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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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760/Β΄/21.6.2000) απόφασης, όπως έχει τροποποι−
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76/769/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου περί προσεγγίσε−
ως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητι−
κών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν 
περιορισμούς της κυκλοφορίας στην αγορά και 
της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών και 
παρασκευασμάτων, όπως τροποποιήθηκε, όσον 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. 536/2007 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΑΧΣ 130/2000 (Φ.Ε.Κ. 760/

Β΄/21.6.2000) απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί με 
την υπ’ αριθμ. ΑΧΣ 572/2004 (Φ.Ε.Κ. 466/Β΄/11.4.2005), 
απόφαση σε συμμόρφωση με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής 2007/C 60/02 που δημοσιεύθηκε στο πλαί−
σιο εφαρμογής της οδηγίας 76/769/Ε.Ο.Κ. του Συμ−
βουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κα−
νονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών 
μελών που αφορούν περιορισμούς της κυκλοφορίας 
στην αγορά και της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων 
ουσιών και παρασκευασμάτων, όπως τροποποιήθη−
κε, όσον αφορά τους περιορισμούς σχετικά με την 
εμπορία και τη χρήση του νικελίου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ KAI O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Το υπ’ αριθμ. 30007766/1563/3.10.2007 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Γενικού Χημείου του 
Κράτους.

2) Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του
ν. 4328/1929 (Φ.Ε.Κ. 272/Α/1929) «Περί συστάσεως Γενικού 
Χημείου του Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από την 
παράγραφο 6 του άρθρου 11 του ν. 2343/1995, (Φ.Ε.Κ. 
211/Α/11.10.1995).

3) Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31.10.1929 «Περί 
κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 391/Α/1929).

4) Το άρθρο 1 του ν. 115/1975 «Περί τροποποιήσεως 
διατάξεων τινών του ν. 4328/1929» (Φ.Ε.Κ. 172/Α/1975).
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5) Τα π.δ. 284/1988 και 543/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 128 και 165/Α/1988 και 
229/Α/1989).

6) Την υπ’ αριθμ. 1078204/927/0006 Α/6.8.1992 απόφαση 
των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός 
Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών» 
(Φ.Ε.Κ. 517/Β/1992).

7) Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονο−
μικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 1948/Β/3.10.2007).

8) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 
98/Α/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» και το γεγονός ότι 
από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αριθμ. 536/2007 του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου η οποία ελήφθη κατά τη 
συνεδρία της 4.12.2007 και η οποία έχει ως εξής:

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εγκρίνουμε την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΑΧΣ 
130/2000 (Φ.Ε.Κ. 760/Β΄/21.6.2000) απόφασης, όπως έχει 
τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. ΑΧΣ 572/2004 (Φ.Ε.Κ. 
466/Β΄/11.4.2005) απόφαση, ως εξής:

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΑΧΣ 130/2000 (Φ.Ε.Κ. 760/
Β΄/21.6.2000) απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί με την 
υπ’ αριθμ. ΑΧΣ 572/2004 (Φ.Ε.Κ. 466/Β΄/11.4.2005) απόφα−
ση, σε συμμόρφωση με την Ανακοίνωση της Επιτροπής 
2007/C 60/02 που δημοσιεύθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής 
της οδηγίας 76/769/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου περί προσεγ−
γίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορι−
σμούς της κυκλοφορίας στην αγορά και της χρήσης 
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων, 
όπως τροποποιήθηκε, όσον αφορά τους περιορισμούς 
σχετικά με την εμπορία και τη χρήση του νικελίου, με 
σκοπό την επικαιροποίηση εναρμονισμένου προτύπου 
μεθόδου δοκιμής, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Η παρούσα απόφαση τροποποιεί την υπ’ αριθμ. ΑΧΣ 

130/2000 (Φ.Ε.Κ. 760/Β΄/21.6.2000) απόφαση, όπως έχει 
τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. ΑΧΣ 572/2004 (Φ.Ε.Κ. 
466/Β΄/11.4.2005) απόφαση, σε συμμόρφωση με την Ανα−
κοίνωση της Επιτροπής 2007/C 60/02.

H ανακοίνωση της Επιτροπής 2007/C 60/02 (EE C 60/2 
της 15.3.2007), που δημοσιεύθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής 
της οδηγίας 76/769/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου περί προσεγ−
γίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς 
της κυκλοφορίας στην αγορά και της χρήσης ορισμένων 
επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων, όπως τρο−
ποποιήθηκε, όσον αφορά τους περιορισμούς σχετικά με 
την εμπορία και τη χρήση του νικελίου, επικαιροποιεί 
εναρμονισμένο πρότυπο μεθόδου δοκιμής.

Άρθρο 2
Στο Παράρτημα της υπ’ αριθμ. ΑΧΣ 130/2000 (Φ.Ε.Κ. 

760/Β΄/21.6.2000) απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί 
με την υπ’ αριθμ. ΑΧΣ 572/2004 (Φ.Ε.Κ. 466/Β/11.4.2005) 
απόφαση, τροποποιείται το εναρμονισμένο πρότυπο 
σχετικά με τη «Μέθοδο για την προσομοίωση φθοράς 
και διάβρωσης για την ανίχνευση της απελευθέρωσης 
νικελίου από επικαλυμμένα αντικείμενα», ως προς το 

έγγραφο αναφοράς. Το ΕΝ 12472:1998 αντικαθίσταται 
από το ΕΝ 12472: 2005

 Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας
 Ι. ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ Α. ΑΛΙΒΕΡΤΗ

Τα μέλη
Κ. Σταφυλάκης, Ν. Κατσίμπας,

Β. Κασελούρη− Ρηγοπούλου, Ι. Χροναίος, Δ. Τσίχλης, 
Δ. Αντωνόπουλος, Σ. Γωγάκος, Ν. Νομικός.

Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη 

δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ YΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ A. ΜΠΕΖΑΣ

F
Αριθμ. 640/2007 (2)
Τροποποίηση του π.δ. 445/1983 (Φ.Ε.Κ. 166/Α΄/17.11.1983) 

σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 94/48/Ε.Κ του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 
331/21.12.1994) «για τη δέκατη τρίτη τροποποίηση της 
Οδηγίας 76/769/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομο−
θετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των 
κρατών μελών που αφορούν τους περιορισμούς της 
διάθεσης στην αγορά και χρήσης ορισμένων επικιν−
δύνων ουσιών και παρασκευασμάτων».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ KAI O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Το υπ’ αριθμ. 5277/4.12.2007 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος του Γενικού Χημείου του Κράτους.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 1,2 και 3) του

ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. 
34/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του 
ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, 
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού 
Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Φ.Ε.Κ. 70/Α/1984) καθώς και το 
άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. 101/Α/1990).

3) Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 4328/1929
(Φ.Ε.Κ. 272/Α/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του 
Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 6 
του άρθρου 11 του ν. 2343/1995, (Φ.Ε.Κ. 211/Α/11.10.1995).

4) Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31.10.1929 «Περί 
κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 391/Α/1929).

5) Το άρθρο 1 του ν. 115/1975 «Περί τροποποιήσεως 
διατάξεων τινών του ν. 4328/1929» (Φ.Ε.Κ. 172/Α/1975).

6) Τα π.δ. 284/1988 και 543/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 128 και 165/Α/1988 και 
229/Α/1989).

7) Την υπ’ αριθμ. 1078204/927/0006 Α/6.8.1992 απόφαση 
των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός 
Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών» 
(Φ.Ε.Κ. 517/Β/1992).

8) Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονο−
μικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 1948/Β/3.10.2007).

9) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 
98/Α/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα» και το γεγονός ότι από 
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την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 640/2007 απόφαση του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου η οποία ελήφθη κατά τη 
συνεδρία της 11.12.2007 και η οποία έχει ως εξής:

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του π.δ. 445/1983 (Φ.Ε.Κ. 
166/Α΄/17.11.1983) σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 94/48/
Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(EE L 331/21.12.1994) «για τη δέκατη τρίτη τροποποίηση 
της Οδηγίας 76/769/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νο−
μοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των 
κρατών μελών που αφορούν τους περιορισμούς της δι−
άθεσης στην αγορά και χρήσης ορισμένων επικινδύνων 
ουσιών και παρασκευασμάτων», ως εξής:

Άρθρο 1
Η παρούσα απόφαση εναρμονίζει την Ελληνική Νο−

μοθεσία προς την Οδηγία 94/48/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 331/21.12.1994) 
«για τη δέκατη τρίτη τροποποίηση της Οδηγίας 76/769/
ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστι−
κών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που 
αφορούν τους περιορισμούς της διάθεσης στην αγορά 
και χρήσης ορισμένων επικινδύνων ουσιών και παρα−
σκευασμάτων».

Άρθρο 2
Το Παράρτημα Ι του π.δ. 445/1983, όπως έχει τροπο−

ποιηθεί και ισχύει, τροποποιείται σύμφωνα με το Πα−
ράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση συνοδεύεται από Παράρτημα, το 

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
Άρθρο 4

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Άρθρο 5
Παρατίθεται κατωτέρω παράρτημα το οποίο έχει ως 

ακολούθως:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ουσίες που είτε − αναγράφονται στο παράρτημα I της 
υπ’ αριθμ. ΑΧΣ 378/1994 (ΦΕΚ 705/Β΄) απόφασης, όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει και είναι ταξινομημένες ως 
εύφλεκτες, πολύ εύφλεκτες ή εξαιρετικά εύφλεκτες και 
φέρουν σχετική επισήμανση, ή − δεν αναγράφονται ακόμη 
στο παράρτημα I της υπ’ αριθμ. ΑΧΣ 378/1994 απόφα−
σης, αλλά ανταποκρίνονται στα κριτήρια περί ευφλέ−
κτου του παραρτήματος VI της υπ’ αριθμ. ΑΧΣ 378/1994
και είναι προσωρινά ταξινομημένες και φέρουν σχετική 
επισήμανση ως εύφλεκτες, πολύ εύφλεκτες ή εξαιρετικά 
εύφλεκτες σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 της 
υπ’ αριθμ. ΑΧΣ 378/1994 απόφασης.

1. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως έχουν ή 
υπό μορφή παρασκευασμάτων σε συσκευές αερολυ−
μάτων που διατίθενται στην αγορά και προορίζονται 
να πωληθούν στο ευρύ κοινό για ψυχαγωγικούς και 
διακοσμητικούς σκοπούς όπως:

− μεταλλική λαμπυρίζουσα σκόνη, χρησιμοποιούμενη 
κυρίως για εορταστική διακόσμηση,

− τεχνητό χιόνι και πάχνη,
− απομίμηση εκλύσεως εντερικών αερίων,
− σερπαντίνα σε σπρέι,
− απομιμήσεις περιττωμάτων,
− καραμούζες,
− διακοσμητικές νιφάδες και αφροί,

− απομιμήσεις ιστών αράχνης,
− βρωμούσες,
− κ.λπ.
2. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων κοινοτικών 

διατάξεων σε θέματα ταξινόμησης, συσκευασίας και επι−
σήμανσης των επικίνδυνων ουσιών, η συσκευασία των 
προαναφερόμενων συσκευών αερολυμάτων πρέπει να 
φέρει την ευανάγνωστη και ανεξίτηλη επιγραφή: «Μόνο 
για επαγγελματική χρήση».

3. Κατά παρέκκλιση, οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμό−
ζονται για τις συσκευές αερολυμάτων που αναφέρει το 
άρθρο 7α της υπ’ αριθμ. Β 3312/705 (ΦΕΚ 130/Β΄/1995) κοινής 
υπουργικής απόφασης, η οποία τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 
Β.20683/2134 (ΦΕΚ 634/Β΄/870) κοινή υπουργική απόφαση.

