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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ. 420/1/80022/Σ. 3 (1)
  Προσωρινή απαλλαγή από τον έλεγχο της στρατολογι−

κής κατάστασης, των Ελλήνων του εξωτερικού (πλην 
των λιποτακτών), οι οποίοι θα έλθουν στην Ελλάδα 
για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 54 

του Ν. 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 302/13−12−2005).

2. Τις διατάξεις του ΠΔ 26/2012 «Κωδικοποίηση σε 
ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την 
εκλογή Βουλευτών» (ΦΕΚ Α΄ 57/15−3−2012).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκαν με το άρθρο πρώτο του Π.δ 63/2005 (ΦΕΚ 
Α΄ 98/22−4−2005).

4. Την υπό στοιχεία Υ304/1−7−2013 απόφαση του Πρω−
θυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Ανα−

πληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Φωτεινή Γεννηματά», 
(ΦΕΚ Β΄ 1635/2−7−13).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Οι Έλληνες του εξωτερικού, πλην των λιποτακτών, 
που έρχονται στην Ελλάδα για να ασκήσουν το εκλογικό 
τους δικαίωμα στις βουλευτικές εκλογές, οι οποίες θα 
διεξαχθούν την 25η Ιανουαρίου 2015, απαλλάσσονται 
από τον έλεγχο της στρατολογικής τους κατάστασης 
για το διάστημα από 12−01−2015 μέχρι και 08−02−2015.

2. Η ποινική δίωξη των, κατά την προηγούμενη παρά−
γραφο, απαλλασσομένων και διατελούντων σε ανυπο−
ταξία αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα που ισχύει 
η απαλλαγή αυτή.

Άρθρο 2

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ

F

    Αριθμ. οικ.66224/2014 (2)
 Καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη δι−

αδικασία καθορισμού του όγκου εισδοχής πολιτών 
τρίτων χωρών και τη διαδικασία μετάκλησης για 
εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχό−
ληση αλιεργατών και υψηλής ειδίκευσης.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ − ΥΓΕΙΑΣ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 136 παρ. 4 του Ν. 4251/2014 
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(ΦΕΚ 80 Α΄), «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής 
Ένταξης και λοιπές διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4251/2014 (ΦΕΚ 80 
Α΄), «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης 
και λοιπές διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98 
Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά όργανα».

4. Τη με αριθμό 6527/1.12.2014 (ΦΕΚ 3326 Β΄) απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, περί 
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, 
Γεώργιο Ντόλιο.

5. Τη με αριθμό 38440/7537/3.11.2014 (ΦΕΚ 2972 Β΄) από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, περί ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας, Βασίλειο Κεγκέρογλου.

6. Το Π.δ. 158/2014 (Α΄240)
7. Το Π.δ. 113/2014 (Α΄180)
8. Το Π.δ. 89/2014 (Α΄ 134)
9. Tο γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε κατωτέρω ειδικότερα ζητήματα σχετι−
κά με τη διαδικασία καθορισμού του όγκου εισδοχής 
πολιτών τρίτων χωρών και τη διαδικασία μετάκλησης 
για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απα−
σχόληση αλιεργατών και υψηλής ειδίκευσης σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 11, 12, 13, 14 και 109−127 του 
Ν.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α΄).

