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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ: 12709/859/Φ17.1 (1)
  Καθορισμός δικαιολογητικών και διαδικασίας για την 

χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πρατη−
ρίων άρτου.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ − 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 10 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους−

Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου ταυτότητας και άλλες 
διατάξεις».

2. Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 
98 Α).

3. Του π.δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96 Α΄) «Σύσταση και οργά−
νωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» και του 
π.δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172 Α΄) «Οργανισμός της Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως συμπληρώθηκε και 
τροποποιήθηκε από το π.δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99 Α΄) και 
το π.δ. 182/2005 (ΦΕΚ230Α΄) «Διεύθυνση Ανάπτυξης και 
Συντονισμού στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης».

4. Του π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19 Α΄) «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» 
και του π.δ. 122/17.3.2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού» ΦΕΚ 85/Α΄.

5. Των π.δ. 121/2004 (ΦΕΚ 84 Α΄) και 33/2006 (ΦΕΚ 35 
Α΄) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Του ν. 3526/2007 (ΦΕΚ 24 Α΄) «Παραγωγή και διάθε−
ση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις» και 
ιδιαίτερα του άρθρου 4 αυτού.

7. Του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Κύ−
ρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και της υπ’ 
αριθμ. 10551/23.2.2007 (ΦΕΚ 246 Β΄) κοινής υπουργικής 
απόφασης «Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος κ.λπ.».

8. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας και των 
δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση αδει−
ών ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων άρτου όπως 
προβλέπεται από το άρθρο 6 του ν. 3526/2007.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης 

και λειτουργίας πρατηρίου άρτου

Για τη χορήγηση ή την αντικατάσταση άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας πρατηρίου άρτου εφαρμόζεται καταρ−
χήν η διαδικασία που αναφέρεται στις διατάξεις του 
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άρθρου 80 του ΔΚΚ (ν. 3463/2006), όπως αυτό εκάστοτε 
ισχύει και της υπ’ αριθμ. 10551/2007 κοινής υπουργικής 
απόφασης, όπως αυτή συμπληρώνεται με την παρούσα 
απόφαση.

Άρθρο 2
Προέγκριση ίδρυσης πρατηρίου άρτου

Τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυ−
σης πρατηρίου άρτου καθορίζονται ως ακολούθως: 

1. Αίτηση προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή 
της Κοινότητας στην οποία θα αναγράφεται η αιτού−
μενη άδεια, τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου φυσικού 
ή νομικού προσώπου και η ακριβής θέση του ακινήτου, 
η οποία θα σημειώνεται σε διάγραμμα της περιοχής 
όπως, απόσπασμα οδοράματος ή οδοιπορικό σκαρί−
φημα.

2. Παράβολο υπέρ του οικείου Δήμου η Κοινότητας 
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

3. Αποδεικτικό έγγραφο σύμφωνα με το άρθρο 15 
παρ.7 της Αιβ/8577/83 Υγ. Διάταξης, από το οποίο απο−
δεικνύεται ότι είναι επιτρεπτή η χρήση πρατηρίου άρ−
του στο συγκεκριμένο οίκημα, εφόσον το κατάστημα 
συστεγάζεται με κατοικίες. 

Στη χορηγούμενη άδεια προέγκρισης θα γίνεται επι−
σήμανση ότι, για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας πρατηρίου άρτου, θα απαιτηθεί η προσκό−
μιση των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο επό−
μενο άρθρο 3 της παρούσης, μεταξύ των οποίων και 
θεωρημένο από την αρμόδια πολεοδομία σχεδιάγραμμα, 
όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παράγραφο 5 του εν 
λόγω άρθρου.

Άρθρο 3
Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου άρτου

Τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας πρατηρίου άρτου, η οποία χορηγείται 
μετά την κατά τα ανωτέρω χορήγηση της προέγκρισης, 
καθορίζονται ως ακολούθως: 

1. Αίτηση προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή 
της Κοινότητας στην οποία θα αναγράφεται η αιτού−
μενη άδεια.

2. Προκειμένου για εταιρική επιχείρηση, θα υποβάλ−
λεται το καταστατικό της επιχείρησης συνοδευόμενο, 
εάν δεν ορίζεται σε αυτό, από τον ορισμό, από το νό−
μιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, του υγειονομικού ή 
αγορανομικού υπεύθυνου της επιχείρησης, καθώς και 
από ταυτόχρονη δήλωση αποδοχής του ορισμού από 
τον εν λόγω υπεύθυνο.

3. Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια 
ΔΟΥ. 

4. Σχεδιάγραμμα του καταστήματος (κάτοψη, τομή), 
όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 
της ΥΔ Α1β/8577/83, όπως ισχύει, σε τρία αντίγραφα, 
στο οποίο απεικονίζονται οι χώροι, οι διαστάσεις και 
η επιφάνεια του καταστήματος και θα προκύπτει ότι 
το κατάστημα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του αρ. 4 του 
ν. 3526/2007.

5. Σχεδιάγραμμα θεωρημένο από την υπηρεσία πολε−
οδομίας της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή του 
Δήμου, στο οποίο θα βεβαιώνεται ότι, το κτίριο είναι 
νόμιμο και ο χώρος του καταστήματος είναι κύριας 

χρήσης προοριζόμενος για εμπόριο ή άλλη επαγγελ−
ματική χρήση, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κτιριοδομικό 
Κανονισμό.

6. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την αρμόδια 
Πυροσβεστική υπηρεσία.

7. Σύμφωνη γνώμη της Αρμόδιας Υπηρεσίας Υγείας 
ότι πληρούνται οι υγειονομικοί όροι λειτουργίας του 
καταστήματος. 

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας 
και τη γνωμάτευση της υγειονομικής υπηρεσίας ενεργεί 
η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή της κοινότητας.

Άρθρο 4
Ενιαία άδεια καταστήματος

Εάν το πρατήριο άρτου πρόκειται να λειτουργήσει 
εντός μικτού καταστήματος όπως στο ν. 3526/2007 
και στην υπ’ αριθμ. Α1β/8577/83 υγειονομική διάταξη, 
χορηγείται ενιαία άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, στην 
οποία αναγράφονται όλες οι χρήσεις του καταστήμα−
τος και τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά ενσωμα−
τώνονται στα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την 
χορήγηση της αντίστοιχης άδειας του καταστήματος 
αυτού.

Άρθρο 5
Ισχύς απόφασης

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 13 Ιουνίου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ

 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 ΠΡΟΚ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΣΙΟΥΦΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F

     Αριθμ. οικ.: 12710/860/Φ.15 (2)
Χορήγηση σύμφωνης γνώμης, από υγειονομική άπο−

ψη, σε δραστηριότητες του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68Α΄) 
«Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών 
εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυ−
ξης και άλλες διατάξεις».

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 10 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α΄) «Σχέσεις 

κράτους – πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου ταυτότητας 
και άλλες διατάξεις».

2. Του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄) «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα».
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3. Του π.δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96Α΄) «Σύσταση και Οργάνωση 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» και του π.δ. 396/1989 
(ΦΕΚ 172Α΄) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βι−
ομηχανίας», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε 
από το π.δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99Α΄) και το π.δ. 182/2005 
(ΦΕΚ 230Α΄) «Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού 
στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης».

4. Το π.δ. 78/2006 (ΦΕΚ 80Α΄) «Διάρθρωση, στελέχω−
ση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων».

5. Του π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19Α΄) «Συγχώνευση των υπουρ−
γείων Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, Εμπορί−
ου και Τουρισμού στο υπουργείο Ανάπτυξης» και του π.δ. 
122/17.3.2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» 
ΦΕΚ 85/Α.

6. Των π.δ. 121/2004 (ΦΕΚ 84Α΄) και 33/2006 (ΦΕΚ 35Α΄) 
«Διορισμός υπουργών και υφυπουργών».

7. Της παραγράφου 1, του άρθρου 19, του ν. 3526/2007 
(ΦΕΚ 24Α΄) «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτο−
ποιίας και συναφείς διατάξεις», η οποία προβλέπει τη 
χορήγηση σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας Υπηρεσίας 
Υγείας προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας: 
i) στις δραστηριότητες που αναφέρονται στα εδάφια 
β΄, στ΄, ι΄ και ια΄, της παραγράφου 1, του άρθρου 1, του 
ανωτέρω νόμου καθώς επίσης και ii) στα ταπητοκαθα−
ριστήρια, πλυντήρια, στεγνοκαθαριστήρια, βαφεία, και 
αμιγή σιδηρωτήρια ρουχισμού Δημοσίας χρήσεως.

8. Της παραγράφου 9, του άρθρου 4, του ν. 3325/2005 
(ΦΕΚ 68Α΄) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και 
βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου 
ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», η οποία προβλέπει τη 
χορήγηση σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας Υπηρεσίας 
Υγείας προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια στις βιομη−
χανικές − βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά 
εργαστήρια και αποθήκες που υπάγονται στις διατάξεις 
του ανωτέρω νόμου και στο άρθρο 52, της Υγειονομικής 
Διάταξης Α1β 8577/1983 (ΦΕΚ 526Β΄).

9. Της υπ’ αριθμ. Φ15/οίκ.7815/615/2005 (ΦΕΚ 542 Β΄) 
κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός δικαιολο−
γητικών και διαδικασίας για τη χορήγηση αδειών εγκα−
τάστασης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων του 
ν. 3325/2005 καθώς και για την τροποποίηση αυτών» 
και την υπ’ αριθμ. Φ15/οίκ.7816/ 616/2005 (ΦΕΚ 542 Β΄) 
κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός του εντύπου, 
των δικαιολογητικών και της διαδικασίας προκειμένου 
να θεωρηθεί ή τροποποιηθεί η ειδική δήλωση και να 
χορηγηθούν οι βεβαιώσεις του ν. 3325/2005, για τις μο−
νάδες οι οποίες απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3325/2005».

10. Της Υγειονομικής Διάταξης Α1β 8577/1983 (ΦΕΚ 
526 Β΄) «Υγειονομικός έλεγχος των αδειών ιδρύσεως 
και λειτουργίας των εγκαταστάσεων, επιχειρήσεων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και των γενικών 
και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργα−
στηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή / και ποτών», 
όπως ισχύει.

11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης, που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν. 3526/2007, 
είναι ο καθορισμός της διαδικασίας, των δικαιολογητι−
κών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας, σχετικά 
με τη χορήγηση της σύμφωνης γνώμης υγειονομικής 
καταλληλότητας της αρμόδιας υπηρεσίας υγείας, 
προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας ή να 
θεωρηθεί η ειδική δήλωση των δραστηριοτήτων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 7 και 8 του σκεπτικού 
αυτής.

Άρθρο 2
Αρμόδιες Αρχές – Αρμοδιότητες

2.1 Αρμόδιες Αρχές, για την εφαρμογή της παρούσας, 
είναι η Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτο−
διοίκησης (Ν.Α.), η οποία έχει συσταθεί με την παρά−
γραφο 2, του άρθρου 1, του ν. 3325/2005 και αποτελεί 
την Αδειοδοτούσα Αρχή των δραστηριοτήτων, οι οποίες 
αναφέρονται στις παραγράφους 7 και 8 του σκεπτικού 
της παρούσας καθώς και η Διεύθυνση Υγείας της Ν.Α., 
η οποία χορηγεί τη σύμφωνη γνώμη, από υγειονομική 
άποψη.

2.2 Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Ν.Α. είναι αρμόδια 
για όλα τα θέματα σχετικά με τη συγκρότηση και την 
καταλληλότητα των μονάδων, από μηχανολογική και 
κτιριακή άποψη, όπως είναι η νομιμότητα του κτιρίου 
και η χρήση αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
3325/2005, ή η διαρρύθμιση των χώρων, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις.

2.3 Η Διεύθυνση Υγείας της Ν.Α., είναι αρμόδια για τον 
υγειονομικό έλεγχο των μονάδων, όπως ψυγείων, μηχα−
νημάτων, οργάνων, συσκευών και σκευών, σύμφωνα με 
το άρθρο 29 της Υγειονομικής Διάταξης Α1β 8577/1983, 
όπως εξειδικεύεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 
της παρούσας.

Άρθρο 3
Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας

3.1 Για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων που ανα−
φέρονται στις παραγράφους 7 και 8 του σκεπτικού της 
παρούσας, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη υγειονομικής 
καταλληλότητας, την οποία χορηγεί η Διεύθυνση Υγείας 
της Ν.Α., σύμφωνα με:

α) Τις διατάξεις της Υγειονομικής Διάταξης Α1β 
8577/1983, όπως ισχύει, προκειμένου για τις μονάδες που 
αναφέρονται στο εδάφιο (i) της παραγράφου 7 καθώς 
και στην παράγραφο 8, του σκεπτικού της παρούσας,

β) Τις γενικότερες διατάξεις της υγειονομικής νομοθε−
σίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 της Υγειονομικής 
Διάταξης Α1β 8577/1983, προκειμένου για τις μονάδες 
που αναφέρονται στο εδάφιο (ii) της παραγράφου 7 
του σκεπτικού της παρούσας, με την προϋπόθεση ότι 
ο ασκούμενος υγειονομικός έλεγχος, στις ανωτέρω 
περιπτώσεις (α) και (β), δεν αντίκειται στην ισχύουσα 
βιομηχανική νομοθεσία και ιδιαίτερα στις διατάξεις του 
ν. 3325/2005. 

3.2 Στην περίπτωση παραβάσεων των διατάξεων της 
υγειονομικής νομοθεσίας, βάσει των οποίων χορηγείται 
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η σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας, είναι 
δυνατή η ανάκληση αυτής, από τη Διεύθυνση Υγείας 
της Ν.Α.

3.3 Η σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας 
συνοδεύεται από σχεδιάγραμμα (κάτοψη), θεωρημένο 
από τη Διεύθυνση Υγείας της Ν.Α.

3.4 Η παροχή της σύμφωνης γνώμης υγειονομικής 
καταλληλότητας αποτελεί εσωτερική διαδικασία μεταξύ 
των αρμόδιων αρχών του άρθρου 2 και εφαρμόζονται, 
κατά περίπτωση, οι σχετικές διατάξεις των υπουργι−
κών αποφάσεων Φ15/οίκ.7815/615/2005 (ΦΕΚ542Β΄) και 
Φ15/οίκ.7816/ 616/2005 (ΦΕΚ542 Β΄).

3.5 Στην περίπτωση κατά την οποία αρνηθεί, η Δι−
εύθυνση Υγείας της Ν.Α., τη χορήγηση της σύμφωνης 
γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας, ο ενδιαφερόμε−
νος δύναται να προσφύγει, μέσω της Αδειοδοτούσας 
Αρχής, στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή της παραγρά−
φου 7 του άρθρου 8 της Υγειονομικής Διάταξης Α1β 
8577/1983.

3.6 Στην περίπτωση υγειονομικών παραβάσεων, οι 
οποίες εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία και 
επιβάλλουν την ανάκληση της σύμφωνης γνώμης υγει−
ονομικής καταλληλότητας και τη διακοπή της λειτουρ−
γίας της μονάδας, η Διεύθυνση Υγείας της Ν.Α. ενημε−
ρώνει σχετικά την Αδειοδοτούσα Αρχή η οποία εκδίδει 
απόφαση διακοπής λειτουργίας της μονάδας, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.3325/2005. Για 
την επαναλειτουργία της μονάδας απαιτείται η έκδοση 
σχετικής απόφασης, αφού προηγουμένως η Διεύθυνση 
Υγείας της Ν.Α. χορηγήσει, εκ νέου, σύμφωνη γνώμη 
υγειονομικής καταλληλότητας.

