
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Συμπλήρωση της Φ12/57421/Δ4/11-4-2019 (Β’ 1301)
κοινής υπουργικής απόφασης περί χορήγησης 
αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των 
κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν 
στο πλαίσιο του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξης 
Μαθητείας» με τα επαγγελματικά δικαιώματα κα-
τόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων της Αρχι-
κής Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιπέδου 5.

2 Τροποποίηση της 20794/2222/2012 (Β΄1466) 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των όρων 
και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των 
Δημοσίων ΚΤΕΟ».

3 Αποδοχή πρότασης δωρεάς, αξίας είκοσι πέντε 
εκατομμυρίων ευρώ (25.000.000,00 €), του ιδρύ-
ματος με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ 
ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» προς το Υπουργείο Προ-
στασίας του Πολίτη, για τις ανάγκες του Πυροσβε-
στικού Σώματος.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ12/106074/Δ4 (1)
   Συμπλήρωση της Φ12/57421/Δ4/11-4-2019

(Β’ 1301) κοινής υπουργικής απόφασης περί χο-

ρήγησης αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαι-

ωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που 

αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του «Μεταλυκειακού 

έτους - Τάξης Μαθητείας» με τα επαγγελματικά 

δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικο-

τήτων της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, 

επιπέδου 5.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 4186/ 

2013 (A’ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 4115/2013 (Α’ 24) «Οργάνωση και 
λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 
και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει και ιδίως των άρθρων 14, 15, 16, 17 και 18.

3. Τις διατάξεις της αριθμ. 48077/Y2/2018 απόφασης 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Κανο-
νισμός Λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίη-
σης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)» (Β΄ 1133).

4. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικη-
τικών οργάνων στο διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’και 
άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα».

6. Το π.δ. 18/2018 (Α’ 31) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.

7. Το π.δ. 70/2015 (Α’ 114) «Ανασύσταση των Υπουργεί-
ων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανα-
σύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και με-
τονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί-
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

8. Το π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Το π.δ. 22/2018 (Α’ 37) «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

10. Τη με αριθ. 52935/Υ1/30-03-2018 (Β΄ 1227) από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στην Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
Μερόπη Τζούφη», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 
Υ1/158719/24-09-2018 (Β΄ 4222) όμοια απόφαση.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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11. Την με αριθμό 132319/Γ4/2018 απόφαση του 
Υφυπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και 
Θρησκευμάτων «Λήξη και Ανανέωση της θητείας του 
Προέδρου, της Διευθύνουσας Συμβούλου και μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου, και ορισμός νέων μελών Διοι-
κητικού Συμβουλίου, στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίη-
σης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 459), σε συνδυασμό με τις αριθμ. 
40044/Γ1/7-3-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 142) και 188662/Γ4/2018 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 669) όμοιες αποφάσεις.

12. Την ανάγκη ρύθμισης θεμάτων χορήγησης αντι-
στοιχίας στους κατόχους τίτλων ειδικοτήτων του «Μετα-
λυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας» προς τα επαγγελ-
ματικά δικαιώματα και άδειες των κατόχων αντίστοιχων 
τίτλων ειδικοτήτων της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρ-
τισης επιπέδου 5.

13. Την με αριθμό ΔΠ/1896/25-01-2019 απόφαση ει-
σήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
προς την Υφυπουργό, όπως ανακοινοποιήθηκε στις 19-
03-2019, με θέμα: «Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματι-
κών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που 
αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του ’’Μεταλυκειακού έτους -
Τάξης Μαθητείας’’ με τα επαγγελματικά δικαιώματα 
κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων της Αρχικής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιπέδου 5».

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού και του προϋπολογισμού του Ν.Π.Ι.Δ. «Εθνικός 
Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελμα-
τικού Προσανατολισμού» (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

15. Την με αριθμό Φ12/57421/Δ4/11-4-2019 (Β’1301) 
κοινή υπουργική απόφαση «Χορήγηση αντιστοιχίας 
επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ει-
δικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του ’’Μεταλυ-
κειακού έτους - Τάξης Μαθητείας’’ με τα επαγγελματικά 
δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων 
της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιπέδου 5».

16. Την με αριθμ. Πρωτ. Φ.1/Γ/328/104161/Β1/28-06-
2019 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυν-
σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Συμπληρώνουμε το άρθρο 1 της αρ. Φ12/57421/

Δ4/11-4-2019 (Β’ 1301) κοινής υπουργικής απόφασης 
«Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων 
των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο 
πλαίσιο του ’’Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας’’με 
τα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτ-
λων ειδικοτήτων της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτι-
σης, επιπέδου 5» με εδάφιο 8, ως εξής:

«8. Στους κατόχους Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικό-
τητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 που χο-
ρηγείται στους απόφοιτους του ’’Μεταλυκειακού έτους- 
Τάξης Μαθητείας’’ του ν. 4386/2016 (Α’83), ειδικότητας 
’’Βοηθός Φαρμακείου’’, χορηγούνται τα επαγγελματικά 
δικαιώματα που απονεμήθηκαν με το π.δ. 72/2006
(Α’ 73), όπως ισχύει, α) στους κατόχους Διπλώματος επαγ-
γελματικής κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας 

επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) της ειδικότητας ’’Τεχνι-
κός φαρμάκων - καλλυντικών και παρεμφερών προϊό-
ντων’’ του ν. 2009/1992 (Α’18), όπως ισχύει και β) στους 
κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας ’’Βοηθός Φαρμα-
κείου’’ του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως ισχύει, σύμφωνα 
με την αρ. Κ1/132209/3-8-2018 (Β’ 3395) απόφαση του 
Υφυπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.».

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-

σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 1 Ιουλίου 2019

Ο Υπουργός Η Υφυπουργός 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ

Ι

    Αριθμ. οικ: 53118/542 (2)
Τροποποίηση της 20794/2222/2012 (Β΄1466) 

υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των όρων 

και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των 

Δημοσίων ΚΤΕΟ». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του ν. 2963/2001 

(Α’268), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 
12 του άρθρου 185 του ν. 4070/2012 (Α’82).

β) Της με αρ. πρωτ.οικ. 19111/192/2019 (Β’ 1003) 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός τρόπου, διαδικα-
σίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου 
(περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των οχημάτων στα Δη-
μόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων 
(ΚΤΕΟ)».

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα ο οποίος κυρώ-
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’98) «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα».

δ) Του άρθρου 18 «Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων» του 
ν. 3446/2006 (Α’49) «Οργάνωση και λειτουργία αρχών 
ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων - Ρυθμίσεις για τις 
επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

ε) Της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 123/2016 (Α’208) 
«Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικη-
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

στ) Του π.δ. 123/2017 (Α΄151) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών».
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ζ) Του π.δ. 73/2015 (Α΄116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

η) Του π.δ. 23/2019 (Α’ 28) «Διορισμός Υπουργού, Ανα-
πληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

θ) Της με αριθμ. πρωτ. ΔΝΣ α/ οικ. 22494/ΦΝ 459/2019 
(Β’ 1019) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουρ-
γού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτή-
των στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Αθα-
νάσιο Μωράΐτη».

ι) Της με αριθμ. πρωτ. οικ.20871/2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 153) 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υπο-
δομών και Μεταφορών «Διορισμός Γενικού Γραμματέα 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», όπως τρο-
ποποιήθηκε με την με αριθμ. πρωτ. 85171/2017 (Β’4163) 
όμοια.

ια) Της με αριθμ. πρωτ. οικ. 268/2017 (Β ’1911) από-
φασης του Υπουργού και Υφυπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής 
“με εντολή Υπουργού ή Υφυπουργού”, κατά περίπτω-
ση στους: Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών, Γενικό Γραμματέα Υποδομών και Προϊστα-
μένους Γενικών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Διευθύν-
σεων και Προϊσταμένους Τμημάτων του Υπουργείου, 
καθώς και στο Γενικό Επιθεωρητή ΣΕΕΥΜΕ». 

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η με αριθμ. πρωτ. 20794/2222/ 2012 (Β΄1466) υπουρ-

γική απόφαση, τροποποιείται ως εξής:
1. Η περίπτωση ν της παραγράφου 6γ του άρθρου 14, 

αντικαθίσταται ως εξής:
«v. Για κάθε όχημα, πλην ρυμουλκούμενου - ημιρυ-

μουλκούμενου ή οπίσθιου τμήματος αρθρωτού λεω-
φορείου, απαιτείται η λήψη μίας (1) φωτογραφίας του 
πίνακα οργάνων του οχήματος, έτσι ώστε να εμφανίζεται 
ευκρινώς η αναγραφόμενη ένδειξη του μετρητή διανυ-
θέντων χιλιομέτρων. Η κάμερα δεν πρέπει να εστιάζει 
αποκλειστικά στην ένδειξη του μετρητή διανυθέντων 
χιλιομέτρων προκειμένου να εμφανίζεται στη φωτογρα-
φία, στο βαθμό που είναι εφικτό, ολόκληρος ο πίνακας 
οργάνων (αριθμός φωτογραφίας ΦΦ=04)».

2. Στην παράγραφο 6γ του άρθρου 14, προστίθεται η 
περίπτωση vi ως εξής:

«vi. Για κάθε όχημα επιτρέπεται η λήψη πρόσθετων 
φωτογραφιών, κατά την κρίση του ελεγκτή οι οποίες θα 
θεμελιώνουν διαπιστωθείσες ελλείψεις ή προβλήματα 
του οχήματος. Αυτές θα αποθηκεύονται και δεν θα απο-
στέλλονται, (αριθμός φωτογραφιών ΦΦ=05 και άνω).»

3. Μετά την παρ. 8 του άρθρου 14, προστίθεται παρά-
γραφος 9 ως εξής:

«9. Διαδικασία ελέγχου της ένδειξης του μετρητή δια-
νυθέντων χιλιομέτρων

α) Η ένδειξη του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων 
του οχήματος σε κάθε τεχνικό έλεγχο πρέπει να είναι 
μεγαλύτερη από τις ενδείξεις κατά τους προηγούμενους 
τεχνικούς ελέγχους. Η σύγκριση των ενδείξεων γίνεται 
αυτόματα από το Μ.Σ. του ΚΤΕΟ.

Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε ανακο-
λουθίας των ενδείξεων του μετρητή διανυθέντων χι-
λιομέτρων, είτε σε σχέση με την ένδειξη του αμέσως 
προηγούμενου ελέγχου είτε με παλαιότερου, σημειώ-
νεται αυτόματα από το Μ.Σ. του ΚΤΕΟ Σοβαρή Έλλει-
ψη (Σ.Ε.) στον κωδικό 7.11.a της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
19111/192/2019 (Β’ 1003) υπουργικής απόφασης.

Στην περίπτωση που κατά τη διαδικασία του ελέγχου 
του ιστορικού του τεχνικού ελέγχου του οχήματος, ευρε-
θεί η παρατήρηση «Επανεκκίνηση καταγραφής χιλιομέ-
τρων (μιλίων)» ή «Αντικατάσταση μετρητή χιλιομέτρων 
(μιλίων)», το Μ.Σ. του ΚΤΕΟ δεν σημειώνει Σοβαρή Έλ-
λειψη.

β) Μετά το πέρας κάθε τεχνικού ελέγχου (αρχικού, πε-
ριοδικού ή επανελέγχου), εκτυπώνονται αυτόματα από 
το Μ.Σ. του ΚΤΕΟ, στο χώρο του Υποπίνακα Δ3 «ΕΛΛΕΙ-
ΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ» της δεξιάς στήλης του Δ.Τ.Ε., 
όλες οι ενδείξεις του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, 
από το ιστορικό του τεχνικού ελέγχου του οχήματος, υπό 
τη μορφή πίνακα τριών στηλών με τις εξής κεφαλίδες: 
«Αριθμός Δ.Τ.Ε.» - «Ημερομηνία» - «Ένδειξη μετρητή δι-
ανυθέντων χιλιομέτρων».

Εάν ο διαθέσιμος χώρος του ανωτέρω Υποπίνακα του 
Δ.Τ.Ε. δεν επαρκεί, η εκτύπωση του ιστορικού διανυθέ-
ντων χιλιομέτρων συνεχίζεται σε πρόσθετο φύλλο, όπως 
προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις. 

γ) Σε περίπτωση αιτιολογημένης μη επικοινωνίας με 
το Μ.Σ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. εκδίδεται Δ.Τ.Ε. με την παρατήρηση 
«ΜΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΝΥΘΕΝΤΩΝ ΧΛΜ. 
ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ Μ.Σ. ΤΟΥ ΥΠ.Υ.ΜΕ.» στο 
χώρο εκτύπωσης του ιστορικού διανυθέντων χιλιομέ-
τρων.

δ) Σε περίπτωση που μετά την αποκατάσταση της 
επικοινωνίας με το Μ.Σ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. διαπιστωθεί ανα-
κολουθία των ενδείξεων του μετρητή διανυθέντων χι-
λιομέτρων, το ΚΤΕΟ καθίσταται υπόχρεο να ακυρώσει το 
εκδοθέν Δ.Τ.Ε. με την ανωτέρω παρατήρηση, να εκδώσει 
νέο Δ.Τ.Ε. σύμφωνα με τη διαδικασία της ανωτέρω (α) 
παρ. και να ενημερώσει τον ιδιοκτήτη του οχήματος 
για το γεγονός και την υποχρέωση παραλαβής του νέου 
Δ.Τ.Ε. Η ανωτέρω απαίτηση υλοποιείται με άντληση του 
ιστορικού του τεχνικού ελέγχου του οχήματος αμέσως 
μετά την αποκατάσταση της επικοινωνίας με το Μ.Σ. του 
ΥΠΥ.ΜΕ.».

Άρθρο 2 
Έναρξη Ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ημερομηνία εφαρ-
μογής της είναι η 26η Σεπτεμβρίου 2019 και ταυτίζεται με 
την ημερομηνία εφαρμογής της υπουργικής απόφασης 
με αριθμ. πρωτ.οικ. 19111/192/2019 (Β’ 1003).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Παπάγου, 1 Ιουλίου 2019

Ο Υπουργός 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ 
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(3)
   Αποδοχή πρότασης δωρεάς, αξίας είκοσι πέντε 

εκατομμυρίων ευρώ (25.000.000,00 €), του ιδρύ-

ματος με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ 

ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» προς το Υπουργείο Προ-

στασίας του Πολίτη, για τις ανάγκες του Πυρο-

σβεστικού Σώματος.

  Με την 73070ΕΞ2019ΥΠΟΙΚ/01.07.2019 απόφαση της 
Υφυπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1, του ν.4182/2013, όπως 
αυτός ισχύει, γίνεται αποδεκτή η πρόταση δωρεάς αξί-
ας είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ (25.000.000,00 €), 
του ιδρύματος με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ 
ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» προς το Υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος, 
που αφορούν σε προμήθεια εξοπλισμού, στη δημιουργία 
Κέντρου Εκπαίδευσης, στην υλοποίηση και στη συμμε-
τοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα.

Η υλοποίηση της δωρεάς θα γίνει σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 3Α του ν.4182/2013 (Α΄ 185), όπως αυτό 
προστέθηκε με το άρθρο 55 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως 
εξής:

Α) Για προμήθεια εξοπλισμού, ποσό επτά εκατομμυρίων 
εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (7.158.000,00 €), ήτοι:

1. στολές υπ΄ αριθ. 9 (στολές υπηρεσίας μαχίμων μο-
νάδων), ποσό δύο εκατομμυρίων πενήντα επτά χιλιάδων 
ευρώ (2.057.000,00 €),

2. άρβυλα δασοπυρόσβεσης, ποσό δύο εκατομμυρίων 
εξακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (2.660.000,00 €),

3. υψηλά υποδήματα (μπότες) πυρκαγιάς, ποσό τετρα-
κοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (498.000,00 €),

4. κράνη επεμβάσεων αστικών πυρκαγιών και δασο-
πυρόσβεσης πυροσβεστών, για όλους τους εθελοντές 

πυροσβέστες του Πυροσβεστικού Σώματος, ποσό τρι-
ακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (320.000,00 €),

5. αντιπυρικές κουκούλες πυρκαγιάς, ποσό εκατόν 
είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (125.000,00 €),

6. μάσκες δασοπυρόσβεσης, ποσό εκατό χιλιάδων 
ευρώ (100.000,00 €),

7. γάντια πυροσβεστών δασοπυρόσβεσης, ποσό τρια-
κοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (378.000,00 €),

8. αδιάβροχα ανακλαστικά χιτώνια, ποσό τριακοσίων 
είκοσι χιλιάδων ευρώ (320.000,00 €),

9. σωλήνες Χ.Π. 25mm, ποσό επτακοσίων χιλιάδων 
ευρώ (700.000,00 €).

Β) Για τη δημιουργία Κέντρου Εκπαίδευσης Πυρόσβε-
σης (χρηματοδότηση, ανακατασκευή και τεχνική διαχεί-
ριση των κτιριακών εγκαταστάσεων της πρώην Αμερικα-
νικής Βάσης στη Νέα Μάκρη Αττικής), ποσό δεκαπέντε 
εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων ευρώ 
(15.342.000,00 €).

Γ) Για την υλοποίηση, μέσω κατάλληλων συνεργατι-
κών σχημάτων, εξειδικευμένων εκπαιδευτικών δράσε-
ων πυροπροστασίας και διάσωσης, σε στελέχη φορέων 
της Τοπικής, Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και Οργανι-
σμών του Δημοσίου Τομέα, καθώς και στη συμμετοχή σε 
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Ερευνητικά 
Προγράμματα σε θέματα πυροσβεστικής επιστήμης για 
τους μαθητές των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημί-
ας και για την επιμόρφωση του προσωπικού του Πυρο-
σβεστικού Σώματος εν γένει, ποσό δύο εκατομμυρίων 
πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.500.000,00 €).

  Η Υφυπουργός

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02027480307190004*
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