23811

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1730
9 Δεκεμβρίου 2005

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την
εφαρμογή του Κανονισμού εσωτερικών εγκατα−
στάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας
έως και 1 bar (Κ.Υ.Α. Δ3/Α/11346/30.6.2003 – ΦΕΚ
963/Β/15.7.2003). ...............................................................................

1

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 15480/ΕΦΑ/3072/8.12.2004
απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης. ......................... 2
Συγκρότηση και καθορισμός αποζημίωσης της Ομά−
δας Εργασίας με έργο την κωδικοποίηση της νο−
μοθεσίας που διέπει την ίδρυση και λειτουργία
των Ιδιωτικών Σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και
των Ιδιωτικών Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαι−
δευτηρίων (ΤΕΕ). ............................................................................. 3
Υπερωρίες διοικητικών υπαλλήλων Εκκλησιαστικής
Εκπαίδευσης. ..................................................................................... 4
Τροποποίηση του Οργανισμού του Πανεπιστημιακού
Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. ................ 5
Μετατροπή θέσης κλάδου γιατρών ΕΣΥ, στο Γενικό
Νοσοκομείο Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ». ........................ 6
Τροποποίηση της 7004/3/40−θ από 23.4.2004 απόφα−
σης Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Μεταβίβαση αρ−
μοδιοτήτων Υπουργού Δημόσιας Τάξης σε υφι−
στάμενα υπηρεσιακά όργανα» (Β΄− 649)..................... 7
Ορισμός αναπληρωματικών μελών στην επιτροπή
που συγκροτήθηκε για την αναμόρφωση και τον
εκσυγχρονισμό του θεσμικού νομοθετικού πλαι−
σίου που διέπει την Ε.Υ.Π. ...................................................... 8
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε−
σίας του Δήμου Νεμέας. .......................................................... 9

Αριθμ. Δ3/Α/22560
(1)
Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρ−
μογή του Κανονισμού εσωτερικών εγκαταστάσεων
φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar
(Κ.Υ.Α. Δ3/Α/11346/30.6.2003 – ΦΕΚ 963/Β/15.7.2003).
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
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98 Α΄) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρό−
ντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
2. Τις διατάξεις του π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ Α 168) «Συγ−
χώνευση των Υπουργείων Βιομηχανίας, Ενέργειας και
Τεχνολογίας, Εμπορίου και Τουρισμού στο Υπουργείο
Ανάπτυξης» και του π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α) «Ανασύ−
σταση Υπουργείου Τουρισμού».
3. Τις διατάξεις του π.δ. 229/86 (ΦΕΚ 96/Α) «Σύσταση
και οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του ν. 2364/95 (ΦΕΚ 252/Α/6.12.1995)
«Σύσταση του Σώματος Ελέγχου και Σχεδιασμού, εισα−
γωγή, μεταφορά, εμπορία και διανομή φυσικού αερίου
και άλλες διατάξεις».
5. Tις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 3175/2003 (ΦΕΚ
207/Α/03) «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τη−
λεθέρμανση και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του ν. 372/1976 (ΦΕΚ Α 166) «περί συ−
στάσεως και λειτουργίας του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης, ΕΛΟΤ», όπως αυτός τροποποιήθηκε και
ισχύει, καθώς και το π.δ. 155/1997 (ΦΕΚ Α 131) «Σύσταση
και Καταστατικό της ΕΛΟΤ Α.Ε.».
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7. Τις διατάξεις του π.δ. 334/1994 (ΦΕΚ Α 176) «Προϊό−
ντα Δομικών Κατασκευών» όπως αυτό τροποποιήθηκε
και ισχύει, με το οποίο εναρμονίσθηκε με το Εθνικό
Δίκαιο η Οδηγία 89/106/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νο−
μοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που
αφορούν τα προϊόντα του τομέα των δομικών έργων.
8. Την ΚΥΑ με αριθμό Δ3/Α/11346/30.6.2003 ( ΦΕΚ 963/
Β/ 15.7.2003 ) «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων
φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar » των
Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δημοσίων Έργων.
9. Το FAX με στοιχεία 09−7558/ΑΤ/exa/2005−11−08 του
ΕΛ.Ο.Τ., με το οποίο ενημερώθηκε το Υπουργείο Ανά−
πτυξης ότι η δημόσια κρίση για την υπόψη τροποποίηση
του Κανονισμού Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού
Αερίου, στο πλαίσιο της κοινοτικής οδηγίας 98/34/ΕΕ,
έληξε και μπορεί να προχωρήσει στη δημοσίευσή της.
10. Την ανάγκη για την εφαρμογή υψηλής προστασί−
ας των καταναλωτών, συμπεριλαμβανόμενης και της
αντισεισμικής, καθώς και την ανάγκη διασφάλισης της
ορθής λειτουργίας των εσωτερικών εγκαταστάσεων
φυσικού αερίου, αποφασίζουμε:
Η παράγραφος 1.2.5 της ΚΥΑ Δ3/Α/11346/30.6.2003
(ΦΕΚ 963/Β/2003) «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστά−
σεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1
bar» αντικαθίσταται ως ακολούθως:
1.2.5. Συμμόρφωση εγκαταστάσεων αερίου
1.2.5.1. Οι εγκαταστάσεις αερίου οφείλουν να συμμορ−
φώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
1.2.5.2. Οι Εταιρίες Αερίου, πριν από την παροχή αε−
ρίου, οφείλουν να ελέγχουν την ως άνω συμμόρφωση
και να ενημερώνουν τους πελάτες τους σχετικά με τις
απαιτήσεις του παρόντος Κανονισμού.
1.2.5.3. Τα πάσης φύσεως υλικά αερίου, τα οποία χρη−
σιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις οφείλουν να συμμορ−
φώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Η
συμμόρφωση αυτή αποδεικνύεται :
• Εάν τα υλικά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
π.δ. 334/94 (Δομικά Υλικά) ή της ΚΥΑ 15233/91(Συσκευές
Αερίου) ή της ΚΥΑ 16289/330/99 (Εξοπλισμοί υπό Πίε−
ση) ή άλλης διάταξης η οποία προβλέπει σήμανση CE,
με την νόμιμη ύπαρξη της Σήμανσης CE, καθώς και
με τη διαθεσιμότητα των εγγράφων, τα οποία κατά
περίπτωση συνοδεύουν τα υλικά, σύμφωνα με τις ως
άνω διατάξεις.
• Εάν τα υλικά δεν εμπίπτουν στην ως άνω περίπτωση,
με την προσκόμιση βεβαίωσης καταλληλότητας, η οποία
εκδίδεται από Φορέα Πιστοποίησης χώρας− μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά εξουσιοδοτημένο να εκδίδει
πιστοποιητικά συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του
παρόντος Κανονισμού.
• Η ως άνω εξουσιοδότηση παρέχεται από το Υπουρ−
γείο Ανάπτυξης ή από την αντίστοιχη επίσημη Κρατική
Αρχή της χώρας καταγωγής του φορέα πιστοποίη−
σης.
1.2.5.4. Στην Ελλάδα αρμόδιος φορέας για την εφαρ−
μογή του παρόντος Κανονισμού και την έκδοση βεβαι−
ώσεων καταλληλότητας χρήσης υλικών είναι ο ΕΛΟΤ,
ο οποίος υποστηρίζεται στο έργο του αυτό από Ειδική
Τεχνική Ειτροπή εμπειρογνωμόνων (στο εξής Επιτροπή),
οι οποίοι θα προέρχονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης
(Δ/νση Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών και Δ/νση Πολι−
τικής Ποιότητας), τον ΕΛΟΤ και τις Εταιρείες Αερίου.

Με απόφαση του ΔΣ του ΕΛΟΤ συγκροτείται η εν
λόγω επιτροπή και ορίζονται οι λεπτομέρειες για τη
λειτουργία της, καθώς και οι προϋποθέσεις για τη χο−
ρήγηση των βεβαιώσεων.
1.2.5.5. Η Επιτροπή μεριμνά για την ετοιμασία και
ενημέρωση πίνακα καταλληλότητας υλικών αερίου,
αναφέροντας κατάλληλα και τα αντίστοιχα πρότυπα
ή προδιαγραφές.
1.2.5.6. Οι Εταιρείες Αερίου που λειτουργούν στην
Ελλάδα υποχρεούνται να καλύπτουν τις δαπάνες λει−
τουργίας της ως άνω Επιτροπής μέχρι του ποσού των
30.000 € κατ’ έτος.
1.2.5.7. Οι εταιρείες αερίου εξετάζουν κατά πόσον τα
υλικά που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις αερί−
ου αναφέρονται στον ως άνω πίνακα καταλληλότητας
υλικών αερίου. Σε αρνητική περίπτωση, εξετάζουν εάν
υπάρχει σήμανση CE ή βεβαίωση καταλληλότητας για
τα υλικά αυτά και ενημερώνουν κατάλληλα την Επι−
τροπή, η οποία με τη σειρά της εξετάζει την ορθότητα
των σχετικών στοιχείων και συμπληρώνει τον πίνακα
υλικών.
1.2.5.8. Η αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΑΝ εποπτεύει την
εφαρμογή του Κανονισμού από τον ΕΛΟΤ και επιλαμ−
βάνεται σε περιπτώσεις αμφισβήτησης.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης άρχεται από την
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2005
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

F
Aριθμ.20062/ΕΦΑ(4359)
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 15480/ΕΦΑ/3072/8.12.2004
απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν 1733/87 «Μετα−
φορά Τεχνολογίας, Εφευρέσεις, Τεχνολογική Καινοτο−
μία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας» (ΦΕΚ
171/Α/22.9.1987), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 18
του ν. 1739/87 «Διαχείριση υδατικών πόρων και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 201/Α/20.11.1989) και το άρθρο 27 του
ν. 2516/97 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βι−
οτεχνικών εγκαταστάσεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ
159/Α/8.8.1997).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 232/92 «Έξοδος του Οργανι−
σμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας από το Δημόσιο Τομέα»
(ΦΕΚ 120/Α/14.7.1992).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των
Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και
Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης»
(ΦΕΚ 19/Α/1996).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/17.03.2004)
«Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».
5. 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

