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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  1016/109/121−θ (1)
Διοικητικές κυρώσεις σε βάρος ιδιωτικών επιχειρήσεων 

παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και των εργαζομένων 
σε αυτές για παράβαση του ν. 2518/1997 (Α΄− 164).

   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 

2518/1997 «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχει−
ρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα και 
υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατά−
ξεις» (Α΄−164), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 8 του 
ν. 3707/2008 «Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών 
ερευνών» (Α΄−209). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, 

που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 
(Α΄− 98).

3. Την υπ’ αριθμ. Υ 357 από 7.1.2009 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Κατάργηση θέσης Υφυπουργού και 
σύσταση θέσης αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών» 
(Α΄− 3).

4. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89 από 13.1.2009 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄− 40).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διοικητικές κυρώσεις

1. Στην επιχείρηση που παραβαίνει τις υποχρεώσεις 
που προβλέπονται στα άρθρα 4, 5, 6 και 7 του ν.2518/1997 
(A΄− 164), όπως ισχύουν κάθε φορά επιβάλλεται διοικη−
τικό πρόστιμο ως εξής:

α. είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε παράβαση 
των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, ε΄, ι΄ και ια΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 4, της παρ. 1 του άρθρου 6 και του άρθρου 7, 

β. είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ για κάθε πα−
ράβαση των περιπτώσεων στ΄ και ζ΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 4, 

γ. τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ για κάθε παρά−
βαση των περιπτώσεων δ΄, η΄, θ΄ και ιδ΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 4, 

δ. πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για κάθε παράβαση 
των περιπτώσεων ιβ΄ και ιγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 
και των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 5 και 

ε. διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ για κάθε παρά−
βαση της παρ. 1 του άρθρου 5. 

2. Στην επιχείρηση που παραβαίνει τις υποχρεώσεις 
που προβλέπονται:

α. στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση 
της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 2518/1997 επι−
βάλλεται διοικητικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) 
ευρώ και

β. στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση 
της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 2518/1997 επι−
βάλλεται διοικητικό πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000) 
ευρώ.
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3. Αν εντός πενταετίας βεβαιωθεί δεύτερη παράβαση 
επιβάλλεται, πέραν του διοικητικού προστίμου και αφαί−
ρεση της άδειας λειτουργίας της ι.ε.π.υ.α. από είκοσι 
(20) ημέρες έως έξι (6) μήνες, ενώ σε περίπτωση τρίτης 
παράβασης η άδεια αφαιρείται οριστικά (άρθρο 9 παρ. 
2 ν. 2518/1997).

4. Στην επιχείρηση που προσλαμβάνει ή αναθέτει τις 
δραστηριότητες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2518/1997 
σε πρόσωπα τα οποία υπηρετούν στις Ένοπλες Δυ−
νάμεις ή τα Σώματα Ασφαλείας ή άλλους φορείς του 
Δημοσίου που κατά την άσκηση των καθηκόντων τους 
προβλέπεται να οπλοφορούν, επιβάλλεται, με την πρώτη 
παράβαση, πέραν του διοικητικού προστίμου και ορι−
στική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας (άρθρο 9 παρ. 
2 ν. 2518/1997).

5. Στο προσωπικό ασφαλείας που παραβαίνει τις 
προβλεπόμενες από τα άρθρα 4, 5, 6 παρ. 1 και 7 του 
ν. 2518/1997 υποχρεώσεις επιβάλλεται αφαίρεση της 
άδειας εργασίας από την Αστυνομική Διεύθυνση του 
νομού ή τη Διεύθυνση Ασφαλείας που χορήγησε την 
άδεια, για χρονικό διάστημα από είκοσι (20) ημέρες έως 
δύο (2) μήνες. Αν εντός πενταετίας βεβαιωθεί δεύτερη 
παράβαση η άδεια εργασίας αφαιρείται από δύο (2) έως 
έξι (6) μήνες, ενώ σε περίπτωση τρίτης παράβασης η 
άδεια αφαιρείται οριστικά. Επίσης η άδεια εργασίας 
αφαιρείται οριστικά σε περίπτωση που ο κάτοχος αυ−
τής παραδώσει όπλο της ι.ε.π.υ.α. σε τρίτο πρόσωπο 
που δεν δικαιούται να το φέρει (άρθρο 9 παρ. 4 ν. 
2518/1997). 

6. Οι άδειες λειτουργίας ι.ε.π.υ.α. και οι άδειες ερ−
γασίας προσωπικού ασφαλείας ανακαλούνται από το 
αρμόδιο για τη χορήγησή τους όργανο αν εκλείψει έστω 
και μια από τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη 
χορήγησή τους (άρθρο 9 παρ. 1 ν. 2518/1997).

