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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. ΥΠΑ/∆3/Α/1739/450
(1)
Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας δηµοτικού πεδίου προ−
σγείωσης ∆ήµου Θηβαίων στη θέση «Περνέρι» στο
91ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών − Λαµίας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 211/1947, άρθρο 28 (ΦΕΚ 35/Α΄/28.2.1947) περί
«Κύρωσης της Σύµβασης του Σικάγο».
β) Του Ν. 1558/1985, άρθρο 29α (ΦΕΚ 137/Α΄/26.7.1985)
περί «Κυβέρνησης και Κυβερνητικών οργάνων» όπως
αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ
154/Α΄/10.9.1992) και αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο
2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α΄/ 14.3.1997).
γ) Του Ν. 1815/1988, άρθρο 9, παρ. 2 (ΦΕΚ 250/Α΄/
11.11.1988) περί «Κύρωσης του Κώδικα Αεροπορικού ∆ι−
καίου», όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 23,
παρ. 2 του Ν. 3333/2005 (ΦΕΚ 91/Α΄/2005).
δ) Του Ν.∆. 714/1970, άρθρο 11, εδάφιο στ΄ (ΦΕΚ 238/Α΄/
7.11.1970) «Περί ιδρύσεως ∆.Ε.Μ. και οργανώσεως Υ.Π.Α.»
όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 1340/1983, άρθρο 2 (ΦΕΚ
35/Α΄/18.3.1983).

ε) Του Π.∆. 56/1989, άρθρο 7 (ΦΕΚ 28/Α΄/1.2.1989) «Ορ−
γανισµός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως τρο−
ποποιήθηκε µεταγενέστερα.
στ) Του Παραρτήµατος 2 της Σύµβασης του Σικάγο
«Κανόνες Εναερίου Κυκλοφορίας (Rules of the Air)» όπως
ενσωµατώθηκε στην Ελληνική Έννοµη Τάξη µε την υπ’
αριθµ. ΥΠΑ/∆13/31915/1314/20.7.1998 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 861/Β΄/12.8.1998).
ζ) Του Παραρτήµατος 14 Τόµοι Ι και II της Σύµβασης
του Σικάγο «Σχεδιασµός και Λειτουργία Αεροδροµίων
και Ελικοδρόµια (Aerodrome Design and Operations and
Heliports)», όπως ενσωµατώθηκε στην Ελληνική Έννοµη
Τάξη µε την υπ’ αριθµ. ΥΠΑ/∆2/33387/10002/30.8.2007
απόφαση ∆/ΥΠΑ (ΦΕΚ 1816/Β΄/11.9.2007).
η) Του Κανονισµού Πυρασφάλειας για αεροδρόµια−
ελικοδρόµια και πεδία προσγειώσεων αεροσκαφών, µε
την υπ’ αριθµ. ΥΠΑ/∆3/Γ/35526/8161/1.9.2008 απόφαση
∆/ΥΠΑ (ΦΕΚ 1810/Β΄/9.9.2008).
θ) Του Π.∆. 158/2002 (ΦΕΚ 137/Α΄/13.6.2002) περί «Ίδρυ−
σης, κατασκευής, εξοπλισµού, οργάνωσης, διοίκησης,
λειτουργίας και εκµετάλλευσης πολιτικών αερολιµένων
από φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δι−
καίου και Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως
αυτό τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 348/2003 (ΦΕΚ 315/Α΄/
31.12.2003).
ι) του Π.∆. 110/2011 (ΦΕΚ 243/Α΄/2011) περί «∆ιορισµού
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την υπ’ αριθµ. ∆10/Α/50277/2655/4.12.2008 απόφα−
ση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και οι
υπ’ αριθµ. ∆10/Α/2450/144/27.1.2011 και ∆10/Α/17010/1145/
2.6.2011 τροποποιητικές αυτής περί «Μεταβίβασης αρ−
µοδιοτήτων και δικαιώµατος υπογραφής (Με εντολή
Υπουργού) στους ∆ιοικητή, Υποδιοικητές, Γενικούς ∆ιευ−
θυντές και λοιπούς Προϊσταµένους Οργανικών Μονάδων
της Υ.Π.Α. (ΦΕΚ 2539/Β΄/2008, ΦΕΚ 108/Β΄/2011 και ΦΕΚ
1198/Β΄/2011) αντίστοιχα.
3. Την από 24.1.2008 αίτηση της Αερολέσχης Θηβών
για δηµιουργία πεδίου προσγείωσης ελαφρών αεροσκα−
φών σε χώρο που εκµισθώθηκε από τον ∆ήµο Θηβαίων
στη θέση «Περνέρι».
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4. Το υπ’ αριθµ. 2245/20.3.2006 συµφωνητικό µίσθωσης
του ∆ήµου Θηβαίων µε το οποίο εκµισθώνεται έκταση
200 στρεµµάτων στη θέση «Περνέρι» για της δραστη−
ριότητες της Αερολέσχης Θηβών.
5. Το υπ’ αριθµ. ΓΕΑ/Α3/162/Α∆/21.6.2011 έγγραφο του
Γ.Ε.Α.
6. Τα υπ’ αριθµ. ΥΠΑ/∆3/Α/23658/6444/7.7.2010 και ΥΠΑ/
∆3/Α/26661/6587/26.8.2011 έγγραφα περί καταλληλότη−
τας του πεδίου προσγείωσης Θηβών.
7. Το υπ’ αριθµ. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/Α/196823/8.6.2011 έγγρα−
φο περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης πεδίου προ−
σγείωσης υπερελαφρών αεροσκαφών.
8. 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 Κατηγο−
ρίας Β στο πεδίο προσγείωσης υπερελαφρών αεροσκα−
φών που ευρίσκεται στη θέση «Περνέρι» στο 91ο χλµ.
Ε.Ο. Αθηνών − Λαµίας του ∆ήµου Θηβαίων.
2. Στοιχεία και φυσικά χαρακτηριστικά του πεδίου
προσγείωσης.
2−1. Σηµείο Αναφοράς Αεροδροµίου (Aerodrome
Reference Point), στο µέσον του διαδρόµου µε συντε−
ταγµένες 38ο22΄32, 6΄΄Β και 23ο15΄26, 9΄΄Α και υψόµετρο
108 µέτρα από ΜΣΘ.
2−2. Προσανατολισµός διαδρόµου 12/30.
2−3. Επιφάνεια διαδρόµου από άσφαλτο.
2−4. Ο διάδροµος είναι µη ενόργανος.
2−5. ∆ιαστάσεις διαδρόµου: µήκος 350 µέτρα, πλάτος
20 µέτρα.
2−6. ∆ιαστάσεις ζώνης ασφαλείας: 410 x 60 µέτρα.
2−7. Επιχειρησιακά δεδοµένα διαδρόµου:
TORA

TODA

ASDA

LDA

RWY12

350m

350m

350m

350m

RWY30

350m

350m

350m

350m

2−8. Υπάρχει διαγράµµιση άξονα διαδρόµου και κα−
τωφλίων.
2−9. ∆ιατίθεται ανεµούριο πλευρικά του διαδρόµου.
3. Υπάρχει ο απαιτούµενος διασωστικός εξοπλισµός,
σύµφωνα µε το Κανονισµό Πυρασφάλειας − ∆ιάσωσης
αεροσκαφών σε αεροδρόµια κατηγορίας 1, ο οποίος
περιλαµβάνει ένα τροχό κοπής µετάλλων και ένα µα−
χαίρι κοπής ιµάντων.
4. Η πυρασφάλεια του πεδίου αντιστοιχεί στην κατά
ICAO κατηγορία 1 αποτελούµενη από:
4−1. ∆εξαµενή νερού χωρητικότητας 1000 λίτρων τρο−
χήλατη.
4−2. Σύστηµα παραγωγής υγραφρού µε δοχείο χω−
ρητικότητας τουλάχιστον 14 λίτρων και ρυθµό εκροής
διαλύµατος υγραφρού 230 λίτρων/λεπτό.
4−3. Πλήθος πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως και διο−
ξειδίου του άνθρακα.
4−4. Όχηµα για τη ρυµούλκηση του ανωτέρω εξοπλι−
σµού.
5. Ο εξοπλισµός πυρόσβεσης θα πρέπει να διατηρείται
σε άριστη κατάσταση, να επιθεωρείται σε τακτική βάση
και να βρίσκεται σε ετοιµότητα για άµεση χρήση, οπο−
τεδήποτε στο πεδίο προσγείωσης πραγµατοποιούνται
πτήσεις αεροσκαφών.

11. Φορέας Λειτουργίας και Εκµετάλλευσης του πεδίου
ορίζεται η Αερολέσχη Θηβών. Απαραίτητη προϋπόθεση
είναι η τήρηση, µε ευθύνη του Φορέα Λειτουργίας και
Εκµετάλλευσης, των όρων και των προϋποθέσεων της
παρούσας για την ασφαλή λειτουργία του.
12. Η χρησιµοποίηση του ανωτέρω πεδίου προσγεί−
ωσης θα πραγµατοποιείται από αεροσκάφη Γενικής
Αεροπορίας σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους και
προϋποθέσεις:
12.1 Για τη χρήση του εν λόγω πεδίου απαιτείται η
άδεια του φορέα Λειτουργίας και Εκµετάλλευσης.
12.2 Το εν λόγω πεδίο θα πρέπει να είναι διαθέσιµο
σε όλους τους χρήστες µε τους ιδίους όρους και προ−
ϋποθέσεις.
12.3 Οι πτήσεις από και προς το πεδίο προσγείωσης
θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους
και διατάξεις, διατάγµατα, κανονιστικές αποφάσεις και
Κανονισµούς, σε συνάρτηση µε την ευθύνη του χειρι−
στή του αεροσκάφους, των επιδόσεων και περιορισµών
του, ως προς τον τύπο και το βάρος προσγείωσης −
απογείωσης, λαµβανοµένων υπόψη των επικρατούντων
καιρικών συνθηκών στην περιοχή.
12.4 Ειδικότερα, για το πεδίο προσγείωσης Θηβών
υφίστανται οι παρακάτω περιορισµοί και προϋποθέσεις
λειτουργίας:
12.4.1 Η διεξαγωγή των πτήσεων να γίνεται µόνο τις
Παρασκευές (µετά το πέρας τυχόν δραστηριοτήτων της
114 ΠΜ), Σαββατοκύριακα και αργίες.
12.4.2 Οι πτήσεις πραγµατοποιούνται υπό κανόνες πτή−
σεως εξ όψεως (VFR) κατά την διάρκεια της ηµέρας και
υπό συνθήκες VMC σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο
AIP Greece Voll RAC 1.1.4 §2.2 (Visual Flight Rules).
12.4.3 Κάλυψη των απαιτήσεων σε τηλεπικοινωνιακό
υλικό µε µέριµνα του φορέα Λειτουργίας και Εκµετάλ−
λευσης του πεδίου προσγείωσης.
12.4.4 Εξασφάλιση ικανότητας άµεσης τηλεφωνικής
επαφής υπηρεσιών Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας
αεροδροµίου Τανάγρας µε τον υπεύθυνο του Φορέα
Λειτουργίας και Εκµετάλλευσης του πεδίου προσγεί−
ωσης, καθ’ όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, µε
µέριµνα του φορέα Λειτουργίας και Εκµετάλλευσης
του πεδίου προσγείωσης.
12.4.5 Έναρξη δραστηριοτήτων µόνο κατόπιν έγκαιρης
ενηµέρωσης των υπηρεσιών Ελέγχου Εναέριας Κυκλο−
φορίας της 114 ΠΜ καθώς και ενηµέρωση για τη λήξη
αυτών.
12.4.6 Προ των πτήσεων επιβάλλεται η ενηµέρωση
για NOTAMs και µετεωρολογικά δεδοµένα καθώς και
η υποβολή του προβλεπόµενου από τους κανονισµούς
σχεδίου πτήσης AIP Greece Voll RAC 1.1.1 §2.1.4 (Flight
Plans), µε επισήµανση στην υποχρέωση υποβολής σχε−
δίων πτήσης στις υπηρεσίες Ελέγχου Εναέριας Κυκλο−
φορίας της 114 ΠΜ.
12.4.7 Η παροχή εξυπηρέτησης πληροφοριών πτήσης
και συνέγερσης από την απογείωση του αεροσκάφους
µέχρι και την προσγείωση του ασκείται από τις αρµό−
διες υπηρεσίες της ΥΠΑ και διέπεται από την ισχύουσα
νοµοθεσία που αφορά την Πολιτική Αεροπορία.
12.4.8 Αµέσως µετά την προσγείωση του αεροσκάφους
θα πρέπει να κλείνει το σχέδιο πτήσης, σύµφωνα µε τα
διαλαµβανόµενα στο AIP Greece Voll RAC 1.1.6 §2.2.9.
12.4.9 Άµεση διακοπή οποιασδήποτε πτητικής δρα−
στηριότητας κατόπιν οδηγίας της 114 ΠΜ, όταν λόγοι
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εναέριας κυκλοφορίας το επιβάλλουν, καθώς και σε
περίπτωση επιχειρησιακών ή εκπαιδευτικών απαιτήσεων
της Πολεµικής Αεροπορίας.
13. Παράβαση των όρων και περιορισµών των από τις
οικίες διατάξεις καθοριζοµένων θεµάτων Αερολιµενι−
κού, Τελωνειακού και ∆ασµολογικού ελέγχου, ∆ηµόσιας
Ασφάλειας, Εθνικής Άµυνας και Εναέριας Κυκλοφορίας,
καθώς και κάθε µη σύννοµη χρησιµοποίηση του πεδίου
προσγείωσης, βαρύνει απευθείας τον φορέα λειτουργί−
ας ή τον χειριστή του αεροσκάφους κατά περίπτωση.
14. Ειδικά µνηµονεύεται η κατά νόµο απαγόρευση της
απευθείας από και προς το εξωτερικό πραγµατοποίηση
πτήσεων χωρίς την προηγούµενη στάθµευση σε ∆ιεθνή
Αερολιµένα ή Αερολιµένα χαρακτηρισµένου ως Νοµο−
θετηµένου σηµείο εισόδου − εξόδου για την διενέργεια
των κατά νόµων απαιτουµένων ελέγχων.
15. Επισηµαίνεται ότι δηµιουργία τυχόν εµποδίων στις
επιφάνειες περιορισµού των εµποδίων και εφόσον δεν
υπάρχει δυνατότητα αλλαγής των επιφανειών αυτών,
θα επιφέρει τη µείωση της επιχειρησιακής ικανότητας
του πεδίου προσγείωσης ή ακόµη και την άρση λει−
τουργίας του.
16. Η διενέργεια τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσε−
ων του πεδίου προσγείωσης ανήκει στην αρµοδιότητα
της Υ.Π.Α.
17. Οι πάσης φύσεως δαπάνες συντήρησης και λει−
τουργίας του, βαρύνουν τον Φορέα Λειτουργίας και
Εκµετάλλευσης.
18. θέµατα αναγόµενα στην εν γένει ασφάλεια των
πτήσεων, στον περαιτέρω εξοπλισµό του πεδίου προ−
σγείωσης, στις εγκαταστάσεις του κ.λπ. ρυθµίζονται
µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων, µετά από σχετική εισήγηση της Υ.Π.Α. Τρο−
ποποίηση στα φυσικά χαρακτηριστικά και στον πάσης
φύσεως εξοπλισµό θα πραγµατοποιείται µόνο µετά από
σύµφωνη γνώµη της Υ.Π.Α.
19. Η απόφαση αυτή µπορεί να ανακληθεί ή να τρο−
ποποιηθεί από τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων µετά από σχετική εισήγηση της Υ.Π.Α., µονοµε−
ρώς και ελεύθερα χωρίς οικονοµική ή άλλη επιβάρυνση
του ∆ηµοσίου, αν λόγοι ειδικοί το επιβάλλουν.
20. Ισχύς της παρούσας από δηµοσιεύσεώς της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ

F
Αριθµ. ΥΠΑ/∆3/Α/1771/486
(2)
Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας πεδίου προσγείωσης
υπερελαφρών αεροσκαφών στη θέση Ολυµπιάδα
Πτολεµαΐδας, ∆ήµου Εορδαίας Π.Ε. Κοζάνης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 211/1947, άρθρο 28 (ΦΕΚ 35/Α΄/28.2.1947) περί
«Κύρωσης της Σύµβασης του Σικάγο».
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β) Του Ν. 1558/1985, άρθρο 29α (ΦΕΚ 137/Α΄/26.7.1985)
περί «Κυβέρνησης και Κυβερνητικών οργάνων» όπως
αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992
(ΦΕΚ 154/Α΄/10.9.1992) και αντικαταστάθηκε µε την πα−
ράγραφο 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α΄/
14.3.1997).
γ) Του Ν. 1815/1988, άρθρο 9, παρ. 2 (ΦΕΚ 250/Α΄/
11.11.1988) περί «Κύρωσης του Κώδικα Αεροπορικού ∆ι−
καίου», όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 23
παρ. 2 του Ν. 3333/2005 (ΦΕΚ 91/Α΄/2005).
δ) Του Ν.∆. 714/1970, άρθρο 11, εδάφιο στ΄ (ΦΕΚ 238/
Α΄/7.11.1970) «Περί ιδρύσεως ∆.Ε.Μ. και οργανώσεως
Υ.Π.Α.» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 1340/1983, άρθρο
2 (ΦΕΚ 35/Α΄/18.3.1983).
ε) Του Π.∆. 56/1989, άρθρο 7 (ΦΕΚ 28/Α΄/1.2.1989) «Ορ−
γανισµός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως τρο−
ποποιήθηκε µεταγενέστερα.
στ) Του Ν. 3913/2011 περί «Αναδιοργανώσεως της Υ.Π.Α.
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 18).
ζ) Του Παραρτήµατος 2, έκδοση 10η, τροποποίηση 39
της Σύµβασης του Σικάγο όπως ενσωµατώθηκε στην
Ελληνική Έννοµη Τάξη µε την υπ’ αριθµ. ΥΠΑ/∆2/1614/
514/14.1.2008 απόφαση ∆ιοικητή Υ.Π.Α. «Υιοθέτηση του
Παραρτήµατος (Annex) 2, έκδοση 10η, τροποποίηση 39
του ∆ιεθνούς Οργανισµού Πολιτικής Αεροπορίας περί
«Κανόνων Αέρος» το οποίο έχει εκδοθεί βάσει της Σύµ−
βασης του Σικάγου» (ΦΕΚ 87/Β΄/2008).
η) Του Παραρτήµατος 14, όπως αυτό ενσωµατώθηκε
στην Ελληνική Έννοµη Τάξη µε την υπ’ αριθµ. ΥΠΑ/∆2/
33387/10002/11.9.2007 απόφαση ∆ιοικητή Υ.Π.Α. «Υιοθέ−
τηση του Παραρτήµατος (Annex) 14, Τόµος Ι, έκδοση
4η, τροποποίηση 7 του ∆ιεθνούς Οργανισµού Πολιτικής
Αεροπορίας περί «Αεροδροµίων − Σχεδιασµού και λει−
τουργιών αεροδροµίου» το οποίο έχει εκδοθεί βάσει της
Σύµβασης του Σικάγου» (ΦΕΚ 1816/Β΄/2007).
θ) Του Κανονισµού Πυρασφάλειας για αεροδρόµια −
ελικοδρόµια και πεδία προσγειώσεων αεροσκαφών (υπ’
αριθµ. ΥΠΑ/∆3/Γ/35526/8161/2008 απόφαση ∆ιοικητή
Υ.Π.Α.) (ΦΕΚ 1810/Β΄/2008).
ι) Του Π.∆. 158/2002 (ΦΕΚ 137/Α΄/2002) περί «Ίδρυσης,
κατασκευής, εξοπλισµού, οργάνωσης, διοίκησης, λει−
τουργίας και εκµετάλλευσης πολιτικών αερολιµένων
από φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαί−
ου και Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 348/2003 (ΦΕΚ 315/Α΄/2003).
2. Την υπ’ αριθµ. 2876/09 απόφαση του Πρωθυπουργού
περί «αλλαγής τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄ 2234).
3. Το Π.∆. 110/2011 «∆ιορισµός Αντιπροέδρων της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 243/Α΄/2011).
4. Την από 12.3.2010 αίτηση του Χρήστου Ματκάρη
«Matkaris Aerosports» (Ολυµπιάδα Πτολεµαΐδας του
∆ήµου Εορδαίας Κοζάνης) στην Υπηρεσία Πολιτικής
Αεροπορίας για δηµιουργία πεδίου προσγείωσης ελα−
φρών αεροσκαφών.
5. Το από 12.1.2011 Ιδιωτικό Συµφωνητικό µίσθωσης
χώρου για την κατασκευή πεδίου προσγείωσης µεταξύ
των Ματκάρη Χρήστου και Κοτσίδη Θεοχάρη.
6. Το υπ’ αριθµ. Φ. 551/77/488541/1.12.2011 έγγραφο του
3ου Γραφείου ΓΕΣ/∆ΑΣ.
7. Την υπ’ αριθµ. 345/Α∆/3.11.2011 τηλεοµοιοτυπία του
ΓΕΑ/Α4.
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8. Την υπ’ αριθµ. 48570/2091/5.10.2011 Έγκριση Περι−
βαλλοντικών όρων του έργου «Πεδίο προσγείωσης −
απογείωσης υπερελαφρών αεροσκαφών αερολεσχών»
στην κτηµατική περιοχή Τοπικής Κοινότητας Ολυµπιά−
δος της ∆ηµοτικής Ενότητας Πτολεµαΐδας του ∆ήµου
Εορδαίας στο Νοµό Κοζάνης της Περιφέρειας ∆υτικής
Μακεδονίας.
9. Το υπ’ αριθµ. ∆4/∆/4637/17.11.2011 Υπηρεσιακό Σηµεί−
ωµα της ∆ιεύθυνσης Εναερίου Κυκλοφορίας.
10. Την υπ’ αριθµ. ΚΑΘΜ/ΑΡ/6356/25.10.2011 έκθεση τε−
λικού ελέγχου του πεδίου προσγείωσης.
11. Το υπ’ αριθµ. ∆3/Α/9947/21.12.2011 Ενηµερωτικό −
Εισηγητικό Σηµείωµα.
12. 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 Κατη−
γορίας Β στο πεδίο προσγείωσης υπερελαφρών αε−
ροσκαφών που ευρίσκεται στη θέση Ολυµπιάδα Πτο−
λεµαΐδας ∆ήµου Εορδαίας Π.Ε. Κοζάνης περιφέρειας
∆υτικής Μακεδονίας.
2. Η χορηγούµενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
ισχύει για την αναφερόµενη στο υποβληθέν Ιδιωτικό
Συµφωνητικό χρονική περίοδο µίσθωσης του χώρου
κατασκευής του εν λόγω πεδίου προσγείωσης.
3. Στοιχεία και φυσικά χαρακτηριστικά του πεδίου
προσγείωσης.
2−1. Σηµείο Αναφοράς Αεροδροµίου (Aerodrome
Reference Point), στο µέσον του διαδρόµου µε συντε−
ταγµένες 40ο35΄15, 6΄΄Β, 21ο36΄01, 6΄΄Α και υψόµετρο 710
µέτρα από ΜΣΘ.
2−2. Προσανατολισµός διαδρόµου 01/19.
2−3. Επιφάνεια διαδρόµου από χώµα.
2−4. Ο διάδροµος είναι µη ενόργανος.
2−5. ∆ιαστάσεις διαδρόµου: µήκος 200 µέτρα, πλάτος
18 µέτρα.
2−6. ∆ιαστάσεις ζώνης ασφαλείας: 260 x 60 µέτρα.
2−7. Επιχειρησιακά δεδοµένα διαδρόµου:
TORA

