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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ: 12709/859/Φ17.1 (1)
  Καθορισμός δικαιολογητικών και διαδικασίας για την 

χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πρατη−
ρίων άρτου.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ − 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 10 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους−

Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου ταυτότητας και άλλες 
διατάξεις».

2. Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 
98 Α).

3. Του π.δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96 Α΄) «Σύσταση και οργά−
νωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» και του 
π.δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172 Α΄) «Οργανισμός της Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως συμπληρώθηκε και 
τροποποιήθηκε από το π.δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99 Α΄) και 
το π.δ. 182/2005 (ΦΕΚ230Α΄) «Διεύθυνση Ανάπτυξης και 
Συντονισμού στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης».

4. Του π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19 Α΄) «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» 
και του π.δ. 122/17.3.2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού» ΦΕΚ 85/Α΄.

5. Των π.δ. 121/2004 (ΦΕΚ 84 Α΄) και 33/2006 (ΦΕΚ 35 
Α΄) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Του ν. 3526/2007 (ΦΕΚ 24 Α΄) «Παραγωγή και διάθε−
ση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις» και 
ιδιαίτερα του άρθρου 4 αυτού.

7. Του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Κύ−
ρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και της υπ’ 
αριθμ. 10551/23.2.2007 (ΦΕΚ 246 Β΄) κοινής υπουργικής 
απόφασης «Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος κ.λπ.».

8. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας και των 
δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση αδει−
ών ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων άρτου όπως 
προβλέπεται από το άρθρο 6 του ν. 3526/2007.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης 

και λειτουργίας πρατηρίου άρτου

Για τη χορήγηση ή την αντικατάσταση άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας πρατηρίου άρτου εφαρμόζεται καταρ−
χήν η διαδικασία που αναφέρεται στις διατάξεις του 
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άρθρου 80 του ΔΚΚ (ν. 3463/2006), όπως αυτό εκάστοτε 
ισχύει και της υπ’ αριθμ. 10551/2007 κοινής υπουργικής 
απόφασης, όπως αυτή συμπληρώνεται με την παρούσα 
απόφαση.

Άρθρο 2
Προέγκριση ίδρυσης πρατηρίου άρτου

Τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυ−
σης πρατηρίου άρτου καθορίζονται ως ακολούθως: 

1. Αίτηση προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή 
της Κοινότητας στην οποία θα αναγράφεται η αιτού−
μενη άδεια, τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου φυσικού 
ή νομικού προσώπου και η ακριβής θέση του ακινήτου, 
η οποία θα σημειώνεται σε διάγραμμα της περιοχής 
όπως, απόσπασμα οδοράματος ή οδοιπορικό σκαρί−
φημα.

2. Παράβολο υπέρ του οικείου Δήμου η Κοινότητας 
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

3. Αποδεικτικό έγγραφο σύμφωνα με το άρθρο 15 
παρ.7 της Αιβ/8577/83 Υγ. Διάταξης, από το οποίο απο−
δεικνύεται ότι είναι επιτρεπτή η χρήση πρατηρίου άρ−
του στο συγκεκριμένο οίκημα, εφόσον το κατάστημα 
συστεγάζεται με κατοικίες. 

Στη χορηγούμενη άδεια προέγκρισης θα γίνεται επι−
σήμανση ότι, για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας πρατηρίου άρτου, θα απαιτηθεί η προσκό−
μιση των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο επό−
μενο άρθρο 3 της παρούσης, μεταξύ των οποίων και 
θεωρημένο από την αρμόδια πολεοδομία σχεδιάγραμμα, 
όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παράγραφο 5 του εν 
λόγω άρθρου.

Άρθρο 3
Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου άρτου

Τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας πρατηρίου άρτου, η οποία χορηγείται 
μετά την κατά τα ανωτέρω χορήγηση της προέγκρισης, 
καθορίζονται ως ακολούθως: 

1. Αίτηση προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή 
της Κοινότητας στην οποία θα αναγράφεται η αιτού−
μενη άδεια.

