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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3009/2/80−ιδ΄
(1)
Κατοχή και χρήση κυνηγετικών όπλων σε αεροδρόμια
για τη μείωση της απειλής πρόσκρουσης πτηνών και
ζώων σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας*.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 παρ. 2 του ν. 2168/1993
«Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά,
εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες
διατάξεις» (Α΄147).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά ΄Οργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
* Αναδημοσιεύεται λόγω εσφαλμένης δημοσίευσης στο ΦΕΚ
Β΄ 693/2008.

3. Το άρθρο 1 του π. δ/τος 205/2007 «Συγχώνευση
Υπουργείων» (Α΄231).
4. Το άρθρο 1 του π. δ/τος 215/2007 «Σύσταση Γενι−
κών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής» (Α΄ 241).
5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η ρύθμιση των
θεμάτων που αφορούν τις προϋποθέσεις, τα αρμόδια
όργανα, τη διαδικασία και τις αναγκαίες λεπτομέρειες
για την αγορά, κατοχή και χρήση κυνηγετικών όπλων
από το προσωπικό όλων των αεροδρομίων, για την
μείωση του κινδύνου πρόσκρουσης πτηνών ή άλλων
ζώων σε αεροσκάφη, την ασφαλή φύλαξη αυτών και
των πυρομαχικών τους, ως και κάθε άλλου συναφούς
αντικειμένου.
Άρθρο 2
Αγορά − κατοχή κυνηγετικών όπλων
1. Επιτρέπεται η αγορά, εισαγωγή και κατοχή κυνηγε−
τικών όπλων, από τον φορέα διοίκησης και λειτουργίας
αεροδρομίου, κρατικού ή ιδιωτικού, για τον έλεγχο και
τη μείωση του κινδύνου πρόσκρουσης πτηνών ή άλλων
ζώων σε αεροσκάφη, μετά από άδεια που χορηγείται
από την αρμόδια αστυνομική αρχή του τόπου που
εδρεύει το αεροδρόμιο.
2. Η αγορά κυνηγετικών φυσιγγίων πραγματοποιείται
με την επίδειξη της άδειας κατοχής.
3. Σε αεροδρόμια φορέας διοίκησης και λειτουργί−
ας των οποίων είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπο−
ρίας (Υ.Π.Α.), η άδεια αγοράς, εισαγωγής και κατοχής
κυνηγετικών όπλων εκδίδεται στο όνομα του οικείου
αερολιμενάρχη. Σε μη κρατικά αεροδρόμια στα οποία
η διοίκηση και λειτουργία έχει ανατεθεί σε Νομικό Πρό−
σωπο, η άδεια αγοράς, εισαγωγής και κατοχής εκδίδε−
ται στο όνομα του κατά νόμο εκπροσώπου του Νομι−
κού αυτού Προσώπου, ενώ σε μη κρατικά αεροδρόμια
στα οποία η διοίκηση και λειτουργία έχει ανατεθεί σε
φυσικό πρόσωπο, η άδεια αγοράς, εισαγωγής και κα−
τοχής εκδίδεται στο όνομα του φυσικού προσώπου επ΄
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ονόματι του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας
του αεροδρομίου.
4. Ο αριθμός των εν λόγω όπλων καθορίζεται ανά−
λογα με τις ανάγκες κάθε αεροδρομίου, όπως αυτές
εκτιμώνται από την Υ.Π.Α. και δεν δύναται να υπερβεί
τα έξι (6) για κάθε ένα από αυτά, με την επιφύλαξη του
άρθρου 6 παρ. 1γ.
5. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, για τις περιπτώ−
σεις αεροδρομίων, φορέας διοίκησης και λειτουργίας
των οποίων είναι η ίδια, δύναται να υποβάλλει αίτημα
αγοράς συνολικού αριθμού απαιτουμένων κυνηγετικών
όπλων, δια του αρμοδίου υπαλλήλου της, επ΄ ονόματι
του οποίου εκδίδεται η σχετική άδεια. Στην περίπτωση
αυτή, πέραν των προβλεπομένων δικαιολογητικών, συ−
νυποβάλλεται και αναλυτική κατάσταση με τον αριθμό
των όπλων που εν συνεχεία θα διατεθούν σε επί μέ−
ρους αεροδρόμια, προκειμένου να εκδοθούν, από τις
κατά τόπο αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι αντίστοιχες
άδειες κατοχής των.
6. Για την έκδοση των αδειών εισαγωγής, μεταφοράς,
αγοράς και κατοχής κυνηγετικών όπλων, υποβάλλονται
τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Αίτηση του φυσικού προσώπου που προβλέπεται
στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
β. Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου από το
οποίο προκύπτει η ιδιότητα του αιτούντος, κατά περί−
πτωση, σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του αιτούντος,
από την οποία να προκύπτει, ότι δεν εμπίπτει στις απα−
γορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2168/1993, δεν
τυγχάνει φυγόποινος ή φυγόδικος, δεν παραπέμπεται
να δικασθεί για οποιοδήποτε έγκλημα του ν. 2168/1993
ή άλλο έγκλημα το οποίο εμπίπτει στις απαγορευτικές
διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 18 του ιδίου
νόμου, δεν καταδικάσθηκε, έστω και με οριστική απόφα−
ση, σε οποιαδήποτε ποινή για παράβαση των ανωτέρω
διατάξεων και ότι τα προς αγορά όπλα πληρούν τις
αναφερόμενες στη διάταξη του εδαφίου β΄ της παρ. 1
του άρθρου 1, του ιδίου ως άνω νόμου, όπως αυτό τρο−
ποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3169/2003
(Α΄ 189), προϋποθέσεις.
δ. Βεβαίωση της Υ.Π.Α. από την οποία να προκύπτει ο
αριθμός των προς αγορά όπλων, ανάλογα με τις ανά−
γκες του κάθε αεροδρομίου.
ε. Άδεια λειτουργίας του αεροδρομίου, εφ΄ όσον πρό−
κειται για μη κρατικά αεροδρόμια.
στ. Πιστοποιητικά ιατρών, ειδικότητας νευρολόγου−
ψυχιάτρου και παθολόγου, κρατικού νοσοκομείου ή όπου
δεν υφίσταται τέτοιο του Κέντρου Υγείας, από τα οποία
να προκύπτει η ψυχική κατάσταση της υγείας ως και η
γενικότερη σωματική ικανότητα του υπαλλήλου.
ζ. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης,
το οποίο ζητείται υπηρεσιακώς.
η. Υπεύθυνη Δήλωση, του αιτούντος, σύμφωνα με το
άρθρο 19 του ν. 2168/1993, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά,
στην οποία εμπεριέχονται τα πλήρη στοιχεία του κατα−
σκευαστή, του εισαγωγέα, το είδος, η ονομασία, καθώς
και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω όπλων. Στη
δήλωση επισυνάπτονται φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα
και οποιοδήποτε τυχόν άλλο στοιχείο για το συγκε−
κριμένο είδος όπλου. Η εν λόγω δήλωση, μέσω της
αρμοδίας Αστυνομικής Διεύθυνσης, υποβάλλεται στη
Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

θ. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.
ι. Ειδικό τοπογραφικό διάγραμμα σύμφωνα με την
περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6.
ια. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμόδιας υπηρε−
σίας του Πυροσβεστικού Σώματος όταν αυτό απαιτείται
σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου
6 της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 3
Χρήση κυνηγετικών όπλων
1. Η χρήση κυνηγετικών όπλων στα αεροδρόμια επι−
τρέπεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένους υπαλλήλους
κάθε αεροδρομίου, σύμφωνα με τον Εθνικό Κανονισμό
Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας, τον Κανονισμό για τη
μείωση της απειλής πρόσκρουσης πτηνών και ζώων σε
αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας και τις ειδικότερες
οδηγίες της Διεύθυνσης Αερολιμένων της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας.
