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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΕΦΚ5000214ΕΞ2009
(1)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Φ.
1554/811/17/12/2008 ΑΥΟΟ «Όροι και διατυπώσεις για
την μετουσίωση και την απαλλαγή από τον Ειδικό
Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης, που πα−
ραλαμβάνεται από βιομηχανίες και βιοτεχνίες, κατ’
εφαρμογή της περιπτώσεως β’ της παραγράφου 1
του άρθρου 83 του ν.2960/01» (ΦΕΚ 2694/Β/2008).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περιπτώσεως β΄ της παραγράφου 1 και της
παραγράφου 4 του άρθρου 83 καθώς και του άρθρου
183 του νόμου 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α) «Εθνικός Τελω−
νειακός Κώδικας».

β) του ν. 2969/01 (ΦΕΚ 281/Α) «Αιθυλική αλκοόλη και
αλκοολούχα προϊόντα» και ειδικότερα της παραγράφου
10 του άρθρου 3.
γ) της υπ’αριθμ. Φ. 1554/811/17/12/2008 ΑΥΟΟ «Όροι και
διατυπώσεις για την μετουσίωση και την απαλλαγή από
τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης,
που παραλαμβάνεται από βιομηχανίες και βιοτεχνίες,
κατ’ εφαρμογή της περιπτώσεως β΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 83 του ν. 2960/01» (ΦΕΚ 2694/Β /2008).
2. Την υπ’ αριθμ. 62/2009 Γνωμοδότηση της ΑΕΤΑ σύμ−
φωνα με την οποία ορισμένα προϊόντα που διατίθενται ως
διαλύτες και βοηθητικά εκτύπωσης υπάγονται στο Κωδικό
ΣΟ 22072000 «μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη».
3. Τα σχετικά υπομνήματα του Συνδέσμου Ελληνικών
Χημικών Βιομηχανιών και των ενδιαφερομένων επιχει−
ρήσεων.
4. Την ανάγκη καθορισμού απλούστερης διαδικασίας
για την παραλαβή περιορισμένων ποσοτήτων μετου−
σιωμένης αιθυλικής αλκοόλης από επιχειρήσεις που
την χρησιμοποιούν ως βοηθητικό εκτύπωσης (διαλύτες
μελανιών κλπ).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 2 του Κώδι−
κα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος
63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνη−
ση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).
6. Τα Προεδρικά Διατάγματα 185/09 (ΦΕΚ 213/Α) «περί
ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών» και 189/09
(ΦΕΚ 221/Α) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτή−
των των Υπουργείων».
7. Το γεγονός ότι από της διατάξεις της παρούσας
δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η υπ’ αριθμ. Φ. 1554/811/17/12/2008 ΑΥΟΟ «Όροι και δι−
ατυπώσεις για την μετουσίωση και την απαλλαγή από
τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης,
που παραλαμβάνεται από βιομηχανίες και βιοτεχνίες,
κατ’ εφαρμογή της περιπτώσεως β΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 83 του ν. 2960/01 (ΦΕΚ 2694/Β/2008)» τρο−
ποποιείται και συμπληρώνεται ως ακολούθως:
1. Μετά το άρθρο 7 προστίθεται άρθρο 7Α ως ακο−
λούθως:

146

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
«Άρθρο 7Α

Βοηθητικά εκτύπωσης − Εγκρίσεις παραλαβής
Ι. Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 2 και 3 της παρού−
σας, προϊόντα που παράγονται από νόμιμα λειτουργού−
σες βιομηχανίες/βιοτεχνίες παραγωγής χημικών προ−
ϊόντων κατόπιν προσθήκης σε μετουσιωμένη αιθυλική
αλκοόλη την οποία παραλαμβάνουν κατ’ εφαρμογή της
παρούσας, επιπρόσθετων μετουσιωτικών ή άλλων υλών,
χωρίς ωστόσο τα προκύπτοντα προϊόντα να χάνουν τον
χαρακτήρα της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης και
τα οποία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστι−
κά από βιομηχανίες ή βιοτεχνίες ως πρώτη ή βοηθητική
ύλη για εκτυπωτικές εργασίες, οριζόμενα εφεξής ως
«βοηθητικά εκτύπωσης», διατίθενται στις τελευταίες,
χωρίς τη τήρηση από αυτές των προβλεπομένων δι−
ατυπώσεων όσον αφορά στην χορήγηση εγκρίσεων
μετουσίωσης και στην χορήγηση απαλλαγής από τον
Ε.Φ.Κ, υπό την προϋπόθεση ότι παραλαμβάνουν έως και
15.000 χιλιόγραμμα ετησίως, με τους ακόλουθους όρους
και προϋποθέσεις:
Α. Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που παραλαμβά−
νουν βοηθητικά εκτύπωσης − Εγκρίσεις παραλαβής.
1. Οι βιομηχανίες και βιοτεχνίες που επιθυμούν να
παραλαμβάνουν τα εν λόγω βοηθητικά εκτύπωσης
προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν στις εκτυπωτι−
κές εργασίες τους οφείλουν, εντός δύο μηνών από την
έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου και
στο εξής ένα τουλάχιστον μήνα πριν από τη λήξη κάθε
έτους, να υποβάλλουν στο Τελωνείο Ελέγχου και στην
αντίστοιχη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, όπως οι υπηρεσί−
ες αυτές καθορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου
1 της παρούσας, αίτηση για την χορήγηση έγκρισης
παραλαβής τους, στην οποία θα αναφέρονται:
• Η επωνυμία της βιομηχανίας/βιοτεχνίας.
• Ο τόπος εγκατάστασης (θέση) της βιομηχανίας ή
βιοτεχνίας.
• Η προμηθεύτρια ή οι προμηθεύτριες εταιρείες από
τις οποίες παραλαμβάνει τα προϊόντα.
• Το είδος και η ποσότητα των βοηθητικών εκτύπωσης
που η ενδιαφερόμενη επιθυμεί να παραλαμβάνει ανά
προμηθεύτρια εταιρεία, καθώς και η περιεκτικότητα του
κάθε είδους σε άνυδρη αλκοόλη, σύμφωνα με τα χορη−
γούμενα από την προμηθεύτρια εταιρεία στοιχεία.
• Τα παραγόμενα προϊόντα λεπτομερώς κατά κατη−
γορία.
Με την αίτηση αυτή κατατίθενται επίσης: α) Επικυρω−
μένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της βιομηχανί−
ας ή βιοτεχνίας που εκδίδεται από την αρμόδια Δ/νση
της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
β) Διάγραμμα ροής και τεχνικό υπόμνημα, σχετικά με
την παραγωγική διαδικασία των προϊόντων για τα οποία
ζητείται η χρήση των βοηθητικών εκτύπωσης και λεπτο−
μερής περιγραφή αυτής. Στο υπόμνημα αυτό πρέπει να
τεκμηριώνεται, η χρησιμοποίηση της αιτούμενης ποσό−
τητας των εν λόγω προϊόντων και οι τυχόν απώλειες
στα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.
Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά α) και β) κατατίθε−
νται την πρώτη φορά που η ενδιαφερόμενη επιχείρηση
ζητά έγκριση για την παραλαβή των εν λόγω προϊόντων
καθώς και σε κάθε περίπτωση μεταγενέστερης τροπο−
ποίησης ή μεταβολής των δικαιολογητικών αυτών
γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του νομίμου εκπρο−
σώπου της βιομηχανίας ή βιοτεχνίας, με την οποία,

− θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση της νόμιμης χρησι−
μοποίησης των βοηθητικών εκτύπωσης δηλαδή ότι θα
χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για εκτυπω−
τικές εργασίες σύμφωνα με τους όρους της σχετικής
εγκρίσεως,
− θα δηλώνεται ότι δεν έχει επέλθει καμιά απολύτως
τροποποίηση ή μεταβολή στα προαναφερθέντα (α) και
(β) σχετικά δικαιολογητικά και
− θα δηλώνεται επίσης ότι τα εν λόγω προϊόντα δεν
θα μεταφερθούν έξω από τους αποθηκευτικούς χώρους
του εργοστασίου, ούτε θα διατεθούν σε άλλο πρόσωπο,
ή για άλλη χρήση χωρίς την προηγούμενη άδεια του
Τελωνείου Ελέγχου.
2. Κατόπιν της αίτησης αυτής, κατά την πρώτη εφαρ−
μογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, συγκρο−
τείται επιτροπή από το Τελωνείο Ελέγχου της ενδια−
φερόμενης βιομηχανίας ή βιοτεχνίας, που αποτελείται
από ένα τουλάχιστον Τελωνειακό υπάλληλο του ιδίου
Τελωνείου και ένα Χημικό υπάλληλο, που ορίζεται από
τον Προϊστάμενο της Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου. Το
Τελωνείο Ελέγχου δύναται, εφόσον κριθεί αναγκαίο,
για τον καθορισμό της δυναμικότητας, να ζητήσει τη
συνδρομή και εμπειρογνώμονα από άλλη αρμόδια Υπη−
ρεσία (Δ/νση Βιομηχανίας κλπ.). Η επιτροπή προβαίνει
στη διενέργεια αυτοψίας, στην επαλήθευση της προα−
ναφερόμενης αιτήσεως της ενδιαφερόμενης βιομηχα−
νίας ή βιοτεχνίας, στον καθορισμό της δυναμικότητας
της παραγωγικής μονάδας, και στην σύνταξη σχετικής
έκθεσης − εισήγησης.
Η έκθεση−εισήγηση υποβάλλεται στο Τελωνείο Ελέγ−
χου, στην Χημική Υπηρεσία Ελέγχου και κοινοποιείται
στην ενδιαφερόμενη βιομηχανία ή βιοτεχνία.
3. Για τον καθορισμό της δυναμικότητας, της αναγκαί−
ας δηλαδή, ποσότητας των παραλαμβανομένων προϊό−
ντων ετησίως, εφαρμόζεται ανάλογα το πρώτο εδάφιο
της παραγράφου 4 του άρθρου 2 της παρούσας.
4. Σε περίπτωση που οι δικαιούχες βιομηχανίες ή
βιοτεχνίες διαθέτουν περισσότερες από μία εγκατα−
στάσεις παραγωγής, οι οποίες λειτουργούν αυτοτελώς,
απαιτείται καθορισμός της δυναμικότητας για κάθε μία
από αυτές. Επιπλέον για την κάθε μία εγκατάσταση
χορηγείται ιδιαίτερη έγκριση παραλαβής. Ωστόσο η
συνολική ποσότητα που μπορεί να χορηγηθεί, βάσει
των διατάξεων του παρόντος άρθρου, για το σύνολο
των εγκαταστάσεων, δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως
τα 15.000 χιλιόγραμμα.
5. Κατόπιν αυτών και με βάση την έκθεση − εισήγη−
ση της επιτροπής και την εγκριθείσα δυναμικότητα, το
Τελωνείο Ελέγχου χορηγεί στην ενδιαφερόμενη βιο−
μηχανία/βιοτεχνία σχετική έγκριση παραλαβής, για το
σύνολο της ποσότητας που δικαιούται να παραλάβει
ετησίως, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν δύναται να
υπερβαίνει τα 15.000 χιλιόγραμμα για ένα έτος.
Στην περίπτωση που η επιχείρηση βάσει της αιτήσεως
της και της προσδιορισθείσας δυναμικότητας προτίθεται
να παραλάβει πάνω από 15.000 χιλιόγραμμα ετησίως
των εν λόγω προϊόντων, υπάγεται στις γενικές ρυθμίσεις
της παρούσας απόφασης και οφείλει να λάβει σχετική
έγκριση μετουσίωσης επ’ονόματι της βάσει των άρθρων 2
και 3 της παρούσας, μη εφαρμοζομένων στην περίπτωση
αυτή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
Η έγκριση αυτή, η οποία φέρει τον τίτλο «Έγκριση
παραλαβής βοηθητικών εκτύπωσης βάσει του άρθρου
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7Α της υπ’ αριθμ. Φ. 1554/811/17/12/2008 ΑΥΟΟ», περιλαμ−
βάνει το είδος και την ποσότητα των προϊόντων που
εγκρίνεται να παραλάβει η βιομηχανία/βιοτεχνία, ανά
προμηθεύτρια εταιρεία. Η εν λόγω έγκριση παραλαβής
δύναται, κατά τα επόμενα από την πρώτη εφαρμογή
των διατάξεων του παρόντος άρθρου έτη, κατόπιν
προηγούμενης σχετικής αίτησης της ενδιαφερόμενης
επιχείρησης, να χορηγείται από το Τελωνείο Ελέγχου
επί τη βάσει μόνο των δικαιολογητικών εγγράφων χωρίς
την προηγούμενη σύσταση επιτροπής και την διενέρ−
γεια αυτοψίας. Στην περίπτωση ωστόσο αυτή τελεί υπό
την επιφύλαξη της σχετικής επαλήθευσης κατά τον
διενεργούμενο επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιείται
στην επιχείρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμε−
νης παραγράφου και, εφόσον κριθεί αναγκαίο με βάση
την σχετική έκθεση ελέγχου, η χορηγηθείσα έγκριση
παραλαβής επανακαθορίζεται.
Κατόπιν σχετικής αίτησης της ενδιαφερόμενης επιχεί−
ρησης και τηρούμενης κατ’ αναλογία της κατά τα ανω−
τέρω διαδικασίας, δύναται εντός του έτους να πραγ−
ματοποιείται επαναπροσδιορισμός της δυναμικότητας
