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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. Γ1(δ)/ ΓΠ οικ. 112203
(1)
Τροποποίηση−συμπλήρωση της υπ’ αριθ. Α5/2280/83
(ΦΕΚ 720/Β/83) Υγειονομικής Διάταξης σχετικά με
την «προστασία των νερών που χρησιμοποιούνται για
την ύδρευση της περιοχής Πρωτεύουσας από ρυπάν−
σεις και μολύνσεις», όπως τροποποιήθηκε − συμπλη−
ρώθηκε με τις Υγειονομικές Διατάξεις Α5/3257/84
(ΦΕΚ 898 Β΄/1984 και 56 Β΄/1985), Α5/5180/88 (ΦΕΚ 891
Β΄/1988) και υπ’ αριθ. οικ.131835/5.12.2005 (ΦΕΚ 1744/
Β΄/13.12.2005) κοινή υπουργική απόφαση.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Α.Ν. 2520/40 «Περί
Υγειονομικών Διατάξεων»(ΦΕΚ 237/Α/1940), όπως ισχύει
σήμερα

2. Τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 4 του Ν. 4025/2011
(ΦΕΚ 228/Α/2011) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατά−
ξεις του άρθρου 58 (παρ. 1−4) του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ
89/Α/2012).
3. Τους Ν. 3172/03 (ΦΕΚ 197/Α/2003) για την οργάνωση και
εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών Δημ. Υγείας και Ν. 3370/
2005 (ΦΕΚ 176/Α/2005) για την οργάνωση και λειτουργία
των Υπηρεσιών Δημ. Υγείας, όπως ισχύουν σήμερα
4. Το Π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α/2014) «Οργανισμός
Υπουργείου Υγείας».
5. Το Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα».
6. Το Ν.3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των
υδάτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης
Οκτωβρίου 2000» (ΦΕΚ 280/Α/2003).
7. To Π.δ. 51/2007 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών
για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των
υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας
2000/60 “για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης
στον τομέα της πολιτικής των υδάτων” του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου
2000» (ΦΕΚ 54/Α/2007).
8. Την Α5/2280/83 (ΦΕΚ 720/Β/83) Υγειονομική Διάταξη
σχετικά με την «προστασία των νερών που χρησιμο−
ποιούνται για την ύδρευση της περιοχής Πρωτεύουσας
από ρυπάνσεις και μολύνσεις», όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με τις Υγειονομικές Διατάξεις Α5/3257/84
(ΦΕΚ 898Β/84 και 56Β/85), Α5/5180/88 (ΦΕΚ 891Β/88) και
υπ’ αρ. οικ. 131835/5.12.2005 (ΦΕΚ 1744/Β/13.12.2005)
9. Τις διατάξεις της Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892Β/11−7−2001)
κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με την «ποιότητα νε−
ρού ανθρώπινης κατανάλωσης» όπως τροποποιήθηκε με
την ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ.38295/22.3.07 κοινή υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 630/Β/26.4.2007).
10. Την Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ε.Ε. της
3ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα του νερού
ανθρώπινης κατανάλωσης.
11. Το Ν. 1068/1980 «Περί συστάσεως ενιαίου φορέα
Ύδρευσης−Αποχέτευσης Πρωτεύουσας» (ΦΕΚ 190/Α/1980)
12. Τα άρθρα 13 και 14 του Ν.3316/1925 «περί κυρώσεως
συμβάσεως δια την ύδρευσιν των πόλεων Αθηνών και
Πειραιώς και των Προαστίων αυτών κλπ.» όπως τροπο−
ποιήθηκε με τον Α.Ν. 1380/1938 (άρθρο 13, παρ. 2).
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13. Το Ν. 1065/1980 «Περί Κυρώσεως Δημοτικού και
Κοινοτικού Κώδικα» (ΦΕΚ 168/Α/1980) όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει σήμερα
14. Την υπ’ αριθ. 1958/13.1.2012 απόφαση με θέμα: «Κα−
τάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριο−
τήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με
το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011» (Φ.Ε.Κ.
Α΄209/2011)», όπως ισχύει σήμερα
15. Την υπ’ αριθ. 13727/724/03 (ΦΕΚ 1087 Β/2003) κοινή
υπουργική απόφαση σχετικά με την «αντιστοίχιση των
κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστη−
ριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται
στα πολεοδομικά διατάγματα», όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει σήμερα.
16. Την κοινή υπουργική απόφαση 5673/400/1997 (ΦΕΚ
Β΄192) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών
λυμάτων» (εναρμόνιση με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ), όπως
ισχύει.
17. Την κοινή υπουργική απόφαση 145116/2011 (ΦΕΚ
Β΄354) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για
την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών απο−
βλήτων και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει σήμερα.
18. Το Π.δ. 46/2014 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ−
γών (ΦΕΚ 79 Α).
19. Την υπ’ αριθ. Υ521/30−10−14 Απόφαση Πρωθυπουρ−
γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων αναπληρωτή Υπουργού
ΠΕΚΑ Νικ. Ταγαρά (ΦΕΚ 2971 Β΄).
20. Τα από 15.11.2013 και 11.12.2013 μηνύματα ηλεκτρο−
νικής αλληλογραφίας αναφορικά με πρόταση−εισήγηση
της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων ΥΠΕΚΑ και ΕΥΔΑΠ για
την τροποποίηση της Α5/2280/83 Υγ. Διάταξης και την
από 22.12.2014 Εισήγηση επί του σχεδίου της παρούσας
Απόφασης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ
και το από 22.12.2014 σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα.
21. Την από 6/8/2014 αιτιολογημένη εισήγηση της
Διεύθυνσης Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Πε−
ριβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο άρθρο 58 παρ. 1 του Ν.4075/2013.
