
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση - Συμπλήρωση της υπό στοιχεία 
Φ15/4187/266/2012 κοινής υπουργικής απόφα-
σης «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών 
Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, 
στην Άδεια Εγκατάστασης - Λειτουργίας που εμπί-
πτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3982/2011 και 
κατατάσσονται στην Β κατηγορία του άρθρου  1 
του ν. 4014/11» (Β’ 1275).

2 Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου στην Ανεξάρ-
τητη Διοικητική Αρχή «Επιτροπή Ανταγωνισμού» 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.  9 του άρ-
θρου 16 του ν. 4753/2020.

3 Ορισμός αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Γραμ-
ματείας Εμπορίου και Προστασίας του Κατανα-
λωτή, σε εφαρμογή της εξουσιοδότησης του άρ-
θρου 15 του ν. 4796/2021 (Α’ 63).

4 Στελέχωση των επαγγελματικών τουριστικών ημε-
ρόπλοιων που εκτελούν πλόες κενά φορτίου και 
επιβατών στην ημεδαπή μεταξύ λιμένων ή όρμων 
κειμένων εντός του αυτού κόλπου ή εντός δυο συ-
νεχόμενων κόλπων ή σε παρακείμενες ακτές.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 72588 (1)
   Τροποποίηση - Συμπλήρωση της υπό στοιχεία 

Φ15/4187/266/2012 κοινής υπουργικής απόφα-

σης «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών 

Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, 

στην Άδεια Εγκατάστασης - Λειτουργίας που εμπί-

πτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3982/2011 και 

κατατάσσονται στην Β κατηγορία του άρθρου 1 

του ν. 4014/11» (Β’ 1275). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη: 
Α. Τις διατάξεις: 
1. Του Β’ μέρους του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της 

αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητι-

κών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 143) και ειδικότερα τις παρ. 1 και 5 
του άρθρου 36. 

2. Του ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την 
άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 230).

3. Του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση 
έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε 
συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου 
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος» (Α’ 209) και ειδικότερα της παρ. 3 του άρθρου 8. 

4. Της υπό στοιχεία Φ.15/4187/266/2012 (Β’ 1275) κοι-
νής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνι-
στικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής “Καθορισμός Πρότυπων Περι-
βαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστη-
ριότητας στην Άδεια Εγκατάστασης-Λειτουργίας, για τις 
δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του ν. 3982/2011 και κατατάσσονται στην Β κατηγορία 
του άρθρου 1 του ν. 4014/2011”, όπως τροποποιήθηκε 
με την υπό στοιχεία 127402/1487/Φ15/01.12.2016 κοινή 
υπουργική απόφαση (Β΄ 3924) και με την υπ’ αρ. 135207/ 
1801/08.12.2017 κοινή υπουργική απόφαση αντίστοιχα 
(Β΄ 4333). 

5. Της υπό στοιχεία οικ. 483/35/Φ.15/17.01.2012 από-
φασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα-
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός τύπου, δι-
καιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση 
και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων 
του ν. 3982/2011 (Α’ 143), την τροποποίηση και την ανα-
νέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή 
τεχνική ανασυγκρότηση» (Β’ 158). 

6. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133). 

7. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192). 

8. Του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160). 

9. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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10. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121). 

11. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123). 

12. Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155). 

13. Του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων με-
ταξύ Γενικών Γραμματέων» (Α’ 156). 

14. Της υπό στοιχεία 2/07.01.2021 (Β’ 45) κοινής από-
φασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νικόλαο Ταγαρά». 

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

Άρθρο 1 
Μετά την παρ. 5 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία 

Φ.15/4187/266/2012 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περι-
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορι-
σμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), 
κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης - 
Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του ν. 3982/2011 και κατατάσσονται 
στην Β Κατηγορία του άρθρου 1 του ν.  4014/2011.» 
(Β΄ 1275) προστίθεται παράγραφος 5α ως ακολούθως:

