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Αρ. Φύλλου 120
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 172
(1)
Σύσταση μίας (1) θέσης κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας
Γραμματέων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου.

Σύσταση μίας (1) θέσης κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας
Γραμματέων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου............................................................
Καθορισμός συνεδριάσεων (ύψους αποζημίωσης) των
με οποιοδήποτε καθεστώς απασχόλησης υπαλλή−
λων που υπηρετούν στη ΓΓΕΤ/ΥΠΑΝ, εμπειρογνω−
μόνων ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικών φορέων καθώς και
ιδιωτών που συμμετέχουν σε επιτροπές αξιολό−
γησης προτάσεων που υποβλήθηκαν ή υποβάλλο−
νται στο πλαίσιο των πράξεων «ΠΑΒΕΤ− 2005» και
«ΗΡΩΝ» των Δράσεων 4.3.1 και 8.3.2 του ΕΠΑΝ. ...
Σύσταση δεκατριών (13) οργανικών θέσεων με σχέ−
ση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρό−
νου στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργει−
ας (ΕΕΑΕ) και εφαρμογή του π.δ. 164/2004. ..........
Καθορισμός του τρόπου απόδοσης της δαπάνης που
προκαλείται από την ένταξη στην ειδική επιδό−
τηση ανεργίας και την κάλυψη των ασφαλιστι−
κών εισφορών στους οικείους ασφαλιστικούς φο−
ρείς, των ανέργων μεταλλωρύχων της TVX Hellas
Α.Ε. ..............................................................................................................
Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Επι−
καιροποίηση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής και
Εφαρμογή Επικοινωνιακού Σχεδίου Δράσης του
Ε.Π. Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση
2000−2006.............................................................................................
Τροποποίηση Υπουργικών αποφάσεων αναφορικά
με τον καθορισμό της χρεούμενης αξίας εργατι−
κών κατοικιών του Ο.Ε.Κ. .........................................................
Καθορισμός της χρεούμενης αξίας των κατοικιών
του οικισμού του Ο.Ε.Κ. «ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΙΙ−ΙΙα»................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ1/443/73 (ΦΕΚ 87 Β) Υγ.
Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
Γ4 1150/76 (ΦΕΚ 937 Β) όμοια περί λειτουργίας κο−
λυμβητικών δεξαμενών. (Υγειονομική Διάταξη) ...
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥ1 δ/52163/2004 (ΦΕΚ
877/Β/14.6.2004) απόφασης με περιεχόμενο τη συ−
γκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή του έρ−
γου της Ομάδας Εργασίας για τη διαχειριστική
τακτοποίηση και τη σύνταξη απογραφής και απο−
λογισμού του ΕΟΚΦ (ΠΙΚΠΑ)................................................
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2477/1997 (ΦΕΚ 59/Α΄/18.4.1997)
«Συνήγορος του Πολίτη και Σώμα Επιθεωρητών − Ελε−
γκτών Δημόσιας Διοίκησης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2623/1998 (ΦΕΚ
139/Α΄/25.6.1998) «Ανασύνταξη εκλογικών καταλόγων,
οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των
ετεροδημοτών, εκσυγχρονισμός της εκλογικής διαδικα−
σίας και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α΄/20.9.2002),
«Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλή−
ψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις».
4. Τις διατάξεις του ν. 3094/2003 (ΦΕΚ 10/Α΄/22.1.2003)
«Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του π.δ. 273/1999 (ΦΕΚ 229/Α΄/3.11.1999)
«Κανονισμός λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ
134/Α΄/19.7.2004).
7. Τις διατάξεις του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48/Α΄/23.2.2005),
«Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό Δημοσίου και
νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και
για τους Ο.Τ.Α.».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα
[π.δ. 63/2005 (Α΄ 1998)].
9. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2002 (Α΄ 1957).
10. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 και «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών» (Β΄ 1432).
11. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β18/463/οικ. 8791/5.5.2005
εγκύκλιο της Δ/νσης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου
της ΓΓΔΔ&ΗΔ του ΥΠΕΣΔΔΑ.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

12. Τη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Ανε−
ξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη» (Συνεδρίαση
της 30.11.2004, Πρακτικό 16°).
13. Την υπ’ αριθμ. 165/17.3.2005 απόφαση του Β΄ Τμή−
ματος του ΑΣΕΠ και τον πίνακα Α, που αποτελεί ανα−
πόσπαστο μέρος της παρούσης.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού
δαπάνη ύψους 19.600 ευρώ περίπου ετησίως, η οποία
θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολο−
γισμού του Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης (Ειδ. Φ. 07−610 «Συνήγορος του Πολίτη»
ΚΑΕ 0200), αποφασίζουμε:
Συνιστάται στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του
Πολίτη» μία (1) θέση κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας Γραμ−
ματέων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί−
στου χρόνου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

F
Αριθμ. 1624, ΕΡΕ (Γ) 270
(2)
Καθορισμός συνεδριάσεων (ύψους αποζημίωσης) των
με οποιοδήποτε καθεστώς απασχόλησης υπαλλή−
λων που υπηρετούν στη ΓΓΕΤ/ΥΠΑΝ, εμπειρογνω−
μόνων ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικών φορέων καθώς και ιδι−
ωτών που συμμετέχουν σε επιτροπές αξιολόγησης
προτάσεων που υποβλήθηκαν ή υποβάλλονται στο
πλαίσιο των πράξεων «ΠΑΒΕΤ− 2005» και «ΗΡΩΝ» των
Δράσεων 4.3.1 και 8.3.2 του ΕΠΑΝ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 1256/1982 «Για την πολυθεσία, την πολυαπα−
σχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών
από το Δημόσιο Τομέα καθώς και για το Ελεγκτικό
Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του
ν. 1326/1983 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν.
2303/1995.