TODA

ASDA

LDA

RWY01

200 m

200 m

200 m

200 m

RWY19

200 m

200 m

200 m

200 m

2−8. Υπάρχει διαγράµµιση πλευρικών ορίων, άξονα
διαδρόµου και κατωφλίων.
2−9. Υπάρχει ένα (1) ανεµούριο.
3. Ο πυροσβεστικός εξοπλισµός του πεδίου προσγεί−
ωσης αποτελείται από τα παρακάτω:
3.1. Αυτοκινούµενη πυροσβεστική µονάδα, η οποία
περιλαµβάνει δεξαµενή χωρητικότητας 500 λίτρων νε−
ρού, δοχείο χωρητικότητας 30 λίτρων συµπυκνώµατος
αφρού και αντλία για την παραγωγή υγραφρού µε ρυθ−
µό εκροής 230 λίτρων ανά λεπτό.
3.2. Ένα τροχήλατο πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης βά−
ρους 45 κιλών και συµπληρωµατικά έναν τροχήλατο
πυροσβεστήρα CΟ2 βάρους 18 κιλών.
4. Ο προβλεπόµενος στον ισχύοντα «Κανονισµό Πυρα−
σφάλειας για αεροδρόµια − ελικοδρόµια και πεδία προ−
σγειώσεων αεροσκαφών» εξοπλισµός για την κατηγορία
πυρασφάλειας 1, η οποία καλύπτει τα αεροσκάφη που