22. Την ανάγκη προσαρμογής της νομοθεσίας στην
τεχνολογική πρόοδο.
23. Την ανάγκη διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας
24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1: Τροποποιήσεις
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
2 της Α5/2280/83 Υγειονομικής Διάταξης, όπως ισχύει
σήμερα, συμπληρώνεται ως εξής:
«Η ως άνω απόσταση των 100 μ. δύναται να μειωθεί
έως τα 50 μ. από τα όρια των κλειστών αγωγών εφό−
σον από τη μείωση αυτή δεν προκύπτει κίνδυνος στην
ευστάθεια των αγωγών αποδεικνυόμενου από τεχνική
μελέτη που υποβάλλεται και εγκρίνεται από την αρμό−
δια Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ».
2. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
2, της Α5/2280/83 Υγειονομικής Διάταξης, όπως ισχύει
σήμερα, διαγράφεται η φράση «αντιρρυπαντικές εγκα−
ταστάσεις κοινής ωφελείας».
3. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 2 της Α5/2280/83,
όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση στις λεκάνες απορροής
Υλίκης, Παραλίμνης, Μόρνου, Ευήνου και Μαραθώνα σε
απόσταση μεγαλύτερη των 150 μέτρων από την ανώ−
τατη στάθμη τους, η υλοποίηση μικρών έργων αναψυ−
χής (ευθύνης Δημοσίου ή των ΟΤΑ) όπως η κατασκευή
υπαίθριων καθισμάτων, διαδρόμων τρεξίματος, ποδη−
λατοδρόμων, μετά από την υποβολή σχετικής μελέτης
στην οποία θα τεκμηριώνεται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος
μόλυνσης ή ρύπανσης των υδάτων των λιμνών και θα
εγκρίνεται από την ΕΥΔΑΠ και την Υπηρεσία Περιβαλ−
λοντικής Υγιεινής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας».
4. Η περ. δ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 της
Α5/2280/83 Υ.Δ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
τροποποιείται ως ακολούθως:
«Σε απόσταση μικρότερη από 500m από τον άξονα
των ανοικτών αγωγών μεταφοράς των φυσικών νερών
από τις παραπάνω λίμνες και εφόσον οι περιοχές αυ−
τές είναι ανάντη των ανοιχτών αγωγών (σε υψομετρική
στάθμη ψηλότερη της στάθμης των αγωγών) ή σε από−
σταση μικρότερη από 100m από τον άξονα των κλειστών
αγωγών μεταφοράς των φυσικών νερών.
Είναι δυνατόν να επιτραπεί η εγκατάσταση:
i) κατάντη των ανοικτών αγωγών και όταν η υψομε−
τρική στάθμη του αγωγού βρίσκεται τουλάχιστον 20m
άνωθεν της υπό εξέταση περιοχής σε απόσταση έως
250m από τον άξονα των ανοικτών αγωγών
ii) σε απόσταση έως 50m από τον άξονα των κλειστών
αγωγών,
και εφόσον από τις μειώσεις αυτές:
α) δεν προκύπτει κίνδυνος ρύπανσης ή μόλυνσης του
υπόγειου υδροφόρου στρώματος, αποδεικνυόμενου από
υδρογεωλογική μελέτη που εγκρίνεται από την ΕΥΔΑΠ
και από την Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Υγιεινής της
οικείας Περιφερειακής Ενότητας σε συνεργασία με
την Υπηρεσία Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου
Υγείας και
β) δεν προκύπτει κίνδυνος στην ευστάθεια των αγω−
γών αποδεικνυόμενου από τεχνική μελέτη που υποβάλ−
λεται και εγκρίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία της
ΕΥΔΑΠ.
Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατόν να επιτραπεί η εγκατά−
σταση δραστηριοτήτων και σε αποστάσεις έως 20m
από τον άξονα των κλειστών ή 100m από τον άξονα
των ανοικτών αγωγών από την έξοδο της Σήραγγας
Κιθαιρώνα, (Χ.Θ. 153 + 963) έως τα Διυλιστήρια Μενιδίου,
(Χ.Θ. 188 + 099), εφόσον από τη μείωση αυτή:
α) δεν προκύπτει κίνδυνος ρύπανσης ή μόλυνσης του
υπόγειου υδροφόρου στρώματος και του νερού, αποδει−
κνυόμενου από υδρογεωλογική μελέτη που εγκρίνεται
από την ΕΥΔΑΠ και από την Υπηρεσία Περιβαλλοντι−
κής Υγιεινής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας σε
συνεργασία με την Υπηρεσία Υγιεινής Περιβάλλοντος
του Υπουργείου Υγείας και
β) δεν προκύπτει κίνδυνος ζημιών στους αγωγούς
ώστε να προκληθεί ανωμαλία στην κανονική ύδρευ−
ση και δεν προκύπτει κίνδυνος στην ευστάθεια τους
αποδεικνυόμενου από τεχνική μελέτη που υποβάλλεται
και εγκρίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ».
5. Το εδάφιο α της παρ. 2 του άρθρου 8 της Α5/2280/83
Υ.Δ. όπως ισχύει σήμερα αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ίδρυση δραστηριοτήτων με κινητήρια ισχύ 22 HP ή
άλλη ισοδύναμη μονάδα των κατηγοριών που αναφέρονται
στο Παράρτημα IV (στήλες 3 και 4) για την εξυπηρέτηση
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των αναγκών των εν λόγω περιοχών, μετά από σύμφω−
νη γνώμη της οικείας υγειονομικής υπηρεσίας της Περ.
Ενότητας εφόσον αυτές εγκατασταθούν σε απόσταση
μεγαλύτερη των 1500 μέτρων από τα όρια της ανώτατης
στάθμης των λιμνών Σταμάτας, Μαραθώνα, Υλίκης, Πα−
ραλίμνης και Μόρνου και εφόσον τηρούνται οι διατάξεις
των άρθρων 2 και 3. Το όριο αυτό μπορεί να αυξηθεί
μέχρι τα 5.000 μέτρα, ανάλογα με τον κίνδυνο μόλυνσης
ή ρύπανσης που προκαλείται από τα απόβλητα και την
εν γένει λειτουργία της εγκατάστασης».
6. Στην παρ. 2 του άρθρου 8 της Α5/2280/83 Υ.Δ., (όπως
ισχύει σήμερα) προστίθεται περίπτωση γ ως ακολούθως:
«γ. Η λειτουργία βιομηχανιών−βιοτεχνιών με κινητήρια
ισχύ 22 ΗΡ ή άλλη ισοδύναμη μονάδα, που αναφέρο−
νται στις στήλες 3 και 4 του Παραρτήματος IV, για την
εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνο των αναγκών των
οικισμών που βρίσκονται μέσα στις εν λόγω περιοχές,
με απόφαση της οικείας Περιφέρειας, μετά από γνω−
μάτευση της οικείας Υγειονομικής Υπηρεσίας και της
Ε.ΥΔ.Α.Π., εφόσον:
i. αυτές είχαν εγκατασταθεί και λειτουργούσαν πριν
την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Α5/2280/83 Υγειο−
νομικής Διάταξης (28−12−1983), γεγονός που αποδεικνύ−
εται με την προσκόμιση των σχετικών προϋφιστάμενων
αδειών και βεβαιώσεων λειτουργίας και
ii. από τη λειτουργία τους δεν παράγονται υγρά απόβλη−
τα ενώ τα αστικά λύματα του προσωπικού συλλέγονται
σε στεγανό βόθρο και μεταφέρονται με βυτιοφόρο όχημα
σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων».
7. Η περ. γ της παραγράφου 4 του άρθρου 8 της
Α5/2280/83 Υ.Δ., όπως ισχύει σήμερα, συμπληρώνεται
ως ακολούθως:
«Είναι δυνατόν η απόσταση από τον άξονα των κλει−
στών αγωγών να μειωθεί έως τα 250 μέτρα εφόσον από
τη μείωση αυτή δεν προκύπτει κίνδυνος στην ευστάθεια
των αγωγών αποδεικνυόμενου από τεχνική μελέτη που
υποβάλλεται και εγκρίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία
της ΕΥΔΑΠ».
8. Η παρ. 2 του άρθρου 9 της Α5/2280/83 Υ.Δ. τροπο−
ποιείται − συμπληρώνεται ως ακολούθως:
«Απαγορεύεται η εγκατάσταση νέων ή η επέκταση
υπαρχόντων βουστασίων χοιροστασίων, κτηνοτροφεί−
ων, ορνιθοτροφείων, ποιμνιοστασίων και λοιπών σταυ−
λισμών ζώων στις παρακάτω περιοχές:
α. Μέσα στη λεκάνη απορροής των λιμνών Μαραθώνα
και Σταμάτας.
β. Έξω από τη λεκάνη απορροής των λιμνών Σταμάτας,
Μαραθώνα και μέχρι την απόσταση των 1.500 μ. από τα
όρια της ανώτατης στάθμης αυτών.
γ. Σε απόσταση μικρότερη από 1500 μ. από τα όρια
της ανώτατης στάθμης των λιμνών Υλίκης, Παραλίμνης
και Μόρνου.
δ. Σε απόσταση μικρότερη από 100 μ. από των άξονα
των κλειστών ή 500 μ. από τον άξονα ανοιχτών αγωγών
μεταφοράς των φυσικών νερών των παραπάνω λιμνών»
Η ως άνω απόσταση των 100 μ. δύναται να μειωθεί
έως τα 50 μ. από τα όρια των κλειστών αγωγών εφόσον
από τη μείωση αυτή:
α) δεν προκύπτει κίνδυνος ρύπανσης ή μόλυνσης του
υπόγειου υδροφόρου στρώματος και του νερού, αποδει−
κνυόμενου από υδρογεωλογική μελέτη που εγκρίνεται
από την ΕΥΔΑΠ και από την Υπηρεσία Περιβαλλοντι−
κής Υγιεινής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας σε
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συνεργασία με την Υπηρεσία Υγιεινής Περιβάλλοντος
του Υπουργείου Υγείας και
β) δεν προκύπτει κίνδυνος ζημιών στους αγωγούς
ώστε να προκληθεί ανωμαλία στην κανονική ύδρευ−
ση και δεν προκύπτει κίνδυνος στην ευστάθεια τους,
αποδεικνυόμενου από τεχνική μελέτη που υποβάλλεται
και εγκρίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ».
9. Η παράγραφος 5 του άρθρου 9 της Α5/2280/83,
όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«Απαγορεύεται η κολύμβηση και το κυνήγι μέσα στις
λίμνες Μαραθώνα, Σταμάτας, Υλίκης, Παραλίμνης, Μόρ−
νου και Ευήνου καθώς και στα ανοικτά τμήματα των
αγωγών Υλίκης, Μόρνου, Μαραθώνα και Διυλιστηρίων.
