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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Κατανομή δώδεκα (12) ατόμων βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή σε Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού και δώδεκα (12) ατόμων βαθμίδας Καθηγητή
Εφαρμογών σε ΑΕΝ (Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής).

2

Κατανομή για το διορισμό συγγενούς αποβιώσαντος κατά και ένεκα της εκτέλεσης υπηρεσιακού
καθήκοντος στο Υπουργείο Εσωτερικών.

3

Κατανομή δύο (2) Μονίμων εξ Εφεδρείας Αξιωματικών στο Γενικό Επιτελείο Στρατού (Υπουργείο
Εθνικής Άμυνας).

4

Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./95/
21210/4.10.2019 (Β΄ 3866, ΑΔΑ: ΩΦΥΨ465ΧΘΨ2ΙΡ) απόφασης κατανομής προσωπικού στο
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Γενικό Επιτελείο
Αεροπορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 1911/1990 (Α΄ 166), όπως ισχύει.

5

Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ.Γ9/90470/3924/2019
υπουργικής απόφασης «Κανονιστικό πλαίσιο για
την έγκριση φορέων ελέγχου που διενεργούν
αξιολόγηση της συμμόρφωσης, έγκριση σχεδιασμού, περιοδικές επιθεωρήσεις, ενδιάμεσες
επιθεωρήσεις και έκτακτους ελέγχους, κατά περίπτωση, σε μεταφερόμενα δοχεία πίεσης, σε δοχεία αερολυτών, σε μικρά δοχεία που περιέχουν
αέριο (φύσιγγες αερίου), σε φύσιγγες κυψελών
καυσίμων, σε φορητές δεξαμενές και σε UN εμπορευματοκιβώτια πολλαπλών στοιχείων μεταφοράς αερίων (MEGCs), σύμφωνα με τις διατάξεις
της Συμφωνίας ADR» (Β΄ 4948).

Αρ. Φύλλου 3358

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./89/12426
(1)
Κατανομή δώδεκα (12) ατόμων βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή σε Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού και δώδεκα (12) ατόμων βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών σε ΑΕΝ (Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 105), τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012
(Α΄ 54) και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 11 του
ν. 3833/2010 (Α΄ 40).
2. Το π.δ. 81/2019 με θέμα «Σύσταση, συγχώνευση,
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119), το
π.δ. 83/2019 με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121) και το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
3. Την υπ’ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/1.3.2011 κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, για
τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των κριτηρίων
κατανομής προσωπικού (Β΄ 323).
4. Τις υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/1/38531/7.1.2016, όπως
τροποποιήθηκε με την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/144/30395/2017,
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διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1
του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή δύο (2) Μονίμων εξ Εφεδρείας Αξιωματικών στο Γενικό Επιτελείο Στρατού (Υπουργείο Εθνικής
Άμυνας).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Aυγούστου 2020
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εξής: στην περ. ΑΑ1 του διατακτικού αυτής, αντί του
κλάδου ΔΕ/Δ-Γ κατανέμεται σε θέση κλάδου ΠΕ/Δ-Ο.
Κατά τα λοιπά, η ανωτέρω απόφαση κατανομής ισχύει
ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Aυγούστου 2020
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
Ι

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./101/1739
(4)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./95/
21210/4.10.2019 (Β΄ 3866, ΑΔΑ: ΩΦΥΨ465ΧΘΨ2ΙΡ) απόφασης κατανομής προσωπικού στο
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Γενικό Επιτελείο
Αεροπορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 1911/1990 (Α΄ 166), όπως ισχύει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018
«Διατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 105), όπως
ισχύουν, τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου
του ν. 4057/2012 (Α΄ 54) και τις διατάξεις της παρ. 5 του
άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40).
2. Την υπ’ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1.3.2011 κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για
τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των κριτηρίων
κατανομής προσωπικού (Β΄ 323).
3. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1
του ν. 3812/2009.
4. Την υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./95/21210/4.10.2019
(Β΄ 3866, ΑΔΑ: ΩΦΥΨ465ΧΘΨ-2ΙΡ) απόφαση κατανομής προσωπικού στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 1911/1990 (Α΄ 166), όπως ισχύει.
5. Το υπ’ αρ. Φ.471.11/ΑΔ.133/Σ.35/7.1.2020 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας.
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./95/
21210/4.10.2019 (Β΄ 38669, ΑΔΑ: ΩΦΥΨ465ΧΘΨ-2ΙΡ)
απόφασης κατανομής προσωπικού στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 1911/1990 (Α΄ 166) όπως ισχύει, ως

