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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. οικ. 16867/1094
(1)
Αποδοχή των υπ’ αριθμ. 1/4.7.2006, 2/5.7.2006, 3/6.7.2006,
4/7.7.2006, 5/11.7.2006, 6/12.7.2006, 7/13.7.2006, και
8/14.7.2006 πρακτικών των συνεδριάσεων της Επι−
τροπής Εποπτείας για την εξέταση των υποβληθει−
σών αιτήσεων θεραπείας, στο πλαίσιο της Δράσης
2.8.1, Δ΄ κύκλος «Ενίσχυση της Νεανικής Επιχειρημα−
τικότητας» του Ε.Π.ΑΝ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).

2. Τις διατάξεις των π.δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α/16.7.86),
π.δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α/16.6.1989) και π.δ. 189/1995 (ΦΕΚ
99/Α/1995) «Οργανισμός της Γ.Γ.Β.», του άρθρου 21 του ν.
2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995) «Σύσταση της Δ/νσης ΜΜΕ
της Γ.Γ.Β.» και της Υ.Α. 3584/5.3.1996 (ΦΕΚ 147/Β/12.3.1996)
«Διάρθρωση, Αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού
της Δ/νσης ΜΜΕ της ΓΓΒ».
3. Το π.δ. 27/1.2.1996 (ΦΕΚ 19/Α) «Συγχώνευση Υπουρ−
γείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνο−
λογίας, και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» και
το π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α/17.3.2004) «Ανασύσταση του
Υπουργείου Τουρισμού».
4. Το π.δ. 121/10.3.2004 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 84/Α/10.3.2004).
5. Την υπ’ αριθμ. 7154/29.4.2004 Απόφαση του Υπουρ−
γού Ανάπτυξης «Μεταβίβαση στο Γενικό Γραμματέα Βιο−
μηχανίας, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Διευθυντές
και λοιπούς Προϊσταμένους Υπηρεσιακών Μονάδων της
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (Γ.Γ.Β.) του Υπουρ−
γείου Ανάπτυξης του δικαιώματος να υπογράφουν «με
εντολή Υπουργού» (ΦΕΚ 655/Β/5.5.2004).
6. Την παρ. 1, του αρθ. 2, του ν. 2303/1995 (ΦΕΚ 80/Α΄/
1995).
7. Το άρθρο 28 παρ. α΄ του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α),
όπως αντικαταστάθηκε, από το άρθρο 2 του ν. 2438/1996
(ΦΕΚ 211/Α).
8. Το άρθρο 7 παρ. 4 του ν. 2244/1994 «Ρύθμιση θεμά−
των ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέρ−
γειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 168/Α/1994), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο
17 παρ. 2 του ν. 2308/1995 (ΦΕΚ 114/Α/1995).
9. Τις διατάξεις του ν. 707/1977 (ΦΕΚ 273), όπως τρο−
ποποιήθηκε από τον 1472/1984 (ΦΕΚ 112), 1479/1984 (ΦΕΚ
145), 2000/1991 (ΦΕΚ 206), 2702/1999 (ΦΕΚ 70) και το π.δ.
159/1997 (ΦΕΚ 135).
10. Τις διατάξεις του ν. 2414/1996 σχετικά με τον «εκ−
συγχρονισμό των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανι−
σμών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 135/Α/25.6.1996).
11. Την υπ’ αριθμ. C(2001)−550 της 14.3.2001 Απόφαση
της ΕΕ με την οποία εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρό−
γραμμα Ανταγωνιστικότητα (Ε.ΠΑΝ. 2000 − 2006).
12. Τις διατάξεις του ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακο−
λούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α).
13. Την υπ’ αριθμ. Ε(2004) 5484/21.12.2004 απόφαση της
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με την οποία
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εγκρίνεται η Αναθεώρηση του Ε.Π.ΑΝ.
14. Την υπ’ αριθμ. Ε(2005) 5832/20.12.2005 Απόφαση
της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με την οποία
εγκρίθηκε η δεύτερη αναθεώρηση του ΕΠΑΝ.
15. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 1444/89/27.1.2005 Απόφαση
«Έγκριση του Κανονισμού Υλοποίησης της Δράσης 2.8.1.
− δ΄ κύκλος του Ε.Π.ΑΝ. “Ενίσχυση Νεανικής Επιχειρημα−
τικότητας”» (ΦΕΚ 119/Β/1.2.2005).
16. Την υπ’ αριθμ. 10275/622/19.5.2006 Απόφαση Τροπο−
ποίηση της Επιτροπής Εποπτείας του προγράμματος
«Ενίσχυση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας» − Δράση
2.8.1. του Ε.Π.ΑΝ.».
17. Την υπ’ αριθμ. οικ.1780/1511/4.8.2005 Απόφαση Απο−
δοχής πρακτικών Επιτροπών Αξιολόγησης και Έγκριση
Ένταξης επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση της
Νεανικής Επιχειρηματικότητας» Δράση 2.8.1 − Δ΄ Κύκλος
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας
(Ε.Π.Α.Ν).
18. Την ανάγκη εξέτασης των υποβληθεισών αιτήσε−
ων θεραπείας επί των αποφάσεων των γνωμοδοτικών
επιτροπών αξιολόγησης, των επενδυτικών προτάσεων
της δράσης 2.8.1 Δ΄ κύκλος «Ενίσχυση Νεανικής Επιχει−
ρηματικότητας».
19. Την υπ’ αριθμ. ΟΙΚ. 13626/861/29.6.2006 Απόφαση
«Εξέταση των υποβληθεισών αιτήσεων θεραπείας επί των
αποφάσεων των γνωμοδοτικών Επιτροπών αξιολόγησης,
των επενδυτικών προτάσεων των δράσεων 2.8.1 Δ΄ κύ−
κλος «Ενίσχυση Νεανικής Επιχειρηματικότητας» και 2.8.2
Δ΄ κύκλος «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας».
20. Τα υπ’ αριθμ. 1/4.7.2006, 2/5.7.2006, 3/6.7.2006,
4/7.7.2006, 5/11.7.2006, 6/12.7.2006, 7/13.7.2006, και
8/14.7.2006 πρακτικά της Επιτροπής Εποπτείας της Δρά−
σης 2.8.1. «Ενίσχυση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας»
Δ΄ κύκλος του Ε.Π.Α.Ν., αποφασίζουμε:
1. Αποδεχόμαστε τα υπ’ αριθμ. 1/4.7.2006, 2/5.7.2006,
3/6.7.2006, 4/7.7.2006, 5/11.7.2006, 6/12.7.2006, 7/13.7.2006,
και 8/14.7.2006 πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτρο−
πής Εποπτείας, σχετικά με την εξέταση των υποβληθει−
σών αιτήσεων θεραπείας επί των αποφάσεων των γνω−
μοδοτικών Επιτροπών αξιολόγησης των επενδυτικών
προτάσεων της Δράσης 2.8.1. «Ενίσχυση της Νεανικής
Επιχειρηματικότητας» Δ΄ κύκλος του Ε.Π.ΑΝ.
Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης απο−
τελούν τα υπ’ αριθμ. 1/4.7.2006, 2,/5.7.2006, 3/6.7.2006,
4/7.7.2006, 5/11.7.2006, 6/12.7.2006, 7/13.7.2006, και 8/14.7.2006
πρακτικά της Επιτροπής Εποπτείας της Δράσης 2.8.1. Ενί−
σχυση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας» του Ε.Π.ΑΝ.
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
ημερομηνία δημοσίευση της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Αυγούστου 2006
Ο ΥΠΟYΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ

F
Αριθμ.Υ 10β/Γ.Π. 84112
(2)
Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων
της Κεντρικής Υπηρεσίας της Διοίκησης Υγειονομι−
κής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το Β΄ εξάμη−
νο του 2006»
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α)
2. Τις διατάξεις του αρθ. 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297/23.12.2005/Α)» Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών
και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις.
3. Τις διατάξεις του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/4.4.2005/Α)
«Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και λοιπές διατάξεις».
4. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ−
λήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Δ.Υ.ΠΕ. Βορείου
Αιγαίου, λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.
5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκλη−
θεί δαπάνη ύψους δέκα επτά χιλιάδων τριακοσίων ευρώ
(17.300,00 €) η οποία θα βαρύνει το προϋπολογισμό της
Δ.Υ.ΠΕ. Βορείου Αιγαίου.
6. Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 3710/22.6.2006 έγγραφο της
Δ.Υ.ΠΕ. Βορείου Αιγαίου, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση δέκα (10)
υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Διοίκησης
Υγειονομικής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και μέχρι
τρεις χιλιάδες εξακόσιες ώρες (3.600) από 1.7.2006 έως
31.12.2006.
Η απασχόληση των παραπάνω υπαλλήλων κρίνεται
αναγκαία για την αντιμετώπιση εποχιακών εκτάκτων
και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.
Η υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλλή−
λων θα πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή
από 16.00 μ.μ. έως 19.00 μ.μ.
Υπεύθυνος υπάλληλος για την παρακολούθηση και
τον έλεγχο της πραγματικής υπερωρίας θα είναι η Δι−
οικήτρια της Δ.Υ.ΠΕ. Βορείου Αιγαίου Παναγιώτα Χα−
τζοπούλου.
Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερωριακή
απασχόληση δεν υπερβαίνει το ύψος της εγγεγραμμένης
πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2006.
Η Απόφαση ισχύει ένα μήνα πριν από τη δημοσίευση
της στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006
Ο ΥΠΟYΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ.93828
(3)
Υγειονομική Διάταξη αναφορικά με κανόνες υγιεινής και
καθορισμό προϊόντων που διατίθενται από τα κυλι−
κεία δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Α.Ν. 2520/40 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/5.9.1940) Περί Υγειο−
νομικών Διατάξεων.
2. Το π.δ. 95/10.3.2000 (ΦΕΚ 76 τ.Α΄) Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης όπως
συμπληρώθηκε με τις διορθώσεις σφαλμάτων με το
(ΦΕΚ 123/24.4.2000 τ.Α΄).
3. Το ν. 3370/11.7.2005 (ΦΕΚ 176 τ.Α΄) για την Οργάνωση
και Λειτουργία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Λοιπές Διατάξεις.
4. Την Απόφαση 30356 (ΦΕΚ 311 τ.Β΄ 15.3.2006 «Ανά−
θεση Αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και
Κοιν. Αλληλεγγύης Αθανάσιο Γιαννόπουλο και Γεώργιο
Κωνσταντόπουλο.»
5. Την συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
ΔΥ (3−4)α/Γ.Π.οικ.70789/16.7.2004 (ΦΕΚ 1125/Β΄) απόφασης
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπο−
γραφής εγγράφων “Με εντολή Υπουργού” στους Γενι−
κούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές και ανωτέρους
υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 1845/28.12.2005 τ.Β΄).
6. Την Υγειονομική Διάταξη Α1Β/8577/1983 (ΦΕΚ
526/1983 τ.Β΄) άρθρο 42.
7. Την υπ’ αριθμ. Α2Ε/οικ.1653/5.6.1998(ΦΕΚ563 τ.Β΄)
Υπουργική Απόφαση Κανόνες Υγιεινής και καθορισμός
προϊόντων που διατίθενται από τα σχολικά κυλικεία.
8. Την υπ’ αριθμ. 11927/Δ4/9.2.2004 (ΦΕΚ 242 τ.Β΄) από−
φαση για την λειτουργία των κυλικείων των Δημόσιων
Σχολείων.
9. Την υπ’ αριθμ. Δ.Υ 1δ/οικ.91425/1.9.2005 απόφαση για
την συγκρότηση ομάδας εργασίας για τη μελέτη, επε−
ξεργασία και τον καθορισμό προϋποθέσεων σχετικών με
τον καθορισμό κανόνων υγιεινής καθώς και προϊόντων
που διατίθενται από τα σχολικά κυλικεία.
10. Την εισήγηση της ομάδας εργασίας για τον καθο−
ρισμό προϊόντων που θα πρέπει να διατίθενται από τα
σχολικά κυλικεία της χώρας.
11. Την ανάγκη καθορισμού των προϊόντων, που πρέπει
να διατίθενται από τα σχολικά κυλικεία, με στόχο την
προστασία της υγείας των μαθητών.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Ορίζουμε ότι τα αναφερόμενα στους παρακάτω
καταλόγους, προϊόντα, πρέπει να πληρούν όλους τους
κανόνες υγιεινής, οι δε μικροσκοπικοί και οργανοληπτι−
κοί χαρακτήρες τους να είναι κανονικοί.
Β. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟ−
ΛΕΙΩΝ.
1. Σάντουιτς — τοστ τυποποιημένα
Με ψωμί ολικής αλέσεως ή λευκό. Συνιστάται ολικής
αλέσεως.
Με τυρί ή και γαλοπούλα.
Από τα λαχανικά επιτρέπεται η προσθήκη ντομάτας.
Χωρίς μαγιονέζα.
Δεν συνιστάται η προσθήκη βουτύρου ή μαργαρίνης.
Αν προστεθεί μαργαρίνη τότε η περιεκτικότητα της
σε trans λιπαρά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2% των
ολικών λιπιδίων.
2. Απλά αρτοσκευάσματα.
Όλα τα απλά αρτοσκευάσματα (άρθρο 113 του Κώδι−
κα Τροφίμων και Ποτών, Γενικό Χημείο του Κράτους,
1998): όπως οι φρυγανιές, τα αρτίδια, τα φρατζολάκια,
τα σησαμένια κουλούρια, τα παξιμάδια, τα κριτσίνια (αν
περιέχονται λιπαρές ουσίες τα trans λιπαρά δεν πρέπει
να υπερβαίνουν το 2% των ολικών λιπιδίων), σε ατομική
συσκευασία (έως 50 g.).
3. Διάφορα αρτοσκευάσματα
(άρθρο 114 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, Γενικό
Χημείο του Κράτους, 1998).
Από την κατηγορία αυτή επιτρέπονται μόνο τα πα−
ρακάτω:
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Α. Σταφιδόψωμο, σε ατομική συσκευασία, (έως 60 g.).
