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ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
(1)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις δια−
τάξεις της οδηγίας 2000/79/ΕΚ για την οργάνωση 
του χρόνου εργασίας του ιπταμένου προσωπικού 
της πολιτικής αεροπορίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1338/1983 (Α΄ 34), 

όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 6 παρ.4 του ν. 
1440/1984 (Α΄ 70) και τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 7 
του ν. 1775/1988 (Α΄ 101), 31 του ν. 2076/1992 (Α΄ 130), 19 
του ν. 2367/1995 (Α΄ 261) και 22 του ν. 2789/2000 (Α΄ 21), 
καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1338/1983, 
όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 
του ν. 1892/1990 (Α΄ 101). 

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄). 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού. 

4. Τις υπ’ αριθμ. 132/2005 και 279/2005 Γνωμοδοτήσεις 
του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών 
και Επικοινωνιών αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1

Σκοπός – Στόχοι

Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι:
Η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας και ειδικό−

τερα όσον αφορά το Άρθρο 6 του β.δ. 22/1964, προς 
τις διατάξεις της οδηγίας 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου 
της 27ης Νοεμβρίου 2000, σε εκτέλεση ευρωπαϊκής 
συμφωνίας για την οργάνωση του χρόνου εργασίας 
του ιπταμένου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας 
που συνήφθη από την Ένωση Ευρωπαϊκών Αεροπο−
ρικών Εταιρειών (ΑΕΑ), την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 
Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF), την Ευρωπαϊκή 
Ένωση προσωπικού θαλάμου διακυβέρνησης αερο−
σκαφών (ECA), την Ευρωπαϊκή Ένωση Αερομεταφο−
ρών των περιφερειών Ευρώπης (ERA) και την Διεθνή 
Ένωση για τις Ναυλωμένες Πτήσεις (IACA). (EEL 302/57 
– 1.12.2000).

Οι στόχοι του παρόντος διατάγματος είναι:
α) Ο καθορισμός κανόνων που διέπουν το μέγιστο 

όριο του χρόνου απασχόλησης και χρόνου πτήσεως 
των ιπταμένων στην πολιτική αεροπορία.

β) Η Οργάνωση του χρόνου εργασίας του ιπταμένου 
προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας.

Άρθρο 2

Ορισμοί

1. Ως «χρόνος εργασίας» νοείται κάθε περίοδος κατά 
την διάρκεια της οποίας ο εργαζόμενος ευρίσκεται στην 
εργασία του, στη διάθεση του εργοδότη και ασκεί τη 
δραστηριότητα ή τα καθήκοντά του, σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία ή/και πρακτική. 

2. Ως «ιπτάμενο προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας» 
νοούνται τα μέλη του πληρώματος επιβατικού αεροσκά−
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φους που είναι υπάλληλοι επιχείρησης εγκατεστημένης 
σε κράτος μέλος. 

3. Ως «συνολικός χρόνος πτήσης» νοείται ο χρόνος 
μεταξύ της ώρας κατά την οποία το αεροσκάφος εγκα−
ταλείπει την θέση στάθμευσης με σκοπό της απογείωση 
έως την ώρα κατά την οποία σταματά στην καθορι−
σμένη θέση στάθμευσης, αφού σταματήσουν όλες οι 
μηχανές του.

Άρθρο 3

1. Το ιπτάμενο προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας 
δικαιούται ετησίας αδείας μετ’ αποδοχών τουλάχιστον 4 
εβδομάδων σύμφωνα με τους όρους απόκτησης δικαιώ−
ματος και χορήγησης τέτοιας άδειας που προβλέπονται 
στην εθνική νομοθεσία ή / και πρακτική.

2. Η ελάχιστη περίοδος ετησίας αδείας μετ’ αποδο−
χών δεν αντικαθίσταται από αντισταθμιστικό επίδομα, 
εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η σχέση 
εργασίας λήγει

Άρθρο 4

1. Α. Το ιπτάμενο προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας 
υφίσταται υγειονομική εξέταση πριν προσληφθεί και 
στη συνέχεια κατά τακτά χρονικά διαστήματα, ήτοι:

Α.1. Για τα μέλη πληρώματος θαλάμου διακυβερνήσε−
ως αεροσκαφών οι ιατρικές εξετάσεις πραγματοποι−
ούνται με δαπάνες του αερομεταφορέα και τυγχάνουν 
εφαρμογής τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.105 του 
άρθρου 2 του π.δ. 247/2002.

Η εξέταση πραγματοποιείται κάθε δώδεκα (12) μήνες 
έως το 40ο έτος της ηλικίας τους και κάθε έξι (6) μήνες 
εφ’ όσον υπερβούν το 40ο έτος της ηλικίας τους .

Α.2. Για τα μέλη πληρώματος θαλάμου επιβατών αε−
ροσκαφών οι ιατρικές εξετάσεις πραγματοποιούνται 
με δαπάνες του αερομεταφορέα και σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο π.δ. 207/2002 περί Κανονισμού Πτητικής 
Λειτουργίας Δημοσίων Αερομεταφορών – Αεροπλάνα 
και ειδικότερα στο άρθρο 2, παράγραφος 1.988 και 1.995 
αυτού.

Η αρχική ιατρική εξέταση και κάθε ιατρική επανεξέτα−
ση μελών του θαλάμου επιβατών, πρέπει να πραγματο−
ποιείται από ή υπό την επίβλεψη ιατρών εξειδικευμένων 
σε θέματα αεροπορικής ιατρικής εξουσιοδοτημένων 
από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, κατ’ εφαρ−
μογήν του π.δ. 247/2002. Η επανεξέταση πραγματοποι−
είται κάθε είκοσι τέσσερις (24) μήνες έως το 40ο έτος 
της ηλικίας τους και κάθε δώδεκα (12) μήνες εφ’ όσον 
υπερβούν το 40ο έτος της ηλικίας τους. Μετά το πέρας 
της εξέτασης εκδίδεται ιατρική γνωμάτευση την οποία 
ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να κοινοποιήσει στον 
αερομεταφορέα. Κάθε αερομεταφορέας πρέπει να δι−
ατηρεί φάκελο με το ιατρικό ιστορικό όλων των μελών 
πληρώματος θαλάμου επιβατών.

Στην ανωτέρω ιατρική γνωμάτευση βεβαιώνεται ότι 
ο ενδιαφερόμενος:

α. Έχει καλή γενική υγεία.
β. Είναι ελεύθερος από κάθε φυσική ή διανοητική 

ασθένεια, που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αδυναμία 
ή ανικανότητα στην εκτέλεση των καθηκόντων του. 

γ. Έχει φυσιολογική λειτουργία καρδιοαναπνευστικού 
συστήματος.

δ. Έχει κανονική λειτουργία του κεντρικού νευρικού 
συστήματος.

ε. Έχει ικανοποιητική οπτική οξύτητα 6/9 με ή χωρίς 
διορθωτικούς φακούς.

στ. Έχει ικανοποιητική ακοή.
ζ. Έχει κανονική λειτουργία συστήματος ΩΡΛ.
Β. Το ιπτάμενο προσωπικό της πολιτικής αεροπορί−

ας που έχει προβλήματα υγείας που αποδεδειγμένως 
οφείλονται στη νυκτερινή εργασία μεταφέρεται, εφόσον 
είναι δυνατό σε πτήσεις ημέρας ή σε εργασία εδάφους, 
για την οποία είναι κατάλληλο.

2. Κάθε υγειονομική εξέταση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 περίπτωση Α1 και Α2 καλύπτεται από το 
ιατρικό απόρρητο.

3. Η υγειονομική εξέταση που αναφέρεται στην πα−
ράγραφο 1 περίπτωση Α1 και Α2 μπορεί να διεξαχθεί 
επίσης στα πλαίσια του εθνικού συστήματος υγείας από 
εξουσιοδοτημένα Κέντρα Αεροπορικής Ιατρικής. 

Άρθρο 5

1. Το ιπτάμενο προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας 
τυγχάνει προστασίας όσον αφορά την ασφάλεια και την 
υγεία του ανάλογη με τη φύση της εργασίας του.

2. Οι κατάλληλες υπηρεσίες και μέσα προστασίας 
και πρόληψης όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία 
του ιπταμένου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας 
διατίθενται ανά πάσα στιγμή.

Η προστασία και η λήψη μέτρων για την ασφάλεια του 
ιπταμένου προσωπικού εξασφαλίζονται από τις παρεχό−
μενες υπηρεσίες, εκ μέρους της Ελληνικής Υπηρεσίας 
Πολιτικής Αεροπορίας, οι οποίες αφορούν στον έλεγχο 
και στην εποπτεία της ασφάλειας των πτήσεων. 

Η προστασία και η πρόληψη της υγείας του ιπταμέ−
νου προσωπικού εξασφαλίζονται από τις παρεχόμενες 
ιατρικές υπηρεσίες του ασφαλιστικού του φορέα, του 
εθνικού συστήματος υγείας, καθώς επίσης και από ια−
τρούς εξειδικευμένους σε θέματα αεροπορικής ιατρικής 
εξουσιοδοτημένους από την Υπηρεσία Πολιτικής Αερο−
πορίας, κατ’ εφαρμογήν του π.δ. 247/2002.

Επίσης, ο αερομεταφορέας είναι υπεύθυνος για την 
προστασία και την πρόληψη της ασφάλειας και της 
υγείας του ιπταμένου προσωπικού, δια της εφαρμογής 
των διατάξεων του π.δ. 207/2002 και του π.δ. 211/2003, 
όπως αυτά ισχύουν εκάστοτε και τα οποία αφορούν 
στην πιστοποίηση και στην λειτουργία των αεροπορι−
κών εταιρειών δημοσίων μεταφορών, αεροσκαφών και 
ελικοπτέρων αντιστοίχως.

Άρθρο 6

Λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ώστε ο εργοδότης, 
ο οποίος προτίθεται οργανώσει την εργασία σύμφωνα 
με έναν ορισμένο ρυθμό, να λαμβάνει υπόψη τη γενική 
αρχή της προσαρμογής της εργασίας στον εργαζό−
μενο.