και να χορηγείται συμπληρωματική έγκριση παραλαβής,
υπό τον όρο ότι η συνολική ποσότητα της αρχικής και
συμπληρωματικής έγκρισης δεν θα υπερβαίνει τα 15.000
χιλιόγραμμα. Δύναται επίσης, εάν απαιτείται, να μετα−
βάλλεται το είδος των βοηθητικών εκτύπωσης και τα
στοιχεία των προμηθευτριών εταιρειών.
Η έγκριση παραλαβής, καθώς και η τυχόν συμπληρω−
ματική ή τροποποιητική της, κοινοποιείται στην οικεία
Τελωνειακή Περιφέρεια του χορηγήσαντος την έγκριση
παραλαβής Τελωνείου, στο Τελωνείο Ελέγχου και στην
αντίστοιχη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου της προμηθεύτρι−
ας εταιρείας, καθώς και στην προμηθεύτρια εταιρεία.
Εάν οι προμηθεύτριες εταιρείες είναι περισσότερες από
μία κοινοποιείται αντίστοιχα στις προμηθεύτριες εται−
ρείες και στις αρμόδιες Αρχές.
6. Οι εν λόγω επιχειρήσεις οφείλουν να τηρούν βιβλίο
χρεοπίστωσης θεωρημένο από το Τελωνείο Ελέγχου,
στο οποίο χρεωπιστώνονται κατ’ είδος τα παραλαμβα−
νόμενα βοηθητικά εκτύπωσης σε ανάλογη εφαρμογή
της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της παρούσας. Το
βιβλίο αυτό θεωρείται κατά τους διενεργούμενους ελέγ−
χους για τη νόμιμη χρησιμοποίηση των προϊόντων οι
οποίοι πραγματοποιούνται εντός του πρώτου τριμήνου
κάθε έτους εφαρμοζομένων αναλόγως των σχετικών
διατάξεων του άρθρου 7 της παρούσας.
Οι σχετικές εκθέσεις ελέγχου, σε περίπτωση δια−
πίστωσης μη νόμιμης χρησιμοποίησης ή μη νόμιμης
κατοχής προϊόντων, καθώς και οι σχετικές με τις ως
άνω διαπιστώσεις ενέργειες των αρμοδίων αρχών, κοι−
νοποιούνται στο Τελωνείο Ελέγχου και στην Χημική
Υπηρεσία Ελέγχου της προμηθεύτριας εταιρείας ή των
προμηθευτριών εταιρειών για συσχέτιση με τους διε−
νεργούμενους στις επιχειρήσεις αυτές ελέγχους βάσει
των ιδίων διατάξεων.
Απαγορεύεται η προμήθεια βοηθητικών εκτύπωσης
από τις εν λόγω επιχειρήσεις χωρίς την προηγούμενη
σχετική έγκριση παραλαβής, καθώς και σε ποσότητα
που υπερβαίνει την χορηγηθείσα έγκριση.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου Β6 του Τμήματος
Ι του παρόντος άρθρου, υπόχρεη για την καταβολή των
αναλογουσών φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων,
σε περίπτωση μη νόμιμης χρησιμοποίησης ή μη νόμιμης
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κατοχής των εν λόγω προϊόντων, είναι η παραλήπτρια
επιχείρηση και αρμόδια αρχή για την βεβαίωση και εί−
σπραξη αυτών το Τελωνείο Ελέγχου αυτής.
Ανεξάρτητα από την καταβολή των φορολογικών και
λοιπών επιβαρύνσεων, εφαρμόζονται και οι κυρώσεις
που προβλέπονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 7 της
παρούσας απόφασης εφόσον συντρέχει περίπτωση.
Όσον αφορά τις λοιπές υποχρεώσεις των εν λόγω
επιχειρήσεων, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των
παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 4 της παρούσας.
7. Για την αναγνώριση των απωλειών εφαρμόζονται
ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 6 της παρούσας.
8. Για τις εν λόγω επιχειρήσεις είναι δυνατή η παρα−
γωγή των προϊόντων τους σε εγκαταστάσεις τρίτου,
νομίμως λειτουργούσας βιομηχανίας /βιοτεχνίας, τη−
ρουμένων όλων των κατά ανωτέρω προϋποθέσεων και
εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου
5 της παρούσας.
9. Οι εν λόγω επιχειρήσεις εγγράφονται στα Τελω−
νεία Ελέγχου και στις αντίστοιχες Χημικές Υπηρεσίες
Ελέγχου σε ειδικό μητρώο με τον τίτλο «Μητρώο επιχει−
ρήσεων παραλαβής βοηθητικών εκτύπωσης κατ’ εφαρ−
μογή του άρθρου 7Α της υπ’ αριθμ. Φ. 1554/811/17/12/2008
ΑΥΟΟ».
Β. Υποχρεώσεις των βιομηχανιών /βιοτεχνιών παρα−
γωγής των βοηθητικών εκτύπωσης.
1. Οι προβλεπόμενες στο άρθρο 2 της παρούσας εγκρί−
σεις μετουσίωσης για την παραλαβή μετουσιωμένης αι−
θυλικής αλκοόλης με απαλλαγή καθώς και η απαλλαγή
από τον ΕΦΚ, χορηγούνται στο όνομα της βιομηχανίας
/βιοτεχνίας η οποία παράγει τα βοηθητικά εκτύπωσης,
τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 2 και 3 της πα−
ρούσας απόφασης. Κάθε είδος βοηθητικού εκτύπωσης
με την ακριβή σύνθεση του και την περιεκτικότητα σε
άνυδρη αλκοόλη πρέπει να φέρει διακριτική ονομασία
ή κωδικό και τα στοιχεία αυτά πρέπει να υποβάλλονται
με την αίτηση για την χορήγηση έγκρισης μετουσίωσης
σύμφωνα και με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της
παρούσας.
2. Στην περίπτωση που οι βιομηχανίες και βιοτεχνί−
ες που παράγουν τα βοηθητικά εκτύπωσης παραλαμ−
βάνουν μετουσιωμένη αλκοόλη και για την παραγωγή
