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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. Δ5 1035976 ΕΞ2013
(1)
Ανανέωση της ισχύος της απόφασης της επιστροφής
του Ε.Φ.Κ. (Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης) στους δι−
καιούχους από την χρησιμοποίηση πετρελαίου εσω−
τερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, το οποίο χρησι−
μοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 284/88 (ΦΕΚ 128/Α΄) «περί Οργανισμού του
Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 22 του
Ν.3634/2008 περί «ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ
ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ − ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙ−
ΚΙΑΣ − ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ − ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΑ−
ΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» (ΦΕΚ
9/Α΄/29.1.2008), με τις οποίες τροποποιείται το άρθρο 73
παρ. 1 περ. ΣΤ΄ του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1947/1991 (ΦΕΚ
70/Α΄/91) «Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και
άλλες ρυθμίσεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 6 του ν. 2362/1995
«Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄), όπως ισχύουν.
5. Την αριθ. Δ5Α 1004229 ΕΞ2013/10.1.2013 απόφαση
έγκρισης δέσμευσης πίστωσης.
6. Την αριθ. 1075801/3809/0005/31−7−2009 απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Παράταση
της επιστροφής Ε.Φ.Κ. (Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης)
στους δικαιούχους από την χρησιμοποίηση πετρελαίου
εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, το οποίο χρησι−
μοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία» (ΦΕΚ 1594/Β΄/4−
8−2009), η οποία ανανεώθηκε με την αριθ. Δ5Α 1132159
ΕΞ 2012/25.09.2012 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2586/Β΄).
7. Τις διατάξεις της ΚΥΑ ΔΕΦΚΑ 5007302 ΕΞ 2013/
26.2.2013 (ΦΕΚ 451/Β΄) «Καθορισμός των όρων, των προ−
ϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή προσώ−
πων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η
επιστροφή της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και
του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του
πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της
περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του
ν. 2960/01 (ΦΕΚ 265/Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»,
το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία».
8. Την αριθ. Δ6Α 1066361 ΕΞ 2012/26.04.2012 Απόφαση
με θέμα «Συγκρότηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο−
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.»
(ΦΕΚ 1363/Β΄).
9. Το Π.Δ. 90 (ΦΕΚ 144/Α΄/5−7−2012) «Διορισμός Υπουρ−
γού και Υφυπουργών».
10. Την κατάργηση του ειδικού χρωματισμένου και
ιχνηθετημένου πετρελαίου και την ανάγκη αποτελε−
σματικότερης παρακολούθησης του πετρελαίου εσω−
τερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται
αποκλειστικά στη γεωργία, σε εφαρμογή του άρθρου 8
της οδηγίας 2003/96/ΕΚ, με την καθιέρωση διαδικασίας
επιστροφής του Ε.Φ.Κ. και ελέγχου της νόμιμης χρήσης
αυτού από τα δικαιούχα προς επιστροφή πρόσωπα.
11. Την διαπίστωση ότι με τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται δαπάνη ύψους περίπου 100.000,00 € σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία θα βαρύ−
νει τις πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (Ειδικός
Φορέας 23 110 − Κ.Α.Ε. 0874), αποφασίζουμε:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

1) Ανανεώνουμε την ανάθεση στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙ−
ΡΑΙΩΣ − Α.Τ.Ε. BANK της επιστροφής στους αγρότες
του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) από την χρη−
σιμοποίηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL)
κινητήρων που χρησιμοποιείται στην γεωργία, με πί−
στωση των δικαιούμενων ποσών στους τραπεζικούς
λογαριασμούς τους, που έγινε δυνάμει της απόφασης
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθ.
πρωτ. 1075801/3809/0005/31−7−2009 (ΦΕΚ 1594/Β΄/4−8−
2009), μόνο για την καταβολή της πρώτης (Α΄) δόσης.
2) Η ανάθεση γίνεται με τους ίδιους όρους της ανω−
τέρω απόφασης με εξαίρεση τον όρο της παραγράφου
1 του άρθρου 4 ήτοι την αμοιβή της Τράπεζας για τις
παρεχόμενες υπηρεσίες, η οποία ορίζεται στο ποσό
0,20 ευρώ. Κατά την πληρωμή της ανωτέρω αμοιβής
θα γίνουν οι οριζόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις
κρατήσεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

F
Αριθ. 10800/310
(2)
Τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας ερασιτεχνι−
κών σταθμών ασυρμάτου.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.δ. 1244/1972 όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.2801/
2000 (ΦΕΚ Α΄ 46) περί «ρυθμίσεων θεμάτων Υπουργείου
Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις».
β) της παρ. 5 του άρθρου 15 του ν.δ. 1244/1972 που
προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2801/2000
(ΦΕΚ Α΄ 46) καθώς και της παρ. 10 του άρθρου 2 του
ν.2801/2000 (ΦΕΚ Α΄ 46).
γ) του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚΑ΄ 141) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
δ) του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, Μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών»,
όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ Α΄ 160).
ε) του Π.Δ. 293/1999 (ΦΕΚ Α΄ 263) «Οργανισμός του
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως ισχύει.
στ) της αριθ. Υ43/5−7−2012 (ΦΕΚ Β΄ 2094) κοινής υπουρ−
γικής απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υπο−
δομών Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστι−
κότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σταύρο
Καλογιάννη».
ζ) της 38200/1136/11−8−2011 (ΦΕΚ Β΄ 1969) υπουργικής
απόφασης «Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών
σταθμών ασυρμάτου».
η) του Ν. 4070/10−04−2012 (ΦΕΚ Α΄ 82) «Ρυθμίσεις Ηλε−
κτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων
και άλλες διατάξεις».
θ) της αριθ. 45258/1288/22−10−12 (ΦΕΚ Β΄ 2845) κοινής
υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση του Εθνικού Κα−
νονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ)».

ι) της 48263/959/9−11−2012 (ΦΕΚ Β΄ 2997) κοινής υπουρ−
γικής απόφασης «Εγκαταστάσεις Κατασκευών Κεραιών
Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης,
εξαιρούμενες από την αδειοδότηση σύμφωνα με την
παρ. 23 του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012».
2. Την ανάγκη τροποποίησης του κανονισμού λειτουρ−
γίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου μετά και την
ισχύ νεώτερου κανονιστικού πλαισίου για κεραίες και
ραδιοσυχνότητες που σχετίζονται με την υπηρεσία ρα−
διοερασιτέχνη.
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση της αριθ. 38200/1136/11−8−2011
υπουργικής απόφασης «Κανονισμός λειτουργίας
ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου»
Α. Στο άρθρο 9 της ΥΑ38200/1136/2011, προστίθεται
νέα παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Σε περίπτωση αιτήματος για τακτή ανανέωση της
άδειας (με την παρέλευση 10ετίας) εάν υπάρχει αλλα−
γή στα αναγραφόμενα στοιχεία επί της αδείας, η ΑΠΥ
δεν προβαίνει σε ξεχωριστή πράξη τροποποίησης της
άδειας αλλά την ανανεώνει αναγράφοντας πλέον τα
νεότερα στοιχεία.»
Β. Ο πίνακας του άρθρου 21 της ΥΑ38200/1136/2011,
αντικαθίσταται με τον ακόλουθο:
Μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς
Υποζώνες συχνοτήτων
κορυφής (PEP) εξόδου πομπού
(σε MHZ)
(σε Watt)
«ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
«ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1» ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ
ΕΠΙΠΕΔΟΥ»

Από

Έως

0.1357

0.1378

1 W eirp

−**

0.472

0.479

1 W eirp

−**

1,81

1,85

500

−**

3,5

3,8

500

−**

7

7,1

500

−**

7,1

7,2

500

10

10,1

10,15

500

−**

14

14,25

500

−**

14,25

14,35

500

10

18,068

18,168

500

−**

21

21,45

500

10

24,89

24,99

500

−**

28

29,7

500

10

* 50

* 52

100

−**

*70

* 70,25

100

−**

144

146

100

10

430

440

100

10

50

−**

Άνω των 1240

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ (*) = Μετά από τη σύμφωνη γνώμη του
ΓΕΕΘΑ, οι υποζώνες 50−52 MHz και 70,00−70,25 MHz,
είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται από ραδιοερασιτε−
χνικούς σταθμούς ασυρμάτου, σε δευτερεύουσα βάση,
για πειραματικές δραστηριότητες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ (**) = Δεν επιτρέπεται εκπομπή.
Γ. Το άρθρο 26 της ΥΑ38200/1136/2011, αντικαθίσταται
ως εξής: «Άρθρο 26 Αναμεταδότες−Επαναλήπτες−Ραδι−
οφάροι.
1. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του ραδιοερασιτεχνι−
σμού και της διευκόλυνσης των ραδιοερασιτεχνικών
επικοινωνιών επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου, εκ−
δίδονται από τις ΑΠΥ ειδικές άδειες «κατηγορίας 1»
αναμεταδοτών−επαναληπτών−ραδιοφάρων, μόνο σε
ραδιοερασιτεχνικούς συλλόγους, έπειτα από «μελέτες
ηλεκτρομαγνητικής εναρμόνισης» που πραγματοποιού−
νται με μέριμνα των ιδίων ενδιαφερόμενων ραδιοερα−
σιτεχνικών συλλόγων. Για το σκοπό αυτό λαμβάνονται
υπόψη ιδίως τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά
των υφιστάμενων νομίμως λειτουργούντων ραδιοερα−
σιτεχνικών σταθμών.
2. Για την έκδοση ειδικής άδειας «κατηγορίας 1» ανα−
μεταδοτών−επαναληπτών−ραδιοφάρων, υποβάλλεται
αίτηση στην ΑΠΥ. Η αίτηση υπογράφεται από τον νό−
μιμο εκπρόσωπο του ραδιοερασιτεχνικού συλλόγου ή
από το φυσικό πρόσωπο που νομίμως έχει εξουσιοδο−
τηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό (εφεξής «υπεύθυνος
του αναμεταδότη−επαναλήπτη−ραδιοφάρου»). Η αίτηση
συνοδεύεται από φάκελο που περιλαμβάνει:
2.1. Υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8 του ν. 1599/1986)
που υπογράφεται από τον υπεύθυνο του αναμεταδό−
τη−επαναλήπτη−ραδιοφάρου με την οποία αποδέχεται
κάθε ευθύνη για την σύννομη εγκατάσταση και καλή
λειτουργία του σταθμού και δηλώνει ότι έχουν πραγ−
ματοποιηθεί οι μελέτες και οι απαραίτητοι έλεγχοι που
εξασφαλίζουν ότι κατά την λειτουργία του αναμεταδό−
τη−επαναλήπτη−ραδιοφάρου δεν προκαλούνται επιβλα−
βείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες των Ενόπλων
Δυνάμεων, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, άλλων
νομίμως λειτουργούντων ραδιοερασιτεχνικών αναμε−
ταδοτών − επαναληπτών − ραδιοφάρων καθώς και σε
άλλα νομίμως λειτουργούντα ραδιοδίκτυα ή σταθμούς
ραδιοεπικοινωνιών.
2.2. Υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8 του ν. 1599/1986)
που υπογράφεται από τον υπεύθυνο του αναμεταδότη−
επαναλήπτη−ραδιοφάρου, στην οποία δηλώνεται ότι
έχουν εξασφαλισθεί όλες οι απαραίτητες άδειες και
εγκρίσεις και τηρούνται τα προβλεπόμενα για την ηλε−
κτρομαγνητική συμβατότητα.
2.3. Αναλυτική περιγραφή της θέσης του σταθμού,
συμπεριλαμβανομένων τοπωνυμίου και των συντεταγμέ−
νων, συνοδευόμενη από χάρτη της ευρύτερης περιοχής
εγκατάστασης με αποτύπωση της ακριβούς θέσης του
σταθμού.
2.4. Άδεια του ιδιοκτήτη του χώρου ο οποίος επιτρέπει
την εγκατάσταση του αναμεταδότη−επαναλήπτη−ρα−
διοφάρου συμπεριλαμβανομένης και της κεραίας του.
2.5. Τεχνικό παράρτημα στο οποίο περιέχονται σχέδιο
συντήρησης του αναμεταδότη−επαναλήπτη−ραδιοφά−
ρου, τεκμηρίωση της αναγκαιότητας λειτουργίας του
καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του χρησιμοποι−
ούμενου εξοπλισμού.
2.6. Προβλεπόμενο παράβολο.
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2.7. Το ισχύον καταστατικό του ραδιοερασιτεχνικού
συλλόγου.
2.8. Μέσο ηλεκτρονικής καταγραφής στο οποίο θα
περιλαμβάνονται επεξεργάσιμα ηλεκτρονικά αρχεία, με
την αίτηση και το τεχνικό παράρτημα.
3. Υποδείγματα της ως άνω αίτησης, του τεχνικού
παραρτήματος και των μορφοτύπων ηλεκτρονικών αρ−
χείων, αναρτώνται στον ιστοχώρο του ΥΥΜΔ με μέριμνα
της κεντρικής υπηρεσίας του ΥΥΜΔ.
4. Η ΑΠΥ, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, των
τεχνικών και λοιπών στοιχείων των αιτήσεων, αποστέλ−
λει στην κεντρική υπηρεσία του ΥΥΜΔ το μέσο ηλεκτρο−
νικής καταγραφής που προβλέπεται στην ως άνω παρά−
γραφο 2.8. Στη συνέχεια, η κεντρική υπηρεσία του ΥΥΜΔ,
η οποία δύναται να προβαίνει σε δειγματοληπτικούς
ελέγχους και συνεννοήσεις με άλλες τυχόν συναρμόδιες
υπηρεσίες, χορηγεί διακριτικό κλήσεως και ενημερώνει
την ΑΠΥ, η οποία εκδίδει την ειδική άδεια, αντίγραφο
της οποίας αποστέλλει στην κεντρική υπηρεσία του
ΥΥΜΔ για την έκδοση των επικαφοποιημένων ενημερω−
τικών, συγκεντρωτικών πινάκων και στην ΕΕΤΤ για την
ενημέρωση του Εθνικού Μητρώου Ραδιοσυχνοτήτων.
5. Απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία
οποιουδήποτε αναμεταδότη−επαναλήπτη−ραδιοφάρου
για τον οποίο δεν έχει εκδοθεί ειδική άδεια.
6. Στα πλαίσια της επίτευξης του σκοπού του ρα−
διοερασιτεχνισμού, όλοι οι αδειοδοτημένοι σταθμοί
αναμεταδοτών−επαναληπτών−ραδιοφάρων μπορούν να
χρησιμοποιούνται ισότιμα και ανεμπόδιστα από όλους
τους αδειοδοτημένους ραδιοερασιτέχνες σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις. Η χρήση αναμεταδότη−επα−
ναλήπτη−ραδιοφάρου αποκλειστικά και μόνο από συ−
γκεκριμένους ραδιοερασιτέχνες ή σύλλογο ραδιοερα−
σιτεχνών, απαγορεύεται. Οι υπεύθυνοι των σταθμών
αναμεταδοτών−επαναληπτών−ραδιοφάρων οφείλουν
να φροντίζουν για την ορθή και αδιάλειπτη λειτουργία
αυτών λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις, τον
παρόντα κανονισμό (ιδίως τα άρθρα 15, 19, 20 και 21)
καθώς και την ραδιοερασιτεχνική δεοντολογία.
7. Σε περιπτώσεις πρόκλησης παρεμβολών ή/και άλλων
λειτουργικών προβλημάτων συστηματικών συνακροά−
σεων κ.λπ. σε υφιστάμενους νομίμως λειτουργούντες
ραδιοερασιτεχνικούς αναμεταδότες−επαναλήπτες−ραδι−
οφάρους, ο υπεύθυνος του πιο πρόσφατα αδειοδοτημέ−
νου αναμεταδότη−επαναλήπτη−ραδιοφάρου αίρει άμεσα
κάθε δυσλειτουργία ή προβαίνει σε προσωρινή διακοπή
λειτουργίας του, μέχρι την επίλυση του προβλήματος.
Σε περιπτώσεις πρόκλησης «επιβλαβών παρεμβολών», ο
υπεύθυνος του αναμεταδότη−επαναλήπτη−ραδιοφάρου
προβαίνει άμεσα σε προσωρινή διακοπή λειτουργίας
του, μέχρι την επίλυση του προβλήματος.
8. Όταν αναμεταδότες−επαναλήπτες−ραδιοφάροι λει−
τουργούν ταυτόχρονα σε κοινό κύκλωμα είτε ως σταθ−
μοί αναμετάδοσης ή εν παραλλήλω ή σε διαφορετικές
συχνότητες, κάθε σταθμός πρέπει να εκπέμπει το δικό
του χαρακτηριστικό κλήσεως ή αυτό που χαρακτηρίζει
όλους τους σχετικούς σταθμούς.
9. Η διάρκεια ισχύος της ειδικής άδειας αναμεταδότη−
επαναλήπτη−ραδιοφάρου είναι δεκαετής και ανανεώ−
νεται/τροποποιείται για νέα περίοδο δέκα (10) ετών με
αίτηση του ενδιαφερομένου προσκομίζοντας εκ νέου
όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένου
και του προβλεπόμενου παραβόλου. Με τη λήξη ισχύος
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της ειδικής άδειας αίρεται αυτομάτως κάθε δικαίωμα
λειτουργίας του σταθμού, συμπεριλαμβανόμενων και
των δικαιωμάτων εγκατάστασης της κεραίας του.
10. Παράλληλα με τις διαδικασίες της αδειοδότησης
αναμεταδότη−επαναλήπτη−ραδιοφάρου και πριν την
εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του σταθμού, ο
ενδιαφερόμενος ραδιοερασιτεχνικός σύλλογος οφεί−
λει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες
προκειμένου να εξασφαλίσει την άδεια εγκατάστασης
της κατασκευής κεραίας ή την υποβολή ηλεκτρονικής
δήλωσης της ΕΚΚΧΟ ανάλογα με την περίπτωση και
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
11. Η κεντρική υπηρεσία του ΥΥΜΔ δύναται κατά και−
ρούς να διενεργεί απογραφές, ώστε να καταγράφονται
επικαιροποιημένα στοιχεία των ραδιοερασιτεχνικών
αναμεταδοτών−επαναληπτών−ραδιοφάρων.»
Άρθρο 2
Λοιπές − Μεταβατικές διατάξεις
1. Όσοι ενδιαφερόμενοι είχαν ανταπεξέλθει επιτυχώς
στις εξετάσεις για την απόκτηση οποιασδήποτε κατηγο−
ρίας πτυχίου ραδιοερασιτεχνών πριν από την ισχύ της
υπουργικής απόφασης 38200/1136/2011 και για οποιοδή−
ποτε λόγο δεν εκδόθηκε αντίστοιχο πτυχίο, μπορούν με
αίτηση τους συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαι−
ολογητικά της παρ.7 του άρθρου 3 της υπόψη Απόφασης,
να ζητήσουν την έκδοση πτυχίου «Κατηγορίας 1» (HAREC).
2. Όπου στην υπουργική απόφαση 38200/1136/2011
αναγράφεται «Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και
Δικτύων (ΥΥΜΔ)», νοείται το Υπουργείο Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
(ΥΑΑΥΜΔ).
3. Όσες αιτήσεις για ειδικές άδειες «κατηγορίας 1» ανα−
μεταδοτών−επαναληπτών−ραδιοφάρων έχουν υποβληθεί
μετά την ημερομηνία ισχύος της υπουργικής απόφασης
38200/1136/2011, εξετάζονται σύμφωνα με το άρθρο 26
της ΥΑ38200/1136/2011 όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. (Γ) του άρθρου 1 της παρούσας. Για το σκοπό αυτό
οι ενδιαφερόμενοι σύλλογοι υποβάλλουν τα προβλεπό−
μενα στην παρούσα συμπληρωματικά δικαιολογητικά.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Μαρτίου 2013
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

F
Αριθ. 194/25735
(3)
Επιχορήγηση στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό – ΔΗ−
ΜΗΤΡΑ – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΘΕΣΣΑ−
ΛΟΝΙΚΗΣ (Ι.Δ.Ε.) για την εκπόνηση μελέτης «Βιολο−
γικής καταπολέμησης του έλκους της καστανιάς».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερ−
νητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/Α΄/85), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.

2. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως η νομο−
θεσία αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το
άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα».
3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν.4002/
2011 (ΦΕΚ Α΄ 180/22.8.2011).
4. Την αριθ. 188763/10.10.2011 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙ−
ΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευση επο−
πτευομένων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων νομικών προσώπων» (ΦΕΚ 2284/Β΄/13.10.2011).
5. Του άρθρου 11 του Π.Δ. 60/2007 (Α΄ 64) «Προσαρμογή
της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσι−
ών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της
επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου
2005».
6. Τις διατάξεις του ν. 1845/89 «Ανάπτυξης και Αξιοποίη−
ση της Αγροτικής Έρευνας και Τεχνολογίας – Δασο−
προστασία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102/Α/89), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα, τις διατάξεις
του άρθρου 4, σύμφωνα με τις οποίες το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.:
(α) αποτελεί τον κύριο φορέα εφαρμογής της πολιτικής
για την αγροτική έρευνα του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι αρμόδιο για τη διεξα−
γωγή της με έμφαση την εφαρμοσμένη έρευνα, για την
ανάπτυξη της τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, καθώς και
για την εισήγηση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, δια των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουρ−
γείου, της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας, που είναι
αναγκαία για την αγροτική ανάπτυξη της χώρας (παρ.
1), (β) εφαρμόζει την πολιτική της αγροτικής έρευνας
και τεχνολογίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων (παρ. 1 στοιχείο α) και (γ) αναλαμβάνει τη
διεξαγωγή των ερευνητικών προγραμμάτων του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή φυσικών
ή νομικών προσώπων και επίσης πραγματοποιεί για
λογαριασμό τους μελέτες, εργαστηριακές αναλύσεις, δι−
αγνώσεις, αξιολογήσεις ποικιλιών, φυτοφαρμάκων κ.λπ.
7. Τις διατάξεις της παρ. 9, του άρθρου 31, του ν. 3147/
2003 (ΦΕΚ 135/Α/03), με τις οποίες συμπληρώθηκε ο
καταστατικός νόμος του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε (ν.1845/1989) και σύμ−
φωνα με τις οποίες, με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων μπορεί να ανατίθενται στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ένα−
ντι αποζημίωσης, μετά από εισήγηση της κατά περί−
πτωση αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου
Γεωργίας, η εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων, ει−
δικών έργων και εργασιών, η κατάρτιση προδιαγραφών
και η εκπόνηση μελετών, η διενέργεια εργαστηριακών
αναλύσεων κ.λπ. κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής
ή ειδικής διάταξης.
8. Την αριθ. 504/2005 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμ−
βουλίου του Κράτους, Τμήματος Ε΄ (Συνεδρίαση της
3ης Νοεμβρίου 2005), την οποία απεδέχθη ο Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την αριθ. πρωτ.
107793/6386/7−12−2005 απόφασή του, που αναφέρεται
στη δυνατότητα απευθείας ανάθεσης του ελληνικού
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δημοσίου (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων) με συμβάσεις υπηρεσιών στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. για την
εκτέλεση ειδικών έργων και εργασιών, την εκπόνηση
μελετών καθώς και την παροχή εξειδικευμένων υπηρε−
σιών σχετικών με το επιστημονικό αντικείμενο και τις
ερευνητικές δραστηριότητες του Ιδρύματος.
9. Του Π.Δ. 113/2010 (Α΄ 194) «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες».
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/88) «Ορ−
γανισμός Υπουργείου Γεωργίας».
11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 915/81 «Περί συστάσεως και
αναδιοργανώσεως υπηρεσιών τινών του Υπουργείου
Γεωργίας (ΦΕΚ 232/Α/81).
12. Την αριθ. Υ48/09−07−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Τον καθορισμό αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουρ−
γού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β΄ 21005/
09−07−2012).
13. Την υπ’ αριθμ. 280682/2009 (Β΄ 972) απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μετα−
βίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα,
Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Δι−
εύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να
υπογράφουν “με Εντολή Υπουργού”» που αφορά αρμοδι−
ότητες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Υποστήρι−
ξης και Επιθεώρησης, Διεύθυνση Οικονομική, σημείο 50
«Κατάρτιση, υπογραφή και τροποποίηση συμβάσεων».
14. Την αριθ. 1397/5674/16−1−2013 απόφαση έγκρισης για
τη δέσμευση πίστωσης ύψους εκατόν πενήντα χιλιάδων
ευρώ (€ 150.000,00 + ΦΠΑ) της Διεύθυνσης Οικονομικής
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πί−
στωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ειδικός Φορέας
Φ.29/110, Κ.Α.Ε. 2513 οικονομικού έτους 2013, για την κά−
λυψη δαπάνης ανάθεσης του έργου, στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΗΜΗΤΡΑ», η οποία καταχω−
ρίστηκε με α/α 4623 το Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, απο−
φασίζουμε:
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτές της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο−
λογισμού του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ –
ΔΗΜΗΤΡΑ», αποφασίζουμε:
Άρθρο 1ο
Επιχορηγούμε τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑ−
ΝΙΣΜΟ − ΔΗΜΗΤΡΑ με 150.000 € (+ ΦΠΑ) για την εκπό−
νηση μελέτης «Βιολογικής καταπολέμησης του έλκους
της καστανιάς» στα καστανοδάση και καστανεώνες των
Περιφερειακών Ενοτήτων Ξάνθης, Σερρών, Ημαθίας, Κο−
ζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς, Τρικάλων, Ηλείας, Αχαΐας,
Λέσβου, και Χανίων.
Άρθρο 2ο
Για την υλοποίηση της ανωτέρω διαδικασίας απαι−
τείται η υπογραφή σύμβασης μεταξύ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ δια του νομίμου
εκπροσώπου του και του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων ως νόμιμα εκπροσωπείται από
τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών στην οποία θα καθορίζονται όλες οι λεπτο−
μέρειες εφαρμογής.

Άρθρο 3ο
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ύψους
εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 150.000,00 + ΦΠΑ) για
το τρέχον οικονομικό έτος, η οποία θα καλυφθεί από
τις πιστώσεις του Φ. 29/110, ΚΑΕ 2513 και έχει εγκριθεί
η δέσμευση αντίστοιχης πίστωσης για την πληρωμή
της δαπάνης αυτής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΧΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

F
(4)
*Μεταφορά θέσης του Δήμου Περιστερίου.
Με την αριθ. οικ.4099/05−02−2013 απόφαση του Δη−
μάρχου Περιστερίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 101 και 183 του Ν.3584/2007, του
άρθρου 12 παρ. 5 του Ν. 3230/2004, του άρθρου 35
παρ. 5 του Ν. 4024/2011 καθώς και με τη σύμφωνη γνω−
μοδότηση του Β΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου (υπ’ αριθ.
26/2012 πρακτικό), και τις διατάξεις του άρθρου 280
του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται ο υπάλληλος με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ΜΠΕΚΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ζώη, με βαθμό Ε΄, από τον κλάδο ΥΕ
Εργατών Καθαριότητας στον κλάδο ΔΕ Χειριστών Μη−
χανημάτων Έργων, με την ίδια σχέση εργασίας, με με−
ταφορά της θέσης του.
(Αριθ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Πε−
ριστερίου 4096/05−02−2013).
(Αριθ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 7402/
6514/12−02−2013).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 229/Γ΄/1.3.2013.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος
ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΟΥ
F
(5)
*Μεταφορά θέσης του Δήμου Πειραιά.
Με την αριθ. 4807/442/07−02−2013 απόφαση του Δη−
μάρχου Πειραιά, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 76, 79 και 101 του Ν.3584/2007, του άρθρου
35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 καθώς και με τη σύμφωνη
γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Δήμου
Πειραιά (υπ’ αρ. 20/2012 πρακτικό) και τις διατάξεις του
άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται η μόνιμη
υπάλληλος, ΔΡΑΚΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ του Μάρκου, με βαθμό
Ε΄, από τον κλάδο ΥΕ − Θυρωρών/Κλητήρων/Γενικών
Καθηκόντων, στον κλάδο ΤΕ − Διοικητικού/Λογιστικού,
με μεταφορά της θέσης της.
(Aριθ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικού Δήμου Πειραιά 218/
21−1−2013).
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(Αριθ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 7618/
6674/13−2−2013).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 229/Γ΄/1.3.2013.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος
ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΟΥ
F
(6)
*Μεταφορά θέσης του Δήμου Ν. Ιωνίας.
Με την αριθ. 44/05−02−2013 απόφαση του Δημάρχου
Νέας Ιωνίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 76, 79, 101 και 224 του Ν.3584/2007, του
άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011, καθώς και με τη
σύμφωνη γνωμοδότηση του Δ΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου
(υπ’ αριθ. 18/2012 πρακτικό) και τις διατάξεις του άρθρου
280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Χαρίδημου, με βαθμό Ε΄, από
τον κλάδο ΔΕ Ειδικό Προσωπικό − Δημοτικής Αστυ−
νομίας στον κλάδο ΤΕ Ειδικό Προσωπικό − Δημοτικής
Αστυνομίας, με μεταφορά της θέσης της.
(Αριθ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρσιών Δήμου Νέας
Ιωνίας 3145/28−1−2013).
(Αριθ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 7778/
6809/13−2−2013).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 229/Γ΄/1.3.2013.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος
ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΟΥ
F
(7)
*Μεταφορά θέσης του Δήμου Αμαρουσίου.
Με την αριθ. 006380/24−1−2013 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα του Δήμου Αμαρουσίου, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76, 79, 101 και 224
του Ν.3584/2007, του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011
καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Δ΄ Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου (υπ’ αριθ. 18/2012 πρακτικό) και τις
διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσ−
σεται η μόνιμη υπάλληλος ΚΟΥΤΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του
Παναγιώτου, με βαθμό ΣΤ΄, από τον κλάδο ΔΕ Δημοτικής
Αστυνομίας στον κλάδο ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, με
μεταφορά της θέσης της.
(Αριθ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αμα−
ρουσίου ΔΥ/23−1−2013).
(Αριθ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 7410/
6522/12−2−2013).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 229/Γ΄/1.3.2013.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος
ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΟΥ
F
(8)
*Μεταφορά θέσης του Δήμου Ωρωπού.
Με την αριθ. 42/28−01−2013 απόφαση του Δημάρχου
Ωρωπού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 75, 79 και 101 του Ν.3584/2007, του άρθρου

