
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Υπαγωγή ουσιών στις διατάξεις του ν. 3459/2006 
«Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)», όπως 
τροποποιήθηκε με τον ν. 4139/2013 «Νόμος περί 
εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» - Εν-
σωμάτωση της κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγίας (ΕΕ) 
2021/802 της Επιτροπής της 12ης Μαρτίου 2021 
για την τροποποίηση του Παραρτήματος της από-
φασης-πλαισίου 2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
όσον αφορά στην υπαγωγή των νέων ψυχοδραστι-
κών ουσιών 3,3-διμεθυλο-2-{[1-(πεντ-4-εν-1-υλο)-
1Η-ινδαζολο-3  - καρβονυλο]αμινο}βουτανοϊκό 
μεθύλιο (ΜDMB-4en-PINACA) και 2-{[1-(4-φθο-
ροβουτυλο)-1Η-ινδολο-3-καρβονυλο]αμινο}-
3,3-διμεθυλοβουτανοϊκό μεθύλιο (4F-MDMB-
BICA) στον ορισμό των «ναρκωτικών».

2 Καθορισμός ύψους οικονομικής επιβράβευσης 
διακρίσεων έτους 2019, προϋποθέσεις, απαιτού-
μενα δικαιολογητικά, διαδικασία και κάθε άλλο 
συναφές θέμα για την εκκαθάριση και την κατα-
βολή αυτής.

3 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1293/23-12-2020
απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Καθορι-
σμός των όρων και προϋποθέσεων θεώρησης 
του Βιβλίου Ατελείας των αλιευτικών σκαφών 
του άρθρου 7 της T.1940/41/14.4.2003 Α.Y.Ο.Ο. 
(Β΄ 516) “Tελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού 
πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών 
και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνι-
κά, καύσιμα κ.λπ.” για την παραλαβή καυσίμων με 
απαλλαγή από τον Ε.Υ.Κ.» (Β’ 5882).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Δ3γ/οικ.71674 (1)
Υπαγωγή ουσιών στις διατάξεις του ν. 3459/2006 

«Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)», 

όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4139/2013 «Νό-

μος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες δι-

ατάξεις» - Ενσωμάτωση της κατ’ εξουσιοδό-

τηση Οδηγίας (ΕΕ) 2021/802 της Επιτροπής 

της 12ης Μαρτίου 2021 για την τροποποίηση 

του Παραρτήματος της απόφασης-πλαισίου 

2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά 

στην υπαγωγή των νέων ψυχοδραστικών ου-

σιών 3,3-διμεθυλο-2-{[1-(πεντ-4-εν-1-υλο)-1Η-

ινδαζολο-3  - καρβονυλο]αμινο}βουτανοϊκό 

μεθύλιο (ΜDMB-4en-PINACA) και 2-{[1-(4-φθο-

ροβουτυλο)-1Η-ινδολο-3-καρβονυλο]αμινο}-

3,3-διμεθυλοβουτανοϊκό μεθύλιο (4F-MDMB-

BICA) στον ορισμό των «ναρκωτικών».

  OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -

ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 3 του άρθρου 1 του Κώδικα Νόμων για τα 

Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.) (ν. 3459/2006, Α’ 103), 
β. των άρθρων 1, 2, 5 και 7 του ν. 4139/2013 «Νόμος 

περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 74),
γ. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-

τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133),

δ. των παρ. 1,2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 1338/1983 
«Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α’ 34),
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ε. 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), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

ζ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),
η. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).
2. Το υπ’ αρ. 523/6-9-2021 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων «Ανάθεση 

Οδηγίας (ΕΕ) 2021/802».
3. Το από 14-9-2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Φαρμάκου προς την Επιτροπή Ναρκωτικών του 

Υπουργείου Υγείας.
4. Τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών (πρακτικό 3ης συνεδρίασης/28-9-2021).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Β1α/οικ.62147/7-10-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογι-
σμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, αποφασίζουμε:

Την υπαγωγή των oυσιών στον πίνακα Α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 «Κώδικας Νόμων για τα 
Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)», όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες 
διατάξεις», ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ: Oυσίες προς ενσωμάτωση της κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγίας (ΕΕ)2021/802 στην εθνική νομοθεσία

α/α Ονομασία ουσίας Πίνακας κατάταξης

1. 3,3-διμεθυλο-2-{[1-(πεντ-4-εν-1-υλο)-1Η-ινδαζολο-3 -
καρβονυλο]αμινο}βουτανοϊκό μεθύλιο (ΜDMB-4en- PINACA) Α’

