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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. 3154/266 (1)
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 7.10.2008 Συλλογικής 

Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και ερ−
γασίας των καθαριστών και καθαριστριών βιομηχα−
νίας και βιοτεχνίας (πλην Ν. Θεσσαλονίκης).

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  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 98Α΄).

2. Την υπ’ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση της Πρωθυπουργού 
«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων (ΦΕΚ 513/Β/10.3.2004).

3. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β/2.1.2008) 
Κοινή Απόφαση της Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας».

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/ 
1990 (ΦΕΚ 27/Α/1990).

5. Την από 29.10.2008 αίτηση της Ομοσπονδίας Ιδιω−
τικών Υπαλλήλων Ελλάδος.

6. Το από 8.1.2009 Υπηρεσιακό σημείωμα.
7. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο 

Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του της 9.1.2008.
8. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει 

ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για τη 
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε., δηλαδή ότι 
οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των 
εργαζομένων του επαγγέλματος στον κλάδο, αποφα−
σίζουμε:

1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 7.10.2008 Σ. Σ. 
Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθα−
ριστών και καθαριστριών βιομηχανίας και βιοτεχνίας 
(πλην Ν. Θεσσαλονίκης) για όλους τους εργοδότες 
και εργαζόμενους του επαγγέλματος στον κλάδο που 
αφορά αυτή.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 29.10.2008.
3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−

καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2009

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ 

F
   Αριθμ. 3156/267 (2)
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 7.10.2008 Συλλογικής 

Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και ερ−
γασίας των Φυλάκων − Νυκτοφυλάκων και Θυρωρών 
βιομηχανίας και βιοτεχνίας.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
  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 98Α΄).

2. Την υπ’ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση της Πρωθυπουργού 
«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων (ΦΕΚ 513/Β/10.3.2004).

3. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β/2.1.2008) 
Κοινή Απόφαση της Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας».

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/ 
1990 (ΦΕΚ 27/Α/1990).

5. Την από 29.10.2008 αίτηση της Ομοσπονδίας Ιδιω−
τικών Υπαλλήλων Ελλάδος.

6. Το από 8.1.2009 Υπηρεσιακό σημείωμα.
7. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο 

Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του της 9.1.2009.
8. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει ότι 

συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για τη κήρυξη 
υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε., δηλαδή ότι οι δεσμευ−
όμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των εργαζομένων 
του επαγγέλματος στον κλάδο, αποφασίζουμε:

1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 7.10.2008 Σ.Σ.Ε. 
για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Φυλάκων −
Νυκτοφυλάκων και Θυρωρών βιομηχανίας και βιοτεχνίας 
για όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους του επαγ−
γέλματος στον κλάδο που αφορά αυτή.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 29.10.2008.
3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−

ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2009

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

F
    Αριθμ. 86730/1473 (3)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης συμβασιούχων για−

τρών που υπηρετούν στις τοπικές και νομαρχιακές μο−
νάδες υγείας των υποκαταστημάτων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  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 98Α΄).

2. Το π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστε−
ρα με το π.δ. 436/1991.

3. Το π.δ. 95/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που δι−
ατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας.

4. Το π.δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματεί−
ας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας−
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο 
Εργασίας.

5. Τις διατάξεις του ν.δ. 515/1970 «περί χρονικών ορίων 
εργασίας μισθωτών» όπως συμπληρώθηκαν από το ν.δ. 
264/1973.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ. της 8.4.1932 
περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των Νόμων «περί 
χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα κ.λ.π.» που 
διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του ν.δ. 1037/1971 
«περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και 
εργασίας του προσωπικού αυτών».

7. Τις διατάξεις του π.δ. της 27.6.1932 «περί κωδικοποι−
ήσεως και συμπληρώσεως των περί δώρου εργασίας 
διατάξεων».

8. Τις διατάξεις του β.δ. της 14.8.1950 «περί κανονισμού 
ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής χρήσεως 
αυτοκινήτων».

9. Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπικού 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, 
των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.».

10. Την υπ’ αριθμ. 2/80345/0004/8.11.1999 κοινή υπουρ−
γική απόφαση «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμ−
φωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 1943/1991».

11. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
12. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργική 

απόφαση.
13. Την απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Προστασίας υπ’ αριθμ. 84474/1449/11.12.2008 
«Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλη−
σης των εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές 
επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες Α΄ ημερο−
λογιακού εξαμήνου 2009».

14. Την υπ’ αριθμ. 33 της 30.5.1997 ΠΥΣ «Τροποποίη−
ση και αναμόρφωση της υπ’ αριθμ. 88/2.8.1995 ΠΥΣ και 
προσαρμογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 
109/Α/30.5.1997).

15. Το υπ’ αριθμ. Φ.80425/31029/6045/17.12.2008 έγγραφο 
της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 
το υπ’ αριθμ. Γ23/30/2.12.2008 έγγραφο του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

16. Την από 15.1.2009 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας (ΑΣΕ).

17. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 
στον προϋπολογισμό του έτους 2009 του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, 
ΚΑΕ 0261 ,ποσόν δαπάνης 20.651.778,00 €, αποφασίζου−
με:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για πέντε 

χιλιάδες διακόσιους εβδομήντα έναν (5.271) συμβασι−
ούχους γιατρούς που υπηρετούν στις τοπικές και νο−
μαρχιακές μονάδες υγείας των υποκαταστημάτων του 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ μέχρι 3.162.600 ώρες, συνολικά, πλέον των 
νομίμων ορίων υπερωριακής απασχόλησης.

Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από 
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
και μέχρι 31.12.2009 και σε κάθε περίπτωση όχι πριν 
την 1.1.2009.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2009

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

F
    Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/9516 (4)

Aδειοδότηση καταστημάτων περιποίησης χεριών ή 
και ποδιών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον α.ν. 2520/1940 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/5.9.1940), «Περί Υγει−

ονομικών Διατάξεων».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/2000/τ.Α΄), 

«Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».
3. Τον νόμο 3172/2003 (ΦΕΚ 197/6.8.2003/τ.Α΄), «Οργά−

νωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας και άλλες διατάξεις».

4. Τον νόμο 3370/2005 (ΦΕΚ 176/11.7.2005/τ.Α΄), «Οργά−
νωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 
και λοιπές Διατάξεις».

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. υγειονομικής διάταξης 
Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/τ.β./24.9.1983) «Περί υγειονομικού 
ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκα−
ταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος 
καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και 
λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τρο−
φίμων ή και ποτών».

6. Το υπ’ αριθμ. 133 π.δ. (ΦΕΚ 193/2.8.2005/τ.α.) «Πρου−
ποθέσεις άσκησης επαγγέλματος Κουρέα, Κομμωτή και 
Τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών, καθορισμός 
επαγγελματικών δικαιωμάτων αυτών καθώς και όροι 
ίδρυσης και λειτουργίας κουρείων και κομμωτηρίων».

7. Toν Υγειονομικό Κανονισμό (ΦΕΚ 275/10.12.1938 τ.β.), 
άρθρο 65 «Περί κουρείων και κομμωτηρίων».

8. Τον νόμο 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8.6.2006, τ.Α΄), « Κύρω−
ση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

9. 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 98Α΄).

10. Την ανάγκη προσαρμογής της αναφερόμενης 
Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/τ.Β΄/24.9.1983) υγειονομικής δι−
άταξης στα νέα δεδομένα.

11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Oρισμοί

1. Τεχνίτης περιποίησης χεριών ή και ποδιών: είναι εκείνος 
που παρέχει υπηρεσίες στην περιποίηση χεριών και ποδιών 
(ονυχοπλαστική, προσθετική νυχιών, άλλες τεχνικές κ.λ.π).

2. Αμιγές κατάστημα περιποίησης χεριών ή και ποδιών 
είναι: το κατάστημα, εντός του οποίου παρέχονται μόνο 
οι υπηρεσίες όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 1 
του παρόντος άρθρου.

3. Μικτό κατάστημα περιποίησης χεριών ή και ποδιών, 
είναι: το κατάστημα περιποίησης χεριών ή και ποδιών 
της παραγράφου 2 του παρόντος, που θα λειτουργεί 

μαζί με κομμωτήρια – κουρεία, καταστήματα εμπορίας 
ειδών καλλυντικών, εργαστήρια αισθητικής, μονάδες 
αδυνατίσματος − διαιτητικές μονάδες, ξενοδοχεία και 
θαλασσοπλοούντα πλοία.

Άρθρο 2
Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας

1. Για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων πε−
ριποίησης χεριών και ποδιών των παραγράφων 2 και 3 
του άρθρου 1, απαιτείται άδεια λειτουργίας την οποία 
χορηγεί ο οικείος Ο.Τ.Α πρώτου βαθμού με σύμφωνη 
γνώμη της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας. Η διαδι−
κασία για τη χορήγηση της ανωτέρω αδείας ακολουθεί 
τους γενικούς όρους ίδρυσης και λειτουργίας για τα 
καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος της υγειο−
νομικής διάταξης Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/τ.Β./24.9.1983 
όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, πέραν των δραστηριο−
τήτων οι οποίες αδειοδοτούνται από άλλες αρμόδιες 
αρχές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Για τους υγειονομικούς όρους και γενικότερα για 
τις προυποθέσεις λειτουργίας των καταστημάτων πε−
ριποίησης χεριών ή και ποδιών εφαρμόζονται τα προ−
βλεπόμενα στο άρθρο 65 του εν ισχύ Υγειονομικού 
Κανονισμού σε συνδυασμό με τις εκάστοτε ισχύουσες 
άλλες υγειονομικές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

3. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων πε−
ριποίησης χεριών ή και ποδιών χορηγείται στους κατό−
χους της αντίστοιχης άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Επίσης άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται σε 
φυσικό πρόσωπο μη κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλ−
ματος ή σε νομικό πρόσωπο, υπό την προυπόθεση ότι το 
φυσικό ή νομικό αυτό πρόσωπο διαθέτει κατάστημα που 
είναι στελεχωμένο από προσωπικό με επαγγελματική 
άδεια, αντίστοιχη προς το είδος του καταστήματος για 
το οποίο ζητείται η άδεια και το οποίο θα απασχολείται 
στο κατάστημα καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του.

