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ως εκ της πενθημέρου εργασίας ωρισμένων Υπηρεσιών 
και καθιερώσεως δι' ωρισμένας πενθημέρου εβδομάδας 
από Τρίτης μέχρι Σαββάτου», ΦΕΚ 498/27.8.81 (τ. Β'), μό
νο σε ότι αφορά στο ωράριο εργασίας του Τάγματος ε
ξουδετερώσεως Ναρκοπεδίων Ξηράς (τΕΝΞ). 

2) Την καθιέρωση πενθήμερης εβδομάδας εργασίας α
πό Δευτέρας μέχρι και Παρασκευής για όλο το προσωπι
κό του Τάγματος εξουδετερώσεως Ναρκοπεδίων Ξηράς 

(τΕΝΞ), με ωράριο εργασίας μειωμένο κατά μισή ώρα η
μερησίως, από την επόμενη της δημοσίευσης της παρού

σας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ

βερνήσεως. 

Αθήνα, 15Ιουλίου 1998 

ΟΙΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤ .. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

ΑΛΕΞ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠ.- ΑΘ. ΠΟΧΑτzΟΠΟΥΛΟΣ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΠΟΔΟΥΛΑΚΗΣ 

Αριθ. 2046706/4937/0022 (2) 
Έγκριση μετάβασης εκτός έδρας του υπαλλήλου Βασι

λείου Φερεντίνου. 

ΟΙΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Σχετικά: 

1. Ν. 2346/ΦΕΚ220/30.10.95τ. ΑΌ 
2. Ν. 1810/88 (ΦΕΚ223/3.10.88τ.Α) άρθρο 13. 
3. Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. Δ 1 0/ Δ/960/ 1 /α/4061 

(ΦΕΚ 155/20.3.84τ.Β'). 

4. Η αριθ. πρωτ. 2040830/6453/0022/12.6.96 κοινή α
πόφαση Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρό
νοιας. 

5. Απόφαση Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνι
κών Ασφαλίσεων αριθ. Φ.1 Ο 2/Γ2γ/1 002/14.3.90 (ΦΕΚ 
296/Β/90). 

6. Απόφαση Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνι
κών Ασφαλίσεων αριθ. Δ 1α/135/21.5.85 (ΦΕΚ 43/Β/85). 

7. Τηναριθ. 11 07147/1239/0006Α/4.10.96 Κοινή Απόφα
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 

με θέμα «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονο

μικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών». 
8. Το γεγονός ότι από η1ν απόφαση αυτή προκαλείται 

δαπάνη ύψους 75.400 δρχ. σε βάρος του προϋπολογι
σμού του ΠΙΚΠΑ στον οποίο έχει προβλεφθεί σχετική πί

στωση για το οικονομικό έτος 1998. 
9. Το aριθμ. Υ Δ/3759/16.6.98 έγγραφο του ΠΙΚΠΑ, απο

φασίζουμε: 

Εγκρίνουμε: 

1. Τη μετάβαση εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας 
του Βασιλείου Φερεντίνου, μόνιμου υπαλλήλου με Β' βαθ

μό του κλάδου ΔΕ ΔΙκού- Λογ/κούτου Παρ/τος Ιωαννίνων 
στην Ειδική Εστία Δελβινακίου για πέντε (5) ημέρες κάθε 
μήνα, κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του τρέ
χοντος έτους, καθ' υπέρβαση των πενήντα (50) ημερών, 
για την ρύθμιση εκκρεμοτήτων της Ειδικής Εστίας. 

2. Την καταβολή της νόμιμης δαπάνης στον προαναφε
ρόμενο υπάλληλο για την εκτός έδρας μετακίνησή του. 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 27 Ιουλίου 1998 

ΟΙΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Ν. ΧΡΙΣτΟΔΟΥΛΑΚΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Κ. ΓΕΙΤΟΝΑΣ 

Αριθ. Δ3/Α/14413 (3) 
Συμπλήρωση της απόφασης με αριθμό Δ3/Α/5286/ 

17.3.97 (ΦΕΚ 236/Β/26.3. 97) «Κανονισμός εσωτερικών 
εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας 
άνω των 50 mbar και μέγιστη πίεση λειτουργίας έως 
και 16 bar••. της Υπουργού Ανάmυξης. 

ΟΙΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΑΠτνΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Νόμο 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/26-7-85) «Κυβέρνη
ση και Κυβερνητικά Όργανα••. 

2. Το άρθρο 22 του Ν. 1682/1987 (ΦΕΚ 14/Α/16-2-87) 
«Μέσα και όργανα αναmυξιακής πολιτικής κ.λ.π.>>. 

3. Το Π.Δ. 27/96 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-96) «Συγχώνευση των Υ
πουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τε

χνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάmυξης••. 
4. Το Π.Δ. 381/89 (ΦΕΚ 168/Α/16-6-89) ••Οργανισμός του 

Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας>>. 
5. Την απόφαση με αριθμό Δ3/Α/5286/1997 (ΦΕΚ 

236/Β/26-3-97) ••Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσε
ων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar 
και μέγιστη πίεση λειτουργίας έως και 16 bar••, της Υ
πουργού Ανάmυξης. 

6. Το έγγραφο με αριθμό 17092/Φ.704.10/4-6-98 του 
Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. 

7. Την απόφαση με αριθμό 12510 Φ.701.4/9-5-1997 του 
Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος. 

8. Το από 17-2-1998 Πρακτικότης Ομάδας Εργασίας. 
9. Τον Νόμο 2364/1995 (ΦΕΚ 252/Α/6-12-95) ••Σύσταση 

του Σώματος Ενεργειακού Ελέγχου και Σχεδιασμού, ει

σαγωγή, μεταφορά, εμπορία και διανομή φυσικού αερίου 

και άλλες διατάξεις••. 
1 Ο. Το γεγονός ότι δεν έχουν καθορισθεί τα μέτρα πυ

ροπροστασίας σε εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού α

ερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη 
πίεση λειτουργίας άνω των 16 bar. 

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας α
πόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κροτικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

1. Συμπληρώνουμε την απόφαση με αριθμό Δ3/Α/5286/ 
1997 της Υπουργού Ανάmυξης, με τις διατάξεις που α
φορούν την πυροπροστασία των αναφερομένων σε αυτή 
εγκαταστάσεων και με τη διαδικασία χορήγησης πιστο

ποιητικού πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβε
στική Υπηρεσία σε επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστά

σεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 m
bar και μέγιστη πίεση λειτουργίας έως και 16 bar .. 

2. Οι βιομηχανικές-βιοτεχνικές επιχειρήσεις που κατα
ναλώνουν για τις λειτουργικές τους ανάγκες φυσικό αέ

ριο, θα λαμβάνουν τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας 

της κατηγορίας που εντάσσονται από άποψη κινδύνου 
πυρκαγιάς, σύμφωνα με την ΚΥΑ με αριθμό 5905/1995 

-

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Επισήμανση

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Επισήμανση



-
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(ΦΕΚ611/Β/12-7-95), τα οποία θα καλύmουν και τους χώ
ρους κατανάλωσης φυσικού αερίου. 

3. Για την έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας από 
την Πυροσβεστική Υπηρεσία, θα πρέπει, μεταξύ των άλ
λων, να προσκομίζεται από τους ενδιαφερόμενους και βε

βαίωση από τον αρμόδιο μηχανικό ότι οι εγκαταστάσεις 

φυσικοίr αερίου είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις της α

πόφασης με αριθμό Δ3/Α/5286/1997 της Υπουργού Ανά
mυξης. 

4. Για τους χώρους κατανάλωσης φυσικού αερίου θα 
συντάσσεται συμπληρωματική μελέτη πυροπροστασίας, 
η οποία θα ενσωματώνεται στην υπάρχουσα μελέτη πυ

ροπροστασίας της βιομηχανικής-βιοτεχνικής επιχείρη

σης, σύμφωνα με την ΚΥΑ με αριθμό 5905/ 1995 και θα 
διαλαμβάνονται τα προληmικά και κατασταλτικά μέτρα 

και μέσα πυροπροστασίας που διαλαμβάνονται στην α

πόφαση με αριθμό Δ3/Ν5286/1997 της Υπουργού Ανά

mυξης. 

5. Σε βιομηχανικές- βιοτεχνικές επιχειρήσεις που έχουν 

εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, η αρμόδια Πυροσβεστι

κή Υπηρεσία δύναται να χορηγεί προσωρινό πιστοποιητι
κό πυροπροστασίας, διάρκειας έως 6 (έξι) μηνών, ώστε 
να δίνεται η δυνατότητα λειτουργίας των επιχειρήσεων 

αυτών μέχρι τη συμμόρφωσή τους με τα προβλεπόμενα 

μέτρα και μέσα πυροπροστασίας. 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ

βερνήσεως. 

Αθήνα, 3 Αυγούστου 1998 

ΟΙΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΑΠΊΎΞΗΣ 

ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ τΑΞΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ 

Αριθ. Δ18α/03/72/Φ. Οργ. (4) 
Σύσταση Γ ραφείου Κίνησης οχημάτων στη Δ/ν ση Οικονο

μικού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 

και Δημοσίων Έργων. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 2παρ. 4του Ν. 51/75 (ΦΕΚ 125/Ν75). 
β) Του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/75). 
γ) Του Π .Δ. 69/88 (ΦΕΚ 28/ Α/88 Οργανισμός της Γενικής 

Γραμματείας Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε με 

το Π.Δ. 167/92 (ΦΕΚ 78/Α/92). 
2. Την καλλίτερη εξυπηρέτηση παρακείμενων υπηρε

σιακών μονάδων. 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού 

προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Συνιστούμε στη Δ/νση Οικονομικού Γ ραφείο Κίνησης Ο
χημάτων. 

Το Γραφείο αυτό θα είναι αρμόδιο για τη κίνηση των ο

χημάτων προς εξυπηρέτηση των αναγκών των Δ/νσεων 
που στεγάζονται στο Κεντρικό ΚατάστημαΧαρ. Τρικούπη 

182 και των Δ/νσεων Δ 15 Δ/νση Μητρώων και Τεχνικών Ε
παγγελμάτων, Δ7 Δ/νση Εγγειοβελτιωτικών Έργων, 
Δ.Ε.Ν.Π. Δ/νση Εποmείας Νομικών Προσώπων, καθώς 

και σε όσες άλλες μπορεί να ανταποκριθεί. 

- .._, ...... 

Υπεύθυνος του Γραφείου Κίνησης ορίζεται υπάλληλος 
κατηγορίας ΔΕ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 5 Αυγούστου 1998 

ΟΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΩΣτ ΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 

Αριθ. 68758/3344 (5) 
Διαδικασία υποβολής ομαδικών αιτήσεων για την έκδο

ση άδειας κυνηγίου. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 262 παρ. 6 του Ν.Δ. 86/69 
«Περί Δασικού Κώδικα••. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 266 και 267 του Ν.Δ. 86/69 
και 11 του Ν. 177/75. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2168/93 «Περί όπλων, πυρομαχι
κών κ.λ.π.» (ΦΕΚ 147/Α/3.9.93), όπως τροποποιήθηκε με 

το Ν. 2334/95 (ΦΕΚ 184/Α 154/10.9.1992). 
4. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυ

βερνητικά Όργανα» που προστέθηκε με το άρθρο 27 του 
Ν. 2081/92 (ΦΕΚΑ/154/10.9.1992). 

5. Την 35873/14.10.1996 (ΦΕΚ 939/Β/15.10.1996) από
φασητου Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για 
την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Γεωργίας. 

6. Την υπ' αριθ. 83068/3481/~8.7.1988 εγκύκλιο της 
Δ/νσης Θήρας του Υπουργείου Γεωργίας με τις σχετικές 
102085/2961/22.7.86, 107530/3342/6.9.86, 91423/2904/ 
20.7.87, σύμφωνα με τις οποίες είναι ανάγκη να αποκλει
σθούν οι μεσάζοντες από τη διαδικασία έκδοσης αδειών. 

7. Τη σκοπιμότητα διαφύλαξης των συμφερόντων των 
αναγνωρισμένων ως συνεργαζομένων με το Υπουργείο 
Γεωργίας Κυνηγετικών Οργανώσεων προκειμένου να ε
ξασφαλίζεται η ελεγχόμενη από τη διοίκηση παραγωγή 
έργου για τη προστασία και ανάmυξη του θηραμάτικού 
πλούτου της χώρας, αποφασίζουμε: 

1. Οι Δασικές Αρχές θα δέχονται ομαδικές αιτήσεις για 
έκδοση αδειών θήρας, μόνο από αναγνωρισμένους ως 
συνεργαζομένους με το Υπουργείο Γεωργίας Κυνηγετι

κούς Συλλόγους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
2. Οι κατά τα ανωτέρω αναγνωρισμένοι ως συνεργαζό

μενοι με το Υπουργείο Γεωργίας Κυνηγετικού Σύλλογοι υ

ποχρεώνονται να προσκομίζουν στις Ασφαλιστικές Εται
ρείες θεωρημένη από τη Δασική Υπηρεσία κατάσταση 

των ατόμων- κυνηγών που ασφαλίζουν. 

Μετά τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως παύει να ισχύει η υπ' aριθμ. 
84106/3830/1.8.97 απόφασή μας. 
Κατά τα λοιπά που αφορούν τη διαδικασία και τα απα

ραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση των αδειών θήρας 
ισχύει η 79606/3151/11.7.96 απόφασή μας. 
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 5 Αυγούστου 1998 
ΟΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Στ. τzΟΥΜΑΚΑΣ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Επισήμανση












