E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2018.10.04 20:34:52
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

54143

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Οκτωβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης.

2

Ειδική πιστοποίηση του Ν.Π.Ι.Δ. «Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας» και δ.τ.
«Ε.Π.Α.Ψ.Υ.».

3

Τροποποίηση της ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016 (ΦΕΚ
2471/Β΄/10-8-2016), απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
«Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες,
σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/
21.09.2011 (Α’ 209)», όπως έχει τροποποιηθεί με την
υπουργική απόφαση ΔΙΠΑ/ οικ. 2307/2018 (ΦΕΚ 439/
Β΄/14-2-2018), ως προς την κατάταξη ορισμένων
έργων και δραστηριοτήτων της 9ης Ομάδας.

4

Όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από
το φόρο προστιθέμενης αξίας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 159154/Γ4
(1)
Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 7 του ν. 4115/2013 (Α’ 24) «Οργάνωση
και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου
16 του ν. 4505/2017 (Α’ 189).
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β. Του άρθρου 17 παρ. 2 του ν. 3369/2005, (Α’ 171)
«Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης».
γ. Του ν. 3748/2009 (Α’29): «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις».
δ. Του ν. 3879/2010 (Α’ 163): «Ανάπτυξη της Διά Βίου
Μάθησης και λοιπές διατάξεις».
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).
2. Την αριθμ. 127175/Η/ 2011 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2508): «Συγχώνευση διά απορροφήσεως
των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου «ΕΘΝΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ» (Ε.Ι.Ν.), «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» (Ι.Δ.ΕΚ.Ε) και «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ι.Ν.)».
3. Την αριθμ. 5403/323/27.03.2018 απόφαση του
Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με θέμα «Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.» όπως διαβιβάστηκε με
τα αριθμ. 604/54/10320/28-03-2018 και 604/72/12331/
17-04-2018 έγγραφα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
4. Την αριθμ. Φ.1/Γ/38ΝΠ/65651/Β1/25-04-2018, εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με την
οποία από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται καμία επιπλέον δαπάνη ή δημοσιονομική
επίπτωση σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή
του προϋπολογισμού του φορέα.
5. Την αριθμ. 98155/Γ4/14-06-2018 (Β΄ 2366) κοινή
υπουργική απόφαση με θέμα «Κανονισμός Λειτουργίας
του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης».
6. Το αριθμ. 604/116/21283/28-06-2018 έγγραφο του
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε το άρθρο 28 της αριθμ. 98155/Γ4/
14-06-2018 (Β΄2366) απόφασης με θέμα «Κανονισμός
Λειτουργίας του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης» ως ακολούθως:
Άρθρο 28
Άδειες άνευ αποδοχών
1. Για ειδικούς λόγους επιτρέπεται, με πράξη του Προέδρου η χορήγηση στον υπάλληλο, μετά από αίτησή
του, άδειας άνευ αποδοχών, εφόσον οι ανάγκες της
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υπηρεσίας το επιτρέπουν. Η άδεια αυτή δεν μπορεί να
υπερβεί τις είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες εντός του
ίδιου ημερολογιακού έτους.
2. Υπάλληλοι, των οποίων οι σύζυγοι υπηρετούν στο
εξωτερικό σε ελληνική υπηρεσία του Δημοσίου, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή άλλου φορέα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή Οργανισμό, στον οποίο
μετέχει και η Ελλάδα, δικαιούνται να πάρουν άδεια χωρίς
αποδοχές μέχρι έξι (6) έτη συνεχώς ή και τμηματικά, εφόσον έχουν συμπληρώσει πενταετή πραγματική υπηρεσία.
3. Στους υπαλλήλους επιτρέπεται η χορήγηση άδειας
άνευ αποδοχών συνολικής διάρκειας έως πέντε (5) ετών,
ύστερα από αίτησή τους, εφόσον το επιτρέπουν οι ανάγκες του Ιδρύματος, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση
του Διοικητικού του Συμβουλίου, για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους.
4. Στον υπάλληλο που αποδέχεται θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνή Οργανισμό, στον οποίο μετέχει η
Ελλάδα, χορηγείται μετά από απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι τρία (3) έτη, η
οποία μπορεί να παραταθεί με την ίδια διαδικασία για
μία ακόμα τριετία. Αν ο υπάλληλος δεν εμφανιστεί να
αναλάβει καθήκοντα μέσα σε 15 ημέρες από τη λήξη
της άδειας, θεωρείται ότι παραιτήθηκε αυτοδικαίως από
την υπηρεσία, από την ημερομηνία λήξης της αδείας.
5. Ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών αποτελεί χρόνο
πραγματικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια μόνο στις
περιπτώσεις των προηγουμένων παραγράφων 1 και 4.
6. Κατά τη διάρκεια της άδειας των παραγράφων 1
και 4, ο υπάλληλος υποχρεούται να καταβάλλει όλες τις
νόμιμες κρατήσεις οι οποίες αντιστοιχούν στις μηνιαίες
αποδοχές τους και αναλογούν στον εργαζόμενο και στον
εργοδότη για κύρια και επικουρική ασφάλιση προς τους
ασφαλιστικούς φορείς και τα ταμεία πρόνοιας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 25 Σεπτεμβρίου 2018
Οι Υπουργοί
Παιδείας, Έρευνας