β. του άρθρου 5 του ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13/Α/8.2.1985)
«Ανάπτυξη της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευ−
νας».
γ. 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 98Α΄).
δ. του άρθρου 101 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995)
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
κράτους και άλλες διατάξεις».
ε. του άρθρου 19 του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40/Α/21.3.1997)
«Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας
Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις».
στ. του άρθρου 12 του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14.11.2000)
«Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτι−
κού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις».
ζ. του άρθρου 1 του ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/25.6.2001)
«Σύνδεση Έρευνας και Τεχνολογίας με την Παραγωγή
και άλλες διατάξεις».

η. του άρθρου 1 του ν. 2954/2001 (ΦΕΚ 255/Α/2.11.2001)
«Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλή−
ρωση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις».
2. το άρθρο 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003)
«Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του
Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενό−
πλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυ−
νομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και
άλλες συναφείς διατάξεις».
3. Το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/1.2.1996) «Συγχώνευση των
Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τε−
χνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
4. Το π.δ. 274/2000 (ΦΕΚ 225/Α/17.10.2000) «Όροι, προϋ−
ποθέσεις και διαδικασία χρηματοδότησης (επιχορή−
γησης ή συνδρομής) έργων και προγραμμάτων που
υποβάλλονται από βιομηχανικές ή άλλες παραγωγικές
μονάδες», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 103/2003
(ΦΕΚ 96/Α/23.4.2003) και το άρθρο 34 του ν. 3259/2004
(ΦΕΚ 149/Α/4.8.2004) «Περαίωση εκκρεμών φορολογικών
υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες
διατάξεις».
5. Το π.δ. 4/2002 (ΦΕΚ 4/Α/14.1.2002) «Εκτέλεση ενερ−
γειών τεχνικής βοήθειας−στήριξης και διαχείριση των
αντίστοιχων πόρων» καθώς και την υπ’ αριθμ. 60630/
ΕΥΣ 5671/16.9.2003 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας
και Οικονομικών «εξειδίκευση της εφαρμογής του π.δ.
4/2002 «εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας – στήρι−
ξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων».
6. Το π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/17.3.2004) «Ανασύσταση
του Υπουργείου Τουρισμού».
7. Την υπ’ αριθμ. 5005/7.5.2004 (ΦΕΚ 681/Β/11.5.2004)
απόφαση «Μεταβίβαση στο Γενικό Γραμματέα Έρευ−
νας και Τεχνολογίας, στους Προϊσταμένους Δ/νσεων
και λοιπούς προϊσταμένους υπηρεσιακών μονάδων της
Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)
του Υπουργείου Ανάπτυξης του δικαιώματος να υπο−
γράφουν “Με εντολή Υπουργού”».
8. Την υπ’ αριθμ. 5439/1985/14.5.1985 κοινή απόφαση
Υπουργών Οικονομικών και Έρευνας και Τεχνολογίας
«Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών στο ΥΠΕΤ και στους
εποπτευόμενους από αυτό φορείς για την αξιοποίη−
ση των κονδυλίων της έρευνας» όπως τροποποιήθη−
κε και συμπληρώθηκε με τις με αριθ. 5056/20.5.1987,
7401/11.5.1988, 570/19.1.1994 και 12739/9.10.2000 όμοιες
Αποφάσεις.
9. Την απόφαση της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένω−
σης, με αριθμ. C (2001) 550/14.3.2001 με κωδικό 2000/
GR/16/1/ΡΟ/016 για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ).
10. Την αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) από την επιτρο−
πή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την απόφαση Ε(2004)
5484/21.12.2004.
11. Την απόφαση Ένταξης της πράξης «Πρόγραμμα
Ανάπτυξης της Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολο−
γίας (ΠΑΒΕΤ−2005)» στο ΕΠΑΝ με αρ. πρωτ. 5142/Β1/
4.3.1.β/1869/19.5.2005 της ΕΥΔ/ΕΠΑΝ.
12. Την υπ’ αριθμ. 10452/ΕΡΕ(Γ) 1064/19.7.2005 απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης για την εκτέλεση του έργου
«Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Βιομηχανικής Έρευνας και
Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ−2005)».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
13. Την υπ’ αριθμ. 3405/22.7.2002 απόφαση του Υπουρ−
γού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 760/Β/12.6.2003): «Μεταβίβαση αρ−
μοδιότητας ανάθεσης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας
στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας».
14. Την υπ’ αριθμ. 9713/21.7.2003 απόφαση εκτέλεσης
έργου με τίτλο: «Ενέργειες της ΓΓΕΤ για την υποστήριξη
της υλοποίησης του ΕΠΑΝ» όπως τροποποιήθηκε με τις
αρ. πρωτ. 14640/7.11.2003 και 9597/3.8.2004 αποφάσεις.
15. Την υπ’ αριθμ. 9761/22.7.2003 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα: «Ορισμός
υπολόγου Διαχειριστή για το έργο Δημοσίων Επενδύ−
σεων με κωδικό 2003ΣΕ01330010 «Ενέργειες της ΓΓΕΤ
για την υποστήριξη της υλοποίησης του ΕΠΑΝ» της
ΣΑΕ 031/3».
16. Την υπ’ αριθμ. 10428/ΕΥΣΑΠ 663/16.3.2005 απόφαση
του ΥΠΟΙΟ (ΦΕΚ 370/Β/23.3.2005).
17. Την συλλογική απόφαση έργου 013/3, Κ.Α. 2003ΣΕ
01330010 «Δαπάνες Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης της
ΓΓΕΤ για την Υποστήριξη της Υλοποίησης του ΕΠΑΝ»
του π.δ.Ε. της ΓΓΕΤ/Υπ. Ανάπτυξης.