΄Αρθρο 2
Διαδικασία επιβολής και είσπραξης

διοικητικού προστίμου

1. Για τη βεβαίωση των παραβάσεων των παρ. 1, 2 και 
4 του προηγουμένου άρθρου σε βάρος επιχείρησης, 
συντάσσεται από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο Έκθε−
ση Βεβαίωσης Παράβασης όπως το υπόδειγμα Α΄ του 
άρθρου 4 εις τετραπλούν. Ένα αντίτυπο της Έκθεσης 
Βεβαίωσης Παράβασης επιδίδεται με αποδεικτικό στο 
νόμιμο εκπρόσωπο της ελεγχόμενης επιχείρησης. Το 
δεύτερο αντίτυπο της ως άνω Έκθεσης κοινοποιείται 
στην Υποδιεύθυνση ή στο Τμήμα Ασφαλείας και όπου 
δεν υπάρχει, στο Αστυνομικό Τμήμα γενικής αρμοδιότη−
τας της περιοχής που έχει την έδρα της η επιχείρηση. 
Το τρίτο αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Δημό−
σιας Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας 
και το τέταρτο αντίτυπο φυλάσσεται στην Υπηρεσία 
που διαπίστωσε την παράβαση.

2. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης ή εξουσιο−
δοτημένο από αυτόν πρόσωπο μπορεί, εντός αποκλει−
στικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επίδοση 
της Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης, να διατυπώσει 
εγγράφως αντιρρήσεις στην Υπηρεσία που βεβαίωσε 
την παράβαση. Η ίδια Υπηρεσία υποβάλλει αμέσως τις 
τυχόν υποβληθείσες αντιρρήσεις καθώς και αντίγραφο 
της Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης στη Διεύθυνση 
Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυ−
νομίας, η οποία την προωθεί στον Προϊστάμενο Επι−

τελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας για τη 
λήψη απόφασης προς επιβολή ή μη των προβλεπόμενων 
διοικητικών κυρώσεων.

3. Η ως άνω απόφαση του Προϊσταμένου Επιτελείου 
του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας αποστέλλεται 
στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας ή στο Τμήμα Ασφαλείας 
και όπου δεν υπάρχουν, στο Αστυνομικό Τμήμα γενικής 
αρμοδιότητας της περιοχής όπου έχει την έδρα της η 
ελεγχθείσα επιχείρηση και επιδίδεται με αποδεικτικό 
στο νόμιμο εκπρόσωπό της μαζί με αντίγραφο της Έκθε−
σης Βεβαίωσης Παράβασης και σε περίπτωση απουσίας 
του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης ή αρνήσεως 
παραλαβής του εγγράφου ενεργείται θυροκόλληση. Η 
ως άνω απόφαση κοινοποιείται και στην Υπηρεσία που 
βεβαίωσε την παράβαση. 

4. Κατά των αποφάσεων επιβολής των διοικητικών 
κυρώσεων των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 1, ο ενδια−
φερόμενος μπορεί να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή 
ενώπιον του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
επίδοση της απόφασης. Η προσφυγή κατατίθεται από 
το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης στην αστυνομι−
κή υπηρεσία που επέδωσε την απόφαση, η οποία την 
υποβάλλει, εντός 48 ωρών, στη Διεύθυνση Δημόσιας 
Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και 
την κοινοποιεί στην Υπηρεσία που βεβαίωσε την παρά−
βαση όταν αυτή βεβαιώθηκε από διαφορετική υπηρεσία. 
Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται εντός δεκα−
πέντε (15) ημερών από την υποβολή της, επιδίδεται στο 
νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης μέσω της αρμόδιας 
αστυνομικής αρχής και κοινοποιείται στην Υπηρεσία που 
βεβαίωσε την παράβαση. Η προθεσμία για την άσκηση 
της προσφυγής και η άσκηση αυτής αναστέλλουν την 
εκτέλεση της απόφασης.

5. Αν η ασκηθείσα προσφυγή απορριφθεί ή παρέλθει 
άπρακτη η προθεσμία για την άσκησή της, η απόφαση 
καθίσταται εκτελεστή και η Υπηρεσία το προσωπικό 
της οποίας διαπίστωσε την παράβαση, συντάσσει τον 
τίτλο είσπραξης του προστίμου κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 55 του π.δ.16/1989 (Α΄ − 6) τον οποίο και απο−
στέλλει για βεβαίωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Η είσπραξη 
του προστίμου γίνεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα 
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

