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 Αριθμ. 3154/266 (1)
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 7.10.2008 Συλλογικής 

Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και ερ−
γασίας των καθαριστών και καθαριστριών βιομηχα−
νίας και βιοτεχνίας (πλην Ν. Θεσσαλονίκης).

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).

2. Την υπ’ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση της Πρωθυπουργού 
«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων (ΦΕΚ 513/Β/10.3.2004).

3. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β/2.1.2008) 
Κοινή Απόφαση της Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας».

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/ 
1990 (ΦΕΚ 27/Α/1990).

5. Την από 29.10.2008 αίτηση της Ομοσπονδίας Ιδιω−
τικών Υπαλλήλων Ελλάδος.

6. Το από 8.1.2009 Υπηρεσιακό σημείωμα.
7. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο 

Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του της 9.1.2008.
8. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει 

ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για τη 
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε., δηλαδή ότι 
οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των 
εργαζομένων του επαγγέλματος στον κλάδο, αποφα−
σίζουμε:

1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 7.10.2008 Σ. Σ. 
Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθα−
ριστών και καθαριστριών βιομηχανίας και βιοτεχνίας 
(πλην Ν. Θεσσαλονίκης) για όλους τους εργοδότες 
και εργαζόμενους του επαγγέλματος στον κλάδο που 
αφορά αυτή.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 29.10.2008.
3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−

καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2009

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

F
    Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/9516 (4)

Aδειοδότηση καταστημάτων περιποίησης χεριών ή 
και ποδιών.

  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».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/2000/τ.Α΄), 

«Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».
3. Τον νόμο 3172/2003 (ΦΕΚ 197/6.8.2003/τ.Α΄), «Οργά−

νωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας και άλλες διατάξεις».

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

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. υγειονομικής διάταξης 
Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/τ.β./24.9.1983) «Περί υγειονομικού 
ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκα−
ταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος 
καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και 
λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τρο−
φίμων ή και ποτών».

6. Το υπ’ αριθμ. 133 π.δ. (ΦΕΚ 193/2.8.2005/τ.α.) «Πρου−
ποθέσεις άσκησης επαγγέλματος Κουρέα, Κομμωτή και 
Τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών, καθορισμός 
επαγγελματικών δικαιωμάτων αυτών καθώς και όροι 
ίδρυσης και λειτουργίας κουρείων και κομμωτηρίων».

7. Toν Υγειονομικό Κανονισμό (ΦΕΚ 275/10.12.1938 τ.β.), 
άρθρο 65 «Περί κουρείων και κομμωτηρίων».

8. Τον νόμο 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8.6.2006, τ.Α΄), « Κύρω−
ση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).

10. Την ανάγκη προσαρμογής της αναφερόμενης 
Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/τ.Β΄/24.9.1983) υγειονομικής δι−
άταξης στα νέα δεδομένα.

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

Άρθρο 1
Oρισμοί

1. Τεχνίτης περιποίησης χεριών ή και ποδιών: είναι εκείνος 
που παρέχει υπηρεσίες στην περιποίηση χεριών και ποδιών 
(ονυχοπλαστική, προσθετική νυχιών, άλλες τεχνικές κ.λ.π).

2. Αμιγές κατάστημα περιποίησης χεριών ή και ποδιών 
είναι: το κατάστημα, εντός του οποίου παρέχονται μόνο 
οι υπηρεσίες όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 1 
του παρόντος άρθρου.

3. Μικτό κατάστημα περιποίησης χεριών ή και ποδιών, 
είναι: το κατάστημα περιποίησης χεριών ή και ποδιών 
της παραγράφου 2 του παρόντος, που θα λειτουργεί 

μαζί με κομμωτήρια – κουρεία, καταστήματα εμπορίας 
ειδών καλλυντικών, εργαστήρια αισθητικής, μονάδες 
αδυνατίσματος − διαιτητικές μονάδες, ξενοδοχεία και 
θαλασσοπλοούντα πλοία.

Άρθρο 2
Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας

1. Για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων πε−
ριποίησης χεριών και ποδιών των παραγράφων 2 και 3 
του άρθρου 1, απαιτείται άδεια λειτουργίας την οποία 
χορηγεί ο οικείος Ο.Τ.Α πρώτου βαθμού με σύμφωνη 
γνώμη της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας. Η διαδι−
κασία για τη χορήγηση της ανωτέρω αδείας ακολουθεί 
τους γενικούς όρους ίδρυσης και λειτουργίας για τα 
καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος της υγειο−
νομικής διάταξης Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/τ.Β./24.9.1983 
όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, πέραν των δραστηριο−
τήτων οι οποίες αδειοδοτούνται από άλλες αρμόδιες 
αρχές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Για τους υγειονομικούς όρους και γενικότερα για 
τις προυποθέσεις λειτουργίας των καταστημάτων πε−
ριποίησης χεριών ή και ποδιών εφαρμόζονται τα προ−
βλεπόμενα στο άρθρο 65 του εν ισχύ Υγειονομικού 
Κανονισμού σε συνδυασμό με τις εκάστοτε ισχύουσες 
άλλες υγειονομικές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

3. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων πε−
ριποίησης χεριών ή και ποδιών χορηγείται στους κατό−
χους της αντίστοιχης άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Επίσης άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται σε 
φυσικό πρόσωπο μη κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλ−
ματος ή σε νομικό πρόσωπο, υπό την προυπόθεση ότι το 
φυσικό ή νομικό αυτό πρόσωπο διαθέτει κατάστημα που 
είναι στελεχωμένο από προσωπικό με επαγγελματική 
άδεια, αντίστοιχη προς το είδος του καταστήματος για 
το οποίο ζητείται η άδεια και το οποίο θα απασχολείται 
στο κατάστημα καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του.

Για την χορήγηση άδειας οι ενδιαφερόμενοι πρέπει 
απαραιτήτως να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της 
ηλικίας τους, ακόμη κι αν έχουν αποκτήσει άδεια άσκη−
σης του επαγγέλματος σε νεώτερη ηλικία.

4. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 
περιποίησης χεριών ή και ποδιών ισχύει αποκλειστικά 
και μόνο για το σε συγκεκριμένο τόπο και χώρο κατά−
στημα για το οποίο έχει χορηγηθεί.

5. Σε περίπτωση μεταβίβασής της ισχύουν τα αναφε−
ρόμενα στο άρθρο 80 του Κώδικα Δήμου και Κοινοτή−
των (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τ.α΄) καθώς και στην υγειονομική 
απόφαση 10551/ΦΕΚ 246/26−2007 τ.β. «Απλούστευση 
διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και 
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επί θαλασ−
σοπλοούντων πλοίων».

Άρθρο 3
Ειδικοί Όροι Υγιεινής

1. Το οίκημα θα είναι μόνιμης κατασκευής, θα πληρεί 
τους όρους και τις προυποθέσεις του εκάστοτε εν ισχύ 
Γ.Ο.Κ και θα είναι χαρακτηρισμένο από την αρμόδια 
Πολεοδομική Υπηρεσία, ως χώρος κύριας χρήσης προο−
ριζόμενος για κατάστημα. Η καταλληλότητα του χώρου 
θα αποδεικνύεται με θεώρηση από την αρμόδια πολεο−
δομική αρχή των σχεδιαγραμμάτων που κατατίθενται.
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2. Το κατάστημα θα έχει ελάχιστο ωφέλιμο εμβαδόν 
15 τ.μ. για την ανάπτυξη των θέσεων εργασίας, ενώ ο 
χώρος ανά θέση εργασίας ορίζεται στα 4 τ.μ. κατ’ ελά−
χιστον. Η απόσταση μεταξύ των θέσεων εργασίας θα 
είναι 1 μέτρο τουλάχιστον. Να υπάρχει χώρος αναμονής 
κατά τρόπο που να παρεμποδίζεται η οπτική επαφή με 
το χώρο παροχής υπηρεσιών περιποίησης.

3. Το δάπεδο και οι επιφάνειες των τοίχων θα είναι 
κατασκευασμένες από υλικά που θα επιτρέπουν τον 
εύκολο καθαρισμός τους με υγρή μέθοδο.

4. Το κατάστημα θα διαθέτει ύδρευση από το δίκτυο 
ύδρευσης και θα είναι συνδεδεμένο με το υπάρχον απο−
χετευτικό δίκτυο ή εν ελλείψει αυτού, με νόμιμο βόθρο.

5. Το κατάστημα θα διαθέτει τουλάχιστον ένα αποχω−
ρητήριο το οποίο θα πληρεί τους όρους και τις πρου−
ποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 25 της Υγει−
ονομική Διάταξης Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/τ.Β΄/24.9.1983), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία ή θα είναι μιας 
χρήσης και θα διατηρούνται απολύτως καθαρά εντός 
κλειστών προθηκών ή θα αποστειρώνονται μετά από 
κάθε χρήση σε ειδικό κλίβανο. Όσα δε, σκεύη ή εργαλεία 
δεν μπορούν να αποστειρωθούν θα καθαρίζονται με 
απορρυπαντικό και νερό και στη συνέχεια θα απολυμαί−
νονται με προιόντα εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ. Επίσης 
τα χρησιμοποιούμενα υλικά περιποίησης όπως κρέμες, 
βερνίκια νυχιών, κ.λ.π θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα 
από τον Ε.Ο.Φ.

7. Για κάθε πελάτη θα χρησιμοποιείται καθαρή πε−
τσέτα ή πετσέτα μιας χρήσης. Οι καθαρές πετσέτες θα 
φυλάσσονται εντός κλειστών προθηκών και σε διαφορε−
τικό χώρο από τις χρησιμοποιημένες – ακάθαρτες.