3.7 Στην περίπτωση υγειονομικών παραβάσεων οι 
οποίες δεν υποχρεώνουν σε διακοπή λειτουργίας της 
μονάδας, ενημερώνεται η Αδειοδοτούσα Αρχή η οποία 
εφαρμόζει τις διατάξεις των άρθρων 10 και 24 του 
ν. 3325/2005, ανάλογα με την περίπτωση.

Άρθρο 4
Σχεδιάγραμμα

4.1 Στο σχεδιάγραμμα (κάτοψη), που συνοδεύει τη σύμ−
φωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας, απεικονί−
ζονται όλοι οι χώροι της μονάδας, χωρίς μηχανολογικό 
εξοπλισμό και αναγράφεται η χρήση του κάθε χώρου.

4.2 Το σχεδιάγραμμα που διαβιβάζεται από την Αδειο−
δοτούσα Αρχή στη Διεύθυνση Υγείας φέρει ειδική σφρα−
γίδα με τα διακριτικά της υπηρεσίας και την ένδειξη «Το 
παρόν σχεδιάγραμμα συνοδεύει το υπ’ αριθμ. … έγγραφο 
(διαβιβαστικό)», χωρίς άλλα χαρακτηριστικά. 

Άρθρο 5
Διαδικασία

Α) Παροχή σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλλη−
λότητας, κατά τη διαδικασία χορήγησης άδειας εγκα−
τάστασης και λειτουργίας

Α1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην Αδειοδοτού−
σα Αρχή σχεδιάγραμμα της εγκατάστασης σε τρία (3) 
αντίγραφα.

Α2. Η Αδειοδοτούσα Αρχή εξετάζει εάν το σχεδιά−
γραμμα έχει τις προβλεπόμενες κατά τα ανωτέρω προ−
διαγραφές άλλως ζητάει από τον ενδιαφερόμενο την 
προσκόμιση νέου.

Α3. Η άδεια εγκατάστασης κοινοποιείται στη Διεύ−
θυνση Υγείας της Ν.Α. με δύο (2) σειρές σχεδιαγραμ−
μάτων.

Α4. Όταν πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση και πριν 
από τη λειτουργία αυτής, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει 
στην Αδειοδοτούσα Αρχή αίτημα, προκειμένου να του 
χορηγηθεί άδεια λειτουργίας.

Α5. Η Αδειοδοτούσα Αρχή ενημερώνει σχετικά τη Δι−
εύθυνση Υγείας της Ν.Α.

Α6. Η Διεύθυνση Υγείας της Ν.Α. διενεργεί αυτοψία 
εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
ενημέρωσής της. Ειδικά για τις Περιφέρειες Βορείου και 
Νοτίου Αιγαίου, η προθεσμία είναι είκοσι (20) εργάσιμες 
ημέρες.

Α7. Η Διεύθυνση Υγείας της Ν.Α. χορηγεί τη σύμφωνη 
γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας (μνημονεύονται 
συγκεκριμένες διατάξεις).

Α8. Η Αδειοδοτούσα Αρχή χορηγεί την άδεια λειτουρ−
γίας, στην οποία τίθεται ο όρος «Να τηρούνται οι …….. 
υγειονομικές διατάξεις (μνημονεύονται)».

Β) Παροχή σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλλη−
λότητας, κατά τη διαδικασία χορήγησης ενιαίας άδειας 
εγκατάστασης και λειτουργίας (πρώτη άδεια− νομιμο−
ποίηση μονάδας)

Β1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην Αδειοδοτού−
σα Αρχή σχεδιάγραμμα της εγκατάστασης σε τρία (3) 
αντίγραφα.

Β2. Η Αδειοδοτούσα Αρχή εξετάζει εάν το σχεδι−
άγραμμα έχει τις προβλεπόμενες κατά τα ανωτέρω 
προδιαγραφές άλλως ζητάει από τον ενδιαφερόμενο 
τη προσκόμιση νέου. Στη συνέχεια διαβιβάζει στη Δι−
εύθυνση Υγείας της Ν.Α. σχεδιάγραμμα της εγκατά−
στασης σε δύο (2) αντίγραφα, σύμφωνα με την δια−
δικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. 
Φ15/οίκ.7815/615/2005 υπουργικής απόφασης.

Β3. Ισχύουν τα αναφερόμενα στις παραγράφους 6, 7 
και 8 της Περίπτωσης Α΄.

Γ) Παροχή σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλ−
ληλότητας, κατά τη διαδικασία χορήγησης ειδικής δή−
λωσης

Γ1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην Αδειοδοτού−
σα Αρχή σχεδιάγραμμα της εγκατάστασης σε τρία (3) 
αντίγραφα.

Γ2. Η Αδειοδοτούσα Αρχή εξετάζει εάν το σχεδι−
άγραμμα έχει τις προβλεπόμενες κατά τα ανωτέρω 
προδιαγραφές άλλως ζητάει από τον ενδιαφερόμενο 
τη προσκόμιση νέου. Στη συνέχεια διαβιβάζει στη Δι−
εύθυνση Υγείας της Ν.Α. σχεδιάγραμμα της εγκατά−
στασης σε δύο (2) αντίγραφα, σύμφωνα με την δια−
δικασία που προβλέπεται στο άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 
Φ15/οίκ.7816/616/2005 υπουργικής απόφασης.

Γ3. Ισχύουν τα αναφερόμενα στις παραγράφους 6, 7 
και 8 της Περίπτωσης Α΄.

Δ) Παροχή σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλλη−
λότητας, κατά τη διαδικασία τροποποίησης ως προς το 
φορέα ή την επωνυμία της άδειας λειτουργίας ή της 
ειδικής δήλωσης

Εφόσον δεν έχει γίνει αλλαγή στη μονάδα, δεν απαι−
τείται η χορήγηση σύμφωνης γνώμης υγειονομικής κα−
ταλληλότητας.
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Ε) Παροχή σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλλη−
λότητας, κατά τη διαδικασία χορήγησης προθεσμίας για 
τεχνική ανασυγκρότηση ή μεταφορά της μονάδας

Για τη χορήγηση προθεσμίας για τεχνική ανασυγκρό−
τηση ή μεταφορά της μονάδας, με παράλληλη λειτουρ−
γία αυτής, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 
10 του ν. 3325/2005, απαραίτητη προϋπόθεση είναι είτε 
η κατά τα ανωτέρω παροχή της σύμφωνης γνώμης είτε 
η γνωμοδότηση της Διεύθυνση Υγείας της Ν.Α. ότι δεν 
υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, από τη λειτουρ−
γία της μονάδας.

Άρθρο 6
Λοιπές διατάξεις

6.1 Η χορηγούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις της πα−
ρούσας απόφασης, άδεια λειτουργίας ή ειδική δήλωση, 
κοινοποιείται στη Διεύθυνση Υγείας της Ν.Α.

6.2 Προκειμένου για εταιρική επιχείρηση, αναγράφεται 
στις ανωτέρω αποφάσεις και στην ειδική δήλωση του προ−
ηγούμενου εδαφίου, ο υγειονομικός υπεύθυνος της επιχεί−
ρησης, ο οποίος δηλώνεται στην Αδειοδοτούσα Αρχή με 
ταυτόχρονη δήλωση αποδοχής του ορισμού του. 

6.3 Στις περιπτώσεις κτιριακής ή μηχανολογικής επέ−
κτασης / εκσυγχρονισμού / διαρρύθμισης, απαιτείται η 
παροχή της κατά τα ανωτέρω σύμφωνης γνώμης υγει−
ονομικής καταλληλότητας, εφόσον επέρχονται αλλαγές 
στις υγειονομικές συνθήκες λειτουργίας της μονάδας, 
κατά την κρίση της Αδειοδοτούσας Αρχής.

6.4 Καταργείται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 
3 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Φ15/οίκ.7816/ 616/2005 
(ΦΕΚ 542Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης και κάθε άλλη 
διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις της 
παρούσας απόφασης.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η εφαρμογή της παρούσας αρχίζει από την ημερο−
μηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνή−
σεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα,13 Ιουνίου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΔΗΜ. ΣΙΟΥΦΑΣ ΔΗΜ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F

Αριθμ. 07/ΔΤΑ/6510 (3)
    Λειτουργία της λαϊκής αγοράς Αγ. Σοφίας της Γ΄/Π.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1− Τις διατάξεις του ν. 2503/1997(ΦΕΚ 107/1997 τ.Α΄) « 

Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις »

2− Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2323/ 
1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 
3377/2005, σύμφωνα με την οποία

«Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας μπορεί με από−

φασή του να εγκρίνει την ίδρυση, τη μετακίνηση ή την 
κατάργηση λαϊκών αγορών στην περιφέρεια της Ν.Α. 
Αθηνών − Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, ύστερα από πρό−
ταση του οικείου Οργανισμού Λαϊκών Αγορών και γνώμη 
του οικείου δημοτικού συμβουλίου και της υπηρεσίας 
Τροχαίας». 

3− Το υπ’ αριθμ. 9394/16.5.2007 έγγραφο του Οργα−
νισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας − Πειραιά με το οποίο 
μας διαβιβάστηκαν η υπ’ αριθμ. 17/3.5.2007 (Θέμα 10ο) 
πράξη του Διοικητικού του Συμβουλίου, η υπ’ αριθμ. 
897/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά, 
το 1014/22/11α/21.3.2007 έγγραφο της Τροχαίας Κορυδαλ−
λού και το 4347/ΓΕΔΣΕ/ΔΙΣΛ/19.4.2007 σχετικά με το 
χώρο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Αγ. Σοφίας της 
Γ΄/Π, αποφασίζουμε:

Την επέκταση των ορίων της λαϊκής αγοράς του Ε΄ 
Δημ. Διαμ/τος μέχρι την οδό Δερβενακίων όταν λειτουρ−
γεί στις οδούς: Φωτ. Κορυτσάς, Μακεδονίας, Δράμας και 
μέχρι την οδό Θερμοπυλών όταν λειτουργεί στην οδό 
Καλλέργη. Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

  Πειραιάς, 6 Ιουνίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F

Αριθμ. 15637/4268 (4)
     Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου στο Κέ−

ντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ του Δήμου Αγιά−
σου Νομού Λέσβου. 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρ. 31 του ν. 3013/2002, άρθρ. 15 

παρ. 1 του ν. 3260/2004, άρθρ. 6 του ν. 2527/1997.
2. Την από 13.1.2004 Γνωμοδότηση της ΚΕΔΚΕ
3. Τα υπ’ αριθμ. ΟΔΕΚΕΠ/6901/8.9.2005, Φ.7/2/7772/

ΟΔΕΚΕΠ/14.10.2005, Φ. 10307/17.5.2006, Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/ 
11123/8.5.2006 έγγραφα του ΥΠΕΣΔΔΑ, με τα οποία πα−
ρέχονται διευκρινήσεις και οδηγίες για τη συμπλήρωση 
των συμβάσεων των ΚΕΠ. 

4. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/170/11780/10.5.2007 έγ−
γραφο του Υφυπουργού ΕΣΔΔΣΑ Απόστολου Ανδρε−
ουλάκου, το οποίο αφορά στην κατανομή συμβάσεων 
μίσθωσης έργου τρίμηνης διάρκειας σε ΚΕΠ των οποί−
ων οι συμβάσεις λήγουν κατά τη χρονική περίοδο από 
1.6.2007 έως 30.6.2007 και σύμφωνα με τις οδηγίες του 
οποίου θα πρέπει να συναφθεί καταναμηθείσα σύμβαση, 
αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης 
έργου από το Δήμο Αγιάσου Νομού Λέσβου, διάρκειας 
έως τρεις (3) μήνες στο ΚΕΠ του Δήμου, του οποίου 
οι συμβάσεις μίσθωσης έργου λήγουν κατά το χρονικό 
διάστημα από 1.6.2007 έως 30.6.2007, με την προϋπόθεση 
εφαρμογής των παρακάτω όρων: 
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2 α) Ταχυδρομική αποστολή της ηλεκτρονικά συνα−
φθείσας σύμβασης στο ΥΠΕΣΔΔΑ στην Διεύθυνση Ορ−
γάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ. 

β) Σε περίπτωση αποχώρησης, λήξης, παραίτησης, 
διακοπής, κ.λπ. της σύμβασης μίσθωσης έργου, δεν θα 
συναφθεί νέα σύμβαση με νέο άτομο, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗ−
ΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΟΛΚΕΟ/ΥΠΕΣΔΔΑ. Σε διαφο−
ρετική περίπτωση το ΥΠΕΣΔΔΑ δε θα κάνει δεκτή την 
νέα σύμβαση αλλά και δε θα τη χρηματοδοτήσει.

3. Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η έδρα του 
οικείου ΚΕΠ.

4. Η αμοιβή του αναδόχου προσδιορίζεται σύμφωνα 
και με την υπ’ αριθμ. 11123/8.5.2006 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ−
ΔΔΑ ως εξής:

α) ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη 
των 24 μηνών: χρηματοδότηση από το ΠΔΕ ΕΠ ΚτΠ 
− ΣΑΕ 055/3 του ΥΠΕΣΔΔΑ με μηνιαία αμοιβή συμβασι−
ούχου 880 ευρώ, 

β) ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μεγαλύτερη 
των 24 μηνών: χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋ−
πολογισμό ενώ για το ύψος της μηνιαίας αμοιβής αντι−
στοιχούν οι εξής υποπεριπτώσεις: 

γ) Ο συμβασιούχος αν δεν έχει συμπληρώσει διαδοχι−
κές συμβάσεις μίσθωσης έργου 24 μηνών, λαμβάνει μη−
νιαία αποζημίωση 880 ευρώ (με ημερομηνία έναρξης του 
δικαιώματος αυτού του ύψους αμοιβής την 1.2.2005). 

δ) Ο συμβασιούχος αν έχει συμπληρώσει διαδοχικές 
συμβάσεις μίσθωση έργου άνω των 24 μηνών, λαμβά−
νει μηνιαία αποζημίωση 1.000 ευρώ (με ημερομηνία 
έναρξης του δικαιώματος αυτού του ύψους αμοιβής 
την 1.2.2005). 

5. Η ανωτέρω σύμβαση λήγει αυτοδίκαια από την χρο−
νική στιγμή που θα στελεχωθεί το ΚΕΠ του ΟΤΑ με μόνι−
μο προσωπικό, ανεξαρτήτως της διάρκειας ισχύος της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μυτιλήνη, 16 Μαΐου 2007 

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΚΚΑΣ

F

    Αριθμ. Οικ.: 7249 (5)
Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) 

του Αθλητικού Κέντρου Δήμου Καρπάθου. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/τ.Α΄/30.5.1997): 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006 
(Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/ 8.6.2006).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 8, 9, 11, 12 και 18 του 
ν. 2503/1997.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1188/1981, όπως 
αντικαταστήθηκε με το άρθρο 26 του ν. 1832/1989 και 
την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2307/1995.

5. Τις διατάξεις του ν. 2081/1992 και του άρθρου 1 του 
ν. 2647/1998.

6. Τις διατάξεις του ν. 1586/1986 και του ν. 2190/1994 
και του π.δ. 50/2001.

7. Το υπ’ αριθμ. 4/26.2.2007 πρακτικό του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Δωδεκανήσου.

8. Την υπ’ αριθμ. 161/2006 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Καρπάθου.

