
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

1 Τροποποίηση του Οργανισμού του κοινωφελούς 
ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΑΙ ΠΑΟΛΑ ΝΕΣΤΟΡΙΔΗ», που κυρώθηκε με το 
από 12.4.2019 π.δ. (Β΄ 1632).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

2 Καθορισμός αριθμού θέσεων σε ΟΤΑ α΄ και β΄ 
βαθμού (Υπουργείο Εσωτερικών), που πληρού-
νται από άτομα που προστατεύονται από τον 
ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών.

3 Καθορισμός αριθμού θέσεων για τον Οργανισμό 
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, που πλη-
ρούνται από άτομα που προστατεύονται από τον 
ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών.

4 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΔΚ/Φ.33/οικ.
38337/6.11.2019 (Β΄  4170) απόφασης με θέμα 
«Σύσταση και ανασυγκρότηση τριών (3) Ειδικών 
Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) 
στο Υπουργείο Εσωτερικών», όπως ισχύει.

5 Έγκριση συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρή-
σεων χυμοποίησης συμπύρηνου ροδάκινου στο 
καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την 
μεταποιητική περίοδο 2021.

6 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 16597/29.12.2010 κοι-
νής υπουργικής απόφασης με τίτλο «Όροι και 
προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχει-
ρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων 
Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς οδηγό (Β΄ 2156)».

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

7 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αρ. 1663/6.5.2021 
απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερί-
δα της Κυβερνήσεως (Β΄ 2160).

 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(1)

Τροποποίηση του Οργανισμού του κοινωφελούς 
ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΑΙ ΠΑΟΛΑ ΝΕΣΤΟΡΙΔΗ», που κυρώθηκε με το 
από 12.4.2019 π.δ. (Β΄ 1632).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) Της παρ. 1 του άρθρου 51 και της 

παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4182/2013 «Κώδικας κοι-
νωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 185) και β) των άρθρων 108, 110 
και 119 του Αστικού Κώδικα.

2. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α΄ 181).

3. Το 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).

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

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

6. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστο-
λο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).

7. Την υπ’ αρ. 33168/25.7.2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυ-
πουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα- 
Μαρία Μιχαηλίδου» (Β΄ 3053).

8. Το από 12.4.2019 π.δ. (Β΄ 1632), με το οποίο εγκρί-
θηκε η σύσταση του Ιδρύματος και κυρώθηκε ο Οργα-
νισμός του.

 
  

E

8 Ιουνίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2445

32783

6 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 16597/29.12.2010 κοι-

Digitally signed by
KONSTANTINOS
MOSCHONAS
Date: 2021.06.08 21:37:03
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

Signature Not
Verified



 T  32791Τεύχος B’ 2445/08.06.2021

2
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ KAI ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ KAI ΕΦΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

-

3 Α.Σ ΒΕΡΟΙΑΣ «VENUS GROWERS» -

4
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΑΝΑΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΑΝΑΪΣ Α.Ε

5 ΒΙΤΟΜ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΤΟΜ Α.Β.Ε.Ε.

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ Κ.ΔΕΔΕΣ ΑΣΠΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΠΙΣ Α.Ε

7
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΒΕΕ

8
AGRO PHOENIX Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΤΩΝ 
ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

AGRO PHOENIX

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2021

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ι

Αριθμ. 8946 (6)

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 16597/29.12.2010 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «Όροι και προϋπο-
θέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης 
(Ι.Χ.), χωρίς οδηγό (Β΄ 2156)».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 54 του ν. 3498/2006 «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και άλλες διατάξεις» (Α΄ 230).
β. Του άρθρου 8 του ν.δ. 701/1970 «περί ενεργούμενων δια κατηγοριών τινών αυτοκινήτων μεταφορών και επι-

βαλλομένων διοικητικών κυρώσεων σε κατόχους αυτών» (Α΄ 220).
γ. Της περ. ε΄ της παρ. 1 και της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας 

τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» (Α΄ 155).
δ. Του ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» (Α΄ 63).
ε. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 

και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).

στ. Του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α΄ 157).
ζ. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151).
η. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-

πουργών» (Α΄ 121).
θ. Της υπό στοιχεία ΔΝΣα’/οικ. 59172/7775/ΦΝ 459/19.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφα-
λογιάννη» (Β΄ 3058).

2. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αρ. 16597/29.12.2010 απόφασης των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού με τίτλο «Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων 
εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς οδηγό (Β΄ 2156)», προκειμένου να διευκολύνεται 
το έργο των επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς οδηγό.

3. Την υπ’ αρ. 8643/21.5.2021 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Τουρισμού, αποφασίζουμε:

Αριθμ. 8946 

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 16597/29.12.2010 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «Όροι και προϋπο-Τροποποίηση της υπ’ αρ. 16597/29.12.2010 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «Όροι και προϋπο-
θέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης θέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχει
(Ι.Χ.), χωρίς οδηγό (Β΄ 2156)».
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1. Η παρ. 3 του άρθρου 9 της υπ’ αρ. 16597/31.12.2010 κοινής υπουργικής απόφασης, με τίτλο «Όροι και προ-
ϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), 
χωρίς οδηγό.» (Β΄ 2156), τροποποιείται ως εξής:

«3. Ως χρόνος κυκλοφορίας των προς εκμίσθωση επιβατηγών αυτοκινήτων Ι.Χ., των από κατασκευής ανοικτού 
τύπου, των αυτοκινούμενων τροχόσπιτων και των τεθωρακισμένων αυτοκινήτων ορίζεται τα δώδεκα (12) έτη από 
το έτος έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας τους, με χρονική στιγμή απόσυρσης την τελευταία ημέρα του 
ημερολογιακού έτους κατά το οποίο εκπνέει η ανωτέρω προθεσμία.».

2. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αρ. 16597/31.12.2010 κοινή απόφαση, με τίτλο «Όροι και προϋποθέσεις σύστασης 
και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς οδηγό» (Β΄ 2156).

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Μαΐου 2021

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός 
Υποδομών και Μεταφορών Τουρισμού

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)

Στην υπ’ αρ. 1663/6.5.2021 απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 2160), στη σελίδα 24993, στην 1η στήλη στη 2η γραμμή του πίνακα διορ-
θώνεται: 

το εσφαλμένο:
«Η κατάσταση των υπόγειων ή επιφανειακών υδατικών συστημάτων που επηρεάζονται από την επένδυση, όπως 

αυτά προσδιορίζονται από το αντίστοιχο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ), είναι καλή για 
ποσοτικούς λόγους» 

στο ορθό:
«Η κατάσταση των υπόγειων ή επιφανειακών υδατικών συστημάτων που επηρεάζονται από την επένδυση, όπως 

αυτά προσδιορίζονται από το αντίστοιχο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ), είναι λιγότερο 
από καλή για ποσοτικούς λόγους (κακή)»

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

τύπου, των αυτοκινούμενων τροχόσπιτων και των τεθωρακισμένων αυτοκινήτων ορίζεται τα δώδεκα (12) έτη από 
το έτος έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας τους, με χρονική στιγμή απόσυρσης την τελευταία ημέρα του το έτος έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας τους, με χρονική στιγμή απόσυρσης την τελευταία ημέρα του 
ημερολογιακού έτους κατά το οποίο εκπνέει η ανωτέρω προθεσμία.».
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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,

*02024450806210012*


