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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΕΓΑ/618/
30.07.2001 (Β’ 1009) απόφασης Υπουργού Οικονομικών.

2

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 131757/Ζ1/
2-8-2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων
απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Eλληνικών Α.Ε.Ι.» (Β’ 3387).

3

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία Α5/2280 (Β’ 720/1983) υγειονομικής διάταξης σχετικά με την «Προστασία των νερών
που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της
περιοχής Πρωτεύουσας από ρυπάνσεις και μολύνσεις», όπως τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με τις υγειονομικές διατάξεις Α5/3257/1984
(Β’ 898 και Β’ 56/1985), Α5/5180/1988 (Β’ 891) και
τις υπ’ αρ. οικ. 13185/5.12.2005 (Β’ 1744) και Γ1(δ)/
Γ.Π. οικ. 112203/ 2014 (Β’ 3504).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 21388 ΕΞ 2022
(1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΕΓΑ/618/
30.07.2001 (Β’ 1009) απόφασης Υπουργού Οικονομικών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος,
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 133).
2. Το 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
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3. Τις διατάξεις των άρθρων 18 επ. του ν. 2937/2001
«Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που αφορούν την επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των ΕΠΕΥ και Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Ρυθμίσεις ΕΥΑΘ και άλλες διατάξεις»
(Α’ 169).
4. Την από 27.07.2001 έκθεση της ειδικής Επιτροπής
της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 2937/2001 που συστάθηκε με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ ΑΕ για την μεταβίβαση των παγίων της εταιρείας στο Ν.Π.Δ.Δ. με την
επωνυμία ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ.
5. Την από 30.07.2001 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΕΥΑΘ ΑΕ περί μεταβίβασης παγίων
της εταιρείας στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΕΥΑΘ
ΠΑΓΙΩΝ.
6. Την υπό στοιχεία ΕΓΑ/618/30.07.2001 (Β’ 1009) απόφαση Υπουργού Οικονομικών με την οποία ορίστηκαν τα
μεταβιβαζόμενα ακίνητα και αποτελεί τίτλο μεταβίβασης
υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ.
7. Την υπ’ αρ. 38/2021 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.
ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ, με την οποία ζητείται να αφαιρεθούν από
την ακίνητη περιουσία του, τα ακίνητα του Πίνακα Νο
2 Α με αύξοντα αριθμό 314 (ΟΤ Γ146 οικ.05Ν) και 315
(ΟΤ Γ100 οικ.02Ν) της υπό στοιχεία ΕΓΑ/618/30.07.2001
(Β’ 1009) απόφασης Υπουργού Οικονομικών, με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών,
Τομέας Μακεδονίας - Θράκης.
8. Το υπ’ αρ. οικ. 1125/31.08.2021 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ.
ΕΥΔΑΠ ΠΑΓΙΩΝ με το οποίο ζητά από το Υπουργείο Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας - Θράκης την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης με αντικείμενο την εξαίρεση
από την ακίνητη περιουσία του των με αύξοντα αριθμό
314 (ΟΤ Γ146οικ.05Ν) και 315 (ΟΤ Γ100 οικ.02Ν) ακινήτων
του Πίνακα Νο 2 Α της υπό στοιχεία ΕΓΑ/618/30.07.2001
(Β’ 1009) απόφασης Υπουργού Οικονομικών.
9. Το υπ’ αρ. 3808/14.09.2021 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας - Θράκης με το οποίο
ζητείται η έκδοση απόφασης τροποποίησης της υπό
στοιχεία ΕΓΑ/618/30.07.2001 (Β’ 1009) απόφασης Υπουργού Οικονομικών μόνο από τον Υπουργό Οικονομικών.
10. Την υπό στοιχεία 29/11059/ΠΕ/1137/19.07.2000
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απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, με την οποία
τα οικόπεδα 02Ν του Ο.Τ. Γ100 και 05Ν του Ο.Τ. Γ146
έχουν χαρακτηρισθεί ως κοινόχρηστα και περιήλθαν
στον Δήμο Ωραιοκάστρου, σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 9 του ν.δ. 787/1970 (Α’ 292), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 59/1975 (Α’ 130).
11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΕΓΑ/618/30.07.2001
(Β’ 1009) απόφαση Υπουργού Οικονομικών, από την
οποία διαγράφονται τα ακίνητα του Πίνακα Νο 2 «Ακίνητα τέως ΟΑΘ - Α» με αύξοντα αριθμό 314 (ΟΤ Γ146
οικ.05Ν) και 315 (ΟΤ Γ100 οικ.02Ν).
Κατά τα λοιπά η υπό στοιχεία ΕΓΑ/618/30.07.2001 απόφαση (Β’ 1009) του Υπουργού Οικονομικών ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2022
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Ι