΄Αρθρο 3
Διαδικασία αφαίρεσης αδειών λειτουργίας

επιχειρήσεων και εργασίας προσωπικού ασφαλείας

1. Όταν η απόφαση επιβολής του προστίμου καθίστα−
ται εκτελεστή, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 
και προβλέπεται και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας 
επιχείρησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1, 
η Υποδιεύθυνση ή το Τμήμα Ασφαλείας και όπου δεν 
υπάρχουν το Αστυνομικό Τμήμα γενικής αρμοδιότητας 
της περιοχής όπου έχει την έδρα της η επιχείρηση, κα−
λεί εγγράφως τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, με αποδει−
κτικό κοινοποίησης, για να υποβάλλει τυχόν έγγραφες 
αντιρρήσεις, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών. Η ίδια Υπηρεσία στη συνέχεια υποβάλλει τη 
σχετική αλληλογραφία, τις αντιρρήσεις της εταιρείας 
και την πρότασή της στη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλει−
ας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία την 
προωθεί για λήψη αποφάσεως από τον Προϊστάμενο 
Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Αν 
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εκδοθεί απόφαση αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας 
της επιχείρησης, αυτή επιδίδεται με αποδεικτικό στο 
νόμιμο εκπρόσωπό της μέσω της ως άνω Υπηρεσίας 
στην περιοχή της οποίας έχει την έδρα της η επιχείρη−
ση. Σε περίπτωση απουσίας του νομίμου εκπροσώπου 
της επιχείρησης ή αρνήσεως παραλαβής του εγγράφου 
ενεργείται θυροκόλληση.

2. Για τη βεβαίωση των παραβάσεων της παρ. 5 του 
άρθρου 1 σε βάρος του προσωπικού ασφαλείας συ−
ντάσσεται από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο σχετική 
΄Εκθεση Βεβαίωσης Παράβασης Προσωπικού Ασφα−
λείας σύμφωνα με το υπόδειγμα Β΄ του άρθρου 4 και 
αποστέλλεται αμέσως στην Αστυνομική Διεύθυνση ή 
Διεύθυνση Ασφαλείας που χορήγησε την οικεία άδεια 
εργασίας. Η τελευταία αυτή Υπηρεσία καλεί τον παρα−
βάτη με σχετικό έγγραφό της, το οποίο του επιδίδεται 
από την Υποδιεύθυνση ή το Τμήμα Ασφαλείας και όπου 
δεν υπάρχει από το Αστυνομικό Τμήμα γενικής αρμοδι−
ότητας της περιοχής όπου διαμένει, για να υποβάλλει 
τις αντιρρήσεις του εγγράφως, εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως. Οι 
υποβληθείσες αντιρρήσεις διαβιβάζονται αμέσως στην 
ως άνω Υπηρεσία έκδοσης της άδειας εργασίας. Αν 
εκδοθεί απόφαση αφαίρεσης της άδειας εργασίας αυτή 
επιδίδεται με αποδεικτικό στον ενδιαφερόμενο μέσω 
της ως άνω Υπηρεσίας του τόπου διαμονής του και 
κοινοποιείται στην Υπηρεσία που βεβαίωσε την πα−
ράβαση.

3. Κατά των αποφάσεων αφαίρεσης άδειας λειτουρ−
γίας ι.ε.π.υ.α., ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει εν−
δικοφανή προσφυγή, ενώπιον του Αρχηγού της Ελληνι−
κής Αστυνομίας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα 
(10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Κατά 
των αποφάσεων αφαίρεσης άδειας εργασίας προσωπι−
κού ασφαλείας ο ενδιαφερόμενος δύναται να ασκήσει 
ενδικοφανή προσφυγή, ενώπιον του οικείου Γενικού 
Αστυνομικού Διευθυντή, εντός της αυτής προθεσμίας. 
Η προσφυγή κατατίθεται στην Αστυνομική Υπηρεσία 
που επέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση η οποία 
την υποβάλλει εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών στη Δι−
εύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας/Α.Ε.Α., εφόσον πρόκειται 
για αφαίρεση άδειας λειτουργίας ιδιωτικής επιχείρη−
σης ή στην οικεία Γενική Αστυνομική Διεύθυνση εφόσον 
πρόκειται για άδεια εργασίας και την κοινοποιεί στην 
Υπηρεσία που βεβαίωσε την παράβαση όταν αυτή βεβαι−
ώθηκε από διαφορετική Υπηρεσία. Η απόφαση επί της 
προσφυγής εκδίδεται εντός δέκα πέντε (15) ημερών από 
την υποβολή της, επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο μέσω 
της αρμόδιας αστυνομικής αρχής και κοινοποιείται στην 
Υπηρεσία που βεβαίωσε την παράβαση. Η προθεσμία 
για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση αυτής 
αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης εκτός αν με 
την απόφαση επιβάλλεται οριστική ανάκληση άδειας 
εργασίας προσωπικού ασφαλείας λόγω παράβασης των 
διατάξεων που αφορούν την οπλοφορία (άρθρο 9 παρ. 
5 ν. 2518/1997).
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Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 17 Ιουλίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ



18778 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

*02014672007090012*

  Aριθμ.     4000/1/45−κβ΄ (2)
Οργάνωση και λειτουργία της Υπεύθυνης Αρχής για 

την εφαρμογή της απόφασης υπ’ αριθμ. 575/2007/
Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου της 23ης Μαΐου 2007, σχετικά με τη σύσταση 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής, για την προ−
γραμματική περίοδο 2008 έως 2013.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28, παρ. 10, περ. δ’ και 

ζ’ του ν. 3613/2007 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξαρτήτων 
Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώ−
ματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και 
λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτε−
ρικών» (Α΄− 263).

2. Τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄− 247).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 90 του π.δ. 63/2005 
(Α΄− 98). 

4. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ89 από 13.1.2009 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄− 40).

5. Την υπ’ αριθμ. Υ357 από 7.1.2009 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Κατάργηση θέσης υφυπουργού και 
σύστασης θέσης αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών» 
(Β΄− 3). 

6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 575/2007/ΕΚ απόφασης 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
23ης Μαΐου 2007, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπα−
ϊκού Ταμείου Επιστροφής για την περίοδο 2008 έως 
2013, ως μέρος του Γενικού Προγράμματος «Αλληλεγγύη 
και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών», (ΕΕ L 144 
της 6.6.2007).

7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2008/458/ΕΚ από 5.3.2008 
απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη θέσπιση 
κανόνων εφαρμογής της αριθμ. 575/2007/ΕΚ απόφα−
σης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου 
των κρατών μελών, τους κανόνες για τη διοικητική και 
χρηματοοικονομική διαχείριση και την επιλεξιμότητα 
των δαπανών για έργα που συγχρηματοδοτούνται από 
το Ταμείο. (ΕΕ L 167 της 27.6.2008).

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού δαπάνη ύψους 85.000 ευρώ περίπου για το 
τρέχον οικονομικό έτος και 37.000 ευρώ περίπου για 
κάθε επόμενο έτος μέχρι το έτος 2013. Η προαναφερό−
μενη δαπάνη έτους 2009 θα αντιμετωπισθεί κατά μεν 
το ποσό των 38.000 ευρώ από τις εγγεγραμμένες πι−
στώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Ε.Φ. 07−210 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», ΚΑΕ 
0824, 0832, 0899, 1111, 1699, 1711, 1712, 1713, 1723, 1924, κατά 
δε το ποσό των 47.000 ευρώ από το Π.Δ.Ε. έτους 2009 
της Σ.Α.Ε., έργο 2009 ΣΕ 05080001 με χρηματοδότηση 
μέσω της τεχνικής βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Επιστροφής. Οι δαπάνες του έτους 2010 και των επο−
μένων ετών θα καλύπτονται από τις πιστώσεις που θα 
εγγράφονται προς τούτο στον κρατικό προϋπολογισμό 
των αντίστοιχων ετών του ίδιου φορέα, Κ.Α.Ε. 0824, 

0832, 0869, 0899, 1111, 1329, 1699, 1725, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διάρθρωση της Υπεύθυνης Αρχής

του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής

Στην Υπεύθυνη Αρχή (Διεύθυνση Οικονομικών/Αρχη−
γείου Ελληνικής Αστυνομίας), η οποία ορίστηκε σύμφω−
να με την περίπτωση δ’ της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 
3613/ 2007 (ΦΕΚ 263/Α΄), για την εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 
575/2007/ΕΚ απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (L. 144/6.6.2007), σχετικά με τη σύ−
σταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής για την 
περίοδο 2008−2013, συνιστάται και λειτουργεί 8ο Τμήμα 
Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής, το 
οποίο διαρθρώνεται σε Μονάδες ως εξής:

α. Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης
β. Μονάδα Παρακολούθησης και Διαχείρισης
γ. Μονάδα Ελέγχου
δ. Μονάδα Οργάνωσης − Υποστήριξης

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες 

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διαχείρισης του Ευ−
ρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής της Υπεύθυνης Αρχής 
κατανέμονται ανά μονάδα ως εξής:

1. Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης: 
α. Διαβουλεύεται με τους εταίρους σύμφωνα με το 

άρθρο 12 της υπ’ αριθμ. 575/2007/ΕΚ απόφασης του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

β. Διοργανώνει την επιλογή των σχεδίων για συγχρη−
ματοδότηση στα πλαίσια του Ταμείου, σύμφωνα με τα 
κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 15 παρ. 5 της 
προαναφερθείσας απόφασης.   

