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Ελλάδας, όπως αυτή προσδιορίζεται στην περ. η) της
παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).
Άρθρο 2
Κάθε προγενέστερη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά από τις διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης καταργείται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Μαρτίου 2017
Ο Υπουργός

Η Υφυπουργός

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Τεύχος Β’ 973/22.03.2017

τηγορίας του ν. 27/1975 (Α΄ 77) με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου
TAXISnet.
ια. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975
(Α΄ 77), καθώς και η καταβολή της πρώτης δόσης του
φόρου αυτού, ειδικά για το φορολογικό έτος 2017, παρατείνεται μέχρι τις 10 Απριλίου 2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Μαρτίου 2017

Ι

Αριθ. ΠΟΛ:1040
(2)
Παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 18 του ν. 4174/2013
(ΦΕΚ Α΄ 170) όπως ισχύουν.
β. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ Α΄ 77/
22.4.1975).
γ. Τις διατάξεις του άρθρου 122 του ν. 4446/22.12.2016
(ΦΕΚ Α΄ 240) όπως ισχύουν.
δ. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ε. Την αριθ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016
(Β΄ 3696/15.11.2016) απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Οικονομικών περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».
στ. Το π.δ. 111/2014 (Α΄ 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ζ. Τις διατάξεις του ν. 4389/27.5.2016 (ΦΕΚ 94 Α΄) περί
σύστασης Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως
ισχύουν, ιδίως το άρθρο 41.
η. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του
ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α΄) σύμφωνα με τις οποίες, «Με
αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να καθορίζονται οι διαδικασίες, οι λεπτομέρειες και ό,τι άλλο
απαιτείται, ώστε οι δηλώσεις οποιουδήποτε φορολογικού αντικειμένου, καθώς και τα τελωνειακά παραστατικά
να μπορούν να υποβάλλονται και με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών».
θ. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του
ν. 2020/1992 (ΦΕΚ Α΄ 534) με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με
απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες
φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
ι. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή της ετήσιας δήλωσης φόρου πλοίων πρώτης κα-

Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
Ι

Αριθ. 3122.1-Τ69/21144/2017
(3)
Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Πλαισίου
Έργων Ανάπτυξης Λιμένα Τήνου».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 2932/2001 (ΦΕΚ Α΄ 145), άρθρο δέκατο
όγδοο, «Αρμοδιότητες Γενικής Γραμματείας Λιμένων
και Λιμενικής Πολιτικής», όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
β. Του ν. 3044/2002 (ΦΕΚ Α΄ 197) (άρθρο 14 παρ. 1 περίπτωση δ) όπως αντικαταστάθηκε από το ν. 3153/2003
(άρθρο 44 παρ. 1) «Θέματα Λιμενικής Πολιτικής».
γ. Του π.δ. 81/2014 (ΦΕΚ Α΄ 125): «Αναδιάρθρωση Περιφερειακών Διοικήσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) και Λιμενικών Αρχών και
ρύθμιση θεμάτων στελέχωσης αυτών».
δ. Του π.δ. 103/2014 (ΦΕΚ Α΄ 170): «Οργανισμός
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου».
ε. Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114): «...Ανασύσταση του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του
σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...».
στ. Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄), «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Το αριθ. πρωτ. 352/22-02-2017 έγγραφο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου - Άνδρου.
3. Η αριθ. 160/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου - Άνδρου
(ΑΔΑ:7ΞΩΧΟΡ07-Υ19).
4. Το αριθ. ΔΛΥ/372/Φ29/Μ/10-03-2017 έγγραφο
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών/Γεν. Γρ. Υποδομών/Γεν. Δ/νση Συγκοινωνιακών Υποδομών/Δ/νση
Λιμενικών Υποδομών.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