«5α. Εφόσον η δραστηριότητα δεν εμπίπτει στις ανω-

τέρω παραγράφους και βρίσκεται σε καθεστώς γνω-
στοποίησης εγκατάστασης ή λειτουργίας, του άρθρου 6 
του ν. 4442/2016 (Α΄ 230), η υπαγωγή σε Πρότυπες Πε-
ριβαλλοντικές Δεσμεύσεις διενεργείται, με ξεχωριστή 
απόφαση της αρμόδιας Αδειοδοτούσας Αρχής, μετά 
από σχετικό αίτημα του φορέα της δραστηριότητας και 
την υποβολή δήλωσης υπαγωγής. Για τις ανάγκες της 
παρούσας το ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος Ι της 
υπό στοιχεία οικ. 483/35/Φ.15/17.01.2012 απόφασης 
(Β΄ 158), με το παράρτημά του, επέχει θέση δήλωσης 
υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις. 
Η απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές 
Δεσμεύσεις ακολουθεί το υπόδειγμα του Παραρτήμα-
τος ΙΙ που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της γνωστοποίησης εγκατάστασης 
ή λειτουργίας». 

Άρθρο 2 
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπό στοιχεία 

Φ.15/4187/266/2012 (Β’  1275) κοινή απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι-
λίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα-
γής «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύ-
σεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας στην Άδεια 
Εγκατάστασης-Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3982/2011 και 
κατατάσσονται στην Β κατηγορία του άρθρου 1 του 
ν. 4014/2011.

Άρθρο 3 
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη-

μοσίευσή της. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Απόφαση Υπαγωγής Σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ……                                                                                  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
 Δ/ΝΣΗ…………..                                                                                     Α.Π.:
Οδός/αριθμός…..
Πληροφορίες….                                                                                    ΠΡΟΣ: 
(φορέας)
Τηλ:
e-mail:

Θέμα: Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της δραστηριότητας 
…………..… στην (οδό/θέση) ………… της Π.Ε…………………………… της Περιφέρειας ……

Σχετικά:

1. Το με Α.Π……………………….. Υποβληθέν ερωτηματολόγιο μετά του παραρτήματος αυτού 

2. ………………………………………………..
(Στα σχετικά μνημονεύονται οι διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, με τα έγγραφα ή τις  γνωμοδοτήσεις των Υπηρεσιών που 
συνυποβλήθηκαν, καθώς και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο)
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 29 Ιουνίου 2021

Οι Υπουργοί

 Υφυπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

β. Θέση της δραστηριότητας ………….  ( Τοπωνύμιο, Δήμος, Περιφερειακή Ενότητα, Περιφέρεια)

γ. Φορέας της δραστηριότητας …………………………….

δ. Κ.Α.Δ.2008:………………………………………………………………………

2.       Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
Η δραστηριότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 της παρούσας, σύμφωνα με τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν υπευθύνως από τον φορέα  της δραστηριότητας, με το υπ’ 
αριθμ. 1 σχετικό, υπάγεται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με το  
Παράρτημα ΙΙ της  υπ’ αριθμ. Φ.15/4187/266/2012 (Β΄ 1275) κοινής απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής.

Αναλυτικότερα:

……………………………………………………………………………………………………………………………

(αναφέρονται αναλυτικά ή κωδικοποιημένα  οι ΠΠΔ του παραρτήματος Ι που βρίσκουν εφαρμογή για την αναφερόμενη 
στην παράγραφο 1 δραστηριότητα)

Επιπλέον, τίθενται οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι: (όπου απαιτείται, βάσει 
γνωμοδοτήσεων αρμόδιου Δασαρχείου, Αρχαιολογικής Υπηρεσίας κ.τ.λ.)
………………………………………………………………………………………………..

Ο Προϊστάμενος 

(υπογραφή)

Συνημμένα

………………

1. Στοιχεία της δραστηριότητας
(συμπληρώνονται τα αντίστοιχα στοιχεία με βάση το υποβληθέν ερωτηματολόγιο)

α. Ονομασία της δραστηριότητας ………………………..
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Αριθμ. 72726 (2)
    Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου στην Ανε-

ξάρτητη Διοικητική Αρχή «Επιτροπή Ανταγωνι-

σμού» σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του 

άρθρου 16 του ν. 4753/2020. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133). 

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με τις διατάξεις της 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019. 

γ) Του ν. 3959/2011 «Προστασία του ελεύθερου αντα-
γωνισμού» (Α’ 93).

