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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Z1−827 (1)
    Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του 

Κανονισμού (ΕΚ) 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου της 27.10.2004 σχετικά 
με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που εί−
ναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την 
προστασία των καταναλωτών («κανονισμός για τη συ−
νεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλω−
τών»). (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
υπ’ αριθμ. L 364 της 09/12/2004, σ. 0001 – 0011).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ −

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ −
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ − ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ −

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ − ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1, 2, 3 και 4 και του 

άρθρου 2 παρ.1 περ. (η) του νόμου 1338/1983 «Εφαρμο−
γή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α/17.3.1983), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 1440/1984 

«Συμμετοχή της Ελλάδας στο Κεφάλαιο, στα Αποθε−
ματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότη−
τας Άνθρακα και Χάλυβα και του οργανισμού ΕΥΡΑ−
ΤΟΜ (ΦΕΚ 70/τ.Α/21.5.1983) και το άρθρο 65 του νόμου 
1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α).

2. Τις διατάξεις του νόμου 2251/1994 «Προστασία των 
Καταναλωτών» (ΦΕΚ 191/Α/1994) και ειδικότερα του άρ−
θρου 14 παρ.4 του ν. 2251/1994.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

4. Το π.δ. 197/1997 (ΦΕΚ Α΄156) «Σύσταση Γενικής Γραμ−
ματείας Καταναλωτή και καθορισμός των αρμοδιοτήτων 
της».

5. To π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/1.2.1996) «Συγχώνευση 
των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας 
και Τεχνολογίας και Εμπορίου, στο Υπουργείο Ανά−
πτυξης», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 
85/Α/17.3.2004).

6. Το π.δ. 121/2004 (ΦΕΚ 84/Α/10.3.2004) «Περί διορισμού 
Υπουργών και Υφυπουργών» όπως ισχύει.

7. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/4040/24.2.2006 (ΦΕΚ 249/
Β/27.2.2006) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αναστάσιο Νεράντζη και Ιω−
άννη Παπαθανασίου».

8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27.10.2004 σχετικά 
με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι 
αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προ−
στασία των καταναλωτών («κανονισμός για τη συνερ−
γασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών») 
(ΕΕ L364/9.12.2004 σελ.1).

9. Το πόρισμα της Ομάδας Εργασίας, η οποία συστήθη−
κε με την υπ’ αριθμ. Ζ1/685/25.5.2005 (ΦΕΚ 754/Β/6.6.2005) 
υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τη Υπουρ−
γική απόφαση Ζ1/1609/12.12.2005 (ΦΕΚ 1822/Β/23.12.2005) 
με σκοπό την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 2006/2004 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27.10.2004 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών 
αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθε−
σίας για την προστασία των καταναλωτών («κανονισμός 
για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των κα−
ταναλωτών»).

10. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρα−
τικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
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                    Αριθμ. 87539 (2)
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Α1β/8577/1983 Υγειονομικής 

Διάταξης όπως έχει τροποποιηθεί με παραγράφους 
και εδάφια για την ίδρυση και λειτουργία καταστη−
μάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε μετασκευα−
σμένα μεταφορικά μέσα (αυτοκίνητο, τραίνο, αερο−
πλάνο κ.λπ.).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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 114/8.6.2006, τ.Α΄, 

«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
3. Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/τ.Α΄) «Κυβέρ−

νηση και κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/2000/τ.Α΄) 
«Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».

5. Το νόμο 3370/2005 (ΦΕΚ. 176/11.7.2005, τ.Α΄,) «Οργά−
νωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 
και λοιπές διατάξεις».

6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ.Δ. Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 
526/τ.Β΄/24.9.1983 ) «Περί υγειονομικού ελέγχου και 
αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων 
επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και 
των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας 
των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή και 
ποτών.

7. Την ανάγκη καθορισμού υγειονομικών όρων και προ−
ϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία καταστημά−
των υγειονομικού ενδιαφέροντος σε μετασκευασμένα 
μεταφορικά μέσα μόνιμα σταθμευμένα.

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

Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. Α1β/8577/1983 Υγειο−
νομική Διάταξη ως ακολούθως.

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της 
υπ’ αριθμ.Α1β/8577/1983 Υ.Δ. προστίθενται τα παρακάτω 
εδάφια: «Ειδικά για την ίδρυση και λειτουργία καταστη−
μάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε μετασκευασμένα 
μεταφορικά μέσα (αυτοκίνητα, αεροπλάνα, τραίνα, κ.λπ.) 
μόνιμα σταθμευμένα ή σταθερής τροχιάς, απαιτείται 
άδεια του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α.), ύστερα από σχετική γνωμοδότηση της Υγειο−
νομικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρ−
θρου 6 της υπ’ αριθμ. Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/τ.Β΄/1983) 
Υγειονομικής Διάταξης.

Μαζί με την αίτηση προς την αρμόδια αδειοδοτούσα 
αρχή υποβάλλονται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Α. Για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειο−
νομικού ενδιαφέροντος σε μετασκευασμένα μεταφορικά 
μέσα, ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στον οικείο Ο.Τ.Α. 
τα προβλεπόμενα από το άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. Υ.Δ. 
Α1β/8577/1983 δικαιολογητικά με την επιφύλαξη των 
παρακάτω.