Αριθμ. Βαθμός Προτερ. 17041/Ζ1
(2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 131757/Ζ1/
2-8-2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων
απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Eλληνικών Α.Ε.Ι.» (Β’ 3387).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4485/
2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης,
τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» (Α’ 73).
3. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο,
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις» (Α’ 131).
4. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις» (Α’ 112).
5. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
6. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).
7. To π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
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βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
9. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
10. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
11. Την υπό στοιχεία 169/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’ 33).
12. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/38/13726/Β1/8-2-2022 εισήγηση της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, από την οποία προκύπτει ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 131757/Ζ1/2-8-2018
υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από
τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Eλληνικών Α.Ε.Ι.» (Β’ 3387), ως ακολούθως:
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 και το τελευταίο εδάφιο
της παρ. 6 του άρθρου 2, αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«Τεκμαρτά εισοδήματα καθώς και χρηματικά ποσά
που καταβάλλονται από τον Οργανισμό Προνοιακών
Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ως
προνοιακές και κοινωνικές παροχές σε χρήμα σε άτομα
με αναπηρία, δε λαμβάνονται υπόψη».
Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχεία 131757/Ζ1/
2-8-2018 (Β’ 3387) απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων ως έχει.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 16 Φεβρουαρίου 2022
Ο Υφυπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ
Ι

