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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

 Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών
ΔΗΜΑ ΝΙΚΟ του ΣΤΕΦΟ.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

  1.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 71402/39772/13.7.2007 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκ/
σης, γίνονται δεκτές οι από 26.4.1999 αιτήσεις πολιτο−
γράφησης των ομογενών αλλοδαπών:

α) ΔΗΜΑ ΝΙΚΟ του ΣΤΕΦΟ και
β) ΔΗΜΑ ΕΥΓΕΝΗ συζ. ΝΙΚΟ, για την απόκτηση της 

Ελληνικής ιθαγένειας.
2.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 72306/40016/13.7.2007 απόφαση 

του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκ/
σης, γίνεται δεκτή η από 9.6.1999 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑΣ του 
ΛΕΩΝΙΔΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 73699/39085/13.7.2007 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης 
και Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από 16.9.1999 αίτηση 
πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΜΠΑΡΚΑ 
ΒΑΣΙΛΗ του ΒΑΓΓΕΛΗ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

4.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 74036/40239/13.7.2007 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκ/
σης, γίνεται δεκτή η από 9.12.1999 αίτηση πολιτογράφη−
σης του ομογενούς αλλοδαπού ΓΚΡΙΜΠΙΖΗ ΑΡΜΠΕΝ του 
ΚΙΜΟ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

5.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 74572/39091/13.7.2007 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και 
Αποκ/σης, γίνονται δεκτές οι από 11.10.1999 αιτήσεις 
πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών:

α) ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΜΙΧΑΛΗ του ΑΛΕΞΗ και
β) ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΕΛΛΗΣ του ΘΑΝΑΣΗ, για την απόκτηση 

της, Ελληνικής ιθαγένειας.
6.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 74580/39627/13.7.2007 απόφα−

ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και 
Αποκ/σης, γίνονται δεκτές οι από 21.10.1999 και 24.1.2000 
αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών:

α) ΜΠΑΚΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ
β) ΜΠΑΚΑΛΟΥ ΜΙΚΕΛ του ΒΑΣΙΛΗ και
γ) ΜΠΑΚΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του ΒΑΣΙΛΗ, για την 

απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
7.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 74703/37572/13.7.2007 απόφα−

ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και 
Αποκ/σης, γίνονται δεκτές οι από 25.10.1999 αιτήσεις 
πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών:

α) ΜΑΝΕΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΗ και
β) ΜΑΝΕΚΑ ΕΥΘΑΛΙΑΣ του ΘΩΜΑ, για την απόκτηση 

της Ελληνικής ιθαγένειας.
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    Αριθμ.Δ3/Β/28021/6495 (5)
Έγκριση κανονισμού περί «Ελέγχου των προσώπων που 

απασχολούνται με την συντήρηση, προετοιμασία 
και πτήση των πολιτικών αεροσκαφών για την 
διαπίστωση οινοπνεύματος και τοξικών ουσιών ή 
φαρμάκων στον οργανισμό τους». 

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. του ν.δ. 714/1970 «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Ενα−

ερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείο Συγκοινωνιών 
και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας». 
(ΦΕΚ Α΄ 270) και ειδικότερα του άρθρου 24 παρ. 1 αυ−
τού όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του δεκάτου 
τρίτου άρθρου του ν.3082/2002 (Α΄ 316),

2. του π.δ. 56/1989 (ΦΕΚ Α ΄ 28) περί Οργανισμού λει−
τουργίας της ΥΠΑ, όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 
439/1989, 35/1993 και 80/1996,

3. του άρθρου 90 «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» ( ΦΕΚ Α 98),

4. του Κανονισμού 2042/2003 για την διαρκή αξιοπλοϊα 
του αεροσκάφους και ιδιαίτερα το Παράρτημα ΙΙΙ αυτού,

5. του π.δ. 207/2002 (ΦΕΚ Α΄193) περί «Κανονισμού 
πτητικής λειτουργίας Δημοσίων αερομεταφορών − Αε−
ροπλάνα» όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με το 
π.δ. 143/2005 και ειδικότερα της παραγράφου (ε) του 
JAR OPS 1.085 περί ευθυνών πληρώματος α/φους, απο−
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον ακόλουθο Κανονισμό περί « Ελέγχου 
των προσώπων που απασχολούνται με την συντήρηση, 
προετοιμασία και πτήση των πολιτικών αεροσκαφών 
για την διαπίστωση οινοπνεύματος και τοξικών ουσιών 
ή φαρμάκων στον οργανισμό τους». 