Αριθμ. οικ. Γ2/47399/1435
(5)
Τροποποίηση της υπ’αρ. οικ.Γ9/90470/3924/2019
υπουργικής απόφασης «Κανονιστικό πλαίσιο για
την έγκριση φορέων ελέγχου που διενεργούν
αξιολόγηση της συμμόρφωσης, έγκριση σχεδιασμού, περιοδικές επιθεωρήσεις, ενδιάμεσες
επιθεωρήσεις και έκτακτους ελέγχους, κατά περίπτωση, σε μεταφερόμενα δοχεία πίεσης, σε δοχεία αερολυτών, σε μικρά δοχεία που περιέχουν
αέριο (φύσιγγες αερίου), σε φύσιγγες κυψελών
καυσίμων, σε φορητές δεξαμενές και σε UN εμπορευματοκιβώτια πολλαπλών στοιχείων μεταφοράς αερίων (MEGCs), σύμφωνα με τις διατάξεις
της Συμφωνίας ADR» (Β΄ 4948).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου δεύτερου του ν. 1741/1987 «Κύρωση
Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά
Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) που υπογράφηκε στη
Γενεύη την 30η Σεπτεμβρίου 1957» (Α΄ 225),
β) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» όπως κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
γ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133),
δ) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων» (Α΄ 208),
ε) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151),
στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ζ) της υπ’ αρ. ΔΝΣα΄/οικ. 59172/7775/ΦΝ 459/2019
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
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Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη
Κεφαλογιάννη» (Β΄ 3058),
η) του άρθρου 9 της υπ’ αρ. οικ. Γ5/48222/2474/2019
κοινής υπουργικής απόφασης «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν
στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο με τις Οδηγίες
61/2010/ΕΕ, 2012/45/ΕΕ, 2014/103/ΕΕ, (ΕΕ) 2016/2309,
(ΕΕ) 2018/217 και (ΕΕ) 2018/1846 της Επιτροπής»
(Β΄ 2755), όπως ισχύει.
2. Την ανάγκη συμπλήρωσης του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου για την έγκριση φορέων ελέγχου που
προβλέπονται στα κεφ. 6.2. και 6.7. της Συμφωνίας ADR
ώστε να είναι δυνατή και η έγκριση φορέων ελέγχου
που εμπλέκονται στις διαδικασίες που αφορούν στον
εξοπλισμό εξυπηρέτησης δεξαμενών για τον οποίο
υπάρχει αντίστοιχο πρότυπο στον πίνακα 6.8.2.6.1 της
Συμφωνίας ADR.
3. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Το θέμα της υπ’ αρ. οικ.Γ9/90470/3924/2019 απόφασης (Β΄ 4948) αντικαθίσταται ως εξής:
«Κανονιστικό πλαίσιο για την έγκριση φορέων ελέγχου
που προβλέπονται στα κεφ. 6.2. και 6.7. της Συμφωνίας
ADR και φορέων ελέγχου σχετικών με τον εξοπλισμό
εξυπηρέτησης δεξαμενών του πίνακα 6.8.2.6.1 της Συμφωνίας ADR.».
Άρθρο 2
Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. οικ.
Γ9/90470/3924/2019 απόφασης (Β΄ 4948) προστίθεται
περ. γ) ως εξής:
«γ) ο εξοπλισμός εξυπηρέτησης δεξαμενών για τον
οποίο υπάρχει αντίστοιχο πρότυπο στον πίνακα 6.8.2.6.1
της Συμφωνίας ADR. Εξαιρείται ο εξοπλισμός εξυπηρέ-
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τησης που εμπίπτει στον ορισμό του «μεταφερόμενου
εξοπλισμού υπό πίεση» της Οδηγίας 2010/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης
Ιουνίου 2010, όπως ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με
την υπ’ αρ. 12436/706/2011 κοινή υπουργική απόφαση
(Β΄ 2039).».
Άρθρο 3
Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. οικ.
Γ9/90470/3924/2019 απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 4948) προστίθεται περίπτωση γ) ως εξής:
«γ) διενεργούν εξέταση τύπου, επιβλέπουν την κατασκευή ή επιτηρούν την εσωτερική υπηρεσία ελέγχου
εντός της επιχείρησης σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, οι οποίες πληρούν κατ’ ελάχιστο τις απαιτήσεις του
υποτμήματος 1.8.7 της Συμφωνίας ADR, αναφορικά με
τον εξοπλισμό εξυπηρέτησης δεξαμενών για τον οποίο
υπάρχει αντίστοιχο πρότυπο στον πίνακα 6.8.2.6.1 της
Συμφωνίας ADR.».
Άρθρο 4
Η παρ. 3 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. οικ.Γ9/90470/
3924/2019 απόφασης (Β΄ 4948) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι εγκρίσεις τύπου σύμφωνα με το κεφ. 6.2 της
Συμφωνίας ADR, οι εγκρίσεις σχεδιασμού σύμφωνα με
το κεφ. 6.7 της Συμφωνίας ADR και η έκθεση εξέτασης
τύπου για τον εξοπλισμό εξυπηρέτησης, πριν την έκδοσή
τους, υπόκεινται σε τελική ανασκόπηση και υπογραφή
από τον πιστοποιημένο πραγματογνώμονα ADR του
φορέα ελέγχου.».
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας ξεκινά από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2020
Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
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Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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