Άρθρο 7

Στις αρμόδιες αρχές, εφόσον το ζητήσουν, παρέχονται 
πληροφορίες σχετικά με τα συγκεκριμένα προγράμμα−
τα εργασίας του ιπταμένου προσωπικού της πολιτικής 
αεροπορίας.

Άρθρο 8

1. Ο μέγιστος ετήσιος χρόνος εργασίας, συμπεριλαμ−
βανομένων ορισμένων περιόδων επιφυλακής για την 
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ανάληψη εργασίας όπως καθορίζονται από την ισχύου−
σα νομοθεσία, ανέρχεται σε 2000 ώρες από τις οποίες ο 
συνολικός χρόνος πτήσεων περιορίζεται σε 900 ώρες.

2. Ο μέγιστος ετήσιος χρόνος εργασίας πρέπει να 
κατανέμεται όσον το δυνατόν ομοιόμορφα κατά τη δι−
άρκεια του έτους.

Άρθρο 9

Με την επιφύλαξη του Άρθρου 3, το ιπτάμενο προ−
σωπικό της πολιτικής αεροπορίας δικαιούται ορισμένων 
ημερών ελεύθερων από οιαδήποτε υπηρεσία ή επιφυ−
λακή οι οποίες γνωστοποιούνται εκ των προτέρων ως 
εξής:

α) 7 τουλάχιστον τοπικές ημέρες ανά ημερολογιακό 
μήνα, στις οποίες μπορεί να συμπεριλαμβάνεται κάθε 
περίοδος ανάπαυσης που απαιτείται από το νόμο, 
και

β) 96 τουλάχιστον τοπικές ημέρες ανά ημερολογιακό 
έτος, στις οποίες μπορεί να συμπεριλαμβάνεται κάθε 
περίοδος ανάπαυσης που απαιτείται από το νόμο.

 Άρθρο 10

Το Άρθρο 6 παρ. 6.3.2.1.2., περίπτωση α (ι) του β.δ. 
22/1964 αντικαθίσταται ως εξής: χρόνος πτήσεως, μέχρι 
(10) δέκα ωρών.

Άρθρο 11

Συμπληρούμενες – Διατηρούμενες διατάξεις

Οι διατάξεις του Άρθρου 6, παρ. 3 του β.δ. 22/1964, 
κατά το μέρος που αντιβαίνουν στις διατάξεις των άρ−
θρων 8 και 9 του παρόντος, καταργούνται.

Άρθρο 12

Οι κατά τα Άρθρα 8 και 9 του παρόντος περιορισμοί 
στους χρόνους πτήσης, απασχόλησης και ανάπαυσης 
έχουν εφαρμογή και στα μέλη του θαλάμου επιβατών 
των αεροσκαφών της πολιτικής αεροπορίας.

Άρθρο 13

Έλεγχος εφαρμογής

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας έχει την ευθύνη 
του ελέγχου της εφαρμογής του Παρόντος Προεδρικού 
Διατάγματος.

Άρθρο 14

Έναρξη ισχύος

Η έναρξη ισχύος του παρόντος Προεδρικού Διατάγ−
ματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών ανατί−
θεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Δια−
τάγματος.

Aθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ

(2)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2

Τροποποίηση − συμπλήρωση των διατάξεων του π.δ. 
455/1995 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσί−
ας στην Οδηγία 93/15 ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης 
Απριλίου 1993, σχετικά με την εμπορία και τον έλεγ−
χο των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσεως» (Α΄ 
268) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2004/57/ΕΚ 
της Επιτροπής της 23ης Απριλίου 2004, για την ταυ−
τοποίηση των πυροτεχνημάτων και ορισμένων πυ−
ρομαχικών για τους σκοπούς της οδηγίας 93/15/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου και προς την απόφαση Ε (2004) 1332/
15.4.2004 της Επιτροπής, σχετικά με το έγγραφο εν−
δοκοινοτικής μεταφοράς εκρηκτικών υλών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 1338/1983 

«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34) όπως αυτές 
έχουν αντικατασταθεί και τροποποιηθεί αντιστοίχως με 
το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) και με τα άρθρα 
6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70), 7 του ν. 1775/1988 (Α΄ 
101), 31 του ν. 2076/1992 (Α΄ 130), 19 του ν. 2367/1995 (Α΄ 
261) και 22 του ν. 2789/2000 (Α΄ 21).

2. Τις διατάξεις του άρθρου δευτέρου παρ. 2 του ν. 
2077/1992 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
΄Ενωση και των σχετικών Πρωτοκόλλων και Δηλώσεων 
που περιλαμβάνονται στην τελική Πράξη» (Α΄ 136).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Α΄ 98).

