
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4229/395/2013 (Β’ 
318) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Προ-
ϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρή-
σεων που δραστηριοποιούνται με την εκτέλεση 
κατεδαφιστικών έργων και εργασιών αφαίρεσης 
αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο 
από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις 
και πλοία, καθώς επίσης και με εργασίες συντήρη-
σης, επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και 
υλικών που περιέχουν αμίαντο».

2 Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ. 
4270/19-01-2017 απόφασης, με περιεχόμενο τη 
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος 
υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» 
στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του 
Υπουργείου Υγείας. 

3 Αποδοχή, εγγυητικής επιστολής για την εταιρεία 
CHARABAJI MARITIME CO. που εδρεύει στα νησιά 
Μάρσαλ.

4 Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 
63 «Αντικατάσταση διάταξης του Γενικού Κανονι-
σμού Λιμένων αριθμ. 50».

5 Επιβολή προστίμου τελωνειακής παράβασης - 
Λαθρεμπορίας στον NAYDENOV NIKOLAY του 
VASILEV με ΑΦΜ 067734259.

6 Ορισμός, Ληξιάρχου Δημοτικής Ενότητας Ομη-
ρούπολης, Δήμου Χίου.

7 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-
λων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορι-
σμένου Χρόνου για το β’ εξάμηνο του έτους 2017.

8 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 
του Ειδικού Ταμείου Οργανώσεως Συναυλιών 
(Ε.Τ.Ο.Σ.) - Ν.Π.Ι.Δ.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 22435/1469 (1)
    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4229/395/2013 

(Β’ 318) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: 

«Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με την 

εκτέλεση κατεδαφιστικών έργων και εργασιών 

αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέ-

χουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, 

εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με 

εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλει-

σμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμί-

αντο».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, KOINΩNIKΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 

ΥΓΕΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώ-

θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποί-
ηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερ-
νητικά όργανα» (Α΄ 98).

2. Το άρθρο 73 παρ. 3 εδάφιο (α) του «ΚΩΔΙΚΑ ΝΟ-
ΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕ-
ΝΩΝ» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία 
και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Α΄ 84).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 212/2006 «Προστασία των 
εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την ερ-
γασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 
91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου» (Α΄ 
212).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(Α’ 210).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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5. Τη γνώμη του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των 
Εργαζομένων (ΣΥΑΕ) (άρθρο 26 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.). (πρακτικό 
1/7.4.2017).

6. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζου-
με:

Άρθρο 1
Το άρθρο 14 της υπ’ αριθμ. 4229/395/2013 (Β’ 318) 

κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα:
«Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρή-

σεων που δραστηριοποιούνται με την εκτέλεση κατεδα-
φιστικών έργων και εργασιών αφαίρεσης αμιάντου ή/και 
υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, 
συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και 
με εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισμού 
αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο», αντι-
καθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 14
Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής − Διαδικασία 

αξιολόγησης των αιτήσεων
1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουρ-

γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης συγκροτείται οκταμελής επιτροπή αποτε-
λούμενη από:

α) Δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

β) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας.
γ) Έναν εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Ερ-

γατών Ελλάδας.
δ) Έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και 

Βιομηχανιών.
ε) Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελ-

λάδος.
στ) Έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Ελλήνων Χημικών.
ζ) Έναν εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλ-

λόγου.
2. Οι αποφάσεις της επιτροπής, εφόσον υπάρχει απαρ-

τία, λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών.
3. Χρέη προέδρου στην επιτροπή ασκεί ο ανώτερος 

στο βαθμό εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και στην περίπτωση ομοιοβάθμων εκείνος που έχει τα 
περισσότερα χρόνια υπηρεσίας στον βαθμό.

4. Οι παραπάνω εκπρόσωποι υποδεικνύονται από τους 
αντίστοιχους φορείς μαζί με τους αναπληρωτές τους.

5. Η επιτροπή του παρόντος άρθρου λειτουργεί με τις 
διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις των σχε-
τικών περί συλλογικών οργάνων διατάξεων του οργανι-
σμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

6. Έργο της επιτροπής είναι ο έλεγχος της συνδρομής 
των νομίμων προϋποθέσεων της Ε.Α.Κ. να εκτελέσει με 
επάρκεια εργασίες διαχείρισης αμιάντου και η σχετική 
γνωμοδότηση προς τη Γενική Διεύθυνση Εργασίας και 
Ένταξης στην Απασχόληση.

7. Ο προβλεπόμενος έλεγχος με επιτόπια επίσκεψη του 
άρθρου 12 της παρούσας απόφασης διενεργείται από 

τρία μέλη της γνωμοδοτικής επιτροπής και συγκεκριμέ-
να έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τους 
εκπροσώπους των εργαζομένων και των εργοδοτών. 
Κατά την επίσκεψη ελέγχεται η πληρότητα και η ορθό-
τητα εφαρμογής των σχετικών διατάξεων.

