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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 12
3 Φεβρουαρίου 2006

άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), του άρθρου 4 του
ίδιου νόμου, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6
(παρ. 4) του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και τροποποιήθηκε με τα
ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
άρθρα 7 του ν. 1775/1988 (Α΄ 101), 31 του ν. 2076/1992 (Α΄
15. Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 117/2004
130), 19 του ν. 2367/1995 (Α΄ 261) και 48 του ν. 3427/2005
(Α΄ 82), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδη−
(A΄ 312) και τέλος τις διατάξεις του άρθρου δευτέρου
γίας 2003/108 «για την τροποποίηση της οδηγίας
του ν. 2077/1992 (Α΄ 136) σε συνδυασμό με τις διατάξεις
2002/96 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού
της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 2939/2001 (Α΄ 179).
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» του Συμβου−
2. Τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 (παρ. 2, 3 και 4),
λίου της 8ης Δεκεμβρίου 2003 .................................................. 1
28,
29 και 30 του ν. 1650/1986 «για την προστασία του
16. Συμπλήρωση διατάξεων του β.δ. από 30−11/6.12.1940
περιβάλλοντος»
(Α΄ 160) όπως το άρθρο 30 τροποποιή−
«Περί επιθεωρήσεως σφαγίων» (Α 419), όπως τρο−
θηκε
με
το
άρθρο
98 (παρ. 12) του ν. 1892/1990 για τον
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα ..............
2 εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη κ.λπ. (Α΄ 101) και στη
συνέχεια η παράγραφος 1 του ίδιου άρθρου τροποποι−
17. Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Πυροσβεστι−
ήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3010/2002 (Α΄ 91).
κού Σώματος, τροποποίηση και συμπλήρωση των
3. Τις διατάξεις του ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/
π.δ. 170/1996, 168/2003, 109/1994.......................................... 3
1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ... κ.λπ.» (Α΄ 91).
4. Τις διατάξεις του ν. 2939/2001 Συσκευασίες και
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
εναλλακτική
διαχείριση των συσκευασιών και άλλων
Περί αναλόγου εφαρμογής των διατάξεων του Προ−
προϊόντων
−
Ίδρυση
Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής
εδρικού Διατάγματος 164/2004 και των διατάξεων
Διαχείρισης
Συσκευασιών
και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕ−
των άρθρων 7 και 11, παραγρ. 1 του ν. 3260/2004
ΔΣΑΠ)
και
άλλες
διατάξεις»
(Α΄ 179) και ειδικότερα των
εις τους Εκκλησιαστικούς Υπαλλήλους ..................... 4
άρθρων 15, 16, 17, 20, 21, 23 και 24 αυτού.
5. Τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. 117/2004 Προεδρικού Δια−
ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
τάγματος «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτι−
(1) κή διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλε−
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 15
κτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 117/2004 (Α΄ των οδηγιών 2002/1995 και 2002/1996 κ.λπ.» (Α1 82).
6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 59388/3363/1988 κοινής
82), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας
2003/108 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/96 υπουργικής απόφασης «Τρόπος, όργανα και διαδικασία
σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλε− επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίμων του
κτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» του Συμβουλίου της άρθρου 30 του Ν. 1650/1996» (Β΄ 638).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδι−
8ης Δεκεμβρίου 2003.
κας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
όργανα» (Α΄ 98).
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
8. Τις αποφάσεις 2001/118/ΕΚ της Επιτροπής Ε.Κ. της
Έχοντας υπόψη:
16ης Ιανουαρίου 2001 και 2001/573/ΕΚ της Επιτροπής
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρ− Ε.Κ. της 23ης Ιουλίου 2001, για την τροποποίηση της
θρου 1 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δι− Απόφασης 2000/532/ΕΚ.
καίου» (Α΄ 34), όπως η παράγραφος 1 τροποποιήθηκε με
9. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/2004 κοινή απόφαση
το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δη−
στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμο−
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας κ.λ.π.» (Α΄ 70) του άρθρου διοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας
3 του ν. 1338/1983 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (B΄ 527).
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10. Την υπ’ αριθμ. 27304/2004 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ−
γούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Β΄ 517).
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος
αυτού, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού.
12. Το υπ’ αριθμ. 36/11.1.2005 πρακτικό της Επιτροπής
Παρακολούθησης της Εναλλακτικής Διαχείρισης, με το
οποίο εγκρίθηκε η πρόταση του Γραφείου Εναλλακτικής
Διαχείρισης Συσκευασιών / Άλλων προϊόντων σχετικά
με το παρόν Διάταγμα.
13. Την υπ’ αριθμ.. 278/24.10.2005 γνωμοδότηση του Συμ−
βουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και των Υφυπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα αποσκοπείται η τρο−
ποποίηση του π.δ. 117/2004 που έχει εκδοθεί κατ’ εφαρμογή
των διατάξεων των άρθρων 12 και 13 του ν. 1650/1986
καθώς και των άρθρων 15, 16, 17, 18 και 24 του ν. 2939/2001
και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών 2002/95/
ΕΚ και 2002/96/ΕΚ και συγχρόνως η συμμόρφωση με τις
διατάξεις της οδηγίας 2003/108/ΕΚ του Συμβουλίου της
8ης Δεκεμβρίου 2003 «για την τροποποίηση της οδηγίας
2002/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» που έχει δημοσιευ−
θεί στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEL 345/106/31.12.2003), ώστε η
οικονομική ευθύνη για τη χρηματοδότηση του κόστους
των εργασιών της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΗΗΕ,
να κατανέμεται δικαιότερα μεταξύ παραγωγών και χρη−
στών.
Άρθρο 2
Το Προεδρικό Διάταγμα 117/2004 τροποποιείται ως
ακολούθως:
α) Στο άρθρο 3, μετά την παράγραφο 17, προστίθεται
νέα παράγραφος με αριθμό 17Α, που έχει ως εξής:
«17Α. «ΑΗΗΕ μη οικιακής προέλευσης» : τα ΑΗΗΕ που
δεν είναι οικιακής προέλευσης κατά την έννοια της
παραγράφου 17 του άρθρου 3 του π.δ. 117/2004.
β) Η παράγραφος Γ του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«Γ. Η συλλογή των ΑΗΗΕ μη οικιακής προέλευσης
γίνεται με μέριμνα των παραγωγών μέσω εγκεκριμέ−
νου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης από σημεία
συλλογής που υποδεικνύονται από τους χρήστες ΗΗΕ.
Στην περίπτωση αυτή το εγκεκριμένο σύστημα κατά
την παραλαβή των ΑΗΗΕ από τους ως άνω μη οικιακούς
χρήστες, εκδίδει βεβαίωση παραλαβής στην επωνυμία
του Φορέα.»
γ) Το εδάφιο 5 της παραγράφου Β του άρθρου 9 του
π.δ/τος 117/2004 καταργείται.
δ) Μετά το άρθρο 10, προστίθεται νέο άρθρο που
αριθμείται ως 10Α και έχει ως ακολούθως:
«Άρθρο 10Α
Χρηματοδότηση
για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΗΗΕ
Α. Για τα ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης

Υπόχρεοι για τη χρηματοδότηση του κόστους των εργα−
σιών της εναλλακτικής διαχείρισης και της περιβαλλοντικά
ορθολογικής διάθεσης των ΑΗΗΕ, είναι οι παραγωγοί των
ΗΗΕ.
Η χρηματοδότηση αυτή γίνεται μέσω των συστημάτων
εναλλακτικής διαχείρισης κατά τα οριζόμενα στην παρά−
γραφο Γ του άρθρου 7 του παρόντος διατάγματος.
Β. Για τα ΑΗΗΕ μη οικιακής προέλευσης
Για τη χρηματοδότηση του κόστους των εργασιών της
εναλλακτικής διαχείρισης και της περιβαλλοντικά ορθο−
λογικής διάθεσης των ΑΗΗΕ μη οικιακής προέλευσης
1. για τα ΑΗΗΕ από προϊόντα που διατίθενται στην
αγορά πριν την 13η Αυγούστου 2005 υπόχρεοι είναι:
α) οι χρήστες αυτών των προϊόντων με την επιφύλαξη
του εδαφίου (β) της παραγράφου αυτής. Η χρηματο−
δότηση αυτή γίνεται προς το σύστημα εναλλακτικής
διαχείρισης με τη σύναψη σχετικών συμφωνιών κατά
τα οριζόμενα στην παράγραφο Γ του άρθρου 7 του
παρόντος διατάγματος
β) σε περίπτωση που τα ΑΗΗΕ αντικαθίστανται μετά
την έναρξη ισχύος του π.δ.117/2004, από νέα ισοδύναμα
προϊόντα ή με νέα προϊόντα που καλύπτουν την ίδια
λειτουργία, οι παραγωγοί αυτών των προϊόντων κατά
την παροχή τους.
2. για τα ΑΗΗΕ από προϊόντα που διατίθενται στην
αγορά μετά την 13η Αυγούστου 2005, υπόχρεοι είναι οι
παραγωγοί αυτών των προϊόντων».
Άρθρο 3
Η εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 117/2004
επεκτείνεται και στην κατηγορία των επαγγελματικών
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.
Άρθρο 4
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημο−
σίων Έργων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση
του παρόντος Διατάγματος.
Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2006
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΥΦΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
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Συμπλήρωση διατάξεων του β.δ. από 30−11/6.12.1940 «Περί
επιθεωρήσεως σφαγίων» (Α 419), όπως τροποποιή−
θηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α) Της παραγρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 248/1914 «Περί