Β. Μουστοκούλουρα, σε ατομική συσκευασία, (έως 60 g.):
Γ. Μπισκότα απλά, χωρίς γέμιση, σε ατομική συσκευ−
ασία (έως 60 g.) με τις παρακάτω προδιαγραφές:
1. Η περιεκτικότητα τους σε trans λιπαρά να μην
υπερβαίνει το 2% των ολικών λιπιδίων.
2. Ανά 100 γραμμάρια προϊόντος: (α) η ζάχαρη να
μην υπερβαίνει τα 10 g., (β) τα ολικά λιπαρά να μην
υπερβαίνουν τα 10 g., (γ) τα κορεσμένα λιπαρά να
μην υπερβαίνουν τα 5 g. και (δ) το νάτριο να μην
υπερβαίνει τα 0,5 g.
Δ. Τυρόπιτα − σπανακόπιτα, (βάρους έως 200 g.) Με
τυρί φέτα ή κασέρι.
4. Γιαούρτι« παντός τύπου», χωρίς συνθετικές γλυκα−
ντικές ουσίες. Συνιστάται γιαούρτι χαμηλό σε λιπαρά.
5. Φρέσκα φρούτα (μήλο, αχλάδι), καλά πλυμένα και
σε ατομική συσκευασία.
6. Ξηρά φρούτα (σύκα, δαμάσκηνα, βερίκοκα χωρίς
κουκούτσι), σε ατομική συσκευασία (έως 50g).
7. Γάλα χαμηλό σε λιπαρά, γάλα πλήρες και γάλα με
κακάο χωρίς συνθετικές γλυκαντικές ουσίες, σε ατομική
συσκευασία (έως 250 ml για το γάλα με κακάο, έως 330 ml
για το σκέτο γάλα). Συνιστάται γάλα χαμηλό σε λιπαρά
8. Ρυζόγαλο απλό, κρέμα απλή (χωρίς προσθήκη άλ−
λων συστατικών και έως 150ml).
9. Φυσικοί χυμοί φρούτων (100% χυμός), χωρίς πρό−
σθετη ζάχαρη, σε ατομική συσκευασία (έως 330 ml).
10. Εμφιαλωμένο νερό του 0,5 λίτρου.
11. Καφές και αφεψήματα μόνο για το προσωπικό.
Γ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ.
1. Σάντουιτς − τοστ τυποποιημένα.
Με ψωμί ολικής αλέσεως ή λευκό. Συνιστάται ολικής
αλέσεως. Με τυρί ή και γαλοπούλα.
Από τα λαχανικά επιτρέπεται η προσθήκη ντομάτας.
Χωρίς μαγιονέζα.
Δεν συνιστάται η προσθήκη βουτύρου ή μαργαρίνης.
Αν προστεθεί μαργαρίνη τότε η περιεκτικότητα της
σε trans λιπαρά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2% των
ολικών λιπιδίων.
2. Απλά αρτοσκευάσματα.
Όλα τα απλά αρτοσκευάσματα (άρθρο 113 του Κώδι−
κα Τροφίμων και Ποτών, Γενικό Χημείο του Κράτους,
1998) όπως:οι φρυγανιές, τα αρτίδια, τα φρατζολάκια,
τα σησαμένια κουλούρια, τα παξιμάδια, τα κριτσίνια, (αν
περιέχονται λιπαρές ουσίες τα trans λιπαρά δεν πρέπει
να υπερβαίνουν το 2% των ολικών λιπιδίων), σε ατομική
συσκευασία (έως 50 g.).
3 Διάφορα αρτοσκευάσματα (άρθρο 114 του Κώδικα Τρο−
φίμων και Ποτών, Γενικό Χημείο του Κράτους, 1998). Από
την κατηγορία αυτή επιτρέπονται μόνο τα παρακάτω.
Α. Σταφιδόψωμο, σε ατομική συσκευασία (έως 60 g.).
Β. Μουστοκούλουρα, σε ατομική συσκευασία (έως 60 g.).
Γ. Μπισκότα απλά, χωρίς γέμιση, σε ατομική συσκευ−
ασία (έως 60 g.) με τις παρακάτω προδιαγραφές:
1. Η περιεκτικότητα τους σε trans λιπαρά να μην
υπερβαίνει το 2% των ολικών λιπιδίων.
2. Ανά 100 γραμμάρια προϊόντος: (α) η ζάχαρη να
μην υπερβαίνει τα 10 g., (β) τα ολικά λιπαρά να μην
υπερβαίνουν τα 10 g., (γ) τα κορεσμένα λιπαρά να
μην υπερβαίνουν τα 5 g. και (δ) το νάτριο να μην
υπερβαίνει τα 0,5 g.
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Δ. Τυρόπιτα − σπανακόπιτα, (βάρους έως 200 g.) Με
τυρί φέτα ή κασέρι
4. Γιαούρτι« παντός τύπου», χωρίς συνθετικές γλυκα−
ντικές ουσίες. Συνιστάται γιαούρτι χαμηλό σε λιπαρά.
5. Φρέσκα φρούτα καλά πλυμένα και σε ατομική συ−
σκευασία.
6. Ξηρά φρούτα (σύκα, δαμάσκηνα, βερίκοκα και στα−
φίδες) σε ατομική συσκευασία (έως 50 g.).
7. Γάλα χαμηλό σε λιπαρά, γάλα πλήρες και γάλα με
κακάο χωρίς συνθετικές γλυκαντικές ουσίες, σε ατομι−
κή συσκευασία (έως 250 ml για το γάλα με κακάο, έως
500 ml για το σκέτο γάλα). Συνιστάται γάλα χαμηλό
σε λιπαρά
8. Ρυζόγαλο απλό, κρέμα απλή (χωρίς την προσθήκη
άλλων συστατικών και έως 150 ml).
9. Φυσικοί χυμοί φρούτων (100% χυμός), χωρίς πρό−
σθετη ζάχαρη, σε ατομική συσκευασία (έως 330 ml).
10. Ξηροί καρποί, ανάλατοι, σε ατομική συσκευασία
(έως 50 g.).
11. Μέλι, σε ατομική συσκευασία.
12. Χαλβάς και παστέλι (παντός τύπου), σε ατομική
συσκευασία (έως 50 g.)
13. Σοκολάτα υγείας και γάλακτος, χωρίς γέμιση, σε
μικρή συσκευασία (έως 30 g.).
14. Εμφιαλωμένο νερό, του 0,5 λίτρου.
15. Καφές και αφεψήματα μόνο για το προσωπικό.
Δ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΤΩΝ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ.
1. Σάντουιτς − τοστ τυποποιημένα.
Με ψωμί ολικής αλέσεως ή λευκό. Συνιστάται ολικής
αλέσεως.
Με τυρί ή και γαλοπούλα.
Από τα λαχανικά επιτρέπεται η προσθήκη ντομάτας.
Χωρίς μαγιονέζα.
Δεν συνιστάται η προσθήκη βουτύρου ή μαργαρίνης.
Αν προστεθεί μαργαρίνη τότε η περιεκτικότητα της
σε trans λιπαρά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2% των
ολικών λιπιδίων.
2. Απλά αρτοσκευάσματα.
Όλα τα απλά αρτοσκευάσματα (άρθρο 113 του Κώδι−
κα Τροφίμων και Ποτών, Γενικό Χημείο του Κράτους,
1998) όπως:οι φρυγανιές, τα αρτίδια, τα φρατζολάκια,
τα σησαμένια κουλούρια, τα παξιμάδια, τα κριτσίνια, (αν
περιέχονται λιπαρές ουσίες τα trans λιπαρά δεν πρέπει
να υπερβαίνουν το 2% των ολικών λιπιδίων), σε ατομική
συσκευασία (έως 50g).
3. Διάφορα αρτοσκευάσματα (άρθρο 114 του Κώδικα Τρο−
φίμων και Ποτών, Γενικό Χημείο του Κράτους, 1998). Από
την κατηγορία αυτή επιτρέπονται μόνο τα παρακάτω:
Α. Σταφιδόψωμο, σε ατομική συσκευασία (έως 60g).
Β. Μουστοκούλουρα, σε ατομική συσκευασία (έως 60 g).
Γ. Μπισκότα απλά, χωρίς γέμιση, σε ατομική συσκευ−
ασία (έως 60 g.) με τις παρακάτω προδιαγραφές:
1. Η περιεκτικότητα τους σε trans λιπαρά να μην υπερ−
βαίνει το 2% των ολικών λιπιδίων.
2. Ανά 100 γραμμάρια προϊόντος: (α) η ζάχαρη να
μην υπερβαίνει τα 10 g., (β) τα ολικά λιπαρά να μην
υπερβαίνουν τα 10 g., (γ) τα κορεσμένα λιπαρά να
μην υπερβαίνουν τα 5 g. και (δ) το νάτριο να μην
υπερβαίνει τα 0,5 g.
Δ. Τυρόπιτα − σπανακόπιτα, (βάρους έως 200g). Με
τυρί φέτα ή κασέρι
4. Γιαούρτι« παντός τύπου», χωρίς συνθετικές γλυκα−
ντικές ουσίες. Συνιστάται γιαούρτι χαμηλό σε λιπαρά.