και Θρησκευμάτων

Διοικητικής
Ανασυγκρότησης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

Αριθμ. Δ14/36561/879
(2)
Ειδική πιστοποίηση του Ν.Π.Ι.Δ. «Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας» και
δ.τ. «Ε.Π.Α.Ψ.Υ.».
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α),
β) του άρθρου 9, του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α’) νόμος
αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλ-

Τεύχος Β’ 4420/04.10.2018

ληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για
εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.),
της Ελληνικής Δημοκρατίας ...της εθνικής οικονομίας»,
γ) της παρ. 3 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
δ) των παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 5 του ν. 2646/1998
(ΦΕΚ 236Α’) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις»,
ε) των παρ. 1 και 2 εδ. δ’του άρθρου 7 του ν. 3106/2003
(ΦΕΚ 30Α’) «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος
Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις»,
στ) της παρ.1 εδ. α’του άρθρου 3 του ν. 3895/2010
(ΦΕΚ 206Α") «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών,
οργανισμών και φορέων του δημοσίου τομέα»,
ζ) του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29Α’) «Μετονομασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων»,
η) τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4455/2017.
2. Το π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168/6-11-2017) «Οργανισμός
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
3. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/23-9-2015) «Διορισμός
Αντιπροέδρων .... Υφυπουργών».
4. Την με αριθμ. Υ28/ΦΕΚ 2168/Β’/2015 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου», όπως ισχύει.
5. Την αριθμ. Γ.Π.: Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ 1310Β’)
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου,
στο Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών
Ενοτήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό
Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής».
6. Την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων
Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
με α.π.: Π(2)γ/οικ. 34029/22-3-2012 (ΦΕΚ 1163Β/2012).
7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται καμία δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
8. Την εισήγηση του Περιφερειάρχη με αριθμ. 3576/
31-05-2018.
9. Το αριθμ. 5304/02-07-2018 έγγραφο του Ε.Κ.Κ.Α που
αφορά στην απόφαση του Δ.Σ για την Ειδική πιστοποίηση και ανανέωση Πιστοποίησης, Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ως φορέα παροχής υπηρεσιών
κοινωνικής φροντίδας, αποφασίζουμε:
Την Πιστοποίηση της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας με δ.τ. Ε.Π.Α.Ψ.Υ. και έδρα στο
Μαρούσι.
α) ως φορέα παροχής υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας
Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
για τις παρακάτω δομές του:
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1) ξενώνας Αριάδνη
2) Οικοτροφείο Χαλκίδας
3) προστατευόμενο διαμέρισμα Λυκόβρυσης
4) προστατευόμενο διαμέρισμα Λιβαδειάς
5) προστατευόμενο διαμέρισμα Αριάδνη
6) προστατευόμενο διαμέρισμα Οδυσσέας
7) προστατευόμενο διαμέρισμα Πεντέλη
β) ως φορέα παροχής υπηρεσιών Τριτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Η διάρκεια της ειδικής πιστοποίησης είναι 4 (τέσσερα)
έτη από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2018
Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ
Ι

