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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
25 Αυγούστου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2133.1/49509/2020
Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού
Λιμένων υπ’ αρ. 16 «Για τα θαλάσσια ταξί».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περ. α) του άρθρου 156 του Κώδικα Δημοσίου
Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον
του ν.δ. 187/1973 (Α’ 261), όπως ισχύει,
β) του άρθρου 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 102), όπως ισχύει,
γ) 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 Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού» (Α’ 114),
δ) της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 16 του π.δ. 13/2018
«Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26), όπως ισχύει,
ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121), όπως ισχύει,
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), όπως ισχύει.
2. Την υπ’ αρ. 2811.8/45984/2020/16-7-2020 εισήγηση
της ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ, σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αρ. Φύλλου 3518

Άρθρο Πρώτο
Εγκρίνουμε την παρακάτω τροποποίηση του Γενικού
Κανονισμού Λιμένων υπ’ αρ. 16 «Για τα θαλάσσια ταξί»
(Β’ 795/1995), ως ισχύει.
Τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων
υπ’ αρ. 16 «Για τα θαλάσσια ταξί»
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περ. α) του άρθρου 156 του Κώδικα Δημοσίου
Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον
του ν.δ. 187/1973 (Α’ 261), όπως ισχύει,
β) του ν.δ. 444/1970 «Περί αρμοδιοτήτων Λιμενικού
Σώματος και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφαλείας» (Α’ 39), όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (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 Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού» (Α’ 114),
ε) της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 16 του π.δ. 13/2018
«Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26), όπως ισχύει,
στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121), όπως ισχύει,
ζ) 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), όπως ισχύει.
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Άρθρο Μόνον
Τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων
υπ’ αρ. 16
Ο Γενικός Κανονισμός Λιμένων αρ. 16 «Για τα θαλάσσια
ταξί» που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 3131.2/22/08-08-1997
(Β’ 795/1997) απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας τροποποιείται εν μέρει ως ακολούθως:
α) Η περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται
ως εξής:
«α) το πλοίο:
αα) να είναι εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα για την
κατηγορία του πιστοποιητικά αξιοπλοΐας σε ισχύ,
αβ) να είναι κόρων ολικής χωρητικότητας άνω των
πέντε (5) και ολικού μήκους άνω των έξι (6) μέτρων,
αγ) να αναπτύσσει ταχύτητα μεγαλύτερη από είκοσι
(20) κόμβους, υπό ευνοϊκές καιρικές συνθήκες
αδ) να μεταφέρει μέχρι οκτώ (8) κατ’ ανώτατο όριο
επιβάτες, διαθέτοντας για αυτούς μόνιμα στεγασμένο
κατά το χειμώνα και σκιαζόμενο κατά το θέρος χώρο».
β) Η παρ. 4 του άρθρου 3, αντικαθίσταται ως εξής:
«Εφόσον ο αναγγέλλων είναι νομικό πρόσωπο, οι προϋποθέσεις και τα προσόντα που ισχύουν για τα φυσικά
πρόσωπα θα πρέπει να συντρέχουν στον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου από τον οποίο αναλαμβάνονται και υπογράφονται όλες οι ενέργειες και διαδικασίες, ενώ η βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων
της παρ. 7, εκδίδεται στο όνομα του νομικού προσώπου.
Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλονται επιπρόσθετα:
α. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του καταστατικού της
εταιρείας, μετά όλων των τυχόν τροποποιήσεων του, το
οποίο προβλέπει την εκτέλεση τέτοιων εργασιών,
β. πρόσφατο (εντός εξαμήνου) πιστοποιητικό ή βεβαίωση από την αρμόδια, κατά περίπτωση, Υπηρεσία, από
το/ην οποίο/α να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος του
νομικού προσώπου και
γ. υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/1986