4. Τα ανωτέρω προϊόντα μπορούν να διατίθενται στην 
αγορά μόνον εφόσον ανταποκρίνονται στις προβλεπό−
μενες απαιτήσεις.

 Ο Πρόεδρος κ.α.α.
 Ο Αντιπρόεδρος Η Γραμματέας
 Κ. ΣΤΑΦΥΛΑΚΗΣ Α. ΑΛΙΒΕΡΤΗ

Τα μέλη
Ν. Κατσίμπας, Β. Κασελούρη−Ρηγοπούλου,

Δ. Κεσίσογλου, Ι. Χροναίος, Δ. Τσίχλης, Ε. Παλλαρή,
Δ. Αντωνόπουλος, Χ. Παπαχρήστου.

Άρθρο 6
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 

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

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ A. ΜΠΕΖΑΣ

F
  Αριθ. 603/2007 (3)
Τροποποίηση του Άρθρου 131 «Γενικά για τα προϊόντα 

με γλυκαντικές ύλες», του Άρθρου 132 «Μαρμελάδες−
Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών−Κρέμα κάστανου», 
του Άρθρου 133 «Κομπόστες κάθε είδους» και του Άρ−
θρου 134 «Γλυκά Κουταλιού (Confitures)» του Κ.Τ.Π.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Το υπ’ αριθμ. οικ. 2706/13.11.2007 έγγραφο της Διεύ−

θυνσης Τροφίμων του Γενικού Χημείου του Κράτους.
2) Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του

ν. 4328/1929 (Φ.Ε.Κ. 272/Α/1929) «Περί συστάσεως Γενικού 
Χημείου του Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από την 
παράγραφο 6 του άρθρου 11 του ν. 2343/1995, (Φ.Ε.Κ. 
211/Α/11.10.1995).

3) Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31.10.1929 «Περί 
κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 391/Α/1929).

4) Το άρθρο 1 του ν. 115/1975 «Περί τροποποιήσεως 
διατάξεων τινών του ν. 4328/1929» (Φ.Ε.Κ. 172/Α/1975).

5) Τα π.δ. 284/1988 και 543/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 128 και 165/Α/1988 και 
229/Α/1989).

6) Την υπ’ αριθμ. 1078204/927/0006 Α/6.8.1992 απόφαση 
των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός 
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Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών» 
(Φ.Ε.Κ. 517/Β/1992).

7) Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονο−
μικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 1948/Β/3.10.2007).

8) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Φ.Ε.Κ. 98/Α/2005) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις 
της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αριθμ. 603/2007 του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου η οποία ελήφθη κατά τη 
συνεδρία της 11.12.2007 και η οποία έχει ως εξής:

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του Άρθρου 131 «Γενικά 
για τα προϊόντα με γλυκαντικές ύλες», του Άρθρου 132 
«Μαρμελάδες − Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών − Κρέ−
μα κάστανου», του Άρθρου 133 «Κομπόστες κάθε είδους» 
και του Άρθρου 134 «Γλυκά Κουταλιού (Confitures)» του 
Κ.Τ.Π., ως ακολούθως:

1. Του Άρθρου 131 «Γενικά για τα προϊόντα με γλυκα−
ντικές ύλες» του Κ.Τ.Π., ως εξής:

Το εδάφιο ι) της παραγράφου 11 διαμορφώνεται ως 
εξής:

«ι) Γλυκά κάθε είδους».
2. Του Άρθρου 132 «Μαρμελάδες − Ζελέ, Μαρμελάδες 

εσπεριδοειδών − Κρέμα κάστανου» του Κ.Τ.Π., ως εξής:
Η πρώτη περίοδος του εδαφίου β της παραγράφου 4 

του Άρθρου 132 διαμορφώνεται, ως εξής:
«Σορβικά Ε 200, Ε 202, Ε 203, βενζοϊκά Ε 210, Ε 211, 

Ε 212, Ε 213 σε 1) Μαρµελάδες, ζελέδες, µαρµελάδες 
εσπεριδοειδών χαμηλής περιεκτικότητoς σε ζάχαρη και 
παρόμοια προϊόντα χαμηλών θερμίδων ή χωρίς ζάχα−
ρη και άλλα προϊόντα επάλειψης µε βάση τα φρούτα, 
Μermeladas 2) Marmelada.».

3. Του Άρθρου 133 «Κομπόστες κάθε είδους» του Κ.Τ.Π. 
ως εξής:

Η παράγραφος 3 καταργείται.
4. Του Άρθρου 134 «Γλυκά Κουταλιού (Confitures)» του 

Κ.Τ.Π ως εξής:
α) Ο τίτλος του άρθρου διαμορφώνεται ως εξής:
«Γλυκά Κουταλιού»
β) Η παράγραφος 5 διαμορφώνεται, ως εξής:
«Επιτρέπεται η χρήση προσθέτων του Παραρτήματος 

ΙΙΙ, Συντηρητικά και Αντιοξειδωτικά, Τμήμα Α΄, του Άρ−
θρου 33 του Κώδικα Τροφίμων: Σορβικά Ε 200, Ε 202, 
Ε 203 σύμφωνα με τους όρους της κατηγορίας «Παρα−
σκευάσματα οπωροκηπευτικών, συμπεριλαμβανομένων 
των σαλτσών με βάση φρούτα και εξαιρουμένων του 
πολτού, της μους, της κομπόστας, των σαλτσών και των 
παρόμοιων προϊόντων».

γ) Η παράγραφος 6 διαμορφώνεται ως εξής:
«Επιτρέπεται η χρήση προσθέτων του Παραρτήματος Ι,

του άρθρου 33 του Κώδικα Τροφίμων, σύμφωνα με την 
αρχή του quantum satis.»