Άρθρο 1
Σκοπός −ορισμοί

1.− Σκοπός του παρόντος είναι η ρύθμιση των θεμά−
των που αφορούν στην άσκηση ελέγχου επί των με−
λών πληρωμάτων αεροσκαφών και των προσώπων που 
ασχολούνται άμεσα με την τεχνική εκμετάλλευση και 
ασφάλεια των πτήσεων των πολιτικών αεροσκαφών 
και ιδίως αυτών που απασχολούνται με την συντήρηση 
αεροσκαφών, την προετοιμασία της πτήσης και την επί−
γεια εξυπηρέτηση αεροσκαφών, για την διαπίστωση του 
ποσοστού οινοπνεύματος, καθώς και τοξικών ουσιών ή 
φαρμάκων στον οργανισμό τους.

1. Για τους σκοπούς του παρόντος, ως Κρατική Αερο−
πορική Αρχή νοείται η μονάδα της Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας η οποία εδρεύει σε μη κρατικό αερολιμένα, 
με αρμοδιότητα τον έλεγχο της εφαρμογής της αερο−
πορικής νομοθεσίας.

Άρθρο 2
Επιτρεπόμενα όρια

1. Το ανώτατο επιτρεπτό όριο οινοπνεύματος στον 
οργανισμό κάθε μέλους πληρώματος αεροσκάφους, 

ανεξάρτητα από το είδος της πτήσης και την χρήση του 
αεροσκάφους, είναι αυτό που καθορίζεται στο άρθρο 
δεύτερο, Τμήμα Β, JAR−OPS 1.085 του π.δ. 207/2002 (ΦΕΚ 
Α΄ 193) όταν μετράται με τη μέθοδο της αιμοληψίας, 
ή 0,10 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο (0,010 gr/lt) 
εκπνεόμενου αέρα, όταν η μέτρηση γίνεται στον εκπνε−
όμενο αέρα με ηλεκτρονική αλκοολομετρική συσκευή.

2. Το ανώτατο επιτρεπτό όριο οινοπνεύματος στον 
οργανισμό κάθε άλλου ατόμου το οποίο εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος, καθορίζεται στα 0,20 
γραμμάρια ανά λίτρο αίματος (0,20 gr/lt), μετρούμενο 
με τη μέθοδο της αιμοληψίας ή στα 0,10 χιλιοστά του 
γραμμαρίου ανά λίτρο (0,010 gr/lt) εκπνεόμενου αέρα, 
όταν η μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα με ηλε−
κτρονική αλκοολομετρική συσκευή.

3. Δεν επιτρέπεται σε πρόσωπο των παραγράφων 1 
και 2 η διακυβέρνηση αεροσκάφους ή η εργασία υπό 
την επίδραση τοξικών ουσιών ή φαρμάκων τα οποία 
σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης τους, ενδέχεται να 
επηρεάσουν την ασφάλεια των πτήσεων ή τρίτων προ−
σώπων στο έδαφος ή την εν γένει ασφαλή εκτέλεση 
των καθηκόντων τους.

Άρθρο 3
Έλεγχοι

1. Αρμόδια όργανα για την άσκηση των απαιτούμενων 
ελέγχων για την εφαρμογή του παρόντος και για την 
βεβαίωση των παραβάσεων είναι οι αερολιμενικοί υπάλ−
ληλοι της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που υπη−
ρετούν σε Τμήματα ή Γραφεία Αερολιμενικού Ελέγχου 
κρατικών αερολιμένων ή στελεχώνουν μονάδες Κρα−
τικής Αεροπορικής Αρχής. Οι εν λόγω υπάλληλοι είναι 
ανακριτικοί υπάλληλοι κατά την έννοια του άρθρου 159 
του Κώδικα Αεροπορικού δικαίου (ν. 1815/1988, ΦΕΚ Α΄ 
250) και τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας 
(π.δ. 258/1986 ΦΕΚ Α΄ 121).

2.− Κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 1 υπο−
χρεούται να δέχεται τους ελέγχους που προβλέπονται 
στον παρόντα Κανονισμό.