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής υπηρε−
σίας» (Α΄ 110), όπως το άρθρο 20 προστέθηκε με το άρ−
θρο μόνο του α.ν. από 23/24.1.1936 «Περί συμπληρώσεως
του ν. 248/1914 «περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και
Κτηνιατρικής υπηρεσίας (Α΄ 110)» (Α΄ 47)».
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (Α 98).
2. Την υπ’ αριθμ. Υ1/10.3.2004 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός
της σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β΄ 513).
3. Την υπ’ αριθμ. Υ132/11.10.2004 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό»
(Β΄ 1533).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
5. Την υπ’ αριθμ. 319/2005 γνωμοδότηση του Συμ−
βουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασί−
ζουμε:
Άρθρο μόνο
Η παρ. α΄ του άρθρου 17 του από 30−11/6.12.1940 β.δ.
(Α΄ 419), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του από
7.7.1952 β.δ. (Α΄ 189), το άρθρο μόνο του από 29.5.1954
β.δ. (Α΄ 122), το άρθρο 1 του από 1.6.1955 β.δ. (Α΄ 160) και
το άρθρο 7 του π.δ. 814/1980 (Α 200), συμπληρώνεται
ως εξής:
α) Στο τέλος του σημείου Α΄ και στην υποδιαίρεση
«Χοίροι», μετά την κατηγορία «2) Χοίρος: Βάρος πέραν
των 20 χιλιογράμμων», προστίθενται νέες κατηγορίες
3) και 4), που έχουν ως εξής:
«3) Χοιρομητέρα: Το θηλυκό ζώο που έχει γεννήσει
έστω και μία φορά.
4) Κάπρος: Το αρσενικό ζώο που χρησιμοποιείται για
αναπαραγωγή ζώων ηλικίας επτά (7) μηνών και άνω».
β) Στο τέλος του σημείου Β΄ και μετά την περίπτ. «14)
Χοίρος:…» προστίθενται νέες περιπτώσεις 15) και 16),
που έχουν ως εξής:
«15) Χοιρομητέρα: Η σφραγίδα θα έχει σχήμα ορθο−
γωνίου παραλληλογράμμου διαστάσεων 0,08 x 0,06μ
και θα φέρει με κεφαλαία γράμματα τη λέξη «ΧΟΙΡΟ−
ΜΗΤΕΡΑ».
16) Κάπρος: Η σφραγίδα θα έχει σχήμα ωοειδές δια−
στάσεων 0,06 x 0,04μ και θα φέρει με κεφαλαία γράμ−
ματα τη λέξη «ΚΑΠΡΟΣ»».
Στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
διατάγματος.
Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2006
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΦΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώ−
ματος, τροποποίηση και συμπλήρωση των π.δ. 170/
1996, 168/2003, 109/1994.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 11 παρ. 1 περιπτώσεις (α), (δ), (στ) και
(η) του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε
από την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 49).
β. Του άρθρου 28 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση
Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρ−
χηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 41).
γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγ−
ματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
Την υπ’ αριθμ. 332/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου
της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δη−
μόσιας Τάξης αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Μετά το άρθρο 21 του π.δ. 170/1996 (Α΄ 131) προστίθεται
άρθρο 21Α ως εξής:
«Άρθρο 21Α
Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο αναστα−
λεί η λειτουργία Πυροσβεστικού Κλιμακίου, το προσω−
πικό που υπηρετεί σε αυτό μετακινείται αζημίως για
το Δημόσιο στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην οποία
υπάγεται το Κλιμάκιο και υπηρετεί σε αυτήν μέχρι την
επαναλειτουργία του Κλιμακίου. Η μετακίνησή του από
και προς το Κλιμάκιο δε θεωρείται μετάθεση ούτε από−
σπαση».
Άρθρο 2
Το πρώτο εδάφιο της παραγρ. 1 του άρθρου 23 του
π.δ. 170/1996, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 11 του π.δ. 86/2005 (Α΄ 125), αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος δι−
ατάγματος και του Κανονισμού Κατάταξης (π.δ. 167/2003
(Α΄ 138), όπως κάθε φορά ισχύει, θεωρείται, ως ενιαία
πόλη, ο νομός Αττικής εκτός του Λαυρίου, Αίγινας και
Μεγάρων».
Άρθρο 3
Το άρθρο 1 του π.δ. 168/2003 (Α΄ 138), όπως τροποποι−
ήθηκε με την παράγρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 259/2004
(Α΄ 254) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1
Διοίκηση Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών
Η διοίκηση των Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών
ανατίθεται σε Αξιωματικούς Γενικών Υπηρεσιών».
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Άρθρο 4

