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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 11893/2η ΔΚΒΠ/599/Φ.14.3 (1)
  Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 9104/ 

440/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
στην οδηγία 2007/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τη διάθεση στην 
αγορά ειδών πυροτεχνίας» (ΦΕΚ 1159 Β΄), ως προς το 
σημείο 4 του Παραρτήματος Ι αυτής, για την προσαρ−
μογή της ελληνικής νομοθεσίας με το άρθρο 47 της 
Οδηγίας 2013/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των νομοθε−
σιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότη−
τα στην αγορά ειδών πυροτεχνίας (αναδιατύπωση).

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ − 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρ−

μογή του κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α΄/83), όπως 
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τροποποιήθηκε από το 6 παρ. 1 του Ν. 1440/1994 (ΦΕΚ 
70/Α΄/94), το άρθρο 2 παρ. 1 περ. η και το άρθρο 3 του 
Ν. 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε το τελευταίο με το 
άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α΄/90) σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του αρ. 22 του Ν. 1682/1987 (ΦΕΚ 14/Α΄/16.02.1987) 
«Μέσα και όργανα αναπτυξιακής Πολιτικής. Προγραμματι−
κές συμφωνίες και αναπτυξιακές συμβάσεις, ένταξη επεν−
δύσεων στα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα προγράμματα, 
τροποποίηση του Ν. 1262/1962 και άλλες διατάξεις».

2. Το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 
Όργανα».

3. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». (Α΄ 141), όπως 
τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 88/2012 (Α΄ 143), 94/2012 (Α΄149) 
98/2012 (Α΄160) και 118/2013 (Α΄ 152).

4. Το Π.Δ. 229/86 (ΦΕΚ 96/Α/86) «Σύσταση και Οργά−
νωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», το Π.Δ. 
396/89 (ΦΕΚ 172/Α/89) «Οργανισμός της Γενικής Γραμ−
ματείας Βιομηχανίας» και το Π.Δ. 189/95 (ΦΕΚ 99/Α/95) 
«Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ. 396/89».

5. Το Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 
141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
και Μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και 
σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» 
(ΦΕΚ 152 /Α/ 25.6.2013).

6. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός των Αντιπροέδρων της 
Κυβέρνησης, των Υπουργών, των Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και των Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α/25.6.2013).

7. Την υπ’ αριθμ. 27858/ΔΙΟΕ/546/26−6−13 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Κ. Χατζηδάκη για 
την «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυ−
ξης και Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιο Σκορδά». (ΦΕΚ 
1653/Β/2013)

8. Την υπ’ αριθμ. 9104/440/2010 Κοινή Υπουργική Από−
φαση «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
οδηγία 2007/23/ΕΚ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά ειδών 
πυροτεχνίας» (ΦΕΚ 1159 Β1).

9. Την Οδηγία 2013/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των νο−
μοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμό−
τητα στην αγορά ειδών πυροτεχνίας (αναδιατύπωση) 
και ειδικότερα την παράγραφο 2 του άρθρου 47 αυτής.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
(Παράρτημα Ι, σημείο 4 της Οδηγίας 2013/29/ΕΕ)

Το σημείο 4 του παραρτήματος Ι της κοινής υπουρ−
γικής απόφασης 9104/440/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Τα είδη πυροτεχνίας δεν πρέπει να περιέχουν πυ−
ροκροτητές, εκτός από μαύρη πυρίτιδα και συστατικά 
που δημιουργούν λάμψεις με εξαίρεση τα είδη των κα−
τηγοριών P1, P2, Τ2 και τα πυροτεχνήματα της κατηγο−
ρίας 4 που πληρούν τους ακόλουθους όρους:

α) ο πυροκροτητής δεν μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα 
από το είδος πυροτεχνίας.

β) για την κατηγορία Ρ1, το είδος πυροτεχνίας δεν 
μπορεί να λειτουργήσει ως πυροκροτητής ή δεν μπορεί 
να προκαλέσει, με βάση τη σχεδίαση και την κατασκευή 
του, έκρηξη σε δευτερεύουσες εκρηκτικές ύλες.

γ) για τις κατηγορίες 4, Τ2 και Ρ2, το προϊόν δεν είναι 
σχεδιασμένο και δεν προορίζεται για να λειτουργήσει 
ως πυροκροτητής ή, αν είναι σχεδιασμένο για πρόκληση 
ανάφλεξης, δεν μπορεί με βάση τη σχεδίαση και την 
κατασκευή του να προκαλέσει έκρηξη σε δευτερεύου−
σες εκρηκτικές ύλες.»

Άρθρο 2
(άρθρο 47 της Οδηγίας 2013/29/ΕΕ)

Η εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης 
αρχίζει από την 4η Ιουλίου 2013. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

F
Αριθμ. Υ10α/Γ.Π.68615 (2)
    Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη συμμετοχή δημάρχων, 

αντιδημάρχων και προέδρων δημοτικών συμβουλίων 
στο πρόγραμμα εφημεριών νοσοκομείων.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3852/2010 

(ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4071/2012 
(ΦΕΚ 85 Α΄) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσω−
μάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέ−
ρειες συμμετοχής δημάρχων, αντιδημάρχων και προέ−
δρων δημοτικών συμβουλίων στο πρόγραμμα εφημεριών 
των νοσοκομείων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρα−
γράφου 10 του άρθρου 7 του Ν.4071/2012.

Άρθρο 2

1. Επιτρέπεται η συμμετοχή δημάρχων, αντιδημάρχων 
και προέδρων δημοτικών συμβουλίων, οι οποίοι είναι 
ιατροί του Ε.Σ.Υ., ανεξάρτητα αν τελούν στην προβλε−
πόμενη από το άρθρου 93 του Ν.3852/2010 ειδική άδεια, 
στο πρόγραμμα εφημεριών του νοσοκομείου, πλην Αττι−
κής και Θεσσαλονίκης, ή του κέντρου υγείας στο οποίο 
υπηρετούν, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πραγμα−
τικές ανάγκες.

2. Ο Συντονιστής Διευθυντής της αντίστοιχης υπηρεσί−




