
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της Υ135/15-3-2016 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Σύσταση Επιτροπής για την Κα-
ταπολέμηση της Διαφθοράς» (Β’ 711).

2 Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής 
«Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμμα-
τέα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 
(π.δ. 116/2014, όπως ισχύει).

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

4 Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγα-
ζόμενου με ΜΦΠΑΔ.

5 Καθορισμός υλικών, μέσων και οργάνωσης προ-
στασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος που πρέ-
πει να διαθέτουν τα βυτιοφόρα οχήματα που 
ασχολούνται με πετρελεύσεις και παραλαβή πε-
τρελαιοειδών καταλοίπων στην περιοχή δικαιο-
δοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. Υ34 (1)
Τροποποίηση της Υ135/15-3-2016 απόφασης 

του Πρωθυπουργού «Σύσταση Επιτροπής για την 

Καταπολέμηση της Διαφθοράς» (Β’ 711).

  Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tης παραγράφου 3 του άρθρου 25 και του άρθρου 

90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98),

β) του π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλέξιου Τσίπρα ως 
Πρωθυπουργού» (Α’ 113),

γ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 116),

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

ε) της Υ2/28-8-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού 
«Διορισμός Γενικού Γραμματέα στη Γενική Γραμματεία 
Κυβέρνησης» (ΥΟΔΔ 619),

στ) της 84971/7-11-2016 απόφασης του Πρωθυπουρ-
γού και του Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης, Δια-
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Διορισμός Γενι-
κού Γραμματέα για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς» 
(ΥΟΔΔ 609),

ζ) της 4360/09-02-2017 απόφασης του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Εσωτερικών «Παράταση ανά-
θεσης καθηκόντων Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο 
Εσωτερικών» (ΥΟΔΔ 75).

2. Την Υ135/15-3-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Σύσταση Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Δια-
φθοράς» (Β’ 711).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 της Υ135/15-3-2016 

απόφασης του Πρωθυπουργού αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στην Επιτροπή συμμετέχουν:
α) ο Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 

και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δημήτριος Παπαγγελό-
πουλος, ως Πρόεδρος,

β) ο Υπουργός Επικρατείας Δημήτριος Τζανακόπουλος,
γ) η Υφυπουργός Οικονομικών Αικατερίνη Παπανά-

τσιου,
δ) ο Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας της 

Κυβέρνησης Μιχαήλ Καλογήρου,
ε) ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών 

Κωνσταντίνος - Νικόλαος Πουλάκης,
στ) ο Γενικός Γραμματέας για την Καταπολέμηση της 

Διαφθοράς Κωνσταντίνος Χρήστου.».

Άρθρο 2 
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-

σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Μαρτίου 2017

Ο Πρωθυπουργός 
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην περιοχή Γα-
λότα Ισθμού στην Κόρινθο, με νόμιμο εκπρόσωπο στο 
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων την 
Ατσόγλου Κανέλλα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 13 Μαρτίου 2017 

Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

    Ι 

 Αριθμ. 2261.6/1006/17 (5)
Καθορισμός υλικών, μέσων και οργάνωσης προ-

στασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος που πρέ-

πει να διαθέτουν τα βυτιοφόρα οχήματα που 

ασχολούνται με πετρελεύσεις και παραλαβή πε-

τρελαιοειδών καταλοίπων στην περιοχή δικαιο-

δοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας».

  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 6 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 τροποποιήσεών του,

γ. της αρίθμ. πρωτ. 3217.4/03/99/1999 Δ/γή ΥΕΝ/
ΚΠΝΠ/ΔΙΠΘΑΠ-Α’ «Υλικά και μέσα προστασίας θαλασσί-
ου περιβάλλοντος που πρέπει να φέρουν τα βυτιοφόρα 
οχήματα κατά τη διάρκεια της πετρέλευσης των πλοίων»,

δ. του αριθμ. 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 ασφάλεια, την εύρυθμη λειτουργία της περιο-
χής δικαιοδοσίας Κ.Λ. Ελευσίνας καθώς και την ανάγκη 
βελτίωσης των μέτρων προστασίας του θαλασσίου πε-
ριβάλλοντος κατά την διάρκεια εργασιών ανεφοδιασμού 

πλοίων με καύσιμα και την παραλαβή πετρελαιοειδών 
καταλοίπων από βυτιοφόρα οχήματα., αποφασίζουμε:

1. Όλα τα βυτιοφόρα οχήματα που κινούνται στη περι-
οχή δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας 
για τη παράδοση καυσίμων σε πλοία ή και την παραλαβή 
πετρελαιοειδών καταλοίπων από πλοία, με ευθύνη των 
ιδιοκτητών και οδηγών τους θα είναι εφοδιασμένα, ανά-
λογα με τη μεταφορική τους ικανότητα, με τα ακόλουθα 
υλικά και μέσα καταπολέμησης ρύπανσης:

Α.  ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΧΡΙ 
ΟΚΤΩ (08) m³.

α. Δύο (02) κουβάδες για την αντιμετώπιση τυχόν 
διαρροών.

β. Ένα (01) σάκο με περιεχόμενο εκατό (100 τεμάχια) 
απορροφητικές πετσέτες.

Β.  ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 
ΟΚΤΩ (08) m³.

α. Δύο (02) κουβάδες για την αντιμετώπιση τυχόν
διαρροών.

β. Ένα (01) σάκο με περιεχόμενο εκατό (100 τεμάχια) 
απορροφητικές πετσέτες και απορροφητικό φράγμα 
μήκους έξι (06 m) μέτρων.

γ. Μέσο επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο).
2. Στα βυτιοφόρα οχήματα άνω των οκτώ (08) m³ συ-

νίσταται προαιρετικά να υπάρχει και ένας (01) βοηθός.
3. Τα μέσα και υλικά αντιρρύπανσης μπορούν εναλλα-

κτικά να βρίσκονται σε άλλο όχημα συνοδείας ή σε άλλο 
βυτιοφόρο που συμμετέχει στη παράδοση-παραλαβή.

4. Ο οδηγός του βυτιοφόρου οχήματος και ο βοηθός 
του οφείλουν να γνωρίζουν τις ενέργειες στις οποίες θα 
προβούν στην περίπτωση ρύπανσης και συγκεκριμένα:

α. Τις ενέργειες διακοπής της διαρροής και αποτρο-
πής της διαρροής του καυσίμου ή των πετρελαιοειδών 
καταλοίπων.

β. Την ανάπτυξη και χρήση του διατιθέμενου εξοπλι-
σμού καταπολέμησης ρύπανσης για τον καθαρισμό του 
χερσαίου ή θαλασσίου χώρου.

γ. Τηλέφωνα του ιδιοκτήτη και του φορτωτή, για την 
ενημέρωση της Λιμενικής Αρχής.

δ. Τηλέφωνα ανάγκης για τη κλήση ενισχύσεων.
5. Κάθε προηγούμενη με το ίδιο θέμα Απόφαση κα-

ταργείται.
6. Οι παραβάτες της παρούσας Απόφασης υπόκει-

νται στις κυρώσεις του άρθρου 13 παρ. 1 εδαφ. β (i) του 
π.δ. 55/1998 (Α’58) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. 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, 15 Μαρτίου 2017 

Ο Κεντρικός Λιμενάρχης

ΤΡΥΦΩΝ ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ  

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