2. Για την χρήση των κυνηγετικών όπλων, απαιτείται
άδεια οπλοφορίας, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια
αστυνομική αρχή του τόπου που εδρεύει το αεροδρόμιο,
κατόπιν υποβολής των παρακάτω δικαιολογητικών:
α. Αίτηση του ενδιαφερομένου.
β. Βεβαίωση της διοίκησης του αεροδρομίου, από την
οποία να προκύπτει ότι ο αιτών είναι υπάλληλος του
αεροδρομίου, στα καθήκοντα του οποίου υπάγεται η
εκδίωξη των πτηνών για το σκοπό της μείωσης της
απειλής προσκρούσεων πτηνών σε αεροσκάφη της πο−
λιτικής αεροπορίας και ότι πληροί τα εχέγγυα ασφα−
λούς φύλαξης και χρήσης του όπλου.
γ. Αντίγραφο της άδειας κατοχής των κυνηγετικών
όπλων που έχει χορηγηθεί κατά τα προαναφερθέντα
στη Διοίκηση του αεροδρομίου.
δ. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος στην οποία δηλώ−
νει ότι δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του
άρθρου 18 του ν. 2168/1993, δεν τυγχάνει φυγόποινος ή
φυγόδικος, δεν παραπέμπεται να δικασθεί για οποιοδή−
ποτε έγκλημα του ν. 2168/1993 ή άλλο έγκλημα το οποίο
εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις των παρ. 2 και 3
του άρθρου 18 του ιδίου νόμου και δεν καταδικάσθηκε,
έστω και με οριστική απόφαση, σε οποιαδήποτε ποινή
για παράβαση των ανωτέρω διατάξεων.
ε. Πιστοποιητικά ιατρών, ειδικότητας νευρολόγου−ψυ−
χιάτρου και παθολόγου, κρατικού νοσοκομείου ή όπου
δεν υφίσταται τέτοιο του Κέντρου Υγείας, από το οποίο
να προκύπτει η ψυχική κατάσταση της υγείας, ως και η
γενικότερη σωματική ικανότητα του υπαλλήλου, ώστε
να δύναται να οπλοφορεί με ασφάλεια.
στ. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης,
το οποίο ζητείται υπηρεσιακώς.
ζ. Αντίγραφο της απόφασης πιστοποίησης της εκπαί−
δευσης του υπαλλήλου σύμφωνα με την παράγραφο 4
του παρόντος άρθρου.
η. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.
3. Σε αεροδρόμια φορέας διοίκησης και λειτουργίας
των οποίων είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας,
τα πρόσωπα στο όνομα των οποίων εκδίδεται άδεια
οπλοφορίας προτείνονται από τον οικείο Αερολιμενάρ−
χη, μετά από εισήγηση του Τμήματος ή του Γραφείου
Αερολιμενικού Ελέγχου. Σε μη κρατικά αεροδρόμια
στα οποία η διοίκηση και λειτουργία έχει ανατεθεί σε
νομικό πρόσωπο, η άδεια οπλοφορίας εκδίδεται στο
όνομα φυσικών προσώπων που καθορίζονται από την
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Διοίκηση του αεροδρομίου. Σε μη κρατικά αεροδρόμια
στα οποία η διοίκηση και λειτουργία έχει ανατεθεί σε
φυσικό πρόσωπο η άδεια οπλοφορίας εκδίδεται στο
όνομα υπαλλήλου του αεροδρομίου που ορίζεται με
υπεύθυνη δήλωση του εν λόγω φυσικού προσώπου.
4. Η εκπαίδευση των υπαλλήλων πραγματοποιείται
με μέριμνα της διοίκησης του αεροδρομίου, σύμφωνα
με τις προβλέψεις του Κανονισμού για τη μείωση της
απειλής προσκρούσεων πτηνών και ζώων σε αεροσκάφη
πολιτικής αεροπορίας η δε πιστοποίηση της εκπαίδευ−
σης των υπαλλήλων αυτών πραγματοποιείται με από−
φαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αερολιμένων,
κατόπιν εισήγησης του Αεροδρομίου.
5. Η χρήση των κυνηγετικών όπλων επιτρέπεται κατά τη
διάρκεια της εκτέλεσης υπηρεσίας του υπαλλήλου, εντός
του αεροδρομίου ή περιμετρικά αυτού εφόσον τούτο κρί−
νεται απολύτως αναγκαίο, κατόπιν εντολής της διοίκησης
του αεροδρομίου και με παράλληλη ενημέρωση της κατά
τόπον αρμοδίας αστυνομικής αρχής, αποκλειστικά για
την εκδίωξη πτηνών ή άλλων ζώων, με σκοπό τον έλεγ−
χο και τη μείωση του κινδύνου πρόσκρουσης πτηνών ή
άλλων ζωών σε αεροσκάφη, σύμφωνα με το πρόγραμμα
ελέγχου πτηνών. Οι υπάλληλοι της παραγράφου 1 λαμ−
βάνουν κάθε δυνατό μέτρο για την ασφαλή χρήση των
κυνηγετικών όπλων. Τα κυνηγετικά όπλα μεταφέρονται
από το χώρο φύλαξής τους στο χώρο όπου πρόκειται να
γίνει η χρήση τους, εντός θήκης και κενά φυσιγγίων.
6. Τυχόν κλοπή ή απώλεια των κυνηγετικών όπλων και
των φυσιγγίων αυτών, καθώς και κάθε ατύχημα ή χρή−
ση των όπλων πέραν της προβλεπόμενης, αναφέρεται
από τα πρόσωπα στο όνομα των οποίων έχει εκδοθεί
η άδεια οπλοφορίας και από τον φορέα διοίκησης και
λειτουργίας του αεροδρομίου το ταχύτερο δυνατόν
στην αρμόδια αστυνομική αρχή, στην Διεύθυνση Αερο−
λιμένων και στην Διεύθυνση Ασφάλειας Αερολιμένων
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
Άρθρο 4
Αρμόδια όργανα – Χρόνος ισχύος αδειών
1. Οι άδειες εισαγωγής και μεταφοράς, χορηγούνται
από τη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου
Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ οι άδειες αγοράς, κατοχής
και οπλοφορίας για τα κυνηγετικά όπλα της παρούσας
απόφασης εκδίδονται από τις κατά τόπο αρμόδιες Διευ−
θύνσεις Ασφαλείας ή τις Αστυνομικές Διευθύνσεις της
Χώρας, οι οποίες μεριμνούν και για την άμεση καταχώ−
ρηση των αδειών αυτών στην αντίστοιχη εφαρμογή της
ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων της Ελληνικής Αστυνο−
μίας. Στις περιπτώσεις υποβολής αιτήματος εισαγωγής,
μεταφοράς κυνηγετικών όπλων, από την Υ.Π.Α., για τις
ανάγκες περισσοτέρων του ενός αεροδρομίων, οι άδειες
αυτές εκδίδονται από τη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλει−
ας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ η άδεια
αγοράς κυνηγετικών όπλων, εκδίδεται από τη Διεύθυνση
Ασφαλείας ή Αστυνομική Διεύθυνση του τόπου όπου
εδρεύει η αιτούσα αρχή.
2. Οι άδειες της προηγούμενης παραγράφου εκδί−
δονται ύστερα από έγγραφο αίτημα που υποβάλλεται
στο αστυνομικό τμήμα ή τμήμα ασφαλείας στην περι−
φέρεια του οποίου λειτουργεί ο αερολιμένας. Το αίτημα
υποβάλλεται ιεραρχικά, με τις σχετικές προτάσεις των
υπηρεσιών, στην αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας
αστυνομική αρχή.
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3. Οι άδειες εισαγωγής, μεταφοράς, αγοράς έχουν
ισχύ 6 μηνών, ενώ η άδεια κατοχής έχει ισχύ 10 ετών.
