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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 694
21 Απριλίου 2008

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 290398
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 261611/7.3.2007 απόφασης
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυ−
ξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «περί καθο−
ρισμού συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή
του καν. (ΕΚ) 510/2006 του Συμβουλίου της 20.3.2006
«για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και
των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊό−
ντων και των τροφίμων» και του καν. (ΕΚ) 1898/2006
της Επιτροπής της 23.12.2006 «σχετικά με τη θέσπι−
ση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του υπ’ αριθμ.
510/2006 κανονισμού για την προστασία των γεω−
γραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευ−
σης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων»
(ΦΕΚ 406/2007/Β).

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 261611/7.3.2007 απόφα−
σης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί−
κησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικο−
νομικών, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, «περί καθορισμού συμπληρωματικών
μέτρων για την εφαρμογή του καν. (ΕΚ) 510/2006
του Συμβουλίου της 20.3.2006 «για την προστα−
σία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομα−
σιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και
των τροφίμων» και του καν. (ΕΚ) 1898/2006 της
Επιτροπής της 23.12.2006 «σχετικά με τη θέσπιση
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του υπ’ αριθμ.
510/2006 κανονισμού για την προστασία των γεω−
γραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευ−
σης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων»
(ΦΕΚ 406/2007/Β). ..........................................................................
Καθορισμός του ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση
καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ−
ρες των υπαλλήλων που εργάζονται στις ελεγκτι−
κές υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Ανατολικής Αττικής για το έτος 2008. .......................
Έγκριση για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση
μίσθωσης έργου στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Άνω
Πωγωνίου. .............................................................................................
Έκδοση απόφασης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης
έργου από τo Δήμο Βόρειας Κυνουρίας, με φυσι−
κό πρόσωπο διάρκειας ενός (1) έτους. ........................
Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών
του Δήμου Λουτρακίου − Περαχώρας για το έτος
2008. ..........................................................................................................
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της
Δ/νσης Εμπορίου και Απασχόλησης του Νομ/κού
Διαμερίσματος Δράμας. ..........................................................
Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 64711/27.3.1961 από−
φασης Νομάρχη Θεσσαλονίκης που αφορά το
συν/σμό Πέντε Βρύσεων. .........................................................
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI OIKONOMIKΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ –
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 (Α΄ 280) «περί
οργάνωσης των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρ−
μογή της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδας στις
Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμισης συναφών θεσμι−
κών και οργανωτικών θεμάτων»
β) του άρθρου 1 παρ. 1,2 και 3 του ν. 1338/1983 (Α
΄34) «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου», όπως η παρ. 1
τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70)
«Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθε−
ματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού
της EURATOM» και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για
τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατά−
ξεις» (Α΄ 101).
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γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2) Τους κανονισμούς:
α) υπ’ αριθμ. 510/2006 του Συμβουλίου της 20.3.2006
(L 93/31.3.2006), για την προστασία των γεωγραφικών
ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωρ−
γικών προϊόντων και των τροφίμων,
β) υπ’ αριθμ. 1898/2006 της Επιτροπής της 23.12.2006
(L 369/2006) περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΚ) 510/2006 του Συμβουλίου για την προ−
στασία των γεωγραφικών ενδείξεων και ονομασιών προ−
έλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων,
γ) υπ’ αριθμ. 1107/1996 της Επιτροπής της 12.6.1996
(L 148/21.6.1996) σχετικά με την καταχώρηση των γεω−
γραφικών ενδείξεων και ονομασιών προέλευσης, σύμ−
φωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17
του κανονισμού (ΕΟΚ) 2081/1992, όπως αυτός έχει τρο−
ποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει,
δ) υπ’ αριθμ. 2400/1996 της Επιτροπής της 17.12.1996
(L 327/18.12.1996) για την εγγραφή ορισμένων ονομασιών
στο «μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης
και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων» που
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) 2081/1992 του Συμ−
βουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων
και ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων
και των τροφίμων, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
3) Την υπ’ αριθμ. Υ265/11.10.2007 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κων/νο Κιλτίδη»
(ΦΕΚ 2016 Β).
4) Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ 19/19955/8.10.2007 απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης
Σταύρο Καλαφάτη και Γεώργιο Βλάχο» (ΦΕΚ 1982 Β).
5) Την υπ’ αριθμ. 2617/20.2.2008 σύμφωνη γνώμη του
ΟΠΕΓΕΠ.
6) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η υπ’ αριθμ. 261611/7.3.2007 (ΦΕΚ Β΄ 406) κοινή υπουρ−
γική απόφαση τροποποιείται και συμπληρώνεται ως
ακολούθως:
1. Μετά το τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 προστίθεται
περίπτ. ι, που έχει ως ακολούθως:
«ι) διαβιβάζει στον ΟΠΕΓΕΠ καταγγελίες που περιέρ−
χονται σ’ αυτήν και αφορούν στην παραγωγή και εμπο−
ρία προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ, προκειμένου ο τελευταίος
να διεξάγει ελέγχους και να την ενημερώσει σχετικά
για τα αποτελέσματά τους».
2. Η περίπτωση β της παρ. 2 του άρθρου 2, αντικαθι−
στάται ως ακολούθως:
«β) ελέγχει την τήρηση και διασφάλιση των προδια−
γραφών, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του «βασικού
κανονισμού» σε οποιαδήποτε επιχείρηση παράγει ή και
συσκευάζει γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα που πρόκει−
ται να φέρουν την καταχωρισμένη ονομασία και στα
πλαίσια της ιχνηλασιμότητας, πραγματοποιεί δειγμα−

τοληπτικούς ελέγχους της τήρησης των προδιαγραφών
στο στάδιο του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, σε
συνεργασία με τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης
των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων».