δ) Της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 4753/2020 (Α’ 227). 
ε) Του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 

της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).
στ) Του ν. 4727/2020 (Α΄ 184). 
ζ) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-

μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

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

θ) Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

ι) Της υπ’ αρ. 719/2.10.2020 κοινής απόφασης του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Ολομέλειας της 
Επιτροπής «Οργανισμός της Επιτροπής Ανταγωνισμού» 
(Β’ 4748).

ια) Της υπ’ αρ. 117/04.01.2013 κοινής υπουργικής από-
φασης «Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επι-
τροπής Ανταγωνισμού» (Β’ 54).

2. Το από 26/02/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Επιτρο-
πής Ανταγωνισμού προς το Γραφείο Υπουργού για την 
ολοκλήρωση της μεταβίβασης κυριότητας του ακινήτου 
επί της οδού Κότσικα 1Α και Πατησίων.

3. Το από 08/04/2021 μήνυμα της Προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης Παρακολούθησης Εποπτευόμενων Φορέων.

4. Το υπ’ αρ. 17246/01-10-2003 συμβόλαιο το οποίο 
μεταγράφηκε στις 02/10/2003 στα βιβλία των μεταγρα-
φών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών στον τόμο 4478 
με αύξ. αριθμ. 193.

5. Το υπ’ αρ. 19058/29-12-2004 συμβόλαιο το οποίο 
μεταγράφηκε στις 14/01/2005 στα βιβλία των μεταγρα-
φών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών στον τόμο 4556 
με αύξ. αριθμ. 226.

6. Την υπ’ αρ. 71070/25-06-2021 εισήγηση του Ανα-
πληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, σύμφωνα με την περ. (ε) της παρ.5 του 
άρθρου 24 του ν. 4270/28-6-2014 (Α΄143), σύμφωνα με 
την οποία θα προκληθεί δαπάνη, που αφορά στα έξοδα 
μεταβίβασης του ακινήτου και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0873 
«Αμοιβές Νομικών Προσώπων» της Επιτροπής Ανταγω-
νισμού, αποφασίζουμε:

1. Μεταβιβάζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 
του άρθρου 16 του ν. 4753/2020, στην Επιτροπή Αντα-
γωνισμού, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η κυριότητα 
του ακινήτου που βρίσκεται στην Αθήνα, επί των οδών 
Κότσικα 1Α και Πατησίων, το οποίο έχει αγοραστεί από 
το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έναντι τιμήμα-
τος που καταβλήθηκε από τους πόρους της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού και στο οποίο η τελευταία στεγάζει τις 
υπηρεσίες της.

2. Η απόφαση αυτή είναι εγγραπτέα στο οικείο κτη-
ματολογικό βιβλίο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Ιουνίου 2021 

Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ι

Αριθμ. 72360 (3)
    Ορισμός αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Γραμ-

ματείας Εμπορίου και Προστασίας του Κατανα-

λωτή, σε εφαρμογή της εξουσιοδότησης του άρ-

θρου 15 του ν. 4796/2021 (Α’ 63). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
Α. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

3. Του ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την 
άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 230).

4. Του άρθρου 15 του ν. 4796/2021 «Απλούστευση 
του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων 
αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθ-
μίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα, 
άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλ-
λες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 63), που παρέχει τη νομο-
θετική εξουσιοδότηση για την έκδοση της πράξης αυτής.
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5. Του άρθρου 133 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για 
την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του 
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 5).

6. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

7. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομα-
σία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδι-
οτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

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

9. Την υπ’ αρ. 59128/27.05.2021 απόφαση της Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων με θέμα «Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για 
την επεξεργασία προτάσεων βελτίωσης του θεσμικού 
πλαισίου αδειοδότησης των Καταστημάτων Υγειονομι-
κού Ενδιαφέροντος και των θεάτρων κινηματογράφων».

Β.
1. Την ανάγκη ενσωμάτωσης των αποτελεσμάτων της 

διαδικασίας βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου, όπως 
αυτή ρητά ορίζεται στην υπ’ αρ. 59128/27.05.2021 από-
φαση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

2. Την ανάγκη στήριξης της κοινωνίας και της επιχειρη-
ματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας 
και εποπτείας της αγοράς.