Άρθρο 4
Διαδικασίες διαπίστωσης οινοπνεύματος

και άλλων ουσιών

1. Η διαπίστωση του ποσοστού οινοπνεύματος, τοξικών 
ουσιών ή φαρμάκων, μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε 
με τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων, είτε εφό−
σον υπάρχουν υπόνοιες από τον τρόπο ομιλίας, οσμής 
οινοπνεύματος, βαδίσματος ότι πρόσωπο έκανε χρήση 
οινοπνευματωδών ποτών, τοξικών ουσιών ή φαρμάκων. 
Επίσης, η διαπίστωση του ποσοστού οινοπνεύματος, ή 
της ύπαρξης τοξικών ουσιών ή φαρμάκων στον οργανι−
σμό προσώπων που εμπλέκονται σε αεροπορικό συμβάν, 
όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 2912/2001 (ΦΕΚ 
Α΄ 94), ή τροχαίο ατύχημα εντός ελεγχόμενου χώρου 
αερολιμένα, διενεργείται υποχρεωτικά, το ταχύτερο 
δυνατόν, μετά την πραγματοποίηση του αεροπορικού 
συμβάντος ή τροχαίου ατυχήματος.

2. Σε όλες τις περιπτώσεις της παραγράφου 1, πλην 
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της περίπτωσης θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος, η 
διαπίστωση του ποσοστού οινοπνεύματος στον οργα−
νισμό ενός προσώπου υπόπτου για χρήση οινοπνεύμα−
τος διενεργείται με άμεση χρήση ηλεκτρονικής αλκο−
ολομετρικής συσκευής σύμφωνα με το άρθρο 5, ενώ η 
διαπίστωση της ύπαρξης τοξικών ουσιών ή φαρμάκων 
διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 7. Σε περίπτωση 
θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος, η διαπίστωση του 
ποσοστού οινοπνεύματος στον οργανισμό των θανό−
ντων προσώπων ως και των ζώντων, διενεργείται απο−
κλειστικά σύμφωνα με το άρθρο 6, ενώ η διαπίστωση 
της ύπαρξης τοξικών ουσιών ή φαρμάκων διενεργείται 
σύμφωνα με το άρθρο 7.

3. Η διαπίστωση του ποσοστού οινοπνεύματος ή άλ−
λων τοξικών ουσιών ή φαρμάκων στον οργανισμό μελών 
πληρώματος αεροσκάφους και κάθε άλλου εμπλεκο−
μένου προσώπου, ως και η καταγραφή των βασικών 
σωματικών λειτουργιών τους (πίεση, σάκχαρο αίματος 
κλπ) τους, ανεξάρτητα από τυχόν τραυματισμό τους, 
διενεργείται υποχρεωτικά μετά από κάθε αεροπορικό 
ατύχημα ή σοβαρό συμβάν, όπως αυτό ορίζεται στο 
άρθρο 2 του ν. 2912/2001 (ΦΕΚ Α΄ 94), το ταχύτερο δυνα−
τόν, με μέριμνα της Αρχής του αερολιμένα στον οποίο 
αυτό συνέβη ή στην περίπτωση που αυτό συνέβη εκτός 
αερολιμένα, με μέριμνα της Αρχής του εγγύτερου αε−
ρολιμένα.

4. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 3, η διαπίστω−
ση του ποσοστού οινοπνεύματος στον οργανισμό των 
θανόντων προσώπων ως και των ζώντων, διενεργείται 
αποκλειστικά σύμφωνα με το άρθρο 6, ενώ η διαπί−
στωση της ύπαρξης τοξικών ουσιών ή φαρμάκων στον 
οργανισμό διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 7.

5. Στις περιπτώσεις που κατά τις διατάξεις των πα−
ραγράφων 2 και 4 απαιτείται η διενέργεια αιμοληψίας 
σύμφωνα με το άρθρο 6, για τη διαπίστωση του πο−
σοστού οινοπνεύματος στον οργανισμό του ελεγχο−
μένου προσώπου, αυτή δεν πραγματοποιείται εάν το 
πρόσωπο που πρέπει να υποβληθεί σε αυτή προβάλει 
ειδικούς παθολογικούς λόγους. Για την ύπαρξη ή μη 
των ως άνω προβαλλομένων λόγων, απαιτείται ιατρική 
πιστοποίηση από δημόσιο νοσοκομείο. Στην περίπτω−
ση που οι λόγοι αυτοί ευσταθούν, η διαπίστωση του 
ποσοστού οινοπνεύματος στον οργανισμό γίνεται, το 
ταχύτερο δυνατόν, με χρήση ηλεκτρονικής αλκοολομε−
τρικής συσκευής, σύμφωνα με το άρθρο 5. Ομοίως, στις 
περιπτώσεις που κατά τις διατάξεις των παραγράφων 
2 και 4 απαιτείται η διενέργεια αιμοληψίας σύμφωνα με 
το άρθρο 7, για την διαπίστωση της ύπαρξης τοξικών 
ουσιών ή φαρμάκων στον οργανισμό, αυτή δεν πραγ−
ματοποιείται εάν το πρόσωπο που πρέπει να υποβληθεί 
σε αυτή προβάλει ειδικούς παθολογικούς λόγους. Για 
την ύπαρξη ή μη των ως άνω προβαλλομένων λόγων, 
απαιτείται ιατρική πιστοποίηση από δημόσιο νοσοκο−
μείο. Στην περίπτωση που οι λόγοι αυτοί ευσταθούν, η 
διαπίστωση της ύπαρξης τοξικών ουσιών ή φαρμάκων 
στον οργανισμό εφαρμόζεται μόνον η διαδικασία του 
άρθρου 7 παράγραφος 3.