θα επιχειρούν από το εν λόγω πεδίο προσγείωσης, θα
πρέπει να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, να επιθεω−
ρείται σε τακτική βάση και να βρίσκεται σε ετοιµότητα
για άµεση χρήση, οποτεδήποτε στο πεδίο προσγείωσης
πραγµατοποιούνται πτήσεις αεροσκαφών.
5. Φορέας ∆ιαχείρισης του πεδίου ορίζεται η «Matkaris
Aerosports». Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τήρηση,
µε ευθύνη του Φορέα ∆ιαχείρισης, των όρων και των
προϋποθέσεων της παρούσας για την ασφαλή λειτουρ−
γία του.
6. Η χρησιµοποίηση του ανωτέρω πεδίου προσγεί−
ωσης θα πραγµατοποιείται από αεροσκάφη Γενικής
Αεροπορίας σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους και
προϋποθέσεις:
6.1 Για τη χρήση του εν λόγω πεδίου απαιτείται η
άδεια του Φορέα ∆ιαχείρισης.
6.2 Οι πτήσεις από και προς το πεδίο προσγείωσης
θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους
και διατάξεις, διατάγµατα, κανονιστικές αποφάσεις και
κανονισµούς, σε συνάρτηση µε την ευθύνη του χειριστή
του αεροσκάφους, των επιδόσεων και περιορισµών του,
ως προς τον τύπο και το βάρος προσγείωσης − απογεί−
ωσης, λαµβανοµένων υπόψη των επικρατουσών καιρικών
συνθηκών στην περιοχή.
6.3 Οι πτήσεις πραγµατοποιούνται υπό κανόνες πτή−
σεως εξ όψεως (VFR) κατά την διάρκεια της ηµέρας και
υπό συνθήκες VMC σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο
AIP Greece Voll RAC 1−1−4 §2.2 (Visual Flight Rules).
6.4 Προ των πτήσεων επιβάλλεται η ενηµέρωση για
NOTAMs και µετεωρολογικά δεδοµένα καθώς και η
υποβολή του προβλεπόµενου από τους κανονισµούς
σχεδίου πτήσης AIP Greece Voll RAC 1−1−1 §2.1.4 (Flight
Plans).
6.5 Η παροχή εξυπηρέτησης πληροφοριών πτήσης και
συνέγερσης από την απογείωση του αεροσκάφους µέ−
χρι και την προσγείωση του ασκείται από τις αρµόδιες
υπηρεσίες της Υ.Π.Α. και διέπεται από την ισχύουσα
νοµοθεσία που αφορά την Πολιτική Αεροπορία.
6.6 Αµέσως µετά την προσγείωση του αεροσκάφους
θα πρέπει να κλείνει το σχέδιο πτήσης, σύµφωνα µε
τα διαλαµβανόµενα στο AIP Greece Vol. 1 RAC 1−1−6
§2.2.9.
7. Ειδικότερα, για την επίτευξη της απαιτούµενης
ασφάλειας πτήσεων στο πεδίο προσγείωσης στη θέση
Ολυµπιάδα Πτολεµαΐδας ∆ήµου Εορδαίας Π.Ε. Κοζάνης
υφίστανται επιπλέον οι παρακάτω περιορισµοί και προ−
ϋποθέσεις λειτουργίας:
7.1 Ο φορέας διαχείρισης του πεδίου θα ενηµερώνει
την 1η ΤΑΞΑΣ για τις πτητικές δραστηριότητες που θα
λαµβάνουν χώρα στο εν λόγω πεδίο.
7.2 Σε περίπτωση διεξαγωγής αεραθλητικών δραστη−
ριοτήτων:
7.2.1 Πέραν της τήρησης των προαναφερθεισών προϋ−
ποθέσεων πριν από οποιαδήποτε αεραθλητική δραστη−
ριότητα σε περίπτωση που εµπλέκεται στρατιωτικός
χώρος, επίγειος ή εναέριος, η ΕΛΑΟ υποχρεούται να
εξασφαλίσει την έγκριση των στρατιωτικών υπηρεσιών
και να κοινοποιήσει την απάντηση στην Υ.Π.Α. για την
έκδοση ή µη της σχετικής έγκρισης.
7.2.2 Θα εκδίδεται εγκαίρως σχετική ΝΟΤΑΜ.
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7.3 Στην περίπτωση επαναλαµβανόµενων δραστη−
ριοτήτων για τη διεξαγωγή των οποίων απαιτείται η
έκδοση ΝΟΤΑΜ, η ισχύς της να µη διαρκεί πλέον των
30 ηµερών. Επισηµαίνεται ότι οποιαδήποτε στρατιωτική
δραστηριότητα στην περιοχή (πτήσεις Ε/Π κ.λπ.) έχει
άµεση προτεραιότητα.
8. Παράβαση των όρων και περιορισµών των από τις
οικείες διατάξεις καθοριζοµένων θεµάτων Αερολιµε−
νικού Ελέγχου, Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας και
Ασφάλειας Πτήσεων, ∆ηµόσιας Ασφάλειας, Τελωνει−
ακού και ∆ασµολογικού ελέγχου, Εθνικής Άµυνας, κα−
θώς και κάθε µη σύννοµη χρησιµοποίηση του πεδίου
προσγείωσης επιφέρουν τις προβλεπόµενες νόµιµες
κυρώσεις και βαρύνουν απευθείας και αποκλειστικά τον
Φορέα λειτουργίας ή τον χειριστή του αεροσκάφους
κατά περίπτωση.
9. Ειδικά µνηµονεύεται ότι πτήσεις από και προς το
εξωτερικό πραγµατοποιούνται µέσω ∆ιεθνούς Αερολι−
µένα ή Αερολιµένα χαρακτηρισµένου ως Νοµοθετηµέ−
νου σηµείου εισόδου − εξόδου για τη διενέργεια των
κατά νόµο απαιτουµένων ελέγχων.
10. Επισηµαίνεται ότι δηµιουργία τυχόν εµποδίων στις
επιφάνειες περιορισµού των εµποδίων και εφόσον δεν
υπάρχει δυνατότητα αλλαγής των επιφανειών αυτών,