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64001/2029
(3)
Τροποποίηση της ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016
(ΦΕΚ 2471/Β΄/10-8-2016), απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων
και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4
του ν. 4014/21.09.2011 (Α’ 209)», όπως έχει τροποποιηθεί με την υπουργική απόφαση ΔΙΠΑ/ οικ.
2307/2018 (ΦΕΚ 439/Β΄/14-2-2018), ως προς την
κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων
της 9ης Ομάδας.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/
2011 (Α’ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση
με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις Υπουργείου Περιβάλλοντος».
2. Τις διατάξεις του ν. 1650/1986 «Για την προστασία
του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α’160), όπως τροποποιήθηκε
από το ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με
τις Οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61/Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’91).
3. Τις διατάξεις του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της
αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων
και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
4. Τις διατάξεις του ν. 3937/2011 (Α’60) «Διατήρηση
της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του ν. 4139/2013 «Περί εξαρτησιογόνων
ουσιών και άλλες διατάξεις» (Α’74) και ειδικότερα το άρθρο 2Α, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4523/
2018 «Περί παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης και άλλες διατάξεις» (Α’41) όπως ισχύει.
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6. Το π.δ. 70/22.9.2015 (ΦΕΚ 114/Α/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 Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού».
7. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 110/Α/05.11.2016) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Την Υ198 (ΦΕΚ 3722/Β/17.11.2016) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη
Φάμελλο».
9. Την κοινή υπουργική απόφαση με αριθμ. οικ.
51483/700/Φ.15 (ΦΕΚ 1692 Β/15.5.2018) «Όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασίας της φαρμακευτικής κάνναβης» όπως ισχύει..
10. Την αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016 ΦΕΚ: 2471/
Β/10-8-2016), απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων
και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες
και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/21.09.2011 (Α’ 209)», όπως έχει τροποποιηθεί με την υπουργική απόφαση ΔΙΠΑ/οικ. 2307/2018
(ΦΕΚ: 439/Β/14-2-2018).
11. Την με αριθμ. 8685/27.04.2018 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Σ. Φάμελλου,για κατάταξη δραστηριότητας παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων προηγμένης θεραπείας (ΑΔΑ: Ω45Μ4653Π8-3ΗΟ).
12. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Τροποποιείται η αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ 37674/2016 (ΦΕΚ
2471/Β/10.8.2016) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη
δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε
κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο
1 παράγραφος 4 του ν. 4014/21.09.2011 (Α’ 209)», όπως
έχει τροποποιηθεί με την υπουργική απόφαση ΔΙΠΑ/
οικ. 2307/2018 (ΦΕΚ: 439/Β/14-2-2018), ως προς την
κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της,
9ης Ομάδας, ως ακολούθως:
1.1. Παράρτημα IX, Ομάδα 9η «Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις»:
1.1.1. Τροποποιείται η ενότητα δραστηριότητας με α/α
99 «Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και
φαρμακευτικών παρασκευασμάτων» σε υποενότητα α/α
99α και προστίθεται υποενότητα με δραστηριότητα α/α
99β «Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων προηγ-
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μένης θεραπείας χωρίς χημική μετατροπή ή βιολογική διεργασία, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1394/2007 και στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ» και υποενότητα με δραστηριότητα
α/α 99γ «Επεξεργασία και παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης» όπως περιέχεται στον πίνακα
Α του Παραρτήματος της παρούσας απόφασης.
Η καλλιέργεια της φαρμακευτικής κάνναβης ως δραστηριότητα πρωτογενούς τομέα δεν υπάγεται στις κατηγορίες
έργων και δραστηριοτήτων της παρούσας υπουργικής απόφασης.
Άρθρο 2
Μεταβατικές Διατάξεις
Η περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων του πεδίου εφαρμογής της παρούσας των οποίων
η κατάταξη μεταβάλλεται βάσει αυτής, και για τα οποία έχει κατατεθεί πλήρης Μελέτη Περιβάλλοντος ή φάκελος
Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), στην περιβαλλοντική αρχή που ήταν αρμόδια για
την περιβαλλοντική αδειοδότησή τους πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, διενεργείται από την ως άνω αρχή
εκτός εάν ο φορέας των εν λόγω έργων ή δραστηριοτήτων ζητήσει εγγράφως την υπαγωγή τους στις διατάξεις
της παρούσας.
Άρθρο 3
Ισχύς απόφασης
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας Α

α/α

Ομάδα 9η – Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις
Είδος έργου
Υποκατηγορία Α1 Υποκατηγορία Α2
Κατηγορία Β

Παραγωγή
Παραγωγή βασικών
με χημική
φαρμακευτικών προϊόντων
99α
μετατροπή
και φαρμακευτικών
ή βιολογική
παρασκευασμάτων
διεργασία