Άρθρο 5
Εξέταση με ηλεκτρονική αλκοολομετρική συσκευή

1. Ο προσδιορισμός του οινοπνεύματος στον εκπνε−
όμενο αέρα, γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής αλκο−
ολομετρικής συσκευής, η οποία έχει πιστοποιηθεί από 
αρμόδιο φορέα χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με την παραπάνω συσκευή διαπιστώνεται η συγκέ−
ντρωση του οινοπνεύματος στον εκπνεόμενο αέρα. Αυτή 
εκτυπώνει το αποτέλεσμα του ελέγχου, καταγράφοντας 
σε διπλή τουλάχιστον χαρτοταινία το ποσοστό οινο−
πνεύματος στον εκπνεόμενο αέρα, που εκφράζεται σε 
χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, 
την ημερομηνία, την ώρα, τον αριθμό του οργάνου, τον 
αύξοντα αριθμό του ελέγχου και την ημερομηνία και 
ώρα της τελευταίας βαθμονόμησής της.

Στην χαρτοταινία αυτή, ο αερολιμενικός υπάλληλος 
που διενεργεί τον έλεγχο συμπληρώνει τα στοιχεία 
του, τα στοιχεία του ελεγχόμενου, ως και τον τόπο 
ελέγχου. Η ταινία υπογράφεται από τους ανωτέρω και 
το ένα αντίτυπο αυτής παραδίδεται στον ελεγχόμενο. 
Οι ταινίες αποτελούν αποδεικτικό υλικό που συνοδεύει 
την έκθεση παράβασης, που συντάσσεται από τον αερο−
λιμενικό υπάλληλο μετά τον δεύτερο έλεγχο, σύμφωνα 
με την παράγραφο 3.

Σε περίπτωση αδυναμίας ή άρνησης υπογραφής των 
αποτελεσμάτων της μέτρησης, από τον ελεγχόμενο, 
αρκεί η υπογραφή του αρμόδιου αερολιμενικού υπαλ−
λήλου ο οποίος βεβαιώνει την αδυναμία ή την άρνηση 
υπογραφής, καταχωρώντας σχετική εγγραφή στην οι−
κεία θέση.

2. Για την χρήση της συσκευής, ο αερολιμενικός υπάλ−
ληλος θέτει σε λειτουργία τη συσκευή και αφού διαπι−
στώσει την καλή λειτουργία της από τις ενδείξεις της 
οθόνης, τοποθετεί στην υποδοχή της συσκευής το επι−
στόμιο, αφού αφαιρέσει το προστατευτικό κάλυμμα. Το 
υπό εξέταση πρόσωπο αφού πάρει μια βαθιά αναπνοή 
τοποθετεί το άκρο του επιστομίου στο στόμα του και 
φυσά δυνατά, έως ότου υπάρξει οπτική ένδειξη και ηχη−
τική σήμανση της συσκευής ότι ο εκπνεόμενος αέρας 
είναι επαρκής για τη σωστή δειγματοληψία.

1. Η δειγματοληψία διενεργείται με επιστόμιο που 
χρησιμοποιείται μια μόνο φορά και με βαθμονομημένη 
συσκευή. Η βαθμονόμηση επαναλαμβάνεται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα. Η πρώτη δειγματοληψία γίνεται 
μετά την παρέλευση δέκα πέντε (15) λεπτών από την 
τελευταία λήψη οινοπνευματωδών ποτών, ώστε να με−
σολαβήσει ο απαιτούμενος χρόνος για την απομάκρυν−
ση του οινοπνεύματος από τη στοματική κοιλότητα. Σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο ελεγχόμενος βρίσκε−
ται υπό την επίδραση οινοπνεύματος, τότε πραγματο−
ποιείται δεύτερος έλεγχος μετά την παρέλευση δέκα 
πέντε (15) λεπτών από τον πρώτο έλεγχο. Δύο (2) έως 
τρία (3) λεπτά πριν από την εξέταση, το υπό έλεγχο 
πρόσωπο δεν πρέπει να καπνίζει.

