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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   Α4−442 (1)

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘ. 3/2012

Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 66
της Α.Δ. 7/09.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
  Έχοντας υπόψη: 
1) Το Ν.Δ. 136/46 «Περί Αγορανομικού Κώδικος» (Α΄ 298), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως το άρθρο 1.

2) Την Α.Δ. 7/09 «Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση 
Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισών μέχρι και την 
14−5−09» (Β΄ 1388), όπως ισχύει.

3) Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/05 «Κωδικοποίηση Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» 
(Α΄98).

4) Το Π.Δ. 397/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπο−
ρίου» (Α΄ 185), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5) Το Π.Δ. 65/2011 «Συγχώνευση των Υπουργείων…..».
6) Το Π.Δ. 83/2012 «Διορισμός του Αντωνίου Σαμαρά 

του Κωνσταντίνου…» ως Πρωθυπουργού.
7) Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−

ων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών».
8) Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−

τών Υπουργών και Υφυπουργών».
9) Την υπ’ αριθμ. 30376/Δ106 721 απόφαση «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων Αθανάσιο Σκορδά».

10) Την ανάγκη να ενισχυθεί η διαφάνεια των συναλλα−
γών και η προστασία επιχειρήσεων και καταναλωτών. 

11) Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορισμός ανώτατων τιμών διάθεσης ορισμένων 
ειδών που περιλαμβάνονται στις παραγράφους 6 και 7 
του άρθρου 1 της Α.Δ. 7/2009. 

Άρθρο 1

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 66 της κωδικοποι−
ημένης 7/2009 Αγορανομικής Διάταξης αντικαθίστανται 
ως εξής:

1. Καθορίζουμε κατωτέρω τις ανώτατες τιμές των 
ειδών του ΠΙΝΑΚΑ 1 της παραγράφου 6 του άρθρου 1, 
όταν αυτά προσφέρονται ή παρέχονται από επιχειρή−
σεις (κυλικεία, αναψυκτήρια, μπαρ, εστιατόρια και άλλα 
καταστήματα) και λοιπούς πωλητές, που δραστηριο−
ποιούνται εντός των χώρων−σημείων, που αναφέρονται 
στον ΠΙΝΑΚΑ 2 της παραγράφου 6 του άρθρου 1 της 
παρούσας, ήτοι: 
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ΕΙΔΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΕΣ 
ΤΙΜΕΣ

σε ευρώ 
με ΦΠΑ

1 Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία 
των 500 ML, εγχώριο ή μη 0,35

2 Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία 
των 750 ML εγχώριο ή μη 0,50

3
Τοστ με ζαμπόν και τυρί ή σάντου−
ιτς με ζαμπόν και τυρί, ψημένο ή 
άψητο 

1,35

4 Τοστ με τυρί ή σάντουιτς με τυρί, 
ψημένο η άψητο 1,15

5 Καφές ρόφημα ελληνικός μονός 1,20

6 Καφές ρόφημα γαλλικός φίλτρου 
μονός 1,20

7 Καφές ρόφημα εσπρέσο μονός (ζε−
στός ή κρύος) 1,35

8 Καφές ρόφημα στιγμιαίος (νεσκαφέ 
φραπέ κ.λπ.) μονός 1,20

9 Τσάι ρόφημα (ζεστό ή κρύο) 1,20

2. Καθορίζουμε κατωτέρω τις ανώτατες τιμές των 
ειδών του ΠΙΝΑΚΑ 3 της παραγράφου 7 του άρθρου 1, 
όταν αυτά διατίθενται από τις επιχειρήσεις (κυλικεία, 
αναψυκτήρια, καντίνες κ.λπ.) που δραστηριοποιούνται 
εντός των Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων (δημο−
τικών, γυμνασίων, λυκείων, ημερήσιων και νυχτερι−
νών).

ΕΙΔΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΕΣ 
ΤΙΜΕΣ 

σε ευρώ 
με ΦΠΑ

1

Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής 
άλεσης ή λευκό, με τυρί (με προ−
σθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας, 
μαργαρίνης και άλλων)

1,00

2

Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής 
άλεσης ή λευκό με τυρί και γαλο−
πούλα (με προσθήκη ή μη λαχανικών, 
τομάτας, μαργαρίνης και άλλων) 

1,25

3
Απλό αρτοσκεύασμα (σουσαμένιο 
κουλούρι) σε ατομική συσκευασία 
50 γραμμαρίων τουλάχιστον.

0,40

4
Τυρόπιτα—σπανακόπιτα με τυρί 
φέτα ή κασέρι βάρους 180 γραμμα−
ρίων τουλάχιστον, ανά τεμάχιο 

1,00

5 Εμφιαλωμένο νερό των 500 ML 0,35

6

Φυσικοί χυμοί φρούτων με 100% 
χυμό (χωρίς πρόσθετη ζάχαρη) σε 
ατομική συσκευασία 330 ML του−
λάχιστον. 

0,90

Άρθρο 2

1. Οι παραβάτες των διατάξεων της παρούσας διώ−
κονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν.δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικος», όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.

2. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται 
οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 66 της κωδικοποιη−
μένης Α.Δ. 7/2009.

Άρθρο 3
Έναρξη Ισχύος

Η έναρξη ισχύος της παρούσας ξεκινά από την ανα−
κοίνωση στον Ημερήσιο τύπο.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και να ανακοινωθεί στον ημερήσιο 
τύπο. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Αυγούστου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

F

    Αριθμ. 40002 οικ Φ. 109.1 (2)
Αναστολή λειτουργίας Πυροσβεστικού

Κλιμακίου Βεργίνας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Ν. 2612/98 (Α΄ 112) «Ανάθεσης της δασοπυρόσβε−

σης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις».
2. Της παραγράφου 10(α) του άρθρου 4 του 

Ν. 3511/2006 «Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώ−
ματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες δι−
ατάξεις» (Α΄ 258).

3. Του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νο−
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα».

4. Του Π.Δ. 85/12 (Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών».

5. Του Π.Δ. 86/12 (Α΄ 141) «Διορισμός Υπουργών Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την υπ’ αριθμ. 56624 Φ. 109.1/16−3−2000 (Β΄ 330) κοινή 
υπουργική απόφαση «Ίδρυση Πυροσβεστικών Κλιμακί−
ων»

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
απόφασης δεν προκύπτει οικονομική επιβάρυνση, απο−
φασίζουμε:

1. Αναστέλλουμε τη λειτουργία του Πυροσβεστικού 
Κλιμακίου Βεργίνας Ημαθίας.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Ιουλίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
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    Αριθμ. 40003 οικ Φ.109.1 (3)
Αναστολή λειτουργίας Πυροσβεστικού Κλιμακίου

Περιβολιού Γρεβενών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Ν. 2612/98 (Α΄ 112) «Ανάθεσης της δασοπυρόσβε−

σης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις».
2. Της παραγράφου 10(α) του άρθρου 4 του Ν. 3511/2006 

«Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθ−
μιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258).

3. Του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

4. Του Π.Δ. 85/12 (Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών».

5. Του Π.Δ. 86/12 (Α΄ 141) «Διορισμός Υπουργών Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την υπ’ αριθμ. 56624 Φ. 109.1/16−3−2000 (Β΄ 330) κοινή 
υπουργική απόφαση «Ίδρυση Πυροσβεστικών Κλιμακί−
ων»

7. Την υπ’ αριθμ. 65341 οικ. Φ109.1/04−12−2007 Υπουργική 
απόφαση «Αναστολή λειτουργίας των Πυροσβεστικών 
Κλιμακίων Επταχωρίου Νομού Καστοριάς, Τροπαίων Νο−
μού Αρκαδίας, Περιβολιού Νομού Γρεβενών και Βασιλι−
κού Νομού Ζακύνθου μετά τη λήξη έκαστης αντιπυρικής 
περιόδου και μέχρι την έναρξη της επόμενης» (Α΄ 258).

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
απόφασης δεν προκύπτει οικονομική επιβάρυνση, απο−
φασίζουμε:

1. Αναστέλλουμε τη λειτουργία του Πυροσβεστικού 
Κλιμακίου Περιβολιού Γρεβενών.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Αυγούστου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

F
    Αριθμ. 3177 (4)
Διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση, 

καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας, εργα−
σία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, εργα−
σίας κατά τις νυχτερινές ώρες των εργάσιμων, Κυ−
ριακών και εξαιρέσιμων ημερών για το Β΄ εξάμηνο 
του έτους 2012, για το προσωπικό της Διεύθυνσης 
Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των 
Αγροτικών Κτηνιατρείων της Π.Ε. Λάρισας και ενός 
οδηγού της Π.Ε. Λάρισας.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις 
διατάξεις του άρθρου 25 παραγ. 7 του Ν. 2738/99, βάσει 
των οποίων διαπιστώνεται η ανάγκη για υπερωρια−
κή απασχόληση και η καθιέρωση εργασίας με αμοιβή 
για το προσωπικό που υπηρετούσε στις Νομαρχιακές 

Αυτοδιοικήσεις και το οποίο μεταφέρθηκε στην Διεύ−
θυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας σύμφωνα με την 
υπ’ αριθμ. 6/03−01−2011 (ΦΕΚ66/28−01−2011 τ.Β΄) απόφα−
ση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί αυτοδίκαιης 
μεταφοράς του προσωπικού της Ν.Α Λάρισας στην 
Περιφέρεια.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/27−12−2010 
τ.Α΄) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 Ν. 3205/2003, όπως τρο−
ποποιήθηκε με το άρθρο 38 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152) 
βάσει των οποίων επιτρέπεται η καθιέρωση με αμοιβή 
εργασίας πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απα−
σχόλησης των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. 
και των Ο.Τ.Α. μόνο για την αντιμετώπιση εποχιακών, 
εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.