άλλων προϊόντων που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία
αυτή (δεν εξακολουθούν δηλαδή τα προκύπτοντα προϊ−
όντα να κατατάσσονται στον Κωδικό ΣΟ 22072000), η
προβλεπόμενη στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 της
παρούσας δυναμικότητα θα προσδιορίζεται ξεχωριστά
για τα προϊόντα που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του πα−
ρόντος άρθρου.
3. Τα βοηθητικά εκτύπωσης καταχωρούνται με δια−
κριτό τρόπο στο προβλεπόμενο από τις διατάξεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 4 της παρούσας, βιβλίο χρε−
οπίστωσης της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης.
4. Η βιομηχανία /βιοτεχνία παραγωγής των εν λόγω
προϊόντων οφείλει, ανά τρίμηνο να υποβάλει, στο οικείο
Τελωνείο Ελέγχου και στην οικεία Χημική Υπηρεσία
Ελέγχου, κατάσταση στην οποία περιλαμβάνονται, ανά
παραλήπτρια επιχείρηση, οι ποσότητες που διατέθηκαν
κατά το προηγούμενο της υποβολής τρίμηνο, κατ’ είδος
ή κωδικό προϊόντος, με αναφορά στα σχετικά παραστα−
τικά του ΚΒΣ. Η εν λόγω κατάσταση θα υποβάλλεται
εντός του πρώτου δεκαημέρου του μήνα που ακολουθεί
το κάθε τρίμηνο.
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Οι υπηρεσίες αυτές προβαίνουν περιοδικά σε έλεγ−
χο των στοιχείων αυτών και για την διευκόλυνση των
σχετικών ελέγχων κοινοποιούν τις κατά τα ανωτέρω
καταστάσεις αντιστοίχως στις αρμόδιες αρχές ελέγχου
της κάθε παραλήπτριας επιχείρησης.
5. Κατά τους διενεργούμενους, σύμφωνα με το άρθρο
7 της παρούσας, ελέγχους νόμιμης χρησιμοποίησης για
την τακτοποίηση των εκκρεμών παραστατικών παραλα−
βής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή,
επ’ονόματι της βιομηχανίας/βιοτεχνίας παραγωγής των
βοηθητικών εκτύπωσης, λαμβάνονται υπόψη τα στοι−
χεία διάθεσης των προϊόντων αυτών στις επιχειρήσεις
που τα χρησιμοποιούν στις εκτυπωτικές τους εργασίες,
βάσει των εγκρίσεων παραλαβής που έχουν χορηγηθεί
σύμφωνα με την παράγραφο Α5 του Τμήματος Ι του
παρόντος άρθρου.
6. Απαγορεύεται η διάθεση των βοηθητικών εκτύπω−
σης από την προμηθεύτρια βιομηχανία /βιοτεχνία που τα
παράγει, σε επιχειρήσεις που δεν έχουν προηγουμένως
εφοδιασθεί με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της
παραγράφου Α5 του Τμήματος Ι του παρόντος άρθρου
έγκριση παραλαβής ή σε ποσότητες καθ’ υπέρβαση της
χορηγηθείσας έγκρισης.
Στις περιπτώσεις αυτές, η βιομηχανία/βιοτεχνία παρα−
γωγής των βοηθητικών εκτύπωσης καθίσταται υπόχρεη
για την καταβολή των αναλογουσών φορολογικών και
λοιπών επιβαρύνσεων για τα προϊόντα που δεν διατέ−
θηκαν νομίμως.
Ανεξάρτητα από την καταβολή των φορολογικών και
λοιπών επιβαρύνσεων, εφαρμόζονται και οι κυρώσεις
που προβλέπονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 7 της
παρούσας απόφασης εφόσον συντρέχει περίπτωση.
7. Κατά τα λοιπά, οι βιομηχανίες/βιοτεχνίες παραγω−
γής των εν λόγω προϊόντων έχουν τις υποχρεώσεις
που προβλέπονται στο άρθρο 4 και ελέγχονται από τις
αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
7 της παρούσας απόφασης.
II. Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου δεν αποκλεί−
ουν την δυνατότητα υπαγωγής, των βιομηχανιών/βι−
οτεχνιών που παραλαμβάνουν βοηθητικά εκτύπωσης
σε ποσότητα κάτω των 15.000 χιλιόγραμμων ετησίως,
στις γενικές ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης εφόσον
το επιθυμούν, αποκλειόμενης ωστόσο της παράλληλης
υπαγωγής κατά το ίδιο χρονικό διάστημα σε δυο κα−
θεστώτα εγκρίσεων.»
2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 2 προ−
στίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
«Η έκθεση −εισήγηση για τον καθορισμό της δυναμι−
κότητας δύναται, κατά τα επόμενα έτη μετά την πρώτη
εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης, για
την κάθε βιομηχανία/βιοτεχνία να συντάσσεται από την
επιτροπή, κατόπιν προηγούμενης σχετικής αίτησης της,
επί τη βάσει μόνο των δικαιολογητικών εγγράφων χωρίς
την διενέργεια προηγούμενης αυτοψίας.
Στην περίπτωση αυτή η εγκριθείσα δυναμικότητα τε−
λεί υπό την επιφύλαξη της σχετικής επαλήθευσης κατά
τον διενεργούμενο επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποι−
είται στην επιχείρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 7 της παρούσας και, εφόσον
κριθεί αναγκαίο, με βάση την σχετική έκθεση ελέγχου,
επανακαθορίζεται και τροποποιείται αναλόγως η χορη−
γηθείσα σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος
άρθρου έγκριση μετουσίωσης.»