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71432/25.06.2021 εισήγη-
ση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τη Διεύθυνση θεσμικών Ρυθμίσεων Εμπο-
ρίου της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραμ-
ματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του 
άρθρου 52 του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης (Α’ 192), ως αρμόδια Διεύθυν-
ση για την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής των 
διατάξεων του Κεφαλαίου Ζ’ «Απλούστευση Πλαισίου 
Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέρο-
ντος θεάτρων και Κινηματογράφων», των διατάξεων του 
Κεφαλαίου ΙΘ΄ «Πλαίσιο Άσκησης Ψυχαγωγικών Δραστη-
ριοτήτων Λούνα Πάρκ, Τσίρκων και Παγοδρομίων» του 
ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οι-
κονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 230), 
καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών 
κανονιστικών πράξεων. Η ανωτέρω Διεύθυνση μεριμνά 
και για την παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών προς τους 
δήμους και τις λοιπές αρμόδιες αρχές.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Ιουνίου 2021 

Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Αριθμ. 2241.2/46880/2021 (4)

    Στελέχωση των επαγγελματικών τουριστικών 

ημερόπλοιων που εκτελούν πλόες κενά φορτί-

ου και επιβατών στην ημεδαπή μεταξύ λιμένων 

ή όρμων κειμένων εντός του αυτού κόλπου ή 

εντός δυο συνεχόμενων κόλπων ή σε παρακεί-

μενες ακτές.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 2α του άρθρου 87, όπως ισχύει και του 

άρθρου 90 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου 
(ν.δ. 187/1973, Α’ 261).

β. Των άρθρων 1, 4 και 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρό-
τηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 102).

γ. Της παρ. ζ’ του άρθρου 1 του ν. 4256/2014 (Α’ 92) 
«Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις».

δ. Του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 περί ανασύστασης, 
μεταξύ άλλων, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και 
μετονομασίας του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής (Α’ 114).

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

στ. Του άρθρου 23 του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).

ζ. Του π.δ. 141/2014 «Προϋποθέσεις απόκτησης απο-
δεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας 
στα πλοία και άλλες διατάξεις - Αντικατάσταση π.δ. 243/
1998» (Α’232).

η. Του π.δ. 1/2016 «Προϋποθέσεις αντικατάστασης 
Ειδικού Πτυχίου Κυβερνήτη και Ειδικού Πτυχίου Μηχα-
νοδηγού σε Φορτηγά (Φ/Γ) και Επιβατηγά (Ε/Γ) πλοία» 
(Α’ 1).

2. Την ανάγκη ομαλής και αποτελεσματικής δραστηρι-
οποίησης των πλοίων από άποψη στελέχωσης.

3. Τις ειδικές συνθήκες λειτουργίας - δραστηριοποίη-
σης των πλοίων που εκτελούν πλόες κενά φορτίου και 
επιβατών.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

1. Τον καθορισμό της σύνθεσης πληρώματος των 
επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων ολικής χω-
ρητικότητας (ο.χ.) μέχρι 499 που εκτελούν πλόες, κενά 
φορτίου και επιβατών, στην ημεδαπή μεταξύ λιμένων ή 
όρμων κειμένων εντός του αυτού κόλπου ή εντός δυο 
συνεχόμενων κόλπων ή σε παρακείμενες ακτές κατά την 
εκτέλεση πλόων συνολικής διαδρομής έως σαράντα (40) 
ν.μ., ως ακολούθως:
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ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
1.1. Προσωπικό Καταστρώματος

Ολική 
χωρητικότητα 

(ο.χ.- g.t.)
Κυβερνήτης A’ Κυβερνήτης Β’ Κυβερνήτης Γ’ Ναύτης Σύνολο

Μέχρι 25 1 1

26 - 100 1 1 2

101-200 1 2 3

201-300 1 2 3

301-499 1 3 4

α. Επί πλοίων έως 40 ο.χ. που εκτελούν πλόες συνολικής 
διαδρομής μέχρι έξι (6) ναυτικά μίλια (ν.μ.), κατ’ εξαίρεση, 
μπορεί να ναυτολογείται στη θέση του Κυβερνήτη Γ’ ένας 
(1) ναυτικός κάτοχος Ειδικού Πτυχίου Κυβερνήτη, που 
προβλέπεται και έχει χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 
3 του π.δ. 260/2001 (Α’ 185), ή ναυτικός κάτοχος αδείας 
χειριστή πηδαλιούχου, η οποία προβλέπεται από το άρ-
θρο 9 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 17 «Για 
τις λεμβουχικές εργασίες» (Β’ 1136/1997), όπως ισχύει, 
και χορηγείται σύμφωνα με αυτόν, εφόσον στην περιοχή 
αρμοδιότητας της Λιμενικής Αρχής του λιμένα απόπλου 
δεν προσφέρεται Κυβερνήτης Γ’.