2. Η δαπάνη για την προμήθεια των αλκοολομετρικών 
συσκευών καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπο−
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λογισμού του ΥΠΜΕ (Ειδ. Φορέας 39−120 ΥΠΑ ΚΑΕ 0713, 
0843, και 0881).

Άρθρο 6
Προσδιορισμός οινοπνεύματος στο αίμα με αιμοληψία

1. Εάν η λήψη αίματος γίνεται από πτώμα, το αίμα 
λαμβάνεται από το υπάρχον μέσα στις κοιλότητες της 
καρδιάς μετά τη διάνοιξή της, λαμβάνονται δε 20ml 
από αυτό.

2. Η λήψη 10 ml αίματος διενεργείται πάντοτε σε δη−
μόσιο νοσοκομείο, από ιατρό ή νοσηλευτικό προσωπικό 
υπό την επίβλεψη ιατρού και παρουσία του αερολιμενι−
κού υπαλλήλου δια της φλεβοκεντήσεως της μεσοβα−
σιλικής ή άλλης φλέβας, με προηγούμενη ασηψία του 
δέρματος με αντισηπτικό που δεν περιέχει καμία αλκο−
όλη ή αιθέρα (π.χ. εξαχλωροφαίνιο ή άλλη αντίστοιχη 
αντισηπτική ένωση που θα αναφέρονται με σαφήνεια 
από τον ιατρό).

3. Το αίμα συγκεντρώνεται σε υποδοχέα ο οποίος 
αποτελείται από ένα φιαλίδιο ή δοκιμαστικό σωλήνα 
που κλείνεται στεγανά, έχει ετοιμασθεί με διάλυμα 
οξαλικών αλάτων (WINTROBE) προς παρεμπόδιση της 
πήξης του αίματος και περιέχει 0,05 του γραμμαρίου 
φθοριούχο νάτριο για την παρεμπόδιση της οξείδωσης 
του οινοπνεύματος. Στη συνέχεια ο ιατρός διαμοιράζει 
ισομερώς το αίμα σε δύο από τα επιλεγέντα φιαλίδια 
(5 ml στο καθένα) και ανακινεί αυτά καλώς για να πα−
ρεμποδισθεί η πήξη του αίματος.

4. Κάθε υποδοχέας αποτελείται από ένα φιαλίδιο ή 
δοκιμαστικό σωλήνα που θα κλείνεται στεγανά και θα 
περιέχει επιπλέον των οξαλικών αλάτων και 0,05 του 
γραμμαρίου φθοριούχο νάτριο για την παρεμπόδιση 
της οξείδωσης του οινοπνεύματος.

5. Μετά την αιμοληψία τα χρησιμοποιούμενα φιαλίδια 
ή δοκιμαστικοί σωλήνες (δείγματα) σφραγίζονται από 
το προσωπικό που διενήργησε την αιμοληψία, παρουσία 
πάντοτε του αερολιμενικού υπαλλήλου και του εξεταζό−
μενου και αποστέλλονται στον αερολιμένα που ζήτησε 
την αιμοληψία, προκειμένου στη συνέχεια να αποστα−
λούν στο αρμόδιο εργαστήριο για εξέταση.

6. Σε κάθε φιαλίδιο ή δοκιμαστικό σωλήνα ο ιατρός 
επικολλά ετικέτα, στην οποία αναγράφει το ονοματε−
πώνυμο του ατόμου από το οποίο ελήφθη το αίμα και 
ένα ενδεικτικό αριθμό που παραπέμπει στο συνοδευτικό 
έγγραφο, το οποίο περιέχει λεπτομερή στοιχεία απα−
ραίτητα στον τοξικολόγο.

7. Τα περιέχοντα το προς εξέταση αίμα φιαλίδια 
ή δοκιμαστικοί σωλήνες, συνοδεύονται από επίσημο 
στερεότυπο έγγραφο, στο οποίο αναγράφονται τα 
απαραίτητα στοιχεία για τη διενέργεια της εξέτασης 
(ονοματεπώνυμο, ημερομηνία, ώρα και τόπος αεροπο−
ρικού ατυχήματος, σοβαρού συμβάντος ή συμβάντος, 
ώρα και τόπος αιμοληψίας, ονοματεπώνυμο ιατρού και 
υπαλλήλου που παρέλαβε το δείγμα).

