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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 2/23778/0023Α 

Διάθεση ειδικών τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου 
ν. 3723/08 στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 του ν. 2187/94 (ΦΕΚ 16Α) ‘Ρύθμιση θεμά−

των σχετικών με την σύναψη και διαχείριση δανείων 
του Ελληνικού Δημοσίου κ.λπ.’. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/94 
(ΦΕΚ 43Α/22−3−94) «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλ−
λήλων, εν γένει σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού 
Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος 
Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων 
με λογιστική μορφή (άϋλοι τίτλοι)». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98Α).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995).

5. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

6. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5 6 και 11 του 
ν. 3723/2008 «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας 
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Διεθνούς 
Χρηματοπιστωτικής κρίσης» (ΦΕΚ 250Α/9−12−2008). 

8. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
IP/08/1742/19−11−08 για την εφαρμογή των κανόνων 
περί κρατικών ενισχύσεων στα μέτρα που λήφθηκαν 
για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στο πλαίσιο 
της τρέχουσας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης 
(2008/C 270/02).

9. Το άρθρο 39 του Σχεδίου Νόμου για την «προσαρ−
μογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχε−
τικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες 
διατάξεις».

10. Την υπ’ αριθμ. Ν. 690/2009 25.1.2010 έγκριση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παράταση του προγράμμα−
τος ενίσχυσης της ρευστότητας.

11. Την αρ. πρωτ. 13264/Β.527/24−3−2010 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Παράταση του προ−
γράμματος για την ενίσχυση της ρευστότητας της οι−
κονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 
διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης». 

12. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009). 

13. Την αρ. πρωτ. 54201/Β΄ 2884/26−11−2008 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα 
«Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματο−
πιστωτικής κρίσης» (ΦΕΚ 2471 Β΄/08).

14. Το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας 
της Ελλάδος.

15. Το αρ. 2139/2−12−2008 έγγραφο της Τράπεζας της 
Ελλάδος, (Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Ιδρύματος 
και Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων) 
σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήματος συμμε−
τοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων στις διατάξεις του 
ν. 3723/08 για την ενίσχυση της ρευστότητας της οι−
κονομίας.

16. Το αρ. πρωτ. 46/06.04.2010 έγγραφο της Τράπεζας 
Ελλάδος, αποφασίζουμε:
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διαγράφεται από τα Τμήματα των Πανεπιστημίων του 
εδαφίου II της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της ανω−
τέρω απόφασης και παραμένει ενταγμένο μόνο στα 
Τμήματα του εδαφίου IV.

6. Από το ακαδ. έτος 2011−12 τα Τμήματα των Τ.Ε.Ι.:
− «ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (με 

έδρα τη ΦΛΩΡΙΝΑ)»,
− «ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»,
− «ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ» και 
− «ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (με έδρα την ΑΡΤΑ)», 

διαγράφονται από τα Τμήματα των Τ.Ε.Ι. του εδαφίου 
IV της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω από−
φασης και προστίθενται στα Τμήματα των Τ.Ε.Ι. του 
εδαφίου III και παραμένουν ενταγμένα στα Τμήματα 
των Τ.Ε.Ι. του εδαφίου II.

7. Στο άρθρο 8 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: 
«Το μήνα Σεπτέμβριο καθορίζεται από το Διευθυντή 
κάθε Γενικού Λυκείου το χρονικό διάστημα κατά το 
οποίο οι υποψήφιοι με την επίδειξη της αστυνομικής 
τους ταυτότητας και του δελτίου εξεταζομένου θα μπο−
ρούν να βλέπουν τα αποκόμματα των τετραδίων των 
πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων προκειμένου 
να λαμβάνουν γνώση της αναλυτικής βαθμολογίας που 
έλαβαν κατά την συμμετοχή τους στις πανελλαδικές 
εξετάσεις.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 19 Απριλίου 2010
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

F
    Αριθμ. 12β/2010 (4)
Καθιέρωση Βιβλίου Ελέγχου και Συντήρησης μέσων 

ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων ή 
εγκαταστάσεων και κατάργηση των υπ’ αριθ. 12/2007 
και 12α/2008 Πυροσβεστικών Διατάξεων».

  Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 14 του Ν. 3511/2006 “Αναδιοργάνωση του 

Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής 
του και άλλες διατάξεις” (Α΄ 258).

β. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 “Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά Όργανα” (Α΄ 137), το οποίο προστέθηκε 
με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικα−
ταστάθηκε με την παράγραφο 2α του άρθρου 1 του 
Ν. 2649/1997 (Α΄ 38).

γ. Του άρθρου 1 του Π.Δ. 210/1992 (Α΄ 99) “Κωδικο−
ποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κα−
νονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού 
Σώματος”.

δ. Του άρθρου 62 της Κ.Υ.Α. 3021/1986 (Β΄ 847) «Πε−
ριορισμός πιστοποιητικών και άλλων δικαιολογητικών 
που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις για τη δι−
εκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών από υπηρεσίες 
του δημόσιου τομέα». 

ε. Της υπ’ αριθ. 7004/3/49/2009 Απόφασης Πρωθυ−
πουργού και Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (Β΄ 2365) 
περί “Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προ−
στασίας του Πολίτη, Σπύρο Βούγια”.

2. Το γεγονός ότι, υφίσταται ανάγκη καταγραφής και 
παρακολούθησης του ελέγχου και της συντήρησης των 
μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας που είναι εγκατε−
στημένα στις επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις.

3. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη απλούστευσης 
των διαδικασιών και τυποποίησης των δικαιολογητικών 
για την χορήγηση πιστοποιητικών πυροπροστασίας που 
εκδίδονται από τις κατά τόπο αρμόδιες Πυροσβεστικές 
Υπηρεσίες.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την υποχρεωτική τήρηση Βιβλίου Ελέγ−
χου και Συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασί−
ας στις επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

1. Η Πυροσβεστική Αρχή με σκοπό την καταγραφή και 
παρακολούθηση του ελέγχου και της συντήρησης των 
μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας που είναι εγκατε−
στημένα στις επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις με σκοπό 
την συνεχή και καλή λειτουργία των μέσων ενεργητικής 
πυροπροστασίας, των επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων, 
επιβάλλει σε αυτές, την υποχρεωτική τήρηση Βιβλίου 
Ελέγχου και Συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπρο−
στασίας.

2. Από την υποχρέωση τήρησης του Βιβλίου Έλεγχου 
και Συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, 
απαλλάσσονται οι επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις οι 
οποίες από την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας 
υποχρεούνται στη λήψη μόνο φορητών ή απλών μέσων 
πυροπροστασίας. Επίσης απαλλάσσονται οι επιχειρή−
σεις ή εγκαταστάσεις στις οποίες δεν χορηγείται πι−
στοποιητικό πυροπροστασίας, ανεξάρτητα εάν στην 
εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας ή στην έκθεση 
επιθεώρησης, προβλέπεται η εγκατάσταση μόνιμων ή 
ημιμόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας.

3. Επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις οι οποίες απαλλάσ−
σονται από την τήρηση του Βιβλίου Ελέγχου και Συντή−
ρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, σύμφωνα 
με την παραπάνω παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, 
δεν απαλλάσσονται από τον έλεγχο και τη συντήρηση 
των φορητών και απλών μέσων πυροπροστασίας, σύμ−
φωνα με τα ισχύοντα.

Άρθρο 2
Ορισμοί

1. Ως υπεύθυνος της επιχείρησης ή εγκατάστασης 
ορίζεται: Ο ιδιοκτήτης, εκμεταλλευτής, εργοδότης ή 
άλλος κατά νόμο υπεύθυνος της επιχείρησης ή εγκα−
τάστασης.