5. Φρέσκα φρούτα καλά πλυμένα και σε ατομική συ−
σκευασία.
6. Ξηρά φρούτα (σύκα, δαμάσκηνα, βερίκοκα και στα−
φίδες) σε ατομική συσκευασία (έως 50 g).
7. Γάλα χαμηλό σε λιπαρά, γάλα πλήρες και γάλα με
κακάο χωρίς συνθετικές γλυκαντικές ουσίες, σε ατομι−
κή συσκευασία (έως 250 ml για το γάλα με κακάο, έως
500 ml για το σκέτο γάλα). Συνιστάται γάλα χαμηλό
σε λιπαρά.
8. Ρυζόγαλο απλό, κρέμα απλή (χωρίς την προσθήκη
άλλων συστατικών και έως 150 ml).
9. Φυσικοί χυμοί φρούτων (100% χυμός), χωρίς πρό−
σθετη ζάχαρη, σε ατομική συσκευασία (έως 330 ml).
10. Ξηροί καρποί, ανάλατοι, σε ατομική συσκευασία
(έως 50 g).
11. Μέλι, σε ατομική συσκευασία.
12. Χαλβάς και παστέλι (παντός τύπου), σε ατομική
συσκευασία (έως 50 g).
13. Σοκολάτα υγείας και γάλακτος, χωρίς γέμιση, σε
μικρή συσκευασία (έως 30g).
14. Εμφιαλωμένο νερό, του 0,5 λίτρου.
15. Καφές και αφεψήματα μόνο για το προσωπικό.
Ε. Τα προαναφερόμενα είδη, μπορούν να διατίθενται
όλα ή τμηματικά, κατά την κρίση των υπευθύνων οργά−
νων για την καλή λειτουργία των σχολικών κυλικείων.
ΣΤ. Απαγορεύεται αυστηρά η διάθεση άλλων μη προ−
βλεπόμενων από την παρούσα προϊόντων.
Ζ. Περιοδικοί έλεγχοι θα γίνονται σε όλα ανεξαιρέ−
τως τα κυλικεία και σε όλους τους χώρους εστίασης
δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων, σύμφωνα πάντα με
την ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία.
Η. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει δεκαπέντε
(15) μέρες από την δημοσίευση της, κάθε δε προηγού−
μενη σχετική απόφαση καταργείται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 277058
(4)
Τροποποίηση Προγράμματος Επιτήρησης και Ελεγχου
/ Εκρίζωσης Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπα−
θειών (ΜΣΕ) έτους 2006
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ/τος 133/1992
(Α΄ 66), «Επιβολή υγειονομικών και λοιπών μέτρων για
την προστασία και εξυγίανση της κτηνοτροφίας από
λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα».
2. Τον Κανονισμό 999/2001/ΕΚ (Ε.Ε. L 147/31.5.2001 σ. 1)
όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον τελευταίο Κανονι−
σμό 1041/2006 (Ε.Ε της 7.7.2006) και ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομο−
θεσίας, «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως
κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο Μόνο
του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
4. Την απόφαση 301509/19.11.2004 (Β΄ 1762) «Μεταβί−
βαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές,
Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων της εξουσίας να υπογράφουν
με εντολή Υφυπουργού».
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5. Το γεγονός ότι οι δαπάνες για την εφαρμογή του
προγράμματος έχουν προβλεφθεί και μπορούν να καλυ−
φθούν από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έτους 2006 στον
ΚΑ 5329 − Φ.29/110.
6. Την ανάγκη τροποποίησης της Απόφασης Υπ. Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθμό 243212/20
Μαρτίου 2006, ώστε να περιλάβει τις τροποποιήσεις
που έγιναν με τον Κανονισμό 1041/2006Ε.Ε της 7.7.2006,
αποφασίζουμε:
Η υπ’ αριθμ πρωτ. 243212/20.3.2006 απόφασή μας
«Εφαρμογή προγράμματος Επιτήρησης και Ελέγχου /
Εκρίζωσης Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών
(ΜΣΕ) έτους 2006» τροποποιείται ως ακολούθως:
Α. Στο Κεφάλαιο Β΄ παράγραφος 3 το σημείο 3.1 και
η πρώτη φράση της παραγράφου 3.2 αντικαθίστανται
ως εξής:
«3. Μέγεθος και κατανομή δείγματος.
Η ενεργητική επιτήρηση των Μεταδοτικών Σπογγω−
δών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) υπολογίζεται στατιστικά
με βάση το υπάρχον ζωικό κεφάλαιο. Ο αριθμός ζώων

που πρέπει να εξετάζεται τυχαία και δειγματοληπτικά
στην Ελλάδα ανέρχεται ετησίως, κατά περίπτωση, σε:
3.1 Για τα αιγοπρόβατα που αναφέρονται στην παρά−
γραφο 2.3, σε 23.000 δείγματα από πρόβατα και 20.000
δείγματα από αίγες.
Ειδικά για τα δείγματα από αίγες, σε περίπτωση
που δεν είναι δυνατή η συλλογή όλων των αναγρα−
φόμενων δειγμάτων, μπορεί να αντικατασταθεί, κατ’
ανώτατο όριο, το 50% αυτών με νεκρές αίγες. Θα
υποβάλλονται δηλαδή σε δοκιμή νεκρές αίγες ηλικί−
ας άνω των δέκα οκτώ (18) μηνών κατ’ αναλογία ένα
προς ένα και επιπροσθέτως του αριθμού δειγμάτων
του σημείου 3.2.
3.2 Για τα αιγο−πρόβατα που αναφέρονται στην παρά−
γραφο 2.4, σε 20.000 δείγματα από πρόβατα και 10.000
δείγματα από αίγες.».
Β. Το Παράρτημα Ε΄ αντικαθίσταται από το Παράρ−
τημα της παρούσας.
Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’:
Ελάχιστος αριθμός δειγμάτων που εξετάζονται στο πλαίσια της ενεργητικής επιτήρησης των ΜΣΕ, καθώς και ο αριθ−
μός δειγμάτων προβάτων (τυχαίο δείγμα) στα οποία θα γίνουν γονοτυπικές αναλύσεις κατανεμημένος ανά Νομό
ID_
NOMOY
1

ΝΟΜΟΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Πρόβατα >18Μ
για Ανθρώπινη
κατανάλωση

Αίγες>18Μ για
Ανθρώπινη
κατανάλωση

Πρόβατα>18Μ
νεκρά

Αίγες>18Μ
νεκρές

Τυχαία επιλογή
δειγμάτων για
γον. αναλύσεις

1864

1670

1802

900

12

2

ΑΤΤΙΚΗ (Δ.ΑΤΤΙΚΗ)

172

172

184

92

12

3

ΒΟΙΩΤΙΑ

514

414

446

222

12

4

ΕΥΒΟΙΑ

686

586

632

316

12

5

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

114

114

122

62

12

6

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

578

476

516

258

12

7

ΦΩΚΙΔΑ

268

268

288

144

12

9

ΑΤΤΙΚΗ (ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗ)

180

360

194

98

12

11

ΑΡΓΟΛΙΔΑ

380

330

356

178

12

12

ΑΡΚΑΔΙΑ

554

454

490

246

12

13

ΑΧΑΪΑ

884

734

790

396

12

14

ΗΛΕΙΑ

538

438

472

236

12

15

ΚΟΡΙΝΘΙΑ

430

380

410

204

12

16

ΛΑΚΩΝΙΑ

386

336

364

182

12

17

ΜΕΣΣΗΝΙΑ

262

262

282

142

12

21

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

18

−

0

−

−

22

ΚΕΡΚΥΡΑ

20

−

0

−

12

23

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ

248

248

0

−

12

24

ΛΕΥΚΑΔΑ

30

30

0

−

12

25

ΑΤΤΙΚΗ (Ν. ΑΘΗΝΩΝ)

0

−

0

−

−

31

ΑΡΤΑ

418

418

450

224

12

32

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ

554

454

490

244

12

33

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

1024

824

888

444

12

34

ΠΡΕΒΕΖΑ

468

368

398

198

12

41

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

486

386

416

208

12

42

ΛΑΡΙΣΑ

1376

1226

1322

662

12
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43

ΜΑΓΝΗΣΙΑ

428

328

352

176

12

44

ΤΡΙΚΑΛΑ

564

464

500

250

12

51

ΓΡΕΒΕΝΑ

200

200

216

108

12

52

ΔΡΑΜΑ

236

236

254

128

12

53

ΗΜΑΘΕΙΑ

190

190

204

102

12

54

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

770

570

614

308

12

55

ΚΑΒΑΛΑ

362

312

336

168

12

56

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

146

146

156

78

12

57

ΚΙΛΚΙΣ

382

332

356

178

12

58

ΚΟΖΑΝΗ

554

454

490

244

12

59

ΠΕΛΛΑ

504

404

436

218

12

61

ΠΙΕΡΙΑ

218

218

236

118

12

62

ΣΕΡΡΕΣ

586

536

578

288

12

63

ΦΛΩΡΙΝΑ

192

192

206

104

12

64

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

486

386

416

208

12

71

ΕΒΡΟΣ

450

350

378

188

12

72

ΞΑΝΘΗ

316

266

286

144

12

73

ΡΟΔΟΠΗ

594

494

532

266

12

81

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

160

160

0

−

12

82

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

344

344

0

−

12

83

ΛΕΣΒΟΣ

626

526

0

−

12

84

ΣΑΜΟΣ

62

−

0

−

12

85

ΧΙΟΣ

50

−

0

−

12

91

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

608

558

600

300

12

92

ΛΑΣΗΘΙ

284

250

306

152

12

93

ΡΕΘΥΜΝΟ

618

568

624

312

12

94

ΧΑΝΙΑ

618

568

612

306

12

ΣΥΝΟΛΟ
23000
20000
20000
10000
612
Παρατηρήσει − Διευκρινίσεις
1) Οι παρακάτω περιοχές της χώρας εξαιρούνται από την υποχρέωση δειγματοληψίας για ΜΣΕ από νεκρά βοο−
ειδή και νεκρά αιγοπρόβατα λόγω της γεωγραφικής τους θέσης ή /και της σύνθεσης του ζωικού τους κεφαλαίου:
Ν. Αθηνών, Ν. Δωδεκανήσου, Ν. Χίου, Ν. Λέσβου, Ν. Σάμου, Ν. Κυκλάδων, Ν. Κέρκυρας, Ν. Ζακύνθου, Ν. Λευκάδας,
Ν. Κεφαλληνίας, Νήσοι Σποράδες (στο Ν. Μαγνησίας), Νήσος Σαμοθράκη (στο Ν. Έβρου), Νήσος Θάσος (στο Ν.
Καβάλας), Νήσος Κύθηρα (της Νομαρχίας Πειραιώς).
2) Ειδικά για τα δείγματα από ζωντανές αίγες, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η συλλογή όλων των
αναγραφόμενων δειγμάτων, μπορεί να αντικατασταθεί, κατ’ανώτατο όριο, το 50% αυτών με νεκρές αίγες. Θα
υποβάλλονται δηλαδή σε δοκιμή νεκρές αίγες ηλικίας άνω των δέκα οκτώ (18) μηνών κατ’αναλογία ένα προς ένα
και επιπροσθέτως του αριθμού των 10.000 δειγμάτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Αθήνα, 2 Αυγούστου 2006
Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΙΑΔΑΣ
F
Αριθ. 17311
(5)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ανώτερης Σχο−
λής Δραματικής Τέχνης (Τμήμα Υποκριτικής) στην Αστι−
κή μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Θέατρο Εργαστήριο»
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 191/2003 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου
Πολιτισμού» (ΦΕΚ 146/Α/13.6.2003).

