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Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2021/1233 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 14ης Ιουλίου 2021 για 

την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2397 

σχετικά με τα μεταβατικά μέτρα για την αναγνώ-

ριση πιστοποιητικών τρίτων χωρών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 3 και 4 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή 

του κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34), όπως ισχύει,
β) του άρθρου δεύτερου του ν. 3671/2008 «Κύρω-

ση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη 
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί 
ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισμένες 
συναφείς πράξεις» (Α΄ 129).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

3. Την υπ’ αρ. 183/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλί-
ου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγματος εί-
ναι η εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 
2021/1233 (L 274/30.7.2021) του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουλίου 2021, 
για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2397 
(L 345/27.12.2017) σχετικά με τα μεταβατικά μέτρα για 
την αναγνώριση πιστοποιητικών τρίτων χωρών (εφεξής 
Οδηγία) και η τροποποίηση του π.δ. 97/2020 (Α΄ 234).

Άρθρο 2
Τροποποίηση του π.δ. 97/2020 (Α΄ 234) - 
Αναγνώριση πιστοποιητικών τρίτων χωρών 
(Παρ. 1 του άρθρου 1,
της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/1233)

Η παρ. 3 του άρθρου 4 του π.δ. 97/2020 (Α΄ 234) αντι-
καθίσταται, ως εξής:

«3. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος άρ-
θρου, κάθε πιστοποιητικό επαγγελματικών προσόντων, 
ναυτικό φυλλάδιο ή ημερολόγιο πλοίου, το οποίο έχει εκ-
δοθεί σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες τρίτης χώρας 
που προβλέπουν απαιτήσεις ταυτόσημες με εκείνες της 
Οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων που 
ορίζονται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 38 αυτής, ισχύει 
σε όλες τις εσωτερικές πλωτές οδούς της ελληνικής επι-
κράτειας, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους των 
παρ. 4 και 5 του άρθρου 10 της Οδηγίας».

Άρθρο 3
Τροποποίηση του π.δ. 97/2020 (Α΄ 234) - 
Μεταβατικές διατάξεις
(Παρ. 2 του άρθρου 1, 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/1233)

Στο άρθρο 6 του π.δ. 97/2020 (Α΄ 234) προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος, ως εξής:

«5. Έως τις 17 Ιανουαρίου 2032 το Υ.ΝΑ.Ν.Π. μπορεί να 
συνεχίζει να αναγνωρίζει, βάσει των εθνικών απαιτήσε-
ων ή των διεθνών συμφωνιών, που ίσχυαν πριν από τις 
16 Ιανουαρίου 2018, τα πιστοποιητικά επαγγελματικών 
προσόντων, τα ναυτικά φυλλάδια και τα ημερολόγια 
πλοίου που έχουν εκδοθεί από τρίτη χώρα πριν από τις 
18 Ιανουαρίου 2024. Η αναγνώριση περιορίζεται στις 
εσωτερικές πλωτές οδούς της ελληνικής επικράτειας».

Άρθρο 4
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δη-

μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος 
διατάγματος.

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης  Ναυτιλίας και
και Επενδύσεων Νησιωτικής Πολιτικής

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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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,
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