35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 καθώς και με τη σύμφωνη
γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ανατολικής
Αττικής (υπ’ αριθ. 19/2012 πρακτικό) και τις διατάξεις του
άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται ο μόνιμος
υπάλληλος, ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αθανασίου, με
βαθμό Ε΄, από τον κλάδο ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
στον κλάδο ΥΕ16 Εργατών ΄Υδρευσης, με μεταφορά
της θέσης του.
(Αριθ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου
Ωρωπού 1934/28−01−2013).
(Αριθ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 7805/
6834/13−02−2013).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 229/Γ΄/1.3.2013.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος
ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΟΥ
F
Αριθ. Δ3/Γ/5741/1465
(9)
Τροποποίηση Κανονισμού Πυρασφάλειας για αεροδρό−
μια−ελικοδρόμια και πεδία προσγειώσεων αεροσκα−
φών.
Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Ν.Δ. 714/70, άρθρο 24 παρ. 1, περί «Ιδρύσεως
Διευθύνσεως Εναέριων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω
Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτι−
κής Αεροπορίας» (ΦΕΚ 238 A/1970), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
β. Του Π.Δ. 56/89 περί «Οργανισμού της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και
Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 28/A΄/1989), όπως τροποποιήθηκε
μεταγενέστερα.
γ. Του Ν.3913/2011 (ΦΕΚ 18/Α΄/2011) περί «Αναδιοργά−
νωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες
διατάξεις».
δ. Του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/2012) περί «΄Ιδρυσης και
μετονομασίας Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών».
ε. Του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/2012) περί «Διορισμού
Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
στ. Του Π.Δ. 57/2007 (ΦΕΚ Α΄ 59/2007) περί «Κωδικο−
ποίησης σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης
νομοθεσίας, που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α)», όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.
2. Το παράρτημα 14 της Σύμβασης του Σικάγο, όπως
ενσωματώθηκε στην Ελληνική έννομη τάξη με την αριθ.
ΥΠΑ/Δ2/33387/10002/30−8−2007 (ΦΕΚ 1816/Β΄/2007) από−
φαση Διοικητή ΥΠΑ, καθώς και το εγχειρίδιο Airport
Services Manual, Part 1 Rescue and Fire Fighting, Doc
9137−AN/898.
2. Την αριθ. Δ3/Γ/35526/8161/1−9−2008 (ΦΕΚ 1810/Β΄/9−
9−2008) απόφαση Διοικητή ΥΠΑ περί «΄Εγκρισης Κανο−
νισμού Πυρασφάλειας για αεροδρόμια−ελικοδρόμια και
πεδία προσγειώσεων αεροσκαφών».
3. Το από 11−1−2006 υπογραφέν Πρωτόκολλο συνεργα−
σίας στα πλαίσια του Μνημονίου Συνεργασίας, μεταξύ
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/Πολεμικής Αεροπορίας
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(Π.Α.) και του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών/
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), σχετικά με τη
συνεργασία σε θέματα παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτι−
λίας και χρήσης αεροδρομίων της Πολεμικής Αεροπο−
ρίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (άρθρο 6
Εκπαίδευση και πιστοποίηση προσωπικού Π.Α από ΥΠΑ).
4. Το από 9−2−2012 Πρακτικό Σύσκεψης του Συμβουλίου
Υψηλού Επιπέδου Πολεμικής Αεροπορίας και Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας (ΓΕΑ/Φ.292.7/ΑΔ/279344/13−3−2012)
και ιδιαίτερα τα αναφερόμενα στην ενότητα «Πυρασφά−
λεια Α/Δ κοινής χρήσης» αναφορικά με την ανάγκη πα−
ροχής διασταυρωτικής συμπληρωματικής εκπαίδευσης
Πυροσβεστών στο αρμόδιο προσωπικό της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας και της Πολεμικής Αεροπορίας
για στρατιωτικά και πολιτικά αεροσκάφη αντίστοιχα.
5. Το αριθ. Δ3/Γ/1316/25−2−2013 Ενημερωτικό − Εισηγη−
τικό Σημείωμα.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού.
7. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:
1. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι − ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗ−
ΠΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ του
Κανονισμού Πυρασφάλειας για Αεροδρόμια−Ελικοδρόμια
και Πεδία Προσγειώσεων αεροσκαφών, που εγκρίθηκε
με την αριθ. Δ3/Γ/35526/8161/01−09−2008 απόφαση Διοι−
κητή ΥΠΑ (ΦΕΚ 1810/Β΄/9−9−2008) προστίθεται παράγρα−
φος 11, ως ακολούθως:
Πρόγραμμα επιμόρφωσης πυροσβεστών ΓΕΑ, ΑΠΣ και
ΓΕΣ σε θέματα Πυρασφάλειας πολιτικών αεροσκαφών,
στους αερολιμένες κοινής χρήσης,όπου η πυρασφάλεια
καλύπτεται από πυροσβέστες των ανωτέρω Σωμάτων.

8

Κανονισμός αντιμετώπισης
εκτάκτων καταστάσεων ανά−
γκης αεροδρομίων (Emergency
Plan) και άσκηση επί χάρτου

1

1

9

Διατήρηση στοιχείων ατυχή−
ματος

1

1

10

Ανθρώπινοι παράγοντες− Δύνα−
μη της ομαδικής εργασίας

1

1

11

Εξετάσεις

1

Σύνολο ωρών

16

Εκπαίδευση στην πράξη
Τίτλος μαθήματος

1

Περιοδικός έλεγχος και δοκιμή
πυροσβεστικών μέσων

1

2

2

Εγκατάσταση πυροσβεστικών
σωλήνων και αυλών

3

2

3

Τεχνικές κατάσβεσης σε εξο−
μοιωτή κινητήρα και σύστημα
προσγείωσης

6

3

4

Πρακτική εξάσκηση στην πυρό−
σβεση και διάσωση σε περιβάλ−
λον με τεχνητό καπνό στο εκ−
παιδευτικό αεροσκάφος τύπου
BAC 1−11 ιδιοκτησίας ΥΠΑ

6

3

5

Πρακτική άσκηση αντιμετώ−
πισης έκτακτης κατάστασης
(κατάσβεση σε εξομοιωτή
κινητήρα−συστήματος προσγεί−
ωσης, διάσωση από το α/φος
BAC 1−11, μεταφορά τραυματιών
με φορεία και πραγματοποίηση
ΚΑΡΠΑ)

4

3

6

Πρακτική εξάσκηση στην χρήση
εξειδικευμένου διασωστικού
εξοπλισμού

4

2

Σύνολο ωρών

24

Θεωρητική εκπαίδευση
Α/Α
1

Τίτλος μαθήματος

Διδα− Αριθμός
κτικές εκπαι−
ώρες δευτών

Κατασβεστικά στοιχεία αερο−
σκαφών (κινητήρες, σύστημα
προσγείωσης, ευφλεκτότητα
υλικών κατασκευής)

2

2

Εσωτερικές φωτιές και διάσω−
ση σε συνθήκες καπνού

2

1

3

Τεχνικές−τακτικές πυρασφάλει−
ας σε αεροσκάφη

2

1

4

Πυρόσβεση−διάσωση σε ελικό−
πτερα και αεροσκάφη μεταφο−
ράς φορτίου

2

1

Επικίνδυνα υλικά−ραδιενεργά
(μεταφορά, αντιμετώπιση συμ−
βάντων, διαδικασίες απολύμαν−
σης)

2

6

Αναπνευστικές συσκευές−εντο−
λές και διαδικασίες ελέγχου

1

1

7

Κανονισμός Πυρασφάλειας

1

1

5

Διδα− Αριθμός
κτικές εκπαι−
ώρες δευτών

Α/Α

1

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ3/Γ/35526/8161/1−9−
2008 απόφαση Διοικητή ΥΠΑ (ΦΕΚ 1810/Β΄/9−9−2008).
3. Ισχύς της παρούσας απόφασης από δημοσιεύσεως
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

1

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ελληνικό, 1 Μαρτίου 2013
Η Διοικητής
ΦΩΦΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30
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