Οι δραστηριότητες
που δεν υπάγονται
στην υποκατηγορία
Α1

Παραγωγή φαρμακευτικών
σκευασμάτων προηγμένης
θεραπείας χωρίς χημική
μετατροπή ή βιολογική
διεργασία, όπως αυτά
99β
περιγράφονται στο άρθρο
2 του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθμ. 1394/2007 και στο
Παράρτημα Ι της Οδηγίας
2001/83/ΕΚ

Το σύνολο

Επεξεργασία και παραγωγή
99γ τελικών προϊόντων
φαρμακευτικής κάνναβης

Τελικά
προϊόντα
φαρμακευτικής
κάνναβης
χωρίς χημική
μετατροπή

Γ. Γ Περιβάλλοντος
Χ. Μπαριτάκη

Οι δραστηριότητες
που δεν υπάγονται
στην κατηγορία Β

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Σωκράτης Φάμελλος

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Παρατηρήσεις
Η συσκευασία ή/
και αποθήκευση
ως αυτοτελής
δραστηριότητα
εντάσσεται στις
περιπτώσεις με
Α/Α 201, 204
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Αριθμ. ΠΟΛ 1177
(4)
Όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από
το φόρο προστιθέμενης αξίας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παράγραφος 1 περίπτωση α΄ του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» (ΦΕΚ Α΄
248/07.11.2000), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις της οδηγίας αριθμ. 2006/112/ΕΚ του
Συμβουλίου σχετικά με το κοινό σύστημα του φόρου
προστιθεμένης άξιας (L 347/11.12.2006), όπως ισχύει
και ιδίως του άρθρου 148.
3. Τις διατάξεις του Κανονισμού 2658/87 του Συμβουλίου, όπως ισχύει, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (L 256 της
07/09/1987).
4. Τις διατάξεις του ν. 2321/1995 «Κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και
της συμφωνίας που αφορά την εφαρμογή του Μέρους
ΧΙ της Σύμβασης», όπως ισχύει,(ΦΕΚ Α΄136/23.06.1995).
5. Τις διατάξεις του α.ν. 230/1936 περί καθορισμού αιγιαλίτιδας ζώνης της Ελλάδος (ΦΕΚ Α΄ 450/13.10.1936).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 139 του Κώδικα Δημοσίου
Ναυτικού Δικαίου ν.δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α΄261/3.10.1973).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 49/2005 «Ενσωμάτωση της
οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωση» (ΦΕΚ Α΄ 66/11.3.2005), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
8. Τις διατάξεις του ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 92/14.1.2014).
9. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ Β΄3696/
15.11.2016) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».
10. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ Α΄181/
23.11.2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών»,
όπως ισχύει.
11. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο
οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ Α΄ 98/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
12. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου
του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄94/27.5.2016) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2,
13, 14, 17 και 41, όπως ισχύουν.
13. Την ανάγκη εξειδίκευσης κριτηρίων για τον προσδιορισμό της έννοιας «διενέργεια δραστηριότητας κυρίως
στην ανοικτή θάλασσα».
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14. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καθώς και κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια για τον προσδιορισμό της έννοιας
«διενέργεια δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα» ως αναγκαίας προϋπόθεσης για την απαλλαγή
από το ΦΠΑ της παράδοσης και εισαγωγής πλοίων που
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στην ναυσιπλοΐα
ανοιχτής θαλάσσης, καθώς και της παράδοσης και εισαγωγής αντικειμένων και υλικών που προορίζονται να
ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν στα πλοία αυτά
κατά τον εφοδιασμό τους.
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
1. Για τα πλοία που εκτελούν μεταφορά επιβατών με
κόμιστρο ή με τα οποία ασκείται εμπορική, ή βιομηχανική, ή αλιευτική δραστηριότητα, τυγχάνουν εφαρμογής