2. 2-{[1-(4-φθοροβουτυλο)-1Η-ινδολο-3-καρβονυλο]αμινο }-
3,3-διμεθυλοβουτανοϊκό μεθύλιο (4F-MDMB-BICA) Α’

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

  Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2021
Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης και Επενδύσεων Υγείας
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ  

  Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

  Ι 

 Aριθμ. 551700 (2)
Καθορισμός ύψους οικονομικής επιβράβευσης 

διακρίσεων έτους 2019, προϋποθέσεις, απαιτού-

μενα δικαιολογητικά, διαδικασία και κάθε άλλο 

συναφές θέμα για την εκκαθάριση και την κατα-

βολή αυτής. 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

 Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α. Του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχεί-

ρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

β. Του άρθρου 29, της παρ. 8 του άρθρου 31 και του 
άρθρου 34 του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγ-
γελματικός Αθλητισμός» (Α’ 121).

γ. Του ν. 397/1968 «Περί επανασυστάσεως της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού και των αρμοδιοτήτων αυτής» 
(Α’ 101).

δ. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 - Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

ε. Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α’ 7).

στ. Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού….» (Α’ 114).

η. Του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121) και το π.δ. 62/2020 «Διορισμός 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

θ. Την υπό στοιχεία Υ3/20-01-2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» 
(Β’ 48).

ι. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

ια. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 69825Τεύχος B’ 5416/22.11.2021

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

ιγ. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/
29-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και της 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β’ 3099).

2. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προσδιο-
ρίζεται το ύψος των οικονομικών επιβραβεύσεων για τις 
εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις που επετεύχθησαν 
κατά το έτος 2019.

3. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΚΕΤΠΠΔΕ-
ΕΜ/441778/17-9-2021 εισηγητική έκθεση ΓΔΟΥ του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δα-
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού το ύψος 
της οποίας δεν δύναται να προσδιοριστεί επακριβώς, 
αποφασίζουμε::

Άρθρο 1
Δικαιούχοι

Η οικονομική επιβράβευση παρέχεται:
1. Σε αθλητή - αθλήτρια που κατακτά μία τουλάχιστον 

από τις εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις, που ορίζο-
νται στο άρθρο 34 του ν. 2725/1999, σε αγωνίσματα ατο-
μικών αθλημάτων ή σε ομαδικά αθλήματα που περιλαμ-
βάνονται στο εκάστοτε ισχύον επίσημο πρόγραμμα των 
Ολυμπιακών Αγώνων, των Παραολυμπιακών Αγώνων, 
των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών και της Σκακιστικής 
Ολυμπιάδας καθώς και σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά 
Πρωταθλήματα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αγώνων 
Μεταμοσχευμένων (W.T.G.F.) και της Ευρωπαϊκής Αθλη-
τικής Ομοσπονδίας Μεταμοσχευμένων και Αιμοκαθαρο-
μένων (E.T.D.S.F.).

2. Σε προπονητή του οποίου αθλητής ή ομάδα σημεί-
ωσε μία από τις εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις που 
αναφέρονται στις παρ. 1 του παρόντος άρθρου καθώς 

και σε χορογράφο ή επιστημονικό συνεργάτη που τυχόν 
συνέβαλε στην επίτευξη της διάκρισης.

3. Σε συνοδό - αθλητή τυφλού παραολυμπιονίκη και 
σε συνοδό - αθλητή του αθλητή με αναπηρία που αγω-
νίζεται μαζί όταν, όπως και όπου απαιτείται από το αγώ-
νισμα τους, σύμφωνα με την παρ. 20 του άρθρου 34 του 
ν. 2725/1999, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 32 
του ν. 4373/2016.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις παροχής οικονομικής επιβράβευ-
σης

1. Η διάκριση να αφορά άθλημα ή αγώνισμα που καλ-
λιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον αθλητικό νόμο 
ομοσπονδίες.

2. Στα ατομικά αθλήματα η συμμετοχή οκτώ (8) του-
λάχιστον αθλητών ανά αγώνισμα από οκτώ (8) τουλάχι-
στον χώρες στο αγώνισμα που σημειώθηκε η διάκριση 
σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.

3. Στα ομαδικά αθλήματα η συμμετοχή στη διοργάνω-
ση εθνικών ομάδων από οκτώ (8) τουλάχιστον χώρες σε 
Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.

4. Στα ομαδικά αθλήματα ο αθλητής πρέπει να έχει 
συμμετάσχει σε περισσότερους από τους μισούς αγώ-
νες της διοργάνωσης. Σε διοργανώσεις που διεξάγονται 
κατά φάσεις οι συμμετοχές στους αγώνες υπολογίζονται 
με βάση το άθροισμα των αγώνων όλων των φάσεων.

5. Ο προπονητής να είναι κάτοχος άδειας ασκήσεως 
επαγγέλματος στο άθλημα στο οποίο σημειώθηκε η δι-
άκριση.

Άρθρο 3
Καθορισμός ύψους οικονομικών επιβραβεύσεων 
για διακρίσεις έτους 2019

1. Το ύψος της οικονομικής επιβράβευσης σε αθλητές 
και αθλήτριες ατομικού ή ομαδικού αγωνίσματος ατο-
μικού αθλήματος που συγκεντρώνουν τις απαιτούμενες 
προϋποθέσεις, ορίζεται ως εξής:

ΝΙΚΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΣΟ

1η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών 35.000 €

2η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών 27.000 €

3η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών 21.000 €

1η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών 25.000 €

2η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών 20.000 €

3η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών 15.000 €

Επίτευξη ή ισοφάριση Παγκόσμιας επίδοσης ανδρών - γυναικών 30.000 €

Επίτευξη ή ισοφάριση Ευρωπαϊκής επίδοσης ανδρών - γυναικών 15.000 €

2. Το ύψος της οικονομικής επιβράβευσης σε αθλητές και αθλήτριες με αναπηρία (ΑμεΑ) ατομικού ή ομαδικού 
αγωνίσματος ατομικού αθλήματος που συγκεντρώνουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, ορίζονται ως εξής:
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ΝΙΚΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΣΟ

1η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών 35.000 €

2η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών 27.000 €

3η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών 21.000 €

4η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών 14.000 €

5η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών 8.000 €

6η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών 5.000 €

1η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών 25.000 €

2η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών 20.000 €

3η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών 15.000 €

4η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών 8.000 €

5η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών 5.000 €

6η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών 3.000 €

Επίτευξη ή ισοφάριση Παγκόσμιας επίδοσης ανδρών - γυναικών 30.000 €

Επίτευξη ή ισοφάριση Ευρωπαϊκής επίδοσης ανδρών - γυναικών 15.000 €

3. Το ύψος της οικονομικής επιβράβευσης αθλητών 
ομαδικών αθλημάτων, πλην του beach volley και στους 
αθλητές των σκυταλοδρομιών, ορίζεται ίσο με ποσοστό 
εξήντα τοις εκατό (60%) της αντίστοιχης ατομικού αθλή-
ματος ή ατομικού αγωνίσματος επί τον αριθμό όσων 
δικαιούνται συμμετοχής στους αγώνες και επιμερίζεται 
στους αθλητές που πήραν μέρος σ’ αυτούς, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται από τον κανονισμό εθνικών ομάδων 
της οικείας ομοσπονδίας.

4. Σε αθλητή ή ομάδα που σημειώνει περισσότερες 
από μία διακρίσεις κατά το έτος 2019 χορηγείται η οι-
κονομική επιβράβευση της μεγαλύτερης διάκρισης, και 
για κάθε επόμενη διάκριση ποσοστό είκοσι τοις εκατό 
(20%) της οικονομικής επιβράβευσης που προβλέπεται 
για κάθε μια από τις διακρίσεις.

5. Η οικονομική επιβράβευση σε συνοδούς - αθλη-
τές τυφλών παραολυμπιονικών και στους συνοδούς - 
αθλητές των αθλητών με αναπηρία που αγωνίζονται 
μαζί όταν, όπως και όπου απαιτείται από το αγώνισμα 
τους, χορηγείται ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της 
οικονομικής επιβράβευσης που προβλέπεται για τον 
τυφλό παραολυμπιονίκη αθλητή ή για τον αθλητή με 
αναπηρία και για κάθε επόμενη διάκριση ποσοστό είκοσι 
τοις εκατό (20%) της οικονομικής επιβράβευσης που 
προβλέπεται για κάθε μία από τις επόμενες διακρίσεις 
(20% από το 30% της διάκρισης).