Για την χορήγηση άδειας οι ενδιαφερόμενοι πρέπει 
απαραιτήτως να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της 
ηλικίας τους, ακόμη κι αν έχουν αποκτήσει άδεια άσκη−
σης του επαγγέλματος σε νεώτερη ηλικία.

4. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 
περιποίησης χεριών ή και ποδιών ισχύει αποκλειστικά 
και μόνο για το σε συγκεκριμένο τόπο και χώρο κατά−
στημα για το οποίο έχει χορηγηθεί.

5. Σε περίπτωση μεταβίβασής της ισχύουν τα αναφε−
ρόμενα στο άρθρο 80 του Κώδικα Δήμου και Κοινοτή−
των (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τ.α΄) καθώς και στην υγειονομική 
απόφαση 10551/ΦΕΚ 246/26−2007 τ.β. «Απλούστευση 
διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και 
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επί θαλασ−
σοπλοούντων πλοίων».

Άρθρο 3
Ειδικοί Όροι Υγιεινής

1. Το οίκημα θα είναι μόνιμης κατασκευής, θα πληρεί 
τους όρους και τις προυποθέσεις του εκάστοτε εν ισχύ 
Γ.Ο.Κ και θα είναι χαρακτηρισμένο από την αρμόδια 
Πολεοδομική Υπηρεσία, ως χώρος κύριας χρήσης προο−
ριζόμενος για κατάστημα. Η καταλληλότητα του χώρου 
θα αποδεικνύεται με θεώρηση από την αρμόδια πολεο−
δομική αρχή των σχεδιαγραμμάτων που κατατίθενται.
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2. Το κατάστημα θα έχει ελάχιστο ωφέλιμο εμβαδόν 
15 τ.μ. για την ανάπτυξη των θέσεων εργασίας, ενώ ο 
χώρος ανά θέση εργασίας ορίζεται στα 4 τ.μ. κατ’ ελά−
χιστον. Η απόσταση μεταξύ των θέσεων εργασίας θα 
είναι 1 μέτρο τουλάχιστον. Να υπάρχει χώρος αναμονής 
κατά τρόπο που να παρεμποδίζεται η οπτική επαφή με 
το χώρο παροχής υπηρεσιών περιποίησης.

3. Το δάπεδο και οι επιφάνειες των τοίχων θα είναι 
κατασκευασμένες από υλικά που θα επιτρέπουν τον 
εύκολο καθαρισμός τους με υγρή μέθοδο.

4. Το κατάστημα θα διαθέτει ύδρευση από το δίκτυο 
ύδρευσης και θα είναι συνδεδεμένο με το υπάρχον απο−
χετευτικό δίκτυο ή εν ελλείψει αυτού, με νόμιμο βόθρο.

5. Το κατάστημα θα διαθέτει τουλάχιστον ένα αποχω−
ρητήριο το οποίο θα πληρεί τους όρους και τις πρου−
ποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 25 της Υγει−
ονομική Διάταξης Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/τ.Β΄/24.9.1983), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία ή θα είναι μιας 
χρήσης και θα διατηρούνται απολύτως καθαρά εντός 
κλειστών προθηκών ή θα αποστειρώνονται μετά από 
κάθε χρήση σε ειδικό κλίβανο. Όσα δε, σκεύη ή εργαλεία 
δεν μπορούν να αποστειρωθούν θα καθαρίζονται με 
απορρυπαντικό και νερό και στη συνέχεια θα απολυμαί−
νονται με προιόντα εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ. Επίσης 
τα χρησιμοποιούμενα υλικά περιποίησης όπως κρέμες, 
βερνίκια νυχιών, κ.λ.π θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα 
από τον Ε.Ο.Φ.

7. Για κάθε πελάτη θα χρησιμοποιείται καθαρή πε−
τσέτα ή πετσέτα μιας χρήσης. Οι καθαρές πετσέτες θα 
φυλάσσονται εντός κλειστών προθηκών και σε διαφορε−
τικό χώρο από τις χρησιμοποιημένες – ακάθαρτες.

8. Οι εργαζόμενοι στο ανωτέρω κατάστημα πρέπει να 
είναι υγιείς και να διαθέτουν ατομικά βιβλιάρια Υγείας 
σύμφωνα με το άρθρο 14 της υγειονομικής διάταξης Α1β 
8577/1983 (ΦΕΚ 526/τ.Β΄/24.9.1983), όπως ισχύει.

9. Στην περίπτωση λειτουργίας μικτού καταστήμα−
τος (πλην κομμωτηρίων, κουρείων) τότε απαιτούνται 
4 τ.μ. ανά θέση εργασίας, για την περίπτωση παροχής 
υπηρεσιών περιποίησης χεριών ή και ποδιών, σε μόνιμο 
διαχωρισμένο χώρο από το υπόλοιπο κατάστημα. Οι δε 
χώροι υγιεινής και ο χώρος απολύμανσης θα προορί−
ζονται μόνο για το εν λόγω κατάστημα.