β. Επί πλοίων έως 40 ο.χ., που εκτελούν πλόες συνολι-
κής διαδρομής μέχρι τριάντα (30) ν.μ. μπορεί να ναυτο-
λογείται στη θέση του ναύτη ένας (01) ναυτόπαις.

γ. Επί πλοίων από 101 έως 200 ο.χ., που εκτελούν πλόες 
συνολικής διαδρομής μέχρι τριάντα (30) ν.μ., μπορεί στη 
θέση του ενός εκ των δύο ναυτών να ναυτολογείται κά-
τοχος άδειας ναύτη με δικαιώματα υπηρεσίας «κατώτε- 
ρος ναυτικός φυλακής γέφυρας». Εφόσον στην περιοχή 
αρμοδιότητας της Λιμενικής Αρχής του λιμένα απόπλου 
δεν προσφέρεται κάτοχος άδειας ναύτη με δικαιώματα 
υπηρεσίας «κατώτερος ναυτικός φυλακής γέφυρας» μπο- 
ρεί να ναυτολογείται ναυτόπαις.

δ. Επί πλοίων έως 200 ο.χ. που εκτελούν πλόες συνο-
λικής διαδρομής μέχρι τριάντα (30) ν.μ., μπορεί να ναυ-

τολογείται στη θέση του Κυβερνήτη Γ’ ένας (1) κάτοχος 
πτυχίου Κυβερνήτη Γ’ που πληροί τις προϋποθέσεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 1/2016 «Προϋποθέσεις 
αντικατάστασης Ειδικού Πτυχίου Κυβερνήτη και Μηχα-
νοδηγού σε Φ/Γ και Ε/Γ πλοία - Κατάργηση διατάξεων 
π.δ. 260/2001» (Α’ 1) και χορηγείται σύμφωνα με αυτό.

ε. Επί πλοίων από 301 έως 400 ο.χ. μπορεί να ναυτολο-
γείται στη θέση του Κυβερνήτη Α’, Κυβερνήτης Β’.

στ. Επί πλοίων ολικής χωρητικότητας έως 20 κόρους 
(κ.ο.χ.) που δεν υποχρεούνται να καταμετρώνται σε ο.χ., 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 4150/2013 (Α’ 102), 
όπως ισχύει, ως προς το προσωπικό καταστρώματος 
απαιτείται ένας (01) Κυβερνήτης Γ’. Kατ’ εξαίρεση και εφό-
σον τα πλοία αυτά εκτελούν πλόες συνολικής διαδρομής 
μέχρι έξι (6) ν.μ., μπορεί να ναυτολογείται στη θέση του 
Κυβερνήτη Γ’ ένας (1) ναυτικός κάτοχος Ειδικού Πτυχίου 
Κυβερνήτη, που προβλέπεται και έχει χορηγηθεί σύμφω-
να με το άρθρο 3 του π.δ. 260/2001 (Α’ 185), ή ναυτικός 
κάτοχος αδείας χειριστή πηδαλιούχου, η οποία προβλέ-
πεται από το άρθρο 9 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων 
αριθμ. 17 «Για τις λεμβουχικές εργασίες» (Β’ 1136/1997), 
όπως ισχύει, και χορηγείται σύμφωνα με αυτόν, εφόσον 
στην περιοχή αρμοδιότητας της Λιμενικής Αρχής του 
λιμένα απόπλου δεν προσφέρεται Κυβερνήτης Γ’.