6. Α. Στον προπονητή, του οποίου ο αθλητής ή η ομάδα 
σημείωσε εξαιρετική αγωνιστική διάκριση χορηγείται 
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της οικονομικής 
επιβράβευσης που προβλέπεται για τον αθλητή του 
παρόντος άρθρου.

Β. Σε περίπτωση που ο ίδιος αθλητής ή περισσότε-
ροι του ενός αθλητές ή ομάδα του ιδίου προπονητή 
σημειώσουν περισσότερες από μία από τις παραπάνω 

διακρίσεις, το χορηγούμενο στον προπονητή ποσοστό 
του προηγούμενου εδαφίου 7.Α. του παρόντος άρθρου 
υπολογίζεται επί της μεγαλύτερης από τις διακρίσεις 
που σημείωσαν οι αθλητές του ή η ομάδα του και προ-
σαυξάνεται κατά πέντε τοις εκατό (5%) της οικονομικής 
επιβράβευσης που προβλέπεται για κάθε μια από τις 
άλλες διακρίσεις.

7. Σε περίπτωση κατά την οποία στην επίτευξη της 
διάκρισης έχουν συμβάλει περισσότεροι από ένας προ-
πονητές ή άλλοι επιστημονικοί συνεργάτες, το ποσοστό 
της οικονομικής επιβράβευσης επιμερίζεται, κατά τα 
προβλεπόμενα στον κανονισμό εθνικών ομάδων της 
οικείας ομοσπονδίας. Σε περίπτωση που δεν προβλέ-
πεται από τον κανονισμό εθνικών ομάδων τότε αυτό 
επιμερίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της οικείας ομοσπονδίας.

8. Σε περίπτωση των κλάδων άθλησης, στους οποί-
ους, εκτός από τον προπονητή, απασχολήθηκε και χορο-
γράφος, η οικονομική επιβράβευση επιμερίζεται μεταξύ 
τους κατ’ ίσα μέρη.

Άρθρο 4
Δικαιολογητικά

Για την καταβολή της οικονομικής επιβράβευσης απαι-
τούνται:

Προκειμένου για αθλητή:
α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου αθλητή που σημείωσε 

εξαιρετική αγωνιστική διάκριση και του συνοδού - αθλη-
τή των τυφλών παραολυμπιονικών και του συνοδού - 
αθλητή των αθλητών με αναπηρία που αγωνίζονται μαζί 
όταν, όπως και όπου απαιτείται από το αγώνισμα τους. 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορί-
ζεται η 28η Φεβρουαρίου 2022.

β) Βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας στην οποία να 
περιλαμβάνονται:
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- ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του αθλητή και έτος 
γέννησης,

- η αγωνιστική διάκριση με την ακριβή ονομασία του 
αγωνίσματος και της κατηγορίας,

- η χρονολογία επίτευξης της διάκρισης,
- η διοργάνωση,
- για τα ατομικά αθλήματα, ο αριθμός των αθλητών και 

των χωρών στο αγώνισμα,
- για τα ομαδικά αθλήματα, ο αριθμός των χωρών κα-

θώς και ο αριθμός αγώνων που συμμετείχε ο αθλητής 
και το σύνολο όλων των αγώνων της Εθνικής Ομάδας 
στην διοργάνωση,

- εάν το αγώνισμα περιλαμβάνεται στο εκάστοτε ισχύ-
ον επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων ή των 
Παραολυμπιακών Αγώνων ή των Ολυμπιακών Αγώνων 
Κωφών ή της Σκακιστικής Ολυμπιάδας καθώς και σε Πα-
γκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας Αγώνων Μεταμοσχευμένων (W.T.G.F.) και 
της Ευρωπαϊκής Αθλητικής Ομοσπονδίας Μεταμοσχευ-
μένων και Αιμοκαθαρομένων (E.T.D.S.F.),

- εάν το αγώνισμα διεξήχθη σύμφωνα με τους κανο-
νισμούς και τις τεχνικές προδιαγραφές της οικείας διε-
θνούς ομοσπονδίας,

- ότι ο αθλητής δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά με αμε-
τάκλητη ποινή δύο ετών και άνω για παράβαση ντόπινγκ.

γ) Φωτοαντίγραφα των επίσημων αποτελεσμάτων των 
αγώνων για τα ατομικά αθλήματα και των φύλλων αγώ-
νων για τα ομαδικά αθλήματα.

δ) Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτό-
τητας ή Διαβατήριου.