18. Την υπ’ αριθμ. 3959/Β3 292/30.8.2002/ΕΥΔ ΕΠΑΝ
Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Πρόγραμμα για την
απασχόληση Ερευνητικού Προσωπικού στις Επιχειρή−
σεις (ΗΡΩΝ)» στο ΕΠΑΝ, όπως τροποποιήθηκε με τις
α.π.3854/Β3 447/20.5.2003, 11653/Β3 1401/19.12.2003 και
11986/Β3 1681/14.12.2004 αποφάσεις της ΕΥΔ ΕΠΑΝ.
19. Την υπ’ αριθμ. 18779, ΕΡΕ(Γ)2009/14.11.2005 από−
φαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ1745/Β/14.12.2005):
«Σύσταση Επιτροπών Αξιολόγησης προτάσεων Έρ−
γου/Πράξης “Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Βιομηχανικής
Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ−2005)” στο πλαίσιο
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα
(ΕΠΑΝ) του Γ΄ ΚΠΣ».
20. Την υπ’ αριθμ. 13143/10.10.2003 απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1541/Β/17.10.2003): «Σύσταση
επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων του έργου ΗΡΩΝ
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Αντα−
γωνιστικότητα” (ΕΠΑΝ) του Γ΄ ΚΠΣ»
21. Την ανάγκη αξιολόγησης των υποβληθεισών ή
υποβαλλομένων προτάσεων, στο πλαίσιο των πράξεων
“ΠΑΒΕΤ− 2005 και ΗΡΩΝ ”των Δράσεων 4.3.1 και 8.3.2 του
ΕΠΑΝ, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τον αριθμό συνεδριάσεων και το ύψος
της αποζημίωσης των με οποιοδήποτε καθεστώς απα−
σχόλησης υπαλλήλων που υπηρετούν στη ΓΓΕΤ/Υπουρ−
γείο Ανάπτυξης, εμπειρογνωμόνων ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικών
φορέων καθώς και ιδιωτών που συμμετέχουν σε επι−
τροπές αξιολόγησης προτάσεων που υποβλήθηκαν ή
υποβάλλονται στο πλαίσιο των Πράξεων ΠΑΒΕΤ− 2005
και ΗΡΩΝ των Δράσεων 4.3.1 και 8.3.2 του ΕΠΑΝ.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Για κάθε πρόταση: Συνεδρίαση 1Χ41,30€=41,30 €.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ
Για κάθε πρόταση: Συνεδριάσεις 3Χ41,30€=123,90 €.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ/ΠΡΑΞΗΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Για κάθε ημέρα απασχόλησης:
Συνεδριάσεις 4Χ41,30€=165,20 €.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Για κάθε ημέρα απασχόλησης:
Συνεδριάσεις 2Χ41,30€=82,60 €.
Το συνολικό κόστος για τις ανωτέρω αξιολογήσεις
που θα πραγματοποιηθούν το 2006 από το Τμήμα Γ΄
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της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμ−
μάτων, συνυπολογιζομένων των επιπλέον εργοδοτικών
εισφορών στο ανά συνεδρίαση ποσό των 41,30 €, είναι
περίπου 114.000,00 €.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου «Δαπά−
νες Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης της ΓΓΕΤ για Υποστήρι−
ξη της Υλοποίησης του ΕΠΑΝ» Κ.Α. 2003ΣΕ0133010 της
ΣΑΕ 013/3 του π.δ.Ε. της ΓΓΕΤ/Υπ. Ανάπτυξης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

F
Αριθμ. 1503/ΕΦΑ 289
(3)
Σύσταση δεκατριών (13) οργανικών θέσεων με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρόνου στην
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) και
εφαρμογή του π.δ. 164/2004.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 1514/1985 «Ανάπτυξη της επιστημονικής και
τεχνολογικής έρευνας» (ΦΕΚ Α΄13).
β) του άρθρου 28 του ν. 1733/1987 «Μεταφορά τεχνολο−
γίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση
της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας» (ΦΕΚ Α΄
171/A/1987).
γ) του άρθρου 1 του ν. 3320/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων
για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προ−
σώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους
Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 48/Α/2005).
2. του π.δ. 404/1993 «Οργανισμός της ΕΕΑΕ» (ΦΕΚ
Α΄173/Α/1993).
3. του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 «Ρυθμίσεις για τους
εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δη−
μόσιο τομέα» (ΦΕΚ Α΄ 134/19.7.2004).
4. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264 (ΦΕΚ Β΄ 1432/14.10.2005)
απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών».
5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139 (ΦΕΚ Β΄ 527/24.3.2004)
απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Δι−
οίκησης και Αποκέντρωσης με θέμα «Ανάθεση αρμο−
διοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
6. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΑΕ
(συνεδρία 177/3.11.2004)
7. Τα πρακτικά του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της ΓΓΕΤ
(συνεδρία 14/2.12.2004).
8. Την υπ’ αριθμ. 168/18.3.2005 απόφαση του Ανωτάτου
Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.
9. Το υπ’ αριθμ. Δ.α./207/248/18.4.2005 έγγραφο της
Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας από το οποίο
προκύπτει ότι δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αντίστοιχης ειδι−
κότητας.
10. Το υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β 18/463/οικ.8791/5.5.2005 έγ−
γραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη−
σης και Αποκέντρωσης.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ−
καλείται δαπάνη ύψους 294.000 €, περίπου ετησίως, η
οποία θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, απο−
φασίζουμε:
Τη σύσταση δεκατριών (13) οργανικών θέσεων με
σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρόνου
στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας οι οποίες
αναλύονται ως εξής:
• Μία (1) θέση κατηγορίας Π.Ε., του κλάδου Ειδικών
Τεχνικών Επιστημόνων, με την ειδικότητα του Ηλεκτρο−
λόγου−Μηχανικού.
• Μία (1) θέση κατηγορίας Π.Ε., του κλάδου Ειδικών
Τεχνικών Επιστημόνων, με την ειδικότητα του Ηλεκτρο−
λόγου−Μηχανικού, μερικής απασχόλησης, με μειωμένο
ωράριο κατά το ήμισυ του κανονικού.
