
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της απόφασης του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, «Υπαγωγή 
στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, ολο-
κλήρωση και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής 
λειτουργίας επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 
«ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. 
«ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», για την 
ενίσχυση του με το κίνητρο της επιχορήγησης».

2 Μεταβίβαση και Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού 
σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγω-
γείου.

3 Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπια-
γωγείου με ΜΦΠΑΔ.

4 Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης-Δημοτικού Σχολείου.

5 Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Μυκόνου 
με αριθμ. 40 «Τροποποίηση διατάξεων Ειδικού 
Κανονισμού Λιμένα Μυκόνου αριθμ. 39 «Φορτο-
εκφόρτωση αδρανών υλικών και συσκευασμένων 
φορτίων, που μεταφέρονται με Φ/Γ πλοία στους 
λιμένες Μυκόνου».

6 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 
του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το Β’ εξάμηνο 
του έτους 2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Τροποποίηση της απόφασης του Υφυπουργού 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, «Υπαγωγή 

στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, ολο-

κλήρωση και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής 

λειτουργίας επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 

«ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. 

«ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», για την 

ενίσχυσή του με το κίνητρο της επιχορήγησης».

Με την υπ’  αριθ. 62533/2.6.2017 απόφαση του Υπουρ-
γού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανά-
πτυξης, εγκρίθηκε η τροποποίηση της υπ’  αριθμ. 22774/

ΥΠΕ/5/02398/Ε/Ε_1/1/ν.  3299/04/13.5.2014 (ΦΕΚ  τ.Β’/ 
1462/5.6.2014) απόφασης «Υπαγωγή στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004 όπως ισχύει, ολοκλήρωση και πιστοποίηση 
έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδυτικού σχεδίου 
της επιχείρησης «ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» 
με δ.τ. «ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», για την 
ενίσχυσή του με το κίνητρο της επιχορήγησης» (άρθρο 1, 
παρ. 1 και άρθρο 2, εδάφιο 1 της απόφασης), λόγω μετα-
βολής της επωνυμίας της επιχείρησης σε «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και μεταβολής της εταιρικής της 
σύνθεσης, η οποία γίνεται από ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-
ΔΗΣ με ποσοστό συμμετοχής 50% και ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΝΑΣ-
ΤΑΣΙΑΔΟΥ με ποσοστό συμμετοχής 50%, σε ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ με ποσοστό συμμετοχής 99% και ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΟΓΛΟΥ με ποσοστό συμμετοχής 1,00%.

Η επιχείρηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 
800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008, 
θεωρεί ται ότι παραμένει Πολύ Μικρή επιχείρηση, το δε 
εταιρικό της κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των εξήντα 
δύο χιλιάδων ευρώ (62.000€).

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις 22774/ΥΠΕ/5/ 
02398/Ε/Ε_1/1/ν. 3299/04/13.5.2014 (ΦΕΚ  τ.Β’/1462/ 
5.6.2014) απόφασης.

Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμο-
δοτική Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85, παρ. 7 
του ν. 4399/2016 και την υπ’  αρ. 77685/21.7.2016 υπουρ-
γική απόφαση «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός του 
τρόπου λειτουργίας της» (Β’ 2335).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Υπουργός  Αναπληρωτής Υπουργός
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

Αριθμ. Βαθμ. Προτερ. 94564/Δ1 (2)
Μεταβίβαση και Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού 

σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης -Νηπια-

γωγείου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244/ 

τ.Α΄/1-09-1977).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

19 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2094

20959
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 7 Ιουνίου 2017

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. 2133.2/41190/2017 (5)
Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Μυκό-

νου με αριθμ. 40 «Τροποποίηση διατάξεων Ει-

δικού Κανονισμού Λιμένα Μυκόνου αριθμ. 39 

«Φορτοεκφόρτωση αδρανών υλικών και συ-

σκευασμένων φορτίων, που μεταφέρονται με 

Φ/Γ πλοία στους λιμένες Μυκόνου».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περίπτωσης (β) του άρθρου 156 του Κώδικα 

Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο 
μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α’ 261), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

β) Του άρθρου 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 102), όπως ισχύει.

γ) Του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Με-
ταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου 
και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί-
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

δ) Της περίπτωσης (β) της παραγράφου 4 του άρθρου 
15 του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλί-
ας και Αιγαίου» (Α’ 170).

ε) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

στ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

2. Τον αριθμ. 40 Ειδικό Κανονισμό Λιμένα Μυκό-
νου, ο οποίος υπεβλήθη με την αριθμ. πρωτ.: 2133.2/ 
266/2017/30-03-2017 αναφορά της Λιμενικής Αρχής Μυ-
κόνου, με τις διατάξεις του οποίου ρυθμίζονται θέματα 
που αφορούν στη φορτοεκφόρτωση αδρανών υλικών 
και συσκευασμένων φορτίων, που μεταφέρονται με Φ/Γ 
πλοία στους λιμένες Μυκόνου.

3. Τη με αριθμ. πρωτ. 28056/327/15-03-2017 γνώμη 
Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Πρώτο
Εγκρίνουμε τον παρακάτω Ειδικό Κανονισμό Λιμένα 

Μυκόνου με αριθμ. 40

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕ 
ΑΡΙΘΜΟ 40
«Τροποποίηση διατάξεων Ειδικού Κανονισμού Λι-
μένα Μυκόνου αριθμ. 39 “Φορτοεκφόρτωση αδρα-
νών υλικών και συσκευασμένων φορτίων, που με-
ταφέρονται με Φ/Γ πλοία στους λιμένες Μυκόνου”».

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περίπτωσης (β) του άρθρου 156 του Κώδικα 

Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο 
μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α’ 261), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

β) Του ν.δ. 444/1970 «Περί αρμοδιοτήτων Λιμενικού 
Σώματος και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας των Σω-
μάτων Ασφαλείας» (Α’ 39).

γ) Του άρθρου 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 102), όπως ισχύει.

δ) Του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «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» (Α’ 114).

ε) Της περίπτωσης (β) της παραγράφου 4 του άρθρου 
15 του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλί-
ας και Αιγαίου» (Α’ 170).

στ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Κανονισμού 
αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, εκδίδουμε τον ακόλουθο Ειδικό Κα-
νονισμό Λιμένα:

Άρθρο 1
Όρια ισχύος

Ο παρών Ειδικός Κανονισμός Λιμένα ισχύει στην πε-
ριφέρεια δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής Μυκόνου, 
όπως αυτή καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.
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Άρθρο 2
Τροποποίηση διατάξεων του Ειδικού Κανονισμού 
Λιμένα Μυκόνου με αριθμό 39

Το άρθρο 2 του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Μυκόνου 
με αριθμό 39 (Β’ 917/2003), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 2
1. Η εκφόρτωση στους λιμένες Μυκόνου αδρανών 

υλικών (χαλίκι, άμμος κ.λπ.), καθώς και συσκευασμένων 
υλικών οικοδομών (τσιμέντο, τούβλα κ.λπ.), επιτρέπεται:

(α) Στο Λιμένα «ΛΟΥΛΟΣ» καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους.

(β) Στη Ράμπα έξι (06) του Νέου Λιμένα Μυκόνου 
(Τούρλος), για τα συσκευασμένα υλικά, καθ’ όλη τη δι-
άρκεια του έτους, πλην του μήνα Αυγούστου, καθώς και 
πλην της χρονικής περιόδου επτά (07) ημερών πριν και 
μετά την εορτή του Πάσχα. Κατ’ εξαίρεση, λόγω δυσμε-
νών καιρικών συνθηκών ή για λόγους ανωτέρας βίας, 
κατόπιν έγκρισης της Λιμενικής Αρχής Μυκόνου, επιτρέ-
πεται η διενέργεια φορτοεκφόρτωσης συσκευασμένων 
υλικών στον Παλαιό Λιμένα Μυκόνου.

(γ) Στη Ράμπα έξι (06) του Νέου Λιμένα Μυκόνου 
(Τούρλος), για τα αδρανή υλικά, καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους, πλην των μηνών Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου 
και Σεπτεμβρίου, καθώς και πλην της χρονικής περιόδου 
επτά (07) ημερών πριν και μετά την εορτή του Πάσχα. 
Κατ’ εξαίρεση, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή για 
λόγους ανωτέρας βίας, κατόπιν έγκρισης της Λιμενικής 
Αρχής Μυκόνου, επιτρέπεται η διενέργεια φορτοεκφόρ-
τωσης αδρανών υλικών στον Παλαιό Λιμένα Μυκόνου. 
Επίσης, κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται, στην περίπτωση δη-
μοσίων έργων και έργων κοινωφελών σκοπών, η εξέταση 
αιτήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, για φορτοεκφόρτωση 
αδρανών υλικών την προαναφερόμενη απαγορευτική 
περίοδο.

2. Απαγορεύεται απολύτως η εναπόθεση των αδρανών 
υλικών, καθώς και των συσκευασμένων υλικών οικοδο-
μών σε όλους τους λιμένες της Μυκόνου, οι δε παραλή-
πτες αυτών υποχρεούνται στην άμεση παραλαβή τους.»

Άρθρο 3
Κυρώσεις

Οι παραβάτες του παρόντος Κανονισμού, η εκτέλε-
ση του οποίου ανατίθεται στη Λιμενική Αρχή Μυκόνου, 
ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες ποινικές και αστικές 
ευθύνες κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και 
στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου 
Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του 
ν.δ. 187/1973 (Α’ 261), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Μύκονος, 30 Μαρτίου 2017

Ο Λιμενάρχης

Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. Καραμήτσας Παναγιώτης

Άρθρο Δεύτερο
Έναρξη ισχύος

Η εφαρμογή του Κανονισμού αυτού αρχίζει από τη 
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 6 Ιουνίου 2017

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 500 (6)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 

του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το Β’ εξάμη-

νο του έτους 2017.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/ 

2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 176 του ν.  3584/2007 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινο-
τικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28.07.2007).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4147/2013, του 
άρθρου 31 παρ. 2 του ν. 4258/2014 και του άρθρου 176 
του ν. 4261/2014.

4. Τις υπ’ αριθμ. οικ.2/78400/0022/14.11.2011 και 
οικ.2/41768/0022/20.05.2014 εγκυκλίους του Υπουρ-
γείου Οικονομικών.

5. Την υπ’ αριθμ.9440/8197/26.02.2013 απόφαση 
του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ  621/ 
τ.Β΄/15.3.2013) περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου 
λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Μάνδρας-
Ειδυλλίας.

6. Την υπ αριθμ.77655/51704/13.1.2015 απόφαση του Γ.Γ 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ 122/ τ.Β/21.1.2015) 
περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας ορι-
σμένων υπηρεσιών του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Απο-
ζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού 
ωραρίου- Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση 
του υποχρεωτικού ωραρίου».

8 Τις υπ’ αριθμ. 159/3.4.2015 και 547/15.10.2015 απο-
φάσεις Δημάρχου Μάνδρας - Ειδυλλίας περί ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου.

9. Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη συνο-
λικού ύψους 71.250 €, η οποία θα επιβαρύνει τις εγγε-
γραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού 
έτους 2017 πιστώσεις με ΚΑ ως εξής:

10.6012.0001,10.612.0003 10.6022.0001,15.6012.0001, 
15.6022.0001, 20.6012.0001, 20.6022.0001, 25.6012.0001, 
25.6022.0001, 30.6012.0001, 30.6022.0001, 35.6012.0001, 
45.6012.0001.

10. Το γεγονός ότι απαιτείται πρόσθετη και υπερωρι-
ακή απασχόληση του προσωπικού του Δήμου για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών όπως 
ενδεικτικά αναφέρονται:

-Συνεχής λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας.
-Λειτουργία του Δημοτικού Νεκροταφείου κατά τις 

Κυριακές και αργίες.