1. Μετά από σχετικό ερώτημα των Υπουργών Εσωτερι−
κών και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.2 του άρθρου 11 
του Ν.4251/2014, οι Περιφέρειες της Χώρας αποστέλλουν 
υποχρεωτικά και αμελλητί στους εργοδοτικούς φορείς 
που εδρεύουν στα διοικητικά όριά τους, όπως επιμελη−
τήρια, ενώσεις και συνδέσμους επιχειρήσεων, αγροτι−
κές συνεταιριστικές οργανώσεις, ενώσεις αλιέων κ.α., 
πρόσκληση σε σύσκεψη για την εκτίμηση του αριθμού 
των θέσεων για εξαρτημένη εργασία, εποχική εργασία, 
αλιεργάτες και απασχόληση υψηλής ειδίκευσης που 
θα καλυφθούν με τη διαδικασία της μετάκλησης από 
πολίτες τρίτων χωρών κατά τα επόμενα δύο έτη. Με 
την ίδια πρόσκληση οι εργοδοτικοί φορείς καλούνται, 
μέχρι τη διενέργεια της σύσκεψης, να αποστείλουν στην 
Περιφέρεια έκθεση αναφορικά με την εκτίμησή τους 
για τον αριθμό των πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι 
είναι αναγκαίο να εισέλθουν με σκοπό την εργασία 
κατά τα δύο επόμενα έτη. Η εκτίμηση αφορά μόνο τις 
ειδικότητες απασχόλησης που εμπίπτουν στον τομέα 
αρμοδιότητας κάθε φορέα και αναφέρει αν πρόκειται 
για εξαρτημένη εργασία (άρθρο 12 Ν.4251/2014), εποχική 
απασχόληση (άρθρο 13 Ν.4251/2014), απασχόληση αλι−
εργάτη (άρθρο 14 Ν.4251/2014) ή απασχόληση υψηλής 
ειδίκευσης (άρθρα 109−127 Ν.4251/2014), την πιθανή χώρα 
προέλευσης των εργαζομένων, καθώς και αιτιολόγηση 
βασιζόμενη σε πραγματικά στοιχεία που αναφέρονται 
στον αριθμό των εργοδοτών που δραστηριοποιούνται 
στον υπόψη τομέα της οικονομίας, την πορεία των δρα−
στηριοτήτων τους τα τελευταία έτη και την εκτίμηση 

για τα επόμενα έτη, αλλά και την υφιστάμενη προσφο−
ρά εργασίας από ημεδαπούς ή ευρωπαίους πολίτες ή 
πολίτες τρίτων χωρών με νόμιμη διαμονή στη Χώρα.

Κατά την κοινή σύσκεψη που τελείται προεδρεύοντος 
του οικείου Περιφερειάρχη ή των αρμόδιων αντιπεριφε−
ρειαρχών, συζητούνται διεξοδικά οι απόψεις των εργο−
δοτικών φορέων και καταγράφονται σε πρακτικό που 
τηρείται με μέριμνα της Περιφέρειας. 

Η πρόσκληση προς τους εργοδοτικούς φορείς δη−
μοσιοποιείται από την Περιφέρεια με κάθε πρόσφορο 
μέσο, ιδίως με ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της Πε−
ριφέρειας.

2. Ο οικείος Περιφερειάρχης αποστέλλει τη γνώμη του 
στα Υπουργεία Εσωτερικών και Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας μέσα σε προθεσμία τριάντα 
(30) ημερών από την παραλαβή του σχετικού ερωτήμα−
τος αναφέροντας αναλυτικά στοιχεία για τον ανώτα−
το αριθμό θέσεων εργασίας που κρίνεται σκόπιμο να 
καλυφθούν με μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών κατά 
τα επόμενα δύο έτη, ανά Περιφερειακή Ενότητα, έτος, 
ειδικότητα, και χώρα προέλευσης, συναποστέλλοντας 
και τις έγγραφες γνώμες των εργοδοτικών φορέων και 
αντίγραφο του πρακτικού της κοινής σύσκεψης. Για το 
διαμόρφωση γνώμης ο Περιφερειάρχης συνεκτιμά τόσο 
τις απόψεις των εργοδοτικών φορέων όσο και το συμ−
φέρον της εθνικής οικονομίας ύστερα από σχετική εισή−
γηση των αρμόδιων υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτόν.

3. Σε περίπτωση που δεν αποσταλεί η γνώμη του 
οικείου Περιφερειάρχη η κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 11 παρ.1 του Ν.4251/2014 εκδίδεται βάσει των 
προσδοκώμενων αναγκών που προκύπτουν από στοι−
χεία επίσημων ερευνητικών φορέων και στοιχείων των 
παρελθόντων ετών για την εισδοχή μετακαλούμενων 
εργαζόμενων τρίτων χωρών στην εν λόγω Περιφέρεια. 