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ώστε:

α) να επιτρέπεται η εμπορία των προϊόντων που αντα−
ποκρίνονται στην παρούσα απόφαση,

β) να απαγορεύεται η εμπορία και η χρήση των προϊ−
όντων που δεν ανταποκρίνονται στους όρους της από−
φασης μετά την πάροδο έξι μηνών από την ημερομηνία 
δημοσίευσής της, και

γ) να επιτρέπεται η εμπορία των προϊόντων που δεν 
συμμορφώνονται προς την παρούσα απόφαση και έχουν 
διατεθεί στην αγορά πριν την ημερομηνία δημοσίευσης 
μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Ο Πρόεδρος κ.α.α.
 Ο Αντιπρόεδρος Η Γραμματέας
 Κ. ΣΤΑΦΥΛΑΚΗΣ Α. ΑΛΙΒΕΡΤΗ

Τα μέλη
Ν. Κατσίμπας, Β. Κασελούρη−Ρηγοπούλου,

Δ. Κεσίσογλου, Ι. Χροναίος, Δ. Τσίχλης, Ε. Παλλαρή,
Δ. Αντωνόπουλος, Χ. Παπαχρήστου.

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ A. ΜΠΕΖΑΣ

F
   Αριθμ. 5360 π.ε. (4)
Συμπλήρωση − τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3884/5.9.2007 

απόφασης του Γ.Γ. Περιφέρειας ΑΜ−Θ για καθορισμό 
των οδών που η αρμοδιότητα συντήρησής τους ανή−
κει στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Ανατολικής Μα−
κεδονίας − Θράκης και των οδών που η αρμοδιότητα 
συντήρησής τους ανήκει στις υπηρεσίες των Νομαρ−
χιακών Αυτοδιοικήσεων της Περιφέρειας. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝATOΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3481/2006 «Τροποποι−

ήσεις στη Νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο κ.λπ.»,
2) Τις διατάξεις του ν. 1622/1986 «Τοπική Αυτοδιοίκηση 

− Περιφερειακή ανάπτυξη και Δημοκρατικός Προγραμ−
ματισμός» όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν 
με το ν. 1832/1989 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της 
νομοθεσίας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την αποκέ−
ντρωση και άλλες διατάξεις»,

3) Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»,

4) Το π.δ. 131/1998 «Οργανα που αποφασίζουν ή γνω−
μοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων 
έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».

5) Την υπ’ αριθμ. Δ17α/08/52/ΦΝ443/20.3.2007 απόφαση 
του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, με την οποία καθορίζονται οι 
οδοί του Ν. Αττικής και των ολοκληρωμένων τμημάτων 
των αυτοκινητοδρόμων που η συντήρησή τους ανήκει 
στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών της ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ.

6) Την υπ’ αριθμ. 3884/5.9.2007 απόφαση του Γ.Γ. Περι−
φέρειας ΑΜ−Θ με την οποία καθορίσθηκαν οι οδοί του 
θέματος, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε − τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 3884/ 
5.9.2007 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας ΑΜ−Θ, ως εξής:

1. Στις οδούς που η αρμοδιότητα συντήρησής τους 
ανήκει στις υπηρεσίες της Περιφέρειας ΑΜ−Θ περιλαμ−
βάνεται και η Εθνική οδός 69 Λιμένα−Λιμεναρίων Θάσου, 
εκτός του εντός σχεδίου πόλης Λιμένα τμήματός της.

2. Από τις επαρχιακές οδούς που η αρμοδιότητα συ−
ντήρησής τους ανήκει στις Υπηρεσίες του Νομαρχιακού 
Διαμερίσματος Καβάλας, εξαιρείται το τμήμα της 10ης 
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Επαρχιακής οδού από παραλία Λουτρών Ελευθερών 
έως Κάρυανη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κομοτηνή, 7 Ιανουαρίου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
F

   Αριθμ. 165 (5)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

της Κοινότητας Οργάνης Ν. Ροδόπης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 110 και 149 του ν. 3463/2006.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007.
4. Την υπ’ αριθμ. 5480/21.10.1999 απόφασή μας με την 

οποία εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας 
της Κοινότητας Οργάνης και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 
5480/τ.B΄/21.10.1999.

5. Την υπ’ αριθμ. 2550/1.10.2003 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδ. − Θράκης 
περί μεταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής (ΦΕΚ 1558/
τ.B΄/27.10.2003).

6. Την υπ’ αριθμ. 43/2007 απόφαση του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Οργάνης, με την οποία τροποποιούνται τα 
άρθρα 2 και 6 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
της Κοινότητας.

7. Την υπ’ αριθμ. 45/11/21.12.2007 σύμφωνη γνωμοδό−
τηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του άρθρου 37 του
ν. 2190/ 1994, αποφασίζουμε:

Eγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 43/2007 απόφαση του Κοι−
νοτικού Συμβουλίου Οργάνης, με την οποία τροποποι−
ούνται τα άρθρα 2 και 6 του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Κοινότητας, ως εξής:

Α) στο άρθρο 2 μετά την παράγραφο α) «Οργανωτικό 
σχήμα ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ» προστίθεται παράγραφος β): «ΑΥ−
ΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 
(ΚΕΠ) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΗΣ» και η παράγραφος β) 
γίνεται πλέον παράγραφος γ).

Β) στο άρθρο 6 ΟΙ «ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» αριθμείται ως παράγραφος 1.

Επιπλέον προστίθεται παράγραφος 2, η οποία περι−
λαμβάνει τα εξής:

«Αποστολή του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 
Κοινότητας Οργάνης.»

Αποστολή του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 
Κοινότητας Οργάνης, είναι η παροχή διοικητικών πλη−
ροφοριών και η διεκπεραίωση των υποθέσεων των πο−
λιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση 
της τελικής πράξης σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην 
αρμόδιες υπηρεσίες.

Επιπλέον το ΚΕΠ παρέχει και τις εξής υπηρεσίες:
− Επικύρωση διοικητικών εγγράφων
− Θεώρηση γνησίου υπογραφής
− Χορήγηση υπευθύνων δηλώσεων, αποδεικτικού φο−

ρολογικής ενημερότητας, μέσω ηλεκτρονικής διασύν−
δεσης με το σύστημα ΤΑΧΙS.

