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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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Αριθμ. 2/45324/0022
(1)
Καθορισμός αποδοχών των δικηγόρων του Γραφείου
Νομικής Υποστήριξης του Οργανισμού Πληρωμών και
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού
και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) − Ν.Π.Ι.Δ.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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1. Τις διατάξεις:
Έχοντας υπόψη:
α) Της περίπτ. β της παραγρ. 1 του άρθρου 23 του
ν.2637/1998 (ΦΕΚ Α 200), όπως αντικαταστάθηκε με την
παραγρ. 6α του άρθρου 29 του ν. 3147/2003 (ΦΕΚ Α
135).
β) Των άρθρων 48 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’
98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα κυβερνητικά όργανα».
2. Την υπ’ αριθμ. 258392/12.5.2008 κοινή υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ Β’ 910) «Έγκριση Κανονισμού Οργανωτικής
Διάρθρωσης και Λειτουργίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.».
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βασης αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής στις συμβά−
σεις δημοσίων έργων αρμοδιότητας Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Και αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη:
1. Το άρθρο 5, παρ. 6, 7 και 8 του ν. 2229/1994 (Α’138),
όπως ισχύουν μετά την προσθήκη ενός εδαφίου
στην παράγραφο 6 με το άρθρο τέταρτο παρ. 5 του
ν. 2372/1996 (Α’29), δύο εδαφίων στην παράγραφο 7 με
το άρθρο 17 παράγραφος 1 του ν. 3212/2003 (Α’308) και
ενός εδαφίου στην παράγραφο 8 με το άρθρο 7 παρά−
γραφος 1 του ν. 2576/1998 (Α’25).
2. Το άρθρο 17 παράγραφος 2 του ν. 3212/2003
(Α’308).
3. Την υπ’ αριθμ. Δ17α/02/69/Φν.380/10.11.1994 (Β’846)
κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οι−
κονομικών και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (όπως
ισχύει) με θέμα «Ίδρυση Εταιρίας Έργων Υποδομής με
την επωνυμία Εγνατία Οδός, Ανώνυμη Εταιρία».
4. Την υπ’ αριθμ. Δ17α/10/59/Φν.393/10.7.1996 (Β’611)
απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα «Κανονισμός
ανάθεσης και εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων
της Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ Οδός ΑΕ».
5. Τον επιτυχή τρόπο με τον οποίο η «Εγνατία Οδός,
Ανώνυμη Εταιρία» αντιμετώπισε τα προβλήματα που
αφορούν στη μελέτη, κατασκευή, επέκταση, συντήρηση,
οργάνωση, εξοπλισμό, εκμετάλλευση, διοίκηση, επίβλε−
ψη, παρακολούθηση και γενικότερα στη διαχείριση της
«Εγνατίας Οδού», της οποίας ολοκληρώνεται το μεί−
ζον μέρος της κατασκευής και κατά συνέπεια, μπορεί
να αναλάβει την ευθύνη για τη διαχείριση και άλλων
σημαντικών έργων, χωρίς αύξηση του στελεχικού της
δυναμικού.
6. Την υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/5743/ε/24.9.2009 απόφασηΥ−
πουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με την οποία χαρακτηρίστηκε το
έργο του θέματος ως οδικός άξονας Εθνικού Επιπέ−
δου.
Και επειδή:
1. Η βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο Εθνικό Οδικό
Δίκτυο είναι θέμα εθνικής σημασίας.
2. Στην περιοχή προγραμματίζονται νέοι οδικοί έξονες
από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. οι οποίοι θα προκαλέσουν αύξηση της
κυκλοφορίας και στα υφιστάμενα συνδετήρια δίκτυα.
3. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:
1. Εκχωρούμε και μεταβιβάζουμε στην εταιρεία με την
επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, Α.Ε.», χωρίς αντάλλαγμα, την
αρμοδιότητα για την μελέτη και κατασκευή του έργου
«Ε.Ο. 16 Δευτερεύοντος Δικτύου, “Θεσσαλονίκη – Γαλάτι−
στα – Αγ. Πρόδρομος – Αρναία – Παλαιοχώριο – Στρατώνι
– Ιερισσός”, από τη συμβολή με την Ε.Ο. (“Ν. Διαγώνιος”
και την επέκτασή της (Θεσσαλονίκη – Ν. Καλλικράτεια
– Ν. Μουδανιά) μέχρι τα όρια του Ν. Θεσσαλονίκης».
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ128529
(7)
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/
τ.Β΄/24.9.1983) Υγειονομικής Διάταξης: «Περί υγειονο−
μικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργί−
ας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού
ενδιαφέροντος καθώς και των γενικών και ειδικών
όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων
και καταστημάτων τροφίμων ή /και ποτών», όπως
έχει τροποποιηθεί.
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» και ιδίως το άρθρο 2.
2. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/ τ Α΄/8.6.2006),
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και την
κοινή υπουργική απόφαση 10551 (ΦΕΚ 246/ τ.Β΄/26.2.2007)
περί «Απλούστευσης διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυ−
σης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Εν−
διαφέροντος καθώς και Καταστήματος Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων».
3. Το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α/22.4.2005) Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα.
4. Τις διατάξεις του π.δ. 95 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/10.3.2000)
«Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».
5. Τους ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197/τ.Α΄/6.8.2003) και
3370/2005 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/11.7.2005) «Οργάνωση και λει−
τουργία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές
Διατάξεις».
6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ.Δ. Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ
526/τ.Β./24.9.1983) «Περί υγειονομικού ελέγχου και αδειών
ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχει−
ρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και των
γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας
των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή/ και
ποτών.
7. Τις συμπληρώσεις και τροποποιήσεις της Υ.Δ
Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/τ.Β./24.9.1983) με τις υπ΄ αριθμ.
Υ1γ/ΓΠ/οικ. 94643 (ΦΕΚ 1384/τ.Β΄/3.8.2007), Υ1γ/ΓΠ/οικ
139057(ΦΕΚ 2204/τ.Β΄/14.11.2007) και Υ1γ/ΓΠ/538(ΦΕΚ 62/
τ.Β΄/22.1.2008),Υ1γ/Γ.Π/95236(ΦΕΚ 1467/τ.Β’/20.7.2009).
8. Τις ανάγκες που έχουν προκύψει από την ισχύ των
Κανονισμών της Ε.Ε. Το Γενικό Κανονισμό 178/2002/
ΕΚ, και τους κανονισμούς 852/2004/Ε.Κ, 853/2004/Ε.Κ,
854/2004/Ε.Κ, 882/2004/ΕΚ.
9. Τα υπ’ αριθμ.: 60184/21.10.2008 του Υπουργείου
Εσωτερικών, το υπ’ αριθμ. 1010/3/823−α/28.7.2009 έγ−
γραφο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, το
14176.2.5/5.6.2009 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολί−
τη, το ΔΥ/Α1/24/23272/19.9.2008 της Δ/νσης Δημόσιας
Υγείας της Ν.Α Θεσσαλονίκης, τα 7451/29.8.2007, 8478
και 9054/22.10.2007, 7563/9.9.2009 του Τμήματος Περι−
βαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της
Ν.Α Ανατολικής Αττικής καθώς και το 3416/2008 Ν.Α
Κεφαλλονιάς και 4393/2008 της Ν.Α Κορινθίας.
10. Τα υπ’ αριθμ. 606/4.6.2009 έγγραφο του Υπουργείου
Ανάπτυξης και τα 4063/22.5.2009 και 4725/2009 έγγραφα
της Δ/νσης Υγείας της Ν.Α Φθιώτιδας.
11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
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Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ
526/τ.Β΄/24.9.1983) Υγειονομική Διάταξη ως ακολούθως.
΄Αρθρο 40
Προστίθεται
Το εδάφιο γ στην παράγραφο 3 ως εξής:
«γ. “Στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων “
είναι οι χώροι στους οποίους κατά τη διάρκεια πάσης
φύσεως εκδηλώσεων προσφέρονται τρόφιμα ή ποτά
που προβλέπονται στα άρθρα 37, 38, 39 τα οποία πα−
ρασκευάζονται και προετοιμάζονται σε άλλους χώρους
που διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια ίδρυσης και λει−
τουργίας (εργαστήρια τροφίμων κ.λ.π.) και μεταφέρο−
νται στους εν λόγω χώρους για σερβίρισμα και τελική
διάθεση.
Οι χώροι αυτοί αδειοδοτούνται σύμφωνα με τη διαδι−
κασία του άρθρου 80 του ν.3463/2006 ως Στεγασμένοι
ή Υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, είναι όμοια με
αυτά που υποβάλλονται, στην αρμόδια αρχή, για τα
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Για τους στεγασμένους χώρους εκδηλώσεως, στα
εκτός σχεδίου ή εντός οικισμού κ.λ.π. ιδρυόμενα πα−
ραπάνω καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,
αντί της βεβαίωσης χρήσεως γης θα προσκομίζεται
η νομιμότητα της οικοδομής του ειδικού κτιρίου ή της
κατοικίας, η οποία έχει εκδοθεί από την αρμόδια πολε−
οδομική υπηρεσία καθώς και η βεβαίωση χώρου κυρίας
χρήσεως. Για τους υπαίθριους χώρους αυτών των κα−
ταστημάτων θα προσκομίζεται βεβαίωση νομιμότητας
των βοηθητικών χώρων και των αποχωρητηρίων.