γ. Μεριμνά για την κατάρτιση και υποβολή στην Επι−
τροπή προτάσεων πολυετών και ετήσιων προγραμμά−
των που αναφέρονται στα άρθρα 19 και 21 της προα−
ναφερθείσας απόφασης.

δ. Μεριμνά για την αναθεώρηση και την ενδιάμεση 
επανεξέταση, εφόσον ενδείκνυται, του πολυετούς προ−
γράμματος και των ετησίων προγραμμάτων, σύμφωνα με 
τα άρθρα 20, 21 και 22 της προαναφερθείσας απόφασης 
και το άρθρο 23 της υπ’ αριθμ. 2008/458/ΕΚ από 5.3.2008 
απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη θέσπιση 
κανόνων εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 575/2007/ΕΚ απόφα−
σης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου 
των κρατών μελών, τους κανόνες για τη διοικητική και 
χρηματοοικονομική διαχείριση και την επιλεξιμότητα 
των δαπανών για έργα που συγχρηματοδοτούνται από 
το Ταμείο. ΕΕL 167/27.6.2008 σελ. 135.

ε. Εξασφαλίζει τη συνοχή και τη συμπληρωματικότη−
τα μεταξύ των συγχρηματοδοτήσεων του Ταμείου και 
εκείνων που προβλέπονται στο πλαίσιο άλλων εθνικών 
και κοινοτικών χρηματοδοτικών μέσων.

στ. Μεριμνά για τη συγκρότηση, όπου απαιτείται, Ομά−
δων, Επιτροπών και λοιπών Οργάνων που επικουρούν 
την Υπεύθυνη Αρχή στο έργο της. 

ζ. Διασφαλίζει ότι οι αξιολογήσεις του Ταμείου που 
αναφέρονται στο άρθρο 49 της υπ’ αριθμ. 575/2007/ΕΚ 
απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου, πραγματοποιούνται εντός των προθεσμιών που 
καθορίζονται στο άρθρο 50 παράγραφος 2 της ίδιας 
απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−



βουλίου και ότι ανταποκρίνονται στα πρότυπα ποιότη−
τας που συμφωνήθηκαν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

η. Συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με 
τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών.

2. Μονάδα Παρακολούθησης και Διαχείρισης:
α. Διοργανώνει και δημοσιεύει, εφόσον ενδείκνυται, 

τις προσκλήσεις για την υποβολή προσφορών και για 
την υποβολή προτάσεων.

β. Παρακολουθεί την εφαρμογή των δράσεων που 
εγκρίνονται στο πλαίσιο του πολυετούς προγράμματος 
και των ετησίων προγραμμάτων. 

γ. Συντάσσει και διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτρο−
πή εκθέσεις προόδου και τελικές εκθέσεις σχετικά με 
την εφαρμογή των ετησίων προγραμμάτων, δηλώσεις 
δαπανών πιστοποιούμενες από την αρχή πιστοποίησης 
και αιτήσεις πληρωμών, ή, ανάλογα με την περίπτωση, 
δήλωση επιστροφής.

δ. Συντάσσει, όπου απαιτείται, την Εγκριτική απόφαση 
ανάθεσης της υλοποίησης των δράσεων που εξειδι−
κεύονται στα Ετήσια Προγράμματα σε τελικούς δικαι−
ούχους. 

ε. Μεριμνά για την σύνταξη και υπογραφή της συμ−
φωνίας επιχορήγησης μεταξύ της Υπεύθυνης Αρχής και 
του νόμιμου εκπροσώπου του τελικού δικαιούχου. 

στ. Μεριμνά για τη σύνταξη και υπογραφή του μνη−
μονίου συνεργασίας, του άρθρου 4 της παρούσης, 
μεταξύ του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του 
Υπουργείου Εσωτερικών και του Αρχηγού της Ελληνικής 
Αστυνομίας. 

ζ. Λαμβάνει τις πληρωμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και προβαίνει στην πληρωμή των τελικών δικαιούχων.

η. Μεριμνά ώστε να υφίσταται σύστημα ηλεκτρο−
νικής καταγραφής και αποθήκευσης της λογιστικής 
καταχώρισης κάθε δράσης που υπάγεται στα ετήσια 
προγράμματα και να συλλέγονται τα δεδομένα που 
αφορούν την υλοποίηση και απαιτούνται για την οικο−
νομική διαχείριση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και 
την αξιολόγηση.

θ. Διασφαλίζει ότι η ελεγκτική αρχή λαμβάνει, για της 
σκοπούς της διεξαγωγής των λογιστικών ελέγχων που 
ορίζονται στο άρθρο 30, παράγραφος 1 της υπ’ αριθμ. 
575/2007/ΕΚ απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, τις απαραίτητες πληροφορίες για 
τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες διαχείρισης και για τα 
συγχρηματοδοτούμενα από το Ταμείο σχέδια.