3. Η περίπτωση ζ της παρ. 2 του άρθρου 2, αντικαθί−
σταται ως ακολούθως:
«εκπονεί και εκδίδει κανονισμό ελέγχου και πιστοποί−
ησης προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ, σύμφωνα με το άρθρο
40 του ν. 2637/1998».
4. Μετά το τέλος της παρ. 2 του άρθρου 2 προστίθεται
περιπτ. ιβ, που έχει ως ακολούθως:
«ιβ) προβαίνει σε ελέγχους σε περιπτώσεις καταγγε−
λιών που περιέρχονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο σ’ αυτόν
προκειμένου να εξακριβωθεί η βασιμότητά τους».
Άρθρο 2
Το άρθρο 3, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 3
Καταχώριση ονομασίας στο κοινοτικό μητρώο
ΠΟΠ και ΠΓΕ
1. Δικαιούχοι υποβολής αιτήματος καταχώρησης.
Αίτημα καταχώρησης στο μητρώο που προβλέπεται
στο «βασικό κανονισμό» μιας προστατευόμενης ονομα−
σίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωργικής ένδει−
ξης μπορεί να υποβάλει:
− μια ομάδα, όπως ορίζεται στην παρ. 1 και 2 του
άρθρου 5 του «βασικού κανονισμού»
− ένα μεμονωμένο Νομικό ή φυσικό Πρόσωπο, εφόσον
πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο
2 του «εφαρμοστικού κανονισμού».
2. Απαιτούμενα δικαιολογητικά.
α) Αίτηση καταχώρησης (συνημμένο παράρτημα Ι),
β) Ενιαίο έγγραφο (συνημμένο παράρτημα ΙΙ),
γ) Φάκελος προδιαγραφών του προϊόντος όπου περι−
λαμβάνονται τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται
στο άρθρο 4 του «βασικού κανονισμού»,
δ) Δήλωση ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 2 του
«εφαρμοστικού κανονισμού», στην περίπτωση που πρό−
κειται για ένα μόνο φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο.
3. Αξιολόγηση του αιτήματος.
Πρώτο στάδιο
α) Οι ενδιαφερόμενοι για την καταχώρηση μιας ονομα−
σίας ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ στο κοινοτικό μητρώο υποβάλλουν
στο τμήμα ΠΟΠ – ΠΓΕ και Ιδιότυπων Παραδοσιακών
Προϊόντων της Διεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αίτηση
συμπληρωμένη σύμφωνα με το συνημμένο παράρτημα Ι,
με συνημμένα τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 δικαιολο−
γητικά, σε δύο (2) αντίγραφα καθώς και σε ηλεκτρονική
μορφή.
β) Η Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αφού αξιολογήσει
το αίτημα που υποβλήθηκε και ζητήσει ενδεχομένως
και συμπληρωματικά στοιχεία και διαπιστώσει ότι πλη−
ρούνται οι προϋποθέσεις του «βασικού» και του «εφαρ−
μοστικού κανονισμού» δημοσιοποιεί κάθε αίτημα που
υποβάλλεται σ’ αυτήν καθώς και τις προδιαγραφές του
προϊόντος.
Κατά το στάδιο της αξιολόγησης των αιτημάτων, η
Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας δύναται να ζητεί τη
συνδρομή φορέων, εμπειρογνωμόνων ή υπηρεσιών που
κρίνει απαραίτητο.
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γ) Η ως άνω δημοσιοποίηση συντελείται με την ανάρ−
τηση στο κεντρικό κατάστημα του Υπουργείου Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσης του σχετικού
αιτήματος που υποβλήθηκε σε περίληψη με αναφορά
σ’ αυτήν και της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας και ταυτό−
χρονη αποστολή της στην ΠΑΣΕΓΕΣ προς ενημέρωση
τυχόν ενδιαφερομένων, στη σχετική Διεπαγγελματική
Οργάνωση, στις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας και όπου κατά
περίπτωση κρίνεται απαραίτητο.
δ) Κάθε φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που έχει έννομο
συμφέρον και είναι εγκατεστημένο ή διαμένει εντός
των ορίων της χώρας, έχει το δικαίωμα να υποβάλλει
στη Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας πλήρη και τεκμη−
ριωμένη ένσταση (συνημμένο παράρτημα V) για αίτημα
που υποβλήθηκε στη Διεύθυνση αυτή, εντός δύο (2)
μηνών από την ημερομηνία που δημοσιοποιήθηκε το
εν λόγω αίτημα.
ε) Η παραπάνω Διεύθυνση εξετάζει το βάσιμο των
ενστάσεων που υποβάλλονται σ’ αυτήν και εντός χρο−
νικού διαστήματος πέντε (5) μηνών από τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είτε κάνει δεκτή
την ένσταση, αν οι αναφερόμενοι σ’ αυτήν λόγοι κριθούν
βάσιμοι, είτε απορρίπτει αυτήν, αν οι αναφερόμενοι σ’
αυτήν λόγοι κριθούν αβάσιμοι.
στ) Κατά την εξέταση των ενστάσεων, δύνανται να
ζητούνται από τους αιτούντες και ενιστάμενους οποια−
δήποτε συμπληρωματικά στοιχεία ή έγγραφα κρίνονται
απαραίτητα και απαιτούνται προκειμένου να κριθεί το
βάσιμο ή μη της ένστασης που υποβλήθηκε καθώς επί−
σης δύναται να ζητείται η συνδρομή φορέων, εμπειρο−
γνωμόνων ή υπηρεσιών όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο
για την αξιολόγηση των ενστάσεων.
ζ) Οι αιτούντες και οι ενιστάμενοι, δύνανται να έχουν
πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που αφορούν τον σχετικό
φάκελο και ενημερώνονται εγγράφως για το αποτέλε−
σμα της εξέτασης των ενστάσεων.
η) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης
Βιολογικής Γεωργίας, το αίτημα γίνεται αποδεκτό ή
απορρίπτεται είτε ως μη πληρούν τις προϋποθέσεις
είτε κατόπιν αποδοχής σχετικής ένστασης. Η ως άνω
απόφαση δημοσιοποιείται κατά τα οριζόμενα στην πε−
ρίπτ. γ) της παρ. 3 του παρόντος άρθρου και επιδίδεται
στον αιτούντα με συστημένη επιστολή.
θ) Για τα αιτήματα καταχώρησης που γίνονται απο−
δεκτά, διαβιβάζονται στην Επιτροπή της Ε.Ε. τα στοι−
χεία και τα έγγραφα που αναφέρονται στην παρ. 7 του
άρθρου 5 του «βασικού κανονισμού» και οι σχετικές
αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.
ι) Στις περιπτώσεις β) και στ) της παρ. 3 του παρό−
ντος άρθρου, εφόσον ζητηθούν για οποιονδήποτε λόγο
συμπληρωματικά στοιχεία είτε από τον αιτούντα είτε
από τους ενιστάμενους, αυτά κατατίθενται εντός προ−
θεσμίας που ορίζει η αρμόδια υπηρεσία.
Δεύτερο στάδιο
α. Εφόσον, η αρμόδια Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επι−
τροπής ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινή−
σεις για ένα αίτημα, η Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας
επικοινωνεί με τους αιτούντες για τη συμπλήρωση των
ζητούμενων στοιχείων ή τις διευκρινίσεις που απαι−
τούνται προκειμένου να τα διαβιβάσει στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
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β. Σε περίπτωση ένστασης κράτους – μέλους ή τρίτης
χώρας ή φυσικού ή Νομικού Προσώπου τρίτης χώρας,
η ως άνω Διεύθυνση, σε συνεργασία με τον αιτούντα
και με σχετικούς φορείς, επιστημονικά ιδρύματα και
υπηρεσίες που κρίνει αναγκαίο, εξετάζει τους προβαλ−
λόμενους στην ένσταση λόγους και απαντά σχετικά
στην Επιτροπή.
γ. Στην περίπτωση που στο στάδιο αυτό ένα αίτημα δε
γίνει αποδεκτό για οποιονδήποτε λόγο από την Ευρω−
παϊκή Επιτροπή, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακαλείται η απόφαση που
έχει εκδοθεί στο πρώτο στάδιο.
δ. Μια ονομασία θεωρείται προστατευόμενη, κατά την
έννοια του «βασικού κανονισμού», εφόσον γίνει αποδε−
κτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δημοσιευθεί η κα−
ταχώρισή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, οπότε και συμπεριλαμβάνεται στο κοινοτικό
μητρώο των ΠΟΠ και ΠΓΕ.».
Άρθρο 3
Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 4
Διαδικασία τροποποίησης προδιαγραφών ΠΟΠ ή ΠΓΕ
1. Μία ομάδα, ή ένα φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που
πληρούν αντίστοιχα τις προϋποθέσεις του άρθρου 5,
παρ. 1 και 2 του «Βασικού Κανονισμού» ή του άρθρου 2
του «Εφαρμοστικού Κανονισμού» και έχουν έννομο συμ−
φέρον μπορούν να υποβάλλουν αίτημα τροποποίησης
των προδιαγραφών μιας ΠΟΠ ή ΠΓΕ.
2. Στην περίπτωση που το αίτημα τροποποίησης συ−
νεπάγεται μία ή περισσότερες μεταβολές του Ενιαίου
Εγγράφου, τότε συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαι−
ολογητικά:
α) Αίτηση τροποποίησης (συνημμένο παράρτημα ΙΙΙ),
β) Επικαιροποιημένο Ενιαίο Έγγραφο (συνημμένο πα−
ράρτημα ΙΙ),
γ) Φάκελος με τις επικαιροποιημένες προδιαγραφές
του προϊόντος ή τροφίμου, που περιλαμβάνει όλα τα
στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 2 του
«βασικού κανονισμού»,
δ) Δήλωση ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 2 του
«εφαρμοστικού κανονισμού» στην περίπτωση που η αίτη−
ση υποβάλλεται από ένα φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο.
3. Στην περίπτωση, που το αίτημα τροποποίησης δεν
συνεπάγεται μία ή περισσότερες μεταβολές του Ενι−
αίου εγγράφου, τότε συνοδεύεται από τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
α) Αίτηση τροποποίησης (συνημμένο παράρτημα ΙΙΙ),
β) Δήλωση ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 2 του
«εφαρμοστικού κανονισμού», στην περίπτωση που η
αίτηση υποβάλλεται από ένα φυσικό ή Νομικό Πρό−
σωπο.
4. Στην περίπτωση, που το αίτημα τροποποίησης
αφορά προσωρινή αλλαγή των προδιαγραφών λόγω
επιβολής από τις αρμόδιες αρχές υποχρεωτικών υγειο−
νομικών ή φυτοϋγειονομικών μέτρων, τότε συνοδεύεται
από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Αίτηση τροποποίησης (συνημμένο παράρτημα ΙΙΙ),
β) Επικαιροποιημένο Ενιαίο έγγραφο (συνημμένο πα−
ράρτημα ΙΙ),
γ) Δήλωση ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 2 του
«εφαρμοστικού κανονισμού» στην περίπτωση που η αί−
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τηση υποβάλλεται από ένα φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο.
Η αίτηση και τα δικαιολογικά υποβάλλονται σε δύο (2)
αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή.