(Α’ 75), του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή, στην οποία δηλώνεται ότι:
“(Επωνυμία νομικού προσώπου) διαθέτει την υπ’ αρ.
…………………………. δήλωση έναρξης εργασιών, για
τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, η οποία έχει χορηγηθεί
από τη Δ.Ο.Υ. ……………. και δεν τελεί υπό πτώχευση,
πτωχευτικό συμβιβασμό, συνδιαλλαγή, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση, και
ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση για να τεθεί σε κάποια από
τις παραπάνω καταστάσεις”».
γ) Η παρ. 10 του άρθρου 3, αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση αλλαγής κυριότητας νομίμως δραστηριοποιούμενου θαλάσσιου ταξί, το δικαίωμα δραστηριοποίησής του μεταβιβάζεται ελεύθερα, για όσο χρόνο
το πλοίο δραστηριοποιείται ως θαλάσσιο ταξί, σύμφωνα
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με τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού. Για την κατά τα
ανωτέρω μεταβίβαση πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 2. O νέος πλοιοκτήτης υποβάλλει στη Λιμενική Αρχή την αναγγελία της παρ. 2, συνυποβάλλοντας
τα δικαιολογητικά της παρ. 3 και καταβάλλοντας τα ποσά
του πρώτου εδαφίου της παρ. 7. Σε περίπτωση νομικού
προσώπου πρέπει να πληρούνται και οι προϋποθέσεις
της παρ. 4. Εντός πενήντα (50) ημερών από την υποβολή
της αναγγελίας και εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, η Λιμενική Αρχή αφαιρεί την παλαιά βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων ή ανακαλεί την
παλαιά άδεια και εκδίδει βεβαίωση συνδρομής νομίμων
προϋποθέσεων στο όνομα του δικαιούχου.».
δ) Η παρ. 1 του άρθρου 11, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. α) Άδειες θαλασσίων ταξί που έχουν ανανεωθεί
σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. α) του άρθρου
12 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων υπ’ αρ. 16 «Για τα
θαλάσσια ταξί», όπως αυτός εγκρίθηκε με την υπ’ αρ.
3131.2/22/97/11- 8-1997 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (Β’ 795/1997), εξακολουθούν να ισχύουν
μέχρι την ημερομηνία λήξης τους, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παρ. 8 του άρθρου 3. Μετά την λήξη της
ισχύος τους το πλοίο συνεχίζει να δραστηριοποιείται ως
θαλάσσιο ταξί, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του
άρθρου 3, πλην των υποπερ. αβ) και. αγ) της παρ. 2 του
ίδιου άρθρου.
β) Άδειες θαλασσίων ταξί που έχουν εκδοθεί σύμφωνα
με τις εκάστοτε προϊσχύουσες διατάξεις του παρόντος,
εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την ημερομηνία λήξης
τους, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παρ. 8 του
άρθρου. 3. Μετά την λήξη της ισχύος τους, το πλοίο συνεχίζει να δραστηριοποιείται ως θαλάσσιο ταξί, εφόσον
πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3.
γ) Στις περ. α) και β) εκδίδεται η βεβαίωση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 3, χωρίς την καταβολή των ποσών του πρώτου εδαφίου της παρ. 7 του
ίδιου άρθρου.
δ)Θαλάσσια ταξί εφοδιασμένα με βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων, που έχει εκδοθεί σε αντικατάσταση αδειών της περ. α) ή της περ. β), συνεχίζουν
να δραστηριοποιούνται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. α) ή της περ. β), αντίστοιχα, τηρουμένων
των προϋποθέσεων της παρ. 8 του άρθρου 3.
ε) Θαλάσσια ταξί εφοδιασμένα με βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων, που έχει εκδοθεί σύμφωνα
με τις εκάστοτε προϊσχύουσες διατάξεις του παρόντος,
συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται, εφόσον πληρούνται
οι προϋποθέσεις του άρθρου 3, τηρούμενων των προϋποθέσεων της παρ. 8 του ίδιου άρθρου.
στ) To ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A’ του Γενικού Κανονισμού Λιμένων
αριθμ. 16 αντικαθίσταται ως εξής:
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«ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȰʚ
ȰȻɈȸɇȸ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼɲɿʏɼʅɲʏʉʎ͗ΖΖȰʆɲɶɶɸʄʀɲɷʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉʀɻʍɻʎʋʄʉʀʉʐʘʎɽɲʄɳʍʍɿʉʏɲʇʀΖΖ
ȰɆȻȺɀ͘ɅɆɏɈɃȾɃȿȿɃɉ ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ
ɅɆɃɇ