ε) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του ενδιαφερό-
μενου αθλητή ατομικού ή ομαδικού αγωνίσματος ατο-
μικού αθλήματος με την οποία θα δηλώνει τα στοιχεία 
του προπονητή του κατά το έτος 2019.

στ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του ενδιαφε-
ρόμενου αθλητή με την οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει 
τιμωρηθεί αμετάκλητα για παράβαση ντόπινγκ είτε ποι-
νικά με οποιαδήποτε ποινή είτε πειθαρχικά με ποινή δύο 
ετών και άνω.

Προκειμένου για προπονητή:
α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου προπονητή του οποίου 

ο αθλητής ή ομάδα σημείωσε μία από τις προβλεπό-
μενες εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις. Καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 28η 
Φεβρουαρίου 2022.

β) Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας από 
την οποία να προκύπτει ότι:

- Ο ενδιαφερόμενος ήταν προπονητής του συγκε-
κριμένου αθλητή ή της ομάδας (στοιχεία αθλητή ή της 
ομάδας),

- το άθλημα και το αγώνισμα της διάκρισης,
- η κατηγορία και η αγωνιστική διάκριση,
- η ημερομηνία διεξαγωγής του πρωταθλήματος,
- άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή στο συγκε-

κριμένο άθλημα που έγινε η διάκριση σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από τα άρθρα 3 και 31 του ν. 2725/1999.

Για προπονητές που προπονούν αθλητές με αναπηρία:
- άδεια άσκησης επαγγέλματος του προπονητή στη 

προσαρμοσμένη ειδική φυσική αγωγή ή άδεια άσκησης 

επαγγέλματος του προπονητή στο συγκεκριμένο άθλη-
μα που καλλιεργείται από τις αναγνωρισμένες Ομοσπον-
δίες τους.

γ) Φωτοαντίγραφο συμβολαίου με αποδεικτικό κα-
τάθεσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., το οποίο έχει συνάψει ο 
ενδιαφερόμενος προπονητής με την οικεία αναγνωρι-
σμένη αθλητική ομοσπονδία ή με το αναγνωρισμένο 
αθλητικό σωματείο.

δ) Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτό-
τητας ή Διαβατήριου.

ε) Υπεύθυνη δήλωση, ν. 1599/1986, του ενδιαφερό-
μενου προπονητή με την οποία θα δηλώνει: τα στοιχεία 
του αθλητή του ή της ομάδας του κατά το έτος 2019, ότι 
τηρεί την ιδιότητα του προπονητή σύμφωνα με τα προ-
βλεπόμενα στο άρθρο 31 του ν. 2725/1999 και ότι δεν 
εμπίπτει στα κωλύματα του άρθρου 3 του ίδιου νόμου.

Προκειμένου για χορογράφο και επιστημονικούς συ-
νεργάτες:

α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου χορογράφου ή επι-
στημονικού συνεργάτη του οποίου ο αθλητής ή ομάδα 
σημείωσε μία από τις προβλεπόμενες εξαιρετικές αγω-
νιστικές διακρίσεις. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των αιτήσεων ορίζεται η η 28η Φεβρουαρίου 2022.

β) Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας από 
την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος ήταν χο-
ρογράφος ή επιστημονικός συνεργάτης του συγκεκρι-
μένου αθλητή ή της ομάδας (στοιχεία αθλητή ή της ομά-
δας), το άθλημα και το αγώνισμα στο οποίο διακρίθηκε, 
η κατηγορία, η αγωνιστική διάκριση και η ημερομηνία 
διεξαγωγής του πρωταθλήματος.

γ) Φωτοαντίγραφο των απαραίτητων στοιχείων με τα 
οποία αποδεικνύεται η σχέση εργασίας με τον οικείο 
αθλητικό φορέα.

δ) Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτό-
τητας ή Διαβατήριου.