2. Το ν. 1158/1981 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως
Σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως κ.λπ.»
(ΦΕΚ 127/Α/13.5.1981).
3. Το ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271/Α/24.12.1997) «Θεσμοί, μέτρα και
δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης» (άρθρο 3, παρ. 7α).
4. Το π.δ. 370/1983 «Κανονισμός οργάνωσης και λει−
τουργίας Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης (Τμήμα
Υποκριτικής)» (ΦΕΚ 130/Α/1983).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
5. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49095/30.10.1991 (ΦΕΚ
987/Β/1991) Υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση αρμο−
διοτήτων Υπουργού και δικαιώματος υπογραφής «Με
Εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα και τους Προ−
ϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού».
6. Την από 23.2.2006 αίτηση της Αστικής μη Κερδοσκο−
πικής Εταιρείας «Θέατρο Εργαστήριο» με τα συνοδεύ−
οντα δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης.
7. Την από 2.6.2006 θετική γνωμοδότηση της Επιτρο−
πής του άρθρου 25 του ν. 1158/1981, για τα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα της Άννας Μακράκη, ως εκπρο−
σώπου της Σχολής σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του
άρθρου 4 του ν. 1158/1981, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 7 του ν. 2557/1997 σε συνδυασμό με τις διατάξεις
του άρθρου 3 του π.δ. 370/1983.
8. Το πρακτικό αυτοψίας της Επιτροπής του άρθρου
6 παρ. 4 του ν. 1158/1981, όπως αυτό τροποποιήθηκε
μεταγενέστερα με την αρ. 2436/15.1.1985 (ΦΕΚ 31/Β/1985)
κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνη−
σης και Πολιτισμού και Επιστημών» για τον έλεγχο της
καταλληλότητας των κτιρίων των Ανώτερων Σχολών
Καλ/κής Εκπ/σης.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Χορηγούμε από το σχολικό έτος 2006−2007, στην
Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Θέατρο Εργαστήριο»
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ανώτερης Σχολής Δρα−
ματικής Τέχνης (Τμήμα Υποκριτικής) με έδρα λειτουρ−
γίας το κτίριο επί της οδού Ηπείρου 41 στην Αθήνα.
2. Η επωνυμία της Σχολής ορίζεται ως εξής: «Ανώτε−
ρη Σχολή Δραματικής Τέχνης της Εταιρείας «Θέατρο
Εργαστήριο», με διακριτικό τίτλο «Εμπρός−Θέατρο Ερ−
γαστήριο».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006
Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
ΣΜΑΡΟΥΛΑ ΛΥΤΑΡΗ
F
Αριθ. οικ.43336
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου
στο Δήμο Χαϊδαρίου Ν. Αττικής.

(6)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπι−
κή αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 107).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 206 /Α΄/8.10.1997).
3. Την υπ’ αριθμ. 27954/16.5.2006 εισηγητική μας έκθεση.
4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 37478/12.7.2006 έγγραφο
του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., με το οποίο μας γνωρίζει την ΔΙΠΠ/
Φ.ΕΓΚΡ. 1/143/7844/24.5.2005 απόφαση της επιτροπής
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του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 55/1998, με το οποίο εγκρί−
θηκαν για τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού συμβάσεις μίσθωσης
έργου για ένα έτος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση
τήρησης των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997,
που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το προς ανάθεση έργο
δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των
υπαλλήλων των οικείων φορέων.
5. Την υπ’ αριθμ. 162/2006 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Χαϊδαρίου, περί έγκρισης πρόσληψης πέ−
ντε (5) ατόμων με συμβάσεις μίσθωσης έργου για το
οικονομικό έτος 2006.
6. Τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου
Χαϊδαρίου, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου
πέντε (5) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων για το χρονικό
διάστημα ενός έτους, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται
στην υπ’ αριθμ. 162/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου του Δήμου Χαϊδαρίου, υπό την προϋπόθεση τήρησης
των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 ως εξής:
− Ένα (1) γιατρό γενικής ιατρικής,
το ιατρείο του οποίου στεγάζεται στην Υπηρεσία Κα−
θαριότητας και είναι εξοπλισμένο με τα απαραίτητα
μέσα, ώστε να παρέχει πρωτοβάθμια περίθαλψη και
άμεση θεραπευτική αγωγή σε επείγοντα περιστατικά,
θα πραγματοποιεί επισκέψεις κατ’ οίκον σε όσους εργα−
ζόμενους δηλώνουν ασθένεια ή αντιμετωπίζουν κάποιο
πρόβλημα υγείας. Επίσης, θα γίνονται επισκέψεις και
στο νοσοκομείο κατά την διάρκεια νοσηλείας κάποιου
εργαζομένου, θα πραγματοποιεί αιματολογικές εξετά−
σεις (δείκτες ηπατίτιδας, βιοχημικές και γενική αίματος)
στο υπαλληλικό προσωπικό που υπηρετεί στην υπηρε−
σία καθαριότητας και στους κήπους, επίσης θα πραγ−
ματοποιεί εμβολιασμούς για ηπατίτιδα Β΄ και τέτανο.
Θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα εμβολιασμού των
μαθητών Α τάξης των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου
(εμβόλιο B.C.G και Mantoux) σε συνεργασία με το ΠΙΚΠΑ
Αγ. Βαρβάρας.
Στα πλαίσια δε του «Σχεδίου Ξενοκράτης» θα ορίσει
υπεύθυνο για την γρίπη των πτηνών και θα συντονίσει
τις ενέργειες του Δήμου μας για την αντιμετώπιση τυ−
χόν κρούσματος.
Το έργο του θα παραδίδεται σταδιακά. Το συνολικό
ποσό της αμοιβής θα ανέλθει στο ποσό των 12.000,00€
για ένα (1) έτος.
− Ένα (1) γιατρό εργασίας. Τα καθήκοντα του ιατρού
εργασίας θα είναι η εξέταση των εργαζομένων, η ορ−
γάνωση του ιατρικού αρχείου, η εκπαίδευση για τις Α΄
Βοήθειες, η διαδικασία Α΄ Βοηθειών, ο έλεγχος Υγιεινής,
η ενημέρωση των εργαζομένων για θέματα υγείας και
γενικά όσα αναφέρονται στα άρθρα 9 και 10 του ν.
1586/1985 και του π.δ. 17/1996.
Οι ώρες εργασίας του καθορίζονται με τις διατάξεις της
παρ. 3 του π.δ. 294/1988 σύμφωνα με τον συνολικό αριθμό
των εργαζομένων στο Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα.
Το κόστος για τις υπηρεσίες του θα είναι 25,00€ ανά
ώρα απασχόλησης οπότε το συνολικό ποσό της αμοιβής
θα ανέλθει στο ποσό των 4.000€ περίπου. Το έργο θα
παραδίδεται τμηματικά.
− Mία (1) επισκέπτρια υγείας, η οποία σε συνεργα−
σία με άλλους επιστήμονες στον τομέα υγείας και της
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Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, θα απασχοληθεί με
το σχεδιασμό, ανάπτυξη−εφαρμογή και αξιολόγηση
παροχής πρωτοβάθμιας υγείας και περίθαλψης των
Δημοτών μας.
Θα συμβάλει στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και αξιο−
λόγηση της πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογε−
νούς πρόληψης σε συνεργασία με το νοσοκομείο και
το ΙΚΑ της περιοχής.
Θα πραγματοποιεί κατ΄ οίκον επισκέψεις σε ομάδες
δημοτών υψηλού κινδύνου, για παροχή συμβουλευτικής
υγείας και πρόληψης.
Το έργο θα παραδίδεται τμηματικά. Το συνολικό ποσό
της αμοιβής θα ανέλθει στο ποσό των 15.036,00€ για
ένα (1) έτος.
− Ένα (1) Παιδοψυχολόγο, έργο του οποίου θα είναι η
διάγνωση περιστατικών, ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση
παιδιών, ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση οικογενειών και
ζευγαριών, θα έχει επαφή με τα σχολεία και θα κάνει
διαλέξεις σε εκπαιδευτικούς, γονείς και παιδιά. Θα συ−
ντονίζει την επιστημονική ομάδα του Συμβουλευτικού
Σταθμού του Δήμου και θα έχει την εποπτεία όλων των
περιστατικών του Σταθμού.
Το έργο του θα παραδίδεται τμηματικά. Το συνολικό
ποσό της αμοιβής θα ανέλθει στο ποσό των 16.236,00€
για ένα (1) έτος.
− Ένα (1) Τεχνικό Ασφαλείας. Τα καθήκοντα του Τε−
χνικού Ασφαλείας θα είναι η παροχή υποδείξεων και
συμβουλών στον εργοδότη γραπτά ή προφορικά και
ειδικότερα θα συμβουλεύει σε θέματα προγραμματι−
σμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσε−
ων, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, θα επιθεωρεί
τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και
ασφάλειας της εργασίας, θα ερευνά τα αίτια των εργα−
τικών ατυχημάτων και γενικά θα έχει τις αρμοδιότητες
που αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7 του ν. 1568/1985
και του π.δ. 17/1996.
Οι ώρες εργασίας του καθορίζονται από τις διατά−
ξεις του άρθρου 3 του π.δ. 294/1988, σύμφωνα με τον
συνολικό αριθμό των εργαζομένων στο Δήμο και τα
Νομικά πρόσωπα.
Το κόστος για τις υπηρεσίες του θα είναι 25,00€ ανά
ώρα απασχόλησης, οπότε το συνολικό ποσό της αμοι−
βής του θα ανέλθει στο ποσό των 9.000,00€. Το έργο
θα παραδίδεται τμηματικά.
Η δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω απόφα−
ση έχει προβλεφθεί σε βάρος των ΚΑ 15.6117, 00.6117.0001
και 30.6112 του προϋπολογισμού του Δήμου Χαϊδαρίου
για το οικονομικό έτος 2006.
Σε περίπτωση που οι ανάγκες έχουν καλυφθεί σε
προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου
προσωπικού παρακαλούμε να ενημερώσετε απευθείας
το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. εντός πέντε (5) ημερών από την λήψη
της παρούσας απόδρασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αριθ. οικ.43335
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου
στο Δήμο Περιστερίου Ν. Αττικής.

