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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 6946 (1)
  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4285/20.6.2007 υπουργι−

κής απόφασης περί ορισμού υπευθύνου της Πρά−
ξης «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», της κατηγορίας πράξε−
ων 2.2.1.γ «Εφαρμογή Νέων Ξενόγλωσσων Προγραμ−
μάτων Σπουδών στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση», της 
Ενέργειας 2.2.1 «Αναμόρφωση Εκπαιδευτικών Προ−
γραμμάτων και Εκπαιδευτικού Υλικού στην Πρωτο−
βάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», του Μέτρου 
2.2 «Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών − Διεύ−
ρυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης» του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη: 
1. Την υπ’ αριθμ.  26132/22.11.2006 Πρόσκληση Υποβολής 

Προτάσεων της Κατηγορίας Πράξεων 2.2.1.γ «Εφαρμογή 
Νέων Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών στην Υπο−
χρεωτική Εκπαίδευση», της Ενέργειας 2.2.1 «Αναμόρφωση 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού 
στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», του 
Μέτρου 2.2 «Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών − 
Διεύρυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης» του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ.

2. Την υπ’ αριθμ. 4855/12.3.2007 απόφαση της Ε.Υ.Δ. 
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. για την ένταξη της Πράξης με τίτλο «Εφαρ−
μογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση» στο Μέτρο 2.2, της Ενέργειας 2.2.1, της 
Κατηγορίας Πράξεων 2.2.1.γ του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ και το 
εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου και Υποέργων της 
Πράξης.

3. Την υπ’ αριθμ.  18618/28.8.2007 απόφαση της Ε.Υ.Δ. 
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. για την 1η Τροποποίηση της απόφασης έντα−
ξης της Πράξης με τίτλο «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προ−
γραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» στο Μέτρο 
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Άρθρο 5
Κυρώσεις

1. Η παράβαση των διατάξεων των άρθρων 2 και 3 του 
παρόντος Κανονισμού τιμωρείται με χρηματικό πρόστι−
μο σε βάρος του αερομεταφορέα, το ύψος του οποίου 
καθορίζεται σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 153 του 
Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου.

2. Ο αερομεταφορέας και ο αντιπρόσωπος του ευθύ−
νονται εις ολόκληρο για κάθε παράβαση του άρθρου 4, 
η οποία τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο, το ύψος του 
οποίου καθορίζεται σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 
153 του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου.

3. Με την απόφαση επιβολής του χρηματικού προστί−
μου επιβάλλεται και η απαγόρευση της απογείωσης του 
αεροσκάφους μέχρι την πληρωμή του χρηματικού προ−
στίμου ή την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής 
ημεδαπής ή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα αλλοδαπής 
τράπεζας. Η απαγόρευση απογείωσης ισχύει από την 
κοινοποίηση της απόφασης στον κυβερνήτη ή στον εκ−
μεταλλευόμενο το αεροσκάφος.

Άρθρο 6
Διαδικασία καταλογισμού παράβασης

1. Σε περίπτωση παράβασης συντάσσεται άμεσα σχε−
τική έκθεση, με συμπλήρωση ειδικού εντύπου (έκθεση 
παράβασης), από το αερολιμενικό όργανο που διαπί−
στωσε την παράβαση. Η σύνταξη της έκθεσης παράβα−
σης είναι υποχρεωτική για το αερολιμενικό όργανο, η 
προώθηση της υποχρεωτική για όλους τους εμπλεκό−
μενους, παρέκκλιση δε από τη διαδικασία αυτή συνιστά 
πειθαρχικό παράπτωμα.

Εάν η παράβαση αφορά αερομεταφορέα η παραλαβή 
της έκθεσης παράβασης γίνεται από τον κυβερνήτη ή 
τον εκμεταλλευόμενο το αεροσκάφος, ενώ εάν αφορά 
αντιπρόσωπο η παραλαβή της γίνεται από τον αντιπρό−
σωπο ή υπάλληλο αυτού.

2. Στην έκθεση παράβασης αναγράφονται απαραίτητα 
τα εξής στοιχεία:

α) ημερομηνία και ώρα επίδοσης, και αριθμός πρωτο−
κόλλου της έκθεσης παράβασης,

β) όνομα και ιδιότητα του οργάνου που διενεργεί την 
επίδοση,

γ) όνομα, ιδιότητα και διεύθυνση εργασίας του παρα−
λαμβάνοντος την έκθεση παράβασης,

δ) αιτιολογία − σχετική πρόβλεψη,
ε) ευκρινής υπογραφή του οργάνου επίδοσης και του 

παραλαμβάνοντος.
3. Η επίδοση της έκθεσης παράβασης, ανεξάρτητα 

από την παραλαβή της ή μη από τον υπαίτιο, συνιστά 
έγγραφη κλήτευση για απολογία στις Αερολιμενικές 
υπηρεσίες. Η απολογία υποβάλλεται από τον παραβάτη 
εντός του χρόνου παραμονής του αεροσκάφους στο 
έδαφος.

4. Μετά την υποβολή της απολογίας ή την άπρακτη 
πάροδο του χρόνου εντός του οποίου αυτή θα έπρεπε 
να είχε υποβληθεί, το αρμόδιο όργανο του αερολιμένα, 
μετά από εισήγηση του Τμήματος ή του

Γραφείου Αερολιμενικού Ελέγχου προχωρά στην έκ−
δοση της σχετικής καταλογιστικής ή απαλλακτικής από−
φασης. Η σχετική απόφαση επιδίδεται στον κυβερνήτη 
ή στον εκμεταλλευόμενο το αεροσκάφος.

Εφόσον η απόφαση είναι καταλογιστική, ενημερώνο−
νται άμεσα όλες ότι υπηρεσίες του αερολιμένα για την 
απαγόρευση απογείωσης του αεροσκάφους.

Άρθρο
7 Ισχύς

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Μαΐου 2008

Ο Διοικητής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

  F

     Αριθμ. Δ3/Β/ 17361 /4121 (10)
Τροποποίηση Κανονισμού περί «Ελέγχου των προσώ−

πων που απασχολούνται με την συντήρηση, προε−
τοιμασία και πτήση των πολιτικών αεροσκαφών για 
την διαπίστωση οινοπνεύματος και τοξικών ουσιών 
ή φαρμάκων στον οργανισμό τους.

   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του ν.δ. 714/1970 «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Ενα−

ερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείο Συγκοινωνιών 
και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» 
(ΦΕΚ Α΄ 270) και ειδικότερα του άρθρου 24 παρ. 1 αυ−
τού όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του δεκάτου 
τρίτου άρθρου του ν. 3082/2002 (Α΄ 316).

2. Του π.δ. 56/1989 (ΦΕΚ Α ΄ 28) περί Οργανισμού 
λειτουργίας της ΥΠΑ, όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 
439/1989, π.δ. 35/1993 και π.δ. 80/1996.

3. Του άρθρου 90 «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» ( ΦΕΚ Α 98).

4. Του Κανονισμού 2042/2003 για την διαρκή αξιο−
πλοϊα του αεροσκάφους και ιδιαίτερα το Παράρτημα 
ΙΙΙ αυτού.

5. Του π.δ. 207/2002 (ΦΕΚ Α΄193) περί «Κανονισμού 
πτητικής λειτουργίας Δημοσίων αερομεταφορών − Αε−
ροπλάνα» όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με το 
π.δ. 143/2005 και ειδικότερα της παραγράφου (ε) του 
JAR OPS 1.085 περί ευθυνών πληρώματος αεροσκάφους, 
αποφασίζουμε: 

Άρθρο μόνο

Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του υπ’ αριθμ Δ3/
Β/28021/6495/19.7.2007 απόφασης του Διοικητή ΥΠΑ 
περί «Ελέγχου των προσώπων που απασχολούνται με 
την συντήρηση, προετοιμασία και πτήση των πολιτι−
κών αεροσκαφών για την διαπίστωση οινοπνεύματος 
και τοξικών ουσιών ή φαρμάκων στον οργανισμό τους», 
αντικαθίσταται ως εξής:

1. Η διαπίστωση του ποσοστού οινοπνεύματος, τοξι−
κών ουσιών ή φαρμάκων, μπορεί να πραγματοποιηθεί 
είτε με τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων, είτε 
εφόσον υπάρχουν υπόνοιες από τον τρόπο ομιλίας, 
οσμής οινοπνεύματος, βαδίσματος ότι πρόσωπο έκα−
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νε χρήση οινοπνευματωδών ποτών, τοξικών ουσιών ή 
φαρμάκων. Η διαπίστωση του ποσοστού οινοπνεύμα−
τος στον οργανισμό προσώπων που εμπλέκονται σε 
αεροπορικό συμβάν, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 
του ν. 2912/2001 (ΦΕΚ Α΄ 94), ή τροχαίο ατύχημα εντός 
ελεγχόμενου χώρου αερολιμένα, διενεργείται υποχρε−
ωτικά, το ταχύτερο δυνατόν, μετά το αεροπορικό συμ−
βάν ή το τροχαίο ατύχημα. Επίσης, η διαπίστωση της 
ύπαρξης τοξικών ουσιών ή φαρμάκων στον οργανισμό 
προσώπων που εμπλέκονται σε αεροπορικό συμβάν, 
όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 2912/2001 (ΦΕΚ 

Α΄ 94), ή τροχαίο ατύχημα εντός ελεγχόμενου χώρου 
αερολιμένα, διενεργείται κατά την κρίση του αρμοδίου 
αερολιμενικού υπαλλήλου, μετά από εκτίμηση των δε−
δομένων του αεροπορικού συμβάντος ή του τροχαίου 
ατυχήματος.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 8 Μαΐου 2008

Ο Διοικητής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  