4. Την υπ’ αριθμ. 2/7275/0022/31−12−2003 διαταγή 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Γενι−
κό Λογιστήριο του Κράτους), με την οποία παρέχο−
νται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του 
Ν. 3205/2003.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 10 του Ν. 2503/1997 
και του Ν. 3833/2010 «περί δημοσιονομικής προσαρμο−
γής».

6. Την υπ’ αριθμ. 3951/εγκ.3/20−9−2006 εγκύκλιο του 
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με την οποία ζητά τη 
διενέργεια ελέγχων από αρμόδια όργανα της Κτηνι−
ατρικής υπηρεσίας στα καταστήματα Κτηνιατρικού 
ενδιαφέροντος κατά την ημέρα, αλλά και κατά τις νυ−
κτερινές ώρες.

7. Την αριθ. 10891/31−7−2007 (ΦΕΚ 1783/6−9−2007 τ.Β΄) 
απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσα−
λίας, «περί καθορισμού ωραρίου εργασίας σε 24ωρη 
βάση καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες».

8. Το γεγονός ότι στους Κ.Α.Ε. 0511 και 0512 του 
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2012 της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας έχουν εγγραφεί πιστώσεις ύψους 30.000 
ευρώ και 33.400 ευρώ αντίστοιχα και επίσης έχει γίνει 
η ανάληψη της υποχρέωσης με τις αρίθμ. 640/22−2−2012 
και 641/22−2−2012 αποφάσεις δέσμευσης πιστώσεων της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας για την κάλυψη της προκαλούμενης δαπάνης 
ύψους 26.400 ευρώ.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011.
10. Το γεγονός ότι κατά το Β΄ εξάμηνο του έτους 

2012, το προσωπικό που υπηρετεί στο Νομό είναι 18 
κτηνίατροι και ένας οδηγός και απαιτείται να εργάζε−
ται υπερωριακά για κάλυψη επειγουσών υπηρεσιακών 
αναγκών μέχρι έξι (6) ημέρες την εβδομάδα, από ώρες 
17:00 έως 22:00 και κατά μήνα 20 ώρες ο καθένας, καθώς 
και κατά πς Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, αλλά και 
κατά τις νυχτερινές ώρες των εργασίμων, Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών μέχρι δεκαέξι (16) ώρες ο καθένας 
το μήνα, κατά περίπτωση, αποφασίζουμε:

Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απα−
σχόληση και για απασχόληση κατά τις Κυριακές, εξαι−
ρέσιμες ημέρες καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες 
των εργασίμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, δέκα 
εννέα (19) υπαλλήλων για το Β΄ εξάμηνο του έτους 
2012, λόγω κάλυψης των αυξημένων υπηρεσιακών ανα−
γκών και υποχρεώσεων μας καθ’ όλη τη διάρκεια του 
24ώρου.
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Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία κατά 
τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες των εργασίμων 
ημερών καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2012 και μέχρι 
9.072 ώρες συνολικά για δέκα οκτώ (18) κτηνιάτρους 
που υπηρετούν στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Πε−
ριφέρειας Θεσσαλίας και στα Αγροτικά Κτηνιατρεία 
της Π.Ε. Λάρισας και ενός (1) οδηγού της Π.Ε. Λάρισας, 
ως κατωτέρω:

1. Υπερωρίες:
Δέκα εννέα (19) υπάλληλοι με είκοσι (20) ώρες τον 

μήνα για τέσσερις (4) μήνες =19x20x4= 1.520 ώρες.

2. Νυχτερινά:
Δέκα εννέα (19) υπάλληλοι με δεκαέξι (16) ώρες τον 

μήνα για τέσσερις (4) μήνες =19x16x4= 1.216 ώρες

3. Κυριακές − Εξαιρέσιμα:
Δέκα εννέα (19) υπάλληλοι με δεκαέξι (16) ώρες τον 

μήνα για τέσσερις (4) μήνες = 19x16x4= 1.216 ώρες
Η κατανομή των ωρών στους απασχολούμενους 

υπαλλήλους, θα γίνει με απόφασή μας, ανάλογα με τις 
εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες και το ύψος των 
εγγεγραμμένων σχετικών πιστώσεων στον προϋπολο−
γισμό του έτους 2012.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματικής παροχής υπερωριακής εν γένει απασχόλη−
σης των ανωτέρω ορίζεται ο Δ/ντής Κτηνιατρικής της 
Περιφέρειας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 29 Αυγούστου 2012

Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(5)

      Στην υπ’ αριθμ. 40979/7/2δ/26.7.2012 απόφαση του 
Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
περί απονομής της Ηθικής Αμοιβής του ΕΠΑΙΝΟΥ στην 
πολιτική υπάλληλο ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτα 
του Κωνσταντίνου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2272 τ.Β΄ 
από 6−8−2012 στη σελίδα 37930 στην Α΄ στήλη στον 60 
στίχο εκ των άνω διορθώνεται:

Το εσφαλμένο «Οικ/κού»,
Στο ορθό: «Λογ/κού».

  (Από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας)  
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