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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 172 (1)
Σύσταση μίας (1) θέσης κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας 

Γραμματέων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

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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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. 

Διά ταξης, 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 
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«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:

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 ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 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 

ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ




