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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
   Αριθμ. 2/33953/0022 (1)
Καθορισμός αμοιβής Έκτακτης Επιτροπής για την τεχνι−

κή αξιολόγηση για την «προμήθεια βελόνων (fistula) 
τεχνητού νεφρού».  

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.1 Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).

1.2 Του ν. 2286/1995 άρθρο 6 παρ. 3 (ΦΕΚ 19/Α΄/1995) «Προμή−
θειες του δημοσίου και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως 
τροποποιήθηκε από τον ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α΄/1999).

1.3 Του ν. 1256/1981 (ΦΕΚ 65/Α΄/1981) «Για πολυθεσία κ.λπ.» 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 1326/ 1995 και 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2303/ 1995.

1.4 Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α΄/ 
23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλ−
λήλων του Δημοσίου... κ.τ.λ.».

1.5 Του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α΄/1997).
1.6 Του ν. 1943/άρθρο 7 παρ. 1. (ΦΕΚ 2040/Β΄/19.11.1999) 

«Περί μεταβίβασης εξουσίας υπογραφή από Γεν. Γραμ−
ματείς».

1.7 Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 
232/Α΄/1978) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του 
ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57/Α΄/1993).

1.8 Του π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α΄/1996) «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνο−
λογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» όπως τρο−
ποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/ Α΄/17.3.2004).

1.9 Του π.δ. 59/1996 (ΦΕΚ 51/Α΄/18.3.1996) «Σύσταση Γε−
νικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της.

1.10 Του άρθρου 2 του π.δ. 195/1995 (ΦΕΚ 102/Α΄/1995) 
«Οργανισμός Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών» 
του Υπουργείου Εμπορίου.

1.11 Του άρθρου 6 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α΄/1995) «Προ−
μήθειες Δημοσίου Τομέα κ.λπ.».

2. Τις αποφάσεις:
2.1 Την υπ’ αριθμ. Δ/15/Φ19/4889/24.3.2004 (ΦΕΚ 528/

Β΄/2004) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Ανάπτυξης».
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δ. Την υπ’ αριθμ. Φ. 451/41/10623/Σ.144/1.3.00/ΕΠΥΕΘΑ/
ΔΣΣΑΔ Υπουργική απόφαση, με την οποία καθορίζονται 
οι Υπηρεσίες του ΠΝ που λειτουργούν σε 24ωρη και 
12ωρη βάση.

ε. Το υπ’ αριθμ. 23/8.6.2006 Πρακτικό του ΔΣ/ΜΤΝ.
στ. Το γεγονός ότι, το ΜΤΝ δεν επιχορηγείται από τον 

Κρατικό Προϋπολογισμό και ως εκ τούτου δεν προκα−
λείται οικονομική επιβάρυνση στον Προϋπολογισμό του 
Κράτους από την αποζημίωση υπερωριακής απασχό−
λησης των υπαλλήλων του, αλλά από τις διατάξεις της 
παρούσης απόφασης προκαλείται οικονομική επιβάρυνση 
στον Προϋπολογισμό του ΜΤΝ ύψους 16.115,91 ΕΥΡΩ.

ζ. Την υπ’ αριθμ. 333/4.4.2006 απόφαση του ΔΣ/ΕΑΑΝ.
η. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσης 

απόφασης προκαλείται οικονομική επιβάρυνση στον Προ−
ϋπολογισμό της ΕΑΑΝ ύψους 372,60 ΕΥΡΩ.

θ. Την υπ’ αριθμ. 246717/1.3.2006 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Περί 
αναθέσεως αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής 
Άμυνας» (ΦΕΚ 274/3.3.2006 τ.Β΄), αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή 
για εκτέλεση εργασίας απογευματινής, νυκτερινής, Κυ−
ριακών και εξαιρέσιμων ημερών καθώς και για συμπλή−
ρωση των υποχρεωτικών ωρών εβδομαδιαίας εργασίας 
του Μόνιμου Πολιτικού Προσωπικού των Υπηρεσιών του 
Πολεμικού Ναυτικού, ΜΤΝ και ΕΑΑΝ, η οποία κρίνεται 
απαραίτητη για την αντιμετώπιση εποχικών, εκτάκτων και 
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, κατά το Β΄ Εξάμηνο 
2006 (ήτοι από 1.7.2006 μέχρι 31.12.2006).

2. Η υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή θα εκτελεσθεί 
ως ακολούθως:

α. Για παροχή απογευματινής εργασίας
(1) Από 2000 Μόνιμους Πολιτικούς Υπαλλήλους και μέχρι 

65.000 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 0511).
(2) Από 15 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του Πεδίου Βολής 

Κρήτης και μέχρι 340 ώρες εργασίας ( Π/Υ Π.Β.Κ.)
(3) Από 76 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΝΟ−

ΔΚ−Κ14 και μέχρι 27036 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 4411 ή 
4711).

(4) Από 18 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του NK/NATO/FORACS 
και μέχρι 6480 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 4412) και (ΚΑΕ 
4712).

(5) Από 36 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του ΓΕΝ/Γ4 και μέχρι 
1620 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 4112).

(6) Από 11 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του ΜΤΝ και μέχρι 
3.132 ώρες εργασίας (Π/Υ ΜΤΝ, ΚΑΕ 0261).

(7) Από έναν (1) Μον. Πολ. Υπάλληλο της ΕΑΑΝ και μέχρι 
60 ώρες εργασίας ( Π/Υ ΕΑΑΝ, ΚΑΕ 0260−0261).

β. Για παροχή νυκτερινής εργασίας και εργασίας κατά 
τη διάρκεια Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών καθώς 
επίσης και νια συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομα−
διαίας εργασίας (Βάρδιες)

(1) Από 400 Μον. Πολ. Υπαλλήλους και μέχρι 55000 ώρες 
εργασίας (ΚΑΕ 0512).

(2) Από 25 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του Π.Β.Κ. και μέχρι 
145 ώρες εργασίας ( Π/Υ Π.Β.Κ).

(3) Από 76 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΝΟ−ΔΚ 
και μέχρι 61836 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 4411 ή ΚΑΕ 4711).

(4) Από 18 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του NK/NATO/FORACS 
και μέχρι 6588 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 4412 ή ΚΑΕ 4712).

3. Τα όρια υπερωριακής εργασίας κατά Υπηρεσία θα 
καθορίζονται από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, σύμ−
φωνα με τις απαιτούμενες ανά τρίμηνο υπηρεσιακές 
ανάγκες.

4. Η αποζημίωση, που θα απαιτηθεί για την εκτέλεση 
της υπερωριακής απασχόλησης μέσα στο πλαίσιο των 
εγκριθεισών ωρών εργασίας Β΄ Εξαμήνου 2006, ύψους τε−
τρακοσίων έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων ΕΥΡΩ (411.500), 
περίπου, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπερβεί 
τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους οικείους ΚΑΕ 
0511 και 0512 προϋπολογισμού ΓΕΝ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Ιουλίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ

    F 
 Αριθμ. Φ Α΄ 50/12081/642 (5)
Θέματα Ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκα−

ταστάσεων (Ε.Η.Ε.). Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατά−
στασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κατα−
σκευής θεμελιακής γείωσης.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

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

για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 229/1986 (Α΄ 96) «Σύσταση και 
οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», του 
π.δ. 396/1989 (Α΄ 172) «Οργανισμός της Γενικής Γραμμα−
τείας Βιομηχανίας», του π.δ. 189/1995 (Α΄ 99) «Συμπλήρωση 
και τροποποίηση του π.δ. 396/1998)».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 27/1996 (Α΄ 19) «Συγχώνευση 
των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» 
και του π.δ. 122/2004 (Α΄ 85) «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού».

4. Το π.δ. 121/2004 (Α΄ 84) «Διορισμός Υπουργών και 
Υφυπουργών». 

5. Τις διατάξεις του ν. 6422/1934 (Α΄ 412) «περί ασκή−
σεως του επαγγέλματος του μηχανολόγου κ.λπ.», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 470/1985 (Β΄ 183) κοινής 
υπουργικής απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και 
ισχύει «περί ηλεκτρολογικού υλικού που προορίζεται να 
χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως σε συμ−
μόρφωση προς την Οδηγία 72/23/ΕΟΚ».

7. Το ν. 1577/1985 (Α΄ 210) «Γενικός Οικοδομικός Κανονι−
σμός», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

8. Την υπ’ αριθμ. Φ7.5/1816/88/27.2.2004 (Β΄ 470) «Αντι−
κατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλε−
κτρικών Εγκαταστάσεων με το πρότυπο HD 384».

9. Το άρθρο 2 του α.ν. 1672/1951 «περί τροποποιήσεως 
και συμπληρώσεως των διατάξεων του ν. 1468/1950 περί 
ιδρύσεως Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού κ.λπ.», 
όπως ισχύει.

10. Την από 16.3.2006 υποβληθείσα εισήγηση της Επι−
τροπής η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ Γ΄ 
7.5/17491/1236/13.10.2005 (Β΄ 1474) απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης.

11. Ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί επιβάρυνση 
του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Προστασία των καταναλωτών ηλεκτρικής 

ενέργειας από ηλεκτροπληξία, 
με εγκατάσταση διατάξεων διαφορικού ρεύματος.

Η εγκατάσταση διατάξεων διαφορικού ρεύματος καθί−
σταται υποχρεωτική για πρόσθετη προστασία από ηλε−
κτροπληξία σε όλες τις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκατα−
στάσεις (Ε.Η.Ε.) που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής 
του άρθρου 103 του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384, όπως ανα−
λύεται στην συνέχεια:

1. Για την επίτευξη της παραπάνω προστασίας, θα 
πρέπει να επιλέγονται και να εγκαθίστανται διατάξεις 
διαφορικού ρεύματος με ονομαστικό διαφορικό ρεύμα 
λειτουργίας μικρότερο ή ίσο με 30 mA, όπως αυτές πε−
ριγράφονται στο άρθρο 531.2 του Προτύπου ΕΑΟΤ HD 
384.

2. Στις νέες Ε.Η.Ε. και για επεκτάσεις ή τροποποιήσεις 
Ε.Η.Ε. που κατασκευάζονται με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 
384, θα πρέπει να εγκαθίσταται τουλάχιστον μια διάταξη 
διαφορικού ρεύματος όπως αναφέρεται στην παραπάνω 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Η διάταξη, ή οι διατάξεις διαφορικού ρεύματος, πρέ−
πει να καλύπτουν όλα τα υπόλοιπα κυκλώματα ισχυρών 
ρευμάτων της Ε.Η.Ε. τα οποία δεν καλύπτονται με διά−
ταξη διαφορικού ρεύματος με βάση τις απαιτήσεις του 
Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384.

3. Για όλες τις παλαιές Ε.Η.Ε. που έχουν κατασκευα−
στεί με τον προηγουμένως ισχύοντα Κανονισμό Ε.Η.Ε., 
ανεξάρτητα από το σύστημα γείωσης του δικτύου από 
το οποίο τροφοδοτούνται, θα πρέπει να εγκατασταθεί, 
εφόσον δεν υπάρχει, τουλάχιστον μια διάταξη διαφορικού 
ρεύματος όπως αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 
1 του παρόντος άρθρου.

Η κάλυψη από ηλεκτροπληξία με διάταξη ή διατάξεις 
διαφορικού ρεύματος θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα 
τα κυκλώματα ισχυρών ρευμάτων της εγκατάστασης. Η 
εγκατάσταση της διάταξης ή των διατάξεων διαφορικού 
ρεύματος στις παλαιές εγκαταστάσεις, θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί εντός τριετίας από την δημοσίευση της 
παρούσας ρύθμισης.

Ιδιαίτερα, σε παλαιές εγκαταστάσεις, στις οποίες εφαρ−
μόζεται σύστημα γείωσης του δικτύου ΤΤ (άμεση γείωση 
μέσω των σωληνώσεων ύδρευσης), θα πρέπει να ελέγ−
χεται με μέτρηση όπως ορίζεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 
384 η αντίσταση της γείωσης πριν από την εγκατάσταση 
της διάταξης ή των διατάξεων διαφορικού ρεύματος. Αν η 
τιμή της αντίστασης της γείωσης της ηλεκτρικής εγκατά−
στασης που θα μετρηθεί, δεν παρέχει ασφαλή λειτουργία 
έναντι ηλεκτροπληξίας της Ε.Η.Ε., όπως αναφέρεται στην 
συνέχεια, θα πρέπει να γίνεται απαραίτητα βελτίωση της 
γείωσης (π.χ. με πρόσθεση ηλεκτροδίων). 

Όλα τα μέτρα προστασίας που θα πρέπει να έχουν 
ληφθεί σε αυτές τις Ε.Η.Ε. συμπεριλαμβανομένων και των 
διατάξεων διαφορικού ρεύματος, θα πρέπει να διασφα−
λίζουν ότι σε περίπτωση σφάλματος προς εκτεθειμένα 
αγώγιμα μέρη: η τάση επαφής σε αυτά δεν θα ξεπεράσει 
τα 50V και η τάση τροφοδότησης στο αντίστοιχο τμήμα 
της Ε.Η.Ε., στο οποίο εμφανίζεται το σφάλμα, θα διακό−
πτεται σε λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα.

4. Κοντά στην διάταξη ή τις διατάξεις διαφορικού ρεύ−
ματος, θα πρέπει να τοποθετείται πινακίδα με οδηγίες 
στα ελληνικά για δοκιμή καλής λειτουργίας από τον 
χρήστη όπως αναφέρεται στην παράγραφο 531.2.1.5 του 
Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384.

5. Στα τμήματα των Ε.Η.Ε. που αναφέρονται στις παρα−
γράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, στα οποία εφαρ−
μόζεται σαν μέτρο προστασίας από ηλεκτροπληξία:

−Ηλεκτρικός διαχωρισμός,
−Πολύ χαμηλή τάση ασφαλείας (SELV) ή πολύ χαμηλή 

τάση προστασίας (PELV),
η κάλυψη των τμημάτων αυτών με διάταξη διαφορικού 

ρεύματος είναι προαιρετική, εφόσον αυτά τα μέτρα προστα−
σίας πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384.

6. Για τις διατάξεις διαφορικού ρεύματος που πρέπει 
να εγκαθίστανται με βάση τις απαιτήσεις του Προτύπου 
ΕΛΟΤ HD 384, όπως και για αυτές που αναφέρθηκαν στις 
παραπάνω παραγράφους 1 έως και 4 του παρόντος άρ−
θρου δεν θα πρέπει να δίδεται δυνατότητα παράκαμψής 
τους από τον χρήστη.

Άρθρο 2
Θεμελιακή Γείωση.

1. Για όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδο−
μές, μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, οι 
οποίες διαθέτουν Ε.Η.Ε., ανεξάρτητα από το σύστημα 
γείωσης του δικτύου από το οποίο τροφοδοτούνται, η 
θεμελιακή γείωση καθίσταται υποχρεωτική.

2. Ο τρόπος κατασκευής της θεμελιακής γείωσης είναι 
αυτός που προδιαγράφεται στα ισχύοντα Ευρωπαϊκά 
ή Διεθνή Πρότυπα έως ότου εκδοθούν τα αντίστοιχα 
σχετικά πρότυπο του Ε.Λ.Ο.Τ..

3. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι οικοδομές 
από προκατασκευασμένα στοιχεία ή οι λυόμενες κατα−
σκευές οι οποίες δεν διαθέτουν ειδική θεμελίωση.

4. Σε κτίρια με φέροντα οργανισμό από χάλυβα κατα−
σκευών, δύνανται να εφαρμόζεται η απ’ ευθείας γείωση 
στο χάλυβα του φέροντος οργανισμού.

5. Μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση της ρύθμισης 
του παρόντος θα πρέπει να εναρμονισθεί ανάλογα ο 
ισχύων Κτιριοδομικός Κανονισμός (άρθρο 30).

Άρθρο 3 
Επαγγελματικά δικαιώματα 

στις εγκαταστάσεις της παρούσας απόφασης.

Σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα για τη με−
λέτη, εφόσον αυτή προβλέπεται, την επίβλεψη εκτέλεσης 
της μελέτης, την εγκατάσταση και την επίβλεψη της λει−
τουργίας των εγκαταστάσεων της παρούσας απόφασης 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

Άρθρο 4

Οι διατάξεις της απόφασης αυτής ισχύουν από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Ιουλίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΟΥΦΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

    F 
 Αριθμ. 15129 ΕΦΑ 2807 (6)
Σύσταση επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο 

του Έργου «Ανάπτυξη Δημόσιων Ερευνητικών Φορέων, 
Πρόγραμμα ΑΚΜΩΝ», Μέτρο 4.2. του ΕΠΑΝ. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
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