Άρθρο 2
Μεταβατικές διατάξεις −Έναρξη ισχύος
1. Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του άρ−
θρου 7Α της υπ’ αριθμ. Φ. 1554/811/17/12/2008 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ
2694/Β), όπως αυτό προστίθεται με την παράγραφο 1
του άρθρου 1 της παρούσας και έως την χορήγηση των
προβλεπομένων στην παράγραφο Α5 του Τμήματος Ι
του άρθρου αυτού εγκρίσεων παραλαβής, το αργότερο
δε για χρονικό διάστημα δύο μηνών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας απόφασης, δύναται να συνεχι−
σθεί η παραγωγή των βοηθητικών εκτύπωσης και η
διάθεση τους σε βιομηχανίες/βιοτεχνίες που τα χρησι−
μοποιούν στις εκτυπωτικές τους εργασίες, βάσει των
προβλεπομένων στις υπ’αριθμ. 3013392/2033/9−6−2009
και 5040346/6058/12/10/2009 ΔΥΟ.
2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

F
Αριθμ. ΔΟ/116/89/2/Φ.1332
(2)
Σύσταση κλιμακίων της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων
Έργων (ΕΥΔΕ) Μελετών − Κατασκευών Έργων Παρα−
χώρησης Πελοποννήσου (Μ−Κ.ΕΠΠ).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 679/1977
(ΦΕΚ 245/A΄1977).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 679/1977, όπως
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 5
του Ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α΄/1994).
3. Τις διατάξεις της παραγρ. 9 του άρθρου 36 του
Ν. 3669/08 (ΦΕΚ116/Α΄/2008).
4. Το Π.Δ. 4/2008, που αφορά στη «Σύσταση Ειδικών
Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων Μελετών − Κατασκευών Έρ−
γων Λειτουργίας και Συντήρησης Έργων Παραχώρησης»
(ΦΕΚ 13/Α΄/7.2.2008) και ιδίως το άρθρο 2 παραγρ. 2 (ιβ),
όπου προβλέπεται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων
των τμημάτων της Υπηρεσίας, η επικούρησή τους με
κλιμάκια στο χώρο των έργων.
5. Την ανάγκη συστηματικής επίβλεψης του ειδικού και
σημαντικού έργου α) παραχώρησης του αυτοκινητοδρό−
μου Κόρινθος− Τρίπολη− Καλαμάτα και β) παραχώρησης
του αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα −Κόρινθος−Πάτρα−Πύρ−
γος−Τσακώνα.
6. Το υπ’ αριθ. ΕΠΠ/Γεν/Φ1/οικ2177/17.12.2009 έγγραφο
της ΕΥΔΕ Μελετών−Κατασκευών Έργων Παραχώρησης
Πελοποννήσου (ΜΚ− ΕΠΠ).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Συστήνουμε: α) Κλιμάκιο της ΕΥΔΕ Μελετών − Κατα−
σκευών Έργων Παραχώρησης Πελοποννήσου (ΜΚ− ΕΠΠ)
με έδρα την Πάτρα (περιοχή Καρέϊκων), για την επί
τόπου επίβλεψη του ειδικού και σημαντικού έργου πα−
ραχώρησης του Αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα − Κόρινθος
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− Πάτρα − Πύργος − Τσακώνα, το οποίο υπάγεται στο
Τμήμα Αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα − Κόρινθος − Πάτρα
− Πύργος − Τσακώνα και
β) κλιμάκιο της ιδίας υπηρεσίας με έδρα την Τρίπολη,
για την επί τόπου επίβλεψη του ειδικού και σημαντικού
έργου παραχώρησης του Αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος
−Τρίπολη − Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο−Σπάρτη, το
οποίο υπάγεται στο Τμήμα Αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος
−Τρίπολη − Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο − Σπάρτη.
Η στελέχωση και των δύο κλιμακίων θα γίνει από
μόνιμους ή με σύμβαση υπαλλήλους που υπηρετούν
στην ΕΥΔΕ/ΜΚ−ΕΠΠ ή σε υπηρεσίες της ΓΓΔΕ ή με
αποσπάσεις υπαλλήλων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

