
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση των ποσοστών της παρ. 1 του άρ-
θρου 33 του ν. 4314/2014, για το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020.

2 Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

3 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 3009/2/28-γ/
16-06-1994 απόφασης του Υπουργού Δημόσι-
ας Τάξης «Όροι ασφαλούς φύλαξης πυροβόλων 
όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και εκρη-
κτικών μηχανισμών» (Β’ 461).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 119227 (1)
   Τροποποίηση των ποσοστών της παρ. 1 του άρ-

θρου 33 του ν. 4314/2014, για το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-

νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε 
σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α΄ 133).

2. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014- 2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005
(Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265) και ειδικότερα την 
παρ. 1 του άρθρου 33 αυτού.

3. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 

αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

6. Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

7. Την υπό στοιχεία 112012/ΕΥΘΥ 1046/2.11.2015 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συ-
ντονισμού της Εφαρμογής σύμφωνα με τα άρθρα 15 
παρ. 2 και 42 του ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της 
υπ’ αρ. 35256/17.10.2001 κοινής υπουργικής απόφασης 
(ΦΕΚ 1352/Β΄/17.10.2001), όπως ισχύει» (Β΄ 2473) και 
ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής.

8. Την υπό στοιχεία C(2014) 10170 final/18.12.2014 
απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ, περί έγκρισης του ΕΠ 
«Αττική», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Τις υπ’ αρ. 88924/10.8.2017 (Β΄ 3415), 55589/23.5.2018 
(Β΄ 2033), 53165/20.5.2019 (Β 1931), 118522/18.11.2019 
(Β΄ 4809), 106654/12.10.2020 (Β΄ 4646), 13431/02.02.2021 
(Β΄ 5768) και 76792/09.07.2021 (Β΄ 3181) αποφάσεις τρο-
ποποίησης του ποσοστού δέσμευσης πόρων του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

10. Την υπ’ αρ. 80668/29-07-2020 υπουργική απόφαση 
περί τεχνικής προσαρμογής των ποσοστών δέσμευσης 
πόρων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανταγωνι-
στικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», «Υποδο-
μές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», 
«Ανατολική Μακεδονία Θράκη», «Θεσσαλία», «Ήπειρος», 
«Δυτική Ελλάδα», «Δυτική Μακεδονία», «Στερεά Ελλά-
δα», «Πελοπόννησος», «Ιόνια Νησιά», «Βόρειο Αιγαίο», 
«Κρήτη», «Αττική», «Νότιο Αιγαίο», «Τεχνική Βοήθεια».

11. Το υπ’ αρ. 3059/14.10.2021 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ 
Περιφέρειας Αττικής, με θέμα «Ανάγκη υπερδέσμευσης 
πόρων στον άξονα προτεραιότητας 4 και 10 του Ε.Π. «ΑΤ-
ΤΙΚΗ 2014-2020».

12. Το υπ’ αρ. 116214/26.10.2021 ενημερωτικό της 
ΕΥΣΕ προς το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσε-
ων και ΕΣΠΑ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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13. Τo υπ’ αρ. 116808/29-10-2021 εισηγητικό σημείω-
μα του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και 
ΕΣΠΑ προς τον Υφυπουργό, με θέμα «Εισήγηση τροπο-
ποίησης των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του 
ν. 4314/2014 για το ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την έγκριση της τροποποίησης των ποσοστών δέ-
σμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020, ως ακολούθως:

ΑΠ ΤΙΤΛΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕ-
ΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΝΤΑΞΕΩΝ 
ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ-

ΤΗΣΗΣ

01

Ενίσχυση των Μηχανισμών και 
των Επενδύσεων των ΜΜΕ της 
Περιφέρειας Αττικής στην Έρευ-
να και την Καινοτομία

187,87%

02
Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτό-
μων Προϊόντων και Υπηρεσιών 
των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ

155,56%

03

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότη-
τας και της εξωστρέφειας των 
ΜΜΕ - Βελτίωση της ελκυστικό-
τητας της Περιφέρειας Αττικής 
για προσέλκυση Επενδύσεων 
και προαγωγή της Καινοτόμου 
Επιχειρηματικότητας

400,00%

04

Προώθηση της ενεργειακής από-
δοσης της χρήσης ΑΠΕ και της
Συμπαραγωγής και προώθηση 
Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα στις Αστικές Περι-
οχές

255,00%

05

Προώθηση της Προσαρμογής 
στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς 
και της Πρόληψης και Διαχείρι-
σης Κινδύνων

160,01%

06 Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 
στο Αστικό Περιβάλλον 153,49%

07

Ενίσχυση της Περιφερειακής 
Κινητικότητας και των Πολυτρο-
πικών Μεταφορικών Συνδέσεων 
της Περιφέρειας Αττικής

169,15%

08

Προώθηση της Ανάπτυξης των 
Δεξιοτήτων και της Προσαρμο-
στικότητας του Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού στους Τομείς της Περι-
φερειακής Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης

120,00%

09

Προώθηση της Κοινωνικής Έντα-
ξης και Καταπολέμηση της Φτώ-
χειας και Διακρίσεων - Διασφάλι-
ση της Κοινωνικής Συνοχής

170,00%

10

Ανάπτυξη - Αναβάθμιση Στοχευ-
μένων Κοινωνικών Υποδομών 
και
Υποδομών Υγείας

197,00%

11 Ανάπτυξη - Αναβάθμιση Στοχευ-
μένων Υποδομών Εκπαίδευσης 188,31%

12 Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρ-
μογής (ΕΤΠΑ) 120,00%

13 Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρ-
μογής (ΕΚΤ) 120,00%

ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π. 192,48%

Η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων 
του Ε.Π. δεν μπορεί να υπερβεί το 192,48% της συνολικής 
χρηματοδότησης του προγράμματος.

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος θα πρέπει 
να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την σταδι-
ακή μείωση της υπερδέσμευσης, προκειμένου να μην 
προκληθεί επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2021

Ο Υφυπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Ι

      Αριθμ. 141074/Ν1 (2)
Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου .

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 682/1977 (Α΄  244), σε συνδυασμό 

με τις διατάξεις του ν. 4713/2020 (Α΄ 147).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου 

πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 − 
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι-
κής 2013-2016» (Α΄ 222), όπως τροποποιήθηκαν από 
τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 «Συνταξι-
οδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύ-
ρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Εγκριση 
των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας 
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Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότη-
τας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και 
της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμ-
βαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση 
Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της 
Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του 
Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο 
«Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παρο-
χή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσε-
ων» και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 18) και, όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νό-
μων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107), του 
άρθρου 33 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193) 
και της παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 «Κύ-
ρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγου-
σες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων 
Εσόδων» (Α’ 176) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 268), του άρ-
θρου 11 του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και λει-
τουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 8), του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 
«Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστή-
ματος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 118) και της παρ. 2 του 
άρθρου 24 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142).

3. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017 
(Α΄ 109), όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη της παρ. 1
σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 5, του άρθρου 50 
του ν. 4692/2020 (Α΄ 111).

4. Την υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών 
για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012» 
(Β΄  3057), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
34566/ΙΑ/12-03-2013 (Β΄ 756) κοινή υπουργική απόφαση.

5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιρο-
ποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρί-
ου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προ-
σώπων και ΝΠΔΔ» (Β΄ 3324), όπως τροποποιήθηκε με την 
υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-06-2013 (Β΄ 1584) υπουργική 
απόφαση.

6. Την υπό στοιχεία 88782/Ν1/3-6-2019 (Β΄  2156) 
υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχο-
λείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου στην 
εταιρία «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΒΕΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΕΡΟΠΗ ΧΑΤΖΗΒΕΗ».

7. Την από 29-5-2020 αίτηση του ενδιαφερομένου για 
τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου.