ȿȻɀȵɁȻȾȸ ȰɆɍȸ ( ............................. )
ɅɃɉȾȰɈȰɈȻȺȵɈȰȻȸȰȻɈȸɇȸ
ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿɲʋʊʏɻʆɉʋɻʌɸʍʀɲ
ɇɈɃȻɍȵȻȰȰȻɈɃɉɁɈɃɇ͗

Ƀ- ȸɃʆʉʅɲ
ɄʆʉʅɲɅɲʏɹʌɲ
Ʉʆʉʅɲɀɻʏɹʌɲʎ
Ȱ͘ȴ͘Ɉ͘Ύ
Ȱʌɿɽ͘ȴɿɲɴ͘Ύ
Ȱ͘Ɍ͘ɀ

ȵʋʙʆʐʅʉ
ȵʋʙʆʐʅʉɅɲʏɹʌɲ
ȵʋʙʆʐʅʉɀɻʏɹʌɲʎ
Ȱʌɿɽ͘Ȳɿɴʄ͘ɉɶɸʀɲʎΎ
Ȱʌɿɽ͘ȱɷɸɿɲʎɃɷɼɶɻʍɻʎΎ ɉʋɻʃʉʊʏɻʏɲ͗
ȴ͘Ƀ͘ɉ͘

ȸʅɸʌ͘ɶɹʆʆɻʍɻʎ(1)

Ɉʊʋʉʎɶɹʆʆɻʍɻʎ

ɈʊʋʉʎȾɲʏʉɿʃʀɲʎ
Ƀɷʊʎ
Ȱʌɿɽ͘
Ɉ͘Ⱦ͘
Ɉɻʄ͗
e- ŵĂŝů͗
;ϭͿȰʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿʉʄʉɶʌɳʔʘʎʃɲɿʃɲʏʊʋɿʆɲʌɿɽʅɻʏɿʃɳ͕ʘʎʋʄɼʌɻʎɸʇɲʗɼʔɿʉʎɲʌɿɽʅʊʎɻɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ɶɹʆʆɻʍɻʎ͗ʋ͘ʖ͘ɻϳɌɸɴʌʉʐɲʌʀʉʐϭϵϲϵɶʌɳʔɸʏɲɿɲʌɿɽʅɻʏɿʃɳ͗ϬϳϬϮϲϵ
Ύʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿɹʆɲɲʋʊʏɲɲʋʉɷɸɿʃʏɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎ͘
ɃɆȻɇɀɃɇͬɇɈɃȻɍȵȻȰȵȾɅɆɃɇɏɅɃɉ;ɶɿɲʃɲʏɳɽɸʍɻɲʀʏɻʍɻʎɼʃɲɿʋɲʌɲʄɲɴɼʏɸʄɿʃɼʎɷɿʉɿʃɻʏɿʃɼʎʋʌɳʇɻʎͿ͗
ȰʋɲɿʏɸʀʏɲɿʋʌʉʍʃʊʅɿʍɻɸʇʉʐʍɿʉɷʊʏɻʍɻʎʅɸɸʋɿʃʑʌʘʍɻʏʉʐɶʆɼʍɿʉʐʏɻʎʐʋʉɶʌɲʔɼʎɲʋʊȴɿʉɿʃɻʏɿʃɼȰʌʖɼɼ
ʍʐʅɴʉʄɲɿʉɶʌɲʔɿʃʊʋʄɻʌɸʇʉʑʍɿʉ͘
Ʉʆʉʅɲ
Ʉʆʉʅɲʋɲʏɹʌɲ