9. Το π.δ. 187/2009 (Α΄ 214) «περί διορισμού Υπουργών
και Υφυπουργών».
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Διακόπτουμε οριστικά τη λειτουργία του «παλιού»
δημοτικού ελικοδρομίου νήσου Ίου.
2. Ο ιδιοκτήτης δύναται να χρησιμοποιήσει το χώρο
με οποιονδήποτε τρόπο.
3. Η υπ’ αριθμ. ΥΠΑ/Β1/Α/20163/2164/30−5−1990 (Β΄ 376)
απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
με την οποία εκδόθηκε η Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας
του ελικοδρομίου καταργείται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2009

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

O YΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

F
Αριθμ. ΥΠΑ/Δ3/Α/50889/12174
(3)
Οριστική διακοπή λειτουργίας του «παλιού» δημοτικού
ελικοδρομίου νήσου Ίου.

F
Αριθμ. ΥΠΑ/Δ3/Α/50890/12175
(4)
Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας νέου ελικοδρομίου στη
νήσο Ίο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του κυρωτικού της Συνθήκης του Σικάγο Νόμου
211/1947 άρθρο 28.
β) Του Ν.Δ. 714/1970 αρ.11 εδάφ.στ΄ (A΄ 238) «Περί ιδρύ−
σεως ΔΕΜ και οργανώσεως ΥΠΑ» όπως τροποποιήθηκε
με τον Ν. 1340/1983 αρ.2 (Α΄ 35).
γ) Του Ν. 1815/1988 (Α΄250) «περί Κύρωσης του Κώδικα
Αεροπορικού Δικαίου».
δ) Του Π.Δ. 56/1989 αρ. 7 (Α΄28) «Οργανισμός της
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπ. Μετα−
φορών και Επικοινωνιών», όπως τροποποιήθηκε μετα−
γενέστερα.
ε) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα».
2. Τα περιλαμβανόμενα στο Εγχειρίδιο Αεροναυτικών
Πληροφοριών Ελλάδος (ΑΙΡ).
3. Τα περιλαμβανόμενα στο ANNEX 14− vol ΙΙ «Ηeliports»
second edition−july 1995 της Σύμβασης του Σικάγο, όπως
ενσωματώθηκε στην Εθνική Νομοθεσία με την απόφαση
υπ’ αριθμ.ΥΠΑ/Δ3/Α/2467/490/21−1−2002 του Υπουργού
Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β΄ 177/2002).
4. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΑ/Δ2/1614/514/14−1−2008 (B΄87) από−
φαση Διοικητή ΥΠΑ Παράρτημα (ΑNNEX) 2 της Σύμβα−
σης του Σικάγο «Κανόνες Αέρος (Rules of the Air)».
5. Το Doc 9261−AN/903 HELIPORT MANUAL Third edition−
1995 του ICAO.
6. Tην υπ’ αριθμ. ΥΠΑ/Β1/Α/20163/2164/30−5−1990 (Β΄
376) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοι−
νωνιών για Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας Κοινοτικού
Ελικοδρομίου Ίου.
7. Το με αριθμ. πρωτ. 3495/3−12−2009 του Δήμου Ιητών
με το οποίο αιτείται η άρση της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας του ελικοδρομίου.
8. Την υπ’ αριθμ. 2876/2009 (Β΄2234) Απόφαση Πρωθυ−
πουργού «περί αλλαγής τίτλου Υπουργείων».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του κυρωτικού της Συνθήκης του Σικάγο Νόμου
211/1947, άρθρο 28.
β) Του Ν.Δ. 714/70 αρ.11 εδάφ. στ (A΄ 238) «Περί ιδρύ−
σεως ΔΕΜ και οργανώσεως ΥΠΑ», όπως τροποποιήθηκε
με το Ν. 1340/83 αρ.2 (Α΄ 35).
γ) Του Ν. 1815/88 (Α΄ 250) «περί Κύρωσης του Κώδικα
Αεροπορικού Δικαίου».
δ) Του π.δ. 56/89 αρ. 7 (Α΄ 28) «Οργανισμός της Υπηρε−
σίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπ. Μεταφορών και
Επικοινωνιών» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
ε) Του άρθρου 90 του Kώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
2. Τα περιλαμβανόμενα στο Εγχειρίδιο Αεροναυτικών
Πληροφοριών Ελλάδος (ΑΙΡ).
3. Τα περιλαμβανόμενα στο ANNEX 14–Vol II «Heliports»
second edition−July 1995 της Σύμβασης του Σικάγο, όπως
ενσωματώθηκε στην Εθνική Νομοθεσία με την απόφαση
υπ’ αριθ. ΥΠΑ/Δ3/Α/2467/490/21−1−2002 του Υπουργού
Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β΄ 177).
4. Το π.δ. 19/2009 (Α΄ 35) για την «Ίδρυση, κατασκευή,
εξοπλισμό, λειτουργία και εκμετάλλευση ελικοδρομίων».
5. Την υπ’ αριθ. ΥΠΑ/Δ2/1614/514/14−1−2008 απόφαση
Διοικητή ΥΠΑ Παράρτημα (ANNEX) 2 της Σύμβασης του
Σικάγο «Κανόνες Αέρος (Rules of the Air)» ( Β΄ 87).
6. Το DOC 9261−AN/903 HELIPORT MANUAL Third
edition−1995 του ICAO.
7. Το υπ’ αριθ. ΥΠΑ/Δ3/Α/35817/5601/19−8−1998 έγγραφο
με το οποίο εγκρίθηκε η καταλληλότητα χώρου για την
κατασκευή ελικοδρομίου.
8. Το υπ’ αριθ. 6479/29−7−1998 συμβόλαιο αγοράς ακι−
νήτου από το Δήμο της Ίου.
9. Την Απόφαση του Νομάρχη Κυκλάδων που εκδό−
θηκε από το Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών και
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Ελέγχου Κατασκευών της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και
Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλά−
δων, με αρ. πρωτ. 5353/26−9−2001 με θέμα την έγκριση
περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή νέου ελικο−
δρομίου στη νήσο Ίο.
10. Το με στοιχεία ΥΠΑ/Δ3/Α/45098/10870/18−11−2009
έγγραφο τελικού ελέγχου του ελικοδρομίου της Ίου
από αρμόδιους υπαλλήλους της ΥΠΑ.
11. Την υπ’ αριθ. 2876/2009 (Β΄ 2234) Απόφαση Πρωθυ−
πουργού «περί αλλαγής τίτλου Υπουργείων».
12. Το π.δ. 187/2009 (Α΄ 214) «περί διορισμού Υπουργών
και Υφυπουργών».
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Χορηγούμε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας νέου
ελικοδρομίου στο Δήμο Ίου του Νομού Κυκλάδων, με
την επωνυμία «Ίος», κατάλληλου για χρήση από ελικό−
πτερα μέγιστου ολικού μήκους 18 μ., για την εκτέλεση
μη τακτικών πτήσεων, με κανόνες πτήσεως εξ όψεως
(VFR) κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας*, με
τα κατωτέρω βασικά στοιχεία ελικοδρομίου τα οποία
πληρούν τις απαιτήσεις του Παραρτήματος 14, Τόμος ΙΙ,
(Annex 14, Volume II), της Σύμβασης του Σικάγο:
Ι. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.
α) Περιοχή προσγείωσης−ανύψωσης κύκλος διαμέτρου
27μ., από οπλισμένο σκυρόδεμα.
β) Ζώνη ασφαλείας πλάτους 4,5 μ., από σκυρόδεμα.
γ) Επίπεδα προσέγγισης κλίσης 8% σε αζιμούθιο 170°
και 326° (σε σχέση με το γεωγραφικό βορρά) από το
κέντρο του ελικοδρομίου ελεύθερα εμποδίων και σε
απόσταση 1500 μ.
δ) Υψόμετρο ελικοδρομίου: 78.5μ. (258 πόδια) από Μ.Σ.Θ.
ε) Συντεταγμένες κέντρου ελικοδρομίου: 36° 43΄
03,30΄΄Β και 25° 16΄ 18,18΄΄Α (WGS 84).
ΙΙ. ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ.
α) Ημερήσια σήμανση ελικοδρομίου με το γράμμα (Η),
στο κέντρο του δαπέδου, λευκού χρώματος.
β) Ημερήσια σήμανση περιοχής προσγείωσης−ανύψωσης
με περιμετρική γραμμή λευκού χρώματος, πάχους 0,30 μ.
γ) Ημερήσια σήμανση ζώνης επαφής (touchdown
marking) με κύκλο κίτρινου χρώματος πάχους 0.50 μ.
δ) Περιμετρικός φωτισμός του δαπέδου προσγείωσης.
ε) Τέσσερις (4) προβολείς διαχύσεως (floοdlights).
στ) Φωτιζόμενο ανεμούριο τοποθετημένο πάνω στον
οικίσκο (πλευρικά των προσεγγίσεων) με τέσσερις λα−
μπτήρες φωτισμού και δίδυμο φανό εμποδίων.
ζ) Σύστημα οπτικού βοηθήματος ίχνους και κλίσεως
καθόδου (Abbreviated Precision Approach Path Indicator–
APAPI) εγκατεστημένο ανατολικά του δαπέδου και
εκτός των επιπέδων των προσεγγίσεων. Τα δεδομένα
λειτουργίας του οπτικού βοηθήματος ΑΡΑΡΙ καθώς και
του από αέρος τηλεχειρισμού θα δοθούν σε επιχειρη−
σιακή χρήση με νεότερη αεροναυτική αγγελία.
ΙΙΙ. ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ.
α) Τηλεχειρισμός αφής και σβέσης του περιμετρικού
φωτισμού, του φωτισμού του ανεμουρίου και του ΑΡΑPI.
β) Η ενεργοποίηση από αέρος της συχνότητας περι−
ορίζεται στα 5 ΝΜ/4000 ft.
γ) Μικρός οικίσκος αναμονής.
δ) Περίφραξη του χώρου και των εγκαταστάσεων.