8. Από τα αποστελλόμενα δύο φιαλίδια αίματος, το 
μεν ένα χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό και ποσοτικό 
προσδιορισμό οινοπνεύματος, το δε άλλο φυλάσσεται 
σε κατάλληλο ψυγείο στον αερολιμένα, για χρονικό 

διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από τη 
λήψη του αίματος.

9. Το δείγμα, σε άριστη και ασφαλή συσκευασία προς 
αποφυγή θραύσης ή αντικατάστασης των πειστηρίων 
αποστέλλεται το συντομότερο δυνατόν στο εργαστή−
ριο. Μέχρι τότε διατηρείται σε ψυγείο και σε θερμο−
κρασία 20− 4°C.

10. Αρμόδια εργαστήρια για την ανάλυση του αίμα−
τος, προς καθορισμό της ληφθείσης ποσότητας οινο−
πνεύματος, είναι τα εργαστήρια των ιατροδικαστικών 
Υπηρεσιών της Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας των 
Πανεπιστημίων, όπως και κάθε άλλο εργαστήριο που 
ορίζεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Αερομε−
ταφορών.

11. Για το σκοπό του εντοπισμού και του ποσοτικού 
προσδιορισμού του οινοπνεύματος στο αίμα χρησιμο−
ποιείται η μέθοδος της αέριας χρωματογραφίας (GLC 
− Head Space), καθώς και κάθε άλλη επιστημονικά ανα−
γνωρισμένη μεθοδολογία.

Άρθρο 7
Εντοπισμός τοξικών ουσιών και φαρμάκων

1. Η διαπίστωση ύπαρξης τοξικών ουσιών ή φαρμάκων 
σε πρόσωπα γίνεται ομοίως στα παραπάνω αρμόδια 
εργαστήρια με την ταυτόχρονη λήψη αίματος και ού−
ρων.

2. Προς τούτο λαμβάνεται αίμα σε ποσότητα 20−30 
ml μέσα σε αντιπηκτικές ουσίες (WINTROBE) και φθο−
ριούχο νάτριο, διαμοιράζεται σύμφωνα με το άρθρο 6 
και αποστέλλεται το ταχύτερο δυνατό στα εργαστή−
ρια. Η αποστολή συνοδεύεται ομοίως, από λεπτομερές 
πρωτόκολλο δειγματοληψίας, στο οποίο αναφέρονται 
επιπλέον, τα στοιχεία του εξεταζομένου ατόμου, το 
βάρος, η ηλικία, όπως και κάθε σύντομο ιστορικό της 
κλινικής εικόνας του.

3. Ο εντοπισμός τοξικών ουσιών και φαρμάκων, γίνε−
ται σε ποσότητα ούρων της τάξεως των 50 −100 ml, τα 
οποία έχουν ληφθεί εντός του τελευταίου 24ώρου, συλ−
λέγονται δε και διαμοιράζονται μέσα σε δύο κοινούς ου−
ροσυλλέκτες, που περιέχουν 10 ml τολουολίου το οποίο 
προστίθεται ως συντηρητικό. Για τη λήψη, συσκευασία 
και αποστολή των δειγμάτων των ούρων, ακολουθού−
νται διαδικασίες παρόμοιες με αυτές του αίματος, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 6. Για τον προσδιορισμό των 
φαρμάκων ή των τοξικών ουσιών εκτελούνται προδοκι−
μαστικές αναλύσεις (screening tests), κάνοντας χρήση 
δόκιμων επιστημονικών μεθόδων και στη συνέχεια τα 
θετικά αποτελέσματα επιβεβαιώνονται με χρωματογρα−
φικές μεθόδους GLC, HPLC, καθώς επίσης και με κάθε 
άλλη επιστημονικά αναγνωρισμένη μέθοδο.