2. Προκειμένου για εταιρική επιχείρηση, θα υποβάλ−
λεται το καταστατικό της επιχείρησης συνοδευόμενο, 
εάν δεν ορίζεται σε αυτό, από τον ορισμό, από το νό−
μιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, του υγειονομικού ή 
αγορανομικού υπεύθυνου της επιχείρησης, καθώς και 
από ταυτόχρονη δήλωση αποδοχής του ορισμού από 
τον εν λόγω υπεύθυνο.

3. Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια 
ΔΟΥ. 

4. Σχεδιάγραμμα του καταστήματος (κάτοψη, τομή), 
όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 
της ΥΔ Α1β/8577/83, όπως ισχύει, σε τρία αντίγραφα, 
στο οποίο απεικονίζονται οι χώροι, οι διαστάσεις και 
η επιφάνεια του καταστήματος και θα προκύπτει ότι 
το κατάστημα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του αρ. 4 του 
ν. 3526/2007.

5. Σχεδιάγραμμα θεωρημένο από την υπηρεσία πολε−
οδομίας της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή του 
Δήμου, στο οποίο θα βεβαιώνεται ότι, το κτίριο είναι 
νόμιμο και ο χώρος του καταστήματος είναι κύριας 

χρήσης προοριζόμενος για εμπόριο ή άλλη επαγγελ−
ματική χρήση, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κτιριοδομικό 
Κανονισμό.

6. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την αρμόδια 
Πυροσβεστική υπηρεσία.

7. Σύμφωνη γνώμη της Αρμόδιας Υπηρεσίας Υγείας 
ότι πληρούνται οι υγειονομικοί όροι λειτουργίας του 
καταστήματος. 

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας 
και τη γνωμάτευση της υγειονομικής υπηρεσίας ενεργεί 
η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή της κοινότητας.

Άρθρο 4
Ενιαία άδεια καταστήματος

Εάν το πρατήριο άρτου πρόκειται να λειτουργήσει 
εντός μικτού καταστήματος όπως στο ν. 3526/2007 
και στην υπ’ αριθμ. Α1β/8577/83 υγειονομική διάταξη, 
χορηγείται ενιαία άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, στην 
οποία αναγράφονται όλες οι χρήσεις του καταστήμα−
τος και τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά ενσωμα−
τώνονται στα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την 
χορήγηση της αντίστοιχης άδειας του καταστήματος 
αυτού.

Άρθρο 5
Ισχύς απόφασης

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 13 Ιουνίου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ

 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 ΠΡΟΚ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΣΙΟΥΦΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F

     Αριθμ. οικ.: 12710/860/Φ.15 (2)
Χορήγηση σύμφωνης γνώμης, από υγειονομική άπο−

ψη, σε δραστηριότητες του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68Α΄) 
«Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών 
εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυ−
ξης και άλλες διατάξεις».

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 10 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α΄) «Σχέσεις 

κράτους – πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου ταυτότητας 
και άλλες διατάξεις».

2. Του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄) «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα».
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3. Του π.δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96Α΄) «Σύσταση και Οργάνωση 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» και του π.δ. 396/1989 
(ΦΕΚ 172Α΄) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βι−
ομηχανίας», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε 
από το π.δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99Α΄) και το π.δ. 182/2005 
(ΦΕΚ 230Α΄) «Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού 
στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης».

4. Το π.δ. 78/2006 (ΦΕΚ 80Α΄) «Διάρθρωση, στελέχω−
ση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων».

5. Του π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19Α΄) «Συγχώνευση των υπουρ−
γείων Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, Εμπορί−
ου και Τουρισμού στο υπουργείο Ανάπτυξης» και του π.δ. 
122/17.3.2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» 
ΦΕΚ 85/Α.

6. Των π.δ. 121/2004 (ΦΕΚ 84Α΄) και 33/2006 (ΦΕΚ 35Α΄) 
«Διορισμός υπουργών και υφυπουργών».