10. Απαραίτητη η ύπαρξη ελάχιστου εξοπλισμού και 
υλικού Πρώτων Βοηθειών τα οποία, θα καθορίζει εγκύ−
κλιος της Γεν. Δ/νσης Δημόσιας Υγείας.

Άρθρο 4
Μεταβατικές διατάξεις

Τα ήδη λειτουργούντα καταστήματα υποχρεούνται να 
συμμορφωθούν προς τα ανωτέρω το αργότερο εντός 
έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσης 
υγειονομικής διάταξης.

Άρθρο 5
Αρμόδια όργανα Υγειονομικού ελέγχου − Κυρώσεις

Η ευθύνη της εφαρμογής της παρούσης ανατίθεται 
σύμφωνα με το άρθρο 4 της υγειονομικής διάταξης Α1β 
8577/1983 (ΦΕΚ 526/τ.β./24.9.1983), όπως αυτή ισχύει.

Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με 
το άρθρο 3 του α.ν. 2520/40 (ΦΕΚ 237/τ.α./5.9.1940), όπως 
έχει αντικατασταθεί με το ν. 290/1943 (ΦΕΚ 185/τ.α) που 
κυρώθηκε με την 303/46 Π.Υ.Σ.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από την 
Δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 31904 (5)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας και κατανομή αυτής 

σε μονίμους και με σχέση εργασίας Ιδ. Δικαίου αο−
ρίστου χρόνου υπαλλήλους του Υπ. Αγροτικής Ανά−
πτυξής και Τροφίμων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
α) Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α’ 98).

β) Το π.δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργί−
ας» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/03 «Μι−
σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των 
Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώμα−
τος και άλλες συναφείς διατάξεις» που δημοσιεύτηκε 
στο Φ.Ε.Κ. 297/Α/.

δ) Την υπ’ αριθμ.: 2/7093/0022−05/02/2004 κοινή υπουρ−
γική απόφαση σχετικά με την επέκταση των διατάξεων 
του ν. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδι−
ωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. 
και Ο.Τ.Α (ΦΕΚ 215/Β/5.2.2004).

ε) Τις επείγουσες και επιτακτικές ανάγκες της Δ/νσης 
Οικονομικής του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων που πρέπει να αντιμετωπισθούν με την καθιέρωση 
υπερωριακής εργασίας.

στ) Το γεγονός ότι από την προώθηση της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη ευρώ 410.000,00, η οποία θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού, 
Κ.Α.Ε. 0511, αποφασίζουμε:

1. Κρίνουμε απαραίτητη την καθιέρωση υπερωριακής 
εργασίας για 68 μονίμους και με σχέση εργασίας Ιδ. 
Δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους, που θα απασχο−
ληθούν σε δραστηριότητες που προέκυψαν από την κα−
τάργηση της ΔΙΔΑΓΕΠ και την αντικατάσταση της από 
τον ΟΠΕΚΕΠΕ (Ν.Π.Ι.Δ.), όπως έκδοση κανονιστικών πρά−
ξεων που αφορούν κυρίως τη διενέργεια διαγωνισμών, 
έκδοση αποφάσεων καταλογιστικών πράξεων για την 
αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων οικονομικών 
ενισχύσεων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 222700/15.2.2002 
απόφαση Υπ. Γεωργίας (Φ.Ε.Κ. 215/Β/22.2.2002), καθώς 
και σε δραστηριότητες που αφορούν: α) την ολοκλή−
ρωση διαγωνισμών προμήθειας εφοδίων (εξοπλισμός 
εργαστηρίων, όργανα διαπίστευσης κλπ.) και παροχής 
υπηρεσιών δράσεων ενταγμένων στο Γ΄ ΚΠΣ, β) την 
επίσπευση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση της 
χρηματοδότησης, μέσω του προγράμματος Δημοσίων 
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Επενδύσεων των ενταγμένων στο Γ΄ Κ.Π.Σ. έργων, καθώς 
και την τακτοποίηση των δικαιολογητικών πληρωμής 
αυτού και την ανάληψη των απαραίτητων ενεργειών 
για την έναρξη χρηματοδοτήσεων και πληρωμών του 
Δ΄ Κ.Π.Σ, γ) τη συγκέντρωση απολογιστικών στοιχείων 
ειδικών λογαριασμών για σύνταξη απολογισμών παρελ−
θόντων ετών, δ) την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων των 
καταργηθέντων υπηρεσιών βάμβακος και καπνού, ε) τις 
απαραίτητες ενέργειες για την οικονομική εξυπηρέτηση 
των νεοϊδρυθέντων Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης.

2. Ορίζουμε τις ώρες υπερωριακής απασχόλησης για 
χρονικό διάστημα ενός μηνός πριν από τη δημοσίευσή 
της παρούσης και μέχρι 31.12.2009 σε 48.960 και κατα−
νέμουμε αυτές στην Δ/νση Οικονομική για υπαλλήλους 
αυτής και άλλων οργανικών μονάδων της Κεντρικής 
Υπηρεσίας και του Γραφείου Νομικού Συμβούλου, συνο−
λικής δαπάνης ευρώ 410.000,00 σε βάρος των πιστώσε−
ων του Τακτικού Προϋπολογισμού Φ.29/110, Κ.Α.Ε. 0511.

3. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη θα είναι μέσα στα όρια 
της εγκεκριμένης πίστωσης του Τακτικού Προϋπολογι−
σμού οικονομικού έτους 2009 και σε καμία περίπτωση 
δεν είναι δυνατή η υπέρβαση της, όπως αυτή διαμορ−
φώνεται με το ποσοστό διάθεσης που εγκρίνεται από 
το Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών – Γ.Λ.Κ.

4. Η κατανομή του αριθμού των ωρών της υπερωρια−
κής εργασίας ανά υπάλληλο καθώς και των αντιστοίχων 
πιστώσεων, θα καθοριστεί με σχετική απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων, η οποία θα εκδοθεί με μέριμνα της 
Οικονομικής Δ/νσης του Υπουργείου μας, στην οποία 
θα κοινοποιηθεί η απόφαση αυτή.

5. Η ανωτέρω απογευματινή υπερωριακή απασχόληση θα 
εκτελείται όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας μετά 
το πέρας του κανονικού ωραρίου και μέχρι 22ας ώρας. 
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της 
πραγματικής προσφοράς της προαναφερόμενης εργασίας 
θα είναι ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικής.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει (1) μήνα πριν τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ29/6220/344 (6)
Έγκριση του αιτήματος της Ιεράς Μητρόπολης Ρόδου 

για την παραχώρηση κατά χρήση του μοναστηρια−
κού συγκροτήματος του Αγίου Γεωργίου (Χουρμαλί 
Μενδρεσέ), επί της οδού Απολλώνιων στη Μεσαιω−
νική Πόλη προκειμένου να στεγαστεί το υπό ίδρυση 
Εκκλησιαστικό Μουσείο.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  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 98Α΄).

2. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ 232/Α/19.9.2007) «Διορισμός 
Υπουργών και Υφυπουργών», το οποίο αντικαταστάθηκε 
με το π.δ. 4/2009 (ΦΕΚ 2/Α/8.1.2009).

3. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/28.11.1990 (ΦΕΚ 
743/Β/29.11.1990) κοινή υπουργική απόφαση «Εξαίρεση 
από τον περιορισμό των τριών υπογραφών».

4. Της διατάξεις του ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002) 
«Περί προστασίας των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

5. Την υπ’ αριθμ. 94262/5720/28.12.1959 (ΦΕΚ 24/
Β/22.1.1960) υπουργική απόφαση κήρυξης της Μεσαιω−
νικής Πόλης Ρόδου ως αρχαίο μνημείο.

6. Την υπ’ αριθμ. 23084/737/25.8.1948 − ΦΕΓΔΔ 10/ 
23.9.1948 υπουργική απόφαση κήρυξης ιστορικών δια−
τηρητέων μνημείων Πόλεως Ρόδου.

7. Την εγγραφή της Μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου στον 
Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

8. Την Ομόφωνη Γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαι−
ολογικού Συμβουλίου, της διατυπώθηκε στην υπ’ αριθμ. 
35/11 Νοεμβρίου 2008 Συνεδρία του, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε το αίτημα της Ιεράς Μητρόπολης Ρόδου 
για την παραχώρηση κατά χρήση του μοναστηριακού 
συγκροτήματος του Αγίου Γεωργίου (Χουρμαλί Μεν−
δρεσέ), επί της οδού Απολλώνιων στη Μεσαιωνική Πόλη 
προκειμένου να στεγαστεί το υπό ίδρυση Εκκλησιαστικό 
Μουσείο, σύμφωνα με της ακόλουθους όρους.

1. Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται σε 30 χρόνια, 
με προοπτική ανανέωσης. Σε περίπτωση μη ανανέωσης, 
μετά την παρέλευση της 30ετίας, η Ι. Μητρόπολη Ρόδου 
υποχρεούται να παραδώσει άμεσα και ανεπιφύλακτα 
στο ΥΠΠΟ το μνημειακό συγκρότημα του Αγίου Γε−
ωργίου και το αρχοντικό της οδού Ιεροκλέους με τις 
εγκαταστάσεις του σε καλή κατάσταση λειτουργίας και 
χωρίς την καταβολή αποζημίωσης από το ΥΠΠΟ και το 
Δημόσιο γενικότερα.

2. Της οι επεμβάσεις στο χώρο (επισκευές, μετατρο−
πές, τροποποιήσεις χώρων, μουσειολογική − μουσειο−
γραφική μελέτη και η υλοποίηση της θα γίνουν με την 
έγκριση, την εποπτεία και την ενεργό συμμετοχή της 
4ης ΕΒΑ, σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση που 
θα υπογραφεί μεταξύ του ΥΠΠΟ και της Ι. Μητρόπολης 
Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 1−3 του ν. 3513/ 
2006 (ΦΕΚ 265/Α/5.12.2006).