΄Αρθρο 8
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων −

Δικαιώματα ελεγχομένων 

1. Οι αερολιμενικές αρχές που αποστέλλουν δείγματα 
αίματος και ούρων για ανίχνευση οινοπνεύματος, φαρ−
μάκων ή τοξικών ουσιών υποχρεούνται να ανακοινώνουν 
εγγράφως στους ελεγχόμενους τα αποτελέσματα της 
εξέτασης. Ο ελεγχόμενος μπορεί εντός αποκλειστι−



κής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη χρονολογία 
επίδοσης, να ζητήσει την εξέταση του δείγματος που 
φυλάσσεται στον αερολιμένα. Η αίτηση υποβάλλεται 
εγγράφως στον αρμόδιο αερολιμένα. Δικαίωμα υπο−
βολής αίτησης για εξέταση του δείγματος έχουν οι 
οικείοι του, (κατιόντες ή ανιόντες μέχρι β΄ βαθμού), αν 
ο ελεγχόμενος δεν μπορεί για λόγους ανωτέρας βίας 
να την υποβάλλει ο ίδιος. Παρελθούσης άπρακτης της 
ως άνω προθεσμίας, ή εφόσον και ο δεύτερος έλεγχος 
επιβεβαιώσει τα αποτελέσματα του πρώτου ελέγχου, 
συντάσσεται σχετική έκθεση βεβαίωσης παράβασης η 
οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

2. Η Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφά−
λειας πτήσεων (ΕΔΑΑΠ) έχει δικαίωμα πρόσβασης στα 
αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν 
μετά από αεροπορικό ατύχημα ή σοβαρό συμβάν.

Άρθρο 9
Άρνηση διεξαγωγής ελέγχου

1. Όποιος αρνείται να υποβληθεί σε έλεγχο για τη 
διαπίστωση ύπαρξης οινοπνεύματος στον οργανισμό 
του, είτε διά αιμοληψίας, είτε με τη χρήση συσκευής 
αλκοολομέτρου, τεκμαίρεται ότι συγκεντρώνει στο αίμα 
του οινόπνευμα σε ποσοστό ανώτερο του ποσοστού 
που επιτρέπεται από τον νόμο. 

2. Όποιος αρνείται να υποβληθεί σε έλεγχο για τη 
διαπίστωση ύπαρξης τοξικών ουσιών ή φαρμάκων στον 
οργανισμό του, τεκμαίρεται ότι βρίσκεται υπό την επί−
δραση τοξικών ουσιών ή φαρμάκων τα οποία, σύμφωνα 
με τις οδηγίες τους, ενδέχεται να επηρεάζουν την ικα−
νότητα του να ασκήσει τα καθήκοντά του.

Άρθρο 10
Απαγόρευση πτήσης και άλλα μέτρα ασφαλείας

1. Απαγορεύεται η εκτέλεση πτήσης σε κάθε μέλος 
πληρώματος ή άλλο πρόσωπο το οποίο επιβαίνει στο 
αεροσκάφος για την εξυπηρέτηση της πτήσης, στον ορ−
γανισμό του οποίου διαπιστώνεται η ύπαρξη οινοπνεύ−
ματος, σε ποσοστό πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Η 
απαγόρευση ισχύει αυτοδίκαια εάν τα αποτελέσματα 
του πρώτου ελέγχου είναι πάνω από τα επιτρεπόμενα 
όρια, καθίσταται δε οριστική με τα αποτελέσματα του 
δεύτερου ελέγχου και ισχύει μέχρι την εξάλειψη των 
ως άνω λόγων επιβολής της.

2. Η ως άνω απαγόρευση ισχύει αυτοδίκαια και για 
κάθε μέλος πληρώματος ή άλλο πρόσωπο το οποίο 
επιβαίνει στο αεροσκάφος για την εξυπηρέτηση της 
πτήσης, το οποίο αρνείται την διενέργεια των ελέγχων 
που προβλέπονται στο παρόν.

3. Εάν οι παραπάνω διαπιστώσεις ή αρνήσεις διεξαγω−
γής ελέγχου αφορούν χρήστη ή οδηγό μηχανήματος ή 
οχήματος εξυπηρέτησης αεροσκαφών, ή άλλο πρόσωπο 
που συμμετέχει στην προετοιμασία ή εξυπηρέτηση της 
πτήσης, το όχημα ή το μηχάνημα ακινητοποιείται επι−
τόπου, ενώ αφαιρείται επιτόπου και η κάρτα εισόδου 
του προσώπου στον αερολιμένα, μέχρι την εξάλειψη 
των ως άνω λόγων επιβολής των μέτρων.

4. Εάν τα πρόσωπα των προηγουμένων παραγράφων 
αρνηθούν να υπακούσουν, ζητείται η άμεση συνδρομή 
αστυνομικής αρχής, ενώ λαμβάνεται κάθε δυνατό μέτρο 
για την αποτροπή της πραγματοποίησης της πτήσης, 
εφόσον αυτό απαιτείται.