4. Η άδεια οπλοφορίας ισχύει για 10 έτη. Ο κάτοχος
της άδειας οπλοφορίας υποχρεούται το μήνα Ιανουάριο
εκάστου έτους να υποβάλλει στην αστυνομική αρχή
που εξέδωσε την άδεια, τα ιατρικά πιστοποιητικά του
άρθρου 3 παρ. 2 περίπτ. ε΄. Παράλληλα η αρμόδια αστυ−
νομική αρχή ζητάει υπηρεσιακώς κατά μήνα Ιανουάριο
εκάστου έτους την χορήγηση αντιγράφου ποινικού μη−
τρώου δικαστικής χρήσης.
5. Στις περιπτώσεις που ζητείται η χορήγηση άδειας
εισαγωγής, μεταφοράς, αγοράς ή κατοχής κυνηγετικών
όπλων και φυσιγγίων ο διοικητής της υπηρεσίας που
δέχεται το αίτημα ή οριζόμενος από αυτόν αξιωματικός
και σε περίπτωση έλλειψης αξιωματικού βαθμοφόρος
ενεργεί αυτοψία στον προοριζόμενο για τη φύλαξη των
εν λόγω ειδών χώρο, προκειμένου να διαπιστώσει εάν
πληρούνται οι επιβαλλόμενοι από το άρθρο 6 της πα−
ρούσας όροι ασφάλειας. Μετά το πέρας της αυτοψίας
συντάσσει σχετική διοικητική έκθεση−αναφορά στην
οποία καταχωρεί και τις τυχόν προτάσεις του. Η έκθεση
αυτή υποβάλλεται στην αρμόδια για την έκδοση των
ανωτέρω αδειών αστυνομική αρχή, η οποία λαμβάνο−
ντας υπόψη ιδίως το περιεχόμενό της, τη θέση του αε−
ροδρομίου και τις επικρατούσες στην περιοχή συνθήκες
ασφαλείας δύναται να υποδεικνύει εγγράφως τη λήψη
των αναγκαίων – πρόσθετων μέτρων ασφάλειας των
χώρων φύλαξης του οπλισμού και των φυσιγγίων, εντός
ορισμένης προθεσμίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις
τριάντα ημέρες. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας
αυτής ενεργείται εκ νέου αυτοψία και σε περίπτωση μη
υλοποίησης, από τον ενδιαφερόμενο, των υποδεικνυό−
μενων μέτρων το αίτημα απορρίπτεται.
6. Σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος χορήγησης
άδειας εισαγωγής ή μεταφοράς, ο ενδιαφερόμενος
δύναται να προσφύγει ενώπιον του Προϊσταμένου του
Κλάδου Ασφάλειας και Τάξης του Αρχηγείου Ελληνικής
Αστυνομίας, εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της
απόφασης, ενώ σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος
χορήγησης άδειας αγοράς, κατοχής και οπλοφορίας,
ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσφύγει ενώπιον του
Διευθυντή της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, εντός της ιδίας
προθεσμίας.
Άρθρο 5
Ανάκληση αδειών κατοχής και οπλοφορίας
κυνηγητικών όπλων
Η άδεια οπλοφορίας του άρθρου 3 ανακαλείται
όταν:
α. Λύεται η σχέση εργασίας του υπαλλήλου, στον
οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια.
β. Ο υπάλληλος παραπέμπεται να δικασθεί για οποι−
οδήποτε έγκλημα του ν. 2168/1993 ή άλλο έγκλημα το
οποίο εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις των παρ.
2 και 3 του άρθρου 18, του ιδίου νόμου ή καταδικάσθηκε,
έστω και με οριστική απόφαση, σε οποιαδήποτε ποινή
για παράβαση των ανωτέρω διατάξεων.
γ. Ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του φορέα
διοίκησης και λειτουργίας του αεροδρομίου, ιδίως στις
περιπτώσεις κατά τις οποίες ανακύπτουν για τον κά−
τοχο της άδειας οπλοφορίας σοβαρές ενδείξεις κακής
χρήσης του όπλου ή παραβίασης των κανόνων και μέ−
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τρων ασφαλείας που εφαρμόζονται στα αεροδρόμια ή
χρήσης του όπλου για σκοπό άλλο πέραν αυτού για τον
οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια ή για λόγους σωματικής
/ψυχικής υγείας που δεν επιτρέπουν στον χρήστη την
ασφαλή χρήση του όπλου.
Άρθρο 6
Φύλαξη κυνηγετικών όπλων
1. Ο φορέας διοίκησης και λειτουργίας του αεροδρο−
μίου όπως ορίζεται στο άρθρο 2 έχει την ευθύνη της
φύλαξης των κυνηγετικών όπλων και των φυσιγγίων
αυτών, που νομίμως κατέχει, λαμβάνοντας για το σκοπό
αυτό κάθε πρόσφορο και αναγκαίο μέτρο. Ειδικότερα
υποχρεούται να:
α. Διαθέτει ειδικό και ανεξάρτητο χώρο φύλαξης −
αποθήκευσης των κυνηγετικών όπλων και των φυσιγ−
γίων, ο οποίος να είναι κατασκευασμένος με τέτοιο
υλικό, ώστε να είναι αδύνατη η ρήξη ή η διάτρηση
αυτού με συνήθη εργαλεία. Ο χώρος αυτός βρίσκεται
υποχρεωτικά σε ελεγχόμενη περιοχή του αερολιμένα
και υπόκειται στις εκάστοτε προβλεπόμενες από τον
Εθνικό Κανονισμό Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας
(Ε.Κ.Α.Π.Α.) διαδικασίες ασφάλειας που αφορούν στην
πρόσβαση προσώπων, οχημάτων και αγαθών. Ο χώρος
αυτός διαθέτει θύρα ασφαλείας και δεν έχει παράθυρο
ή άνοιγμα σε φωταγωγό ή ακάλυπτο χώρο.
β. Φυλάσσει τα κυνηγετικά όπλα και τα φυσίγγια αυ−
τών, ξεχωριστά, σε ειδικά χρηματοκιβώτια ή σε ειδικούς
προς τούτο φοριαμούς ασφαλείας εντοιχισμένους ή
σταθερά στερεωμένους στον τοίχο ή το δάπεδο του
χώρου φύλαξης. Σε περίπτωση αποθήκευσης φυσιγγίων,
ο αριθμός των οποίων υπερβαίνει τις δέκα (10) χιλιάδες,
απαιτείται και πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμό−
διας υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος.
γ. Διαθέτει σύγχρονο σύστημα συναγερμού που καλύ−
πτει τη θύρα και το εσωτερικό του χώρου φύλαξης και
αποθήκευσης των όπλων και των φυσιγγίων αυτών. Στις
περιπτώσεις αεροδρομίων που δεν λειτουργούν καθ’
όλη τη διάρκεια του 24ώρου, το σύστημα συναγερμού
συνδέεται με υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας.
δ. Διαθέτει φωτισμό ασφαλείας, κατά τη διάρκεια της
νύκτας.
ε. Υπεύθυνος φύλαξης είναι ο Αερολιμενάρχης δια
των εξουσιοδοτημένων οργάνων του ή ο Διευθυντής
Ασφάλειας του φορέα λειτουργίας του Αεροδρομίου
δια των οργάνων του. Ο υπεύθυνος φύλαξης διασφαλίζει
την αποτροπή πρόσβασης ατόμων που δεν είναι εξου−
σιοδοτημένα, στους χώρους φύλαξης των όπλων.
στ. Τηρεί ειδικό βιβλίο χρέωσης και αποχρέωσης των
κυνηγετικών όπλων και των φυσιγγίων αυτών, στο οποίο
καταχωρείται ιδίως το ονοματεπώνυμο και η υπογρα−
φή του εξουσιοδοτημένου προς χρήση υπαλλήλου, ο
ακριβής χρόνος παραλαβής και επιστροφής του όπλου
και των φυσιγγίων, ο τύπος του όπλου και ο αριθμός
των χρησιμοποιούμενων φυσιγγίων, το οποίο σελιδο−
μετρείται και θεωρείται από την κατά τόπο αρμόδια
Αστυνομική Αρχή.
ζ. Καταρτίζει ειδικό τοπογραφικό διάγραμμα σε τρία
αντίτυπα, από τα οποία το πρώτο υποβάλλεται στην
αρμόδια για την έκδοση των προβλεπομένων από τις
διατάξεις της παρούσας αδειών Διεύθυνση Ασφάλειας
ή Αστυνομική Διεύθυνση, το δεύτερο κοινοποιείται στην
αρμόδια Διεύθυνση Ασφάλειας της Υ.Π.Α. και το τρίτο

παραμένει στο αρχείο του φορέα. Στο τοπογραφικό
αυτό διάγραμμα εμφαίνονται οι χώροι αποθήκευσης
– φύλαξης του οπλισμού και των φυσιγγίων, οι ακρι−
βείς θέσεις των εντός αυτών τοποθετηθέντων ειδικών
χρηματοκιβωτίων ή ειδικών φοριαμών ασφαλείας, οι
λοιποί εσωτερικοί χώροι, η θέση της θύρας κάθε χώρου
αποθήκευσης ως και οι πέριξ αυτής χώροι, οι τυχόν
συνέχοντες προς αυτούς διάδρομοι ή κλίμακες (σκά−
λες) και οι συνδέοντες τους χώρους αυτούς (φύλαξης)
με παρακείμενους χώρους δυνατής πρόσβασης, ιδίως
παράθυρα, ως και με τις εισόδους του κτιρίου.
η. Γνωστοποιεί εγγράφως τα στοιχεία των υπαλλή−
λων που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στους χώρους
αποθήκευσης του οπλισμού, την ιδιότητα και τα ειδικό−
τερα καθήκοντα καθενός από αυτούς στην αστυνομική
υπηρεσία που δέχεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5
του άρθρου 4, τις αιτήσεις για τη χορήγηση των ανα−
φερομένων σε αυτή αδειών, στην κατά τόπο αρμόδια
Αστυνομική Διεύθυνση ή Διεύθυνση Ασφάλειας καθώς
και στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου
Ελληνικής Αστυνομίας. Το σχετικό έγγραφο κοινοποιεί−
ται στην αρμόδια Διεύθυνση Ασφάλειας της Υ.Π.Α.
θ. Καταρτίζει ειδικό σχέδιο, ως προσάρτημα του Προ−
γράμματος Ασφάλειας του Αερολιμένα, στο οποίο γίνε−
ται ειδική μνεία μεταξύ άλλων για τους όρους ασφαλούς
φύλαξης του οπλισμού. Το σχέδιο αυτό εγκρίνεται από
τη Διεύθυνση Ασφάλειας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αε−
ροπορίας (Δ 15), η οποία το κοινοποιεί στην αρμόδια για
τη χορήγηση των προβλεπομένων από τις διατάξεις της
παρούσας απόφασης αδειών αστυνομική υπηρεσία ως
και στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου
Ελληνικής Αστυνομίας.
ι. Λαμβάνει κάθε άλλο μέτρο που κρίνεται απαραίτητο
από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας.
2. Η αρμόδια για τη χορήγηση των προβλεπομένων
από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης αδειών υπη−
ρεσία δύναται να υποδεικνύει τη λήψη κάθε αναγκαίου
μέτρου ασφάλειας ως προς τη φύλαξη των όπλων.
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Απριλίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
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Διάθεση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στις
29.4.2008 μέσω Δημοπρασίας, τριετούς διάρκειας,
με άνοιγμα (re−opening) της αρχικής έκδοσης 1.2.2008
και λήξης 20.3.2011.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και