8. Την υπό στοιχεία ΔA/40184/23-09-2021 απόφαση 
διατύπωσης θετικής γνώμης του ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ.

9. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 κοινή απόφαση 
της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής 
«Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» 
στους Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους των 
Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών Δι-
ευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και 
ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων» (Β΄ 8).

10. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζωή Μακρή» (Β΄ 33).

11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 88782/Ν1/3-6-2019 
(Β΄ 2156) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιω-
τικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγω-
γείου, ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στην 
εταιρία «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΒΕΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΕΡΟΠΗ ΧΑΤΖΗΒΕΗ» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου για μία (1) 
αίθουσα διδασκαλίας στο ισόγειο δυναμικότητας είκοσι 
οκτώ (28) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι «2ο Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο - ΣΧΟ-
ΛΗ ΜΕΡΟΠΗ ΧΑΤΖΗΒΕΗ».

Το Νηπιαγωγείο λειτουργεί επί της οδού Αδάνων 15, 
στη Νέα Φιλαδέλφεια, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουρ-
γείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, τη Χατζήβεη Μερόπη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 4 Νοεμβρίου 2021

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
Ειδικής Αγωγής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Ι

    Αριθμ. 3009/2/177-ιε’ (3)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 3009/2/28-γ’/

16-06-1994 απόφασης του Υπουργού Δημόσι-

ας Τάξης «Όροι ασφαλούς φύλαξης πυροβόλων 

όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και εκρη-

κτικών μηχανισμών» (Β’ 461). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 7 του άρθρου 6 και της παρ. 6 του άρθρου 7 

του ν. 2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, 
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πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 147),

β. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία κα κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

γ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

δ. του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευ-
σης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του 
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
(Α’ 4),

ε. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155) και

στ. της υπ’ αρ. 80/18-07-2019 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πο-
λίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστα-
σίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’ 3058).

2. Την υπό στοιχεία 8000/1/2021/102-α’/29-10-2021 
εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (εδ. ε’ της  παρ. 5 
του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, Α’143), από την οποία 
προκύπτει ότι δεν προκαλείται πρόσθετη οικονομική 
επιβάρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού Εξόδων 
των ειδικών φορέων του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 3009/2/28-γ’/
16-06-1994 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης 
«Όροι ασφαλούς φύλαξης πυροβόλων όπλων, πυρομα-
χικών, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών» 
(Β’ 461), ως εξής:

Άρθρο 1
Το άρθρο 7Α, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του 

άρθρου 2 της υπό στοιχεία 3009/2/177-α’/19-10-2020 
(Β’ 4705) κοινής υπουργικής απόφασης και διαμορφώθη-
κε εκ νέου με το άρθρο 1 της υπό στοιχεία 3009/2/177-ε’/
23-12-2020 (Β’ 5784) κοινής υπουργικής απόφασης και με 
το άρθρο 1 της υπό στοιχεία 3009/2/177-θ’/21-04-2021
(Β’ 1653) κοινής υπουργικής απόφασης, τροποποιείται 
ως ακολούθως: «Οι έμποροι πυροβόλων όπλων, μερών 
και πυρομαχικών αυτών, οι επισκευαστές πυροβόλων 
όπλων, καθώς και οι έμποροι εκρηκτικών μηχανισμών 
υποχρεούνται να λάβουν στα καταστήματα ή στα 
εργαστήρια επισκευής τους όλα τα αναγραφόμενα 
στο άρθρο 4 της παρούσας, μέτρα ασφαλείας έως τις 
30.04.2022. Σε διαφορετική περίπτωση, ανακαλούνται 
οι άδειες που έχουν χορηγηθεί και τα αιτήματα για 
ανανέωση ή χορήγηση των ως άνω αδειών απορρί-
πτονται με αιτιολογημένη απόφαση. Όσες άδειες έλη-
ξαν ή λήγουν από την ημερομηνία δημοσίευσης της 
παρούσας έως και τις 29.04.2022, παρατείνονται έως 
τις 30.04.2022».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2021

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ   
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