Επισημαίνεται ότι: Όλα τα δικαιολογητικά, καθώς και η 
αίτηση του ενδιαφερομένου θα πρέπει να υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά. Καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή εάν δεν 
επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Άρθρο 5
Εκκαθάριση της οικονομικής επιβράβευσης

Η εκκαθάριση πραγματοποιείται από την αρμόδια Δι-
εύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Άρθρο 6
Δημοσίευση - Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δη-
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός 
αν άλλως ορίζεται από τις επιμέρους διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 15 Νοεμβρίου 2021

Ο Αναπληρωτής Ο Υφυπουργός Πολιτισμού
Υπουργός Οικονομικών και Αθλητισμού

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
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    Αριθμ. Α.1244 (3)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1293/ 

23.12.2020 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα 

«Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων θεώ-

ρησης του Βιβλίου Ατελείας των αλιευτικών σκα-

φών του άρθρου 7 της αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 

Α.Υ.Ο.Ο. (Β΄ 516) “Τελωνειακές διαδικασίες εφοδι-

ασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών απο-

στολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφό-

δια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.” για την παραλαβή 

καυσίμων με απαλλαγή από τον Ε.Υ.Κ.» (Β’ 5882) .

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του πέμπτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 78 

του άρθρου 40, της παρ. 4 του άρθρου 68 του Εθνικού 
Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’265), καθώς και της 
παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 438/1976 (Α’ 256).

β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα της 
περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 
του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

γ) της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 78 του Εθνικού 
Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’265), της παρ. 3 του 
άρθρου 68 του ως άνω Κώδικα, της περ. β) της παρ. 3 του 
άρθρου 10 του ν. 438/1976 (Α’ 256), του άρθρου 1 και της 
περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 (Α’ 151), 
καθώς και του άρθρου 7 της υπ’ αρ. Τ. 1940/41/14.4.2003 
Α.Υ.Ο.Ο. «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, 
αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών 
προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.» 
(Β’ 516),

δ) Της υπό στοιχεία Δ ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23.10.2020 
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουρ-
γού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον 
Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’ 372), 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 3 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α’ 94).

3. Την υπό στοιχεία Α.1293/23-12-2020 απόφαση Διοι-
κητή Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων 
θεώρησης του Βιβλίου Ατελείας των αλιευτικών σκαφών 
του άρθρου 7 της αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο. 
“Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκα-
φών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών 
με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.» (Β’ 516) για 
την παραλαβή καυσίμων με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ.» 
(Β’ 5882)”, καθώς και την υπό στοιχεία Α. 1154/30-06-2021 
απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. περί τροποποίησης της υπό 

στοιχεία Α.1293/23-12-2020 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. 
«Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων θεώρησης 
του Βιβλίου Ατελείας των αλιευτικών σκαφών του άρ-
θρου 7 της αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο. “Τελω-
νειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, 
διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με 
τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.” (Β’ 516) για την 
παραλαβή καυσίμων με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ.» 
(Β’ 5882)» (Β’ 2969).

4. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις δι-
ατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 
του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και τις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 
αποφάσεις (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της 
Α.Α.Δ.Ε. και της υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 
Α.Υ.Ο. (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέ-
ωση της θητείας του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.».

5. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία 
Α.1293/23-12-2020 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.. «Κα-
θορισμός των όρων και προϋποθέσεων θεώρησης του 
Βιβλίου Ατελείας των αλιευτικών σκαφών του άρθρου 
7 της αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο ”Τελωνεια-
κές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, 
διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών 
με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.“ (Β’ 516) για 
την παραλαβή καυσίμων με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ.» 
(Β’ 5882), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Α. 
1154/30-06-2021 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 2969), 
για την περαιτέρω διευκόλυνση της διαδικασίας θεώ-
ρησης των Βιβλίων Ατελείας και ελέγχου των υποβαλ-
λόμενων δικαιολογητικών από τις αρμόδιες Τελωνει-
ακές Αρχές.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Η υπό στοιχεία Α.1293/23-12-2020 απόφαση Διοικητή 
Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων θεώ-
ρησης του Βιβλίου Ατελείας των αλιευτικών σκαφών του 
άρθρου 7 της αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο  “Τελω-
νειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, 
διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με 
τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.” (Β’ 516) για την πα-
ραλαβή καυσίμων με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ.» (Β’ 5882) 
τροποποιείται, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 1

Η περ. β) του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Α.1293/
23-12-2020 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 5882) τρο-
ποποιείται, ως ακολούθως:

«β) Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή: Το Τελωνείο στη χωρι-
κή αρμοδιότητα του οποίου έχει την έδρα του ο επαγ-
γελματίας αλιέας ή το Τελωνείο στο οποίο έχει τη μόνιμη 
βάση του το εφοδιαζόμενο πλοίο, όπως τεκμαίρεται από 
τα στοιχεία του ημερολογίου του πλοίου».
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Άρθρο 2 
Τροποποίηση του άρθρου 2