Επίσης με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερι−
κών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού κα−
θορίζονται οι διοικητικές διαδικασίες με τα αντίστοιχα 
έντυπά τους, που πραγματοποιούνται και από τα Κ.Ε.Π. 
Με κοινές υπουργικές αποφάσεις μπορούν να καθο−
ρίζονται διαδικασίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, 

οι οποίες μπορούν να πραγματοποιούνται και από τα 
Κ.Ε.Π.

Γ) στη νέα παράγραφο γ του άρθρου 2 προστίθενται 
οι κατωτέρω θέσεις:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Κλάδος Θέσεις
ΠΕ Διεκπεραίωσης υποθέσεων Πολιτών 1 (μία)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Κλάδος Θέσεις
ΤΕ Διεκπεραίωσης υποθέσεων Πολιτών 1 (μία)
Δ) Προστίθεται νέο άρθρο, το οποίο αριθμείται 7ο και 

στο οποίο περιλαμβάνονται τα εξής: Συστήνεται θέση 
προϊσταμένου αυτοτελούς γραφείου ΚΕΠ, Κοινότητας 
Οργάνης. Στο Αυτοτελές Γραφείο του ΚΕΠ προΐσταται 
μόνιμος υπάλληλος των εξής κλάδων ΠΕ1 και ελλείψει 
αυτών ΤΕ17 και εν ελλείψει αυτών ΔΕ1 ή ΔΕ Διοικητικών 
Γραμματέων (σχετικές διατάξεις αρθ. 24 και 4 περ. β 
του ν. 3200/2003).

Το άρθρο 7 αριθμείται πλέον ως άρθρο 8 και το άρθρο 
8, ως άρθρο 9.

Ε) στο ακροτελεύτιο άρθρο 9 προστίθεται τα παρα−
κάτω:

Η δαπάνη μισθοδοσίας, με την προϋπόθεση ότι θα 
καλυφθούν οι θέσεις ΠΕ−ΤΕ του τμήματος Κ.Ε.Π., θα 
ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00€ για τους πέντε 
μήνες του 2007, με το οποίο θα ενισχυθεί ο κωδικός 
εξόδων 10−6011, του οικονομικού προϋπολογισμού έτους 
2007 της Κοινότητας Οργάνης, από τον οποίο θα γίνεται 
η μισθοδοσία των ανωτέρω μονίμων υπαλλήλων.».

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού της Κοινότητας Οργάνης.

(Αριθμ. απόφ. Π.Α.Μ.Θ.: 165/2008).
(Διάταξη δημοσίευσης: Άρθρο 10 παρ. 2 του ν. 3584/2007).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 18 Ιανουαρίου 2008
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Η Διευθύντρια
Ε. ΚΛΑΔΟΥ − ΠΑΠΑΔΑΚΗ

F
Αριθμ. 2119/421 (6)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

(Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Τετραφυλίας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007, «Κύρω−

ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 34, 35, και 36 του ν. 2190/1994 
(ΦΕΚ 28/Α/3.3.1994) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για 
την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκη−
σης» του π.δ. 37α/1987, τις διατάξεις του π.δ. 22/1990 και 
του π.δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 18 του ν. 2539/1997 «Συ−
γκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

4. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση – οργάνωση 
– στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

5. Την υπ’ αριθμ. 550/1/7.10.1992 εγκύκλιο της Γραμμα−
τείας του Υπουργικού Συμβουλίου «Έλεγχος δαπανών 
που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις».

6. Την υπ’ αριθμ. 23302/10.1.2008, απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου, «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
αποφάσεων, εγγράφων κ.λ.π. «Με Εντολή Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Ηπείρου».
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7. Την υπ’ αριθμ. 3985/30.4.1999 απόφασή μας περί 
εγκρίσεως του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
(Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Τετραφυλίας.

8. Την υπ’ αριθμ. 120/2007 απόφαση του Δ.Σ του Δήμου 
Τετραφυλίας περί τροποποίησης του Ο.Ε.Υ του Δήμου.

9. Το υπ’ αριθμ. 25/17.12.2007 πρακτικό του Υπηρεσια−
κού Συμβουλίου που γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποί−
ησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) 
του Δήμου Τετραφυλίας.

10. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της απόφασης αυ−
τής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Δήμου Τετραφυλίας του τρέχοντος έτους για την 
οποία υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 13.000,00 € στον 
Κ.Α. 10−6011 και στον Κ.Α. 20−6011 πίστωση 5.000,00 €
για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του νέου 
προσωπικού του Δήμου Τετραφυλίας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτε−
ρικής Υπηρεσίας του Δήμου Τετραφυλίας ως κατωτέρω:

Άρθρο 10

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Οι θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατατάσ−
σονται στους βαθμούς Δ΄ (εισαγωγικός), Γ΄, Β΄ και Α΄ 
(καταληκτικός).

Οι θέσεις της κατηγορίας ΥΕ κατατάσσονται στους 
βαθμούς Ε’ (εισαγωγικός), Δ΄, Γ΄ και Β΄ (καταληκτικός).

Τα προσόντα διορισμού του προσωπικού στις οργα−
νικές θέσεις περιγράφονται στο π.δ. 37α/1987 και το 
π.δ. 22/1990.

10:01: Οι θέσεις που προβλέπονται κατά διοικητική 
ενότητα και ανά κατηγορία και κλάδο είναι οι εξής:

Οι θέσεις που προβλέπονται ανά κατηγορία και κλάδο 
είναι οι εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΑ (1)
ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΙΑ (1)
ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΜΙΑ (1)
ΠΕ14 ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΜΙΑ (1)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΤΕ4 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΙΑ (1)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΕΣΣΕ−
ΡΙΣ (4)

ΔΕ12 ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ ΜΙΑ (1)
ΔΕ24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΙΑ (1)
ΔΕ28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΥΟ (2)
ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΥΟ (2)

Στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους έχει προβλε−
φθεί και εγκριθεί πίστωση 13.000,00 € στον Κ.Α. 10−6011 
και στον Κ.Α. 20−6011 πίστωση 5.000,00 € για την κάλυψη 
της δαπάνης μισθοδοσίας του νέου προσωπικού του 
Δήμου Τετραφυλίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Άρτα, 29 Ιανουαρίου 2008
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΑΜΑΛΗ

   Aριθμ. 315 (7)
Νομαρχιακές Επιτροπές Νομαρχίας Πειραιά.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του «Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοί−

κησης» (π.δ. 30/1996) όπως συμπληρώθηκαν και τροπο−
ποιήθηκαν.

