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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   124174/ΣΤ1 (1)

Αύξηση επιχορήγησης του Ο.Σ.Κ. Α.Ε.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 414/1998 (ΦΕΚ 291/Α΄/1998) «Με−

τατροπής του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων σε Ανώνυμη 
Εταιρεία και έγκριση του καταστατικού της.

3. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007(ΦΕΚ 1948/
Β΄/3.10.2007) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

4. Την υπ’ αριθμ. 14001/ΣΤ1/6.2.07 κοινή υπουργική από−
φαση «Περί καθορισμού ύψους επιχορήγησης προς τον 
Ο.Σ.Κ. ΑΕ.

5. Την υπ’ αριθμ. 2/43049Α/8.7.2007 απόφαση του Υπουρ−
γείου Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με την αύξηση 
επιχορήγησης.

6. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται βαρύνει τις 
πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2007 
της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Φ110 & ΚΑΕ 2439, αποφασίζουμε:

Αυξάνουμε το ύψος της επιχορήγησης του Ο.Σ.Κ. ΑΕ. 
κατά 800.000,00 ευρώ και ανακαθορίζουμε για το οικο−
νομικό έτος 2007, την επιχορήγηση για την αντιμετώπιση 
λειτουργικών δαπανών σε 12.900.000,00 ευρώ.

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολο−
γισμού του οικονομικού έτους 2007 του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Φ110 & 
ΚΑΕ 2439 «Επιχορήγηση σε λοιπές Σχολές, Ινστιτούτα και 
Οργανισμούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 2 Νοεμβρίου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
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      Αριθμ. Φ.124/15/117127/Β2 (2)
Άδεια κατοχής β΄ θέσης στον Βασίλειο Παπάζογλου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρ. 13 παρ. 9 του ν. 1268/1982 «Για τη δομή και τη 

λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».
β) Του άρθρου 9 παρ. 3 του ν. 1835/1985 (ΦΕΚ 76/14.3.1989 

τ.Α΄),
γ) του άρθρου 28 παρ. 10 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 

159/21.9.1992 τ.Β΄),
δ) του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 2530/1997 και του άρθρου 

3 παρ. 38 του ν. 3027/2002.
2. Την από 17.7.2007 απόφαση της Γ.Σ. της Σχολής Ναυ−

πηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβείου 
Πολυτεχνείου.

3. Την από 21.9.2007 απόφαση της Πανεπιστημιακής 
Συγκλήτου.

4. Την από 10.7.2007 αίτηση για χορήγηση άδειας κατο−
χής β΄ θέσης του Παπάζογλου Βασιλείου.

5. Το υπ’ αριθμ. 19477/12.10.2007 έγγραφο του Ε.Μ. Πο−
λυτεχνείου.

6. Την υπ’ αριθμ. 108009/ΣΤ5/1.10.2007 (ΦΕΚ 1950/Β΄/ 
30.10.2007) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων περί εκχώρησης δικαιώματος υπογραφής 
«με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα............... στους 
Ειδικούς Γραμματείς... της Κ.Υ. του Υ.Π.Ε.Π.Θ.

7. Την υπ’ αριθμ. 86960/Β1/1.9.2006 (ΦΕΚ 1215/Γ΄/1.9.2006) 
απόφαση συγκρότησης της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρ−
χής με την επωνυμία Α.ΔΙ.Π.

Παρέχουμε την άδεια στον Βασίλειο Παπάζογλου, Κα−
θηγητή μερικής απασχόλησης της Σχολής Ναυπηγών 
Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου, προ−
κειμένου να κατέχει και τη θέση του μέλους στην Αρχή 
Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανωτάτη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.
Π.) για το ακαδημαϊκό έτος 2007−2008 (από 1.9.2007 έως 
31.8.2008).

Η άδεια ισχύει από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων 
της δεύτερης θέσης ή της έναρξης απασχόλησης εφόσον 
είχε προηγηθεί η υποβολή της αίτησης χορήγησης της σχε−
τικής άδειας άλλως, από την ημέρα υποβολής της αίτησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 2 Νοεμβρίου 2007

Με εντολή Υπουργού
Ο Ειδικός Γραμματέας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
    F 

 Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 139057 (3)
Συμπλήρωση του άρθρου 47 της υπ’ αριθμ. Α1β/8577/83 

(ΦΕΚ 526/Β΄/24.9.1983) υγειονομικής διάταξης «Περί 
Υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λει−
τουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονο−
μικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδι−
κών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων 
και καταστημάτων τροφίμων ή/και ποτών», όπως έχει 
τροποποιηθεί μεταγενέστερα.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

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

νομικών Διατάξεων».

2. Τον ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176/11.7.2005, τ.Α΄) «Οργάνωση 
και λειτουργία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοι−
πές Διατάξεις».

3. Τον ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8.6.2006, τ.Α΄) «Κύρωση του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊ κού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 
2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαι−
τήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας 
των τροφίμων.

5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊ−
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 
2004 για την υγιεινή των τροφίμων (Επίσημη Εφημερίδα 
της ΕΕ L139 της 30ής Απριλίου 2004)

6. Τις διατάξεις του ν. 558/1985 (ΦΕΚ 137/Α΄) « Κυβέρ−
νηση και κυβερνητικά όργανα», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

7. Τις διατάξεις του π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/2000/τ.Α΄) «Ορ−
γανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».

8. Την υπ’ αριθμ. Γ.Π. Οικ. 125549/4.10.2007 κοινή υπουργι−
κή απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γεώργιο Παπαγεωρ−
γίου και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο», και την υπ’ αριθμ. Γ.Π. 
Οικ. 125558/4.10.2007 κοινή υπουργική απόφαση «Μεταβίβα−
ση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγρά−
φων «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς 
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που 
δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1962/Β΄/4.10.2007.

9. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ.Δ. Α1β/8577/83 (ΦΕΚ 526/
Β΄/24.9.1983) «Περί υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύ−
σεως 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».

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

Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. Υ.Δ. Α1β/8577/83 (ΦΕΚ 
526/Β΄/24.9.1983), ως ακολούθως:

Στο τέλος του άρθρου 47 προστίθεται παράγραφος:
13. «Επιτρέπεται η διάθεση τυποποιημένων−συσκευα−

σμένων προϊόντων καραμελοποιίας, σοκολατοποιίας και 
μπισκοτοποιίας από τα καταστήματα πώλησης παιχνιδιών, 
σύμφωνα με τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις που 
η Υγειονομική Διάταξη θέτει».

«Τα ανωτέρω είδη θα προέρχονται από νομίμως λει−
τουργούντα εργοστάσια ή εργαστήρια, στα οποία γίνεται 
και η συσκευασία τους, και θα διατηρούνται στους χώρους 
διαθέσεώς τους υπό κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προ−
στατεύονται από κάθε είδους ρυπάνσεις και, προκειμένου 
για ευαλλοίωτα τρόφιμα, από τις δυσμενείς επιδράσεις 
των υψηλών θερμοκρασιών του περιβάλλοντος».

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

Η παρούσα διάταξη αρχίζει να ισχύει δεκαπέντε (15) 
μέρες από την δημοσίευσή της.

Η διάταξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ




