
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου.

2 Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

3 Χορήγηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

4 Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπια-
γωγείου.

5 Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου.

6 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής, 
της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής 
του Υπουργείου Οικονομικών.

7 Απόφαση κατανομής για το διορισμό συγγενή 
αποβιώσαντος κατά και ένεκα της εκτέλεσης υπη-
ρεσιακού καθήκοντος στο Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων.

8 Απόφαση κατανομής για το διορισμό συγγενούς 
αποβιώσαντος κατά και ένεκα της εκτέλεσης υπη-
ρεσιακού καθήκοντος στο Υπουργείο Εσωτερι-
κών.

9 Απόφαση κατανομής για το διορισμό συγγενούς 
αποβιώσαντος κατά και ένεκα της εκτέλεσης υπη-
ρεσιακού καθήκοντος στο Υπουργείο Εσωτερι-
κών.

10 Υλικά και μέσα για την προστασία θαλασσίου πε-
ριβάλλοντος κατά την διενέργεια φορτοεκφόρ-
τωσης πετρελαίου ή πετρέλευσης από πλοία ανε-
φοδιασμού.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθ. 42048/Δ1 (1)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (244 Α΄).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ-

θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση Με-
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ... 
2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18 Α΄) «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις ... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013 (107 Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ... 
και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (193 Α΄) 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 
4218/2013 (268 Α΄) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου ... και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του 
ν. 4229/2014 (8 Α΄) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας 
χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις», του άρθρου 
48 του ν. 4264/2014 (118 Α΄) «Άσκηση εμπορικών δρα-
στηριοτήτων και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 29 
του ν. 4415/2016.

3. Την υπ’ αριθ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών 
για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012» 
(3057 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθ. 
34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (756 Β΄).

4. Την υπ’ αριθ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών ... 
ΝΠΔΔ» (3324 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

24 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1004

8719



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8725Τεύχος Β’ 1004/24.03.2017

    Αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./25/4686 (9)
Απόφαση κατανομής για το διορισμό συγγε-

νούς αποβιώσαντος κατά και ένεκα της εκτέλε-

σης υπηρεσιακού καθήκοντος στο Υπουργείο 

Εσωτερικών. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής 
οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/15-3-2010), όπως 
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου 
του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 
218/Α/13-12-1994), όπως ισχύει.

3. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/4-11-2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενη-
μέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυ-
ξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων» και το π.δ. 125/ 2016 (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016) 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

4. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011 
(ΦΕΚ 323/Β/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των 
προτεραιοτήτων των κριτηρίων κατανομής προσω-
πικού.

5. Το υπ’ αριθ. 3755/9-2-2017 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί-
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 
1 του ν. 3812/2009.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή του Ανδρέα Μάστορα σε κενή οργα-
νική θέση κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
(ΔΕ), κλάδου Διοικητικού, στο Δήμο Ιωαννιτών του 
Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 14 του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218/Α/13-12-1994),
όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα,13 Μαρτίου 2017

Η Υπουργός

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

    Αριθ. 2261.6/950/17 (10)
Υλικά και μέσα για την προστασία θαλασσίου πε-

ριβάλλοντος κατά την διενέργεια φορτοεκφόρ-

τωσης πετρελαίου ή πετρέλευσης από πλοία ανε-

φοδιασμού. 

 Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 141 του ν. δ. 187/1973 (Α΄ 261) «Περί 

Κωδικός Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου»,
β. των άρθρων 35, 40 και 44 του Ειδικού Κανονισμού 

Λιμένα Ελευσίνας (Β΄ 234/1979),
γ. των άρθρων 6 παρ. 3 και 13 παρ.1 εδαφ. β (i) του

π.δ. 55/1998 (Α΄ 58) με το οποίο κωδικοποιήθηκαν οι 
διατάξεις του ν. 743/1977 (Α΄ 319) «Περί προστασίας 
θαλασσίου περιβάλλοντος και ρυθμίσεως συναφών θε-
μάτων» και των τροποποιήσεων του,

δ. του υπ’ αριθ. 34 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (Β΄ 
700/2003) «Προϋποθέσεις και μέτρα ασφαλείας για την 
παραλαβή πετρελαιοειδών καταλοίπων από πλοία»,

ε. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

στ. του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 (Α΄ 131) «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις»,

ζ. του άρθρου 4 του π.δ. 81/2014 (Α΄ 125) περί «Ανα-
διάρθρωση Περιφερειακών Διοικήσεων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και 
Λιμενικών Αρχών και ρύθμιση στελέχωσης αυτών».

