
   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. Α. 1192 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1201/2020 

(Β’ 3860) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τύπος και περιεχόμε-

νο της δήλωσης απόδοσης τέλους ρυμουλκών 

και αλιευτικών πλοίων, με βάση τις διατάξεις του 

άρθρου 57 του ν. 4646/2019 “Φορολογική μεταρ-

ρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλά-

δα του αύριο” (Α’ 201), καθορισμός των δικαιολο-

γητικών που συνυποβάλλονται με αυτή και κάθε 

άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμο-

γή των διατάξεων αυτών». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ -

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 57 του ν. 4646/2019 σχετικά με τον 

προσδιορισμό και καταβολή τέλους ρυμουλκών και 
αλιευτικών πλοίων (Α’ 201).

2. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α’ 181).

3. Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανα-
σύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και με-
τονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής» (Α’ 114).

4. Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).

5. Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94).

6. Της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 
(Β’ 968) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», 
όπως ισχύει.

7. Της υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 
υπουργικής απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δη-
μοσίων Εσόδων [2] του Υπουργείου Οικονομικών» 
(Β’ 130 και Β’ 372) και της υπό στοιχεία Δ6Α 1145867 
ΕΞ2013/25.9.2013 απόφασης του Υπουργού Οικονο-
μικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμ-
ματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 2417), όπως τροποποιή-
θηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του
ν. 4389/2016.

8. Της υπ’ αρ. 1 της 20.1.2016 Πράξης του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 από-
φαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε «Ανανέ-
ωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ’ αρ. 
5294/17.1.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

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

10. Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

11. Της υπ’ αρ. 339/2019 απόφασης του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

12. Του ν. 4622/2019 Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης (Α’ 133).

13. Της παρ. 1 του άρθρου 1 (Σύσταση Γενικής Γραμμα-
τείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας 
στο Υπ. Οικονομικών) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και 
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και ειδικών Γραμμα-
τειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

14. Της υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β’ 2901) και
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β. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προϋποθέσεις αναγνώρισης
αργίας του πλοίου - δικαιολογητικά

1. Στο τέλος του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Α. 1201/ 
2020 (Β’ 3860) κοινής υπουργικής απόφασης προστίθεται 
εδάφιο ως εξής:

“Για την αναγνώριση της αργίας λόγω έλλειψης εργα-
σιών ή λόγω επισκευών στα υπό ελληνική σημαία αλι-
ευτικά πλοία και πλοιάρια, απαιτείται η κατάθεση στις 
οικείες Λιμενικές Αρχές πριν την έναρξη της αργίας, του 
πιστοποιητικού αξιοπλοΐας αυτών, ήτοι του πιστοποιητι-
κού Ασφάλειας ή Συμμόρφωσης ή Πρωτόκολλου Γενικής 
Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) ή άδειας εκτέλεσης πλόων”.

2. Ο τύπος και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού αρ-
γίας αλιευτικών πλοίων και πλοιαρίων που τίθενται σε 

αργία από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης 
και μετά, έχει, όπως το σχετικό υπόδειγμα 3 το οποίο 
επισυνάπτεται στην παρούσα.

Άρθρο 2
Μεταβατική περίοδος

Εξαιρετικά για την αναγνώριση της αργίας λόγω έλ-
λειψης εργασίας στα υπό ελληνική σημαία αλιευτικά 
πλοία και πλοιάρια, για το χρονικό διάστημα της εκμε-
τάλλευσης αυτών από 1/1/2020 μέχρι τη δημοσίευση 
της παρούσης, τα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις αργίας 
που έχουν χορηγηθεί από τις κατά τόπους Λιμενικές 
Αρχές θα γίνονται δεκτά από τις αρμόδιες φορολογι-
κές αρχές.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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                                                                                                                 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ………. 

 
 
 

 Ημερομηνία................ 
 

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΑΡΓΙΑΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 

 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 57 ΤΟΥ Ν.4646/2019 
 
 
Με το παρόν η Λιμενική Αρχή .....................................βεβαιώνει ότι το αλιευτικό πλοίο 
………………………….(1)με αριθμό νηολογίου ………………………(2) ιδιοκτησίας........................(3), 
με διεύθυνση.......................(4) και Α.Φ.Μ...................... 
 
α. λόγω έλλειψης εργασιών    
 
 
β. λόγω επισκευής ή συντήρησης του πλοίου 
 
 
 όπως προκύπτει από την κατάθεση των σχετικών ναυτιλιακών εγγράφων του πλοίου από 
τον πλοιοκτήτη στην υπηρεσία μας, παρέμεινε σε αργία έχοντας διακόψει τους πλόες του 
το χρονικό διάστημα από ………………….. μέχρι……………………… , ήτοι σύνολο ……….. ημέρες 
για το έτος 20......    
 
Το παρόν χορηγείται για να χρησιμοποιηθεί στις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον υπολογισμό του τέλους αλιευτικών κατά την 
εφαρμογή των διατάξεων  του άρθρου 57 του ν. 4646/2019 (Α΄201). 

          
         
        Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 
      (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ 
      ΣΦΡΑΓΙΔΑ/ ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 

 
 
1. όνομα πλοίου 
2. αριθμός νηολογίου ή ΒΕΜΣ/Λεμβολογίου 
3. όνομα επώνυμο και πατρώνυμο φυσικού προσώπου ή 
επωνυμία νομικού προσώπου 
4. διεύθυνση κατοικίας φυσικού προσώπου ή έδρας νομικού προσώπου 
(πόλη, οδός αριθμός, Τ.Κ.) 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Αυγούστου 2021

Οι Υπουργοί

 Ναυτιλίας και
Υφυπουργός Οικονομικών Νησιωτικής Πολιτικής
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02038691908210004*
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