ȵʋʙʆʐʅʉ
Ȱ͘ȴ͘Ɉ͘

ɈʊʋʉʎȾɲʏʉɿʃʀɲʎ
Ɉɻʄ͗

Ƀɷʊʎ
e - ŵĂŝů͗

Ȱʌɿɽ͘

ɈȾ

35696

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 3518/25.08.2020



ȵʋɿʄɹʇʏɸʅɸʋʉɿʉʏʌʊʋʉɽɹʄɸʏɸʆɲʋɲʌɲʄɳɴɸʏɸ

Ƀͬȸɲɿʏ͙͘͘

ʏɻʆɲʋɳʆʏɻʍɼʍɲʎ͗
Ɂɲʍɲʎɲʋʉʍʏɲʄɸʀʅɸʍʐʍʏɻʅɹʆɻɸʋɿʍʏʉʄɼʍʏɻȴɿɸʑɽʐʆʍɻ͗
……………………………………………………………….…
Ɂɲʏɻʆʋɲʌɲʄɳɴɸʏɸʉʀɷɿʉʎɲʋʊʏɻʆɉʋɻʌɸʍʀɲʅɲʎ
Ɂɲʏɻʆʋɲʌɲʄɳɴɸʏɸɲʋʊɳʄʄʉʍɻʅɸʀʉ
Ɂɲʏɻʆʋɲʌɲʄɳɴɸɿɸʃʋʌʊʍʘʋʊʎʍɲʎ
ɁɲʍɲʎɲʋʉʍʏɲʄɸʀʅɸĨĂǆʍʏʉʆɲʌɿɽʅʊ͗
ɁɲʍɲʎɲʋʉʍʏɲʄɸʀʅɸĞ– mail
ɇɈɃȻɍȵȻȰɅȿɃȻɃɉ

ɃɁɃɀȰ͗

ȿȻɀȵɁȰɇɁȸɃȿɃȳȻɃɉͬȵȳȳɆȰɌȸɇ͗

ȰɆȻȺɀɃɇɁȸɃȿɃȳȻɃɉͬȵȳȳɆȰɌȸɇ͗

ɃȿȻȾɃɀȸȾɃɇ͗

ȵɈɃɇȾȰȺȵȿȾɉɇȸɇ͗

ȾɃɆɃȻɃȿȻȾȸɇɍɏɆȸɈȻȾɃɈȸɈȰɇ͗

ȰɅȰȻɈɃɉɀȵɁȰȴȻȾȰȻɃȿȸɈȻȾȰ

ɈȻɈȿɃɇȴȻȾȰȻɃȿɃȳȸɈȻȾɃɉ
ȾȰɈȰɈȵȺȸȾȵɀȵɈȸɁȰȻɈȸɇȸ
ϭ͘ Ɍʘʏʉɲʆʏʀɶʌɲʔʉɷɸʄʏʀʉʐʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎɼ ɳʄʄʉʐ
ʏɲʐʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ɸɶɶʌɳʔʉʐ ʊʋʘʎ ɷɿɲɴɲʏɻʌʀʉʐ͕ ɳɷɸɿɲʎ
ʉɷɼɶɻʍɻʎ ɼ ɲʏʉʅɿʃʉʑ ɴɿɴʄɿɲʌʀʉʐ ʃʑʌɿʉʐ ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃʉʑ
ʔʉʌɹɲ;ɲʋʊ ʏɲ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲ ʍʏɻʆ ʋʌɶ ϰ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ϯ
ʏʉʐ ʆ͘ϮϲϵϬͬϭϵϵϵ͕ ʊʋʘʎ ɿʍʖʑɸɿͿ͘ Ƀ ɲɿʏʙʆ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɹʖɸɿ
ʍʐʅʋʄɻʌʙʍɸɿ ʏʉ ϭϴŽ ɹʏʉʎ ʏɻʎ ɻʄɿʃʀɲʎ ʏʉʐ͕ ɶɿɲ ʏʉʆ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʏɻʎʉʋʉʀɲʎʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿʐʋʊʗɻɻ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ɶɹʆʆɻʍɼʎʏʉʐ͘
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Ϯ͘ ɉʋɸʑɽʐʆɻ ȴɼʄʘʍɻ ʏʉʐ ʆ͘ ϭϱϵϵͬϴϲ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɽɲ
ɷɻʄʙʆɸɿʊʏɿ͗
(1) ɷɸʆɷɿʙʃʉʅɲɿʘʎʔʐɶʊʋʉɿʆʉʎɼ ʔʐɶʊɷɿʃʉʎ͘
(2) ɷɸʆɹʖʘʏɸɽɸʀʃɲɿɷɸʆɹʖɸɿʐʋʉɴʄɻɽɸʀɲʀʏɻʍɻʆɲʏɸɽʙ
ʍɸ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʋʏʙʖɸʐʍɻʎ͕ ʍʏɸʌɻʏɿʃɼʎ ɼ ɸʋɿʃʉʐʌɿʃɼʎ
ɷɿʃɲʍʏɿʃɼʎ ʍʐʅʋɲʌɳʍʏɲʍɻʎ͘
(3) ɷɿɲɽɹʏʘʏɻʆɲʌɿɽ͙͙͘ɷɼʄʘʍɻɹʆɲʌʇɻʎɸʌɶɲʍɿʙʆ͕ɶɿɲ
ʏɻ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ͕ ɻ ʉʋʉʀɲ ʅʉʐ ɹʖɸɿ
ʖʉʌɻɶɻɽɸʀɲʋʊ ʏɻ ȴ͘Ƀ͘ɉ .................................................. ;ʍʏɻʆ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʆʉʅɿʃʉʑʋʌʉʍʙʋʉʐɷɻʄʙʆɸʏɲɿɻʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ȻȻȻʏʉʐʐʋʚɲʌɿɽ͘ϱɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʉʑͿ
(4) ɷɸʆ ɹʖʘ ʃɲʏɲɷɿʃɲʍʏɸʀ ɶɿɲ ʃɲʏɲʍʃʉʋɸʀɲ͕ ɷɿɲʍʋʉʌɳ
ʗɸʐɷʙʆ ɸɿɷɼʍɸʘʆ͕ ɸɶʃʄɼʅɲʏɲ ɶɿɲ ʏɲ ʐʋʉʅʆɼʅɲʏɲ͕
ɷʘʌʉɷʉʃʀɲ͕ʃɲʏɲʋʀɸʍɻ͕ɲʋɿʍʏʀɲ͕ʋʌʊʃʄɻʍɻʆɲʐɲɶʀʉʐ ɲʋʊ
ʋʌʊɽɸʍɻ͕