• Μία (1) θέση κατηγορίας Π.Ε., του κλάδου Ειδικών
Τεχνικών Επιστημόνων, με την ειδικότητα του Ακτινο−
φυσικού, Ιατρικής.
• Μία (1) θέση κατηγορίας Π.Ε., του κλάδου Ειδικών
Τεχνικών Επιστημόνων, με την ειδικότητα του Φυσικού
Ραδιοηλεκτρολόγου.
• Δύο (2) θέσεις κατηγορίας Π.Ε., του κλάδου Ειδικών
Τεχνικών Επιστημόνων, με την ειδικότητα του Φυσι−
κού.
• Μία (1) θέση κατηγορίας Τ.Ε., του κλάδου Τεχνολο−
γικών Εφαρμογών, με την ειδικότητα του Τεχνολόγου
Ιατρικών Εργαστηρίων.
• Μία (1) θέση κατηγορίας Τ.Ε., του κλάδου Τεχνολο−
γικών Εφαρμογών, με την ειδικότητα του Τεχνολόγου
τροφίμων.
• Μία (1) θέση κατηγορίας Δ.Ε., του κλάδου Προσωπι−
κού Η/Υ, με την ειδικότητα του Προγραμματιστή.
• Τρεις (3) θέσεις κατηγορίας Δ.Ε., του κλάδου Δι−
οικητικού − Λογιστικού, με την ειδικότητα των Γραμ−
ματέων.
• Μία (1) θέση κατηγορίας Υ.Ε., του κλάδου Επιμελη−
τών, με την ειδικότητα Γενικών Καθηκόντων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠ. ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ

Π. ΔΟΥΚΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

F
Αριθμ. 30183
(4)
Καθορισμός του τρόπου απόδοσης της δαπάνης που
προκαλείται από την ένταξη στην ειδική επιδότηση
ανεργίας και την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφο−
ρών στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς, των ανέρ−
γων μεταλλωρύχων της TVX Hellas Α.Ε.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός του
Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α/16.6.1989).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/Α).
3. Τις διατάξεις του ν.δ. 212/1969 «Περί Οργανώσεως
και Διοικήσεως του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργα−
τικού Δυναμικού» (ΦΕΚ 112/Α/1969), όπως αναμορφώθηκε
με τις διατάξεις του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του
ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α/6.11.2001).
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του
ν. 3408/2005 «Αύξηση συντάξεων Δημοσίου και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 272/Α/4.11.2005).
5. Το υπ’αριθμ. Β137391/18.11.2005 έγγραφο του ΟΑΕΔ.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
Υπουργικής απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων συνολική
δαπάνη ύψους 11.082.600 Ευρώ περίπου για τα επόμενα
έξι (6) έτη, αποφασίζουμε:
Η υλοποίηση της διάταξης του άρθρου 11 του ν. 3408/
2005 αναφορικά με την επιδότηση ανεργίας των μεταλ−
λωρύχων της TVX Hellas A.E. και την κάλυψη των ασφα−
λιστικών τους εισφορών, εντάσσεται στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων και πραγματοποιείται μέσω του
Ο.Α.Ε.Δ. με επιχορήγηση του από το Π.Δ.Ε.
Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1.1.2006, να δημοσι−
ευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΓΕΩΡΓ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 220603
(5)
Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Επι−
καιροποίηση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής και
Εφαρμογή Επικοινωνιακού Σχεδίου Δράσης του Ε.Π.
Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση 2000 −
2006.
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 98Α΄).
2) Την υπ’ αριθμ. Ε 2001 38/9.3.2001 απόφαση έγκρι−
σης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόλη−
ση και Επαγγελματική Κατάρτιση» και τη C (2004)
5336/16.12.2004 απόφαση της Επιτροπής με την οποία
εγκρίνεται το αναθεωρημένο Ε.Π. καθώς και το Συμπλή−
ρωμα Προγραμματισμού του Ε.Π., όπως εγκρίθηκε από
την 5η Επιτροπή Παρακολούθησης την 30.11.2005.
3) Την υπ’ αριθμ. 220025/4.1.2006 απόφαση διακήρυξης
διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το εν λόγω
έργο, την αριθμ.220026/4.1.2006 περίληψη προκήρυξης
καθώς και το σχετικό τεύχος προκήρυξης.
4) Τις διατάξεις του π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών
τεχνικής βοήθειας−στήριξης και διαχείριση των αντί−
στοιχων πόρων».
5) Τις διατάξεις του ν. 2860/2000 «Διαχείριση, Παρακο−
λούθηση και Έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6) Τις διατάξεις της αριθμ. 118267/2000 ΚΥΑ «Σύστα−
ση και λειτουργία Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
Ε.Π. Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αποφασίζουμε:
Τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού, έργο της
οποίας θα είναι η αξιολόγηση των προσφορών για την
επιλογή αναδόχου για το έργο «Επικαιροποίηση της Επι−
κοινωνιακής Στρατηγικής και Εφαρμογή Επικοινωνιακού
Σχεδίου Δράσης του Ε.Π. Απασχόληση και Επαγγελμα−
τική Κατάρτιση 2000−2006 », ως εξής:
1) Δουλιγέρης Χρήστος καθηγητής Πανεπιστημίου
Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Θεοδόση Καζά, δικη−
γόρο.
2) Γαραντζιώτου Ουρανία φιλόλογος, Μέλος, με ανα−
πληρώτρια την Παρασκευά Κονδυλία δημοσιογράφο.
3) Ζερβός Γεώργιος, Προϊστάμενος Ε.Υ.Δ., Μέλος, με
αναπληρώτρια την Παπαδά Στέλλα φιλόλογο.
4) Σπανός Ζαχαρίας εκπρόσωπος ΕΔΕΕ, Μέλος, με ανα−
πληρώτρια την Δεμένεγα Ζέφη, εκπρόσωπο Ε.Δ.Ε.Ε.