4. Τις διατάξεις της οδηγίας 2004/57/ΕΚ της Επιτρο−
πής της 23ης Απριλίου 2004 (EEL 127/73 της 29.4.2004) 
και της Απόφασης της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 
2004, 2004/388/ΕΚ (EEL 120/43 της 24.4.2004).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δι−
ατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ύψους 1.000 ευρώ περίπου ετησίως, η 
οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγρά−
φονται προς τούτο στον προϋπολογισμό του Υπουργεί−
ου Δημόσιας Τάξης (Ε.Φ. 43−110, ΚΑΕ 0843).

6. Την υπ’ αριθμ. 307/2005 γνωμοδότηση του Συμ−
βουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Δημόσιας Τάξης, αποφασίζουμε:

΄Αρθρο 1

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 13 του π.δ. 455/1995 
(Α΄ 268), αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Για την έκδοση άδειας μεταφοράς χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά έντυπο ενδοκοινοτικής μεταφοράς εκρη−
κτικών υλών, σύμφωνα με το παράρτημα V του παρόντος 
διατάγματος. Στην άδεια μεταφοράς μνημονεύονται οι 
πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Η 
άδεια συνοδεύει τα εκρηκτικά μέχρι του σημείου προο−
ρισμού τους, αντίγραφο δε αυτής φυλάσσεται από τον 
παραλήπτη. Σε κάθε περίπτωση η άδεια επιδεικνύεται 
στις αρμόδιες αρχές εφόσον ζητηθεί».

2. Οι παράγραφοι 4, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 13 του π.δ. 
455/1995, αναριθμούνται αντίστοιχα σε παραγράφους 
3, 4, 5, 6 και 7.
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΄Αρθρο 2

Μετά το άρθρο 18 του π.δ. 455/1995 προστίθεται άρθρο 
18Α, ως εξής:

« Άρθρο 18 Α.

1. Για την εφαρμογή του άρθρου 1 παρ. 3 δεύτερη 
περίπτωση και τμήμα της τρίτης περίπτωσης του πα−
ρόντος διατάγματος στο παράρτημα VI, απαριθμούνται 
τα αντικείμενα τα οποία στις σχετικές συστάσεις των 
Ηνωμένων Εθνών θεωρούνται πυροτεχνήματα ή πυρο−
μαχικά. 

2. Οι Υπουργοί Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης είναι 
αρμόδιοι να προσδιορίζουν με κοινή απόφαση, για τους 
σκοπούς του άρθρου 1 της παραγράφου 3 δεύτερη πε−
ρίπτωση του παρόντος διατάγματος, εάν τα αντικείμε−
να που απαριθμούνται στο παράρτημα VΙΙ, αποτελούν 
πυροτεχνήματα ή εκρηκτικά».

΄Αρθρο 3

1. Το άρθρο 19 του π.δ.455/1995, αντικαθίσταται ως 
εξής:

«΄Αρθρο 19

Ενσωματώνονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
του παρόντος προεδρικού διατάγματος τα παραρτή−
ματα Ι (Βασικές απαιτήσεις ασφαλείας), ΙΙ (Ενότητα Β 
έως και Ζ), ΙΙΙ (Ελάχιστα κριτήρια που πρέπει να λαμβά−
νονται υπόψη εκ μέρους των κρατών – μελών για τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς), IV (Σήμανση πιστότη−
τας), V (Έντυπο της άδειας ενδοκοινοτικής μεταφοράς 

εκρηκτικών υλών), VI (Αντικείμενα τα οποία στις σχετι−
κές συστάσεις των Η.Ε., θεωρούνται πυροτεχνήματα ή 
πυρομαχικά) και VII (Αντικείμενα τα οποία με απόφαση 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης προσ−
διορίζονται, ως πυροτεχνήματα ή εκρηκτικά), τα οποία 
έχουν ως εξής:».

2. Μετά το παράρτημα ΙV του άρθρου 19 του π.δ. 455/
1995, προστίθενται παραρτήματα V, VI και VII, τα οποία 
στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχουν ως εξής:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ

1. Για τη χορήγηση της άδειας ενδοκοινοτικής μεταφο−
ράς εκρηκτικών υλών χρησιμοποιείται το ειδικό για το 
σκοπό αυτό έντυπο, ως το διαλαμβανόμενο υπόδειγμα, 
το οποίο συντάσσεται εις τριπλούν.

2. Το έντυπο ενδοκοινοτικής μεταφοράς εκρηκτικών 
υλών:

α. Καταρτίζεται και εκτυπώνεται με μέριμνα της Δ/
νσης Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2 και 
3 της Ε (2004) 1332/15.4.2004 απόφασης της Επιτροπής, 
ώστε να μη μπορεί να παραποιηθεί και υπό συνθήκες 
κανονικής χρήσης να μη σκίζεται και τσαλακώνεται.

β. Συνοδεύεται από παράρτημα στο οποίο περιέχονται 
οι όροι και οι προϋποθέσεις ισχύος της άδειας, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, καθώς επίσης περιέχονται 
επεξηγηματικές της χρήσης του σημειώσεις.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ

Αντικείμενα τα οποία στις σχετικές συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών θεωρούνται πυροτεχνήματα ή πυρομαχικά, 
σύμφωνα με το παράρτημα  Ι της οδηγίας 2004/57/ΕΚ της Επιτροπής. 