5. Το αίτημα τροποποίησης κατατίθεται στο τμήμα
ΠΟΠ – ΠΓΕ και Ιδιότυπων Παραδοσιακών Προϊόντων
της Διεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για την εξέταση
του αιτήματος της περίπτωσης της παρ. 2 του παρόντος
άρθρου, ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται
στο πρώτο και δεύτερο στάδιο του άρθρου 3 της πα−
ρούσας.
Για την εξέταση του αιτήματος της παρ. 3 του παρό−
ντος άρθρου, ακολουθείται η διαδικασία που περιγρά−
φεται στο πρώτο στάδιο του άρθρου 3 της παρούσας,
εξαιρουμένου του σταδίου της διαδικασίας που αναφέ−
ρεται στην περίπτωση θ) του εν λόγω άρθρου.
Το αίτημα της τροποποίησης που αναφέρεται στην
παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, εξετάζεται κατά
προτεραιότητα από το τμήμα ΠΟΠ – ΠΓΕ – Ιδιότυπων
Παραδοσιακών Προϊόντων της Διεύθυνσης Βιολογικής
Γεωργίας και στην περίπτωση που γίνεται αποδεκτό, η
προαναφερθείσα Διεύθυνση εισηγείται στον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την έκδοση της
σχετικής απόφασης.
6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 του
παρόντος άρθρου και εφόσον το αίτημα τροποποίη−
σης γίνει αποδεκτό, ενημερώνεται σχετικά η Επιτροπή
σύμφωνα με την παρ. 3i του άρθρου 9 του «βασικού
κανονισμού».»
Άρθρο 4
Η παρ. 5 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«5. Οι παραπάνω επιχειρήσεις καθώς και οι επιχειρή−
σεις που δραστηριοποιούνται στην αποθήκευση ή/και
διακίνηση πρώτων υλών, που έχουν προδιαγραφές για
παραγωγή γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΠΟΠ
και ΠΓΕ, υποχρεούνται να επιτρέπουν στα εντεταλμένα
ελεγκτικά όργανα, την απρόσκοπη είσοδο στις εγκα−
ταστάσεις τους και να παρέχουν σ’ αυτά οποιαδήποτε
λογιστικά στοιχεία τους ζητηθούν σχετικά με το αντι−
κείμενο των εργασιών τους, που αφορούν τον τομέα
ΠΟΠ και ΠΓΕ»
Άρθρο 5
Η πρώτη παύλα της περίπτ. α) της παρ. 2 του άρθρου
8, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«− στην ορθή τήρηση των προδιαγραφών, σύμφωνα με
τις οποίες το γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο έχει καταχωρι−
στεί ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ, τόσο στο στάδιο του πρωτογενούς
τομέα παραγωγής, με διενέργεια επιτόπιων δειγματολη−
πτικών ελέγχων σε γεωργικές ή κτηνοτροφικές εκμεταλ−
λεύσεις, όσο και στην παραγωγή, μεταποίηση, επεξεργα−
σία, αποθήκευση, διακίνηση και στην εμπορία των εν λόγω
γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων καθώς και».
Άρθρο 6
Α. Οι περιπτ. γ και δ της παρ. 1 του άρθρου 11, αντι−
καθίσταται ως ακολούθως:
«γ. Οι κωδικοί αριθμοί συσκευασίας, που χορηγούνται
από τον ΟΠΕΓΕΠ όπως προβλέπονται κατά περίπτωση στις
προδιαγραφές του γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου.
δ. Τα στοιχεία του παραγωγού ή και συσκευαστή
(επωνυμία παραγωγού ή και συσκευαστή) καθώς και
διεύθυνση των εγκαταστάσεων όπου παρήχθη ή και
συσκευάστηκε το προϊόν.

Β. Η παρ. 2 του άρθρου 11, αντικαθίσταται ως ακο−
λούθως:
«2. Σε περίπτωση υποσυσκευασίας γεωργικών προ−
ϊόντων ή τροφίμων ΠΟΠ ή ΠΓΕ, αναγράφονται σ’ αυ−
τήν, σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, τα
στοιχεία που αναφέρονται στη συσκευασία από την
οποία αυτή προέρχεται. Ο υποσυσκευαστής δύναται να
αντικαθιστά τον αύξοντα αριθμό συσκευασίας με τον
αύξοντα αριθμό υποσυσκευασίας. Επιπλέον στην υποσυ−
σκευασία αναγράφονται η ημερομηνία αυτής καθώς και
τα στοιχειά της επιχείρησης που την πραγματοποιεί.».
Γ. Μετά το τέλος της παρ. 2 του άρθρου 11 προστίθε−
ται παρ. 3, που έχει ως εξής:
«3. Οι διατάξεις της περίπτ. δ της παρ. 1 και της παρ.
2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στην περί−
πτωση παραγωγής ή και υποσυσκευασίας προϊόντων
με υπεργολαβία (φασόν).».
Άρθρο 7
1. Η παρ. 6 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως ακο−
λούθως:
«6. Στην πρωτοβάθμια Επιτροπή παραπέμπονται οι
περιπτώσεις παρατυπιών εκτός των περιπτώσεων των
παρ. 1 περ. α και β του άρθρου 12 και παραβάσεων που
διαπιστώνονται και καταγράφονται κατά τους ελέγχους
που διενεργούνται από τα εντεταλμένα ελεγκτικά όρ−
γανα σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας και την
παρ. 10 του παρόντος άρθρου.
Κατά την παραπομπή στην πρωτοβάθμια Επιτροπή
των ανωτέρω περιπτώσεων συνυποβάλλονται σ’ αυτήν
όλα τα σχετικά στοιχεία βάσει των οποίων εκτιμάται η
φύση, το μέγεθος, η σοβαρότητα και η διάρκεια των εν
λόγω παρατυπιών ή παραβάσεων καθώς και το θέμα
της υποτροπής».