5) Μπανιά Σωτηρία επιστημονική Σύμβουλος Γ.Γ. Δια−
χείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, Μέλος, με ανα−
πληρώτρια την Δερδεμέζη Βικτωρία δικηγόρο.
Την ευθύνη της γραμματειακής υποστήριξης θα έχουν
η Ματθαίου Ευαγγελία και αναπληρώτρια η Κουτσιλέου
Μαρία.
Η Επιτροπή θα είναι αμειβόμενη και η δαπάνη θα
καλυφθεί από τους πόρους της Εθνικής Τεχνικής Βοή−
θειας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 50865
(6)
Τροποποίηση Υπουργικών αποφάσεων αναφορικά με
τον καθορισμό της χρεούμενης αξίας εργατικών κα−
τοικιών του Ο.Ε.Κ.
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 98Α΄).
2. Τις διατάξεις του π.δ/τος 368/1989 (Φ.Ε.Κ. 163/Α΄)
«Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας», όπως τροπο−
ποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
3. Την υπ’ αριθμ. Υ1/10.3.2004 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού (Φ.Ε.Κ. 513/Β΄), «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων
και καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων».
4. Τις διατάξεις του ν.δ/τος 2963/1954 «Περί ιδρύσεως
Αυτονόμου Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας» (ΦΕΚ
195/Α΄).
5. Τις διατάξεις του α.ν. 163/1967 «Περί συστάσεως
παρά του Ο.Ε.Κ. Κεφαλαίου στεγαστικής προστασίας
εργαζομένων εν Δ. Γερμανία και τροποποιήσεως διατά−
ξεων τινών της νομοθεσίας περί Ο.Ε.Κ.» (Φ.Ε.Κ. 177/Α΄).
6. Τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 2224/
1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαι−
ωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και
οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομέ−
νων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις»
(Φ.Ε.Κ. 112/Α΄).
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7. Τη διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 20 του ν.
3227/2004 (Φ.Ε.Κ. 31/Α΄) με την οποία αντικαταστάθηκε
το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11
του Α.Ν. 163/67 (Φ.Ε.Κ. 177/Α΄).
8. Την υπ’ αριθμ. 50442/3.8.1998 απόφαση μας «περί
καθορισμού όρων για την έκδοση παραχωρητηρίων»
(Φ.Ε.Κ. 867/Β΄).
9. Την υπ’ αριθμ. 50701/23.11.1998 απόφαση μας «περί
τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 50442/3.8.1998 Υπουργικής
απόφασης» (Φ.Ε.Κ. 1247/Β΄).
10. Τις υπ’ αριθμ. 50272/14.6.2000, 50273/14.6.2000, 50276/
14.6.2000 (Φ.Ε.Κ. 794/Β΄), τις υπ’ αριθμ. 50309/22.6.2000,
50310/22.6.2000, 50311/22.6.2000, 50312/22.6.2000, 50313/
22.6.2000 (Φ.Ε.Κ. 811/Β΄), την υπ’ αριθμ. 50367/25.7.2000
(Φ.Ε.Κ. 985/Β΄), την υπ’ αριθμ. 50535/20.10.2000 (Φ.Ε.Κ.
1331/Β΄), τις υπ’ αριθμ. 50582/17.11.2000, 50591/17.11.2000,
50592/17.11.2000, 50593/17.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1469/Β΄), την υπ’
αριθμ. 50695/28.12.2000 (Φ.Ε.Κ. 1627/Β΄), τις υπ’ αριθμ.
50143/20.3.2001, 50144/20.3.2001, 50145/20.3.2001, 50146/
20.3.2001, 50147/20.3.2001, 50148/20.3.2001 (Φ.Ε.Κ. 318/Β΄),
τις υπ’ αριθμ. 50316/4.7.2001, 50319/4.7.2001, 50320/4.7.2001
(Φ.Ε.Κ. 868/Β΄), την υπ’ αριθμ. 50361/31.7.2001 (Φ.Ε.Κ.
1035/Β΄), τις υπ’ αριθμ. 50614/7.11.2002, 50620/7.11.2002,
50621/7.11.2002, 50623/7.11.2002 (Φ.Ε.Κ. 1440/Β΄), τις υπ’
αριθμ. 50057/26.2.2003, 50059/26.2.2003, 50060/26.2.2003,
50061/26.2.2003, 50062/26.2.2003 (Φ.Ε.Κ. 295/Β΄), τις αριθ.
50289/12.6.2003, 50290/12.6.2003, 50291/12.6.2003 (Φ.Ε.Κ.
805/Β΄) αποφάσεις του Υφυπουργού Εργασίας και Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεων.
11. Τα υπ’ αριθμ. 35503/2760 Η/Π 7696/10.10.2005 και
39990/3453 Η/Π 11472/16.12.2005 έγγραφα του Ο.Ε.Κ. με
τα οποία μας υπέβαλε αποσπάσματα πρακτικών των
υπ’ αριθμ. 35/6.10.2005 και 41/18.11.2005 συνεδριάσεων
του Διοικητικού του Συμβουλίου.