3. Η παραχώρηση δεν περιλαμβάνει τη χρήση της 
εκκλησίας και του αύλειου χώρου που παραμένει στη 
διαχείριση του ΤΑΠΑ για τη διεξαγωγή πολιτιστικών 
εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου, που θα συνάδουν με 
το μνημειακό χαρακτήρα του συγκροτήματος, άδεια η 
οποία θα δίνεται κατόπιν εγκρίσεως από τα αρμόδια 
όργανα του ΥΠΠΟ.

4. Για την υλοποίηση του έργου, της ίδρυσης του 
Εκκλησιαστικού Μουσείου, συμπεριλαμβανομένης της 
εκπόνησης της μουσειολογικής και μουσειογραφικής 
μελέτης θα καταβληθεί προσπάθεια ένταξης της σε 
χρηματοδοτικά προγράμματα στο πλαίσιο εφαρμογής 
της Π.Σ. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η Ι. Μητρόπολη θα 
πρέπει να έχει ολοκληρώσει το έργο εντός 5ετίας.

5. Της οι εργασίες συντήρησης του μνημειακού συ−
γκροτήματος θα εκτελούνται στο πλαίσιο της Π.Σ. και 
σε περίπτωση αδυναμίας της με δαπάνες της Μητρό−
πολης και σύμφωνα με της διατάξεις της αρχαιολογικής 
νομοθεσίας.

6. Η χρήση ορίζεται και περιορίζεται αποκλειστικά για 
Εκκλησιαστικό Μουσείο Ρόδου και σύμφωνα με τον όρο 
1 της παρούσας απόφασης. Οποιαδήποτε αλλαγή χρή−
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σης ή προσθήκη νέων χρήσεων, δεν είναι δυνατή χωρίς 
την έγκριση των αρμοδίων οργάνων του ΥΠΠΟ.

7. Δε θα δοθεί παραχώρηση χρήσης σε τρίτους, πλην 
των συμβαλλομένων.

8. Το ΥΠΠΟ έχει δικαίωμα σε περίπτωση παράβασης 
των προαναφερόμενων όρων, να ανακαλέσει την παρα−
χώρηση, χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση 
στην Ι. Μητρόπολη.

9. Η μουσειολογική μελέτη να κατατεθεί για την 
σχετική έγκριση στην αρμόδια Διεύθυνση Μουσείων, 
Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (Τμήμα 
μη Δημόσιων Αρχαιολογικών Μουσείων και Συλλογών, 
Αρχαιοπωλείων και Δίωξης Αρχαιοκαπηλίας).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

F
    Αριθμ. 282 (7)
Προσδιορισμός αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνο−

μίας του Δήμου Αγρινίου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 2. Τις διατάξεις της παργ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3731/ 
2008 (ΦΕΚ 263/τ.A΄/23.12.2008).

3. Το υπ’ αριθμ. 529/8.1.2009 έγγραφο του Δήμου Αγρι−
νίου.

4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Δήμου 
Αγρινίου, διαπιστώνουμε:

Στον Δήμο Αγρινίου υπηρετούσαν κατά τον χρόνο 
δημοσίευσης του ν. 3731/08 τρεις (3) υπάλληλοι κα−
τηγορίας ΔΕ ειδικού ένστολου προσωπικού και ως εκ 
τούτου η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου αυτού ασκεί 
τις αρμοδιότητες της παργ. 3β του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 
263/τ.Α΄/23.12.2008).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ι. Π. Μεσολογγίου, 13 Ιανουαρίου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
F

Αριθμ. 350     (8)
 Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Γ. 

& Κ. Ο.Ε.» στις διατάξεις ν. 3299/2004 όπως τροπο−
ποιήθηκε με το ν. 3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α/22.12.2006), 
όπως ισχύει.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/4981/Π10/5/00293/Ε/ν. 3299/04/ 
23.1.2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Κρήτης εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/ 
2004, επένδυσης με τα παρακάτω στοιχεία:

Επωνυμία: «ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Γ. & Κ. Ο.Ε.»
Είδος επένδυσης: Κατασκευή σύγχρονου, πλήρως εξο−

πλισμένου, μεταλλικού θερμοκηπίου έκτασης 7,38 στρ.

Τόπος εγκατάστασης: Φανερωμένη Δήμος Τυμπακίου 
Νομός Ηρακλείου

Συνολικό κόστος: 450.000 €
Επιχορήγηση: (40%) 180.000 €
Νέες Ε.Μ.Ε: 2
Η εξέταση του θέματος έγινε κατά την 56η συνεδρί−

αση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 του
ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3522/2006 
(ΦΕΚ 276/Α/22.12.2006), στις 22.1.2009.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο, 23 Ιανουαρίου 2009

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Ο Διευθυντής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ
F

Αριθμ. 351      (9)
 Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΚΑΛΟΚΥΡΗ Μ. −

ΛΑΥΡΕΝΙΔΗΣ Ε. Ο.Ε.» στις διατάξεις ν. 3299/2004 όπως 
τροποποιήθηκε με τον ν. 3255/2006 και ισχύει.

  Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/ 4073/Π10/5/0263/Ε/23.1.2009 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης 
εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του διατάξεις
ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3255/2006 
και ισχύει.