οι απαλλαγές των περιπτώσεων α΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ.
1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ, εφόσον διενεργούν
δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση, καθώς και τις
λοιπές προϋποθέσεις της περ. α΄ της παρ. 1 του ίδιου
άρθρου σχετικά με τα πλοία αυτά.
2. Ως εμπορική ή βιομηχανική ή αλιευτική δραστηριότητα νοείται και η επαγγελματική χρήση του πλοίου για
ιδία χρήση χωρίς την ύπαρξη αντιπαροχής για το έργο
που εκτελεί το πλοίο.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης νοούνται ως:
1. «Ανοιχτή θάλασσα»: Θαλάσσιος χώρος πέραν των
6 ναυτικών μιλίων από τη φυσική ακτογραμμή της ηπειρωτικής ή νησιωτικής Χώρας – εύρος αιγιαλίτιδας ζώνης
της Ελλάδας.
2. «Προκαθορισμένος πλους»: Ταξίδι για το οποίο ο λιμένας άφιξης έχει προσδιοριστεί πριν την έναρξη αυτού.
3. «Δρομολογημένο πλοίο»: Πλοίο που δραστηριοποιείται αποκλειστικά σε τακτική ή έκτακτη γραμμή εσωτερικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2932/2001, όπως
ισχύει.
4. «Ταξίδι στην ανοιχτή θάλασσα»: Προκαθορισμένος
πλους εσωτερικού που η διανυθείσα απόσταση μεταξύ του
λιμένα αναχώρησης και του λιμένα άφιξης, ή μεταξύ δύο
διαδοχικών λιμένων στην περίπτωση που μεσολαβούν ενδιάμεσοι λιμένες, είναι μεγαλύτερη των 12 ναυτικών μιλίων.
Ειδικά στην περίπτωση δρομολογημένων πλοίων ή
ημερόπλοιων του ν. 4256/2014 θεωρείται ως ταξίδι στην
ανοιχτή θάλασσα ο πλους που η διανυθείσα απόσταση
από το λιμένα αναχώρησης έως και την επιστροφή του
σε αυτόν είναι μεγαλύτερη των 24 ναυτικών μιλίων, ανεξαρτήτως της ύπαρξης ενδιάμεσων λιμένων.
Τα ανωτέρω ισχύουν, εφόσον το πλοίο δεν παραμένει
για το σύνολο της διανυθείσας απόστασης στα εγχώρια
ύδατα. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο λιμένας
αναχώρησης και ο λιμένας άφιξης και όλοι οι τυχόν ενδιάμεσοι λιμένες βρίσκονται στην ηπειρωτική Ελλάδα,
ή στο ίδιο νησί.
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Άρθρο 3
Διενέργεια δραστηριότητας κυρίως
στην ανοιχτή θάλασσα
1. Τα πλοία που εκτελούν αποκλειστικά προκαθορισμένους πλόες θεωρείται ότι διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοικτή θάλασσα για μια συγκεκριμένη ημερολογιακή περίοδο, εφόσον εκτελούν ταξίδια
στην ανοιχτή θάλασσα και σε διεθνείς προορισμούς, σε
ποσοστό άνω του 70% των συνολικών ταξιδιών τους
για την περίοδο αυτή, χωρίς να εξετάζεται καμία άλλη
προϋπόθεση αναφορικά με το σύνολο των μιλίων που
διανύονται στην ανοιχτή θάλασσα.
2. Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής του ν. 4256/2014
θεωρείται ότι διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην
ανοιχτή θάλασσα, για μία συγκεκριμένη ημερολογιακή
περίοδο, εφόσον άνω του 50% της συνολικά διανυόμενης απόστασης για την εν λόγω περίοδο, βάσει των
ναύλων που πραγματοποιούν, διενεργείται στην ανοιχτή
θάλασσα. Στην περίπτωση που τα πλοία αυτά χρησιμοποιούνται και ως επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια,
βάσει του ίδιου νόμου, στον ανωτέρω υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη και οι διανυόμενες αποστάσεις που
διενεργούνται από την δραστηριότητά τους αυτή.
3. Θεωρείται ότι διενεργούν σε κάθε περίπτωση δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα τα πλοία που
διενεργούν κυρίως διεθνείς πλόες (εξωτερικού) καθώς
και τα αλιευτικά πλοία.
4. Θεωρείται ότι δεν διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα:
α) Τα πλοία που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά
ως ημερόπλοια του ν. 4256/2014. Κατ’ εξαίρεση, με την
επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 3 και του άρθρου 4
της παρούσας, τα πλοία αυτά θεωρείται ότι μπορεί να
διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα, εάν από τη δήλωση της περ. δ΄ της παρ. 2 του
άρθρου 12 του ν. 4256/2014 προκύπτει ότι διενεργούν
πλόες στην ανοιχτή θάλασσα σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην περ. 4 του άρθρου 2.
β) Οι λέμβοι (λάντζες) του Γεν. Κανονισμού Λιμένα