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η ιστιοπλοΐα και παρόμοιες
ψυχαγωγικές δραστηριότητες εντός των λιμνών Μαρα−
θώνα, Υλίκης, Παραλίμνης, Μόρνου και Ευήνου αλλά χω−
ρίς τη χρήση παντός τύπου μηχανοκίνητου εξοπλισμού
με την προϋπόθεση της έγκρισης – σύμφωνης γνώμης
της ΕΥΔΑΠ και της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας
της Περ. Ενότητας προς τον οικείο ΟΤΑ, εφόσον τεκμη−
ριώνεται κατάλληλα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ρύπανσης
ή μόλυνσης των υδάτων των λιμνών».
10. Στο τέλος του άρθρου 11 της Α5/2280/83 Υ.Δ., όπως
ισχύει σήμερα, προστίθεται άρθρο 11 Α ως ακολούθως:
Άρθρο 11 Α
Μεταβατικές Διατάξεις
1. Επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση λειτουργία των πα−
ρακάτω υφιστάμενων δημόσιων εγκαταστάσεων που
λειτουργούν εντός της λεκάνης απορροής της λίμνης
Υλίκης και εντός της ζώνης προστασίας των 10.000
μέτρων από την ανώτατη στάθμη της:
α) Το Γενικό Νοσοκομείο Θηβών
β) Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου
Αλιάρτου – Θεσπιέων
γ) Η εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού των αστι−
κών λυμάτων του Δήμου Θήβας, υπό τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
Τα επεξεργασμένα λύματα θα διατίθενται σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση
145116/2011 (Β 354) περί επαναχρησιμοποίησης αστικών
λυμάτων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, είτε
• με υπεδάφια διάθεση σε απόσταση μεγαλύτερη των
3.500 μέτρων από τα όρια της ανώτατης στάθμης της
λίμνης ή
• στο έδαφος σε απόσταση μεγαλύτερη των 5.000
μέτρων από τα όρια της ανώτατης στάθμης της λίμνης
και πάντα σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση
145116/2011 (ΦΕΚ Β354).
δ) Η εγκατάσταση Χ.Υ.Τ.Α. του Δήμου Θήβας, με την
προϋπόθεση ότι τα στραγγίδια θα επεξεργάζονται και
θα ανακυκλώνονται πλήρως ενός της μονάδας.
2. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η λειτουργία των εγκατα−
στάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων του οικισμού
Λιδωρικίου και του σωφρονιστικού καταστήματος Μα−
λανδρίνου με την προϋπόθεση ότι τα επεξεργασμένα
λύματα θα διατίθενται σύμφωνα με την κοινή υπουργική
απόφαση 145116/2011 (Β/ 354) είτε με υπεδάφια διάθεση
σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.500 μέτρων από τα όρια
της ανώτατης στάθμης της λίμνης ή στο έδαφος σε
απόσταση μεγαλύτερη των 3.500 μέτρων από τα όρια
της ανώτατης στάθμης της λίμνης και πάντα σύμφωνα
με την κοινή υπουργική απόφαση 145115/2014 (ΦΕΚ Β/354)
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3. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η λειτουργία των υφιστάμενων δραστηριοτήτων εγκατεστημένων και λειτουρ−
γούντων πριν την έναρξη ισχύος της Α5/2280/1983, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση των σχετικών
προϋφιστάμενων αδειών και βεβαιώσεων λειτουργίας, υπό την προϋπόθεση ότι τα λύματα του προσωπικού και τα
τυχόν παραγόμενα υγρά απόβλητα θα συλλέγονται σε στεγανούς βόθρους και θα μεταφέρονται με βυτιοφόρα
σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.
4. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η έκδοση άδειας χρήσης ύδατος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κοινή
υπουργική απόφαση οικ.146896/2014 (Β 2878) για τις υφιστάμενες γεωτρήσεις μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας.
11. Οι στήλες 3 και 4 του Παραρτήματος IV της Α5/2280/83 Υ.Δ. τροποποιούνται ως εξής:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV (στήλες 3 και 4)
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΥΕ
3

4

Υποκατηγορία του 151.1

Διατήρηση κρέατος εκτός πουλερικών

151.2
158.1
Υποκατηγορία του 158.4
Υποκατηγορία του 158.6

Διατήρηση πουλερικών
Αρτοποιία – Ζαχαροπλαστική
Παρασκευή ζαχαρωτών
Φρύξη και άλεση καφέ
Παρασκευή κρούστας και καταϊφιών
Παρασκευή πάγου από νερό
Υποκατηγορία του 158.9
Παρασκευή αποφλοιωμένων, καβουρδισμένων και αλμυρών ξηρών
καρπών και σπόρων
Ραπτική πανικών οικιακής χρήσης
Υποκατηγορία του 175.9
Κατασκευή κεντημάτων
Πλεκτική εσωρούχων
Υποκατηγορία των 176.0, 177.1, 177.2 Πλεκτική υφασμάτων, εξωτερικών ενδυμάτων και εξαρτημάτων
ενδυμασίας
Ραπτική ανδρικών, γυναικείων και παιδικών εξωτερικών ενδυμάτων
Ραπτική ενδυμάτων από αδιάβροχα υφάσματα, πλαστικά και από δέρμα
Υποκατηγορία των 182.2, 182.1, 181.0
Ραπτική ενδυμάτων και διαφόρων ειδών ενδυμασίας εκ γουναρικών
Ραπτική ειδικών εξωτερικών ενδυμάτων
Υποκατηγορία του 182.3
Ραπτική εσωρούχων
Κατασκευή ορθοπεδικών ζωνών και επιδέσμων
Υποκατηγορία του 182.9
Κατασκευή εξαρτημάτων ενδυμασίας
Υποκατηγορία του 192.0
Κατασκευή θηκών από δέρμα ή υποκατάστατα αυτού
Υποκατηγορία του 193.0
Επισκευή υποδημάτων
Υποκατηγορία του 203.0
Κατασκευή κουφωμάτων, ρολών παραθύρων και κλιμάκων (από ξύλο)
Κατασκευή τορνευτικής και μικρών αντικειμένων αποκλειστικά ή κύρια
από ξύλο
Κατασκευή ξύλινων επίπλων
Υποκατηγορία του 205.1
Κατασκευή πλεκτών επίπλων
Ταπετσαρίες επίπλων
Κατασκευή ειδών από ξύλο μ.α.α.
Κατασκευή ειδών από καλάμι, λύγο, άχυρο, σπάρτο κλπ εκτός των ειδών
Υποκατηγορία του 205.2
επιπλοποιίας
Κατασκευή χαρτοσάκκων και χαρτοσακουλών
Υποκατηγορία του 212.1
Κατασκευή κυτίων, κιβωτίων και λοιπών ειδών συσκευασίας εκ χάρτου
και χαρτονίου
Υποκατηγορία του 212.9
Κατασκευή ειδών εκ χάρτου και χαρτονίου μ.α.α.
Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου, εικόνας και
223.1, 223.2, 223.3
πληροφορικής
Υποκατηγορία του 245.2
Παρασκευή καλλυντικών και λοιπών ειδών ατομικής τουαλέτας
Υποκατηγορία των 261.2, 261.3, 261.4, Κατασκευή υάλινων αντικειμένων
261.9
Κατεργασία υάλινων κατόπτρων
Υποκατηγορία των 262.1, 262.2,
Αγγειοπλαστική κατασκευή ειδών από πηλό εκτός των για οικοδομές
262.3, 262.4, 262.5
265.2β
Παραγωγή εσβεσμένου ασβέστη
Υποκατηγορία των 268.9β
Κατασκευή μικροαντικειμένων από μη μεταλλικά ορυκτά (όνυξ, κλπ)
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286.3
Υποκατηγορία του 631.2

Υποκατηγορία του 281 και 282
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Κλειθροποιία και κατασκευή σιδερικών για πόρτες, παράθυρα, έπιπλα
κλπ
Εγκαταστάσεις αποθήκευσης τροφίμων γεωργικής προέλευσης με ψύξη
ή χωρίς και αδρανών εν γένει μη τοξικών και επικίνδυνων υλικών
Συσκευαστήρια φρούτων και λαχανικών έως 50KW κατ’ εξαίρεση.
Κατασκευή μεταλλικών αντικειμένων χωρίς χημική κατεργασία και βαφή
έως 50 KW κατ’ εξαίρεση.
Άρθρο 2

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ως ειδικής υπερισχύουν έναντι άλλων γενικότερων διατάξεων.
Άρθρο 3
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η ισχύς της αρχίζει από την ημερομηνία
δημοσιεύσεώς της.
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

F
Αριθ. Α3α/80195/14
(2) ΤΖΑΝΕΙΟ, όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις της
υπ’ αριθ. Υ4α/οικ. 39178 κοινής υπουργικής απόφασης
Ανακατανομή θέσης ειδικευμένου γιατρού ΕΣΥ.
(ΦΕΚ 1253/Β/2012) και όπως αυτή ισχύει, μεταφέρεται με
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
την παρούσα στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών Η
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ και προστίθεται στις θέσεις της ιατρικής
υπηρεσίας (με ταυτόχρονη μεταφορά του ιατρού που
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 28 του Ν. 2646/ την κατέχει).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής
Κυβερνήσεως.
Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236/Α/98).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
ΒΟΡΙΔΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ
του κρατικού προϋπολογισμού.
4. Τις διατάξεις του άρθρο μόνο (παρ. 1η, περ. η) του
F
Π. Δ/τος 103/2004 (ΦΕΚ 70/Α/3−3−04) «Περιορισμός της Αριθ. Α3α/οικ. 112299
(3)
συναρμοδιότητας του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας
Ανακατανομή θέσεων ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ.
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κατά την έκδοση διοικη−
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
τικών πράξεων».
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
5. Τους ισχύοντες οργανισμούς των Νοσοκομείων: Γ.Ν.
Παίδων Αθηνών Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ και Γ.Ν.Π. ΤΖΑΝΕΙΟ.
Έχοντας υπόψη:
6. Την υπ’ αριθ. Υ525/2014 απόφαση του Πρωθυπουργού
1. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 28 του Ν. 2646/
περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουρ− 1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής
γού Υγείας Λεωνίδα Γρηγοράκου (ΦΕΚ/Β/3016/2014).
Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236/Α΄/1998).
7. Την υπ’ αριθ. 21 της 248ης Ολομ./2−12−2014 απόφαση
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
του ΚΕΣΥ.
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με
8. Την υπ’ αριθ. 29339/16−9−2014 εισήγηση της 1ης ΥΠΕ το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).
Αττικής.
3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
9. Τις υπ’ αριθ. 26606/22133/25−9−2014 και 19826/16743/11− της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
07−2014 εισηγήσεις της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου.
του κρατικού προϋπολογισμού.
10. Το υπ’ αριθ. 48ης/11−12−2014 πρακτικό συνεδρίασης
4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4238/2014 «Πρω−
του ΚΕΣΥΠΕ.
τοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκο−
11. Την από με ημερομηνία 17−6−2013 αίτηση του ιατρού πού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α΄/2014),
Νικολάου Γαβαλάκη που υπηρετεί στη θέση, αποφα− όπως ισχύουν.
σίζουμε:
5. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4213/2013 «Προ−
Η μία (1) θέση ειδικευμένου γιατρού ΕΣΥ, ειδικότητας σαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της
Παιδοχειρουργικής, του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
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του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου περί εφαρμογής των
δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνορια−
κής υγειονομικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 261/Α΄/2013).
6. Τις διατάξεις του άρθρο μόνο (παρ. 1η, περ. η) του
Π.δ/τος 103/2004 (ΦΕΚ 70/Α/3−3−04) «Περιορισμός της
συναρμοδιότητας του Υπουργού Εσωτερικών, Δημό−
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κατά την έκδοση
διοικητικών πράξεων».
7. Την υπ’ αριθ. Υ525/2014 απόφαση του Πρωθυπουργού
περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουρ−
γού Υγείας Λεωνίδα Γρηγοράκου (ΦΕΚ/Β/3016/2014).
8. Το υπ’ αριθ. 3/19−02−2014 απόσπασμα πρακτικών του
Δ.Σ. των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων: Γ. Ν.Α. ΚΑΤ και
Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης.
9. Το υπ’ αριθ. 22/18−10−2013 πρακτικό του Δ.Σ. του
(τέως) ενιαίου ΝΠΔΔ: Γ.Ν.Π.Α. Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ − ΠΑΙΔΩΝ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ.
10. Το υπ’ αριθ. 10/04−06−2014 απόσπασμα πρακτικών
του Δ.Σ. των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων: Γ.Ν. Α.
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ − ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ και Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ.
11. Τους ισχύοντες οργανισμούς λειτουργίας των Νο−
σοκομείων Γ.Ν.Α. ΚΑΤ και Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης.
12. Την υπ’ αριθ. 15 της 248ης Ολομ. 12−12−2014 από−
φαση του ΚΕΣΥ.
13. Τις υπ’ αριθ. 23288/24−7−2014 και 16398/21−5−2014
εισηγήσεις της 1ης ΥΠΕ Αττικής.
14. Το υπ’ αριθ. 43ης/6−10−2014 (ορθή επανάληψη) πρα−
κτικό συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ.
15. Την από με ημερομηνία 22−07−2013 αίτηση της ια−
τρού Σωτηρίας Σταθοπούλου που υπηρετεί στη θέση,
αποφασίζουμε:
1. Η μία (1) κενή θέση ειδικευμένου γιατρού ΕΣΥ, ειδι−
κότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας ή Αιματολογίας, του
Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, όπως αυτή προ−
βλέπεται στις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ4α/οικ. 121820/12
κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3428/Β/2012), μετα−
φέρεται με την παρούσα στο Γ.Ν.Α. ΚΑΤ και προστίθεται
στις θέσεις της ιατρικής του υπηρεσίας.
2. Η μία (1) θέση ειδικευμένου γιατρού ΕΣΥ, ειδικότητας
Ακτινοδιαγνωστικής, του Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, όπως αυτή προβλέ−
πεται στις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ4α/123768/12 κοινής
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3485/Β/12), μεταφέρεται με
την παρούσα στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης και
προστίθεται στις θέσεις της ιατρικής του υπηρεσίας (με
ταυτόχρονη μεταφορά της ιατρού που κατέχει τη θέση).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ

F
Αριθ. Α3α/69769/14
(4)
Ανακατανομή θέσεων ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 28 του Ν. 2646/

1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής
Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236/Α/1998).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ
98/Α/2005).
3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4238/2014 «Πρω−
τοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκο−
πού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α΄/2014),
όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του άρθρο μόνο (παρ. 1η, περ. η) του
Π.δ/τος 103/2004 (ΦΕΚ 70/Α/3−3−2004) «Περιορισμός της
συναρμοδιότητας του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κατά την έκδοση διοικη−
τικών πράξεων».
6. Τους ισχύοντες οργανισμούς λειτουργίας των
Νοσοκομείων: α) Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, β) Γ.Ν.Π.Α. Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ,
γ) Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ και δ) Εθνικό Κέντρο Αποκα−
τάστασης.
7. Την υπ’ αριθ. Υ525/2014 απόφαση του Πρωθυπουργού
περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουρ−
γού Υγείας Λεωνίδα Γρηγοράκου (ΦΕΚ/Β/3016/2014).
8. Την υπ’ αριθ. 20 της 248ης Ολομ./2−12−2014 απόφαση
του ΚΕΣΥ.
9. Τις υπ’ αριθ. 16435/21−5−2014, 24116/31−7−2014 και
24472/4−8−2014 εισηγήσεις της 1ης ΥΠΕ Αττικής.
10. Το υπ’ αριθ. 43ης /6−10−2014 (ορθή επανάληψη) πρα−
κτικό συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ.
11. Την από με ημερομηνία 10−02−2014 αίτηση της ια−
τρού Χριστίνα − Αναστασία Ραπίδη που υπηρετεί στη
θέση, αποφασίζουμε:
1. Η μία (1) κενή θέση ειδικευμένου γιατρού ΕΣΥ, ειδι−
κότητας Ουρολογίας, του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», όπως αυτή προβλέπεται στις δια−
τάξεις της υπ’ αριθ. Υ4α/οικ. 122815/12 κοινής υπουργι−
κής απόφασης (ΦΕΚ 3507/Β/2012), μεταφέρεται με την
παρούσα στο Γ.Ν. Παίδων Αθηνών Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ και
προστίθεται στις θέσεις της ιατρικής υπηρεσίας, όπως
αυτές ισχύουν με την υπ’ αριθ. Υ4α/οικ. 123764 κοινή
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3485/Β/2012) και όπως αυτή
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Η μία (1) θέση ειδικευμένου γιατρού ΕΣΥ, ειδι−
κότητας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, του
Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης, όπως αυτή προ−
βλέπεται στις διατάξεις της υπ’ αριθ. Α1α/4210/98
κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1519/Β/1999),
μεταφέρεται με την παρούσα στο Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗ−
ΜΑΤΑΣ και προστίθεται στις θέσεις της ιατρικής
υπηρεσίας, όπως αυτές ισχύουν με την υπ’ αριθ.