8. Οι εργαζόμενοι στο ανωτέρω κατάστημα πρέπει να 
είναι υγιείς και να διαθέτουν ατομικά βιβλιάρια Υγείας 
σύμφωνα με το άρθρο 14 της υγειονομικής διάταξης Α1β 
8577/1983 (ΦΕΚ 526/τ.Β΄/24.9.1983), όπως ισχύει.

9. Στην περίπτωση λειτουργίας μικτού καταστήμα−
τος (πλην κομμωτηρίων, κουρείων) τότε απαιτούνται 
4 τ.μ. ανά θέση εργασίας, για την περίπτωση παροχής 
υπηρεσιών περιποίησης χεριών ή και ποδιών, σε μόνιμο 
διαχωρισμένο χώρο από το υπόλοιπο κατάστημα. Οι δε 
χώροι υγιεινής και ο χώρος απολύμανσης θα προορί−
ζονται μόνο για το εν λόγω κατάστημα.

10. Απαραίτητη η ύπαρξη ελάχιστου εξοπλισμού και 
υλικού Πρώτων Βοηθειών τα οποία, θα καθορίζει εγκύ−
κλιος της Γεν. Δ/νσης Δημόσιας Υγείας.

Άρθρο 4
Μεταβατικές διατάξεις

Τα ήδη λειτουργούντα καταστήματα υποχρεούνται να 
συμμορφωθούν προς τα ανωτέρω το αργότερο εντός 
έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσης 
υγειονομικής διάταξης.

Άρθρο 5
Αρμόδια όργανα Υγειονομικού ελέγχου − Κυρώσεις

Η ευθύνη της εφαρμογής της παρούσης ανατίθεται 
σύμφωνα με το άρθρο 4 της υγειονομικής διάταξης Α1β 
8577/1983 (ΦΕΚ 526/τ.β./24.9.1983), όπως αυτή ισχύει.

Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με 
το άρθρο 3 του α.ν. 2520/40 (ΦΕΚ 237/τ.α./5.9.1940), όπως 
έχει αντικατασταθεί με το ν. 290/1943 (ΦΕΚ 185/τ.α) που 
κυρώθηκε με την 303/46 Π.Υ.Σ.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από την 
Δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 31904 (5)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας και κατανομή αυτής 

σε μονίμους και με σχέση εργασίας Ιδ. Δικαίου αο−
ρίστου χρόνου υπαλλήλους του Υπ. Αγροτικής Ανά−
πτυξής και Τροφίμων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
α) Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α’ 98).

β) Το π.δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργί−
ας» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/03 «Μι−
σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των 
Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώμα−
τος και άλλες συναφείς διατάξεις» που δημοσιεύτηκε 
στο Φ.Ε.Κ. 297/Α/.

δ) Την υπ’ αριθμ.: 2/7093/0022−05/02/2004 κοινή υπουρ−
γική απόφαση σχετικά με την επέκταση των διατάξεων 
του ν. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδι−
ωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. 
και Ο.Τ.Α (ΦΕΚ 215/Β/5.2.2004).

ε) Τις επείγουσες και επιτακτικές ανάγκες της Δ/νσης 
Οικονομικής του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων που πρέπει να αντιμετωπισθούν με την καθιέρωση 
υπερωριακής εργασίας.

στ) Το γεγονός ότι από την προώθηση της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη ευρώ 410.000,00, η οποία θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού, 
Κ.Α.Ε. 0511, αποφασίζουμε:

1. Κρίνουμε απαραίτητη την καθιέρωση υπερωριακής 
εργασίας για 68 μονίμους και με σχέση εργασίας Ιδ. 
Δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους, που θα απασχο−
ληθούν σε δραστηριότητες που προέκυψαν από την κα−
τάργηση της ΔΙΔΑΓΕΠ και την αντικατάσταση της από 
τον ΟΠΕΚΕΠΕ (Ν.Π.Ι.Δ.), όπως έκδοση κανονιστικών πρά−
ξεων που αφορούν κυρίως τη διενέργεια διαγωνισμών, 
έκδοση αποφάσεων καταλογιστικών πράξεων για την 
αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων οικονομικών 
ενισχύσεων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 222700/15.2.2002 
απόφαση Υπ. Γεωργίας (Φ.Ε.Κ. 215/Β/22.2.2002), καθώς 
και σε δραστηριότητες που αφορούν: α) την ολοκλή−
ρωση διαγωνισμών προμήθειας εφοδίων (εξοπλισμός 
εργαστηρίων, όργανα διαπίστευσης κλπ.) και παροχής 
υπηρεσιών δράσεων ενταγμένων στο Γ΄ ΚΠΣ, β) την 
επίσπευση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση της 
χρηματοδότησης, μέσω του προγράμματος Δημοσίων 