Αριθμ. ΓΠ.οικ. 8665
(3)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία Α5/2280 (Β’ 720/1983) Υγειονομικής Διάταξης σχετικά με την «Προστασία των νερών που
χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής Πρωτεύουσας από ρυπάνσεις και μολύνσεις», όπως τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με τις υγειονομικές διατάξεις Α5/3257/1984
(Β’ 898 και Β’ 56/1985), Α5/5180/1988 (Β’ 891)
και τις υπ’ αρ. οικ. 13185/5.12.2005 (Β’ 1744) και
Γ1(δ)/Γ.Π. οικ. 112203/ 2014 (Β’ 3504).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του α.ν. 2520/1940
«Περί Υγειονομικών Διατάξεων» (Α΄ 237).
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2. Τη διάταξη του άρθρου 10 του ν. 1650/1986 (Α΄160).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4025/2011 (Α΄228),
όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις (παρ. 1-4) του
άρθρου 58 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89).
4. Τον ν. 3172/2003 «Οργάνωση και εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας» (Α΄ 197) και
τον ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας» (Α΄ 176).
5. Τον 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» (Α΄280).
6. 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» (Α΄54).
7. Την υπό στοιχεία Α5/2280/1983 (Β΄ 720) Υγειονομική Διάταξη σχετικά με την «προστασία των νερών
που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής
Πρωτεύουσας από ρυπάνσεις και μολύνσεις», όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπό στοιχεία Υγειονομικές Διατάξεις Α5/3257/1984 (Β΄ 898 και
Β΄ 56/1985), Α5/5180/1988 (Β΄ 891), και τις υπ’ αρ. οικ.
131835/5.12.2005 (Β΄ 1744) και την υπό στοιχεία Γ1(δ)/
ΓΠ οικ. 112203 (Β΄ 3504/2014).
8. Την υπό στοιχεία Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 3282/2017) σχετικά με την «ποιότητα
νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998, όπως
τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260,
7.10.2015)».
9. Την Οδηγία 2020/2184/ΕΕ σχετικά με την ποιότητα
του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
10. Τον ν. 1068/1980 «Περί συστάσεως ενιαίου φορέα
Ύδρευσης- Αποχέτευσης Πρωτεύουσας» (Α΄190).
11. Τα άρθρα 13 και 14 του ν. 3316/1925 «περί κυρώσεως συμβάσεως δια την ύδρευσιν των πόλεων Αθηνών και
Πειραιώς και των Προαστίων αυτών κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκε με τον α.ν. 1380/1938 (παρ. 2 του άρθρου 13).
12. Τον Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (ν. 1065/1980,
Α΄168).
13. Την υπ’ αρ. 1958/13.1.2012 απόφαση «Κατάταξη
δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε
κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4
του άρθρου 1 του ν. 4014/21.09.2011» (Α΄209).
14. Την υπό στοιχεία οικ. 3137/191/Φ.15 (Β΄1048/2012)
κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με την «αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών
δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που
αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα».
15. Την υπ’ αρ. 5673/400/1997 κοινή υπουργική
απόφαση «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» (Β΄ 192) (εναρμόνιση με την οδηγία 91/
271/ΕΟΚ).
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16. Την υπ’ αρ. 145116/2011 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την
επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» (Β΄ 354).
17. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α’ 133).
18. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α’ 148).
19. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160).
20. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Εσωτερικών» (Α’ 180).
21. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων» (Α’ 119).
22. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
23. Το ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133).
24. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
25. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).
26. Την υπό στοιχεία Υ22/17.6.2021 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607).
27. Την από 11.02.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας.
28. Το υπ’ αρ. 106/66530/03-04-2020 έγγραφο της Γεν.
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
Στερεάς Ελλάδας «Έγκριση για την εγκατάσταση δραστηριότητας κέντρου αποθήκευσης και διανομής εντός
της λεκάνης απορροής της λίμνης Υλίκης».
29. Το υπ’ αρ. 7004/16-04-2020 γνωμοδότηση της
Γενικής Διεύθυνσης Αποχέτευσης ΕΥΔΑΠ/Διεύθυνση
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Έργων Τομέα Αποχέτευσης/
Υπηρεσία Ελέγχου Ποιότητας Βιομηχανικών Αποβλήτων
και Λυμάτων.
30. Την ανάγκη προσαρμογής της νομοθεσίας στην
τεχνολογική πρόοδο.
31. Την ανάγκη διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας.
32. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π. οικ. 6830/04-02-2022
Εισήγηση της περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143) του Προϊσταμένου της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Υγείας, σύμφωνα με την οποία από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Συμπληρώνεται το άρθρο 8 της υπό στοιχεία Α5/2280/
83 υγειονομικής διάταξης (Β’ 720) και προστίθεται παρ. 5,
ως ακολούθως:

8068

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

«Δεν υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας ΥΔ και
δεν εξετάζονται ως βιομηχανικές ή βιοτεχνικές δραστηριότητες τα αυτόνομα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής, όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 2 του ν. 4302/2014
και ως εκ τούτου δύνανται να εγκατασταθούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.500 μέτρων από τα όρια της
ανώτατης στάθμης των λιμνών Σταμάτας, Μαραθώνα,
Υλίκης, Παραλίμνης και Μόρνου, εντός ή εκτός της λεκάνης απορροής τους, τηρουμένων των διατάξεων των
άρθρων 2 και 3 της παρούσας και των περιορισμών που
καθορίζονται από σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων».

Τεύχος B’ 784/21.02.2022

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και η ισχύς της αρχίζει από την ημερομηνία δημοσιεύσεώς της.
Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2022
Οι Υπουργοί
Υγείας

Περιβάλλοντος
και Ενέργειας
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