Νο 
ΟΗΕ

Ονομασία και περιγραφή Κλάση/
Υποδιαίρεση

Γλωσσάριο (χρησιμοποιείται ως οδηγός  μόνο 
για ενημέρωση)

Ομάδα  G

0009 Πυρομαχικά, εμπρηστικά με ή χωρίς 
ρήγμα, με διαρροή γόμωσης ή 
προωθητικής γόμωσης

1.2 G Πυρομαχικά 
Γενικός όρος, που αφορά κυρίως αντικείμενα 
στρατιωτικής εφαρμογής, που αποτελούνται από 
κάθε είδους βόμβες, βομβίδες, ρουκέτες, νάρκες, 
βλήματα και άλλες παρόμοιες συσκευές.
Πυρομαχικά, εμπρηστικά
Πυρομαχικά που περιέχουν εμπρηστική ουσία. 
Με εξαίρεση όταν η σύνθεση αποτελεί εκρηκτικό 
αφ’ εαυτού, περιέχει επίσης ένα ή περισσότερα 
από τα ακόλουθα: προωθητική γόμωση με εγχυτή 
και γόμωση ανάφλεξης, θρυαλλίδα με ρήγμα ή 
διαρροή γόμωσης.

0010 Πυρομαχικά, εμπρηστικά με ή χωρίς 
ρήγμα, με διαρροή γόμωσης ή 
προωθητικής γόμωσης

1.3 G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0009

0015 Πυρομαχικά καπνού, με ή χωρίς 
ρήγμα, με διαρροή γόμωσης ή 
προωθητικής γόμωσης

1.2G Πυρομαχικά, καπνού
Πυρομαχικά που περιέχουν καπνογόνο ουσία. 
Με εξαίρεση όταν η ουσία  αποτελεί εκρηκτικό 
αφ’ εαυτού, τα πυρομαχικά περιέχουν επίσης ένα 
ή περισσότερα από τα ακόλουθα: προωθητική  
γόμωση με εγχυτή και γόμωση ανάφλεξης, 
θρυαλλίδα με ρήγμα ή διαρροή γόμωσης.

0016 Πυρομαχικά καπνού με ή χωρίς 
ρήγμα, με διαρροή γόμωσης ή 
προωθητικής γόμωσης

1.3G Βλ. λήμμα με αριθμό ΟΗΕ 0015

0018 Πυρομαχικά, δακρυγόνα με ρήγμα, 
με διαρροή γόμωσης ή προωθητικής 
γόμωσης

1.2G Πυρομαχικά, δακρυγόνα με ρήγμα, με διαρροή 
γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης
Πυρομαχικά που περιέχουν δακρυγόνο ουσία. 
Περιέχουν επίσης ένα ή περισσότερα από τα εξής: 
πυροτεχνική ουσία, προωθητική γόμωση με εγχυτή 
και γόμωση ανάφλεξης, θρυαλλίδα με ρήγμα ή 
διαρροή γόμωσης.

0019 Πυρομαχικά, δακρυγόνα με ρήγμα, 
με διαρροή γόμωσης ή προωθητικής 
γόμωσης

1.3G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0018

0039 Βόμβες, φωτιστικές 1.2G Βόμβες
Εκρηκτικά αντικείμενα που ρίχνονται από 
αεροσκάφη. Μπορεί να περιέχουν εύφλεκτο 
υγρό με γόμωση έγχυσης, φωτιστική σύνθεση ή 
γόμωση έγχυσης. Ο όρος περιλαμβάνει: βόμβες, 
φωτιστικές.



0049 Φυσίγγια, ανάφλεξης 1.1G Φυσίγγια, ανάφλεξης
Είδη που αποτελούνται από θήκη, εγχυτή και πυ−
ρίτιδα ανάφλεξης, συναρμολογημένα σε ένα τε−
μάχιο, έτοιμο για πυροβολισμό.

0050 Φυσίγγια, ανάφλεξης 1.3G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0049

0054 Φυσίγγια, σηματοδότησης 1.3G Φυσίγγια, σηματοδότησης
Είδη που είναι σχεδιασμένα να εκτοξεύουν έγχρω−
μες φωτοβολίδες ή άλλη σηματοδότηση από πι−
στόλια σηματοδότησης κ.λ.π.

0066 Καλώδια ανάφλεξης 1.4G Καλώδιο, ανάφλεξης
Είδος που αποτελείται από υφασμάτινο νήμα, κα−
λυμμένο με μαύρη πυρίτιδα ή άλλη πυροτεχνική 
σύνθεση ταχείας καύσης και από εύκαμπτο προ−
στατευτικό κάλυμμα. ΄Η αποτελείται από πυρήνα 
μαύρης πυρίτιδας, καλυμμένο από εύκαμπτο πλε−
κτό ύφασμα.
Καίγεται σταδιακά κατά μήκος με εξωτερική φλό−
γα και χρησιμοποιείται για να μεταδοθεί ανάφλε−
ξη από συσκευή σε γόμωση.