Β. Για την καταλληλότητα του μετασκευασμένου 
μεταφορικού μέσου θα προσκομίζεται βεβαίωση της 
αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Μεταφορών και 
Επικοινωνιών (ΟΣΕ, ΗΛΠΑΠ κ.λπ.) στην αδειοδοτούσα 

αρχή η οποία ισχύει και στην περίπτωση μετακίνησης 
του μέσου σε άλλο Ο.Τ.Α. Οι παράγραφοι 13 του άρθρου 
37, 14 του άρθρου 38 και 18 του άρθρου 39 της υπ’ αριθμ. 
Υ.Δ. Α1β/8577/1983 εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις 
των μετασκευασμένων μεταφορικών μέσων.

Γ. Για τον χώρο στάθμευσης των μετασκευασμένων 
μεταφορικών μέσων έγκριση της αρμόδιας αρχής ανα−
φορικά με τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης σε εφαρμογή 
των εκάστοτε κείμενων Διατάξεων.

Δ. Η εξυπηρέτηση του προσωπικού και του κοινού 
θα γίνεται σε κοινόχρηστα αποχωρητήρια εάν αυτά 
υπάρχουν ή σε άλλα που έχουν κατασκευαστεί από 
τον υπόχρεο, σύμφωνα με το άρθρο 25 της υπ’ αριθμ.
Α1β/8577/1983 Υ.Δ.

Ε. Για την ύδρευση, την διαχείριση λυμάτων, απορ−
ριμμάτων και την αντιμετώπιση οχλήσεων (οσμών, θο−
ρύβου κ.λπ. ) θα εφαρμόζονται οι διατάξεις όπως αυτές 
εκάστοτε ισχύουν:

− Από τις διατάξεις της Υγειονομικής αυτής Διάταξης 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.

− Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει δεκαπέντε (15) 
μέρες από την δημοσίευση της, κάθε δε προηγούμενη 
σχετική απόφαση καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Ιουλίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(3)

            1. Διαπίστωση 073/194 ΦΕΚ228/Β΄/21.2.2005 παρ. 2.1 του 
σκεπτικού, που αναφέρεται στον παθολόγο Μαρτιάδη 
Κωνσταντίνο του Βασιλείου και 1 της διαπίστωσης απαλεί−
φονται, δεδομένου ότι έχουν περιληφθεί στη διαπίστωση 
073/190 ΦΕΚ 1946/Β΄/29.12.2004, παρ. 2.3.7 του σκεπτικού και 
9 της διαπίστωσης. Ο αριθμός των θέσεων ιατρών, που 
μετατρέπεται με την υπ’ αριθμ. 073/194/2005 διαπίστωση 
ανέρχεται σε είκοσι πέντε (25). 

2. Διαπίστωση 073/243 ΦΕΚ 678/Β΄/31.5.2006 παρ.2.9 
του σκεπτικού, που αναφέρεται στη γιατρό χωρίς ει−
δικότητα Σιδηροπούλου Ελένη του Ιωάννη και 9 της 
διαπίστωσης απαλείφονται, δεδομένου ότι έχουν πε−
ριληφθεί στην ίδια διαπίστωση παρ.2.4 του σκεπτικού 
και 4 της διαπίστωσης. Ο αριθμός των θέσεων ιατρών, 
που μετατρέπονται με την υπ’ αριθμ. 073/243/2006 δι−
απίστωση ανέρχεται σε δέκα οκτώ (18).

3. Διαπίστωση 073/226 ΦΕΚ 340/Β΄/21.3.2006 παρ.2.2 
του σκεπτικού, που αναφέρεται στον καρδιολόγο Μπα−
κιρτζή Ζήση του Δημητρίου απαλείφεται, δεδομένου 
ότι έχει περιληφθεί στην υπ’ αριθμ. 073/243/ ΦΕΚ 678/
Β΄/31.5.2006 διαπίστωση παρ. 2.10 του σκεπτικού και 10 
της διαπίστωσης. Ο αριθμός των θέσεων ιατρών, που 
μετατρέπεται με την υπ’ αριθμ. 073/226/2006 διαπίστω−
ση ανέρχεται σε είκοσι έξι (26). 

4. Διαπίστωση 073/217 ΦΕΚ 1757/Β΄/14.12.2005 παρ. 2.5 
του σκεπτικού και 5 της διαπίστωσης απαλείφονται, 
λόγω του ότι ο αποχωρήσας ορθοπεδικός Μιχαλόπου−
λος Παναγιώτης του Μιχαήλ κατείχε συνιστώμενη θέση 
(ΦΕΚ 186/τ.ΝΠΔΔ/27.7.2000). Ο αριθμός των θέσεων ια−
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τρών, που μετατρέπεται με την υπ’ αριθμ. 073/217/2005 
διαπίστωση ανέρχεται σε εννέα (9).

5. Διαπίστωση 073/233 ΦΕΚ 464/Β΄/13.4.2006 παρ.2.4 
του σκεπτικού και 4 της διαπίστωσης απαλείφονται, 
λόγω του ότι η αποχωρήσασα ιατρός χωρίς ειδικότητα 

Μυρτσιώτη Παναγιώτα του Κων/νου κατείχε συνιστώ−
μενη θέση (ΦΕΚ 186/τ.ΝΠΔΔ/27.7.2000). Ο αριθμός των 
θέσεων ιατρών, που μετατρέπεται με την υπ’ αριθμ. 
073/233/2006 διαπίστωση ανέρχεται σε επτά (7).

  (Από το ΙΚΑ)    