2. Ως μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας ορίζονται: 
Τα μόνιμα υδροδοτικά πυροσβεστικά δίκτυα (ΜΥΠΔ), 
τα αυτόματα συστήματα καταιονισμού ύδατος εξαι−
ρουμένου του συστήματος που περιγράφεται στην 
παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, τα αυτόματα συ−
στήματα πυρανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαγιάς, τα 
συστήματα ολικής κατάκλυσης, τα συστήματα ψύξης 
δεξαμενών, τα μόνιμα αφροποιητικά συστήματα, τα μό−
νιμα εγκατεστημένα αυτόματα συστήματα ανίχνευσης 
(και διακοπής) εκρηκτικών μιγμάτων, τα χειροκίνητα 
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συστήματα συναγερμού, τα μεγαφωνικά συστήματα, τα 
συστήματα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής κ.α.

3. Ως ημιμόνιμα συστήματα πυροπροστασίας ορίζο−
νται: Τα αφροποιητικά συστήματα με δοχεία αφρογόνου 
αντί δεξαμενών, κινητούς αναμίκτες/τζιφάρια, ελαστι−
κούς σωλήνες με ταχυσυνδέσμους στα άκρα, αφρογεν−
νήτριες χειρός κ.α.

4. Ως φορητά και απλά μέσα πυροπροστασίας ορίζο−
νται: Οι πυροσβεστήρες (φορητοί, τροχήλατοι, αυτοδιε−
γειρόμενοι), τα φωτιστικά σώματα ασφαλείας, οι απλοί 
φορητοί ανιχνευτές εκρηκτικών μιγμάτων, το αυτόματο 
σύστημα καταιονισμού ύδατος μέχρι έξι κεφαλές κα−
ταιονητήρων συνδεδεμένο απ΄ ευθείας στο εσωτερικό 
υδραυλικό δίκτυο ύδατος του κτιρίου, τα πυροσβεστικά 
ερμάρια με εύκαμπτους ελαστικούς σωλήνες, οι σταθμοί 
(ερμάρια) εργαλείων και μέσων κ.α.

Άρθρο 3
Γενικές Ρυθμίσεις

1. Το Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης μέσων ενεργητι−
κής πυροπροστασίας, είναι σύμφωνο με τα συνημμένα 
Υποδείγματα Α΄ και Β΄. Το πρώτο εσωτερικό φύλλο, 
ως Υπόδειγμα Α΄, συμπληρώνεται και υπογράφεται 
από τον υπεύθυνο της επιχείρησης ή εγκατάστασης 
και θεωρείται από το Διοικητή της κατά τόπο αρμόδι−
ας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Τα επόμενα εσωτερικά 
φύλλα, ως Υπόδειγμα Β΄, συμπληρώνονται και υπογρά−
φονται τουλάχιστον μία (1) φορά κατ’ έτος και σε κάθε 
περίπτωση κατά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του κατασκευαστή και της ισχύουσας 
νομοθεσίας, από άτομο που έχει τα απαραίτητα από 
το νόμο προσόντα και προέβηκε στον έλεγχο και συ−
ντήρηση, τακτική ή έκτακτη, των αντίστοιχων μέσων 
ενεργητικής πυροπροστασίας.

2. Κάθε Γραφείο Πυρασφάλειας Πυροσβεστικής Υπη−
ρεσίας διατηρεί Αρχείο Καταχώρησης Βιβλίων Ελέγχου 
και Συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας 
το οποίο είναι σύμφωνο με το συνημμένο Υπόδειγμα 
Γ΄. Το Βιβλίο έχει Γενικό Αύξοντα Αριθμό (Γ.Α.Α.) που 
ταυτίζεται με αυτόν του Αρχείου Καταχώρησης.

Άρθρο 4
Ειδικές Ρυθμίσεις

1. Επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις, προκειμένου μετά 
την έναρξη ισχύος της παρούσας να εφοδιαστούν με 
Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας κι εφόσον έχουν υπο−
χρέωση εγκατάστασης μόνιμων ή ημιμόνιμων μέσων 
ενεργητικής πυροπροστασίας, υποχρεούνται να εφο−
διαστούν με Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης μέσων 
ενεργητικής πυροπροστασίας.

2. Το Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης μέσων ενεργητι−
κής πυροπροστασίας, ανήκει αποκλειστικά στην επιχεί−
ρηση ή εγκατάσταση, φυλάσσεται σε ασφαλή χώρο και 
θα πρέπει να βρίσκεται ανά πάσα στιγμή στη διάθεση 
της κατά τόπο αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και 
να επιδεικνύεται εφ’ όσον ζητηθεί.

3. Την ευθύνη για τη συντήρηση, καλή λειτουργία των 
μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, την προμήθεια, 
συμπλήρωση και ενυπόγραφη ενημέρωση του Βιβλίου 
Ελέγχου και Συντήρησης μέσων ενεργητικής πυρο−
προστασίας, τη φύλαξή του και την επίδειξή του στα 

αρμόδια πυροσβεστικά όργανα, έχει ο υπεύθυνος της 
επιχείρησης ή εγκατάστασης.

4. Εφόσον επέλθει αλλαγή επωνυμίας ή μεταβίβαση 
της επιχείρησης, δεν απαιτείται η εκ νέου έκδοση του 
Βιβλίου Έλεγχου και Συντήρησης μέσων ενεργητικής 
πυροπροστασίας. Σε αυτήν την περίπτωση, προσαρ−
τάται φωτοαντίγραφο του υποδείγματος Α΄ το όποιο 
θεωρείται συμπληρώνεται και υπογράφεται, σύμφωνα 
με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της παρούσας.

5. Σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή εξάντλη−
σης των εσωτερικών φύλλων του Βιβλίου Έλεγχου και 
Συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, ο 
υπεύθυνος της επιχείρησης ή εγκατάστασης υποχρε−
ούται στην άμεση προμήθεια έτερου Βιβλίου.

Άρθρο 5
Εξουσιοδοτικές Διατάξεις

Το Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης μέσων ενεργητι−
κής πυροπροστασίας δύναται να διατίθεται και από τις 
κατά τόπο αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες με την 
καταβολή ευλόγου τιμήματος. Με Απόφαση του Αρχη−
γού Πυροσβεστικού Σώματος καθορίζεται το τίμημα ως 
έσοδο του Ειδικού Λογαριασμού Πόρων Λεσχών του 
Πυροσβεστικού Σώματος και άλλο ειδικότερο θέμα σχε−
τικά με τη διάθεση του Βιβλίου Ελέγχου και Συντήρησης 
μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας από τις κατά τόπο 
αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.

Άρθρο 6
Μεταβατικές Διατάξεις

Επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις που ήδη διαθέτουν 
Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας, υποχρεούνται στο 
στάδιο ανανέωσης αυτού σύμφωνα με τα ισχύοντα, να 
εφοδιαστούν με Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης μέσων 
ενεργητικής πυροπροστασίας.

Άρθρο 7
Κυρώσεις

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρού−
νται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του 
Ποινικού Κώδικα.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

1. Ο έλεγχος τήρησης και εφαρμογής των διατάξεων 
της παρούσας ανατίθεται στην κατά τόπο αρμόδια Πυ−
ροσβεστική Υπηρεσία, η δε ισχύς της Πυροσβεστικής 
Διάταξης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως.

2. Τα συνημμένα Υποδείγματα Α΄, Β΄ και Γ΄, αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται 
η υπ’ αριθ. 12/2007 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄ 545) και η 
υπ’ αριθ. 12α/2008 Πυροσβεστική Διάταξη (B΄ 2266).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Απριλίου 2010

Ο Αρχηγός
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ  

«Εγκρίνεται αυθημερόν
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΒΟΥΓΙΑΣ»
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