ι. Εξασφαλίζει ότι η αρχή πιστοποίησης λαμβάνει τις 
αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με της διαδικασίες και 
τις επαληθεύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με 
δαπάνες για τους σκοπούς της πιστοποίησης.

ια. Επαληθεύει την εφαρμογή από τους τελικούς δικαι−
ούχους των κατευθυντηρίων γραμμών που αναφέρονται 
στο άρθρο 33, παράγραφος 6 της προαναφερθείσας 
απόφασης.

3. Μονάδα Ελέγχου:
α. Παρακολουθεί την παράδοση των συγχρηματοδο−

τούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και ελέγχει το κατά 
πόσον οι δηλωθείσες δαπάνες για τις δράσεις έχουν 
όντως πραγματοποιηθεί και συμμορφώνονται με τους 
κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες. 

β. Διασφαλίζει ότι οι τελικοί δικαιούχοι και οι άλ−
λοι οργανισμοί που συμμετέχουν στην εφαρμογή των 
συγχρηματοδοτούμενων από το Ταμείο δράσεων χρη−

σιμοποιούν είτε ένα χωριστό σύστημα λογιστικής είτε 
ανάλογη λογιστική κωδικοποίηση όλων των συναλλα−
γών που έχουν σχέση με τη δράση, υπό την επιφύλαξη 
των εθνικών λογιστικών κανόνων. 

γ. Θεσπίζει διαδικασίες για την εξασφάλιση της τήρη−
σης σύμφωνα με της απαιτήσεις του άρθρου 43 της υπ’ 
αριθμ. 575/2007/ΕΚ απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου όλων των εγγράφων που 
αφορούν δαπάνες και λογιστικούς ελέγχους τα οποία 
απαιτούνται για να εξασφαλίζεται κατάλληλη διαδρομή 
ελέγχου.

4. Μονάδα Οργάνωσης – Υποστήριξης:
 α. Παρέχει πληροφορίες και συμβουλές σε κάθε εν−

διαφερόμενο, εξασφαλίζει τη διάδοση των αποτελε−
σμάτων των υποστηριζόμενων δράσεων και μεριμνά 
για τη δημιουργία και τη διαρκή ενημέρωση δικτυακού 
τόπου (web site) της Υπεύθυνης Αρχής του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Επιστροφής.

β. Μεριμνά για την οργάνωση των συνεδριάσεων των 
μονάδων καθώς και την τήρηση των πρακτικών αυ−
τών.

γ. Χειρίζεται τα θέματα προσωπικού και ειδικότερα 
τα διοικητικά, οικονομικά και τα θέματα οργάνωσης 
και εκπαίδευσης.

δ. Οργανώνει και τηρεί το πρωτόκολλο, το αρχείο και 
τα απαραίτητα βοηθήματα της Υπεύθυνης Αρχής του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής, έχει την ευθύνη δια−
κίνησης των εγγράφων και την εν γένει γραμματειακή 
υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού τους.

Άρθρο 3
Προσωπικό της Υπεύθυνης Αρχής 

1. Το Τμήμα Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επι−
στροφής της Υπεύθυνης Αρχής, για την αποτελεσματική 
εκπλήρωση των καθηκόντων του, στελεχώνεται με το 
απαραίτητο και κατάλληλο προσωπικό, το οποίο είναι 
αποκλειστικής απασχόλησης. 

2. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού του Ευρωπα−
ϊκού Ταμείου Επιστροφής της Υπεύθυνης Αρχής, ορίζο−
νται κατά κατηγορία ως εξής:

α. Αξιωματικοί Ελληνικής Αστυνομίας: 6 θέσεις
β. Αστυνομικοί, από το βαθμό του Αστυφύλακα έως 

Ανθυπαστυνόμου: 5 θέσεις
γ. Πολιτικοί Υπάλληλοι του Αρχηγείου Ελληνικής 

Αστυνομίας: 2 θέσεις

Άρθρο 4
Διοίκηση της Υπεύθυνης Αρχής

1. Η Υπεύθυνη Αρχή εποπτεύεται και ελέγχεται από 
το Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου 
Εσωτερικών, ο οποίος είναι αρμόδιος να υπογράφει το 
μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στην Υπεύθυνη Αρχή 
και την Ελληνική Αστυνομία καθώς και τις αποφάσεις 
έγκρισης ανάθεσης της υλοποίησης δράσεων. Στο μνη−
μόνιο συνεργασίας καθώς και στις αποφάσεις έγκρισης 
ανάθεσης της υλοποίησης δράσεων αποτυπώνονται οι 
υποχρεώσεις των τελικών δικαιούχων, αναφορικά με 
την υλοποίηση των δράσεων που περιγράφονται στο 
πολυετές πρόγραμμα και εξειδικεύονται στα ετήσια 
προγράμματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής.