2. Τις διατάξεις του ν. 3274/2004 (Οργάνωση και λει−
τουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄  
και β΄ βαθμού).

3. Την υπ’ αριθμ. 131/2005 απόφαση του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου Πειραιά (ΦΕΚ 1787/20.12.2005/τ.Β΄) περί τρο−
ποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και 
Λειτουργίας των υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδι−
οίκησης Αθηνών – Πειραιώς, Νομαρχιακό Διαμέρισμα 
Πειραιά.

4. Την υπ’ αριθμ. 2/2007 απόφαση του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου Πειραιά περί καθορισμού του αριθμού των 
Νομαρχιακών Επιτροπών της Νομαρχίας Πειραιά και 
των αρμοδιοτήτων τους.

5. Την υπ’ αριθμ. 3/7.1.2007 απόφαση του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου Πειραιά περί εκλογής τακτικών και αναπλη−
ρωματικών μελών των Νομαρχιακών Επιτροπών.

6. Την υπ’ αριθμ. 3/2.1.2008 απόφαση του Νομάρχη περί 
ορισμού αντινομαρχών.

7. Την υπ’ αριθμ. 5/2.1.2008 απόφαση του Νομάρχη 
περί ορισμού προέδρων των Νομαρχιακών Επιτροπών.

8. Την υπ’ αριθμ. 2/16.1.2008 απόφαση του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου Πειραιά περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 
3/7.1.2007 απόφασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου για 
την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών των 
Νομαρχιακών Επιτροπών.

Η σύνθεση των Νομαρχιακών Επιτροπών διαμορφώ−
νεται ως ακολούθως:

1) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Πρόεδρος: Βουδούρης Παναγιώτης
Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη
Στάθη Χατζίνα Δήμητρα Τριανταφύλλου Παύλος
Ανδριοπούλου Ρουμπίνη Γεράνη Βιολέτα
Βαλσαμάκης Βασίλειος Στάθης Μανώλης
Βρεττάκος Δρακούλης Βλαχάκος Νικόλαος
Αγαλοπούλου Πετράκου
Ευαγγελία Βουγιουκλάκης Κων/νος
Θεοδωρακίδης Παναγιώτης Καρακώστα Ευαγγελία
2) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Πρόεδρος: Τριανταφύλλου Παύλος
Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη
Βουδούρης Παναγιώτης Καρράς Κων/νος
Μαρκάτος Σταύρος Αλεξανδρίδης Λάζαρος
Στάθης Μανώλης Γιαννοπούλου Ευαγγελία
Σπυρίδων Σπυρίδων  Βρεττάκος Δρακούλης
Παπαδοπούλου Ελένη Τζατζάνης Κων/νος
Καρακώστα Ευαγγελία Θεοδωρακίδης Παναγιώτης
3) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Πρόεδρος: Αθανασιάδης Λεωνίδας
Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη
Τσιρίδης Γεώργιος Ανδριοπούλου Ρουμπίνη
Γιαννακοπούλου
Αναστασία Αξαρλής Γιάννης
Παύλου Δημήτρης Μουτσάτσου Αναστασία
Βλαχάκος Νικόλαος Αγαλοπούλου Πετράκου
 Ευαγγελία
Βασιλάκη Ειρήνη Βρεττάκος Δρακούλης
Μαντάς Παναγιώτης Θεοδωρακίδης Παναγιώτης
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4) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ
Πρόεδρος: Καρράς Κωνσταντίνος
Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη
Ανδριοπούλου Ρουμπίνη Παύλου Δημήτριος
Γεράνη Βιολέτα Αθανασιάδης Λεωνίδας
Μαρωνίτης Γιάννης Τσιρίδης Γιώργος
Φραγκούλη Ιωάννα Βουγιουκλάκης Κων/νος
Βρεττάκος Δρακούλης Βασιλάκη Ειρήνη
Παπαδοπούλου Ελένη Καρακώστα Ευαγγελία
5) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ
Πρόεδρος: Μαρκάτος Σταύρος
Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη
Γιαννακοπούλου
Αναστασία Αλεξόπουλος Σπυρίδων
Παύλου Δημήτριος Βουδούρης Παναγιώτης
Καρράς Κων/νος Στάθης Μανώλης
Kατσαφάδος Κων/νος Βλαχάκος Νικόλαος
Τζατζάνης Κων/νος Παπαδοπούλου Ελένη
Καρακώστα Ευαγγελία Θεοδωρακίδης Παναγιώτης
6) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Πρόεδρος: Αλεξόπουλος Σπυρίδων
Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη
Αθανασιάδης Λάζαρος Βαλσαμάκης Βασίλειος
Αλεξανδρίδης Λάζαρος Γεράνη Βιολέτα
Αξαρλής Γιάννης Γιαννοπούλου Ευαγγελία
Βουγιουκλάκης Κων/νος Βασιλάκη Ειρήνη
Θεοδωρακίδης Παναγιώτης Παπαδοπούλου Ελένη
Καρακώστα Ευαγγελία Φραγκούλη Ιωάννα
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

 Πειραιάς, 22 Ιανουαρίου 2008
Ο Νομάρχης

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ
F

      Αριθμ. 143 (8)
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 Α΄ Εξαμήνου του 
έτους 2008 για υπαλλήλους του Νομαρχιακού Δια−
μερίσματος Έβρου και Επαρχείου Β. Έβρου.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ EΒΡΟΥ

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

297/τ.Α΄/2003), σε συνδυασμό με την ερμηνευτική εγκύ−
κλιο του Γ.Λ.Κ. υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003.