7. Της παραγράφου 1, του άρθρου 19, του ν. 3526/2007 
(ΦΕΚ 24Α΄) «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτο−
ποιίας και συναφείς διατάξεις», η οποία προβλέπει τη 
χορήγηση σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας Υπηρεσίας 
Υγείας προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας: 
i) στις δραστηριότητες που αναφέρονται στα εδάφια 
β΄, στ΄, ι΄ και ια΄, της παραγράφου 1, του άρθρου 1, του 
ανωτέρω νόμου καθώς επίσης και ii) στα ταπητοκαθα−
ριστήρια, πλυντήρια, στεγνοκαθαριστήρια, βαφεία, και 
αμιγή σιδηρωτήρια ρουχισμού Δημοσίας χρήσεως.

8. Της παραγράφου 9, του άρθρου 4, του ν. 3325/2005 
(ΦΕΚ 68Α΄) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και 
βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου 
ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», η οποία προβλέπει τη 
χορήγηση σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας Υπηρεσίας 
Υγείας προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια στις βιομη−
χανικές − βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά 
εργαστήρια και αποθήκες που υπάγονται στις διατάξεις 
του ανωτέρω νόμου και στο άρθρο 52, της Υγειονομικής 
Διάταξης Α1β 8577/1983 (ΦΕΚ 526Β΄).

9. Της υπ’ αριθμ. Φ15/οίκ.7815/615/2005 (ΦΕΚ 542 Β΄) 
κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός δικαιολο−
γητικών και διαδικασίας για τη χορήγηση αδειών εγκα−
τάστασης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων του 
ν. 3325/2005 καθώς και για την τροποποίηση αυτών» 
και την υπ’ αριθμ. Φ15/οίκ.7816/ 616/2005 (ΦΕΚ 542 Β΄) 
κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός του εντύπου, 
των δικαιολογητικών και της διαδικασίας προκειμένου 
να θεωρηθεί ή τροποποιηθεί η ειδική δήλωση και να 
χορηγηθούν οι βεβαιώσεις του ν. 3325/2005, για τις μο−
νάδες οι οποίες απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3325/2005».

10. Της Υγειονομικής Διάταξης Α1β 8577/1983 (ΦΕΚ 
526 Β΄) «Υγειονομικός έλεγχος των αδειών ιδρύσεως 
και λειτουργίας των εγκαταστάσεων, επιχειρήσεων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και των γενικών 
και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργα−
στηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή / και ποτών», 
όπως ισχύει.

11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης, που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν. 3526/2007, 
είναι ο καθορισμός της διαδικασίας, των δικαιολογητι−
κών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας, σχετικά 
με τη χορήγηση της σύμφωνης γνώμης υγειονομικής 
καταλληλότητας της αρμόδιας υπηρεσίας υγείας, 
προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας ή να 
θεωρηθεί η ειδική δήλωση των δραστηριοτήτων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 7 και 8 του σκεπτικού 
αυτής.

Άρθρο 2
Αρμόδιες Αρχές – Αρμοδιότητες

2.1 Αρμόδιες Αρχές, για την εφαρμογή της παρούσας, 
είναι η Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτο−
διοίκησης (Ν.Α.), η οποία έχει συσταθεί με την παρά−
γραφο 2, του άρθρου 1, του ν. 3325/2005 και αποτελεί 
την Αδειοδοτούσα Αρχή των δραστηριοτήτων, οι οποίες 
αναφέρονται στις παραγράφους 7 και 8 του σκεπτικού 
της παρούσας καθώς και η Διεύθυνση Υγείας της Ν.Α., 
η οποία χορηγεί τη σύμφωνη γνώμη, από υγειονομική 
άποψη.

2.2 Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Ν.Α. είναι αρμόδια 
για όλα τα θέματα σχετικά με τη συγκρότηση και την 
καταλληλότητα των μονάδων, από μηχανολογική και 
κτιριακή άποψη, όπως είναι η νομιμότητα του κτιρίου 
και η χρήση αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
3325/2005, ή η διαρρύθμιση των χώρων, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις.

