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Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ. 24842
(1)
Καθορισμός ωρών εργασίας στα Κέντρα Εξυπηρέτη−
σης Πολιτών (ΚΕΠ) των Περιφερειών, Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων, Νομαρχιακών διαμερισμάτων των
Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των Δήμων
και Κοινοτήτων, στα οποία απασχολούνται τρεις (3)
τουλάχιστον υπάλληλοι.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ
102/Α΄/1.5.2002) «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας
και λοιπές διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμο−
διοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 527/Β΄/24.3.2004).
3. Την ανάγκη λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτη−
σης Πολιτών (ΚΕΠ) για την εξυπηρέτηση των πολιτών
απογεύματα και πρωινά του Σαββάτου.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Το ωράριο λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτη−
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σης Πολιτών (ΚΕΠ), στα οποία απασχολούνται τρεις (3),
τουλάχιστον, υπάλληλοι, καθορίζεται ως εξής:
Από Δευτέρα έως και Παρασκευή: από 08.00 έως 20.00
και το Σάββατο: από 08.00 έως 14.00.
2. Το πάσης φύσεως προσωπικό των ΚΕΠ, που εφαρ−
μόζουν το καθοριζόμενο με την απόφαση αυτή ωράριο,
απασχολείται σε εναλλακτικές βάρδιες διάρκειας έξι (6)
ωρών η κάθε μία, ως εξής:
(α) Από Δευτέρα έως και Παρασκευή:
Πρωί από 08.00 έως 14.00
Απόγευμα από 14.00 έως 20.00
(β) Κάθε Σάββατο:
Πρωί από 08.00 έως 14.00.
3. Η κατανομή των εργαζομένων, κατά τη διάρκεια
του ημερήσιου ωραρίου λειτουργίας, σε περίπτωση που
είναι τρεις (3), έχει ως εξής:
Οι δύο (2) θα εργάζονται πρωί από 08.00 έως 14.00.
Ο ένας, εκ περιτροπής, θα εργάζεται απόγευμα από
14.00 έως 20.00.
Παρόμοια κατανομή ακολουθείται και στην περίπτωση
που ο αριθμός των συμβασιούχων είναι μεγαλύτερος
από τρεις (3).
4. Το ωράριο λειτουργίας των υπόλοιπων ΚΕΠ που το
προσωπικό είναι κάτω των τριών (3) ατόμων (συμβα−
σιούχων), είναι το ίδιο με το ωράριο λειτουργίας που
ισχύει για όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, τα ν.π.δ.δ. και
τους ο.τ.α. α΄ και β΄ βαθμού.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2005
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ

F
Aριθ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/22600
(2)
Μεταβίβαση αρμοδιότητας στην Υπουργό Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων για τον καθορισμό διακε−
κομμένου ωραρίου εργασίας οδηγών αυτοκινήτων
και συνοδών μαθητών.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1157/1981
«Περί κυρώσεως της από 29.12.1980 πράξεως Νομοθετι−
κού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας περί
καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδας εργασίας των
δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών
θεμάτων και τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης».
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του
ν. 2880/2001 (ΦΕΚ 9 Α΄) «Πρόγραμμα Πολιτεία» για τη
μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας
Διοίκησης και άλλες διατάξεις».
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
(ΦΕΚ 98Α΄).

4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΦΕΚ 527/Β΄/24.3.2004)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσω−
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
5. Το υπ’ αριθμ. 125321/8.11.2005 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με το οποίο
επισημαίνεται η ανάγκη εφαρμογής καθορισμού δια−
κεκομμένου ωραρίου για τους οδηγούς αυτοκινήτων
και συνοδούς μαθητών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου ορισμένου χρόνου.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Μεταβιβάζουμε στην Υπουργό Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων την αρμοδιότητα να καθορίζει με από−
φασή της, διακεκομμένο ωράριο εργασίας των οδηγών
αυτοκινήτων και συνοδών μαθητών με σύμβαση εργα−
σίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου.
2. Το πιο πάνω προσωπικό θα απασχολείται μέσα
στα καθοριζόμενα όρια που προβλέπουν οι ισχύουσες
διατάξεις περί ωραρίου εργασίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2005
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ

F
Aριθ. 1115150/11480/Β0012
(3)
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 1076283/11073/Β0012/ΠΟΛ.
1113/5.8.2005 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών «Καθορισμός υποβαλλόμενων δικαιολο−
γητικών για την έγκριση της έκπτωσης των αποζη−
μιώσεων, δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής υποστή−
ριξης, οργάνωσης, κλπ. από τα ακαθάριστα έσοδα
των επιχειρήσεων.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις των περιπτώσεων ι΄ και ιη΄ της πα−
ραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151Α΄),
όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις παρα−
γράφους 10 και 11 του άρθρου 9 του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ
253Α΄), αντίστοιχα.
β) Τις διατάξεις της 1076283/11073/Β0012/ΠΟΛ. 1113/
5.8.2005 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1188 Β΄) με την οποία καθορίσθηκαν
τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά για την έγκριση της
έκπτωσης των αποζημιώσεων, δικαιωμάτων, εξόδων δι−
οικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, κ.λπ. από τα ακα−
θάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.
γ) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/
14.10.2005 (ΦΕΚ 1432 Β΄) κοινής απόφασης του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
με την οποία καθορίσθηκαν οι αρμοδιότητες των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
δ) Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:
1. Στην παράγραφο 7 της απόφασης 1076283/11073/
Β0012/ΠΟΛ.1113/5.8.2005 του Υπουργού Οικονομίας και
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10. Τα υπ’ αριθμ. 2039/21.4.2005 και 2372/12.5.2005 έγ−
γραφα του Δήμου Ανακτορίου Ν. Αιτωλοακαρνανίας,
αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε τρεις (3) θέσεις πρακτικής άσκησης
σπουδαστών T.E.I. στο Δήμο Ανακτορίου Ν. Αιτωλοα−
καρνανίας ως εξής:
Μία (1) θέση Τμ. Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης
Μία (1) θέση Τμ. Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Μία (1) θέση Τμ. Δασοπονίας.
2. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών T.E.I πραγμα−
τοποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζοντας από 1.4.2005.
3. Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των
ασκουμένων σπουδαστών T.E.I. βαρύνουν τον προϋπολο−
γισμό του Δήμου Ανακτορίου Ν. Αιτωλοακαρνανίας.
4. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κ.Α.Ε.
10/6042.01 ως εξής:
4.968,00 ευρώ (3 θέσεις x 184 ευρώ x 9 μήνες) για το
έτος 2005 και
6.624,00 ευρώ (3 θέσεις x 184 ευρώ x 12 μήνες) για
καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.
Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί η αντίστοιχη
πίστωση στον προϋπολογισμό του 2005.
Αντίστοιχη πίστωση θα εγγράφεται στους προϋπο−
λογισμούς του Δήμου αυτού για μία πενταετία τουλά−
χιστον.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2005
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α. ΝΑΚΟΣ

Π. ΔΟΥΚΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Σ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
Aριθ. Υ4δ/Γ.Π. οικ. 131479
Τροποποίηση Οργανισμού ΕΚΑΒ.

(6)

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 1579/1985 (ΦΕΚ
217/Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 (β) του ν. 2194/1994
(ΦΕΚ 34/Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ
165/Α΄).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001) όπως
ισχύει.
5. Την υπ’ αριθμ. Υ4δ/49901/4.7.2002 (ΦΕΚ 860/Β/2002)
κοινή υπουργική απόφαση περί «Τροποποίησης Οργανι−
σμού του ΕΚΑΒ» με την οποία καθορίζονται τα προσόντα
διορισμού κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων.
6. Τις διατάξεις του π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/2000) «Ορ−
γανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ. 299/2000
(ΦΕΚ 240/Α/2000).

7. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Οργανα», που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) και το γεγονός
ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτιμάται
ότι η ετήσια δαπάνη που θα απαιτηθεί, ανέρχεται στο ποσό
των 3.100.000 € περίπου, θα προβλέπεται για τα επόμενα
έτη στον κρατικό προϋπολογισμό και θα αντιμετωπίζεται
σταδιακά κατά την έγκριση πλήρωσης των θέσεων.
8. Τα υπ’ αριθμ. 15247/8.9.2003, 25205/11.10.2004,
14797/21.6.2005 έγγραφα και τις αριθμ. 12/3.9.2003 και
17/16.6.2005 αποφάσεις Δ.Σ. του ΕΚΑΒ.
9. Την γνώμη του Κεντρικού συμβουλίου Υγείας όπως
διατυπώνεται στην υπ’ αριθμ. 10475/2.8.2005 απόφαση
της Εκτελεστικής του Επιτροπής.
10. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφαση
καθορισμού αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικο−
νομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1432/Β/2005).
11. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/2004 (ΦΕΚ 527/Β) από−
φαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
12. Την υπ’ αριθμ. 27304/17.3.2004 απόφαση «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινω−
νικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Γιαννόπουλο και Γεώργιο
Κωνσταντόπουλο» (ΦΕΚ 517/Β/2004), αποφασίζουμε:
Το π.δ. 376/1988 (ΦΕΚ 196/Α/1988) όπως τροποποιήθη−
κε με τις διατάξεις του π.δ. 348/1996 (ΦΕΚ 229/Α/1996),
τροποποιείται και συμπληρώνεται όπως παρακάτω:
Στο άρθρο 13 «Διάρθρωση Θέσεων», κατηγορία ΔΕ και
στον κλάδο ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων προστίθε−
νται εκατόν εξήντα (160) θέσεις και ο συγκεκριμένος
κλάδος διαμορφώνεται ως ακολούθως:
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
− Τρεις χιλιάδες εκατόν εξήντα (3.160) θέσεις.
− Δέκα οκτώ (18) θέσεις μόνιμες προσωποπαγείς, οι
οποίες καταργούνται μετά την για οποιαδήποτε λόγο
αποχώρηση των υπηρετούντων (άρθρο 25 του ν. 2190/
1994, ΦΕΚ 28/Α/1994).
Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο και συμπληρούμενο
άρθρο παραμένει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2005
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠ. ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ

Π. ΔΟΥΚΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΘ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθ. Οικ. 131835
(7)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α5/2280/83 (ΦΕΚ 720/τ.Β΄/
13.12.1983) Υγειονομικής Διάταξης περί προστασίας των
νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της πε−
ριοχής Πρωτεύουσας από ρυπάνσεις και μολύνσεις».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον α.ν. 2520/1940 «περί υγειονομικών διατάξεων».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2. Το π.δ. 95/2000 «περί οργανισμού Υπουργείου Υγεί−
ας και Πρόνοιας».
3. Την υπ’ αριθμ. Α5/2280/1983 (ΦΕΚ 720Β΄/1983) Υγειο−
νομική Διάταξη σχετικά με την «προστασία των νερών
που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής
Πρωτεύουσας από ρυπάνσεις και μολύνσεις», όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ.
Α5/3257/1984 Υγειονομική Διάταξη (ΦΕΚ 898Β/1984 και
56Β/1985) και την Α5/5180/1988 (ΦΕΚ 891Β/1988).
4. Την υπ’ αριθμ. Ε1β/221/65 Υγειονομική Διάταξη «περί
διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων».
5. Την υπ’ αριθμ. Υ2/2600/01 κοινή υπουργική απόφα−
ση σχετικά με την «ποιότητα του νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης».
6. Το π.δ. 410/1995 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδι−
κας».
7. Το ν. 1068/1980 «περί συστάσεως ενιαίου φορέα
Ύδρευσης − Αποχέτευσης Πρωτεύουσας».
8. 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.
9. Το ν. 3199/2003.
10. Τις υπ’ αριθμ. 75/440/ΕΟΚ, 76/160/ΕΟΚ, 76/464/ΕΟΚ,
78/859/ΕΟΚ, 78/659/ΕΟΚ, 79/869/ΕΟΚ, 79/293/ΕΟΚ κατευ−
θυντήριες οδηγίες της ΕΟΚ σχετικά με την ποιότητα
των υδάτων.
11. Την υπ’ αριθμ. Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/2002)
κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με την κατάταξη
δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε
κατηγορίες σύμφωνα με το αρθ. 3 του ν. 1650/1986 όπως
αντικαταστάθηκε με το αρθ. 1 του ν. 3010/2002.
12. Την υπ’ αριθμ. 26298/2003 (ΦΕΚ 1469Β/2003) από−
φαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων σχετικά με την «έγκριση Περιφερει−
ακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου
Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
13. Την υπ’ αριθμ. 13727/724/2003 (ΦΕΚ 1087Β/2003)
κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με την «αντιστοίχι−
ση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών
δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που ανα−
φέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα».
14. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/2004 (ΦΕΚ 527Β/2004)
κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερι−
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στους υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημό−
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης).
15. Την υπ’ αριθμ. 27304/2004 (ΦΕΚ 517Β) κοινή απόφα−
ση Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους υφυπουρ−
γούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
16. Την ανάγκη προσαρμογής της νομοθεσίας στην
τεχνολογική πρόοδο.
17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Το άρθρο 2 παρ. 3 εδαφ. 2 της Α5/2280/1983 (ΦΕΚ
720 Β) τροποποιείται ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση όταν για την εξυπηρέτηση του δημο−
σίου συμφέροντος είναι αναγκαία η εκτέλεση έργων ή
εργασιών στις παραπάνω περιοχές η ενδιαφερόμενη
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Υπηρεσία ή Οργανισμός (π.χ. ΟΤΑ, ΔΕΥΑ, κ.λπ.) δύνα−
ται να εκτελέσει αυτά (π.χ. κολώνες και πυλώνες ΔΕΗ,
αγωγοί νερού, αντιρρυπαντικές εγκαταστάσεις κοινής
ωφελείας, κ.λπ.) αφού λάβει άδεια από τον οικείο Νο−
μάρχη μετά από σύμφωνη γνώμη των Υπηρεσιών:
α. Δ/νση Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σε
συνεργασία με την Δ/νση Υγειονομικής Μηχανικής και
Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης και
β. Δ/νση Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης του ΥΠΕ−
ΧΩΔΕ, και αφού λάβει μέτρα ώστε να αποκλειστεί ο
κίνδυνος ρύπανσης και μόλυνσης του νερού».
2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 6 της ιδίας από−
φασης προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Διευκρινίζεται ότι η τελική έγκριση για επιφανειακή
διάθεση στο έδαφος των επεξεργασμένων αποβλή−
των και λυμάτων, θα γίνεται μετά από γνωμοδότηση
της Δ/νσης Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης,
σε συνεργασία με τη Δ/νση Υγιεινής Περιβάλλοντος
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
ώστε να αποτρέπονται τυχόν ανεπιθύμητες απορροές
σε υγειονομικά ευαίσθητους χώρους».
3. Το άρθρο 8 παρ. 1δ της ιδίας απόφασης τροποποι−
είται ως εξής:
«Σε απόσταση μικρότερη από 100m από τον άξονα
των κλειστών ή 500m από τον άξονα των ανοικτών
αγωγών μεταφοράς των φυσικών νερών από τις παρα−
πάνω λίμνες και εφόσον οι περιοχές αυτές είναι ανάντη
του αγωγών (σε υψομετρική στάθμη υψηλότερη της
στάθμης των αγωγών). Κατάντη των αγωγών και όταν
η υψομετρική στάθμη του αγωγού βρίσκεται τουλάχι−
στον 20m άνωθεν της υπό εξέταση περιοχής, είναι δυ−
νατόν να επιτραπεί η εγκατάσταση και σε αποστάσεις
έως 50m από τον άξονα των κλειστών ή 250m από τον
άξονα των ανοικτών αγωγών, εφόσον από τη μείωση
αυτή δεν προκύπτει κίνδυνος ρύπανσης ή μόλυνσης του
υπόγειου υδροφόρου στρώματος, αποδεικνυομένου από
υδρογεωλογική μελέτη που εγκρίνεται από την Δ/νση
Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σε συνεργα−
σία με την Δ/νση Υγειονομικής Μηχανικής & Υγιεινής
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και από την Δ/νση Υδάτων της Περιφέ−
ρειας». Το ίδιο (ίδιες διαδικασίες και προϋποθέσεις) και
για τις περιοχές εκτός λεκάνης απορροής λιμνών και
ταμιευτήρων, όπου η απόσταση από 1500 m μπορεί να
μειωθεί στα 1000 m.
4. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 8 της ιδίας από−
φασης προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Διευκρινίζεται ότι η τελική έγκριση για επιφανειακή
διάθεση στο έδαφος των επεξεργασμένων αποβλή−
των και λυμάτων, θα γίνεται μετά από γνωμοδότηση
της Δ/νσης Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης,
σε συνεργασία με τη Δ/νση Υγιεινής Περιβάλλοντος
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
ώστε να αποτρέπονται τυχόν ανεπιθύμητες απορροές
σε υγειονομικά ευαίσθητους χώρους».
5α. To άρθρο 9 παρ. 2δ της ιδίας απόφασης τροπο−
ποιείται ως εξής:
«Σε απόσταση μικρότερη από 100m από τον άξονα των
κλειστών ή 500m από τον άξονα των ανοικτών αγωγών
μεταφοράς των φυσικών νερών των παραπάνω λιμνών
και εφόσον οι περιοχές αυτές είναι ανάντη του αγωγών
(σε υψομετρική στάθμη υψηλότερη της στάθμης των
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

αγωγών)». Κατά τα λοιπά για τους αγωγούς ως το αρθ.1,
παρ. 3 της παρούσας.
5β. Στο αρθ. 9 παρ.1γ της ίδιας απόφασης προστίθε−
ται στο τέλος «ομοίως για ιδίου τύπου εγκαταστάσεις
πλησίον οικισμών, εφόσον συνδέονται στο δίκτυο απο−
χέτευσης οικισμών βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων.»
6. Το παράρτημα IV της ιδίας απόφασης τροποποιείται
ως εξής και προσαρτάται ως αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας διάταξης.
Άρθρο 2
1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει με τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η Υγειονομική Διάταξη Α5/
2280/1983 (ΦΕΚ 720/τΒ΄/13.12.1983).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2005
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΥΦΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΘ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

F
Aριθ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/101018
(8)
Καθορισμός αποδοχών του Χριστόδουλου Γιαλλουρί−
δη, Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου
Δελφών.
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 7 παρ. 1 εδαφ. ε΄ του ν. 645/1977 «Περί
ιδρύσεως Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών»
(ΦΕΚ 202/Α/1977), όπως αυτό συμπληρώθηκε με την πα−
ράγραφο 6 εδάφιο β΄ του άρθρου 80 του ν. 3057/2002»
(ΦΕΚ 239/Α/2002),
β) του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232/Α/1978),
«περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της Περιφε−
ρειακής και Οικονομικής ανάπτυξης της Χώρας», όπως
συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ
57/Α/1993),
γ) του άρθρου 4 του ν. 2303/1995 (ΦΕΚ 80/Α/1995), με
τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 1256/1982,
δ) του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Περί Δημο−
σίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/1995),
ε) του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/2005).
2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/12835/1109/
21.2.2005 απόφαση της Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτι−
σμού (ΦΕΚ 241/Β/23.2.2005), με την οποία διορίσθηκε ο

Χριστόδουλος Γιαλλουρίδης Αναπληρωτής Καθηγητής,
μερικής απασχόλησης, του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέ−
σων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Αθη−
νών, στη θέση του Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Πολιτι−
στικού Κέντρου Δελφών (ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το
Υπουργείο Πολιτισμού).
3. Την υπ’ αριθμ. Φ.124/24/43808/Β2/23.6.2005 απόφαση
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
(ΦΕΚ 922/Β/5.5.2005), με την οποία παρέχεται η άδεια
στον προαναφερόμενο να κατέχει τη θέση του Διευ−
θυντή στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών − η
οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρ−
θρου 3 παρ. 4 του ν. 2530/1997.
4. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικο−
νομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432/Β/2005).
5. Την υπ’ αριθμ. 133/24.3.2004 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Πολιτισμού, με την οποία
ανατέθηκε η άσκηση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή
Υπουργό Πολιτισμού Φάνη Πάλλη − Πετραλιά και στους
Υφυπουργούς Γεώργιο Ορφανό και Πέτρο Τατούλη (ΦΕΚ
527/Β/24.3.2004), όπως διορθώθηκε στο υπ’ αριθμ. 558/
Β/2.4.2004 ΦΕΚ.
6. Τα υπ’ αριθμ. 1651/23.8.2005 και 1662/1.9.2005 και
1667/9.9.2005 έγγραφα του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού
Κέντρου Δελφών, που αφορούν στο θέμα.
7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη ύψους 46.518 ευρώ, για το τρέχον έτος και
53.360 ευρώ, για καθένα από τα επόμενα έτη, η οποία
θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Πολι−
τιστικού Κέντρου Δελφών, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε τις μικτές μηνιαίες αποδοχές του
Χριστόδουλου Γιαλλουρίδη, Διευθυντή, με τριετή θητεία,
του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών (ΝΠΙΔ
εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού) και μέ−
λος του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΔΕΠ),
μερικής απασχόλησης του Παντείου Πανεπιστημίου
Αθηνών, στο ποσόν των τριών χιλιάδων οκτακοσίων
ευρώ (3.800 ευρώ).
2. Στον ανωτέρω θα καταβάλλονται και δώρα Χριστου−
γέννων και Πάσχα, καθώς και επίδομα αδείας.
3. Η δαπάνη που προκαλείται από την απόφαση αυτή
θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Πολι−
τιστικού Κέντρου Δελφών.
4. Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει από 23 Φεβρου−
αρίου 2005 (ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων του Χ.
Γιαλλουρίδη, ως Διευθυντή του Ε.Π.Κε.Δ) να δημοσιευθεί
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2005
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Ο ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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