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

3. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996(ΦΕΚ 21/τ.Α΄) όπως 
ισχύουν.

4. Τις ειδικές, εποχιακές έκτακτες ή επείγουσες ανά−
γκες που παρουσιάζονται σε υπηρεσίες του Νομ/κού 
Διαμ/τος Έβρου και Επαρχείου Β. Έβρου, για την αντι−
μετώπιση των οποίων απασχολείται το προσωπικό 
τους πέρα από το κανονικό ωράριο εργασίας κατά τις 
εργάσιμες ημέρες καθώς και κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες.

5. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης δα−
πάνης ανέρχεται στο ποσό των 62.076,00 ευρώ και θα 

αντιμετωπισθεί από την πίστωση που έχει εγγραφεί για 
το σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό του Νομαρχιακού 
Δ/τος Έβρου έτους 2008, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε εντός των ανωτάτων ορίων που προβλέ−
πονται από τις διατάξεις του άρθρου 16, παραγρ. 1 του 
ν. 3205/2003 την υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων 
του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου και Επαρχείου 
Β. Έβρου κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέ−
ρες κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες των 
εργάσιμων ημερών, Κυριακών και εξαιρέσιμων, για την 
αντιμετώπιση ειδικών, εποχιακών, εκτάκτων και επει−
γουσών αναγκών για το Α΄ εξάμηνο 2008 για το μόνιμο 
και αποσπασμένο προσωπικό των υπηρεσιών του Νο−
μαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου και του Επαρχείου
Β. Έβρου κατά υπηρεσία, ως εξής:

Α) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Ογδόντα τρεις (83) υπάλληλοι ειδικοτήτων (μηχανικών, 

χειριστών μηχανημάτων, οδηγών) και λοιπών υπαλλή−
λων διαφόρων ειδικοτήτων Υπηρεσιών του Νομ/κού 
Διαμ/τος Έβρου και Επαρχείου Β. Έβρου (Δ/νση Πο−
λιτικών Δικαιωμάτων και Προστασίας Πολιτών, Δ/νση 
Κοινωνικής Πρόνοιας, Δ/νση Πολεοδομίας και Περ/ντος 
κ.λ.π) για τέσσερεις χιλιάδες (4.000) ώρες υπερωριακής 
απασχόλησης απογευματινής, νυχτερινής εργασίας και 
εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων που με φροντίδα 
του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας θα συγκροτήσουν 
συνεργεία για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που 
προέρχονται από χιονοπτώσεις – πλημμύρες – πυρκα−
γιές – σεισμούς και λοιπές θεομηνίες.

Β) Διεύθυνση Υγείας
Πέντε (5) υπάλληλοι για εκατόν σαράντα (140) ώρες 

υπερωριακής απασχόλησης Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών και τριακόσιες εξήντα (360) ώρες υπερωριακής 
απογευματινής και νυχτερινής εργασίας για ταχύτερη 
διεκπεραίωση εργασιών δειγματοληψιών και νυχτερι−
νών ηχομετρήσεων, καθώς και τέσσερις (4) υπάλληλοι 
για διακόσιες σαράντα (240) ώρες απογευματινής και 
νυχτερινής απασχόλησης για έκτακτους εμβολιασμούς 
σε ομάδες υψηλού κινδύνου και επιδημιολογικής έρευ−
νας και ογδόντα (80) ώρες για εργασία Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών.

Τμήμα Υγείας Επαρχείου Β. Έβρου
Δύο (2) υπάλληλοι για εκατό (100) ώρες υπερωριακής 

απασχόλησης απογευματινής, νυχτερινής εργασίας και 
είκοσι (20) ώρες εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών για ταχύτερη διεκπεραίωση εργασιών δειγμα−
τοληψιών, υγειονομικών ελέγχων καταστημάτων.

Γ) Διεύθυνση Υποστήριξης του Νομάρχη – Γραφείο 
Έπαρχου Β. Έβρου

Τρεις (3) υπάλληλοι για εξακόσιες (600) ώρες υπε−
ρωριακής απογευματινής και νυχτερινής απασχόλησης 
εργάσιμων ημερών για τη γραμματειακή υποστήριξη του 
Νομάρχη και την οργάνωση της επικοινωνίας του με 
το κοινό και τρεις (3) υπάλληλοι (οδηγοί υπηρεσιακών 
αυτοκινήτων) για χίλιες ογδόντα (1.080) ώρες υπερω−
ριακής απογευματινής και νυχτερινής εργασίας εργα−
σίμων ημερών και διακόσιες ογδόντα οκτώ ογδόντα 
(288) ώρες απασχόλησης για Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες, για την κάλυψη αναγκαίων μετακινήσεων του 
Νομάρχη, Έπαρχου και Αντινομάρχη.

Δ) Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης
Εννέα (9) υπάλληλοι για εννιακόσιες (900) ώρες υπε−

ρωριακής απογευματινής και νυχτερινής απασχόλησης 
και εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών για τη 
συμμετοχή τους σε τουριστικές εκθέσεις, ξενάγηση φι−
λοξενούμενων δημοσιογράφων, τουριστικών πρακτόρων 
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και τηλεοπτικών συνεργείων σε διάφορα αξιοθέατα για 
την τουριστική προβολή του Νομού.

Ε) Δ/νση Εμπορίου
Έξι (6) υπάλληλοι για τετρακόσιες είκοσι (420) ώρες 

υπερωριακής απογευματινής και νυχτερινής απασχό−
λησης για αγορανομικούς ελέγχους.

Τμήμα Εμπορίου Επαρχείου Β. Έβρου.
Ένας (1) υπάλληλος για ενενήντα (90) ώρες υπερωρι−

ακής απογευματινής και νυχτερινής απασχόλησης για 
αγορανομικούς ελέγχους.