4. Μετά την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης 
της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν.4251/2014, οι εργοδότες 
που επιθυμούν να προσλάβουν αντίστοιχο προσωπικό 
με τη διαδικασία της μετάκλησης υποβάλλουν σχετική 
αίτηση στην κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών 
και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
υποβάλλοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που κα−
θορίζονται στα άρθρα 12, 13 ή 14 του Ν.4251/2014, αν 
πρόκειται για μετάκληση εργαζομένων με σκοπό την 
εξαρτημένη εργασία, την εποχική εργασία ή τους αλι−
εργάτες αντίστοιχα.

5. Οι υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης τηρούν αυστηρή χρονο−
λογική σειρά στην παραλαβή και πρωτοκόλληση των 
αιτημάτων μέχρις εξαντλήσεως των θέσεων εργασίας 
με τη χρήση σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής. 
Όταν έχει εξαντληθεί ο αριθμός των θέσεων εργασίας 
κάποιας ειδικότητας οι υπηρεσίες ενημερώνουν σχετικά 
τον εργοδότη. 

6. Η αίτηση για μετάκληση με σχέση εξαρτημένης 
εργασίας συνοδεύεται από το εκκαθαριστικό σημείωμα 
φόρου εισοδήματος της προηγούμενης χρήσης, από 
το οποίο θα προκύπτουν ακαθάριστα έσοδα 20.000 €, 
ανά άτομο, στην περίπτωση που ο εργοδότης δεν είναι 
επιτηδευματίας. Στην περίπτωση που ο εργοδότης είναι 
επιτηδευματίας και λειτουργεί επιχείρηση οποιασδήπο−
τε νομικής μορφής να προκύπτει ότι έχει πραγματοποι−
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ήσει την προηγούμενη χρήση ακαθάριστα έσοδα κατ’ 
ελάχιστο ποσό 60.000 € που θα αποδεικνύεται από το 
εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος εφόσον 
πρόκειται για ατομική επιχείρηση ή αντίγραφο δήλωσης 
φορολογίας νομικού προσώπου, εφόσον πρόκειται για 
νομικό πρόσωπο, συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση 
του Ν. 1599/1986, προς τον φορέα που απευθύνεται, 
στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια των δηλούμενων 
στοιχείων. Η αρμόδια υπηρεσία παραλαβής της αίτησης 
μετάκλησης παραλαμβάνει φωτοαντίγραφο του εκκα−
θαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος.

Στην περίπτωση που ο εργοδότης είναι επιχείρηση η 
αίτηση συνοδεύεται και από στοιχεία, από τα οποία να 
προκύπτει συνάφεια της ειδικότητας του πολίτη τρίτης 
χώρας με το αντικείμενο της επιχείρησης.

7. Εφόσον υπάρχει διαθέσιμη θέση εργασίας στην κοι−
νή υπουργική απόφαση της παρ.1 του άρθρου 11 και τα 
δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη, ο οικείος 
Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 
τηρώντας τη χρονολογική σειρά πρωτοκόλλησης, εκδί−
δει απόφαση με την οποία παρέχει την έγκρισή του για 
την απασχόληση του πολίτη τρίτης χώρας στο συγκε−
κριμένο εργοδότη και αποστέλλει αυτή στην αρμόδια 
προξενική αρχή συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά 
και τη διαδικασία που ορίζονται στα άρθρα 12, 13 ή 14 
του Ν.4251/2014 αν πρόκειται για εξαρτημένη εργασία, 
εποχική απασχόληση ή αλιεργάτες αντίστοιχα.