1.2. Προσωπικό Μηχανής

Συνολική 
ιπποδύναμη σε BHP Μηχανικός Α’ Μηχανικός Β’ Μηχανικός Γ’ Μηχανοδηγός Α’ Μηχανοδηγός Β’ Σύνολο

Μέχρι 737,55 1 1

737,56 -1.005,75 1 1

1.005,76 - 3.017,25 1 1

3.017,26 - 5.364 1 1 2

5.364,01 -10.000 1 1 2
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α. Πλοία εφοδιασμένα με μηχανές συνολικής ιπποδύ-
ναμης μέχρι 1.005,75 BHP, χαρακτηρισμένα ως τηλεχειρι- 
ζόμενα ή που μπορούν να χαρακτηρισθούν ως πλοία με 
μηχανές «κλειστού τύπου» με αυτόματο χειρισμό αυτών 
από το χώρο διακυβέρνησης, εξαιρούνται από την υπο-
χρέωση για την πρόσληψη προσωπικού μηχανής.

β. Πλοία εφοδιασμένα με μηχανές συνολικής ιπποδύ-
ναμης από 3.017,26 μέχρι 10.000 BHP, χαρακτηρισμένα 
ως τηλεχειριζόμενα ή που μπορούν να χαρακτηρισθούν 
ως πλοία με μηχανές «κλειστού τύπου» με αυτόματο χει-
ρισμό αυτών από το χώρο διακυβέρνησης, υποχρεού-
νται μόνο στην πρόσληψη του προβλεπόμενου από την 
οργανική τους σύνθεση προϊσταμένου μηχανοστασίου.

2. Οι Ναυτολογούμενοι προς άσκηση καθηκόντων 
διακυβέρνησης πλοίου ή διεύθυνσης μηχανοστασίου 
πλοίου οφείλουν να κατέχουν Αποδεικτικό Ναυτικής 
Ικανότητας (Α.Ν.Ι.) που τους παρέχει το δικαίωμα αυτό 
σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.

3. Οι Λιμενικές Αρχές κατά τη διαδικασία του απόπλου 
να επισημαίνουν σε ασκούντες διακυβέρνησης πλοίων, 
με καταχώριση αντίστοιχης εγγραφής στο ημερολόγιο 
γέφυρας αυτών ότι οι απαιτήσεις της νομοθεσίας περί 
προσωπικού πλοίων συμπεριλαμβανομένων αυτών για 
την οργάνωση χρόνου εργασίας - ανάπαυσης ναυτικών 
να τηρηθούν με μέριμνά του και σε κάθε περίπτωση η 
εργασία του πληρώματος δεν θα υπερβαίνει τις δεκα-
τέσσερις (14) ώρες σε οποιοδήποτε εικοσιτετράωρη πε-
ρίοδο. Ενδιαιτήσεις παρέχονται καταλλήλως με ευθύνη 

πλοιοκτήτη και μέριμνα πλοιάρχου ώστε να εξασφα-
λίζεται η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των 
ναυτικών καθώς και η ανάπαυση αυτών. Σίτιση - τρο-
φοδοσία πληρώματος σύμφωνα με διατάξεις κείμενης 
νομοθεσίας.

4. Μετά το πέρας των παραπάνω πλόων και πριν την 
έναρξη της κανονικής δραστηριοποίησης των προρρη-
θέντων πλοίων, με ευθύνη πλοιάρχου και μέριμνα της 
πλοιοκτήτριας εταιρείας, να γίνεται αποκατάσταση της 
οργανικής σύνθεσης πληρώματος αυτών σύμφωνα με 
τις οικείες σχετικές διατάξεις, η οποία θα ελέγχεται από 
τις Λιμενικές Αρχές

5. Η κατά τα ανωτέρω σύνθεση πληρώματος των 
πλοίων τελεί υπό την επιφύλαξη τήρησης των όρων και 
προϋποθέσεων των πιστοποιητικών ασφαλείας αυτών, 
λοιπών όρων περί προσωπικού πλοίων, οργάνωσης 
χρόνου εργασίας - ανάπαυσης ναυτικών, διατροφής και 
τροφοδοσίας, ασφαλούς διαχείρισης, επαγγελματικής 
ασφάλειας και υγιεινής σύμφωνα με την κείμενη νομο-
θεσία, με ευθύνη πλοιοκτήτη και μέριμνα πλοιάρχου.

6. Η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσης 
ελέγχεται από τις κατά τόπο αρμόδιες Λιμενικές Αρχές.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.

  Πειραιάς, 30 Ιουνίου 2021

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   
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*02032992607210008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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