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας της 
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Την ανάγκη λήψης των απαραίτητων μέτρων ασφα-
λείας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος 
στη περιοχή δικαιοδοσίας Κεντρικού Λιμεναρχείου 
Ελευσίνας κατά την διάρκεια πετρελεύσεων ή φορτο-
εκφορτώσεων πετρελαίων από πλοία κάτω των 1000 
τόνων πετρελαίου, εξαιρουμένων εκείνων των λευκών 
πτητικών προϊόντων πετρελαίου (βενζίνης, νάφθης, καυ-
σίμων αεριωθημένων, κηροζίνης και ελαφρού ντήζελ), 
αποφασίζουμε:

1. Κατά τη διενέργεια κάθε φορτοεκφόρτωσης πετρε-
λαίου ή πετρέλευσης, εξαιρουμένων εκείνων των λευ-
κών πτητικών προϊόντων (βενζίνης, νάφθης, καυσίμων 
αεριωθουμένων, κηροζίνης και ελαφρού ντήζελ) και σε 
ποσότητα κάτω των χιλίων (1000) τόνων με μέριμνα και 
ευθύνη των ανεφοδιαστικών πλοίων να τηρούνται τα 
ακόλουθα μέτρα:

α. Να υπάρχουν σε άμεση ετοιμότητα δύο τμήματα 
πλωτού φράγματος (πλώρα και πρύμα) και κατά τρό-
πο που να εξασφαλίζεται ετοιμότητα ταχείας πόντισης 
αυτών εκτάματος τουλάχιστον 15 μέτρων το καθένα, 
εγκεκριμένου τύπου από το ΥΝΑΝΠ (ύψους εξάλλων 
0,30 μ. με το ανάλογο βύθισμα που ορίζεται από τον 
κατασκευαστή). Στα ανωτέρω φράγματα για την αποτε-
λεσματική χρησιμοποίηση τους να υπάρχουν κατάλληλοι 
μαγνήτες, άγκυρες και σχοινιά για την ασφαλή πρόσδεση 
και επαφή του φράγματος στην πλευρά του ανεφοδια-
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ζόμενου πλοίου, προκειμένου να αποκλείεται διαφυγή 
πετρελαίου από το πιο πάνω σημείο. Η επιλογή του τρό-
που χρησιμοποίησης του φράγματος θα γίνεται λαμβα-
νομένων υπόψη των καιρικών συνθηκών (δ/νση ανέμου) 
και της θέσης διενέργειας της πετρέλευσης (ράδα ή εντός 
λιμένα). Να είναι σε ετοιμότητα τα μέλη του πληρώματος 
του ανεφοδιαζόμενου πλοίου που είναι υπεύθυνα για την 
παραλαβή καυσίμων, προκειμένου να συνδράμουν στο 
πλήρωμα του σλεπιού, για την πρόσδεση του φράγματος 
στο ανεφοδιαζόμενο πλοίο.

β. Να υπάρχει σε άμεση ετοιμότητα για χρησιμοποί-
ηση, μία από τις αντλίες του ανεφοδιαστικού, μετά από 
σύνδεση στην αναρρόφηση της κατάλληλου σωλήνα 
με πλωτήρα στο άκρο του για την εύχερη κατεύθυνση 
του στην επιφάνεια της πετρελαιοκηλίδας. Επίσης να 
υπάρχουν σε άμεση ετοιμότητα εγκεκριμένα απορρο-
φητικά υλικά ποσότητας ικανής για την απορρόφηση 
τουλάχιστον 1000 λίτρων πετρελαίου.

γ. Να υπάρχει για χρήση εφόσον απαιτηθεί ποσότη-
τα τουλάχιστον 200 λίτρων χημικών διασκορπιστικών 
ουσιών εγκεκριμένου τύπου από το ΥΝΑΝΠ, καθώς και 

συσκευή εκτόξευσης αυτών ικανότητας τουλάχιστον 150 
λίτρων την ώρα.

δ. Να υπάρχει στο πλοίο «Σχέδιο άμεσης επέμβασης» 
στο οποίο θα καθορίζονται οι ενέργειες που θα προβαί-
νει καθένα από τα μέλη του πληρώματος σε περίπτωση 
διαρροής πετρελαίου.

2. Κάθε προηγούμενη με το ίδιο θέμα Απόφαση κα-
ταργείται.

3. Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης υπόκεινται 
στις κυρώσεις του άρθρου 13 παρ. 1 εδαφ. β (i) του
π.δ. 55/1998 (Α΄58) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Ελευσίνα, 10 Μαρτίου 2017

Ο Κεντρικός Λιμενάρχης

ΤΡΥΦΩΝ ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02010042403170008*