ΣΤ) Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Πέντε (5) υπάλληλοι για πεντακόσιες πενήντα (550) 

ώρες υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης για 
την επεξεργασία των στοιχείων του μητρώου των υπαλ−
λήλων και την καταγραφή ηλεκτρονικά των στοιχείων 
εκείνων που μοριοδοτούνται για την εφαρμογή του νέου 
συστήματος επιλογής Προϊσταμένων.

A ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ EΤΟΥΣ 2008
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΡΩΝ ΔΑΠΑΝΗ
 (απογευματινής, νυχτερινής 
 εργασίας και εργασίας 
 Κυριακών και εξαιρέσιμων) 
119 8.868 62.076,00 €

Η κατανομή των ωρών κατά υπηρεσία και υπάλληλο θα 
γίνει από τους Προϊσταμένους των προαναφερόμενων 
υπηρεσιών του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου, οι 
οποίοι θα βεβαιώνουν και την προσφορά της εργασίας.

Η απαιτούμενη δαπάνη των 62.076,00 ευρώ θα καλυ−
φθεί από τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον 
προϋπολογισμό του Νομαρχιακού Δ/τος Έβρου έτους 
2008 στους φορείς 072α και 310α K.A.E. 0511α−0512α.

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.

Αλεξανδρούπολη, 30 Iανουαρίου 2008    
Ο Νομάρχης

ΝIKOΛΑΟΣ ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΗΣ
F

    Αριθμ. Δ5/.599 (9)
Έγκριση υπερωριών για το προσωπικό της Διεύθυν−

σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη−
σης Ημαθίας. 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το αρθρ. 16 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθ−

μίσεις».
2. Την υπ’ αριθμ. 536/18.1.2008 απόφαση, με την οποία 

συγκροτήθηκε συνεργείο υπαλλήλων της ΔΤΥ που 
απασχολούνται σε 24ωρη βάση για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών.

3. Την ανάγκη αντιμετώπισης εκτάκτων υπηρεσιακών 
αναγκών από το προσωπικό της ΔΤΥ που αφορούν:

α. Τον αποκλεισμό της συγκοινωνίας στο οδικό δίκτυο 
του νομού από χιονοπτώσεις και κατολισθήσεις,

β. Την αντιμετώπιση ζημιών από πλημμύρες, αποφα−
σίζουμε:

Εγκρίνουμε την εκτέλεση υπερωριακής εργασίας, 
απογευματινής σε 3.216 ώρες, εξαιρέσιμων ημερών σε 
1.764 ώρες και σύνολο ωρών 4.980 ώρες για είκοσι έξι 
υπαλλήλους της ΔΤΥΝΑ Ημαθίας για την αντιμετώπιση 
των εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών, που αναφέρονται 

πιο πάνω, για το Α΄ εξάμηνο του 2008 συνολικής δαπά−
νης 40.000,00 ευρώ.

Η δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της 
Ν.Α. Ημαθίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βέροια, 30 Ιανουαρίου 2008
Ο Νομάρχης

Κ. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
F 

   Αριθμ. 2 (10)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλή−

λων και υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 
του Ο.Α.Κ.Κ.Χ.Α. Δήμου Καρδίτσας. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ 

ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. 2/6283/0022/11.3.2004 

εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Διεύ−
θυνση Μισθολογίου, που αφορά τις διατυπώσεις δημο−
σιότητας κανονιστικών αποφάσεων OTA A΄ Βαθμού.

2. Τις σχετικές εγκυκλίους του Γ.Λ.Κ. και σύμφωνα με 
το άρθρο 16 του ν. 3205/2003 και τα άρθρα 22 και 106 
του ν. 1188/1981 (ΦΕΚ Α΄τομος).

3. Τις ανάγκες των υπηρεσιών του Ο.Α.Κ.Κ.Χ.Α Δήμου 
Καρδίτσας, το οποίο παρουσιάζει τα Σαββατοκύρια−
κα που είναι μέρες αργίας μεγάλη δραστηριότητα σε 
αγώνες ποδοσφαίρου − μπάσκετ − κολύμβησης − στίβου 
− ποδηλατικούς − προγράμματα μαζικού αθλητισμού −
πρωταθλήματα εργαζομένων κ.λ.π.

4. Το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας με την υπ’ αριθμ. 
11/1.2.2007 απόφασή του με θέμα ορισμός μελών για τη 
συγκρότηση του Δ.Σ. του Ο.Α.Κ.Κ.Χ.Α. Δήμου Καρδίτσας 
όρισε τον Σωτήρη Αντωνίου − Δημοτικό Σύμβουλο, ως 
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Κ.Κ.Χ.Α. 
Δήμου Καρδίτσας.

5. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη η οποία θα κα−
λυφθεί από τον Κ.Α. 15−6012 «Αποζημίωση υπερωριακής 
εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές 
ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές, μόνιμων υπαλλή−
λων» και ΚΑ 15−6022 «Αποζημίωση υπερωριακής εργα−
σίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες 
και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων αορίστου 
χρόνου» του προϋπολογισμού του Ο.Α.Κ.Κ.Χ.Α. Δήμου 
Καρδίτσας οικονομικού έτους 2008, ύψους 21.011,09 € 
για τον ΚΑ 15−6012 και 6.971,83 € για τον ΚΑ 15−6022, 
αποφασίζει:

1. Την συγκρότηση συνεργείου από τους δεκατέσσερις 
(14) μόνιμους υπαλλήλους και τέσσερις (4) αορίστου 
χρόνου για την απασχόλησή τους κατά τις ημέρες αργί−
ας και Σαββατοκύριακα, οι οποίες θα είναι 2 ημέρες για 
κάθε μήνα, (21 υπάλληλοι Χ 2 Κυριακές το μήνα για κάθε 
υπάλληλο), όπως ορίζει ο νόμος, για το έτος 2008.

2. Η δε αμοιβή τους θα γίνεται κάθε έξι μήνες σύμφωνα 
με τις σχετικές εγκυκλίους του Γ.Λ.Κ. και σύμφωνα με 
το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Καρδίτσα, 16 Ιανουαρίου 2008
Ο Πρόεδρος

ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ  
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