2. Η παρ. 10 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως ακο−
λούθως:
«10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται
και σε περιπτώσεις παρατυπιών ή παραβάσεων που
διαπιστώνονται από ελέγχους που διενεργούν άλλες
υπηρεσίες του Δημοσίου, στο πλαίσιο των αρμοδιο−
τήτων τους και αφορούν τον τομέα των γεωργικών
προϊόντων ή τροφίμων ΠΟΠ ή ΠΓΕ».
Άρθρο 8
Τελικές Διατάξεις
Όπου στην υπ’ αριθμ. 261611/7.3.2007 κοινή υπουργι−
κή απόφαση αναφέρεται «Τμήμα ΠΟΠ−ΠΓΕ και ΕΠΠΕ»
νοείται: «Τμήμα ΠΟΠ−ΠΓΕ και Ιδιότυπων Παραδοσιακών
Προϊόντων».
Άρθρο 9
Έναρξη Ισχύος
Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Απριλίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 9520
(2)
Καθορισμός του ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση κα−
θώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες
των υπαλλήλων που εργάζονται στις ελεγκτικές υπη−
ρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής
Αττικής για το έτος 2008.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργά−
νωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων
για την Τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 107/
Α/30.5.1997.
2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1157/1981
«Περί κυρώσεως της από 29.12.1980 Πράξεως Νομοθε−
τικού Περιεχομένου του ΠτΔ «Περί καθιερώσεως πεν−
θημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει
υπηρεσιών και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων και τρο−
ποποιήσεως διατάξεων αυτής» (ΦΕΚ 126 Α΄).
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 23
του ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 95 Α΄) «Προσλήψεις στον δημόσιο
τομέα, κοινωνικός έλεγχος κ.λ.π.».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 3γ, της υπ’ αριθμ.
ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692 απόφασης (ΦΕΚ 769/Β΄/27.6.2006)
του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης.
5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/4595/21.2.2007 (ΦΕΚ 293/
Β΄/5.3.2007) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με την οποία με−
ταβιβάστηκε στους Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών
την αρμοδιότητα να καθορίσουν με απόφασή τους το
ωράριο των εργαζομένων στις ελεγκτικές υπηρεσίες
των Ν.Α. σε 24ωρη βάση, καθώς και κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες, βάσει αιτημάτων των οικείων
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
6. Το υπ’ αριθμ. 6975/5.3.2008 έγγραφο της Ν.Α. Ανα−
τολικής Αττικής (Δ/νση Διοίκησης) με το οποίο ζητείται
ο καθορισμός του ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση
καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των
υπαλλήλων των παρακάτω ελεγκτικών υπηρεσιών της
Ν.Α. Ανατολικής Αττικής:
Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή − Εμπορίου,
Δ/νση Χωροταξίας και Πολεοδομίας Βόρειου Τομέα,
Δ/νση Γεωργίας,
Δ/νση Κτηνιατρικής και Αλιείας,
Δ/νση Μεταφορών,
Δ/νση Χωροταξίας και Πολεοδομίας Νότιου Τομέα,
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών,
Δ/νση Δημόσιας Υγείας,
Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας,
Δ/νση Ανάπτυξης,
Δ/νση Περιβάλλοντος,
Γραφείο Κίνησης της Δ/νσης Διοίκησης,
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάνκες διενέργειας
ελένχων καθ’ όλο το 24ωρο και τις Κυριακές και τις
εξαιρέσιμες ημέρες του χρόνου.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη η οποία θα φτάσει τα
εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες και εκατό ευρώ (126.100,00 €)
και θα καλυφθεί από τον Κ.Α.Ε. 0511 των ειδικών φορέων
(Ε.Φ.) {350, 390, 310, 151} και στο ποσό των χιλίων ευρώ
(1.000,00 €) από τον ΚΑΕ 0512 του ειδικού φορέα (Ε.Φ.)
{390}, αποφασίζουμε:
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1. Εγκρίνουμε τον καθορισμό του ωραρίου σε 24ωρη
βάση καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες
των υπαλλήλων των παρακάτω ελεγκτικών υπηρεσιών
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής:
Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή − Εμπορίου,
Δ/νση Χωροταξίας και Πολεοδομίας Βόρειου Τομέα,
Δ/νση Γεωργίας,
Δ/νση Κτηνιατρικής και Αλιείας,
Δ/νση Μεταφορών,
Δ/νση Χωροταξίας και Πολεοδομίας Νότιου Τομέα,
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών,
Δ/νση Δημόσιας Υγείας,
Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας,
Δ/νση Ανάπτυξης,
Δ/νση Περιβάλλοντος,
Γραφείο Κίνησης της Δ/νσης Διοίκησης,
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες διενέργειας
ελέγχων καθ’ όλο το 24ωρο και τις Κυριακές και τις
εξαιρέσιμες ημέρες του χρόνου.
2. Το προσωπικό των ανωτέρω Υπηρεσιών θα απα−
σχολείται μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπουν οι
ισχύουσες διατάξεις.
Η απόφαση αυτή έχει ισχύ μέχρι τις 31.12.2008.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Απριλίου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
F
Αριθμ. 25503/5838
(3)
Έγκριση για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση μί−
σθωσης έργου στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Άνω Πω−
γωνίου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ.
206/τ.Α΄/8.10.1997).
2. Τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1
του ν. 301/1976.
3. Το υπ’ αριθμ. 18696/26.3.2008 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε ότι
με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/37/30320/30321/19.2.2008
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’
αριθμ. ΠΥΣ.33/27.12.2006 και την υπ’ αριθμ. 10745/26.3.2008
απόφαση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών,
εγκρίθηκε για τον Παιδικό Σταθμό Δήμου Άνω Πωγω−
νίου, του Νομού μας, σύμβαση μίσθωσης έργου, έως
ένα (1) έτος.
4. Την υπ’ αριθμ. 36/2007 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Παιδικού Σταθμού Δήμου Άνω Πωγω−
νίου και την από 5.10.2007 βεβαίωση του Δικηγόρου
Κωνσταντίνου Μπάσιου, του Παναγιώτη.
5. Το γεγονός ότι το υπάρχων προσωπικό, του εν λόγω
Νομικού Προσώπου, δεν επαρκεί, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την απασχόληση ενός (1) ατόμου, κλάδου
TE Βρεφονηπιοκόμων, με σύμβαση μίσθωσης έργου,
διάρκειας έως ενός (1) έτους, στον Παιδικό Σταθμό Δή−
μου Άνω Πωγωνίου.
Η συνολική αμοιβή του ανωτέρω ατόμου ανέρχεται
στο ποσό των 11.200,00 ευρώ.
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Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται ο Παιδικός
Σταθμός του ανωτέρω Δήμου.
Το προς ανάθεση έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των
συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του ανωτέρω
Νομικού Προσώπου.
Ανανέωση ή παράταση της συμβάσεως μίσθωσης
έργου, απαγορεύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997.
Η ανωτέρω σύμβαση δεν υποκρύπτει εξαρτημένη ερ−
γασία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 8 Απριλίου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΑΝOΖΑΧΟΣ
F
Αριθμ. 4324
(4)
Έκδοση απόφασης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έρ−
γου από τo Δήμο Βόρειας Κυνουρίας, με φυσικό πρό−
σωπο διάρκειας ενός (1) έτους.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ
206/Α΄/8.10.1997) που αφορά την τροποποίηση και συ−
μπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες δια−
τάξεις.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ
28/Α΄/3.3.1994) που αφορά τη σύσταση ανεξάρτητης αρ−
χής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων
διοίκησης όπως ισχύουν με τις τροποποιήσεις τους.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 681−702 κ.ε. του Αστικού
Κώδικα.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 6 του ν. 2503/1997
(ΦΕΚ 107/Α΄/30.5.1997), που αφορά τη διοίκηση, οργάνω−
ση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 15/21.12.2007 πράξης του
Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 288/Α/24.12.2007) σχετικά
με την αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δη−
μόσιο Τομέα.
6. Την υπ’ αριθμ. 355/2007 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Βόρειας Κυνουρίας με την οποία υποβλή−
θηκε αίτημα σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με φυ−
σικό πρόσωπο κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών με ειδίκευση
σε θέματα μελετών έργων, διαχείρισης ευρωπαϊκών και
εθνικών προγραμμάτων, πιστοποίησης διαχειριστικής
επάρκειας ΟΤΑ.
7. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/36/33860/33862/
19.2.2008 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1
της υπ’ αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ, και την υπ’ αριθμ. 10405/
26.3.2008 απόφαση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτε−
ρικών, με τις οποίες εγκρίθηκε για ένα έτος η σύναψη
σύμβασης μίσθωσης έργου στο Δήμο Βόρειας Κυνουρί−
ας με φυσικό πρόσωπο κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών.
8. Την από 5.11.2007 γνωμοδότηση του νομικού συμ−
βούλου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας από την οποία
προκύπτει ότι η εν λόγω σύμβαση είναι γνήσια σύμβαση
μίσθωσης έργου και δεν υποκρύπτει εξηρτημένη εργα−
σία, αποφασίζουμε:

1. Ότι για την προετοιμασία όλων των απαιτούμε−
νων φακέλων και εκπόνηση μελετών που απαιτούνται
ενόψει της Τέταρτης Προγραμματικής Περιόδου καθώς
και για απαιτούμενες δράσεις και ενέργειες για την
πιστοποίηση της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου
Βόρειας Κυνουρίας και την αξιολόγηση και επιβεβαίωση
της ικανότητάς του, ως δυνητικού δικαιούχου έργων της
προγραμματικής περιόδου 2007−2013, είναι απαραίτητο
να απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας
ενός (1) έτους ένας (1) πολιτικός μηχανικός κλάδου ΠΕ
που θα διαθέτει ειδίκευση στα ανωτέρω θέματα.
2. Το συνολικό ποσό της αμοιβής του αναδόχου ανέρ−
χεται στο ποσό των 15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου
και του Φ.Π.Α.
3. Το παραπάνω έργο δεν ανάγεται στο συνήθη κύκλο
καθηκόντων των υπηρεχούντων στο Δήμο υπαλλήλων
και η κατηγορία και η ειδικότητα αυτού δεν επιτρέπει
την εκτέλεσή του απ’ αυτούς.
4. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολική
παράδοση του έργου ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στους
δώδεκα (12) μήνες σύμφωνα με την απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου αρχομένης της σύμβασης από τη
δημοσίευση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της
Περιφέρειας Πελοποννήσου και την υπογραφή της. Πα−
ράταση του χρόνου παράδοσης του έργου επιτρέπεται
χωρίς οποιαδήποτε αύξηση της αμοιβής του αναδόχου.
5. Το πρόσωπο που θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθω−
σης έργου δεν δικαιούχοι επιδόματα εορτών Χριστουγέν−
νων και Πάσχα καθώς και άδεια και επίδομα αδείας.
6. Ο τόπος εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, θα είναι
το Δημαρχιακό Κατάστημα που βρίσκεται στο Άστρος
έδρα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
7. Ανανέωση ή παράταση της σύμβασης αυτής απα−
γορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη.
8. Ο ανάδοχος θα εισπράττει την αμοιβή του με βάση
δελτίο παροχής υπηρεσιών θεωρημένο από την οικεία
Δ.Ο.Υ. και η εκτέλεση του έργου δεν συνδέεται με το
ωράριο εργασίας των δημοτικών υπηρεσιών.
9. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης θα προ−
κληθεί δαπάνη ποσού 15.000,00 € σε βάρος του προϋπο−
λογισμού του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, έτους 2008.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 3 Απριλίου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 1808
(5)
Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του
Δήμου Λουτρακίου − Περαχώρας για το έτος 2008.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α
αρ. 143/28.6.2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
2. Το υπ’ αριθμ. 2611/12.1.2008 έγγραφο του Δήμου Λου−
τρακίου − Περαχώρας, με το οποίο υπεβλήθη η υπ’ αριθμ.
5/2008 πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου του.
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4. Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες των υπηρεσιών
καθαριότητας − ηλεκτροφωτισμού, πρασίνου, νεκροτα−
φείων, Πολεοδομίας (Γρ. αυθαιρέτων), Τεχν. Έργων και
Οικονομικών − Διοικητικών Υπηρεσιών.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα,
όπως κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005,
αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε την εργασία του παρακάτω προσωπι−
κού του Δήμου Λουτρακίου − Περαχώρας έτους 2008,
ως ακολούθως:
1. Να λειτουργούν όλες τις ημέρες του μήνα και σε
απογευματινή βάρδια καθώς και τις Κυριακές και τις
ημέρες αργίας:
α) Οι Υπηρεσίες Καθαριότητας − Ηλεκτροφωτισμού,
Πρασίνου και Νεκροταφείων, για όλο το προσωπικό,
β) Η Υπηρεσία Πολεοδομίας (Γραφείο Αυθαιρέτων) για:
− έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΠΕ3 Πολιτικό Μηχανικό,
− έναν (1) υπάλληλο κλάδου TE Τεχνολόγο Πολιτικό
Μηχανικό και
− έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ 6 Εργοδηγό Σχεδιαστή.
γ) Η Υπηρεσία Τεχνικών Έργων για:
− δύο (2) υπαλλήλους κλάδου ΠΕ3 Πολιτικοί Μηχανικοί,
− έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΠΕ6 Τοπογράφο Μηχανικό,
− έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ 35 Τεχνίτη οικοδόμο και
δ) Οι Οικονομικές − Διοικητικές Υπηρεσίας για:
− έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΠΕ 1 και
− έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ 1.
2. Να λειτουργεί η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου
και σε νυχτερινή βάρδια με μέγιστο αριθμό απασχολου−
μένων υπαλλήλων επτά (7) ήτοι:
− έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ 28 Χειριστή Μ.Ε.,
− δύο (2) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ 29 οδηγούς και
− τέσσερις (4) υπαλλήλους κλάδου ΥΕ 16 εργάτες κα−
θαριότητας, για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
Στο παραπάνω προσωπικό που ανήκει στο προσωπι−
κό της πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας το οποίο
θα απασχοληθεί κατά το Σάββατο ή τη Δευτέρα, θα
δοθεί άλλη ημέρα ανάπαυσης εντός της προσεχούς
εβδομάδας.
Η απόφασή μας αυτή ισχύει μέχρι 31.12.2008.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λου−
τρακίου − Περαχώρας, το ύψος της οποίας δεν μπορεί
να προβλεφθεί.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κόρινθος, 11 Μαρτίου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 1282
(6)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της
Δ/νση Εμπορίου και Απασχόλησης του Νομ/κού Δι−
αμερίσματος Δράμας.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης».
2. Την υπ’ αριθμ. 7/1995 απόφαση του Νομ/κού Συμβου−
λίου Δράμας «σχετικά με τον Οργανισμό του Νομαρχι−
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ακού Διαμερίσματος Δράμας όπως τροποποιήθηκε με
την υπ’ αριθμ. 90/2000 όμοια».
3. Το άρθρο 3 του ν. 3103/2003 (ΦΕΚ 23/Α/29.1.2003)
με το οποίο μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα του ελέγχου
Μέτρων και Σταθμών στις Δ/νσεις Εμπορίου των Νο−
μαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
4. Το άρθρο 12 παρ. 2β του ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/
30.10.2003) με το οποίο διατίθεται ποσοστό 25% των
ετησίων εισπράξεων από τους ελέγχους Μέτρων και
Σταθμών, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης
και Οικονομίας − Οικονομικών, στις κατά τόπου Υπηρε−
σίες Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για
την αντιμετώπιση των εν γένει αναγκών των κλιμακίων
ελέγχου.
5. Το άρθρο 8 του π.δ. 524/1978 «περί κωδικοποιήσεως
σε ενιαίο κείμενο των ισχυουσών διατάξεων των ανα−
φερομένων στην εισαγωγή στην Ελλάδα του Διεθνούς
Συστήματος Μέτρων και Σταθμών».
6. Την υπ’ αριθμ. Φ2−704/20.3.2008 απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης για τον χρόνο διενέργειας του
Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών έτους 2008.
7. Την υπ’ αριθμ. Φ2−631/11.3.2008 εγκύκλιο της Δ/νσης
Μετρολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης για τον τρό−
πο διενέργειας του Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και
Σταθμών.
8. Το υπ’ αριθμ. Φ2−1183/12.10.1994 έγγραφο της Δ/νσης
Μετρολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με
τον έλεγχο των βυτιοφόρων μεταφοράς και διανομής
πετρελαίου θέρμανσης.
9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες που προκύπτουν από την
εφαρμογή του ν. 3103/2003.
Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη 6.500 ευρώ σε βάρος του λογαριασμού Μέτρων
και Σταθμών της Δ/νσης Εμπορίου και Απασχόλησης του
Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δράμας, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε για το από 1.6.2008 έως 31.12.2008 χρο−
νικό διάστημα την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας
μέχρι της 22ας βραδινής ώρας για 11 υπαλλήλους της
Διεύθυνσης Εμπορίου και Απασχόλησης του Νομαρχι−
ακού Διαμερίσματος Δράμας.
2.΄Εργο των παραπάνω υπαλλήλων που θα εργασθούν
υπερωριακά είναι η διενέργεια αρχικού, περιοδικού και
εκτάκτου ελέγχου Μέτρων και Σταθμών, λοιπών μετρο−
λογικών ελέγχων, καθώς και ο έλεγχος των βυτιοφόρων
αυτοκινήτων μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων
για την προστασία του καταναλωτικού κοινού από τυχόν
καταδολιεύσεις κατά τις παραδόσεις του πετρελαίου
θέρμανσης.
2. ΄Ωρες μηνιαίας απασχόλησης κατά υπάλληλο μέχρι
εξήντα (60).
3. Αριθμός υπαλλήλων: 11,
Συνολικός αριθμός ωρών: 1.200,
Απαιτούμενη δαπάνη: 6.500 Ευρώ.
5. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον λογαριασμό Μέτρων
και Σταθμών της Διεύθυνσης Εμπορίου και Απασχόλη−
σης του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δράμας.
6. Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εμπορίου και Απασχό−
λησης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας θα βεβαι−
ώσει την πραγματοποίηση της υπερωριακής απασχόλη−
σης καθώς και την εκτέλεση του αντίστοιχου έργου.
7. Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσί−
ευσή της στην Eφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι
31.12.2008.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Δράμα, 4 Απριλίου 2008
Ο Νομάρχης
ΚΩΝ. ΕΥΜΟΙΡΙΔΗΣ
F
Αριθμ. 1377
(7)
Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 64711/27.3.1961 απόφα−
σης Νομάρχη Θεσσαλονίκης που αφορά το συν/σμό
Πέντε Βρύσεων.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21 Α) όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2) Τον Οργανισμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Θεσ/νίκης, όπως ισχύει σήμερα.
3) Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 8 του ν. 2503/1997
(ΦΕΚ 107/τ.Α΄) που αφορούν αρμοδιότητες Γενικών Γραμ−
ματέων Περιφέρειας και Νομαρχών.
4) Την υπ’ αριθμ. 10/1905/19.1.2007 απόφασή μας, με
την οποία εξουσιοδοτούμε τον Αντινομάρχη Τσαμασλή
Γεώργιο να υπογράφει «Με εντολή Νομάρχη» πράξεις
και έγγραφα.
5) Τις Γενικές Αρχές του Διοικητικού Δικαίου που αφο−
ρούν διόρθωση, ανάκληση, ακύρωση κ.λπ. Διοικητικών
Πράξεων.
6) Την υπ’ αριθμ. 64711/27.3.1961 απόφασή μας με την
οποία μεταβιβάσθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 164 του Αγροτικού Κώδικα στο Νομικό Πρόσω−
πο της τέως Κοινότητας Εξαλόφου, συν/σμού Πέντε
Βρύσεων, ήδη Δήμου Βερτίσκου, οικόπεδα μεταξύ των
οποίων και το αρ. 7 οικόπεδο, εμβαδού 1.000 τ.μ. Ο.Δ.
συν/σμού Πέντε Βρύσες, έτους 1953.

7) Την υπ’ αριθμ. 75/1956 απόφαση Επιτροπής Απαλ/σεων
Λαγκαδά με την οποία μεταξύ άλλων κατοίκων κρίθηκε
δικαιούχος οικοπέδου στο συνοικισμό Πέντε Βρύσες και
ο Στεφανίδης Ιωάννης του Ευθυμίου, και του παραχωρή−
θηκε το αρ. 35 διαθέσιμο οικόπεδο εμβαδού 1.000 τ.μ. Ο
ανωτέρω κληρούχος και προφανώς από παραδρομή εγκα−
ταστάθηκε στο αρ. 7 διαθέσιμο οικόπεδο, εμβαδού 1.000
τ.μ. από τον χρόνο της παραχώρησης και μέχρι σήμερα
κατέχει το οικόπεδο αυτό με κτίσμα κύριας κατοικίας.
8) Τον υπ’ αριθμ. 24043/1978 οριστικό τίτλο κυριότητος
που εκδόθηκε στο όνομα του Τσαχουρίδη Γεωργίου
του Αναστασίου για το υπ’ αριθμ. 35 οικόπεδο που του
παραχωρήθηκε.
9) Την από 18.1.2008 έκθεση − αυτοψία υπαλλήλου της
Δ/νσης Πολιτικής Γης, από τα οποία προκύπτει ότι στο
αρ. 7 οικόπεδο, εμβαδού 1.000 τ.μ. υπάρχει κατοικία 85 τ.μ.
και στην οποία κατοικεί η οικογένεια του Στεφανίδη
Ιωάννη του Ευθυμίου.
10) Την υπ’ αριθμ. 46/2008 απόφαση Δημοτικού Συμ−
βουλίου Βερτίσκου − Ν. Θεσσαλονίκης με την οποία συμ−
φωνεί με την μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 64711/1961
απόφασης Νομάρχη Θεσσαλονίκης ως προς το ανωτέ−
ρω οικόπεδο, αποφασίζουμε:
Ανακαλούμε μερικώς την υπ’ αριθμ. 64711/1961 από−
φασή μας ως προς το αρ. 7 οικόπεδο, εμβαδού 1.000
τ.μ., Ο.Τ. 2 Ο.Δ. συνοικισμού Πέντε Βρύσες, έτους 1953.
Η υπ’ αριθμ. 64711/1961 απόφασή μας κατά τα λοιπά
παραμένει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 1 Απριλίου 2008
Με εντολή Νομάρχη
Ο Αντινομάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΜΑΣΛΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02006942104080008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