1. Οι περ. γ. και δ. της παρ. Α.2. του άρθρου 2 της υπό 
στοιχεία Α.1293/23-12-2020 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. 
(Β’ 5882) αντικαθίστανται, ως ακολούθως:

«γ. Έγγραφο Εθνικότητας και Πρωτόκολλο Γενικής Επι-
θεώρησης ή Άδεια Εκτέλεσης Πλόων για τα αλιευτικά 
σκάφη άνω των δέκα (10) μέτρων

δ. Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης ή Άδεια Εκτέλε-
σης Πλόων ή Πιστοποιητικό Κυριότητας για τα αλιευτικά 
σκάφη κάτω των δέκα (10) μέτρων».

2. Η περ. ε. της παρ. Α.2. του ιδίου άρθρου της υπό 
στοιχεία Α.1293/23-12-2020 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. 
(Β’ 5882) αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«ε. Πιστοποιητικό καταμέτρησης, από το οποίο πρέπει 
να προκύπτει η χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων, 
η ιπποδύναμη, η μάρκα και ο τύπος της μηχανής. Στις πε-
ριπτώσεις που από το πιστοποιητικό καταμέτρησης δεν 
προκύπτει η χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων, οι 
ενδιαφερόμενοι δύναται να υποβάλουν, συμπληρωματι-
κά, ως δικαιολογητικό σχετικά με τη χωρητικότητα των 
δεξαμενών καυσίμων:

- είτε βεβαίωση που εκδίδεται από εξουσιοδοτημένο 
οργανισμό σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4113.311/01/2013/
21-11-2013 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αι-
γαίου «Πρότυπη συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και Αναγνωρισμένου, σύμφωνα 
με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 391/2009, Οργανισμού, 
για την παροχή από τον Αναγνωρισμένο Οργανισμό 
υπηρεσιών προβλεπόμενων από την υφιστάμενη νο-
μοθεσία σε πλοία και τις εταιρείες αυτών» (Β’ 3049) ή 
την υπ’  αρ. 4113.297/01/2012/09-02-2012 απόφαση 
του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας «Πρότυπη συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Ορ-
γανισμού που αναγνωρίζεται και εξουσιοδοτείται από 
την Ελλάδα για τη διενέργεια των απαιτούμενων από 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας επιθεωρήσεων, 
έκδοση, θεώρηση πιστοποιητικών και παρακολούθη-
σή τους, εκτός εκείνων που εμπίπτουν σε αρμοδιότητα 
αναγνωρισμένου οργανισμού του ΕΚ 391/2009 και των 
συναφών αυτού διατάξεων, για πλοία που φέρουν την 
ελληνική σημαία» (Β’ 334),

- είτε βεβαίωση που εκδίδεται από διπλωματού-
χο ή πτυχιούχο ναυπηγό μηχανικό σύμφωνα με το 
π.δ. 99/2018 «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανι-
κού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων 
για κάθε ειδικότητα» (Α’ 187).

Με την υποβολή των ως άνω βεβαιώσεων και για την 
αποτύπωση της θέσης των δεξαμενών συνυποβάλλεται:

- για μεν τα αλιευτικά σκάφη άνω των δέκα (10) μέτρων 
αντίγραφο εγκεκριμένου σχεδίου γενικής διάταξης,

- για δε τα αλιευτικά σκάφη κάτω των δέκα (10) μέ-
τρων σχέδιο σκαριφηματικής διάταξης - σκαρίφημα του 
πλοίου».

3. Οι περ. β. και γ. της παρ. Β.2. του άρθρου 2 της 
υπό στοιχεία Α.1293/23-12- 2020 απόφασης Διοικητή 
Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 5882) αντικαθίστανται, ως ακολούθως:

«β. Έγγραφο Εθνικότητας και Πρωτόκολλο Γενικής Επι-
θεώρησης ή Άδεια Εκτέλεσης Πλόων για τα αλιευτικά 
σκάφη άνω των δέκα (10) μέτρων.

γ. Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης ή Άδεια Εκτέλε-
σης Πλόων ή Πιστοποιητικό Κυριότητας για τα αλιευτικά 
σκάφη κάτω των δέκα (10) μέτρων».