(7)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπι−
κή αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 107).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων τον ν. 2190/1994
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 206 /Α΄/8.10.1997).
3. Την υπ’ αριθμ. 10640/21.2.2006 εισηγητική μας έκθεση.
4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.οικ. 37478/12.7.2006 έγγραφο του
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., με το οποίο μας γνωρίζει την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.
1/143/7844/24.5.2005 απόφαση της επιτροπής του άρθρου
2 παρ. 1 της ΠΥΣ 55/1998, με το οποίο εγκρίθηκαν για τους
Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού συμβάσεις μίσθωσης έργου για ένα έτος,
υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων
του άρθρον 6 τον ν. 2527/1997, που ορίζουν μεταξύ άλλων
ότι το προς ανάθεση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα
συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων των οικείων φορέων.
5. Την υπ’ αριθμ. 1000/2006 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Περιστερίου, περί έγκρισης πρόσληψης δύο
(2) ατόμων με συμβάσεις μίσθωσης έργου για το οικο−
νομικό έτος 2006.
6. Τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου
Περιστερίου, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου
δύο (2) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων για το χρονικό διά−
στημα ενός έτους, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην
υπ’ αριθμ. 1000/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Περιστερίου, υπό την προϋπόθεση τήρησης
των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 ως εξής:
− Ένα (1) Γιατρό Εργασίας− ΠΕ Γενικής ιατρικής, για την
εκτέλεση του έργου «Επίβλεψη της υγείας των εργα−
ζομένων, υποδείξεις και συμβουλές για την διαφύλαξη
αυτής», με 550 ώρες εργασίας και συνολική αμοιβή στο
ποσό των 7.000,00€ πλέον ΦΠΑ.
− Ένα (1) Τεχνικό ασφαλείας − ΠΕ ή ΤΕ μηχανολόγος
μηχανικός για την εκτέλεση του έργου «Επίβλεψη των
συνθηκών εργασίας, υποδείξεις και συμβουλές για την
υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη
των εργατικών ατυχημάτων, με 1695 ώρες εργασίας και
συνολική αμοιβή των 17.000,00€ πλέον ΦΠΑ.
Η δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω από−
φαση ανέρχεται στο ύψος των 28.560€ και έχει προ−
βλεφθεί σε βάρος του ΚΑ 30.6112.30 και 00.6117.10 του
προϋπολογισμού του Δήμου Περιστερίου για το οικο−
νομικό έτος 2006.
Σε περίπτωση που οι ανάγκες έχουν καλυφθεί σε
προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου
προσωπικού παρακαλούμε να ενημερώσετε απευθείας
το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. εντός πέντε (5) ημερών από την λήψη
της παρούσας απόφασης,
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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