αρ. 17.
γ) Οι βυθοκόροι και τα συναφή με αυτά πλοία.
δ) Τα πλωτά εφοδιαστικά μέσα, ανεξαρτήτως χωρητικότητας, καυσίμων, λιπαντικών και πετρελαιοειδών
αποβλήτων, που δραστηριοποιούνται εντός και πέριξ
λιμένων.
ε) Τα θαλάσσια ταξί του Γεν. Κανονισμού Λιμένα αρ. 16.
στ) Τα πλοία που χρησιμοποιούνται σε λίμνες ή ποτάμια.
ζ) Τα οστρακοκαλλιεργητικά πλοία καθώς και τα πλοία
υποστήριξης ιχθυοκαλλιεργιών και βατραχοτροφίας.
η) Τα φουσκωτά σκάφη ανεξαρτήτως μήκους, πλην
των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του ν. 4256/2014.
θ) Τα πλοία αναψυχής εκτός των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του ν. 4256/2014, τα πλοία που χρησιμοποιούνται για αναψυχή ή αθλητισμό, τα εκπαιδευτικά
πλοία που ανήκουν σε ναυτικούς ομίλους, ναυτικά σωματεία ή άλλες ενώσεις που προωθούν την ναυσιπλοΐα
αναψυχής, καθώς και τα συναφή με αυτά.
5. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου λαμβάνονται υπόψη οι πλόες που διενεργούνται για ιδία επαγγελ-
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ματική χρήση του πλοίου χωρίς την ύπαρξη αντιπαροχής
για το έργο που εκτελεί, ενώ δεν λαμβάνονται υπόψη για
τον υπολογισμό της διενέργειας δραστηριότητας κυρίως
στην ανοιχτή θάλασσα οι πλόες που πραγματοποιούνται για ιδιωτική χρήση ή για τις ανάγκες μετακίνησης,
επισκευής, συντήρησης, κατασκευής ή άλλων εργασιών
που κρίνονται αναγκαίες για την ασφαλή πλεύση και λειτουργία του πλοίου.
Άρθρο 4
Απόδειξη της διενέργειας δραστηριότητας
κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα
1. Η απόδειξη πραγματοποίησης ταξιδιού ή χρήσης
του πλοίου στην ανοιχτή θάλασσα πραγματοποιείται
με χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων αυτόματης αναγνώρισης (AIS) (κατηγορίας Α), το οποίο ανταποκρίνεται στα πρότυπα απόδοσης του ΙΜΟ, όπως αναφέρεται
στα άρθρα 6 και 6α της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ, η οποία
έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με το π.δ. 49/2005
(ΦΕΚ Α΄ 66), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Οι υποκείμενοι στο φόρο που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής της παρούσας, έχουν υποχρέωση εγκατάστασης, σε κάθε πλοίο που εκμεταλλεύονται, συστημάτων
αυτόματης αναγνώρισης (AIS) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 προκειμένου να αποδεικνύεται η
πραγματοποίηση δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή
θάλασσα, ανεξάρτητα εάν εμπίπτουν ή όχι στο πεδίο
εφαρμογής του π.δ. 49/2005. Το AIS πρέπει να διατηρείτε
πάντοτε σε λειτουργία, εκτός από τις περιπτώσεις για
τις οποίες διεθνείς συμφωνίες, κανόνες ή πρότυπα προβλέπουν την προστασία των σχετικών με τη ναυσιπλοΐα
πληροφοριών ή την ασφάλεια από έκνομες ενέργειες.
3. Υπό την επιφύλαξη τήρησης των προβλέψεων τήρησης της εμπιστευτικότητας σύμφωνα με το άρθρο 24
του π.δ. 49/2005 (ΦΕΚ Α΄ 66) όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
στα πλαίσια αρμοδιοτήτων του ως Εθνική Αρμόδια Αρχή
για το SafeSeaNet, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο
22α και το Παράρτημα ΙΙΙ του ανωτέρω διατάγματος, παρέχει πρόσβαση στα στοιχεία της παραγράφου 1 στην
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων η οποία αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία αυτά σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή αποθήκευσης και
επεξεργασίας των στοιχείων της παραγράφου 1, προκειμένου για την διαπίστωση της διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα σύμφωνα με
τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου
3, ανά ημερολογιακή περίοδο. Η εφαρμογή χρησιμοποιείται από τις αρμόδιες φορολογικές, τελωνειακές και
ελεγκτικές αρχές της Α.Α.Δ.Ε. για την παρακολούθηση
και τον έλεγχο της δραστηριότητας αυτής.
Άρθρο 5
Διαλειτουργική Πλατφόρμα
Ανταλλαγής Δεδομένων
Για την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 4 χρησιμοποιείται από την Α.Α.Δ.Ε., πέραν από τα συστήματα αυτό-