0092 Φωτοβολίδες, επιφάνειας 1.3G Φωτοβολίδες
Είδη που περιέχουν πυροτεχνικές ουσίες, που είναι 
σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται για φωτισμό, 
ανίχνευση, σηματοδότηση ή προειδοποίηση.

0093 Φωτοβολίδες, αέρος 1.3G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0092

0101 Πυροσωλήνας, μη εκρηκτικός 1.3G Πυροσωλήνας (Fuse/Fuze)
Αν και οι δύο αυτές λέξεις έχουν κοινή προέλευ−
ση (Γαλλικά: Fusee fusil) και ορισμένες φορές θε−
ωρούνται ως διαφορετική ορθογραφία, είναι χρή−
σιμο να διατηρηθεί η σύμβαση ότι ο πυροσωλή−
νας (fuse) αναφέρεται σε συσκευή ανάφλεξης που 
μοιάζει με σχοινί, ενώ η θρυαλλίδα (fuze) αναφέρε−
ται σε συσκευή  που χρησιμοποιείται σε πυρομαχι−
κά που ενσωματώνουν μηχανικά, ηλεκτρικά, χημικά 
ή υδροστατικά στοιχεία για την εκκίνηση ακολου−
θίας ανάφλεξης ή εκπυρσοκρότησης.

Πυροσωλήνας, ακαριαίος, μη εκρηκτικός  (guick−
match)
Είδος που αποτελείται από νήμα βάμβακος, εμπο−
τισμένο με λεπτή μαύρη πυρίτιδα (guickmatch).
Καίγεται με εξωτερική φλόγα και χρησιμοποιείται 
σε στήλες ανάφλεξης για πυροτεχνήματα κ.λ.π..

0103 Πυροσωλήνας, ανάφλεξης, σωληνο−
ειδής, με μεταλλική επένδυση

1.4G Πυροσωλήνας, ανάφλεξης, σωληνοειδής, με με−
ταλλική επένδυση
Είδος που αποτελείται από μεταλλικό σωλήνα με 
πυρήνα εκρηκτικού ανάφλεξης

0171 Πυρομαχικά, φωτιστικά με ή χωρίς 
ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή προω−
θητικής γόμωσης

1.2G Πυρομαχικά, φωτιστικά με ή χωρίς ρήγμα, διαρροή 
γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης
Πυρομαχικά σχεδιασμένα για να παράγουν μία 
πηγή έντονου φωτός για φωτισμό περιοχής. Ο 
όρος περιλαμβάνει φυσίγγια, βομβίδες και βλήματα 
φωτιστικά και βόμβες φωτιστικές και ανίχνευσης 
στόχου.

0191 Συσκευές σηματοδότησης χειρός 1.4G Είδη σχεδιασμένα για να παράγουν σηματοδότη−
ση.

0192 Σηματοδότες, σιδηροδρομικών 
γραμμών, εκρηκτικοί

1.1.G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0191

ΦΕΚ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 9
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0194 Σηματοδότες, κινδύνου, πλοίων 1.1G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0191

0195 Σηματοδότες, κινδύνου, πλοίων 1.3G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0191

0196 Σηματοδότες, καπνού 1.1G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0191

0197 Σηματοδότες, καπνού 1.4G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0191

0212 Ανιχνευτές για πυρομαχικά 1.3G Ανιχνευτές για πυρομαχικά
Σφραγισμένα είδη που περιέχουν πυροτεχνικές ουσίες, που 
είναι σχεδιασμένα να αποκαλύπτουν την τροχιά βλήματος.

0254 Πυρομαχικά, φωτιστικά, με ή χωρίς 
ρήγμα, διαρροή γόμωσης  ή προω−
θητικής γόμωσης

1.3G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0171

0297 Πυρομαχικά, φωτιστικά, με ή χωρίς 
ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή προωθη−
τικής γόμωσης

1.4G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0254

0299 Βόμβες φωτιστικές 1.3G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0039

0300 Πυρομαχικά, εμπρηστικά, με ή χωρίς 
ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή προωθη−
τικής γόμωσης

1.4G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0009

0301 Πυρομαχικά, δακρυγόνα, με ρήγμα, 
διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γό−
μωσης

1.4G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0018

0303 Πυρομαχικά, καπνού, με ή χωρίς ρήγ−
μα, διαρροή γόμωσης ή προωθητι−
κής γόμωσης

1.4G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0015

0306 Ανιχνευτές για πυρομαχικά 1.4G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0212

0312 Φυσίγγια, σηματοδότησης 1.4G Φυσίγγια, σηματοδότησης
Είδη σχεδιασμένα για να ρίχνουν έγχρωμες φωτοβολίδες 
ή άλλη σηματοδότηση από πιστόλια σηματοδότησης.

0313 Σηματοδότες, καπνού 1.2G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0195

0318 Βομβίδες, γυμνασίων, χειρός ή 
όπλου

1.3G Βομβίδες χειρός ή όπλου
Είδη σχεδιασμένα για να ρίχνονται δια χειρός ή να εκτο−
ξεύονται από όπλο. Ο όρος περιλαμβάνει: Βομβίδες γυμνα−
σίων, χειρός ή όπλου.