Υ4α/οικ.122815 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
3507/Β/2012) (με ταυτόχρονη μεταφορά της ιατρού
που κατέχει τη θέση).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθ. 15426/A1−11820
(5)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για τους υπαλλή−
λους της Διεύθυνσης Πληροφορικής της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής για το μήνα Ιανουάριο 2015.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του Ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα
(ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(Ελληνικής Στατιστικής Αρχής) ως Ανεξάρτητης Αρ−
χής» (ΦΕΚ 38/τ.Α/9.3.2010), όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.3899/2010 με θέμα «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του
προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας»,
(ΦΕΚ 212/τ.Α΄/17.12.2010),
β. του άρθρου 323 του Ν.4072/2012 «Βελτίωση επιχει−
ρηματικού περιβάλλοντος−Νέα εταιρική μορφή−Σήματα−
Μεσίτες Ακινήτων−Ρυθμίσεις θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων
και αλιείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 86/τ.Α/11.4.2012),
γ. του Π.δ. 226/2000 «Οργανισμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ»,
δ. του υπ’ αριθ. ΓΠ−400/27.8.2012 (ΦΕΚ 2390/τ.Β/28.8.2012)
Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής.
2. του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α΄/
27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολό−
γιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατά−
ξεις εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομι−
κής πολιτικής 2012−2015», όπως αντικαταστάθηκε με τη
παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012)
και το άρθρο 176 του Ν.4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α/5.5.2014).
3. Την υπ’ αριθ. 2/8400/0022/14.11.2011 εγκύκλιο του
Γ.Λ.Κ. με θέμα:«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των
διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του Ν.4024/2011
(ΦΕΚ 226/Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο−
λόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες δι−
ατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη−
μοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» και την υπ’ αριθ.
2/41768/0022/20.5.2014 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. με θέμα «Κοινο−
ποίηση διατάξεων περί τροποποίησης της παρ. 1 του άρθρου
20 του Ν. 4024/2011 σχετικά με την υπερωριακή εργασία».
4. Την ανάγκη να προσφέρει υπηρεσία και πέραν
του κανονικού ωραρίου το προσωπικό της Διεύθυνσης
Πληροφορικής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, λόγω
εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών και
συγκεκριμένα:
Α. Μηχανογραφική υποστήριξη των εκτάκτων, εποχι−
κών και επειγουσών εργασιών, που πρέπει να διεκπε−
ραιωθούν εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος
από τις παραγωγικές και υποστηρικτικές Διευθύνσεις
της ΕΛΣΤΑΤ.
Β. έκτακτη και επείγουσα πιλοτική εφαρμογή του
πακέτου ΑΡΕΧ, για τη δημιουργία διαδικτυακών (web)
ερωτηματολογίων των ερευνών EU−SILC, Ιχθυοκαλλιερ−
γειών, Αποβλήτων και Θαλάσσιας Αλιείας, τη δημιουργία
περιβάλλοντος διάχυσης στοιχείων Εξωτερικού Εμπορί−
ου και τη συντήρηση των web εφαρμογών Εκπαίδευσης.
Γ. Επείγουσα εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λει−
τουργία των συστημάτων ασφαλούς κρυπτογραφημένης
μεταφοράς και υποδοχής δεδομένων από διοικητικές
πηγές, σε εφαρμογή σχετικού μνημονίου συνεργασίας
μεταξύ ΕΛΣΤΑΤ, ΓΓΠΣ, ΓΓΔΕ και ΙΚΑ.
Δ. Επείγουσα εγκατάσταση, παραμετροποίηση και
θέση σε λειτουργία ασφαλούς βάσης υποδοχής και
αποθήκευσης δεδομένων από διοικητικές πηγές.
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Ε. έκτακτη μετάπτωση των κεντρικών Η/Υ σε νέο υλικό
με Virtual Machines.
ΣΤ. Επείγουσα Ετήσια Γεωργική Έρευνα: Σχεδιασμός,
ανάπτυξη και υποστήριξη Web εφαρμογής με Oracle
Forms 11g.
Ζ. Εποχική προετοιμασία για την Απογραφή Πληθυ−
σμού 2021.
Η. Έκτακτες αναρτήσεις στη διαδικτυακή πύλη της Υπη−
ρεσίας, έκτακτες ή επείγουσες εκτυπώσεις αναφορών.
5. Την υπ’ αριθ. 14830/Α2−7550/5.12.2014 (ΑΔΑ: 6ΗΣΗ6ΣΙ−
3Χ9) προέγκριση ανάληψης υποχρέωσης για την πλη−
ρωμή της δαπάνης και το γεγονός ότι, για την κάλυψη
των παραπάνω αναγκών προκαλείται δαπάνη ποσού
σαράντα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (40.320,00 €)
σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής του ΚΑΕ 0261 οικονομικού έτους 2015
για την αποζημίωση υπερωριακής εργασίας των υπαλ−
λήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας για το μήνα Ιανουάριο
2015, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για το μήνα
Ιανουάριο 2015, με την προβλεπόμενη από το νόμο αμοι−
βή, για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Πληροφορικής.