ɴɿɲʍʅʊ͕

ɸʇɲʆɲɶʃɲʍʅʊ

ʍɸ

ɲʍɹʄɶɸɿɲ͕

ɲʋʉʋʄɳʆɻʍɻ͕ ʅɲʍʏʌʉʋɸʀɲ͕ ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ ʋʉʌʆʙʆ͕
ʍʘʅɲʏɸʅʋʉʌʀɲ͕ ʃʄʉʋɼ͕ ʐʋɸʇɲʀʌɸʍɻ͕ ʐʔɲʀʌɸʍɻ͕ ʄɻʍʏɸʀɲ͕
ɸʃɴʀɲʍɻ͕ɲʋɳʏɻ͕ʄɲɽʌɸʅʋʉʌʀɲ͕ʋɲʌɳɴɲʍɻʏʘʆɷɿɲʏɳʇɸʘʆ
ʏʉʐɁʊʅʉʐʋɸʌʀʆɲʌʃʘʏɿʃʙʆ͕ʋɲʌɳɴɲʍɻʏʉʐɁʊʅʉʐʋɸʌʀ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʏʉʐ ɸɽʆɿʃʉʑ ʆʉʅʀʍʅɲʏʉʎ͕ ʋɲʌɳʆʉʅɻ ɲʄɿɸʀɲ
ʅɸ ʖʌɼʍɻ ɸʃʌɻʃʏɿʃʙʆ ɼ ʖɻʅɿʃʙʆ ɼ ʔʐʏɿʃʙʆ ʐʄʙʆ͕
ʋɲʌɳɴɲʍɻ ʏʉʐ Ȱ͘Ɂ͘ ϭϵϮͬϯϲ ʃɲɿ ɶɸʆɿʃɳ ʍɸ ʋʉɿʆɼ ʅɸ ʏɻʆ
ʉʋʉʀɲ ʃɲʏɲɶʆʙʍɽɻʃɸ ɹʍʏʘ ʃɲɿ ʅɸʌɿʃɼ ɲʋʉʍʏɹʌɻʍɻ ʏʘʆ
ʋʉʄɿʏɿʃʙʆɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆɼɹʖʘʃɲʏɲɷɿʃɲʍʏɸʀʏɸʄɸʍʀɷɿʃɲɼ
ɲʅɸʏɳʃʄɻʏɲɶɿɲ͘͘͘͘͘͘ʃɲɿɹʖɸɿʋɲʌɹʄɽɸɿʋɸʆʏɲɸʏʀɲɶɿɲʏɲ
ʋʄɻʅʅɸʄɼʅɲʏɲɼɷɸʃɲɸʏʀɲɶɿɲʏɲʃɲʃʉʐʌɶɼʅɲʏɲ͘
ϯ͘Ɍʘʏʉɲʆʏʀɶʌɲʔʉʏʉʐȵɶɶʌɳʔʉʐȵɽʆɿʃʊʏɻʏɲʎɼʏʉʐ
ɅɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑȾʐʌɿʊʏɻʏɲʎʏʉʐʋʄʉʀʉʐ͘
ϰ͘ ȵʐʃʌɿʆɼʔʘʏʉɲʆʏʀɶʌɲʔɲʏʘʆʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆʘʆɶɿɲ
ʏɻʆʃɲʏɻɶʉʌʀɲʏʉʐͿʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʙʆɲʇɿʉʋʄʉʂɲʎʏʉʐ
ʋʄʉʀʉʐʋʉʐʋʌʊʃɸɿʏɲɿʆɲɷʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉɿɻɽɸʀʘʎɽɲʄɳʍʍɿʉ
ʏɲʇʀ͘
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ϱ͘ɇʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻʆʉʅɿʃʉʑʋʌʉʍʙʋʉʐʋʌʉʍʃʉʅʀɺʉʆʏɲɿ
ɸʋɿʋʌʊʍɽɸʏɲ͗
ȻͿ ȵʐʃʌɿʆɹʎ ʔʘʏʉɲʆʏʀɶʌɲʔʉ ʏʉʐ ʃɲʏɲʍʏɲʏɿʃʉʑ ʏɻʎ
ɸʏɲɿʌɸʀɲʎ͕ ʅɸʏɳ ʊʄʘʆ ʏʘʆ ʏʐʖʊʆ ʏʌʉʋʉʋʉɿɼʍɸʘʆ ʏʉʐ͕ ʏʉ
ʉʋʉʀʉʋʌʉɴʄɹʋɸɿʏɻʆɸʃʏɹʄɸʍɻʏɹʏʉɿʘʆɸʌɶɲʍɿʙʆ͘
ȻȻͿ Ʌʌʊʍʔɲʏʉ ;ɸʆʏʊʎ ɸʇɲʅɼʆʉʐͿ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ɼ
ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɲʋʊʏɻʆɲʌʅʊɷɿɲ͕ ʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻ͕ ɉʋɻʌɸʍʀɲ͕
ɲʋʊʏʉͬɻʆʉʋʉʀʉͬɲʆɲʋʌʉʃʑʋʏɸɿʉʆʊʅɿʅʉʎɸʃʋʌʊʍʘʋʉʎ
ʏʉʐʆʉʅɿʃʉʑ ʋʌʉʍʙʋʉʐ͘
///Ϳɉʋɸʑɽʐʆɻɷɼʄʘʍɻʏʉʐɳʌɽʌʉʐϴʏʉʐʆ͘ϭϱϱϵͬϭϵϴϲ;Ȱʚ
ϳϱͿ͕ ʏʉʐ ʆʉʅʀʅʉʐ ɸʃʋʌʉʍʙʋʉʐ ʏʉʐ ʆʉʅɿʃʉʑ ʋʌʉʍʙʋʉʐ͕
ʅɸ ɽɸʘʌɻʅɹʆʉ ʏʉ ɶʆɼʍɿʉ ʏɻʎ ʐʋʉɶʌɲʔɼʎ ɲʋʊ ɲʌʅʊɷɿɲ
Ȱʌʖɼ͕ʍʏɻʆʉʋʉʀɲɷɻʄʙʆɸʏɲɿʊʏɿ͗
ͨ;ȵʋʘʆʐʅʀɲʆʉʅɿʃʉʑʋʌʉʍʙʋʉʐͿɷɿɲɽɹʏɸɿʏɻʆ ɲʌɿɽʅ͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ ɷɼʄʘʍɻ ɹʆɲʌʇɻʎ ɸʌɶɲʍɿʙʆ͕ ɶɿɲ ʏɻ
ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ͕ ɻ ʉʋʉʀɲ ɹʖɸɿ ʖʉʌɻɶɻɽɸʀ
ɲʋʊ ʏɻ ȴ͘Ƀ͘ɉ͘ ……………. ʃɲɿ ɷɸʆ ʏɸʄɸʀ ʐʋʊ ʋʏʙʖɸʐʍɻ͕
ʋʏʘʖɸʐʏɿʃʊ ʍʐʅɴɿɴɲʍʅʊ͕ ʍʐʆɷɿɲʄʄɲɶɼ͕ ɲʆɲɶʃɲʍʏɿʃɼ
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ͕ ɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻ ɼ ɳʄʄɻ ɲʆɳʄʉɶɻ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ͕ ʃɲɿ
ʊʏɿɷɸʆɹʖɸɿʃɲʏɲʏɸɽɸʀɲʀʏɻʍɻɶɿɲʆɲʏɸɽɸʀʍɸʃɳʋʉɿɲ ɲʋʊ
ʏɿʎʋɲʌɲʋɳʆʘʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎͩ͘
ϲ͘ȴɿʋʄʊʏʐʋʉʐʋɹʌȴɻʅʉʍʀʉʐϮϵ͕ϯϱΦʍʏʉʆȾȰȵϯϰϯϱʅɸ
ʏɻʆɲɿʏɿʉʄʉɶʀɲ͚͛ɶɿɲɷʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉʀɻʍɻɽɲʄɳʍʍɿʉʐʏɲʇʀ͚͛ɼ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊʋɲʌɳɴʉʄʉ͘
ϳ͘ɅɲʌɳɴʉʄʉɷɻʅʉʍʀʉʐɲʋʊȴɃɉϯϬ͕ϬϬΦɼɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊʋɲʌɳɴʉʄʉ͘
ϴ͘ Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ʏɻʎ ɲʌʅʊɷɿɲʎ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎ ʏʉʐ Ⱦʄɳɷʉʐ
ȵʄɹɶʖʉʐɅʄʉʀʘʆ;ȾȵɅͿɼʏʉʐʋɲʌɲʃʉʄʉʐɽʉʑʆʏɲʏʉʋʄʉʀʉ
Ɂɻʉɶʆʙʅʉʆɲ ʊʏɿ ʏʉ ʋʄʉʀʉ ɲʆɲʋʏʑʍʍɸɿ ʏɲʖʑʏɻʏɲ
ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻ ɲʋʊɸʀʃʉʍɿ;ϮϬͿʃʊʅɴʉʐʎ͕ʐʋʊɸʐʆʉʁʃɹʎ
ʃɲɿʌɿʃɹʎʍʐʆɽɼʃɸʎ.
ϵ͘ȰʋʉɷɸɿʃʏɿʃʊʃɲʏɲɴʉʄɼʎʋʉʍʉʑϱϬ͕ϬϬΦʐʋɹʌȵȾɃȵɀɁ͘
ϭϬ͘ ȵʐʃʌɿʆɹʎʔʘʏʉɲʆʏʀɶʌɲʔʉʏʉʐɲʍʔɲʄɿʍʏɼʌɿʉʐ
ʍʐʅɴʉʄɲʀʉʐʏʉʐʋʄʉʀʉʐ͘
ɉɅɃȳɆȰɌȸ

ɃɁɃɀȰɈȵɅɏɁɉɀɃȰȻɈɃɉɁɈɃɇ
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Πειραιάς, 27 Ιουλίου 2020
Ο Αρχηγός
Αντιναύαρχος Λ.Σ. Θεόδωρος ΚΛΙΑΡΗΣ
Άρθρο Δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 27 Ιουλίου 2020
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

35699

35700

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 3518/25.08.2020

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02035182508200008*