0319 Εγχυτές σωληνοειδείς 1.3G Εγχυτές, σωληνοειδείς
Είδη που αποτελούνται από εγχυτή για ανάφλεξη και βοη−
θητική γόμωση αναφλεκτικού εκρηκτικού, όπως μαύρη πυ−
ρίτιδα, που χρησιμοποιούνται για την ανάφλεξη της προω−
θητικής γόμωσης σε θήκη φυσιγγίων για π.χ. κανόνια.

0320 Εγχυτές, σωληνοειδείς 1.4G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0319

0333 Πυροτεχνήματα 1.1G Πυροτεχνήματα
Πυροτεχνικά είδη σχεδιασμένα για ψυχαγωγία.

0334 Πυροτεχνήματα 1.2G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0333

0335 Πυροτεχνήματα 1.3G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0333

0336 Πυροτεχνήματα 1.4G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0333

0362 Πυρομαχικά, γυμνασίων 1.4G Πυρομαχικά, γυμνασίων
Πυρομαχικά χωρίς κύρια εκρηκτική γόμωση που περιέχουν 
ρήγμα ή διαρροή γόμωσης.
Συνήθως περιέχουν επίσης θρυαλλίδα και προωθητική γό−
μωση.

0363 Πυρομαχικά, δοκιμαστικά 1.4G Πυρομαχικά, δοκιμαστικά
Πυρομαχικά που περιέχουν πυροτεχνικές ουσίες και χρησιμο−
ποιούνται για τη δοκιμή της απόδοσης ή της αντοχής νέων 
πυρομαχικών, συστατικών όπλων ή συναρμολογήσεων.

0372 Βομβίδες, γυμνασίων, χειρός ή όπλου 1.2G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0318
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0373 Συσκευές σηματοδότησης, χειρός 1.4S Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0191

0403 Φωτοβολίδες, αέρος 1.4G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0092

0418 Φωτοβολίδες, επιφάνειας 1.2G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0092

0419 Φωτοβολίδες επιφάνειας 1.1G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0092

0420 Φωτοβολίδες, αέρος 1.1G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0092

0421 Φωτοβολίδες, αέρος 1.2G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0092

0424 Βλήματα, αδρανή με ανιχνευτή 1.3G Βλήματα
Είδη, όπως κάλυκες ή σφαίρες, που εκτοξεύονται 
από κανόνι ή άλλο πυροβόλο όπλο, τυφέκιο ή άλλο 
μικρό όπλο. Μπορεί να είναι αδρανή, με ή χωρίς 
ανιχνευτή, ή μπορεί να περιέχουν ρήγμα ή διαρ−
ροή γόμωσης ή εκρηκτικής γόμωσης. Ο όρος περι−
λαμβάνει: Βλήματα, αδρανή, με ανιχνευτή, βλήμα−
τα με ρήγμα ή διαρροή γόμωσης, βλήματα με ρήγ−
μα γόμωσης.

0425 Βλήματα, αδρανή με ανιχνευτή 1.4G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0424

0428 Είδη, πυροτεχνικά για τεχνικούς 
σκοπούς

1.1G Είδη, πυροτεχνικά για τεχνικούς σκοπούς
Είδη που περιέχουν πυροτεχνικές ουσίες και χρη−
σιμοποιούνται για τεχνικούς σκοπούς, όπως παρα−
γωγή θερμότητας, παραγωγή αερίου, θεατρικά εφέ 
κ.λ.π. Ο όρος δεν περιλαμβάνει τα ακόλουθα είδη, 
τα οποία απαριθμούνται χωριστά: όλα τα πυρο−
μαχικά. Φυσίγγια, σηματοδότησης, κόπτες, καλώ−
δια, εκρηκτικά.
Πυροτεχνήματα. Φωτοβολίδες αέρος. Φωτοβολί−
δες επιφάνειας. Συσκευές αποδέσμευσης, εκρηκτι−
κές. Πριτσίνια, εκρηκτικά. Συσκευές σηματοδότη−
σης, χειρός. Σηματοδότες, κινδύνου. Σηματοδότες 
σιδηροδρομικών γραμμών, εκρηκτικοί. Σηματοδό−
τες, καπνού.

0429 Είδη, πυροτεχνικά για τεχνικούς σκοπούς 1.2G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0428

0430 Είδη, πυροτεχνικά για τεχνικούς σκοπούς 1.3G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0428

0431 Είδη, πυροτεχνικά για τεχνικούς σκοπούς 1.4G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0428

0434 Bλήματα με διαρρήκτη ή διαρροή γό−
μωσης

1.2G Βλήματα 
Είδη όπως κάλυκες ή σφαίρες που εκτοξεύονται 
από κανόνι ή άλλο πυροβόλο όπλο, τυφέκιο ή άλλο 
μικρό όπλο. Μπορεί να είναι αδρανή, με ή χωρίς 
ανιχνευτή, ή μπορεί  να περιέχουν ρήγμα ή διαρ−
ροή γόμωσης ή εκρηκτικής γόμωσης. Ο όρος πε−
ριλαμβάνει: βλήματα αδρανή, με ανιχνευτή, βλήμα−
τα με ρήγμα ή διαρροή γόμωσης, βλήματα με ρήγ−
μα γόμωσης.

