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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
17 Σεπτεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α. 1204
Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της
δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του
ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα
από αμοιβές πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 1 του άρθρου 6, των παρ. 3 και 4 του άρθρου 15 και της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4174/2013
(Α’170), όπως ισχύουν,
β) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του
άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν.
γ) των άρθρων 8, 12, 13, 14, 15, 16, 43Α, 59, 60 του
ν. 4172/2013 (Α'167), όπως ισχύουν.
δ) του άρθρου 19 του ν. 27/1975 (Α’77),
ε) της υπό στοιχεία Α.1099/2019 απόφασης Διοικητή
ΑΑΔΕ (Β΄949), όπως ισχύει, της υπό στοιχεία Α.1176/2019
(Β΄1509) και της υπό στοιχεία Α.1049/2020 (Β΄996) απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ,
στ) της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/
10.3.2017 (Β΄ 968 και Β΄ 1238) απόφασης του Διοικητή
της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.
2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013
(Β΄ 130 και Β΄ 372) κοινή απόφαση του Υπουργού και
του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
3. Την υπ’ αρ. 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού
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Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του
άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ’ αρ.
39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης
της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689)
και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
4. Τις ιδιαιτερότητες φορολογίας των αμοιβών των
πληρωμάτων εμπορικών πλοίων και την ανάγκη εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή
δηλώσεων απόδοσης ποσών φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013
που παρακρατούνται στις αμοιβές αυτές, με τη χρήση
ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.
5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τρόπος υποβολής της δήλωσης απόδοσης
παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013
στο εισόδημα από αμοιβές των πληρωμάτων
εμπορικού ναυτικού
1. Οι υπόχρεοι της παρ. 1 του άρθρου 59 του
ν. 4172/2013, που προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 και οι υπόχρεοι
της παρ. 6 του άρθρου 43Α που προβαίνουν σε παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης αποδίδουν με
δήλωση τον παρακρατούμενο φόρο και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013.
Η υποβολή της δήλωσης απόδοσης του φόρου μισθωτών υπηρεσιών και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται
στο εισόδημα από αμοιβές των πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού γίνεται ανά πλοίο και πραγματοποιείται
αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επι-
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κοινωνίας μέσω εφαρμογών TAXISnet, με την υποβολή αναλυτικών εγγραφών ανά εργαζόμενο σε μορφή
ηλεκτρονικού αρχείου. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται
για όλες τις εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες, αρχικές και
τροποποιητικές δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενου
φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου
43Α του ν. 4172/2013, ανεξαρτήτως αποτελέσματος,
χρεωστικού, πιστωτικού ή μηδενικού.
2. Οι υπόχρεοι, εφόσον είναι νέοι χρήστες εγγράφονται
στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet σύμφωνα με τα
όσα ορίζονται στην με αριθμό Α.1082/2020 απόφαση
Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., όπως αυτή ισχύει. Η διαδικασία αυτή
δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποιημένους χρήστες.
3. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας
υποβολής της δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου
φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου
43Α του ν. 4172/2013, κατά την καταληκτική ημερομηνία
αυτής, οι αρμόδιες ΔΟΥ των υπόχρεων σε παρακράτηση
θα ενημερώνονται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών (Δ.Α.Φ.Ε.) της ΑΑΔΕ.
Άρθρο 2
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης
φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του
άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που
παρακρατούνται στο εισόδημα από αμοιβές
πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού
1. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης
φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου
43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στις αμοιβές
πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού, έχει ως το συνημμένο
ως παράρτημα Α υπόδειγμα της παρούσας.
2. Οι υπόχρεοι καταχωρούν αναλυτικά τα στοιχεία ανά
ΑΦΜ δικαιούχου και σύμφωνα με τον Πίνακα Κωδικοποίησης που επισυνάπτονται ως παραρτήματα Β1 και
Β της παρούσας.
3. Τα αναφερόμενα στην υπό στοιχεία Α. 1099/2019
απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., καθώς και στα παραρτήματα
αυτής που αφορούν στο εισόδημα από αμοιβές εμπορικού ναυτικού παύουν να ισχύουν από τη δημοσίευση
της παρούσας.
Άρθρο 3
Έκδοση ταυτότητας οφειλής
1. Ως χρόνος υποβολής της δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α με τη χρήση ηλεκτρονικής
μεθόδου, θεωρείται ο χρόνος οριστικοποίησης αυτής
από τον υπόχρεο σε παρακράτηση.
2. Με την υποβολή της δήλωσης γίνεται άμεσος προσδιορισμός του φόρου ανά πλοίο και εκδίδεται «Ταυτότητα Οφειλής» με βάση την οποία καταβάλλεται ο φόρος
μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων το αργότερο μέχρι το τέλος
του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της
υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής ή εκδίδεται τίτλος έκπτωσης σε περίπτωση τροποποιητικής δήλωσης
από την οποία προκύπτει μικρότερο χρεωστικό ποσό
από αυτό της προηγούμενης δήλωσης.
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Άρθρο 4
Προθεσμία υποβολής της δήλωσης απόδοσης
φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του
άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που
παρακρατούνται στο εισόδημα από αμοιβές
πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού
1. Η δήλωση απόδοσης φόρου και ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από αμοιβές πληρωμάτων
εμπορικού ναυτικού υποβάλλεται το αργότερο μέχρι το
τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής του υποκείμενου σε παρακράτηση εισοδήματος ή
της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.
2. Δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις του Κ.Φ.Δ. στις μηδενικές δηλώσεις φόρου και εισφοράς που υποβάλλονται
εκπρόθεσμα.
3. Ειδικά, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου
19 του ν. 27/1975 λόγω μεταβίβασης ή υποθήκευσης
του πλοίου, η υποβολή της δήλωσης του άρθρου 2 και η
καταβολή του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, γίνεται πριν τη
χορήγηση της βεβαίωσης του άρθρου 19 του ν. 27/1975.
Άρθρο 5
Έλεγχος – Ενημέρωση Δ.Ο.Υ.
1. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται ηλεκτρονικά αμέσως μετά την υποβολή της δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου
43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται ανά υπόχρεο
και ανά πλοίο, με ταυτόχρονη καταχώρηση των βασικών
στοιχείων παραλαβής και πληρωμής στο σύστημα TAXIS.
2. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει τη δυνατότητα εμφάνισης και
εκτύπωσης της δήλωσης.
Άρθρο 6
Ισχύς της απόφασης
1. Η παρούσα απόφαση ισχύει για εισόδημα από αμοιβές πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού που αποκτώνται
από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και μετά.
2. Ειδικότερα, για την εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 19 του ν. 27/1975 λόγω μεταβίβασης ή υποθήκευσης του πλοίου, ως προς την υποχρέωση απόδοσης
του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του
άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στις
αμοιβές πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού, η παρούσα
απόφαση ισχύει για τις αιτήσεις έκδοσης της σχετικής
βεβαίωσης που θα υποβληθούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
από την επομένη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας και μετά και αφορούν αμοιβές από 01.09.2020 και
μετά. Για δεδουλευμένες αμοιβές μέχρι την 31.8.2020, ο
φόρος και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου
43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατήθηκαν αποδίδονται από τους υπόχρεους με χειρόγραφες δηλώσεις ανά
πλοίο και με αναλυτικές εγγραφές ανά εργαζόμενο. Για
αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ μέχρι
τη δημοσίευση της παρούσας, οι δηλώσεις απόδοσης
του παρακρατούμενου φόρου και της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, υποβάλλονται στην αρμόδια ΔΟΥ χειρόγραφα για το σύνολο
της υποχρέωσης.
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Ȱʆɲʄʐʏɿʃɹʎ Ȱʅʉɿɴɹʎ Ʌʄɻʌʘʅɳʏʘʆ ȵʅʋʉʌɿʃʉʑ Ɂɲʐʏɿʃʉʑ