2.3 Η Διεύθυνση Υγείας της Ν.Α., είναι αρμόδια για τον 
υγειονομικό έλεγχο των μονάδων, όπως ψυγείων, μηχα−
νημάτων, οργάνων, συσκευών και σκευών, σύμφωνα με 
το άρθρο 29 της Υγειονομικής Διάταξης Α1β 8577/1983, 
όπως εξειδικεύεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 
της παρούσας.

Άρθρο 3
Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας

3.1 Για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων που ανα−
φέρονται στις παραγράφους 7 και 8 του σκεπτικού της 
παρούσας, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη υγειονομικής 
καταλληλότητας, την οποία χορηγεί η Διεύθυνση Υγείας 
της Ν.Α., σύμφωνα με:

α) Τις διατάξεις της Υγειονομικής Διάταξης Α1β 
8577/1983, όπως ισχύει, προκειμένου για τις μονάδες που 
αναφέρονται στο εδάφιο (i) της παραγράφου 7 καθώς 
και στην παράγραφο 8, του σκεπτικού της παρούσας,

β) Τις γενικότερες διατάξεις της υγειονομικής νομοθε−
σίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 της Υγειονομικής 
Διάταξης Α1β 8577/1983, προκειμένου για τις μονάδες 
που αναφέρονται στο εδάφιο (ii) της παραγράφου 7 
του σκεπτικού της παρούσας, με την προϋπόθεση ότι 
ο ασκούμενος υγειονομικός έλεγχος, στις ανωτέρω 
περιπτώσεις (α) και (β), δεν αντίκειται στην ισχύουσα 
βιομηχανική νομοθεσία και ιδιαίτερα στις διατάξεις του 
ν. 3325/2005. 

3.2 Στην περίπτωση παραβάσεων των διατάξεων της 
υγειονομικής νομοθεσίας, βάσει των οποίων χορηγείται 
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η σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας, είναι 
δυνατή η ανάκληση αυτής, από τη Διεύθυνση Υγείας 
της Ν.Α.

3.3 Η σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας 
συνοδεύεται από σχεδιάγραμμα (κάτοψη), θεωρημένο 
από τη Διεύθυνση Υγείας της Ν.Α.

3.4 Η παροχή της σύμφωνης γνώμης υγειονομικής 
καταλληλότητας αποτελεί εσωτερική διαδικασία μεταξύ 
των αρμόδιων αρχών του άρθρου 2 και εφαρμόζονται, 
κατά περίπτωση, οι σχετικές διατάξεις των υπουργι−
κών αποφάσεων Φ15/οίκ.7815/615/2005 (ΦΕΚ542Β΄) και 
Φ15/οίκ.7816/ 616/2005 (ΦΕΚ542 Β΄).

3.5 Στην περίπτωση κατά την οποία αρνηθεί, η Δι−
εύθυνση Υγείας της Ν.Α., τη χορήγηση της σύμφωνης 
γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας, ο ενδιαφερόμε−
νος δύναται να προσφύγει, μέσω της Αδειοδοτούσας 
Αρχής, στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή της παραγρά−
φου 7 του άρθρου 8 της Υγειονομικής Διάταξης Α1β 
8577/1983.

3.6 Στην περίπτωση υγειονομικών παραβάσεων, οι 
οποίες εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία και 
επιβάλλουν την ανάκληση της σύμφωνης γνώμης υγει−
ονομικής καταλληλότητας και τη διακοπή της λειτουρ−
γίας της μονάδας, η Διεύθυνση Υγείας της Ν.Α. ενημε−
ρώνει σχετικά την Αδειοδοτούσα Αρχή η οποία εκδίδει 
απόφαση διακοπής λειτουργίας της μονάδας, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.3325/2005. Για 
την επαναλειτουργία της μονάδας απαιτείται η έκδοση 
σχετικής απόφασης, αφού προηγουμένως η Διεύθυνση 
Υγείας της Ν.Α. χορηγήσει, εκ νέου, σύμφωνη γνώμη 
υγειονομικής καταλληλότητας.