Επωνυμία: ΚΑΛΟΚΥΡΗ Μ. −ΛΑΥΡΕΝΙΔΗΣ Ε. Ο.Ε. διακρι−
τικό τίτλο ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ ΟΕ

Είδος Επένδυσης: ίδρυση νέας μονάδας εκτυπωτι−
κών δραστηριοτήτων, κατασκευής επιγραφών και άλλων 
υφαντουργικών προϊόντων.

Τόπος Εγκατάστασης: Λ. Παπαναστασίου 200 & Λει−
βαδιάς του Δήμου Ηρακλείου, νομός Ηρακλείου.

Συνολικό Κόστος: 243.000,00 ευρώ
Επιχορήγηση: 82.620,00 ευρώ (ποσοστό 34 %)
Νέες ΕΜΕ: 0,75 ΕΜΕ
Η εξέταση του θέματος έγινε στις 22.1.2009 κατά την 

56η συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρ−
θρου 7 του ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε με τον 
ν. 3522/2006.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο, 23 Ιανουαρίου 2009

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Ο Διευθυντής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ
F

    Αριθμ. 67 (10)
Καθιέρωση εργασίας με αμοιβή πέρα από τις ώρες 

υπερωριακής απασχόλησης.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομ/κης Αυτ/σης» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/4595/21.2.2007 κοινή 

υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 293/B΄/2007), με την οποία 
μεταβιβάστηκε στους Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών 
η αρμοδιότητα για τον καθορισμό του ωραρίου εργα−
σίας, σε 24ωρη βάση, καθώς και κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες των υπάλληλων που εργάζονται 
στις ελεγκτικές υπηρεσίες των Ν.Α.
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3. Την υπ’ αριθμ. 103428/18952/9.1.2009 (ΦΕΚ 51/Β/ 
19.1.2009) απόφαση της Γενικής Δ/νσης Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας «Καθορισμός του ωραρίου εργασίας 
σε 24ωρη βάση κλπ. των υπαλλήλων του Τμ. Εμπορί−
ου που εργάζονται στις ελεγκτικές υπηρεσίες της Ν.Α. 
Φωκίδας».

4. Την υπ’ αριθμ. 46/14.1.2009 απόφαση του Τμήματος 
Εμπορίου «Περί συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής 
απασχόλησης».

5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Ν.Α. Φωκίδας, απο−
φασίζουμε

Εγκρίνουμε την καθιέρωση εργασίας με αμοιβή πέρα 
από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης για το 
χρονικό διάστημα από 1.1.2009 έως 31.12.2009, για τους 
παρακάτω αναφερόμενους υπαλλήλους του Τμήματος 
Εμπορίου:

Ονοματεπώνυμο Κατηγορία Μ.Κ.
α) 1. Κων/νος Κατσικούλης Δ.Ε./Δ.Λ 1ο
2. Ιωάννα Τσαπλαρή Δ.Ε./Δ.Λ. 7ο
3. Πηνελόπη Καραγκιζοπούλου ΠΕ 12ο
β) Ώρες μηνιαίας απασχόλησης κατά υπάλληλο (50)
(50 ώρες το μήνα x 12 μήνες = 600 ώρες συνολικά 

ανά υπάλληλο).
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της 

Ν.Α. Φωκίδας και ανέρχεται σε 15.000,00 €.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα μήνα πριν 

τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Άμφισσα, 20 Ιανουαρίου 2009

Ο Νομάρχης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΦΟΥΣΕΚΗΣ

F
    Αριθμ. 75 (11)
Υπερωριακή εργασία υπαλλήλου που απασχολείται 

στο Γραφείο Νομάρχη Φωκίδας (1 διοικητικός).

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις του π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α’) Κώδικα Νομ.

Αυτ/σης.
2. Τις δ/ξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ.297/

Α΄).
3. Τις δ/ξεις του άρθρου 23 του ν. 3613/2007.
4. Τις δ/ξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999.
5. Τις ανάγκες τη ς Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής 

εργασίας κατά τις απογευματινές, νυχτερινές, Κυρι−
ακές και εξαιρέσιμες ώρες, σε μία (1) υπάλληλο που 
απασχολείται στο Γραφείο Νομάρχη Φωκίδας για το 
έτος 2009.

Προτεινόμενοι Υπάλληλοι: 1
Αριθ. Ωρών: 720
Εξαιρ.: 192
Εγγ. Πίστωση: 7.000
Υπεύθυνος για τη παρακολούθηση της υπερωριακής 

εργασίας ορίζεται ο Νομάρχης Φωκίδας.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δα−

πάνη εις βάρος της Ν.Α. Φωκίδας, το ύψος της οποίας ανέρ−
χεται στο ποσό των 7.000 ευρώ (Φ.072 ΚΑΕ 0511, 0512).

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα μήνα πριν τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Άμφισσα, 7 Ιανουαρίου 2009

Ο Νομάρχης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΦΟΥΣΕΚΗΣ

F
     (12)

 Μετάταξη υπαλλήλου στο Γ.Ν. Αρτας. 