Τεύχος Β’ 4420/04.10.2018

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ματης αναγνώρισης (AIS) και η Διαδικτυακή Πλατφόρμα
Ανταλλαγής Δεδομένων (IMDatE – Intergrated Maritime
Data Environment) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για
την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA), ως περιγράφεται
στην παρ. 2.2 του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 49/2005
(ΦΕΚ Α΄ 66), όπως ισχύει, κατόπιν χορήγησης παροχής
πρόσβασης από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Άρθρο 6
Διαδικασία απόδειξης της διενέργειας
δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα
1. Ο υποκείμενος που κάνει χρήση των απαλλαγών
του άρθρου 1 της παρούσας για μια συγκεκριμένη ημερολογιακή περίοδο, έχει υποχρέωση να υποβάλλει στην
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) δήλωση,
απολογιστικά, για κάθε πλοίο, με την οποία δηλώνει ότι
για την εν λόγω ημερολογιακή περίοδο πραγματοποίησε
δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 3. Εξαιρούνται από την ανωτέρω υποχρέωση οι μη
εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της Χώρας υποκείμενοι
στο φόρο οι οποίοι δεν έχουν υποχρέωση απόκτησης
ΑΦΜ/ΦΠΑ για την διενεργούμενη δραστηριότητά τους
στο εσωτερικό της Χώρας.
Από την δήλωση αυτή πρέπει να προκύπτει εάν για
ολόκληρη την ημερολογιακή περίοδο το σκάφος χρησιμοποιήθηκε με τον ίδιο τρόπο ή αντίστοιχα προέκυψε
διαφορετική χρήση του σκάφους σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 3.
2. Ειδικά για τα πλοία της παρ. 3 του άρθρου 3 της
παρούσας που πραγματοποιούν κυρίως διεθνείς πλόες
συνυποβάλλεται με την ανωτέρω δήλωση αντίγραφο
του ΦΕΚ της εγκριτικής πράξης νηολόγησης των πλοίων
που έχουν νηολογηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953 (Α΄317) ή, σχετική βεβαίωση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
όσον αφορά πλοία τα οποία φέρονται διαχειριζόμενα
από γραφεία εταιρειών εγκατεστημένων στην Ελλάδα
σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 27/1975 (Α΄77), ενώ για
τα αλιευτικά πλοία συνυποβάλλεται η σχετική άδεια αλιείας με τη διάκριση εάν αφορά υπερπόντια αλιεία.
Ως πλοία που ενεργούν κυρίως διεθνείς πλόες θεωρούνται τα πλοία τα οποία νηολογούνται με εγκριτική
πράξη κοινή υπουργική απόφαση στη βάση του αρ. 13
του ν.δ. 2687/53 (Α΄ 317) ή διαχειρίζονται από γραφεία
εταιριών εγκατεστημένων στην Ελλάδα βάσει του αρ. 25
του ν. 27/1975 (Α΄77), τα οποία διενεργούν αποκλειστικά
διεθνείς πλόες, καθώς και τα πλοία που έχουν εφοδιασθεί με πιστοποιητικά αξιοπλοΐας διεθνών πλόων, βάσει
των αντίστοιχων Διεθνών Συμβάσεων (SOLAS, MARPOL,
Load Lines).
Ως πλοία υπερπόντιας αλιείας θεωρούνται τα αλιευτικά
πλοία που διαθέτουν άδειες αλίευσης εκτός χωρικών
υδάτων του άρθρου 59 του ν. 4235/2014 και της κοινής
υπουργικής απόφασης 4023/64557/16.05.2014. Από
την ανωτέρω βεβαίωση καθώς και την άδεια αλιείας ή
υπερπόντιας αλιείας πρέπει να προκύπτει η ημερομηνία
που αυτές αφορούν.
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3. Ειδικά για τα πλοία της παρ. 1 του άρθρου 3 συνυποβάλλεται με την ανωτέρω δήλωση «κατάσταση πραγματοποιηθέντων ταξιδιών» για ολόκληρη την ημερολογιακή περίοδο, στην οποία θα αναγράφονται, ανά ταξίδι,
η ημερομηνία, ο λιμένας αναχώρησης, ο λιμένας προορισμού και η διανυθείσα απόσταση, ενώ για το σύνολο
της ημερολογιακής περιόδου θα αναγράφονται το σύνολο των ταξιδιών που πραγματοποιήθηκαν καθώς και
ο αριθμός αυτών που πραγματοποιήθηκαν στην ανοιχτή
θάλασσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.