θα επιφέρει τη µείωση της επιχειρησιακής ικανότητας
του πεδίου προσγείωσης ή ακόµη και την άρση λει−
τουργίας του.
11. Η διενέργεια επιθεωρήσεων του πεδίου προσγεί−
ωσης ανήκει στην αρµοδιότητα της Υ.Π.Α.
12. Οι πάσης φύσεως δαπάνες συντήρησης και λει−
τουργίας του βαρύνουν τον Φορέα ∆ιαχείρισης.
13. Θέµατα αναγόµενα στην εν γένει ασφάλεια των
πτήσεων, στον περαιτέρω εξοπλισµό του πεδίου προ−
σγείωσης, στις εγκαταστάσεις του κ.λπ. ρυθµίζονται
µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων, µετά από σχετική εισήγηση της Υ.Π.Α. Τρο−
ποποίηση στα φυσικά χαρακτηριστικά και στον πάσης
φύσεως εξοπλισµό θα πραγµατοποιείται µόνο µετά από
σύµφωνη γνώµη της Υ.Π.Α.
14. Η παρούσα απόφαση µπορεί να ανακληθεί ή να
τροποποιηθεί από τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων µετά από σχετική εισήγηση της Υ.Π.Α., µονο−
µερώς και ελεύθερα χωρίς οικονοµική ή άλλη επιβάρυν−
ση του ∆ηµοσίου, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος
ειδικώς προσδιοριζόµενου ή εάν παύσουν να ισχύουν οι
προϋποθέσεις και οι όροι υπό τους οποίους εκδόθηκε ή
εάν δεν συµµορφώνεται ο Φορέας προς τις προϋποθέ−
σεις λειτουργίας που τίθενται στην απόφαση αυτή.
15. Η παρούσα απόφαση µπορεί να ανανεωθεί µετά
από αίτηση του ενδιαφεροµένου και τεκµηριωµένη ει−
σήγηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, µε την
επιφύλαξη των διαλαµβανοµένων στην παράγραφο 14
της παρούσας απόφασης.
16. Ισχύς της παρούσας από δηµοσιεύσεώς της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ
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Αριθµ. 456/5861/2012
(3)
Λήψη των πρόσθετων µέτρων που απαιτούνται για τον
έλεγχο του επιβλαβούς οργανισµού Synchytrium
endobioticum Schilb. και την παρεµπόδιση της δια−
σποράς του στη χώρα.
Ο YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 8 του Ν. 2147/1952 (ΦΕΚ Α΄ 155) «Περί
προλήψεως και καταστολής των ασθενειών και των
εχθρών των φυτών και περί οργανώσεως της φυτοπα−
θολογικής Υπηρεσίας».
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικο−
ποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ µε το άρθρο πρώτο του
Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
γ) Των άρθρων 2 παράγραφος 1 περίπτωση ζ) υποπε−
ρίπτωση iv) και 16 παράγραφος 1 του Π.∆. 365/2002 (ΦΕΚ
Α΄ 307) «Μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής από
άλλο κράτος µέλος ή τρίτη χώρα στη Χώρα ή µέσω αυ−
τής σε άλλο κράτος µέλος της Κοινότητας οργανισµών
επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά
της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της, σε συµµόρφω−
ση προς την Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συµβουλίου και των
Οδηγιών 92/90/ΕΟΚ, 93/50/ΕΟΚ, 93/51/ΕΟΚ, 94/3/ΕΟΚ,
2001/32/ΕΚ, 2001/33/ΕΚ, 2002/28/EK και 2002/29/ΕΚ της
Επιτροπής», όπως ισχύει.
2. Την υπ’ αριθµ. 196018/2011 (ΦΕΚ B΄ 2741) κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Ιω−
άννη ∆ριβελέγκα και Αστέριο Ροντούλη».
3. Τα υπ’ αριθµ. ΕΠ 497/4.8.2011 και ΕΠ 771/12.10.2011
έγγραφα του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστι−
τούτου προς τη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας ∆ράµας, µε
κοινοποίηση προς τη ∆ιεύθυνση Προστασίας Φυτικής
Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, µε τα οποία γνωστοποιούνται οι πρώτες
επίσηµες διαπιστώσεις στη Χώρα της παρουσίας του
επιβλαβούς οργανισµού Synchytrium endobioticum Schilb.
στην περιοχή του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Περιθωρίου
του ∆ήµου Κάτω Νευροκοπίου ∆ράµας.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση λαµβάνονται τα πρόσθετα
µέτρα που απαιτούνται για τον έλεγχο του επιβλαβούς
οργανισµού Synchytrium endobioticum Schilb. και την
παρεµπόδιση της διασποράς του στη χώρα.
Άρθρο 2
Πρόσθετα µέτρα
Στα µολυσµένα αγροτεµάχια και στη ζώνη ασφαλείας
που οριοθετούνται σύµφωνα µε το άρθρο 2 της υπ’
αριθµ. 259959/1984 (ΦΕΚ Β΄ 260) κοινής απόφασης των
Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Γεωργίας «Μέτρα
για την καταπολέµηση του χυτριδίου του σαρκώδους

4734

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

(Synchytrium endobioticum Schilb.)» εφαρµόζονται ορι−
σµένα πρόσθετα µέτρα που έχουν ως εξής:
1. Για τα αγροτεµάχια που έχουν οριοθετηθεί ως µο−
λυσµένα:
α) Απαγορεύεται η µετακίνηση των γεωργικών µηχανη−
µάτων, των µέσων µεταφοράς, των µέσων συσκευασίας
και των γεωργικών εργαλείων προς τη ζώνη ασφαλείας
ή σε άλλες περιοχές, εκτός εάν έχουν υποστεί επιµελή
καθαρισµό για την απαλλαγή τους από τα υπολείµµατα
του εδάφους και από τα υπολείµµατα κάθε καλλιέργει−
ας που µπορεί να φέρουν προσκολληµένο έδαφος, σε
θέση εντός των ορίων των µολυσµένων αγροτεµαχίων
που καθορίζεται από την υπηρεσία φυτοϋγειονοµικού
ελέγχου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.).
Ακολουθεί απολύµανση τους σύµφωνα µε τις οδηγίες
ή και υπό την εποπτεία της εν λόγω υπηρεσίας.
β) Απαγορεύεται η µετακίνηση εδάφους.
γ) Απαγορεύεται η βόσκηση των ζώων.
δ) Γίνεται επιµελής καθαρισµός των υποδηµάτων των
εργαζοµένων ή των άλλων ανθρώπων που εξέρχονται
από τα εν λόγω αγροτεµάχια για την απαλλαγή τους από
το προσκολληµένο έδαφος. Ακολουθεί απολύµανση τους,
σύµφωνα µε τις οδηγίες της ανωτέρω υπηρεσίας.
2. Γύρω από τα µολυσµένα αγροτεµάχια οριοθετείται
µία ζώνη ασφαλείας ακτίνας τουλάχιστον 500 µέτρων,
από την υπηρεσία φυτοϋγειονοµικού ελέγχου της οικεί−
ας Π.Ε. Για τον καθορισµό των ορίων της ζώνης ασφα−
λείας λαµβάνονται υπόψη τα φυσικά όρια όπως είναι τα
λιβάδια, δάση, ποτάµια και οι δρόµοι. Στην περίπτωση
που ως όρια της ζώνης ασφαλείας καθορίζονται τα όρια
ενός αγρού, αυτά να είναι σαφώς αναγνωρίσιµα από
όλους τους ενδιαφερόµενους. Σε ορισµένες περιπτώσεις
όπως είναι η γειτνίαση µε χείµαρρο, ποτάµι, στραγγι−
στική τάφρο ή ανάλογα µε τις ειδικές συνθήκες που
επικρατούν στην περιοχή όσον αφορά την τοπογραφία
για πιθανές πληµµύρες, την κατεύθυνση των τοπικών
ανέµων και τις διαδροµές µετακίνησης των αγροτών
και των καλλιεργητικών µηχανηµάτων, µπορούν να κα−
θορίζονται διαφορετικά όρια.
3. Για τα αγροτεµάχια που έχουν οριοθετηθεί εντός
της ζώνης ασφαλείας:
α) Απαγορεύεται η µετακίνηση εκτός της ζώνης ασφα−
λείας των υπολειµµάτων κάθε καλλιέργειας που µπορεί
να φέρουν προσκολληµένο έδαφος.
β) Απαγορεύεται η µετακίνηση των γεωργικών µηχα−
νηµάτων, των µέσων µεταφοράς, των µέσων συσκευα−
σίας και των γεωργικών εργαλείων προς τις άλλες πε−
ριοχές, εκτός εάν έχουν υποστεί επιµελή καθαρισµό για
την απαλλαγή τους από τα υπολείµµατα του εδάφους
και τα της υπολείµµατα κάθε καλλιέργειας που µπο−
ρεί να φέρουν προσκολληµένο έδαφος, σε θέση εντός
των ορίων της ζώνης ασφαλείας που καθορίζεται από
την υπηρεσία φυτοϋγειονοµικού ελέγχου της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.). Ακολουθεί απολύµανση
τους σύµφωνα µε τις οδηγίες ή και υπό την εποπτεία
της εν λόγω υπηρεσίας.
γ) Απαγορεύεται η µετακίνηση εδάφους.
δ) Απαγορεύεται η βόσκηση των ζώων.
ε) Γίνεται επιµελής καθαρισµός και απολύµανση των
υποδηµάτων των εργαζοµένων ή των άλλων ανθρώπων
που εξέρχονται από τα εν λόγω αγροτεµάχια σύµφωνα
µε τις οδηγίες της εν λόγω υπηρεσίας.