8. Οι Ελληνικές Προξενικές Αρχές όταν απορρίπτουν 
για οποιοδήποτε λόγο τη χορήγηση θεώρησης εισόδου 
για εργασία είτε βραχείας είτε μακράς διάρκειας, ενη−
μερώνουν σχετικά την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοί−
κηση, η οποία μπορεί να προχωρήσει εξ υπαρχής στη 
μετάκληση άλλου εργαζόμενου για λογαριασμό του 
ίδιου ή άλλου εργοδότη βάσει σειράς προτεραιότητας. 
Ομοίως οι Ελληνικές Προξενικές Αρχές οφείλουν να 
ενημερώνουν τις αρμόδιες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, 
όταν διαπιστώνουν ότι ο εργοδότης έχει παραβεί τις 
υποχρεώσεις σύμφωνα με το Ν.4251/2014.

9. Στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανά−
στευσης της περιφερειακής ενότητας τηρείται μητρώο 
εργοδοτών, το οποίο περιλαμβάνει ονοματεπώνυμο 
εργοδότη ή επωνυμία επιχείρησης, επάγγελμα ή κα−
τηγορία δραστηριότητας της επιχείρησης, διεύθυνση 
κατοικίας ή έδρας της επιχείρησης, τηλέφωνα επικοινω−
νίας, αριθμός και ειδικότητες μετακαλούμενων κατ’ έτος 
πολιτών τρίτων χωρών και η χώρα προέλευσης αυτών 
και επισημείωση για τους εργοδότες που έχουν παραβεί 
τις υποχρεώσεις τους, ιδίως δε την υποχρέωσή τους ως 
προς την εξασφάλιση κατάλληλου καταλύματος στους 
εποχικά εργαζόμενους. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

 ΥΓΕΙΑΣ  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΚΕΡΟΓΛΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ

    Αριθμ. Δ3/Β/40502/10380 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ3/Β−Δ14/Β/41696/ 9658/ 

30−10−2007 απόφασης του Διοικητή της Υπηρεσίας 
Πολιτικής Αεροπορίας «Έγκριση των προγραμμάτων 
εκπαίδευσης των Αερολιμενικών Υπαλλήλων της Υπη−
ρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και της διδακτέας ύλης.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν.211/47, με τον οποίο κυρώθηκε η Σύμβαση του 

Σικάγου «περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας».
2. Το Ν.Δ. 714/70 (ΦΕΚ 238/Α/1970) περί «Ιδρύσεως Δ/

νσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συ−
γκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1340/83 (ΦΕΚ 
35/Α/1983). 

3. Το Ν. 1815/88 (ΦΕΚ 250/Α/1988) περί «Κύρωσης του 
Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου.

4. Το Π.δ. 56/89 (ΦΕΚ 28/Α/01−02−1989) «περί Οργανι−
σμού της ΥΠΑ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Το Ν. 3913/2011 (ΦΕΚ 18/Α/17−02−2011) περί «Αναδι−
οργάνωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και 
άλλες διατάξεις».

6. Το Ν.1951/91 και το Π.δ. 409/93 (ΦΕΚ 174 Α 5/10/93) 
«Ρύθμιση θεμάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας 
του ΥΠΜΕ».

7. Το Π.δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α/25−06−2013) περί «Διορι−
σμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Το Π.δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25−06−2013) περί «Τροποποί−
ησης του Π.δ. 85/2012 (Α΄141)− Ίδρυση Υπουργείου Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητι−
σμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και 
σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως».

9. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Μεταφορών και Επικοινωνιών Δ3/Β/28168/495029−6−1999 
(ΦΕΚ/Β/1463/20−7−1999) περί έγκρισης προγραμμάτων 
Εκπαίδευσης των Αερολιμενικών ΥΠΑ καθώς και της 
αντίστοιχης ύλης, σε συνδυασμό με την από 22−12−2014 
πρόταση της Διεύθυνσης Αερολιμένων.

10. Την αριθμ. Δ10/Α/16615/1156/9−5−06 απόφαση για 
εσωτερική διάθρωση του Τμήματος Επιμόρφωσης 
Αερολιμενικών, Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας και 
Τηλεπικοινωνιακών της Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας 
(ΦΕΚ 634/Β΄).