3.7 Στην περίπτωση υγειονομικών παραβάσεων οι 
οποίες δεν υποχρεώνουν σε διακοπή λειτουργίας της 
μονάδας, ενημερώνεται η Αδειοδοτούσα Αρχή η οποία 
εφαρμόζει τις διατάξεις των άρθρων 10 και 24 του 
ν. 3325/2005, ανάλογα με την περίπτωση.

Άρθρο 4
Σχεδιάγραμμα

4.1 Στο σχεδιάγραμμα (κάτοψη), που συνοδεύει τη σύμ−
φωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας, απεικονί−
ζονται όλοι οι χώροι της μονάδας, χωρίς μηχανολογικό 
εξοπλισμό και αναγράφεται η χρήση του κάθε χώρου.

4.2 Το σχεδιάγραμμα που διαβιβάζεται από την Αδειο−
δοτούσα Αρχή στη Διεύθυνση Υγείας φέρει ειδική σφρα−
γίδα με τα διακριτικά της υπηρεσίας και την ένδειξη «Το 
παρόν σχεδιάγραμμα συνοδεύει το υπ’ αριθμ. … έγγραφο 
(διαβιβαστικό)», χωρίς άλλα χαρακτηριστικά. 

Άρθρο 5
Διαδικασία

Α) Παροχή σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλλη−
λότητας, κατά τη διαδικασία χορήγησης άδειας εγκα−
τάστασης και λειτουργίας

Α1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην Αδειοδοτού−
σα Αρχή σχεδιάγραμμα της εγκατάστασης σε τρία (3) 
αντίγραφα.

Α2. Η Αδειοδοτούσα Αρχή εξετάζει εάν το σχεδιά−
γραμμα έχει τις προβλεπόμενες κατά τα ανωτέρω προ−
διαγραφές άλλως ζητάει από τον ενδιαφερόμενο την 
προσκόμιση νέου.

Α3. Η άδεια εγκατάστασης κοινοποιείται στη Διεύ−
θυνση Υγείας της Ν.Α. με δύο (2) σειρές σχεδιαγραμ−
μάτων.

Α4. Όταν πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση και πριν 
από τη λειτουργία αυτής, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει 
στην Αδειοδοτούσα Αρχή αίτημα, προκειμένου να του 
χορηγηθεί άδεια λειτουργίας.

Α5. Η Αδειοδοτούσα Αρχή ενημερώνει σχετικά τη Δι−
εύθυνση Υγείας της Ν.Α.

Α6. Η Διεύθυνση Υγείας της Ν.Α. διενεργεί αυτοψία 
εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
ενημέρωσής της. Ειδικά για τις Περιφέρειες Βορείου και 
Νοτίου Αιγαίου, η προθεσμία είναι είκοσι (20) εργάσιμες 
ημέρες.

Α7. Η Διεύθυνση Υγείας της Ν.Α. χορηγεί τη σύμφωνη 
γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας (μνημονεύονται 
συγκεκριμένες διατάξεις).

Α8. Η Αδειοδοτούσα Αρχή χορηγεί την άδεια λειτουρ−
γίας, στην οποία τίθεται ο όρος «Να τηρούνται οι …….. 
υγειονομικές διατάξεις (μνημονεύονται)».

Β) Παροχή σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλλη−
λότητας, κατά τη διαδικασία χορήγησης ενιαίας άδειας 
εγκατάστασης και λειτουργίας (πρώτη άδεια− νομιμο−
ποίηση μονάδας)

Β1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην Αδειοδοτού−
σα Αρχή σχεδιάγραμμα της εγκατάστασης σε τρία (3) 
αντίγραφα.

Β2. Η Αδειοδοτούσα Αρχή εξετάζει εάν το σχεδι−
άγραμμα έχει τις προβλεπόμενες κατά τα ανωτέρω 
προδιαγραφές άλλως ζητάει από τον ενδιαφερόμενο 
τη προσκόμιση νέου. Στη συνέχεια διαβιβάζει στη Δι−
εύθυνση Υγείας της Ν.Α. σχεδιάγραμμα της εγκατά−
στασης σε δύο (2) αντίγραφα, σύμφωνα με την δια−
δικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. 
Φ15/οίκ.7815/615/2005 υπουργικής απόφασης.

Β3. Ισχύουν τα αναφερόμενα στις παραγράφους 6, 7 
και 8 της Περίπτωσης Α΄.

Γ) Παροχή σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλ−
ληλότητας, κατά τη διαδικασία χορήγησης ειδικής δή−
λωσης

Γ1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην Αδειοδοτού−
σα Αρχή σχεδιάγραμμα της εγκατάστασης σε τρία (3) 
αντίγραφα.

Γ2. Η Αδειοδοτούσα Αρχή εξετάζει εάν το σχεδι−
άγραμμα έχει τις προβλεπόμενες κατά τα ανωτέρω 
προδιαγραφές άλλως ζητάει από τον ενδιαφερόμενο 
τη προσκόμιση νέου. Στη συνέχεια διαβιβάζει στη Δι−
εύθυνση Υγείας της Ν.Α. σχεδιάγραμμα της εγκατά−
στασης σε δύο (2) αντίγραφα, σύμφωνα με την δια−
δικασία που προβλέπεται στο άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 
Φ15/οίκ.7816/616/2005 υπουργικής απόφασης.

Γ3. Ισχύουν τα αναφερόμενα στις παραγράφους 6, 7 
και 8 της Περίπτωσης Α΄.

Δ) Παροχή σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλλη−
λότητας, κατά τη διαδικασία τροποποίησης ως προς το 
φορέα ή την επωνυμία της άδειας λειτουργίας ή της 
ειδικής δήλωσης

Εφόσον δεν έχει γίνει αλλαγή στη μονάδα, δεν απαι−
τείται η χορήγηση σύμφωνης γνώμης υγειονομικής κα−
ταλληλότητας.
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Ε) Παροχή σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλλη−
λότητας, κατά τη διαδικασία χορήγησης προθεσμίας για 
τεχνική ανασυγκρότηση ή μεταφορά της μονάδας

Για τη χορήγηση προθεσμίας για τεχνική ανασυγκρό−
τηση ή μεταφορά της μονάδας, με παράλληλη λειτουρ−
γία αυτής, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 
10 του ν. 3325/2005, απαραίτητη προϋπόθεση είναι είτε 
η κατά τα ανωτέρω παροχή της σύμφωνης γνώμης είτε 
η γνωμοδότηση της Διεύθυνση Υγείας της Ν.Α. ότι δεν 
υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, από τη λειτουρ−
γία της μονάδας.

Άρθρο 6
Λοιπές διατάξεις

6.1 Η χορηγούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις της πα−
ρούσας απόφασης, άδεια λειτουργίας ή ειδική δήλωση, 
κοινοποιείται στη Διεύθυνση Υγείας της Ν.Α.

6.2 Προκειμένου για εταιρική επιχείρηση, αναγράφεται 
στις ανωτέρω αποφάσεις και στην ειδική δήλωση του προ−
ηγούμενου εδαφίου, ο υγειονομικός υπεύθυνος της επιχεί−
ρησης, ο οποίος δηλώνεται στην Αδειοδοτούσα Αρχή με 
ταυτόχρονη δήλωση αποδοχής του ορισμού του. 

6.3 Στις περιπτώσεις κτιριακής ή μηχανολογικής επέ−
κτασης / εκσυγχρονισμού / διαρρύθμισης, απαιτείται η 
παροχή της κατά τα ανωτέρω σύμφωνης γνώμης υγει−
ονομικής καταλληλότητας, εφόσον επέρχονται αλλαγές 
στις υγειονομικές συνθήκες λειτουργίας της μονάδας, 
κατά την κρίση της Αδειοδοτούσας Αρχής.