4. Η περ. δ. της παρ. Β.2. του ιδίου άρθρου της υπό 
στοιχεία Α.1293/23-12-2020 (Β’ 5882) απόφασης Διοι-
κητή Α.Α.Δ.Ε. αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«δ. Πιστοποιητικό καταμέτρησης, από το οποίο πρέπει 
να προκύπτει η χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων, 
η ιπποδύναμη, η μάρκα και ο τύπος της μηχανής. Στις πε-
ριπτώσεις που από το πιστοποιητικό καταμέτρησης δεν 
προκύπτει η χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων, οι 
ενδιαφερόμενοι δύναται να υποβάλουν, συμπληρωματι-
κά, ως δικαιολογητικό σχετικά με τη χωρητικότητα των 
δεξαμενών καυσίμων:

- είτε βεβαίωση που εκδίδεται από εξουσιοδοτημένο 
οργανισμό σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4113.311/01/2013/
21-11-2013 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και 
Αιγαίου “Πρότυπη συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και Αναγνωρισμένου, σύμφωνα 
με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 391/2009, Οργανισμού, 
για την παροχή από τον Αναγνωρισμένο Οργανισμό 
υπηρεσιών προβλεπόμενων από την υφιστάμενη νο-
μοθεσία σε πλοία και τις εταιρείες αυτών” (Β’ 3049) ή 
την υπ’  αρ. 4113.297/01/2012/09-02-2012 απόφαση 
του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας «Πρότυπη συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Ορ-
γανισμού που αναγνωρίζεται και εξουσιοδοτείται από 
την Ελλάδα για τη διενέργεια των απαιτούμενων από 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας επιθεωρήσεων, 
έκδοση, θεώρηση πιστοποιητικών και παρακολούθη-
σή τους, εκτός εκείνων που εμπίπτουν σε αρμοδιότητα 
αναγνωρισμένου οργανισμού του ΕΚ 391/2009 και των 
συναφών αυτού διατάξεων, για πλοία που φέρουν την 
ελληνική σημαία» (Β’ 334),

- είτε βεβαίωση που εκδίδεται από διπλωματού-
χο ή πτυχιούχο ναυπηγό μηχανικό σύμφωνα με το 
π.δ. 99/2018 ”Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανι-
κού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων 
για κάθε ειδικότητα“ (Α’ 187).

Με την υποβολή των ως άνω βεβαιώσεων και για την 
αποτύπωση της θέσης των δεξαμενών συνυποβάλλεται:

- για μεν τα αλιευτικά σκάφη άνω των δέκα (10) μέτρων 
αντίγραφο εγκεκριμένου σχεδίου γενικής διάταξης,

- για δε τα αλιευτικά σκάφη κάτω των δέκα (10) μέ-
τρων σχέδιο σκαριφηματικής διάταξης - σκαρίφημα του 
πλοίου».

5. Μετά την παρ. Β. του άρθρου 2 της υπό στοι-
χεία Α.1293/23-12-2020 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. 
(Β’ 5882), προστίθεται παράγραφος Γ., ως ακολούθως:

«Γ. Θεώρηση Βιβλίου Ατελείας συμπλοιοκτησίας ή κοι-
νωνίας δικαιώματος περισσοτέρων προσώπων επί ενός 
αλιευτικού σκάφους.

Για τη θεώρηση των Βιβλίων Ατελείας αλιευτικών 
σκαφών στις περιπτώσεις συμπλοιοκτησίας ή κοινω-
νίας δικαιώματος επί αλιευτικού σκάφους, παράκτιας 
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ή μέσης αλιείας, πέραν των ανωτέρω προβλεπόμενων, 
κατά περίπτωση, δικαιολογητικών, η προϋπόθεση ότι τα 
εισοδήματα από την αλιεία πρέπει να αντιστοιχούν στο 
50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματος, 
πρέπει να πληρείται από τους συνιδιοκτήτες που έχουν, 
αθροιστικά, ποσοστό συνιδιοκτησίας ίσο ή μεγαλύτε-
ρο του 50% επί του αλιευτικού σκάφους, ανεξαρτήτως 
λήψης ή μη Α.Φ.Μ. της συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας 
δικαιώματος».

Άρθρο 3
Τροποποίηση του άρθρου 3

Μετά το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 3 της υπό στοι-
χεία Α.1293/23-12-2020 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. 
(Β’ 5882), προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:

«Κατ’ εξαίρεση για το έτος 2021, η προθεσμία της θεώ-
ρησης των Βιβλίων Ατελείας παρατείνεται μέχρι την 31 
Δεκεμβρίου 2021.»

Άρθρο 4 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02054162211210008*
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