Άρθρο 11
Ενημέρωση δικαστικών αρχών

Εάν από τα αποτελέσματα του διενεργηθέντος δεύ−
τερου ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 8 και των παραγράφων 1 και 3 
του άρθρου 5, διαπιστωθεί στον οργανισμό προσώπου 
του άρθρου 1, οινόπνευμα σε ποσοστό μεγαλύτερο από 
αυτό που επιτρέπει η νομοθεσία, ή τοξικές ουσίες ή 
φάρμακα, αυτός που διενήργησε τον έλεγχο ενημερώνει 
την οικεία εισαγγελική αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 37 
του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Άρθρο 12
Χρήση αποτελεσμάτων ελέγχων

1. Για την επιβολή των προβλεπομένων διοικητικών και 
ποινικών κυρώσεων στο ελεγχόμενο πρόσωπο, λαμβάνεται 
υπόψη το αποτέλεσμα του δευτέρου ελέγχου, σύμφωνα με 
τις διατάξεις και των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 5.

2. Για την επιβολή των προβλεπομένων διοικητικών 
και ποινικών κυρώσεων στο ελεγχόμενο πρόσωπο της 
παραγράφου 1 του άρθρου 8, λαμβάνεται υπόψη το απο−
τέλεσμα του πρώτου ή του δεύτερου ελέγχου, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8. 

Άρθρο 13
Παραβάσεις − Κυρώσεις

1. Οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 2 και του 
άρθρου 3 παρ. 2 τιμωρούνται με την ποινή της προσωρι−
νής ανάκλησης πτυχίου, άδειας ή εγκρίσεως που έχουν 
χορηγηθεί σε αυτούς, για διάστημα όχι μεγαλύτερο 
του ενός (1) έτους. Σε περίπτωση επανάληψης της πα−
ράβασης, το πτυχίο, η άδεια ή η χορηγηθείσα έγκριση 
ανακαλούνται οριστικά. Το όργανο που είναι αρμόδιο 
για την επιβολή της ποινής της προσωρινής ή οριστικής 
ανάκλησης πτυχίου, άδειας, ή χορηγηθείσας εγκρίσεως, 
αποφασίζει μετά από εισήγηση τριμελούς επιτροπής 
στην οποία μετέχουν υπάλληλοι της Διεύθυνσης Πτη−
τικών Προτύπων εάν το θέμα αφορά αρμοδιότητά της, 
ή υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αερολιμένων εάν το θέμα 
αφορά αρμοδιότητά της. Η επιτροπή συγκροτείται με 
απόφαση του Γενικού Διευθυντή Αερομεταφορών. Η 
αποζημίωση των μελών της επιτροπής καθορίζεται με 
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

2. Εναλλακτικά μπορεί να επιβάλλεται στον παραβάτη 
η ποινή της αφαίρεσης της κάρτας εισόδου του στους 
χώρους του αερολιμένα για διάστημα έως και ενενήντα 
(90) ημέρες, καθώς επίσης να επιβάλλεται στον εργο−
δότη του παραβάτη η υποχρέωση της εκ νέου εκπαί−
δευσής του παραβάτη επί θεμάτων ασφάλειας. Αρμόδιο 
όργανο για την επιβολή των ποινών της αφαίρεσης της 
κάρτας εισόδου στους χώρους του αερολιμένα και της 
εκ νέου εκπαίδευσης είναι ο Αερολιμενάρχης.

3. Πριν την επιβολή οποιασδήποτε από τις ποινές του 
άρθρου αυτού, ο παραβάτης μπορεί, εντός διαστήμα−
τος πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση 
της έκθεσης βεβαίωσης παράβασης, να προβάλλει εγ−
γράφως τις απόψεις του. Η κοινοποίηση της έκθεσης 
παράβασης, ανεξάρτητα από τυχόν άρνηση παραλαβής 
της, συνιστά κλήτευση του παραβάτη για άσκηση του 
παραπάνω δικαιώματος ακρόασης.
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4. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων επιβολής ποινής, 
επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον του αρμό−
διου διοικητικού πρωτοδικείου.

Άρθρο 15
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από την 
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Γλυφάδα, 19 Ιουλίου 2007

Ο Διοικητής ΥΠΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)

    Στην υπ’ αριθμ. 2/32268/0022/21.5.2007 απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−

κέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών που δη−

μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 890/Β΄/5.6.2007, στη σελ. 14501, 

επί της παραγράφου 1 του διατακτικού της απόφασης, 

προστίθεται η λέξη «μηνιαίας» μεταξύ των λέξεων «χο−

ρήγηση» και «πρόσθετης».

  (Από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών)  