Το εμβαδόν των βοηθητικών χώρων των εν λόγω
καταστημάτων πρέπει να είναι ανάλογο του εμβαδού
των καταστημάτων της Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526 τ.Β΄) των
άρθρων 37, 38 και 39 χωρίς παρασκευαστήριο.
Στους χώρους αυτούς θα γίνεται η προσωρινή δια−
τήρηση των παρεχομένων τροφίμων και ποτών όπως
προβλέπεται από τους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτι−
κής και θα έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και μέσα
(ψυγεία, προθήκες, ισοθερμικά δοχεία κ.λ.π.) για τη δι−
ασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων
σύμφωνα και με τους κανονισμούς της Ε.Ε (σχετ. 8)
Οι στεγασμένοι και Υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων, θα
διαθέτουν ανάλογα με τη δυναμικότητα τους αριθμό
αποχωρητηρίων και αποχωρητηρίων για ΑμΕΑ σύμφωνα
με το άρθρο 25 της Υ.Δ. Α1β/8577/1983, όπως τροπο−
ποιήθηκε».
΄Αρθρο 43
Προστίθεται
Στο εδάφιο ι.(πρατήριο άρτου) της παραγράφου 2
«Στα καταστήματα των εδαφίων στ. (Καφεκοπτείο),
ζ. (Πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής), η.
(Αμιγές πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστείου), θ. (Αμιγές
γαλακτοπωλείο), ι. (Πρατήριο άρτου), καθώς και στα
πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρ−
τοποιείων, επιτρέπεται η παρασκευή και πώληση καφέ
πάσης φύσεως σε όρθιους και διερχόμενους πελάτες,
με τις προϋποθέσεις του άρθρου 42 (αναψυκτήρια χωρίς
καθίσματα) ως προς τη συγκρότηση και τον εξοπλισμό
εφόσον διαθέτουν επιπλέον ξεχωριστό χώρο, νοητά δι−
αχωρισμένο, εμβαδού τουλάχιστον 8 τ.μ. Η κατανάλωση
των ανωτέρω ειδών απαγορεύεται μέσα στα καταστή−
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ματα και θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη τοποθέτησης
δοχείων απορριμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 33 της
Α1β/8577/1983 Υ.Δ.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. οικ. 33408/21343
Έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου στο ΚΕΠ
παράρτημα Δήμου Αγ. Παρασκευής.
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Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω−
ση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. ι του ν. 3260/2004
«Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων
δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 151/Α/6.8.2004).
4. Την υπ’ αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/8.5.2006 εγκύκλιο
του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
5. Το υπ’ αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/10307/17.5.2006 έγγραφο
του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
6. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.4/289/21116/16.8.2007 εγκύ−
κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
7. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.4/204/23751/10.9.2007 εγκύ−
κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
8. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.12/45/21829/3.9.2009 έγ−
γραφο της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ
του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο κατανέμονται
συμβάσεις μίσθωσης έργου, διάρκειας 6 μηνών, για την
στελέχωση των ΚΕΠ των οποίων οι συμβάσεις μίσθωσης
έργου λήγουν κατά το χρονικό διάστημα 1.10.2009 έως
31.10.2009, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με
4 άτομα για το ΚΕΠ παράρτημα Δήμου Αγ. Παρασκευής
για χρονικό διάστημα (6) μηνών. Ως τόπος εκτέλεσης
του έργου αυτού ορίζεται ο Δήμος Αγ. Παρασκευής.
1. Οι ανωτέρω συμβάσεις λήγουν (ανεξάρτητα από τη
διάρκεια τους) από τη χρονική στιγμή που θα στελε−
χωθεί το ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό. Μετά την ολοκλή−
ρωση της διαδικασίας στελέχωσης του ΚΕΠ με μόνιμο
προσωπικό, δεν θα συναφθούν νέες συμβάσεις με άλλα
φυσικά πρόσωπα για το υπόλοιπο ανεκτέλεστο χρονικό
διάστημα των συμβάσεων.
2. Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής
κ.λ.π. της σύμβασης έργου με πρωτοβουλία του συμβα−
σιούχου δεν θα συνάπτεται νέα σύμβαση σε συνέχεια
της προηγούμενης που διακόπηκε, χωρίς την προηγού−
μενη έγκριση της ΔΟΛΚΕΠ/ΥΠΕΣ η οποία θα πρέπει να
έχει ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία των Ο.Τ.Α
Α’ και Β’ βαθμού.
3. Κατά την ηλεκτρονική καταχώρηση των συμβάσε−
ων πρέπει να δοθεί προσοχή στην συμπλήρωση του
υποδείγματος σύμβασης στο οποίο αναφέρονται τα
νέα στοιχεία (ηγεσία, τρόπος χρηματοδότησης, μετο−
νομασία Υπουργείου).
4. Για ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη
των 24 μηνών, η χρηματοδότηση γίνεται από το ΠΔΕ