στ) Για τις ποικιλίες πατάτας, που είναι ανθεκτικές
στις φυλές του επιβλαβούς οργανισµού που διαπιστώ−
θηκαν στα µολυσµένα αγροτεµάχια και καλλιεργούνται
εντός της ζώνης ασφαλείας:
i) Απαγορεύεται η µετακίνηση εκτός της ζώνης ασφα−
λείας των υπολειµµάτων της καλλιέργειας πατάτας.
ii) Απαγορεύεται η διάθεση των κονδύλων πατάτας και
των υπολειµµάτων της καλλιέργειας πατάτας στα ζώα.
iii) Οι κόνδυλοι πατάτας απαγορεύεται να αποθηκεύ−
ονται ταυτόχρονα σε χώρους στους οποίους διατη−
ρούνται κόνδυλοι πατάτας που προορίζονται για φύ−
τευση.
iv) Οι περιέκτες, τα µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα
διαλογής – συσκευασίας και οι αποθηκευτικοί χώροι
των κονδύλων πατάτας, µετά από τη χρήση τους, κα−
θαρίζονται επιµελώς και απολυµαίνονται, σύµφωνα µε
της οδηγίες ή και την εποπτεία της οικείας υπηρεσίας
φυτοϋγειονοµικού ελέγχου.
ζ) ∆ιενεργούνται επίσηµες επισκοπήσεις, σύµφωνα µε
το ετήσιο Πρόγραµµα Επισκοπήσεων του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥπΑΑΤ).
4. Οι χώροι αποθήκευσης, τα µηχανήµατα διαλογής −
συσκευασίας και οι περιέκτες των κονδύλων πατάτας,
στους οποίους κατά τον έλεγχο διαπιστώνεται η πα−
ρουσία του Synchytrium endobioticum Schilb., υπόκεινται
σε επιµελή καθαρισµό για την απαλλαγή τους από τα
υπολείµµατα του εδάφους και από τους κονδύλους πα−
τάτας. Ακολουθεί απολύµανση σύµφωνα µε τις οδηγίες
ή και υπό την εποπτεία της υπηρεσίας φυτοϋγειονοµι−
κού ελέγχου της οικείας Π.Ε.
5. Τα αγροτεµάχια και οι χώροι των παραγράφων 1,
2, 3 και 4 είναι υπό την άµεση και διαρκή εποπτεία της
υπηρεσίας φυτοϋγειονοµικού ελέγχου της οικείας Π.Ε.
Άρθρο 3
Αρµόδιες υπηρεσίες
Αρµόδιες υπηρεσίες για την εφαρµογή της παρούσας
απόφασης ορίζονται οι υπηρεσίες φυτοϋγειονοµικού
ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων.
Άρθρο 4
Κυρώσεις
Στους παραβάτες της παρούσας απόφασης επιβάλ−
λονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προ−
βλέπονται από τα άρθρα 34α και 35 αντιστοίχως του
Ν. 2147/1952 (ΦΕΚ Α΄ 155) «Περί προλήψεως και καταστο−
λής των ασθενειών και των εχθρών των φυτών και περί
οργανώσεων της φυτοπαθολογικής Υπηρεσίας», όπως
το άρθρο 34α προστέθηκε µε την παράγραφο 1 του
άρθρου 3 του Ν. 2538/1997 (ΦΕΚ Α΄ 242) και το άρθρο
35 αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου
3 του Ν. 2538/1997 (ΦΕΚ Α΄ 242) και την παράγραφο 1
του άρθρου 7 του Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ Α΄ 154).
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δηµοσίευσή της
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
Αριθµ. οικ. 792
(4)
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περι−
φερειάρχη» στο ∆ιευθυντή και τους Προϊσταµένους
των Tµηµάτων της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας Πε−
ριφέρειας Θεσσαλίας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 159, 245 του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/Α΄/2010’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.∆. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α΄/27.12.2010)
«Οργανισµός Περιφέρειας Θεσσαλίας».
3. Την υπ’ αριθµ. 19/3.1.2011 απόφαση του Περιφερειάρ−
χη Θεσσαλίας «Ορισµός Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων σε
Οργανικές Μονάδες της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
4. Την υπ’ αριθµ 30/3.1.2011 απόφαση του Περιφερει−
άρχη Θεσσαλίας «Ορισµός Προϊσταµένων Τµηµάτων
στη ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας της Περιφέρειας Θεσ−
σαλίας».
5. Τις διατάξεις του Ν. 2990/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/1999) «Κώ−
δικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β΄ του
Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α΄/2006) «Εθνικό Τυπογραφείο,
Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις».
7. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για
ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών,
αποφασίζουµε:
Εξουσιοδοτούµε το ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης ∆η−
µόσιας Υγείας Περιφέρειας Θεσσαλίας και τον νόµιµο
αναπληρωτή του, να υπογράφουν «Με εντολή Περιφε−
ρειάρχη» τα κατωτέρω έγγραφα και αποφάσεις αρµο−
διότητας της υπηρεσίας.
1. Αντικατάσταση ∆ιοικητικού, Επιστηµονικού ∆ιευ−
θυντή, καθώς και Επιστηµονικού Υπευθύνου Τµήµατος
Κλινικής.
2. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος σε φυσικά πρόσωπα
όλων των επαγγελµάτων υγείας, καθώς και ανάκληση
των αδειών αυτών.
3. Άδεια λειτουργίας φορέων Π.Φ.Υ. και ανάκληση της
άδειας λειτουργίας φορέων Π.Φ.Υ.
4. Άδεια λειτουργίας και ανάκληση άδειας λειτουργίας
εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας.
5. Άδεια λειτουργίας και ανάκληση άδειας λειτουρ−
γίας οπτικών καταστηµάτων και εφαρµογής φακών
επαφής.
6. Άδεια λειτουργίας και ανάκληση άδειας λειτουργίας
οδοντοτεχνικών εργαστηρίων.
7. Άδεια λειτουργίας και ανάκληση άδειας λειτουργίας
εργαστηρίων αισθητικής.
8. Άδεια λειτουργίας και ανάκληση άδειας λειτουργίας
διαιτολογικών γραφείων.
9. Άδεια λειτουργίας και ανάκληση άδειας λειτουργίας
πολυδύναµων µονάδων αδυνατίσµατος.
10. Ειδική άδεια ακτινολογικού συστήµατος Οδοντι−
ατρείου.
11. Ειδική άδεια ακτινολογικού και πυρηνικού εργαστη−
ρίου ιδιωτικού και δηµοσίου φορέα, καθώς και ανάκληση
αυτής της άδειας.
12. Ανανέωση ειδικής άδειας λειτουργίας των παρα−
πάνω εργαστηρίων.
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13. Άδεια σκοπιµότητας για την ίδρυση και εγκατά−
σταση µηχανηµάτων στα ακτινολογικά και πυρηνικά
εργαστήρια.
14. Προέγκριση κατασκευής των παραπάνω αναφερό−
µενων εργαστηρίων.
15. Αντικατάσταση επιστηµονικού υπευθύνου καθώς
και υπευθύνου Ακτινοφυσικού, σε ακτινολογικό και πυ−
ρηνικό εργαστήριο.
16. Αποζηµίωση µελών επιτροπών Μονάδων Π.Φ.Υ.
17. Αποζηµίωση µελών επιτροπής ελέγχου Ιδιωτικών
Κλινικών.
18. Έκδοση και ανάκληση των Πιστοποιητικών άσκησης
επαγγέλµατος εκδιδοµένων µε αµοιβή ατόµων και του
βοηθητικού προσωπικού αυτών.
19. Αποζηµίωση µελών επιτροπής γνωµοδότησης σχε−
τικά µε τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και χρήσης
του οικήµατος σε εκδιδόµενα µε αµοιβή άτοµα.
20. Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής εµβολίων−
φαρµάκων.
21. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής και παράδοσης
πάσης φύσεως υλικού της υπηρεσίας.
22. Όλες τις βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά που
εκδίδονται από τα τµήµατα σχετικά µε τα αντικείµενά
τους.
23. Τοποθέτηση του προσωπικού της υπηρεσίας.
24. Έγκριση µετακίνησης του προσωπικού της υπηρε−
σίας εκτός έδρας.
25. Άδειες κανονικές και αναρρωτικές του προσωπικού −
βεβαιώσεις υπηρεσίας των υπαλλήλων.
26. Παραγγελίες πάσης φύσεως υλικών.
27. Κατανοµή πιστώσεων προϋπολογισµού − δαπάνες.
Εξουσιοδοτούµε τους Προϊσταµένους των Τµηµάτων,
της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας Περιφέρειας Θεσσα−
λίας να υπογράφουν «Με εντολή Περιφερειάρχη» τα
παρακάτω έγγραφα.
Α) Τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Επαγγελµάτων και
Υπηρεσιών Υγείας
1. ∆ιαβιβαστικά έγγραφα αλληλογραφίας προς υπη−
ρεσίες και φορείς.
2. Θέση στο αρχείο εγγράφων τα οποία δεν απαιτούν
κάποια ενέργεια αλλά έχουν ενηµερωτικό χαρακτήρα.
3. Στατιστικά δελτία του τµήµατος.
4. Όλα τα έγγραφα που αφορούν υποβολή συµπλη−
ρωµατικών δικαιολογητικών.
Β) Τον Προϊστάµενο του Τµήµατος ∆ηµόσιας Υγιει−
νής
1. ∆ιαβιβαστικά έγγραφα αλληλογραφίας προς υπη−
ρεσίες και φορείς.
2. Θέση στο αρχείο εγγράφων τα οποία δεν απαιτούν
κάποια ενέργεια αλλά έχουν ενηµερωτικό χαρακτήρα.
3. Στατιστικά δελτία του τµήµατος.
4. Όλα τα έγγραφα που αφορούν υποβολή συµπλη−
ρωµατικών δικαιολογητικών.
5. Παραγγελίες και παραλαβή εµβολίων, φαρµάκων,
εντύπου υλικού και ειδικών εξετάσεων.
Γ) Τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Πρόληψης και Προ−
αγωγής Υγείας.
1. ∆ιαβιβαστικά έγγραφα αλληλογραφίας προς υπη−
ρεσίες και φορείς.
2. Θέση στο αρχείο εγγράφων τα οποία δεν απαιτούν
κάποια ενέργεια αλλά έχουν ενηµερωτικό χαρακτήρα.
3. Στατιστικά δελτία του τµήµατος.
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4. Όλα τα έγγραφα που αφορούν υποβολή συµπλη−
ρωµατικών δικαιολογητικών.
5. Παραγγελία έντυπου υλικού.
Ο ∆ιευθυντής και οι Προϊστάµενοι όλων των Τµηµά−
των της ∆ιεύθυνσης, θέµατα σοβαρά και ευρύτερης
σηµασίας να τα φέρουν προς υπογραφή στα ανώτερα
ιεραρχικά όργανα.

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από της δηµοσίευσής της.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 20 Ιανουαρίου 2012
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
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