2. Προϊστάμενος της Υπεύθυνης Αρχής ορίζεται ο 
Διευθυντής της Δ/νσης Οικονομικών του Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνομίας και σε περίπτωση απουσίας ή 
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κωλύματος αυτού, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Προϊ−
στάμενος του Τμήματος Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Επιστροφής ορίζεται αξιωματικός της Ελληνι−
κής Αστυνομίας.

3. Σε κάθε Μονάδα της Υπεύθυνης Αρχής ορίζεται ως 
προϊστάμενος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Ο ορισμός των προϊσταμένων και των αναπληρωτών 
τους στις επιμέρους Μονάδες, γίνεται με απόφαση του 
Προϊσταμένου της Υπεύθυνης Αρχής.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 17 Ιουλίου 2009 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

   ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

F
     Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/95236 (3)
Συμπλήρωση και Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α1β/8577/83 

(ΦΕΚ 526/τ.Β΄/24.9.1983) Υγειονομικής Διάταξης: «Περί 
υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λει−
τουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγει−
ονομικού ενδιαφέροντος καθώς και των γενικών 
και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των 
εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή /και 
ποτών»,όπως έχει τροποποιηθεί.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
 1. Τον α.ν. 2520/1940 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/5.9.1940) «Περί Υγει−

ονομικών Διατάξεων» και ιδίως το άρθρο 2.
 2. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/ τ.Α΄/8.6.2006), 

« Κύρωση  του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και την 
υπ’ αριθμ. 10551 (ΦΕΚ  246/ τ.Β΄/26.2.2007) κοινή υπουρ−
γική απόφαση περί «Απλούστευσης διαδικασίας έκδο−
σης άδειας  ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος 
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος καθώς και Καταστήματος 
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων 
πλοίων».

3. Το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22.4.2005) Κωδικοποί−
ηση της νομοθεσίας για  την Κυβέρνηση και τα Κυβερ−
νητικά Όργανα.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 95 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/10.3.2000) 
«Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας». 

5. Τους ν. 3172/2003 (ΦΕΚ197/ τ.Α΄/6.8.2003) και 3370/ 
2005 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/11.7.2005) «Οργάνωση και λειτουρ−
γία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές Δια−
τάξεις».

6. Τον ν. 3526/2007(ΦΕΚ 24/τ.Α΄/9.2.2007) «Παραγωγή 
και διάθεση  προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς Δι−
ατάξεις».

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

 8. Τις συμπληρώσεις και τροποποιήσεις της υπ’ αριθμ. 
Υ.Δ Α1β/8577/83(ΦΕΚ 526/τ.Β΄/24.9.1983) με τις υπ’ αριθμ. 
Υ1γ/ΓΠ/οικ.94643 (ΦΕΚ 1384/τ.Β΄/3.8.2007), Υ1γ/ΓΠ/οικ 
139057 (ΦΕΚ2204/τ.Β΄/14.11.2007) και Υ1γ/ΓΠ/538(ΦΕΚ 62/
τ.Β΄/22.1.2008 ).

 9. Τις ανάγκες που έχουν προκύψει από την ισχύ 
των Κανονισμών της Ε.Ε. Το Γενικό Κανονισμό 178/2002/
ΕΚ, και τους κανονισμούς  852/2004/Ε.Κ, 853/2004/Ε.Κ , 
854/2004/Ε.Κ , 882/2004/ΕΚ.

10. Την υπ’ αριθμ. 15523 (ΦΕΚ 1187/τ.Β΄/31.8.2006) κοινή 
υπουργική απόφαση Αναγκαία συμπληρωματικά μέ−
τρα των ανωτέρων Κανονισμών (ΕΚ) και της Οδηγί−
ας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

11. Τις προτάσεις τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 
Α1β/8577/83 (ΦΕΚ 526/τ.Β΄/24.9.1983) Υγειονομικής Διάτα−
ξης, που υποβλήθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης με 
τα υπ’ αριθμ. 585/27.5.2009, 605/4.6.2009 και 606/4.6.2009 
έγγραφα του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

12. Τα υπ’ αριθμ. 10450/31.5.2006 και 748/22.12.2008 έγ−
γραφα του Ε.Φ.Ε.Τ. και της Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος 
Ελλάδας αντίστοιχα. 

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

Συμπληρώνουμε και τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 
Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/τ.Β΄/24.9.1983) Υγειονομική Δι−
άταξη ως ακολούθως.

Άρθρο 43 
Το εδάφιο 2 της παραγράφου 6

του παρόντος άρθρου, τροποποιείται ως εξής: 

«Όλα τα προϊόντα θα είναι τοποθετημένα σε πλα−
στικές ή ανοξείδωτες παλέτες ή ξύλινα βάθρα και σε 
απόσταση 0,15 μ από τον τοίχο και 0,15 μέτρα από το 
δάπεδο, το ίδιο θα ισχύει και για τα άρθρα 28, 44 και 
45».

Άρθρο 44 
Προστίθεται 

«Άρθρο 44Α: Καταστήματα χονδρικού εμπορίου (Cash 
& Carry) 

 Κατάστημα χονδρικού εμπορίου (Cash & Carry), είναι 
το κατάστημα το οποίο διενεργεί χονδρικό εμπόριο, σε 
ποσοστό 60%, επί του κύκλου εργασιών τους (τζίρου), 
πάσης φύσεως ειδών διατροφής, ειδών οικιακής χρήσε−
ως και ευρείας κατανάλωσης καθώς και επαγγελματικού 
εξοπλισμού και λιανικού εμπορίου στο υπόλοιπο ποσο−
στό. Κατά τα λοιπά, ως προς τον εξοπλισμό και τους 
όρους λειτουργίας τους ισχύει αναλογικώς το άρθρο 
44 (Υπεραγορές Τροφίμων) της παρούσης».

Άρθρο 45
Αντικαθίσταται η παράγραφος 1 ως εξής:

«Ορισμός: Ως αποθήκες τροφίμων, ή και ποτών, οπω−
ρολαχανικών, ειδών παντοπωλείου ή / και ποτών χον−
δρικού εμπορίου εννοούνται οι χώροι στους οποίους 
αποθηκεύονται και διατίθενται στο λιανικό εμπόριο, 
τρόφιμα, οπωρολαχανικά, είδη παντοπωλείου ή / και 
ποτά. Κατ΄εξαίρεση τα καταστήματα αυτά μπορούν να 
πωλούν τα ως άνω είδη και λιανικώς, αν κατ ελάχιστο 
το 60% του κύκλου εργασιών τους (τζίρου) προέρχεται 
από πωλήσεις χονδρικής».
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Άρθρο 47

Η παράγραφος 1του παρόντος άρθρου αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Επιτρέπεται η πώληση στα αναπηρικά περίπτερα και 
στα καταστήματα ψιλικών».

Το εδάφιο γ. της παραγράφου 1 αντικαθίσταται και 
συμπληρώνεται ως εξής:

«γ. Εμφιαλωμένων ή εγκυτιωμένων αναψυκτικών πο−
τών, ζαχαρούχων ή μη, φυσικών χυμών ή συμπυκνωμέ−
νων χυμών εσπεριδοειδών ή άλλων χυμών φρούτων ή 
λαχανικών καθώς και εμφιαλωμένων ή εγκυτιωμένων 
μπυρών, τυποποιημένου έτοιμου καφέ και παστεριωμέ−
νου γάλακτος, γιαούρτης και προϊόντων γαλακτοβιομη−
χανίας (πλην τυροκομικών), φρουτοσαλάτας, σάντουιτς, 
κ.τ.ομ, σε τυποποιημένες μορφές.

Τα ανωτέρω είδη θα προέρχονται από νομίμως λει−
τουργούντα εργοστάσια ή εργαστήρια, στα οποία γίνε−
ται και η συσκευασία τους, και θα διατηρούνται στους 
χώρους διαθέσεώς τους υπό κατάλληλες συνθήκες, 
ώστε να προστατεύονται από κάθε είδους ρυπάνσεις 

και, προκειμένου για ευαλλοίωτα τρόφιμα, από τις δυ−
σμενείς επιδράσεις των υψηλών θερμοκρασιών του πε−
ριβάλλοντος και της έκθεσης στον ήλιο.

Η συντήρηση των προϊόντων που απαιτούν ψύξη θα 
γίνεται σε ξεχωριστά ράφια ανά είδος εντός των ηλε−
κτρικών ψυγείων, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η 
ψυκτική αλυσίδα του κάθε προϊόντος (τήρηση σταθερής 
θερμοκρασίας για κάθε είδος σύμφωνα με τις οδηγίες 
του παρασκευαστή και η τεκμηρίωση αυτής σύμφωνα 
με τον Κανονισμό 852/2004 της Ε.Ε, με ύπαρξη κατα−
γραφικού μηχανήματος και ειδικότερα σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες ενδείξεις του άρθρο 11 του Κώδικα τρο−
φίμων και ποτών)».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

   Αθήνα, 13 Ιουλίου 2009 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ   
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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*02014672007090012*
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