

    Αριθµ. 1332/Φ.31 (7)
Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για 

την Αξιολόγηση των Προσφορών και την Επιλογή 
Αναδόχου του έργου «∆ηµοσιότητα−Πληροφόρηση−
Προβολή του ΕΠ/ΣΑΑΣ 2006−2008», Π/Υ €4.000.000 
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) .

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που 