ΙV. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ.
Η πυρασφάλεια του ελικοδρομίου αντιστοιχεί στην κατά
ICAO κατηγορία πυρασφάλειας H2 και περιλαμβάνει:
− Τριπλό Αντλητικό Πυροσβεστικό Συγκρότημα.
− Υδροληψία Πυρόσβεσης.
− Τροχήλατο συγκρότημα παραγωγής υγραφρού.
− Παροχή ύδατος συνδεδεμένη με δεξαμενή χωρητι−
κότητας 1m3 νερού.
− Τροχήλατο πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 50 kg.
2. Το ελικοδρόμιο ανήκει στην κυριότητα και χρήση του
Δήμου Ίου του Νομού Κυκλάδων, ο οποίος θα είναι υπεύ−
θυνος για τη λειτουργία και τη συντήρησή του. Προς τούτο
υποχρεούται να ορίσει και να γνωστοποιήσει στη Διεύθυνση
Αερολιμένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας εξουσι−
οδοτημένο άτομο, το οποίο στη συνέχεια θα εκπαιδευθεί
σε θέματα πυρασφάλειας και ασφάλειας κατά εκνόμων
ενεργειών από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
3. Οι πάσης φύσεως δαπάνες συντήρησης και λειτουρ−
γίας του ελικοδρομίου βαρύνουν το Δήμο Ίου.
4. Ο Δήμος Ίου θα ενημερώνει την Υπηρεσία Πολιτικής
Αεροπορίας για κάθε μεταβολή της επιχειρησιακής κα−
τάστασης του ελικοδρομίου, σύμφωνα με τις παρ. 1 και
2 του άρθρου 14 του π.δ.19/2009 (Α΄35), προκειμένου η
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να προβεί σε έκδοση
αεροναυτικής αγγελίας.
5. Οι λοιπές υποχρεώσεις του φορέα διαχείρισης κα−
θορίζονται στο π.δ.19/2009 και ειδικότερα στα άρθρα 13
(παρ. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9), 14 (παρ.3) και 17 αυτού.
6. Το ελικοδρόμιο θα χρησιμοποιείται κατόπιν άδειας
του ιδιοκτήτου, ο οποίος θα ενεργοποιεί τις εγκαταστά−
σεις του (με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος) μισή ώρα
πριν την αναμενόμενη άφιξη ελικοπτέρου και θα απε−
νεργοποιεί αυτές μισή ώρα μετά την αναχώρησή του.
7. Οι πτήσεις προς και από το ελικοδρόμιο θα πραγ−
ματοποιούνται σύμφωνα με:
− τις ισχύουσες διατάξεις των οικείων Νόμων, Δια−
ταγμάτων, Κανονιστικών Αποφάσεων και Κανονισμών,
διαδικασιών και οδηγιών της ΥΠΑ και τις ευθύνες των
χειριστών των ελικοπτέρων που απορρέουν από αυτές.
− τις επιδόσεις και τους περιορισμούς του ελικοπτέρου ως
προς τον τύπο και τα βάρη προσγείωσης – απογείωσης.
− τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες που επικρατούν στη
περιοχή.
8. Παράβαση των όρων και περιορισμών των από τις
οικείες διατάξεις καθοριζομένων θεμάτων, Αερολιμενι−
κού, Τελωνειακού και Δασμολογικού ελέγχου, Δημόσιας
Ασφάλειας, Εθνικής Άμυνας και Εναέριας Κυκλοφορίας,
καθώς και κάθε μη σύννομη χρησιμοποίηση του ελικο−
δρομίου, βαρύνει απευθείας τον ιδιοκτήτη ή το χειριστή
του ελικοπτέρου κατά περίπτωση.
9. Ειδικά μνημονεύεται η κατά νόμο απαγόρευση της απευ−
θείας από και προς το εξωτερικό πτήσης των ελικοπτέρων
χωρίς προηγούμενη στάθμευση σε Διεθνή Αερολιμένα.
10. Η λειτουργία του ελικοδρομίου αναστέλλεται σύμφω−
να με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του π.δ. 19/2009.
11. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δημοσιεύει τα επιχει−
ρησιακά δεδομένα της παρούσης απόφασης στο Εγχειρίδιο
Αεροναυτικών Πληροφοριών Ελλάδος (ΑΙΡ GREECE).
12. Η εποπτεία των ελικοδρομίων και ο εν γένει έλεγ−
χός τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διεθνείς και
εθνικές απαιτήσεις για τη λειτουργία και ασφάλεια ελι−

* Σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Αεροναυτικών Πληροφοριών πτήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας εκτελούνται μόνο σε εξαιρε−
τικές περιπτώσεις (έρευνα και διάσωση, νοσοκομειακές πτήσεις, πτήσεις με ειδική άδεια).
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κοδρομίων ανήκουν στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας.
13. Θέματα αναγόμενα στην εν γένει ασφάλεια των
πτήσεων, στον περαιτέρω εξοπλισμό του ελικοδρομίου,
στις εγκαταστάσεις του, κ.λπ., ρυθμίζονται με απόφαση
του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετά
από σχετική εισήγηση της ΥΠΑ.
14. Η άδεια έχει αόριστη ισχύ και δύναται να μεταβιβασθεί
ή να εκχωρηθεί μετά από έγκριση του Υπουργού Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων (άρθρο 11 του π.δ. 19/2009).
15. Η απόφαση αυτή ανακαλείται σύμφωνα με τα προ−
βλεπόμενα στα άρθρα 19, 23 του π.δ. 19/2009, χωρίς
καμία επιβάρυνση του Δημοσίου.
16. Τα ελικοδρόμια επιτάσσονται σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Τα ελικοδρόμια μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περι−
πτώσεις έκτακτων αναγκών όπως θεομηνίες ή αεροδια−
κομιδές ασθενών από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες
και αρχές, χωρίς άδεια του φορέα διαχείρισης.
17. Η παρούσα απόφαση καθώς και η απόφαση Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρί−
σκονται στο χώρο του ελικοδρομίου και να επιδεικνύονται
σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ελληνικό, 30 Δεκεμβρίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

F
Αριθμ. 61324
(5)
Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 65341 οικ. Φ. 109.1/04−12−2007
Υπουργικής Απόφασης (Α΄ 2307) «Αναστολή λειτουρ−
γίας των Πυροσβεστικών Κλιμακίων Επταχωρίου Νο−
μού Καστοριάς, Τροπαίων Νομού Αρκαδίας, Περιβο−
λιού Νομού Γρεβενών και Βασιλικού Νομού Ζακύνθου
μετά τη λήξη έκαστης αντιπυρικής περιόδου και μέ−
χρι την έναρξη της επόμενης».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) 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).
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β) Το Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστα−
σίας του Πολίτη και καθορισμός αρμοδιοτήτων του»
(Α΄ 213).
γ) Την υπ’ αριθμ. 2879/7−10−2009 απόφαση Πρωθυπουρ−
γού «Σύσταση μίας θέσης Υφυπουργού στο Υπουργείο
Δικαιοσύνης και μίας θέσης Υφυπουργού στο Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη» (Β΄ 2234).
δ) Την υπ’ αριθμ. 7004/3/49/20−11−09 Κοινής Υπουργικής
Απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Προστασίας
του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Προστασίας του Πολίτη Σπυρίδωνα Βούγια» (Β΄ 2365).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης
απόφασης προκύπτει οικονομική επιβάρυνση για το
έτος 2010 ύψους 750,00€ (Ε.Φ. 07−220) υπό Κ.Α.Ε. 0824,
0831, και 0832, και για τα επόμενα οικονομικά έτη (2011,
2012, 2013 και 2014) προκύπτει οικονομική επιβάρυνση για
κάθε έτος ύψους 750,00€, ήτοι 750,00€ Χ 4 = 3.000,00€
η κάλυψη των οποίων θα γίνει από τις πιστώσεις του
Πυροσβεστικού Σώματος, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η παράγραφος 3 της υπ’ αρίθμ. 65341 οικ.Φ. 109.1/
04−12−2007 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 2307) αντικαθί−
σταται ως εξής:
«3. Αναστέλλεται η λειτουργία των Πυροσβεστικών
Κλιμακίων Επταχωρίου Νομού Καστοριάς, Περιβολι−
ού Νομού Γρεβενών, Βασιλικού Νομού Ζακύνθου και
Τροπαίων του Νομού Αρκαδίας, από 30 Νοεμβρίου
εκάστου ημερολογιακού έτους που αποτελεί την ημε−
ρομηνία λήξης κάθε συμβατικής περιόδου μέχρι την
1 Απριλίου του επόμενου έτους που αποτελεί την
ημερομηνία έναρξης της επόμενης συμβατικής πε−
ριόδου, οπότε και επαναλειτουργούν κανονικά μέχρι
το πέρας αυτής».
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΒΟΥΓΙΑΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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 μμορφή
ρφή 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 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

• 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.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• 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.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* 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 τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02000131501100008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