6.4 Καταργείται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 
3 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Φ15/οίκ.7816/ 616/2005 
(ΦΕΚ 542Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης και κάθε άλλη 
διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις της 
παρούσας απόφασης.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η εφαρμογή της παρούσας αρχίζει από την ημερο−
μηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνή−
σεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα,13 Ιουνίου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΔΗΜ. ΣΙΟΥΦΑΣ ΔΗΜ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F

Αριθμ. 07/ΔΤΑ/6510 (3)
    Λειτουργία της λαϊκής αγοράς Αγ. Σοφίας της Γ΄/Π.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1− Τις διατάξεις του ν. 2503/1997(ΦΕΚ 107/1997 τ.Α΄) « 

Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις »

2− Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2323/ 
1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 
3377/2005, σύμφωνα με την οποία

«Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας μπορεί με από−

φασή του να εγκρίνει την ίδρυση, τη μετακίνηση ή την 
κατάργηση λαϊκών αγορών στην περιφέρεια της Ν.Α. 
Αθηνών − Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, ύστερα από πρό−
ταση του οικείου Οργανισμού Λαϊκών Αγορών και γνώμη 
του οικείου δημοτικού συμβουλίου και της υπηρεσίας 
Τροχαίας». 

3− Το υπ’ αριθμ. 9394/16.5.2007 έγγραφο του Οργα−
νισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας − Πειραιά με το οποίο 
μας διαβιβάστηκαν η υπ’ αριθμ. 17/3.5.2007 (Θέμα 10ο) 
πράξη του Διοικητικού του Συμβουλίου, η υπ’ αριθμ. 
897/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά, 
το 1014/22/11α/21.3.2007 έγγραφο της Τροχαίας Κορυδαλ−
λού και το 4347/ΓΕΔΣΕ/ΔΙΣΛ/19.4.2007 σχετικά με το 
χώρο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Αγ. Σοφίας της 
Γ΄/Π, αποφασίζουμε:

Την επέκταση των ορίων της λαϊκής αγοράς του Ε΄ 
Δημ. Διαμ/τος μέχρι την οδό Δερβενακίων όταν λειτουρ−
γεί στις οδούς: Φωτ. Κορυτσάς, Μακεδονίας, Δράμας και 
μέχρι την οδό Θερμοπυλών όταν λειτουργεί στην οδό 
Καλλέργη. Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

  Πειραιάς, 6 Ιουνίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F

Αριθμ. 15637/4268 (4)
     Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου στο Κέ−

ντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ του Δήμου Αγιά−
σου Νομού Λέσβου. 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρ. 31 του ν. 3013/2002, άρθρ. 15 

παρ. 1 του ν. 3260/2004, άρθρ. 6 του ν. 2527/1997.
2. Την από 13.1.2004 Γνωμοδότηση της ΚΕΔΚΕ
3. Τα υπ’ αριθμ. ΟΔΕΚΕΠ/6901/8.9.2005, Φ.7/2/7772/

ΟΔΕΚΕΠ/14.10.2005, Φ. 10307/17.5.2006, Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/ 
11123/8.5.2006 έγγραφα του ΥΠΕΣΔΔΑ, με τα οποία πα−
ρέχονται διευκρινήσεις και οδηγίες για τη συμπλήρωση 
των συμβάσεων των ΚΕΠ. 

4. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/170/11780/10.5.2007 έγ−
γραφο του Υφυπουργού ΕΣΔΔΣΑ Απόστολου Ανδρε−
ουλάκου, το οποίο αφορά στην κατανομή συμβάσεων 
μίσθωσης έργου τρίμηνης διάρκειας σε ΚΕΠ των οποί−
ων οι συμβάσεις λήγουν κατά τη χρονική περίοδο από 
1.6.2007 έως 30.6.2007 και σύμφωνα με τις οδηγίες του 
οποίου θα πρέπει να συναφθεί καταναμηθείσα σύμβαση, 
αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης 
έργου από το Δήμο Αγιάσου Νομού Λέσβου, διάρκειας 
έως τρεις (3) μήνες στο ΚΕΠ του Δήμου, του οποίου 
οι συμβάσεις μίσθωσης έργου λήγουν κατά το χρονικό 
διάστημα από 1.6.2007 έως 30.6.2007, με την προϋπόθεση 
εφαρμογής των παρακάτω όρων: 