9. Την υπ’ αριθμ. 7/2006 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Αθλητικού Κέντρου Δήμου Καρπάθου.

10. Την υπ’ αριθμ. 4699/Β/29.8.1997 (ΦΕΚ 891/τ.Β΄/9.10.1997) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου «Περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής 
στους Προϊστάμενους Δ/νσεων και Τμημάτων της Γε−
νικής Δ/νσης της Περιφέρειας στο Νομό Δωδ/σου, απο−
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Αθλητικού Κέντρου Δήμου Καρπάθου, ως εξής:

Άρθρο 1ο
Διάρθρωση Υπηρεσιών

Δεν συνιστώνται Διευθύνσεις, Τμήματα, Αυτοτελή Γρα−
φεία ή Γραφεία στο Αθλητικό Κέντρο Δήμου Καρπάθου. 
Συνιστάται μία −1− Οργανική θέση του κλάδου ΥΕ16 Ερ−
γατών Καθαριότητας, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο 
Αθλητικό Κέντρο Δήμου Καρπάθου

Άρθρο 2ο
Διάρθρωση−Διαβάθμιση Θέσεων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Κλάδος  Θέσεις 
ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας  1 (μία)
Σύνολο θέσεων κατηγορίας ΥΕ=  1 (μία).
Γενικό Σύνολο Θέσεων ΟΕΥ:  1

Άρθρο 3ο
Προσόντα Διορισμού, Καθήκοντα κλπ

Για το διορισμό, τα καθήκοντα, τους περιορισμούς, 
το χρόνο εργασίας, την αστική ευθύνη, τα δικαιώμα−
τα, άδειες, τις μεταβολές Υπηρεσιακής κατάστασης, 
το προβάδισμα, τις ποινές, τη λύση της υπαλληλικής 
σχέσης, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και νοσο−
κομειακή, τα έξοδα κηδείας των μονίμων υπαλλήλων 
προβλέπονται από τον Οργανισμό, ρυθμίζονται από τις 
διατάξεις του ν. 1188/1981 όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει μέχρι σήμερα.

Άρθρο 4ο
Αρμοδιότητες Τακτικού Προσωπικού

Καθαριότητα Εσωτερικού και Εξωτερικού Χώρου Στα−
δίου 

Κούρεμα, λίπανση, άρδευση, αερισμός, απεντόμωση, 
γραμμοχάραξη, αντικατάσταση τμημάτων χλοοτάπη−
τα.

Συντήρηση αρδευτικών –υδρευτικών εγκαταστάσεων, 
φύλαξη οργάνων η ανάθεση καθηκόντων και περιγραφές 
καθηκόντων των υπαλλήλων καθώς και οποιαδήποτε 
άλλη εσωτερική διαδικασία διοίκησης ή λειτουργίας του 
Αθλητικού Κέντρου Καρπάθου, ορίζονται με αποφάσεις 
του Δ.Σ. ή καθορίζονται με ειδικούς κανονισμούς λει−
τουργίας που συντάσσονται με απόφαση του Προέδρου 
μετά από εισήγηση των αρμοδίων οργάνων. 
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Άρθρο 5ο
Τακτικές Οργανικές θέσεις 

με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου

− Οι Θέσεις της κατηγορίας ΥΕ κατατάσσονται στους 
Βαθμούς Ε΄ (εισαγωγικός), Δ΄, Γ΄, και Β΄ (καταληκτι−
κός).

− Τα προσόντα διορισμού της θέσης περιγράφονται 
στο π.δ. 37α/1987 και το π.δ. 22/1990, στο π.δ. 50/2001, 
στο π.δ. 347/2003 και στο π.δ. 44/2004.

Άρθρο 6ο
Θέσεις με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμέ−

νου Χρόνου

Δέκα θέσεις (10) διαφόρων ειδικοτήτων για την αντιμε−
τώπιση εποχιακών, περιοδικών, και πρόσκαιρων αναγκών 
(ν. 2503/1997 άρθρο 18 παράγραφος 12).

Άρθρο 7ο

Η δαπάνη για την κάλυψη των πάσης φύσεως αποδο−
χών του προσωπικού θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
εσόδων εξόδων του Νομικού Προσώπου, που για το έτος 
2007 ανέρχεται στο ποσό των 29.444,00€ και έχει εγ−
γραφεί σε αντίστοιχο Κ.Α. του σκέλους των εξόδων του 
προϋπολογισμού. Για τα επόμενα τέσσερα έτη προκαλεί 
δαπάνη που δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί.

Άρθρο 8ο
Τελικές διατάξεις

Ο παρών Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας ισχύει από 
την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρόδος, 1 Ιουνίου 2007
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Διευθυντής κ.α.α.
ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΝΤΙΚΟΥ 

F
Αριθμ. οικ.2555 (6)
   Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας κατά 

το έτος 2007 για μόνιμο και αποσπασμένο προσω−
πικό της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχι−
ακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής.

   Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 όπως 

αυτές τροποποιήθηκαν με τις όμοιες της παραγρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 3254/2004.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999.
4. Την υπ’ αριθμ. Γ1β/Γ.Π. 29912/9.5.2007 (ΦΕΚ 798/ 

21.5.2007 τ.Β΄) κοινή υπουργική απόφαση «Ανάθεση ορ−
γάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων κρατικού 
προγράμματος σε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις»

5. Το γεγονός ότι για την κάλυψη των έκτακτων υπη−
ρεσιακών αναγκών, όπως παραλαβή δελτίων κατασκη−
νωτών, διαχωρισμός και επιλογή των παιδιών που θα 
φιλοξενηθούν στις κατασκηνώσεις του κρατικού προ−
γράμματος, μηχανογραφική επεξεργασία των στοιχεί−
ων αυτών, προετοιμασία και αποστολή στην υπηρεσία 

δημοσιονομικού ελέγχου και δικαιολογητικών πάσης 
φύσεως δαπανών των κατασκηνώσεων, οι υπάλληλοι 
της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχιακής μας 
Αυτοδιοίκησης απασχολήθηκαν και εξακολουθούν να 
απασχολούνται πέραν του κανονικού ωραρίου εργα−
σίας.

6. Το γεγονός ότι για την ανωτέρω υπερωριακή απα−
σχόληση έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον 
οικονομικό προϋπολογισμό έτους 2007 Ε.Φ. 153 της Νο−
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής Δ/νσης 
Κοινωνικής Πρόνοιας, αποφασίζουμε: 

Καθιερώνουμε υπερωριακή απογευματινή με αμοιβή 
απασχόληση χιλίων τετρακοσίων (1400) ωρών για δέκα 
τέσσερις (14) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Κοινωνικής 
Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής 
Αττικής που απασχολούνται με τα αναφερόμενα στο 
στοιχείο (5) αντικείμενα της Υπηρεσίας. Η ανωτέρω υπε−
ρωριακή εργασία θα παρασχεθεί μέχρι 31.7.2007.

 Κάλυψη δαπάνης:
Το ύψος της ανωτέρω προκαλούμενης δαπάνης, που 

ανέρχεται στο ποσό των 8.500,00 € θα καλυφθεί από 
πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί στον οικονομικό προ−
ϋπολογισμό έτους 2007 ΕΦ 153, για υπερωριακή εργασία 
(ΚΑΕ 0511) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής 
Αττικής, Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα μήνα πριν 
την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνή−
σεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Παλλήνη, 25 Μαΐου 2007   

Ο Νομάρχης 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΡΗΣ

F
     Αριθμ. οικ. 2815 (7)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πέρα από το κανο−

νικό ωράριο εργασίας κατά τις Κυριακές − εξαιρέ−
σιμες μέρες, κατά τις απογευματινές και νυχτερι−
νές ώρες των εργάσιμων ημερών των Κυριακών και 
εξαιρέσιμων κατά τη διάρκεια του Β΄ εξαμήνου του 
έτους 2007 για υπαλλήλους της ΝΑ Σάμου.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΑΜΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1) τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 

297/Α), σε συνδυασμό με την ερμηνευτική εγκύκλιο του 
Γ.Λ.Κ. υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003

2) τις διατάξεις του άρθρου 25 παραγ.7 του ν. 2738/1999 
(ΦΕΚ 180/Α), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 
34 παραγρ. 5 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273/Α),

3) τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α), όπως 
ισχύουν.

4) Τις ειδικές εποχιακές έκτακτες ή επείγουσες ανά−
γκες που παρουσιάζονται σε υπηρεσίες της Ν.Α. Σάμου 
για την αντιμετώπιση των οποίων απασχολείται προ−
σωπικό τους πέρα από το κανονικό ωράριο εργασίας 
κατά τις εργάσιμες μέρες καθώς και κατά τις Κυριακές−
εξαιρέσιμες μέρες αποφασίζουμε: 
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Εγκρίνουμε εντός των ανωτάτων ορίων που προβλέ−
πονται από τις διατάξεις του άρθρου 16, παραγρ.1 του 
ν. 3205/2003 την υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων 
της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου κατά τις Κυριακές 
− εξαιρέσιμες μέρες κατά τις απογευματινές και νυχτερι−
νές ώρες των εργάσιμων ημερών, Κυριακών και εξαιρέσι−
μων, για την αντιμετώπιση ειδικών εποχιακών εκτάκτων 
αναγκών του Β΄ εξαμήνου του έτους 2007, ως εξής:

Έντεκα (11) υπάλληλοι για τρεις χιλιάδες εννιακόσι−
ες εξήντα (3.960) ώρες υπερωριακής απογευματινής 
απασχόλησης εργασίμων ημερών και χίλιες πενήντα 
έξι (1056) ώρες υπερωριακής ημερήσιας απασχόλησης 
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών με αντικείμενο την 
ταχύτερη διεκπεραίωση εργασιών εκτέλεσης προϋπο−
λογισμού, καταχώρησης − ενταλματοποίησης τιμολο−
γίων, επιχορηγήσεων και έκδοσης επιταγών καθώς και 

διοικητικών εργασιών. Η δαπάνη θα βαρύνει τον φορέα 
073 ΚΑΕ 0511, 0512, 0251, 0252.

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ 
(απογευματινής, 
νυχτερινής και ερ−
γασίας Κυριακών 
και εξαιρέσιμων) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ (ευρώ)

11 5.016 50.000,00

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Σάμος, 6 Ιουνίου 2007

Ο Νομάρχης κ.α.α.
Ο Αντινομάρχης

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ. ΘΑΝΟΣ  
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