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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 66096 (1)
  Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης, για υπαλλή−

λους του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης που έχουν 
διατεθεί για την προσωπική ασφάλεια του Δημάρ−
χου Αθηναίων

   O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/23.12.2003 

(ΦΕΚ Α΄ 297)
2. Το υπ’ αριθμ. 190873/23.11.2007 έγγραφο του Δήμου 

Αθηναίων σχετικά με την καθιέρωση υπερωριακής απα−
σχόλησης, επτά (7) αστυνομικών υπαλλήλων.

3. Τις υπ’ αριθμ. 245944/12/5/16.2.2007 και υπ’ αριθμ. 
Δ.Υ./20.2.2007, βεβαιώσεις του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης, με τις οποίες διατέθηκαν οι ανωτέρω, για την 
προσωπική ασφάλεια του Δημάρχου Αθηναίων.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
προκαλείται δαπάνη ύψους εξήντα οκτώ χιλιάδων 
(68.000) ευρώ περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τον 
προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων.

5. Την υπ’ αριθμ. 42456/27.9.2006 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής περί «έγκρισης 
εξαιρέσεως από την εφαρμογή της πενθήμερης εργα−
σίας σε υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων

6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 (ΦΕΚ 1950/
Β/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του 
Υπουργού Εσωτερικών στους Υφυπουργούς».

7. Το π.δ. 205/2007 (ΦΕΚ 231 Α΄) «Συγχώνευση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε, την καθιέρωση μέχρι 31.12.2008,
− Απογευματινής υπερωριακής εργασίας εξήντα

(60) ώρες μηνιαίως.
− Εργασίας τις Κυριακές –εξαιρέσιμες ημέρες δεκαέξι 

(16) ώρες μηνιαίως.
− Νυχτερινής εργασίας καθημερινών ημερών δεκαέξι 

(16) ώρες μηνιαίως.
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Μία (1) θέση
Κλάδος TE Ιατρικών Εργαστηρίων
Μία (1) θέση
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων
Δύο (2) θέσεις
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΜΙΚΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

 ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΓΓΕΥΗΣ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
      Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/538 (8)
Συμπλήρωση και τροποποίηση του άρθρου 42 της υπ’ 

αριθμ. Α1β/8577/83(ΦΕΚ 526,τ.Β/24.9.1983) Υγειονομι−
κής Διάταξης, «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», όπως έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 2 του α.ν. 2520/1940 (ΦΕΚ 237/Τ.Α/5.9.1940), 

«Περί Υγειονομικών Διατάξεων».
2. Τον νόμο 3370/2005 (ΦΕΚ 176/11.7.2005, τ.Α΄), « Οργά−

νωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 
και λοιπές Διατάξεις».

3. Το νόμο 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8.6.2006, τ.Α΄), « Κύρωση 
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

4. Το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄), «Κωδικοποίηση της νο−
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/2000/τ.Α΄), 
«Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» 
όπως έχει τροποποιηθεί.

6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ.Δ. Α1β/8577/83 (ΦΕΚ 
526/τ.Β./24.9.1983) «Περί υγειονομικού ελέγχου και αδειών 
ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρή−
σεων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και των γενι−
κών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των ερ−
γαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή και ποτών».

7. Το νόμο 2519/1997 (ΦΕΚ 165/τ.Α΄/21.8.1997), «Ανάπτυξη 
και εφαρμογή του Συστήματος Υγείας κ. λ.», παραγ. θ, 
άρθρο 28−Πόροι Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας.

8. Την ανάγκη για διευκόλυνση των νοσηλευομένων στα 
νοσηλευτικά ιδρύματα και των συγγενών τους, ως προς 
την προμήθεια των ειδών που είναι απαραίτητα για την ευ−
πρεπή και άνετη διαμονή τους στα ιδρύματα αυτά, και

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

Συμπληρώνουμε και τροποποιούμε το τελευταίο εδά−
φιο της περίπτωσης (ε), της παραγ. 3, του άρθρου 42, 
της υπ’ αριθμ. Υ.Δ. Α1 ρ/8577/83 (ΦΕΚ 526/τ.β./24.9.1983) 
ως ακολούθως:

«Στα κυλικεία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων Ν.Π. Δη−
μοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου επιτρέπεται η πώληση και 
άλλων χρήσιμων στους ασθενείς ειδών, όπως κολώνιες, 
χαρτομάντηλα, χαρτί καθαριότητας, σαπούνια χεριών 
κ.τ.όμ., καθώς και πυτζάμες, παντόφλες, κλπ εφόσον θα 
καταλαμβάνουν ιδιαίτερο νοητώς χώρο στο κυλικείο και 
εφόσον δεν λειτουργεί εντός του νοσοκομείου άλλο 
κατάστημα που να πωλεί τα εν λόγω είδη. Η άδεια 
λειτουργίας των κυλικείων τούτων χορηγείται μετά την 
απόκτηση της άδειας σκοπιμότητας σύμφωνα με το 
άρθρο 6, παρ. 3 εδάφιο δεύτερο της παρούσας».

− Η παρούσα διάταξη αρχίζει να ισχύει δέκα (10) μέρες 
από την δημοσίευση της.

Η διάταξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2008
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
      Αριθμ. 143072/07 (9)
Αντικατάσταση Βιβλίων του Υποθηκοφυλακείου Κατε−

ρίνης, από Ηλεκτρονικά Αρχεία.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 22 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997 (ΦΕΚ 67 

Α΄), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 11 του ν. 3472/2006 (ΦΕΚ 35 Α΄) και

β) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 ΦΕΚ Α98.

2. Τα υπ’ αριθμ. 203/2006 και 449/14.12.2007 έγγραφα 
του Υποθηκοφυλακείου Κατερίνης.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τα Βιβλία Μεταγραφών − Υποθηκών − Κατασχέσεων 
− Διεκδικήσεων, τα οποία τηρούνται στο Υποθηκοφυ−
λακείο Κατερίνης, καταργούνται και αντικαθίστανται 
από τα αντίστοιχα τηρούμενα ηλεκτρονικά αρχεία. Η 
ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1.2.2008. Τα ως 
άνω βιβλία θα τηρούνται και σε κινητά μηχανογραφικά 
φύλλα μέχρι 31.1.2008.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

F
    Αριθμ.: 7697 (10)
Συμβάσεις μίσθωσης έργου πέντε (5) ατόμων από το 
Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Δήμου Προσοτσάνης.

  Ο ΓΕΝΙΚOΣ ΓΡΑΜΜΑΤEΑΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚHΣ ΜΑΚΕΔΟΝIΑΣ − ΘΡAΚΗΣ

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

«Διοίκηση, Οργάνωση, «Στελέχωση της Περιφέρειας, 
ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλ−
λες διατάξεις».