1.2 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 98Α΄),
και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο−
λογισμού του Ο.Ε.Κ., αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε εν μέρει τις υπ’ αριθμ. 50272/14.6.2000,
50273/14.6.2000, 50276/14.6.2000, 50309/22.6.2000, 50310/
22.6.2000, 50311/22.6.2000, 50312/22.6.2000, 50313/22.6.2000,
50367/25.7.2000, 50535/20.10.2000, 50582/17.11.2000, 50591/
17.11.2000, 50592/17.11.2000, 50593/17.11.2000, 50695/
28.12.2000, 50143/20.3.2001, 50144/20.3.2001, 50145/
20.3.2001, 50146/20.3.2001, 50147/20.3.2001, 50148/20.3.2001,
50316/4.7.2001, 50319/4.7.2001, 50320/4.7.2001, 50361/
31.7.2001, 50614/7.11.2002, 50620/7.11.2002, 50621/7.11.2002,
50623/7.11.2002, 50057/26.2.2003, 50059/26.2.2003, 50060/
26.2.2003, 50061/26.2.2003, 50062/26.2.2003, 50289/
12.6.2003, 50290/12.6.2003, 50291/12.6.2003 Υπουργικές
αποφάσεις και αντικαθιστούμε τις φράσεις: «...επί ολο−
κλήρου του οικοπέδου, στο οποίο έχει ανεγερθεί ο οικι−
σμός, κατά την πράξη σύστασης της οριζοντίου ιδιοκτη−
σίας...», «...επί ολοκλήρου του οικοπέδου, στο οποίο έχει
ανεγερθεί το τμήμα του οικισμού (ΔΟΞΑΤΟ Ι ή ΔΟΞΑΤΟ
II) στο οποίο ανήκει η κατοικία, κατά την πράξη σύ−
στασης της οριζοντίου ιδιοκτησίας...», «...επί ολοκλήρου
του οικοπέδου, στο οποίο έχει ανεγερθεί το τμήμα του
οικισμού στο οποίο ανήκει η κατοικία, κατά την πράξη
σύστασης της οριζοντίου ιδιοκτησίας...», όπου αυτές
αναφέρονται, με τη φράση: «...επί του οικοπέδου που

1462

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

καλύπτει κάθε διακριτό οικοδομικό τετράγωνο, όπως
έχει διαμορφωθεί από τα οικεία εγκεκριμένα ρυμοτο−
μικά σχέδια του οικισμού...».
2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στις αναφε−
ρόμενες στην παράγραφο 1 της παρούσης, αντίστοιχες
για κάθε οικισμό, Υπουργικές αποφάσεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 50677
(7)
Καθορισμός της χρεούμενης αξίας των κατοικιών
του οικισμού του Ο.Ε.Κ. «ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΙΙ−ΙΙα».
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 98Α΄).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 (Φ.Ε.Κ. 163/Α΄) «Ορ−
γανισμός του Υπουργείου Εργασίας», όπως τροποποι−
ήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
3. Την υπ’ αριθμ. Υ1/10.3.2004 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού (Φ.Ε.Κ. 513/Β΄), «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων
και καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων».
4. Τις διατάξεις του ν.δ/τος 2963/54 (Φ.Ε.Κ. 195/Α΄) «Περί
ιδρύσεως Αυτονόμου Οργανισμού Εργατικής Κατοικί−
ας».
5. Τις διατάξεις του α.ν. 163/1967 (Φ.Ε.Κ. 177/Α΄) «Περί
συστάσεως παρά του Ο.Ε.Κ. Κεφαλαίου στεγαστικής
προστασίας εργαζομένων εν Δ. Γερμανία και τροποποι−
ήσεως διατάξεων τινών της νομοθεσίας περί Ο.Ε.Κ.».
6. Τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 2224/
1994 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδι−
καλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των
εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και
των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και
άλλες διατάξεις».
7. Τη διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 3227/
2004 (Φ.Ε.Κ. 31/Α΄) «Μέτρα για την αντιμετώπιση της
ανεργίας και άλλες διατάξεις», με την οποία αντικα−
ταστάθηκε το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του
άρθρου 11 του α.ν. 163/67. (Φ.Ε.Κ. 177/Α΄).
8. Την υπ’ αριθμ. 50442/3.8.1998 (Φ.Ε.Κ. 867/Β΄) απόφαση
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
«περί καθορισμού όρων για την έκδοση παραχωρητη−
ρίων».
9. Την υπ’ αριθμ. 50701/23.11.1998 (Φ.Ε.Κ. 1247/Β΄) από−
φαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλί−
σεων «περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. 50442/3.8.1998
Υπουργικής απόφασης».
10. Το υπ’ αριθμ. 34608/2595 από 27.9.2005 έγγραφο
του Ο.Ε.Κ. με το οποίο μας υπέβαλε απόσπασμα πρα−
κτικού της υπ’ αριθμ. 33/21.9.2005 συνεδριάσεως του
Διοικητικού του Συμβουλίου.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο−
λογισμού του Ο.Ε.Κ., αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε τον τρόπο υπολογισμού της χρεούμε−

νης αξίας πέντε (5) κατοικιών του οικισμού «ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΙΙ−ΙΙα», η οποία θα καθορίζεται στα οριστικά παραχω−
ρητήρια που θα εκδοθούν από τον Ο.Ε.Κ., όπως παρα−
κάτω:
α. Η χρεούμενη αξία της παραχωρούμενης κατοικίας
είναι ίση με τη δαπάνη των οικοδομικών εργασιών, όπως
αυτή προέκυψε από την εργολαβία του οικισμού, σε
ποσοστό που αναλογεί στην επιφάνεια της παραχω−
ρούμενης κατοικίας.
β. Το ποσοστό οικοπέδου που αναλογεί στην παρα−
χωρούμενη κατοικία είναι το ποσοστό συνιδιοκτησίας
αυτής επί του διακριτού οικοδομικού τετραγώνου, όπως
έχει διαμορφωθεί από τα οικεία εγκεκριμένα ρυμοτομι−
κά σχέδια του οικισμού, μετά την αφαίρεση των τμημά−
των του οικοπέδου που έχουν διατεθεί για την διάνοιξη
οδών μετά των αντίστοιχων πεζοδρομίων και χώρου
στάθμευσης αυτοκινήτων.
γ. Τα γενικά έξοδα και οι δαπάνες κοινωφελών έργων
(οδοποιΐας, υδροδότησης, ηλεκτροδότησης, αποχέτευ−
σης κ.λπ.), καθώς και η αξία των τμημάτων του οικο−
πέδου που σύμφωνα με τα παραπάνω δεν χρεώνονται,
βαρύνουν το κεφάλαιο στέγασης του Ο.Ε.Κ.
