
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 
αριθμ. 3329/15.2.1989 (ΦΕΚ 132/Β΄/21.2.1989) 
«Κανονισμοί για την παραγωγή, αποθήκευση και 
διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών». 

2 Έγκριση αποζημίωσης για εργασία προς συμπλή-
ρωση του υποχρεωτικού ωραρίου του προσωπι-
κού καθαριότητας του Νοσοκομείου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Οικ. 85035/ΔΤΒΝ 1474/Τμ. Δ/Φ.14.1 (1)
  Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 

αριθμ. 3329/15.2.1989 (ΦΕΚ 132/Β΄/21.2.1989) 

«Κανονισμοί για την παραγωγή, αποθήκευση και 

διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών». 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις: 
1. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα». 

2. Του π.δ. 116/2014 (Α΄ 185) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας». 

3. Του π.δ. 70/22-9-2015 (Α΄114) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού». 

4. Του π.δ. 123/2016 (A΄ 208) «Ανασύσταση και μετο-
νομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μετανα-
στευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτι-
κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων». 

5. Του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

6. Της αριθμ. Υ186/10-11-2016 (Β΄ 3671) απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα». 

7. Της αριθμ. Υ197/16-11-2016 (Β΄ 3722) απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο 
Χαρίτση» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Υ226/
28-12-2016 (Β΄ 4233). 
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8. Της αριθμ. Υ211/24-7-2015 (Β΄1562) απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Δημήτριο Βίτσα». 

9. Της αριθμ. Υ198/2016 (Β΄ 3722) απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φά-
μελλο». 

10. Της αριθμ. οικ. 4402/88/24.1.2017 (Β΄ 127) απόφα-
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ-
γό Υποδομών και Μεταφορών Νικόλαο Μαυραγάνη». 

11. Της αριθμ. 3329/15.2.1989 κοινής υπουργικής από-
φασης (B΄ 132) «Κανονισμοί για την παραγωγή, αποθή-
κευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών», 
όπως ισχύει. 

12. Τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 22 του ν. 1682/1987 
(Α΄ 14).

Β. Τα αριθμ. 1/15-5-2017, 2/29-5-2017 και 3/12-6-2017
πρακτικά της Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμπειρογνω-
μόνων Εκρηκτικών (ΣΕΕΕ) του άρθρου 3 της κοινής 
υπουργικής απόφασης 3329/89 (Β΄ 132) «Κανονισμοί 
για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατα-
νάλωση εκρηκτικών υλών», όπως αυτή τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 4 παρ. ε της αριθμ. οικ. 52780/ΔΤΒΝ/894/
Τμ.Δ/Φ.14.1 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1682/B΄/
16.5.2017) και η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 
122795/ΔΤΒΝ2144/Τμ.Δ΄/Φ-15/2015 (τ. ΥΟΔΔ 927) από-
φαση της Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

Γ. To γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 
Το εδάφιο κατόπιν του στοιχείου (στ) της παρ. 2 του 

άρθρου 2 της αριθμ. 3329/89 (Β΄ 132) κοινής υπουργικής 
απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «όπου α η μέγιστη 
υπολογιζόμενη σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό από-
σταση ασφαλείας μεταξύ δύο επικινδύνων κτιρίων ή 
μεταξύ επικινδύνου κτιρίου και περίφραξης. Για τον υπο-
λογισμό και μόνον των ελαχίστων αποστάσεων ασφα-
λείας της παρούσας παραγράφου, ο παράγοντας κ=0,8 
των πινάκων 1 και 2 του Παραρτήματος 3 του παρόντος 
Κανονισμού λαμβάνει την τιμή κ=1. Για τον υπολογισμό 
των εσωτερικών αποστάσεων ασφαλείας του άρθρου 
10 του παρόντος Κανονισμού η τιμή κ=0,8 των πινάκων 
1 και 2 εξακολουθεί να ισχύει.». 

Άρθρο 2 
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η κοινή υπουρ-

γική απόφαση 3329/15.2.1989 (Β΄ 132) «Κανονισμοί για 
την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση 
εκρηκτικών υλών» με τα παραρτήματά της. 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

 Αναπληρωτής Υπουργός
Αναπληρωτής Υπουργός  Περιβάλλοντος 
Εθνικής Άμυνας και Ενέργειας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΟΣ

 Υφυπουργός
Υποδομών και Μεταφορών  Υποδομών και Μεταφορών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

I

Αριθμ. 8585/Φ120 (2)
Έγκριση αποζημίωσης για εργασία προς συμπλή-

ρωση του υποχρεωτικού ωραρίου του προσωπι-

κού καθαριότητας του Νοσοκομείου.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΓΑΟΝΑ
«ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»
(Αριθμ. Συνεδρίασης 490/31-7-2017)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν. 4368/2016.
3. Τις διατάξεις του άρθρ. 63 του ν. 4430/2016, αποφασίζει:
Να εγκρίνει την καταβολή ποσού αποζημίωσης προς συ-

μπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου του προσωπικού 
καθαριότητας του συνόλου των κτιριακών εγκαταστάσεων 
του Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» για απασχόληση συνο-
λικού αριθμού υπαλλήλων εξήντα οκτώ (68) μηνιαίως, για 
το χρονικό διάστημα από 01/08/2017 έως και 31/12/2017 
και για απασχόληση καθημερινών, νυκτερινών, υπερωρι-
ών, Κυριακών, αργιών και εξαιρέσιμων ημερών, συνολικής 
δαπάνης ποσού δέκα επτά εξακοσίων (17.600) ευρώ που 
αντιστοιχεί σε απασχόληση οκτώ χιλιάδων(8.000) ωρών για 
το εν λόγω χρονικό διάστημα και στον κωδικό προϋπολο-
γισμού 0423 «αμοιβή λοιπών που εκτελούν υπηρεσία προς 
σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου», άρθρ. 97 του ν. 4368.

Λαμβάνοντας πάντα υπόψη ότι το Νοσοκομείο λει-
τουργεί σε 24ωρη βάση και το εν λόγω προσωπικό ερ-
γάζεται με βάρδιες.

Το ανωτέρω ποσό δεν υπερβαίνει το πλαφόν που ορί-
ζει η προκήρυξη και είναι μέσα στα πλαίσια που ορίζει ο 
νόμος και οι συγκεκριμένες πιστώσεις έχουν δεσμευθεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2017
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. - Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΡΑΜΗΣ     

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