 Με την υπ’ αριθμ. 1398/18.12.2008 κοινή απόφαση του 
Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοπον−
νήσου − Ιονίων Νήσων − Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας 
και του Διοικητή της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ατ−
τικής η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 3329/2005 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις 
του Τρίτου άρθρου του ν. 3527 (ΦΕΚ 25/Α/9.2.2007), τις 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 1199/1981 σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 
του ν. 1288/1982, τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 
20 του ν. 2515/1997 και τις διατάξεις του άρθρου 24 του
ν. 3599/2007 (ΦΕΚ 176/Α/1.8.2007) και κατόπιν της υπ’ 
αριθμ. 7/8/5.6.2008 γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου του Γ.Ν. Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και της 
υπ’ αριθμ. 14/7.8.2008 γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου του Γ.Ν. Άρτας μετατάσσεται η ΓΙΩΤΗ ΜΑ−
ΡΙΑΝΘΗ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ, υπάλληλος του Γ.Ν. Παίδων 
«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» κατηγορίας ΔΕ κλάδου Αδελφών Νο−
σοκόμων σε προσωρινή συνιστώμενη θέση της ίδιας 
κατηγορίας και κλάδου στο Γ.Ν. Άρτας και με το βαθμό 
που κατέχει.

  Οι Διοικητές

 6ης Υ. Πε. Πελοποννήσου – 
 Ιονίων Νήσων − Ηπείρου 1ης Υ. Πε.  
 και Δυτικής Ελλάδας Αττικής 
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΝΤΕΑΣ

F
     (13)

 Μετάταξη υπαλλήλου στο Κ. Υ. Αρεόπολης, αρμοδιό−
τητας του Γ. Ν. Σπάρτης.

  Με την υπ’ αριθμ. 1432/31.12.2008 κοινή απόφαση του 
Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννή−
σου − Ιονίων Νήσων − Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας και 
του Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς 
και Αιγαίου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 3329/2005 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις 
του Τρίτου άρθρου του ν. 3527 (ΦΕΚ25/Α/9.2.2007), τις 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 1199/1981 σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 
του ν. 1288/1982, τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 
20 του ν. 2515/1997 και τις διατάξεις του άρθρου 24 του
ν. 3599/2007 (ΦΕΚ 176/Α/1.8.2007) και κατόπιν της υπ’ 
αριθμ. 4/12.3.2008 γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου του Γ.Ν. Νίκαιας «ΑΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» και της 
αριθμ. 4/16.4.2008 του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
του Ν. Λακωνίας μετατάσσεται η ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΚΟΥ ΒΑ−
ΣΙΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ, υπάλληλος του Γ.Ν. Νίκαιας «ΑΓΙ−
ΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» κατηγορίας ΔΕ κλάδου Αδελφών 
Νοσοκόμων σε προσωρινή συνιστώμενη θέση της ίδιας 
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κατηγορίας και κλάδου στο Κ.Υ. Αρεόπολης, αρμοδιότη−
τας του Γ.Ν. Σπάρτης και με το βαθμό που κατέχει.

  Οι Διοικητές

 6ης Υ. Πε. Πελοποννήσου – 
 Ιονίων Νήσων − Ηπείρου 2ης Υ. Πε.  
 και Δυτικής Ελλάδας Πειραιώς και Αιγαίου
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΑΝΑΣ

F
     (14)

 Μετάταξη υπαλλήλου στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας του 
Γ.Ν. Καλαμάτας. 

 Με την υπ’ αριθμ. 1416/22.12.2008 κοινή απόφαση του 
Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοπον−
νήσου − Ιονίων Νήσων − Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας 
και του Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πει−
ραιώς και Αιγαίου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 3329/2005 όπως τροποποιήθηκαν με 
τις διατάξεις του Τρίτου άρθρου του ν. 3527 (ΦΕΚ 25/
Α/9.2.2007), τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 12 του

ν. 1199/1981 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 
του άρθρου 3 του ν. 1288/1982, τις διατάξεις της παρ. 4 
του άρθρου 20 του ν. 2515/1997, τις διατάξεις του άρθρου 
32 του π.δ. 410/1988 και τις διατάξεις του άρθρου 24 του
ν. 3599 (ΦΕΚ 176/Α/1.8.2007) και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 24/ 
23.7.2008 γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
του Ψ.Ν. Αττικής και της υπ’ αριθμ. 12/18.9.2008 γνωμο−
δότησης του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ν. 
Μεσσηνίας, μετατάσσεται η ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του 
ΙΩΑΝΝΗ, υπάλληλος του Ψ.Ν. Αττικής κατηγορίας ΔΕ 
κλάδου Γραμματέων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι−
καίου Αορίστου Χρόνου, με μεταφορά της προσωρινής 
της θέσης, της ίδιας κατηγορίας και κλάδου Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας 
του Γ. Ν. Καλαμάτας.

Οι Διοικητές

 6ης Υ. Πε. Πελοποννήσου – 
 Ιονίων Νήσων − Ηπείρου 2ης Υ. Πε.  
 και Δυτικής Ελλάδας Πειραιώς και Αιγαίου
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΑΝΑΣ  
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