2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στις υπ’ αριθμ.
50442/3.8.1998 και 50701/23.11.1998 Υπουργικές αποφά−
σεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθ. ΔΥΓ2/80825/05
(8)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ1/443/73 (ΦΕΚ 87 Β) Υγ.
Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Γ4
1150/76 (ΦΕΚ 937 Β) όμοια περί λειτουργίας κολυμ−
βητικών δεξαμενών. (Υγειονομική Διάταξη)
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον α.ν. 2520/1940 «περί υγειονομικών διατάξεων».
2. Το π.δ. 95/2000 «περί οργανισμού Υπουργείου Υγεί−
ας και Πρόνοιας».
3. 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
98Α΄).
4. Τους ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197Α) για την οργάνωση
και εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών Δημ. Υγείας και ν.
3370/2005 (ΦΕΚ 176Α) για την οργάνωση και λειτουργία
των Υπηρεσιών Δημ. Υγείας.
5. Την υπ’ αριθμ. Γ1/443/73 (ΦΕΚ 87 Β) Υγ. Διάταξη,
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Γ4 1150/76 (ΦΕΚ
937 Β) όμοια περί λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμε−
νών.
6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/23.3.2004 (ΦΕΚ 527Β
24.3.2004) κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους υφυπουργούς Εσωτερι−
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
7. Την υπ’ αριθμ. 27304/17.3.2004 (ΦΕΚ 517Β) κοινή από−
φαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας και Κοιν.
Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους υφυπουρ−
γούς Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης».
8. Την ανάγκη προσαρμογής της νομοθεσίας στην
τεχνολογική πρόοδο.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποιήσεις
1. Η παρ.1 του άρθρου 6 της Γ1/443/73 (ΦΕΚ 87 Β) Υγ.
Διάταξης τροποποιείται ως εξής:
«Η τροφοδότησις και η εκροή του ύδατος των δεξαμε−
νών θα πραγματοποιείται μέσω συστημάτων εισαγωγής
και εξαγωγής αντιστοίχως για την ανακυκλοφορία και
ανανέωση του νερού, εν συνδυασμώ μετά των αυλά−
κων υπερχειλίσεως (αρθ. 7.) Δια δεξαμενάς επιφανείας
μικροτέρας των 75μ2 δυνατόν να προβλέπεται απλή
μόνον εισαγωγή και εξαγωγή».
2. Η παρ. 2 του άρθρου 6 της ιδίας απόφασης τροπο−
ποιείται ως εξής:
«Εις πολύ μεγάλας δεξαμενάς με στόμια εκροής εις
το κέντρον αυτών, τα στόμια εισροής συνιστάται όπως
τοποθετώνται κατά τα ως άνω διαστήματα των 4,50 μ.
καθόλην την περίμετρον τούτων».
3. Η παρ.5 του άρθρ.6 της ιδίας απόφασης τροποποι−
είται ως εξής:
«Δια την απομάκρυνσιν του σχηματιζομένου επί της
επιφανείας του ύδατος υμενίου, το οποίον αποτελεί
σοβαράν εστίαν μολύνσεως, συνιστάται όπως το ήμισυ
τουλάχιστον περίπου της εκροής του ύδατος πραγ−
ματοποιείται δι’υπερχειλίσεως (αρθ. 7). Το υπόλοιπον
ύδωρ δέον να εκρέει μέσω βυθισμένων στομίων και εκ
του πυθμένος προς αποφυγήν δημιουργίας περιοχών
στασίμου ύδατος καθύψος και απομάκρυνσιν των τυχόν
ιζημάτων».
4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 του αρθ.7 της ιδίας
Απόφασης τροποποιείται ως εξής:
«Ο αριθμός αυτών θα πρέπει να υπολογίζεται έτσι
ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης απομάκρυνση της
επιφανειακής στοιβάδας ύδατος εντός του χρονικού
διαστήματος της ανακυκλοφορίας (αρθ. 15, παρ.1).
5. Η παρ. 2 του άρθρου 9 της ιδίας Απόφασης τρο−
ποποιείται ως εξής:
Η λέξη «δέον» αντικαθίσταται από τη φράση «συνιστά−
ται για λόγους ασφαλείας και υγιεινής του νερού».
6. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3α) του αρθ. 16 της ιδίας
Απόφασης συμπληρώνεται ως εξής:
«Συνιστώνται αι ηλεκτροκίνητοι φυγόκεντροι αντλίαι.
Εις περίπτωσιν χρησιμοποιήσεως διυλιστηρίων πιέσε−
ως αι αντλίαι δέον όπως εξασφαλίζουν την απαιτού−
μενην παροχήν υπό το μέγιστον υδραυλικόν φορτίον,
το οποίον δυνατόν να αναπτυχθεί εις τα διυλιστήρια ή
συστήματα φίλτρανσης».
7. Ο τίτλος του αρθ. 17 της ιδίας Απόφασης τροπο−
ποιείται ως εξής:
«Επεξεργασία νερού».
8. Το πρώτο εδάφιο της παρ.1. του αρθ. 17 της ιδίας
Απόφασης τροποποιείται ως εξής:
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Το σύστημα επεξεργασίας του ύδατος δέον όπως έχει
ικανότητα εξασφαλίζουσαν τον απαιτούμενον ρυθμόν
ανανεώσεως αυτού (αρθ. 15, παρ. 1α).