Τα πλοία αυτά εάν διενεργούν αποκλειστικά δραστηριότητα βάσει συμβατικών υποχρεώσεων τους αντί της
ανωτέρω κατάστασης συνυποβάλλουν τα παραστατικά
που εκδίδονται ή τις συμβάσεις συμβολαίων - ναυλοσυμφώνων που συνάπτονται για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων τους αυτών. Ειδικά τα επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία τα οποία είναι δρομολογημένα, αντί της ανωτέρω κατάστασης συνυποβάλλουν τη
δήλωση δρομολόγησής τους καθώς και τυχόν σύμβαση
ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας.
4. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου 27
του Κώδικα ΦΠΑ, μεταξύ των οποίων ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής των ανωτέρω δηλώσεων
και καταστάσεων, η ημερολογιακή περίοδος που αυτές
αφορούν, καθώς και ο τρόπος ελέγχου της διενεργούμενης δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα,
ορίζονται με απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα
με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου.
Άρθρο 7
Μεταβατικές Διατάξεις
1. Για το ημερολογιακό έτος 2018, προκειμένου για την
απόδειξη της διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην
ανοιχτή θάλασσα, λαμβάνεται υπόψη η δραστηριότητα
που πραγματοποιείται από κάθε πλοίο από την έναρξη
ισχύος της παρούσας και έως την 31η Δεκεμβρίου 2018.
Ο υποκείμενος ωστόσο έχει δικαίωμα να συνυπολογίσει
το σύνολο της δραστηριότητάς που πραγματοποίησε
από την έναρξη του ημερολογιακού έτους και έως την
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, εφόσον είναι
σε θέση να αποδείξει την διενέργεια της δραστηριότητάς του κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρούσα.
2. Ειδικά για το ημερολογιακό έτος 2018 τα πλοία της
παραγράφου 2 του άρθρου 3 τα οποία δεν έχουν υποχρέωση χρησιμοποίησης ηλεκτρονικών συστημάτων
αυτόματης αναγνώρισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 4 κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας,
θεωρείται ότι διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην
ανοιχτή θάλασσα για το ημερολογιακό έτος αυτό, εφόσον προσκομίζουν αναφορές, ανά ναύλο, από ηλεκτρονικά συστήματα αυτόματης αναγνώρισης θαλάσσιου
στίγματος (AIS) άλλων από αυτών του άρθρου 4, ή λοιπά στοιχεία, από τα οποία να αποδεικνύεται ότι, το 70%
των πραγματοποιηθέντων ναύλων έχει διενεργηθεί στην
ανοιχτή θάλασσα, ήτοι για καθένα από τους ναύλους
αυτούς έχει διενεργηθεί ταξίδι στην ανοιχτή θάλασσα.
3. Για την ημερολογιακή περίοδο από 1.4.2018 έως την
έναρξη ισχύος της παρούσας και για τις χορηγηθείσες
απαλλαγές του άρθρου 27 παρ. 1 περ. α΄ υποπερ. αα΄
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εντός της περιόδου αυτής θεωρούνται ως πλοία που διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα
τα πλοία της περίπτωσης (i) της παραγράφου 1 του άρθρου 27 που διενήργησαν πλόες στην ανοιχτή θάλασσα.
Άρθρο 8
Λοιπά θέματα
Η αποθήκευση των δεδομένων που απαιτούνται για
την απόδειξη της χρήσης στην ανοιχτή θάλασσα, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 της παρούσας, πραγματοποιείται για χρονική περίοδο που δεν μπορεί να υπερβαίνει
αυτή του χρόνου παραγραφής της αξίωσης του Δημοσίου για τη βεβαίωση του φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
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Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2018
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός
Οικονομικών

Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής
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