Οι ώρες της υπερωριακής απασχόλησης, ορίζονται
μέχρι είκοσι (20) ανά μήνα και ανά υπάλληλο, για είκοσι
τρεις (23) υπαλλήλους της παραπάνω Διεύθυνσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 22 Δεκεμβρίου 2014
Ο Πρόεδρος
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
F
Αριθ. 15422/A1−11818
(6)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για τους υπαλλή−
λους της Διεύθυνσης Οικονομικής Διοίκησης της ΕΛ−
ΣΤΑΤ για τον μήνα Ιανουάριο 2015.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του Ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα
(ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(Ελληνικής Στατιστικής Αρχής) ως Ανεξάρτητης Αρ−
χής» (ΦΕΚ 38/τ.Α/9.3.2010), όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.3899/2010 με θέμα «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του
προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας»,
(ΦΕΚ 212/τ.Α΄/17.12.2010),
β. του άρθρου 323 του Ν.4072/2012 «Βελτίωση επι−
χειρηματικού περιβάλλοντος−Νέα εταιρική μορφή−Σή−
ματα−Μεσίτες Ακινήτων−Ρυθμίσεις θεμάτων ναυτιλίας,
λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 86/τ.
Α΄/11.4.2012),
γ. του Π.δ. 226/2000 «Οργανισμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ»,
δ. του υπ’ αριθ. ΓΠ−400/27.8.2012 (ΦΕΚ 2390/τ.Β/28.8.2012)
Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής.
2. του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ226/τ.Α/27.10.2011)
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής πολι−
τικής 2012−2015», όπως αντικαταστάθηκε με τη παρ. 1
του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012)) και το
άρθρο 176 του Ν.4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α/5.5.2014).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3. Την υπ’ αριθ. 2/8400/0022/14.11.2011 εγκύκλιο του
Γ.Λ.Κ. με θέμα:«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των
διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του Ν.4024/2011
(ΦΕΚ 226/Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο−
λόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες δι−
ατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη−
μοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» και την υπ’ αριθ.
2/41768/0022/20.5.2014 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. με θέμα «Κοι−
νοποίηση διατάξεων περί τροποποίησης της παρ. 1 του
άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 σχετικά με την υπερωριακή
εργασία».
4. Την ανάγκη να προσφέρει υπηρεσία και πέραν του
κανονικού ωραρίου το προσωπικό της Διεύθυνσης Οι−
κονομικής Διοίκησης της ΕΛΣΤΑΤ, λόγω εκτάκτων και
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών και συγκεκριμένα:
α) επείγουσα εργασία και ενέργειες για τον κατα−
σταλτικό έλεγχο 2013
β) επείγουσες εργασίες προώθησης πληρωμών, κυ−
ρίως των Ιδιωτών Συνεργατών, λόγω ολοκλήρωσης
ερευνών
γ) εργασίες για την εφαρμογή των διατάξεων του
Ν.4270/2014
δ) επείγουσες εργασίες προώθησης διαγωνισμών για
νέες μισθώσεις ακινήτων στις Υπηρεσίες Στατιστικής
Νομών των οποίων λήγουν οι τρέχουσες μισθώσεις και
διενεργούνται από την ΕΛΣΤΑΤ και όχι από την Κτημα−
τική Υπηρεσία του Δημοσίου
ε) επείγουσες εργασίες αναφορικά με τη διενέργεια
διαγωνισμών και την υλοποίηση των έργων ΕΣΠΑ δε−
δομένου ότι τα χρονικά όρια επιλεξιμότητας των έργων
είναι περιορισμένα
στ) επείγουσες εργασίες για την εφαρμογή των δια−
τάξεων του Ν.4281/2014 «Περί Προμηθειών»
ζ) επείγουσες εργασίες για την προετοιμασία λειτουρ−
γίας του Παιδικού Σταθμού
η) επείγουσες εργασίες για τα θέματα συντήρησης
του κτιρίου της ΚΥ σε συνάρτηση με το συμβόλαιο

μίσθωσης που έχει συνάψει το Ελληνικό Δημόσιο με
τον ιδιοκτήτη
θ) επείγουσες εργασίες για σύνταξη ΔΑΥΚ (λόγω
των συνεχόμενων συνταξιοδοτήσεων υπαλλήλων) και
βεβαιώσεων κρατήσεων υπέρ Επικουρικών Ταμείων ή
μηνιαίων αποδοχών για την αναγνώριση πραγματικού
ή πλασματικού χρόνου υπηρεσίας, εν όψει των επικεί−
μενων συνταξιοδοτήσεων
ι) επείγουσες και έκτακτες εργασίες για την εισαγω−
γή των προσωπικών και μισθολογικών δεδομένων στο
σύστημα μισθοδοσίας των υπαλλήλων από προσλήψεις
ια) προώθηση των εργασιών που αφορούν τη γραμμα−
τειακή υποστήριξη των ανωτέρω επειγουσών και έκτα−
κτων εργασιών των Τμημάτων της Διεύθυνσης.
5. Την υπ’ αριθ. 14830/Α2−7550/5.12.2014 (ΑΔΑ:6ΗΣΗ6ΣΙ−
3Χ9) απόφαση προέγκρισης ανάληψης υποχρέωσης
ποσού σαράντα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ
(40.320,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε
βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της
ΕΛΣΤΑΤ του οικονομικού έτους 2015 στον ΚΑΕ 0261 για
την αποζημίωση υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων
της Κεντρικής Υπηρεσίας για τον μήνα Ιανουάριο 2015,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για το μήνα
Ιανουάριο 2015, με την προβλεπόμενη από το Νόμο αμοι−
βή, για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Οικονομικής
Διοίκησης.
Οι ώρες της υπερωριακής απασχόλησης, ορίζονται
μέχρι είκοσι (20) για τον ανωτέρω μήνα και ανά υπάλ−
ληλο, για είκοσι ένα (21) υπαλλήλους της παραπάνω
Διεύθυνσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 22 Δεκεμβρίου 2014
Ο Πρόεδρος
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
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