9. Η παρ. 2 του αρθ. 17 της ιδίας Απόφασης τροπο−
ποιείται ως εξής:
«Διά τον καθαρισμόν του ανακυκλοφορούντος ύδατος
των δεξαμενών δύναται να χρησιμοποιηθή ταχυδιυλι−
στήριον βαρύτητας ή πιέσεως ή γενικότερα κατάλληλο
σύστημα φίλτρανσης, ώστε να πληρούνται οι κάτωθι
προϋποθέσεις:
α) να υπάρχει πλήρης συμβατότητα με την παροχή
της αντλίας ανακυκλοφορίας
β) να επιτυγχάνεται η πλήρης διαύγεια του ύδατος
γ) το σύστημα να μην επιτρέπει την διέλευση σωματι−
δίων εντός του ύδατος διαμέτρου μεγαλύτερης των 50
μικρών και γενικότερα να πληρούνται οι διατάξεις της
παρ.1 του αρθ. 15 της παρούσας Απόφασης».
10. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του αρθ. 17 της ιδίας
Απόφασης τροποποιείται ως εξής:
«Σε περίπτωση διυλιστηρίων άμμου το υλικόν διυλί−
σεως αρχικού πάχους τουλάχιστον 0,90μ. δέον όπως
αποτελείται από καταλλήλως διαβαθμισμένην, γωνιώδη
άμμον κατάλληλον δια διυλιστήρια και χάλικας.»
11. Η παρ. 6 του αρθ.17 της ιδίας Απόφασης τροπο−
ποιείται ως εξής:
«Πλην των συνιστωμένων αμμοδιυλιστηρίων, δύναται
να χρησιμοποιηθεί διυλιστήριον, ταχυδιυλιστήριον βαρύ−
τητας ή πιέσεως ή γενικότερα κατάλληλο σύστημα φίλ−
τρανσης, το οποίο πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α) να υπάρχει πλήρης συμβατότητα με την παροχή
της αντλίας ανακυκλοφορίας
β) να επιτυγχάνεται η πλήρης διαύγεια του ύδατος
γ) το σύστημα να μην επιτρέπει την διέλευση σωματι−
δίων εντός του ύδατος διαμέτρου μεγαλύτερης των 50
μικρών και γενικότερα να πληρούνται οι διατάξεις της
παρ.1 του αρθ. 15 της παρούσας Απόφασης.
Όλα τα ανωτέρω συστήματα επεξεργασίας νερού θα
πρέπει επιπρόσθετα να υπόκεινται και στους κάτωθι
περιορισμούς:
α) Το χρησιμοποιούμενον ύδωρ θα είναι απηλλαγμένον
χρώματος και δεν θα περιέχει ηυξημένην ποσότητα
σιδήρου ή μαγγανίου
β) Θα εξασφαλίζεται αρίστη επίβλεψις λειτουργίας
υπό ειδικευμένου πεπειραμένου και υπεύθυνου χειρι−
στού
γ) Ο ρυθμός διυλίσεως δεν θα υπερβαίνει την παροχήν
5μ3 ύδατος ανά μ2 επιφανείας διυλιστηρίου ωριαίως.»
Άρθρο 2
Σε ξενοδοχειακές μονάδες με ανάλογης επιφάνειας
κολυμβητική δεξαμενή κοντά στη μονάδα, σαν παρελ−
κόμενες της πισίνας εγκαταστάσεις μπορούν να χρη−
σιμοπποιηθούν οι αντίστοιχες του ισογείου της ξενο−
δοχειακής μονάδας, εφόσον υπάρχουν.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσής της.
Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. Γ1/443/73
(ΦΕΚ 87 Β) Υγ. Διάταξη, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθμ. Γ4 1150/76 (ΦΕΚ 937 Β) όμοια περί λειτουργίας
κολυμβητικών δεξαμενών.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2006
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

ΑΘ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. ΔΥ1δ/οικ. 11343
(9)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥ1 δ/52163/2004 (ΦΕΚ 877/
Β/14.6.2004) απόφασης με περιεχόμενο τη συγκρό−
τηση Επιτροπής για την παραλαβή του έργου της
Ομάδας Εργασίας για τη διαχειριστική τακτοποίη−
ση και τη σύνταξη απογραφής και απολογισμού του
ΕΟΚΦ (ΠΙΚΠΑ).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3209/2003 «Ρυθ−
μίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και
Πρόνοιας» (ΦΕΚ 304/Α/24.12.2003) σύμφωνα με τις οποίες
συγκροτούνται ομάδες εργασίες για τη διαχειριστική
τακτοποίηση και τη σύνταξη απογραφών και απολογι−
σμών του ΠΙΚΠΑ και του Ε.Ο.Π.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 128 του π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ
76/τ.Α/10.3.2000) Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και
Πρόνοιας, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/52163/2004 (ΦΕΚ 877/Β/14.6.2004)
απόφαση με περιεχόμενο τη συγκρότηση Επιτροπής για
την παραλαβή του έργου της Ομάδας Εργασίας για τη
διαχειριστική τακτοποίηση και τη σύνταξη απογραφής
και απολογισμού του ΕΟΚΦ (ΠΙΚΠΑ).
4. Το υπ’ αριθμ. 2/41986/200004/2005 έγγραφο του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. ΔΥ1 δ/52163/2004 (ΦΕΚ
877/Β/14.6.2004) απόφαση με περιεχόμενο τη συγκρότη−
ση Επιτροπής για την παραλαβή του έργου της Ομάδας
Εργασίας για τη διαχειριστική τακτοποίηση και τη σύ−
νταξη απογραφής και απολογισμού του ΕΟΚΦ (ΠΙΚΠΑ),
και διορίζουμε μέλος της επιτροπής τον Παργανά Αθα−
νάσιο υπάλληλο με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Δημοσιονο−
μικών που υπηρετεί στην Υ.Δ.Ε. του Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως εκπρόσωπο του Γ.Λ.Κ.
με αναπληρωτή τον Αφεντάκη Βασίλειο, υπάλληλο με
Α΄ βαθμό του κλάδου ΤΕ1 Δημοσιονομικών, που υπηρετεί
στην ίδια Υπηρεσία, ομοίως.
Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη
απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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