8. Στις διαδικασίες της παραγράφου 7 συμμετέχει και 
εκπρόσωπος της αρμόδιας υπηρεσίας Επιθεώρησης 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.»

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, 17 Μαΐου 2017

Οι Υπουργοί

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υγείας

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Ι

      Αριθμ. A1β/Γ.Π.οικ. 37092 (2) 
Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ. 

4270/19-01-2017 απόφασης, με περιεχόμενο τη 

μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώμα-

τος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουρ-

γού» στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του 

Υπουργείου Υγείας. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 54 και 90 του «Κώδικα της 

Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργα-
να», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Α’ 98). 

2. Το άρθρο 81 παρ.1 του ν. 1892/1990, «Για τον εκσυγ-
χρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101). 

3. Το π.δ. 63/2005, «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», ιδίως το 
άρθρο 54 (Α΄ 98). 

4. Το π.δ. 106/2014, «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α΄ 173), όπως ισχύει. 

5. Το π.δ. 73/2015, «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116). 

6. Τη με αριθ. Α1α/οικ. 14111/2015 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 94/ΥΟΔΔ/04-03-2015) περί 
διορισμού Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του 
Υπουργείου Υγείας. 

7. Τη με αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ. 4270/19-01-2017 από-
φαση, με περιεχόμενο τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή 
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      Αριθμ. 2133.1/35094/2017 (4)
Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 

63 «Αντικατάσταση διάταξης του Γενικού Κανο-

νισμού Λιμένων αριθμ. 50».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περίπτωσης (α) του άρθρου 156 του «Περί Κώ-

δικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου», που κυρώθηκε με 
το άρθρο

μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει,

β) του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), όπως 
έχει τροποποιηθεί και 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 Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (Α’ 114),

δ) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 
15 του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλί-
ας και Αιγαίου» (Α΄ 170),

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

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).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Πρώτο

Εγκρίνουμε τον παρακάτω Γενικό Κανονισμό Λιμένων 
με αριθμό 63

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜ. 63
«Αντικατάσταση διάταξης του Γενικού Κανονι-
σμού Λιμένων αριθμ. 50»

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ –
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περίπτωσης (α) του άρθρου 156 του Κώδικα 

Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο 
μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως έχει τροποποι-
ηθεί και ισχύει,

β) του ν.δ. 444/1970 «Περί αρμοδιοτήτων Λιμενικού 
Σώματος και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας των Σω-
μάτων Ασφαλείας» (Α΄ 39),

γ) του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

δ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αι-
γαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του 
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 
στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» 
(Α’ 114),

ε) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 
15 του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Αιγαίου» (Α΄ 170),

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

ζ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του κανονισμού 
αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, εκδίδουμε τον ακόλουθο Γενικό Κα-
νονισμό Λιμένων:

Άρθρο 1
Όρια ισχύος

Ο παρών Γενικός Κανονισμός Λιμένων ισχύει στην πε-
ριφέρεια δικαιοδοσίας κάθε Λιμενικής Αρχής της χώρας, 
όπως αυτή καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 2
Αντικατάσταση διάταξης του Γενικού
Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50

Η υποπερίπτωση ββ) της περίπτωσης δ) της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 3 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων 
αριθμ. 50, που εγκρίθηκε με την αριθμ. Φ. 514.1/2013/
Σχ.1633/29-4-2013 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και 
Αιγαίου (Β΄ 1151), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«ββ) έξι (06) τουλάχιστον ωριαίων μαθημάτων στην 
πρακτική εκπαίδευση, εκ των οποίων τα δύο (02) πραγ-
ματοποιούνται υποχρεωτικά σε ανοικτή θάλασσα, έξω 
από τα όρια της εισόδου του λιμένα.».

Άρθρο 3
Το Παράρτημα Β΄ «Υπόδειγμα βεβαίωσης σχολής εκ-

παίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών» 
του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50, που εγκρί-
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θηκε με την αριθμ. Φ. 514.1/2013/Σχ.1633/29-4-2013 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β΄ 1151), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

Άρθρο 4
Κυρώσεις

Οι παραβάτες του κανονισμού αυτού, ανεξάρτητα από τις ποινικές και αστικές ευθύνες που συντρέχουν κατά την 
ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού 
Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄ 261), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πειραιάς, 15 Μαΐου 2017

Ο Αρχηγός
Αντιναύαρχος Λ.Σ.

ΡΑΠΤΗΣ Σταμάτιος

Άρθρο Δεύτερο
Έναρξη ισχύος

Η εφαρμογή του Κανονισμού αυτού αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 16 Μαΐου 2017

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
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