11. Την υπ’ αριθμ. Δ10/Α/50277/2655/04−12−2008 απόφαση 
του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως τρο−
ποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Δ10/Α/2450/ 144/27−01−2011, 
Δ10/Α/17010/1145/02−06−2011 και Δ10/Α/30614/ 1565/16−10−
2013 αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώ−
ματος υπογραφής (Με εντολή Υπουργού) στους Διοικητή, 
Υποδιοικητές, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊστα−
μένους της Υ.Π.Α. (ΦΕΚ 2539/Β/2008, ΦΕΚ 108/Β/2011, ΦΕΚ 
1198/Β/2011 και ΦΕΚ 2718/Β/24−10−2013 αντίστοιχα).

12. Την υπ’ αριθμ. Δ3/Β−Δ14/Β/41696/9658/30−10−2007 (ΦΕΚ 
2278/Β/30−11−2007) Απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας 
Πολιτικής Αεροπορίας, «Έγκριση των προγραμμάτων εκ−
παίδευσης των Αερολιμενικών Υπαλλήλων της Υπηρεσίας 
Πολιτικής Αεροπορίας και της διδακτέας ύλης», όπως τρο−
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ποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Δ3/Β/40398/9362/03−10−2008 
(ΦΕΚ 2119/Β/14−10−2008) και Δ3/Β/23254/6100/25−07−2014 
(ΦΕΚ 2179/Β/08−08−2014), αποφάσεις του Διοικητή της Υπη−
ρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

13. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/39382/3235/12−12−2013 (ΦΕΚ 
3298/Β/24−12−2013) απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας 
Πολιτικής Αεροπορίας, «Εθνικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμ−
μα Αεροπορικής Ασφάλειας», όπως τροποποιήθηκε με 
την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/38009/3159/02−12−2014 (ΦΕΚ 3305/Β/
10−12−2014) Απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολι−
τικής Αεροπορίας, «Τροποποίηση Εθνικού Εκπαιδευτικού 
Προγράμματος Αεροπορικής Ασφάλειας». 

14. Τις διαπιστούμενες ανάγκες της Υπηρεσίας, σε 
συνδυασμό με τα διεθνώς κρατούντα.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της Από−
φασης δεν προκαλείται άμεση δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Δ3/Β−Δ14/Β/41696/ 
9658/30−10−2007 (ΦΕΚ 2278/Β/30−11−2007) απόφαση του 
Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (πα−
ράγραφος 12 του σκεπτικού της παρούσας), «Έγκριση 
των προγραμμάτων εκπαίδευσης των Αερολιμενικών 
Υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και 
της διδακτέας ύλης», ως εξής:

1. Στο Γ΄ ΚΥΚΛΟ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ, η πε−
ρίπτωση 4, Ασφάλεια Αερομεταφορών, της ανωτέρω 
απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Ασφάλεια Αερομεταφορών: Ώρες 30». 
2. Στο Παράρτημα Γ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΛΗ ΑΕΡΟΛΙ−

ΜΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΥΚΛΟΣ 3ος)» της άνω Αποφάσεως, η εκ−
παιδευτική ύλη της εξειδίκευσης 4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟ−
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, αντικαθίσταται ως εξής: 

Η άνω εκπαιδευτική ύλη καθορίζεται στην παράγραφο 
2.1 του Μέρους Β του Εθνικού Εκπαιδευτικού Προγράμ−
ματος Αεροπορικής Ασφάλειας (ΦΕΚ/Β/3298/24−12−2013), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Κατά τα λοιπά, η υπ’ αριθμ. Δ3/Β−Δ14/Β/41696/ 9658/
30−10−2007 (ΦΕΚ Β΄ 2278) Απόφαση του Διοικητή της 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όπως τροποποιήθη−
κε με τις υπ’ αριθμ. Δ3/Β/40398/9362/03−10−2008 (ΦΕΚ 
2119/Β/14−10−2008) και Δ3/Β/23254/6100/25−07−2014 (ΦΕΚ 
2179/Β/08−08−2014) αποφάσεις, ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014

Ο Διοικητής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΗΣ    

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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