
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση και αποδοχή των τροποποιήσεων στον 
Διεθνή Κώδικα για την Ασφαλή Μεταφορά Συ-
σκευασμένου Πυρηνικού Ακτινοβολημένου Καυ-
σίμου, Πλουτωνίου και Υψηλού Επιπέδου Ραδιε-
νεργών Αποβλήτων επί πλοίων (Κώδικας INF), ο 
οποίος υιοθετήθηκε με την υπουργική απόφαση 
2222.1-1.2/48603/2019 (Β’ 2655).

2 Έγκριση της αριθμ. 191/2019 απόφασης του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Δήμου Στυλίδας, περί τρο-
ποποίησης της συστατικής πράξης του ενιαίου 
ΝΠΔΔ, με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Στυλίδας».

3 Έγκριση της αριθμ. 192/2019 απόφασης του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Δήμου Στυλίδας, περί τρο-
ποποίησης της Συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ 
«Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Στυλίδας».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 2222.1-1.2/90818/2019 (1)
Έγκριση και αποδοχή των τροποποιήσεων στον 

Διεθνή Κώδικα για την Ασφαλή Μεταφορά Συ-

σκευασμένου Πυρηνικού Ακτινοβολημένου Καυ-

σίμου, Πλουτωνίου και Υψηλού Επιπέδου Ραδιε-

νεργών Αποβλήτων επί πλοίων (Κώδικας INF), ο 

οποίος υιοθετήθηκε με την υπουργική απόφαση 

2222.1-1.2/48603/2019 (Β’ 2655). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου τέταρτου του ν. 2208/1994 «Κύρωση 

του Πρωτοκόλλου 1988 που αναφέρεται στη Διεθνή 
Σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη 
θάλασσα 1974» (Α’ 71), όπως ισχύει,

β) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» [άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)].

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, σύμφωνα με το αριθμ. 2811.8/87926/2019/
05-12-2019 έγγραφο Γ.Δ.Ο.Υ., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Εγκρίνεται και γίνεται αποδεκτή η αριθμ. MSC.178 

(79) απόφαση της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) 
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), όπως αυτή 
υιοθετήθηκε την 10η Δεκεμβρίου 2004.

2. Το κείμενο της απόφασης MSC.178(79)/10-12-2004, 
παρατίθεται σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε 
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα ως «ΜΕΡΟΣ Α΄» και 
«ΜΕΡΟΣ Β΄», αντίστοιχα.

3. Σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ του αγγλικού και 
του ελληνικού κειμένου των τροποποιήσεων, που κυρώ-
νονται με την παρούσα απόφαση, κατισχύει το αγγλικό 
κείμενο.

ΜΕΡΟΣ Α΄
(Αγγλικό Κείμενο)

RESOLUTION MSC.178(79)
(adopted on 10 December 2004)

AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CODE FOR THE 
SAFE CARRIAGE OF PACKAGED IRRADIATED NUCLEAR 
FUEL, PLUTONIUM AND HIGH-LEVEL RADIOACTIVE 
WASTES ON BOARD SHIPS (INF CODE)

THE MARITIME SAFETY COMMITTEE.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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RECALLING Article 28(b) of the Convention on the 
International Maritime Organization concerning the 
functions of the Committee.

NOTING resolution MSC.88(71), by which it adopted 
the International Code for the Safe Carriage of Packaged 
Irradiated Nuclear Fuel, Plutonium and High-Level 
Radioactive Wastes on Board Ships (hereinafter referred 
to as “the INF Code”), which has become mandatory 
under chapter VII of the International Convention for the 
Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974 (hereinafter referred 
to as “the Convention”).

NOTING ALSO article VIII(b) and regulation VII/14.1 of 
the Convention concerning the procedure for amending 
the INF Code.

HAVING CONSIDERED, at its seventy-ninth session, 
amendments to the INF Code proposed and circulated 
in accordance with article VIII(b)(i) of the Convention.

1. ADOPTS, in accordance with article VIII(b)(iv) of the 
Convention, amendments to the INF Code, the text of 
which is set out in the Annex to the present resolution.

2. DETERMINES, in accordance with article VIII(b)
(vi)(2)(bb) of the Convention, that the amendments 
shall be deemed to have been accepted on 1 January 
2006 unless, prior to that date, more than one third of 
the Contracting Governments to the Convention or 
Contracting Governments the combined merchant 
fleets of which constitute not less than 50% of the gross 
tonnage of the world’s merchant fleet, have notified their 
objections to the amendments.

3. INVITES Contracting Governments to note that, in 
accordance with article VIII(b)(vii)(2) of the Convention, 
the amendments shall enter into force on 1 July 2006 
upon their acceptance in accordance with paragraph 2
above.

4. REQUESTS the Secretary-General, in conformity with 
article VIII(b)(v) of the Convention, to transmit certified 
copies of the present resolution and the text of the 
amendments contained in the Annex to all Contracting 
Governments to the Convention.

5. FURTHER REQUESTS the Secretary-General to 
transmit copies of this resolution and its Annex to 
Members of the Organization, which are not Contracting 
Governments to the Convention.

ANNEX

AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CODE FOR THE 
SAFE CARRIAGE OF PACKAGED IRRADIATED NUCLEAR 
FUEL, PLUTONIUM AND HIGH-LEVEL RADIOACTIVE 
WASTES ON BOARD SHIPS (INF CODE)

APPENDIX

Form of International Certificate of Fitness for the 
Carriage of INF Cargo

1 In the form of the International Certificate of Fitness 
for the Carriage of INF Cargo, the following new section 

is inserted between the section commencing with 
the words “This certificate is issued” and the section 
commencing with the words “Issued at”:

“Completion date of the survey on which this certificate 
is based: ……………….…………”

         (dd/mm/yyyy)

ΜΕΡΟΣ Β΄
(Ελληνικό Κείμενο)

ΑΠΟΦΑΣΗ MSC.178 (79)
(Υιοθετήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2004)

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΚΩΔΙΚΑ 
ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΥΡΗΝΙ-
ΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ, 
ΠΛΟΥΤΩΝΙΟY ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙ-
ΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (ΚΩΔΙΚΑΣ INF)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 28 (b) της Σύμβασης 

του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού σχετικά με τις 
αρμοδιότητες της Επιτροπής.

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ την απόφαση MSC.88 (71), με την 
οποία υιοθετήθηκε ο Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς Μετα-
φοράς Συσκευασμένων Πυρηνικών Καυσίμων που έχουν 
υποστεί ακτινοβόληση, Πλουτωνίου και Αποβλήτων 
Υψηλής Ραδιενέργειας επί των Πλοίων (εφεξής αναφέ-
ρεται ως «Κώδικας INF»), η οποία έχει γίνει υποχρεωτική 
σύμφωνα με το κεφάλαιο VII της Διεθνούς Σύμβασης 
Ασφάλειας Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS), 1974, (εφεξής 
αναφέρεται ως «η Σύμβαση»).

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΕΠΙΣΗΣ το άρθρο VIII(b) και τον κα-
νονισμό VII/14.1 της Σύμβασης σχετικά με τη διαδικασία 
τροποποίησης του Κώδικα INF.

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙ, στην εβδομηκοστή ένατη σύνοδό 
της, τροποποιήσεις στον Κώδικα INF που προτείνονται 
και κοινοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο VIII (b) (i) της 
Σύμβασης.

1. ΥΙΟΘΕΤΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο VIII (b) (iv) της Σύμ-
βασης, τις τροποποιήσεις στον Κώδικα INF, το κείμενο 
των οποίων παρατίθεται στο Παράρτημα της παρούσας 
απόφασης.

2. ΟΡΙΖΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο VIII (b) (vi) (2) (bb) 
της Σύμβασης, ότι οι τροποποιήσεις πρέπει να εκτιμώ-
νται ότι έχουν γίνει αποδεκτές την 1η Ιανουαρίου 2006 
εκτός εάν, πριν από εκείνη την ημερομηνία, περισσότε-
ρες του ενός τρίτου των Συμβαλλόμενων Κυβερνήσεων 
στην Σύμβαση ή των Συμβαλλόμενων Κυβερνήσεων, οι 
συνδυασμένοι εμπορικοί στόλοι των οποίων αποτελούν 
όχι λιγότερο από το 50% ολικής χωρητικότητας του πα-
γκόσμιου εμπορικού στόλου, έχουν ενημερώσει για τις 
αντιθέσεις τους στις τροποποιήσεις.

3. ΚΑΛΕΙ τις Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις να σημειώ-
σουν ότι, σύμφωνα με το άρθρο VIII (b) (vii) (2) της Σύμ-
βασης, οι τροποποιήσεις πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή 
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την 1η Ιουλίου 2006, μετά την αποδοχή τους σύμφωνα 
με την παράγραφο 2 ανωτέρω.

4. ΑΙΤΕΙΤΑΙ από τον Γενικό Γραμματέα, σε συμμόρφωση 
με το άρθρο VIII (b) (v) της Σύμβασης, να διαβιβάσει επι-
κυρωμένα αντίγραφα της παρούσας απόφασης καθώς 
και το κείμενο των τροποποιήσεων που εμπεριέχονται 
στο Παράρτημα, σε όλες τις Συμβαλλόμενες Κυβερνή-
σεις στην Σύμβαση.

5. ΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ από τον Γενικό Γραμματέα να 
διαβιβάσει αντίγραφα της παρούσας απόφασης και του 
Παραρτήματός της στα Μέλη του Οργανισμού, που δεν 
είναι Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις στην Σύμβαση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΚΩΔΙΚΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙ-
ΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ, ΠΛΟΥ-
ΤΩΝΙΟY ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙ 
ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (ΚΩΔΙΚΑΣ INF)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Έντυπο Διεθνούς Πιστοποιητικού Καταλληλότητας 

Μεταφοράς Φορτίου INF
1 Στο έντυπο του Διεθνούς Πιστοποιητικού Καταλ-

ληλότητας Μεταφοράς Φορτίου INF, το ακόλουθο νέο 
τμήμα παρεμβάλλεται μεταξύ του τμήματος που αρχίζει 
με τις λέξεις «Το παρόν πιστοποιητικό εκδίδεται» και του 
τμήματος που αρχίζει με τις λέξεις «Εκδόθηκε στις»:

«Ημερομηνία ολοκλήρωσης επιθεώρησης στην οποία 
το παρόν πιστοποιητικό βασίζεται........................»

                (ημερομηνία/μήνας/έτος)

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 19 Δεκεμβρίου 2019

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 8245/223774 (2)
Έγκριση της αριθμ. 191/2019 απόφασης του Δη-

μοτικού Συμβουλίου Δήμου Στυλίδας, περί τρο-

ποποίησης της συστατικής πράξης του ενιαίου 

ΝΠΔΔ, με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευ-

τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Στυλίδας». 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδίως των άρθρων 102 
και 103 αυτού,

β) Των άρθρων 239, 240 και 243 του ν. 3463/2006
(Α΄ 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,

γ) Του άρθρου 16 (παρ. 2) του ν. 4147/2013 (Α΄ 98/
26-04-2013) «Κύρωση της από 31-12-2012 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων 
θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσι-
ας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμμα-
τείας της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Επικρατείας» 
και άλλες διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες, αποφάσεις 
του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορούν, μεταξύ άλ-
λων, τροποποίηση των δημοτικών νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου, εγκρίνονται με πράξη του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης (και πλέον Συ-
ντονιστή), η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

δ. Του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47) «Εκδημο-
κρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρα-
τίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις».

ε. Του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), «Μέτρα για 
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατά-
ξεις», με το οποίο προστίθεται άρθρο 28Α στον ν. 4325/
2015, όπως ισχύει.

στ. Του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134), 
«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για 
την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις 
και άλλα επείγοντα ζητήματα».

ζ. Την αριθμ. 1ΣΑΔ/2015 απόφαση - προκήρυξη του 
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης για την επιλογή των Συντονιστών Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων.

η. Την αριθμ. 13917/25 -02-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 
(ΦΕΚ 250 τ. ΥΟΔΔ).

θ. Του π.δ. 138/2010 (Α΄ 231) «Οργανισμός της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας».

2. Την αριθμ. 63967/13-09-2019 (Β΄3537) απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών περί τροποποίησης της 
8440/2011 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουρ-
γίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών 
θεμάτων αυτών»(Β΄ 318).

3. Το άρθρο 2 παρ. 5 της αριθμ. οικ. 6983/85785/
01-06-2017 απόφασης περί παροχής εξουσιοδότησης 
υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντο-
νιστή» του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε.), στον Προϊστάμενο 
της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας (ΦΕΚ Β΄ 
2002), όπως ισχύει.

4. Την αριθμ. 19/196/2011 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Στυλίδας, περί συγχωνεύσεως των 
Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 