0435 Bλήματα με διαρρήκτη ή διαρροή γό−
μωσης

1.4G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0434

0452 Βομβίδες, γυμνασίων, χειρός ή όπλου 1.4G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0372

0487 Σηματοδότες, καπνογόνος 1.3G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0194

0488 Πυρομαχικά, γυμνασίων 1.3 G Πυρομαχικά, γυμνασίων
Πυρομαχικά χωρίς κύριο ρήγμα γόμωσης που περιέ−
χουν διαρρήκτη ή διαρροή γόμωσης. Συνήθως περι−
έχουν επίσης θρυαλλίδα και προωθητική γόμωση. Ο 
όρος δεν περιλαμβάνει τα ακόλουθα είδη που απα−
ριθμούνται χωριστά: βομβίδες , γυμνασίων.

0492 Σηματοδότες, σιδηροδρομικών 
γραμμών, εκρηκτικοί

1.3 G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0194
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0493 Σηματοδότες, σιδηροδρομικών 
γραμμών, εκρηκτικοί

1.4 G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0194

0503 Συσκευές για φούσκωμα αερόσα−
κων ή μονάδων αερόσακων ή προ−
εντατήρες ζωνών ασφαλείας

1.4 G

Ο μ ά δ α   S

0110 Βομβίδες , γυμνασίων, χειρός ή 
όπλου  

1.4 S Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0318  

0193 Σηματοδότες, σιδηροδρομικών 
γραμμών, εκρηκτικοί

1.4 S Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0194

0337 Πυροτεχνήματα 1.4 S Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0334

0345 Βλήματα, αδρανή με ανιχνευτή 1.4 S Βλήματα
Είδη όπως κάλυκες ή σφαίρες που εκτοξεύονται από 
κανόνι ή άλλο πυροβόλο όπλο , τυφέκιο ή άλλο μι−
κρό όπλο. Μπορεί να είναι αδρανή, με ή χωρίς ανι−
χνευτή, ή μπορεί να περιέχουν ρήγμα ή διαρροή γό−
μωσης ή ρήγμα γόμωσης. 

0376 Εγχυτές, σωληνοειδείς 1.4 S Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0319

0404 Φωτοβολίδες, αέρος 1.4 S Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0092

0405 Φυσίγγια, σηματοδότησης 1.4 S Φυσίγγια , σηματοδότησης
Είδη σχεδιασμένα για να ρίχνουν έγχρωμες 
φωτοβολίδες ή άλλη σηματοδότηση από πιστόλια 
σηματοδότησης κ.λ.π.

0432 Είδη, πυροτεχνικά ή για τεχνικούς 
σκοπούς

1.4 S

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ

Αντικείμενα τα οποία με Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Δημοσίας Τάξης προσδιορίζονται ως 
πυροτεχνήματα ή εκρηκτικά. 

Νο. 
ΟΗΕ

Ονομασία και περιγραφή Κατηγορία/
Υποδιαίρεση

Γλωσσάριο (χρησιμοποιείται ως οδηγός μόνο για 
ενημέρωση)

Ομάδα G

0121 Αναφλεκτικά συστήματα 1.1G Αναφλεκτικά συστήματα
Είδη που περιέχουν μία ή περισσότερες εκρηκτικές 
ουσίες για την εκκίνηση της ανάφλεξης σε εκρηκτική 
στήλη. Μπορεί να ενεργοποιούνται χημικά, ηλεκτρι−
κά ή μηχανικά. 

0314 Αναφλεκτικά συστήματα 1.2G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0121

0315 Αναφλεκτικά συστήματα 1.3G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0121

0316 Θρυαλλίδες, ανάφλεξης 1.3G

0317 Θρυαλλίδες, ανάφλεξης 1.4G

0325 Αναφλεκτικά συστήματα 1.4G Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0121

0353 Είδη, εκρηκτικά, ε.α.ο. 1.4G

0454 Αναφλεκτικά συστήματα 1.4S Βλ. λήμμα για αριθμό ΟΗΕ 0121

Ομάδα S

0131 Aναπτήρες πυροσωλήνων 1.4S Αναπτήρες, πυροσωλήνων
Είδη διάφορων σχεδίων που ενεργοποιούνται με τριβή, 
κρούση ή ηλεκτρισμό και χρησιμοποιούνται για την 
ανάφλεξη πυροσωλήνων ασφαλείας .

0349 Είδη, εκρηκτικά, ε.α.ο. 1.4S

0368 Θρυαλλίδες, ανάφλεξης 1.4S



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 13
3

-VI-



14 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

14



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 15
15



16 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



17
ΦΕΚ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 17



18 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

-VII-



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 19

Άρθρο 4

Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από 31.1.2005. 
Η δημοσίευση και η εκτέλεση του παρόντος προεδρικού διατάγματος ανατίθεται στον Υπουργό Δημόσιας 

Τάξης και στον Υπουργό Ανάπτυξης. 

Aθήνα, 2 Ιανουαρίου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ