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του
π.δ. 109/1994 (Α΄ 82) αντικαθίσταται ως εξής: «Δικαίωμα
συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν και πυροσβεστικοί
υπάλληλοι που διαθέτουν τα προσόντα της παραγρά−
φου αυτής».
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημο−
σίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2006
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

F

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 169/2006
Περί αναλόγου εφαρμογής των διατάξεων του Προεδρι−
κού Διατάγματος 164/2004 και των διατάξεων των
άρθρων 7 και 11, παραγρ. 1 του ν. 3260/2004 εις τους
Εκκλησιαστικούς Υπαλλήλους.
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχουσα υπόψη:
Τας διατάξεις του άρθρου 42, παραγρ. 2 του ν. 590/
1977 περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της
Ελλάδος.
Τας διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 164/2004
(Φ.Ε.Κ. 134/Α/19.7.2004).
Τας διατάξεις των άρθρων 7 και 11, παράγρ. 1 του
Νόμου 3260/2004 (Φ.Ε.Κ. 151/Α/6.8.2004).
Την από 19.11.2004 Γνωμάτευσιν της Νομικής Υπηρε−
σίας της Εκκλησίας.
Την υπ’ αριθμ. 2/8.12.2004 Πράξιν του Α.Υ.Σ.Ε.
Τας από 10.12.2004 και 13.1.2006 Αποφάσεις Αυτής,
αποφασίζει:

Την ψήφισιν του υπ’ αριθμ. 169/2006 Κανονισμού
Tχοντος ούτω:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 169/2006.
«Περί αναλόγου εφαρμογής των διατάξεων του Προ−
εδρικού Διατάγματος 164/2004 και των διατάξεων του
άρθρου 7 του ν. 3260/2004 εις τους Εκκλησιαστικούς
Υπαλλήλους».
Άρθρον 1
1. Αι διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 164/2004
(Φ.Ε.Κ. 134/Α/19.7.2004) εφαρμόζονται αναλόγως και επί
των Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων οι οποίοι υπηρετούσαν
εις το οικείον Εκκλησιαστικόν Νομικόν Πρόσωπον κατά
τον χρόνον ενάρξεως ισχύος αυτού.
2. Αι προθεσμίαι υποβολής αιτήσεων εφαρμογής των
διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 164/2004 ει−
δικώς διά τους Εκκλησιαστικούς Υπαλλήλους άρχονται
από της δημοσιεύσεως του παρόντος Κανονισμού. Τυχόν
υποβληθείσαι αιτήσεις υπό Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων
δεν απαιτείται να υποβληθούν εκ νέου.
3. Εντός των ούτω καθοριζομένων προθεσμιών δύνα−
νται να υποβάλουν αιτήσεις και Εκκλησιαστικοί Υπάλ−
ληλοι οι οποίοι θα έχουν συμπληρώσει, κατά την δη−
μοσίευσιν του παρόντος, συνολικήν χρονικήν διάρκειαν
διαδοχικών συμβάσεων τουλάχιστον 24 μηνών.
Άρθρον 2
Αι διατάξεις των άρθρων 7 και 11, παράγρ. 1 του Νό−
μου 3260/2004 εφαρμόζονται αναλόγως και επί των
Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων των υπηρετούντων εις τα
Εκκλησιαστικά Ν.Π.Δ.Δ.
Άρθρον 3
Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού άρχεται από της
δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
το Περιοδικόν «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».
Άρθρον 4
Από τας διατάξεις του Κανονισμού αυτού προκαλείται
δαπάνη εις βάρος των προϋπολογισμών των Νομικών
Προσώπων της Εκκλησίας της Ελλάδος το ύψος της
οποίας δεν δύναται να προσδιορισθή.
Εν Αθήναις τη 13η Ιανουαρίου 2006.
Ο ΠρUεδρος
† Ο ΑθηνVν ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
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