ȻɀɃ

ɃɁɃɀȰ ɅȿɃȻɃɉ

Ȱʆɲʄʐʏɿʃɹʎ Ȱʅʉɿɴɹʎ Ʌʄɻʌʘʅɳʏʘʆ ȵʅʋʉʌɿʃʉʑ Ɂɲʐʏɿʃʉʑ

ȻɀɃ

Ȱʆɲʄʐʏɿʃɹʎ Ȱʅʉɿɴɹʎ Ʌʄɻʌʘʅɳʏʘʆ ȵʅʋʉʌɿʃʉʑ Ɂɲʐʏɿʃʉʑ

ɃɁɃɀȰ ɅȿɃȻɃɉ

ȰɅɃ

ȰɅɃ

ȰɅɃ

ȵɏɇ

ȵɏɇ

ȵɏɇ

ȸɀȵɆȵɇ

ȸɀȵɆȵɇ

ȸɀȵɆȵɇ

ȵȻȴɃɇ
ȰɅɃȴɃɍɏɁ

ȵȻȴɃɇ
ȰɅɃȴɃɍɏɁ

ȵȻȴɃɇ
ȰɅɃȴɃɍɏɁ

ȰȾȰȺȰɆ.
ȰɅɃȴɃɍȵɇ

ȰȾȰȺȰɆ.
ȰɅɃȴɃɍȵɇ

ȰȾȰȺȰɆ.
ȰɅɃȴɃɍȵɇ

ȾɆȰɈȸɇȵȻɇ
ɁȰɈ

ȾɆȰɈȸɇȵȻɇ
ɁȰɈ

ȾɆȰɈȸɇȵȻɇ
ɁȰɈ

ȾȰȺȰɆȵɇ
ȰɅɃȴɃɍȵɇ

ȾȰȺȰɆȵɇ
ȰɅɃȴɃɍȵɇ

ȾȰȺȰɆȵɇ
ȰɅɃȴɃɍȵɇ

ɌɃɆɃɇ

ɌɃɆɃɇ

ɌɃɆɃɇ

ȵȻȴȻȾȸ
ȵȻɇɌɃɆȰ
Ȱȿȿȸȿȵȳȳɉȸɇ

ȵȻȴȻȾȸ
ȵȻɇɌɃɆȰ
Ȱȿȿȸȿȵȳȳɉȸɇ

ȵȻȴȻȾȸ
ȵȻɇɌɃɆȰ
Ȱȿȿȸȿȵȳȳɉȸɇ

ɌɃɆ.
ɇɉɁɈȵȿȵɇɈȸɇ

ɌɃɆ.
ɇɉɁɈȵȿȵɇɈȸɇ

ɌɃɆ.
ɇɉɁɈȵȿȵɇɈȸɇ
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ Ǻ1
ȆǿȃǹȀǹȈ ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀȍȃ
ȉȍȃ ǹȆȅǻǼȀȉȍȃ
ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀȍȃ ǹȇȋǼǿȍȃ ǹȂȅǿǺȍȃ ȆȁǾȇȍȂǹȉȍȃ ǼȂȆȅȇǿȀȍȃ Ȇȁȅǿȍȃ
1. ȀȦįȚțȠʌȠȓȘıȘ ANSI, (ȝȩȞȠ țİĳĮȜĮȓĮ İȜȜȘȞȚțȐ țĮȚ ȜĮĲȚȞȚțȐ).
2. ǹȡȤİȓȠ ĲȪʌȠȣ CSV, ȤĮȡĮțĲȒȡĮȢ įȚĮȤȦȡȚıȝȠȪ: ;
3. ȉȠ ĮȡȤİȓȠ șĮ İȓȞĮȚ ıİ ıȣȝʌȚİıȝȑȞȘ ȝȠȡĳȒ (ǽǿP).
4. ȉĮ ĮȡȚșȝȘĲȚțȐ ʌİįȓĮ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ʌȠıȐ ıİ ǼȊȇȍ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ȝȑȤȡȚ 2
įİțĮįȚțȐ ȥȘĳȓĮ ȝİ ıȪȝȕȠȜȠ ȣʌȠįȚĮıĲȠȜȒȢ ĲȠ , (țȩȝȝĮ). ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ
įȚĮȤȦȡȚıĲȚțȠȪ ȤȚȜȚȐįȦȞ.
5. ȅȚ ȘȝİȡȠȝȘȞȓİȢ İȓȞĮȚ ĲȘȢ ȝȠȡĳȒȢ DD/MM/YYYY.
6. ǼʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ İȚıȐȖȠȞĲĮȚ ǹĭȂ țĮȚ ǹȂȀǹ ȤȦȡȓȢ ĲȣȤȩȞ ȝȘįİȞȚțȐ ıĲȘȞ ĮȡȤȒ ĲȠȣȢ.
7. ȅȚ ȖȡĮȝȝȑȢ ıȤȠȜȓȦȞ (ȖȡĮȝȝȒ ĲȪʌȠȣ 0) ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İȝĳĮȞȓȗȠȞĲĮȚ ʌȠȜȜȑȢ ĳȠȡȑȢ ıİ
ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ıȘȝİȓȠ ĲȠȣ ĮȡȤİȓȠȣ. ȉȠ ʌİȡȚİȤȩȝİȞȩ ĲȠȣȢ ĮȖȞȠİȓĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ
İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȠȣ ĮȡȤİȓȠȣ.
8. Ǿ İʌȚțİĳĮȜȓįĮ ĲȠȣ ĮȡȤİȓȠȣ (ȖȡĮȝȝȒ ĲȪʌȠȣ 1) İȝĳĮȞȓȗİĲĮȚ ȝȓĮ ĳȠȡȐ ıĲȠ ĮȡȤİȓȠ țĮȚ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ Ș ʌȡȫĲȘ ȖȡĮȝȝȒ ıİ ĮȣĲȩ (İȟĮȚȡȠȣȝȑȞȦȞ ĲȣȤȩȞ ȖȡĮȝȝȫȞ ıȤȠȜȓȦȞ).
9. Ǿ ȖȡĮȝȝȒ ıȣȞȩȜȦȞ (ȖȡĮȝȝȒ ĲȪʌȠȣ 2)

İȝĳĮȞȓȗİĲĮȚ ȝȓĮ ĳȠȡȐ ıĲȠ ĮȡȤİȓȠ țĮȚ

ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ Ș įİȪĲİȡȘ ȖȡĮȝȝȒ ıİ ĮȣĲȩ (İȟĮȚȡȠȣȝȑȞȦȞ ĲȣȤȩȞ ȖȡĮȝȝȫȞ ıȤȠȜȓȦȞ).
10. ȈĲȠ ĮȡȤİȓȠ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ Įʌȩ ȝȓĮ ȖȡĮȝȝȑȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȒȢ
ʌȜȠȓȠȣ (ȖȡĮȝȝȑȢ ĲȪʌȠȣ 3). ǹțȠȜȠȣșȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ȖȡĮȝȝȑȢ ĮȝȠȚȕȫȞ ʌȜȘȡȫȝĮĲȠȢ
(ȖȡĮȝȝȑȢ ĲȪʌȠȣ 4) ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȠ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ ʌȜȠȓȠ. Ǿ ʌȡȫĲȘ ȖȡĮȝȝȒ
ʌİȡȚȖȡĮĳȒȢ ʌȜȠȓȠȣ (ȖȡĮȝȝȒ ĲȪʌȠȣ 3) ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ Ș ĲȡȓĲȘ ȖȡĮȝȝȒ ıĲȠ ĮȡȤİȓȠ
(İȟĮȚȡȠȣȝȑȞȦȞ ĲȣȤȩȞ ȖȡĮȝȝȫȞ ıȤȠȜȓȦȞ).
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ȆǼȇǿīȇǹĭǾ ǼīīȇǹĭǾȈ (RECORD) ǺǼǺǹǿȍȈǾȈ ǹȆȅǻȅȋȍȃ
īȇǹȂȂǾ Ȉȋȅȁǿȍȃ
ǹ/ǹ

ȆǼȇǿīȇǹĭǾ ȆǼǻǿȅȊ

ȂȅȇĭǾ

ȉǿȂǼȈ-ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ

1.1

ȉȪʌȠȢ İȖȖȡĮĳȒȢ (Record)

9

0

1.2

ȈȤȩȜȚĮ Ȓ ıȘȝİȚȫıİȚȢ

ȋ

ǼȆǿȀǼĭǹȁǿǻǹ ǹȇȋǼǿȅȊ

ǹ/ǹ

ȆǼȇǿīȇǹĭǾ ȆǼǻǿȅȊ

ȂȅȇĭǾ

ȉǿȂǼȈ-ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ

2.1

ȉȪʌȠȢ İȖȖȡĮĳȒȢ (Record)

9

1

2.2

ǹ.ĭ.Ȃ.

ȋ

2.3

ǼʌȦȞȣȝȓĮ Ȓ ȅȞȠȝĮĲ/ȝȠ

X

2.4

ǲĲȠȢ

9

2020 ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ 2020

2.5

ȂǾȃǹȈ

9

1 ǼȍȈ 12

ȈȊȃȅȁǹ ǹȆȅǻȅȋȍȃ Ȁǹǿ ȁȅǿȆȍȃ ȈȉȅǿȋǼǿȍȃ
ǹ/ǹ

ȆǼȇǿīȇǹĭǾ ȆǼǻǿȅȊ

ȂȅȇĭǾ

ȉǿȂǼȈ-ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ

3.1

ȉȪʌȠȢ İȖȖȡĮĳȒȢ (Record)

9

2

(țȦįȚțȩȢ)
3.2

ȈȪȞȠȜȠ ĮțĮșĮȡȓıĲȦȞ

9,99

ĮʌȠįȠȤȫȞ
3.3

ȈȪȞȠȜȠ țȡĮĲȒıİȦȞ NAT

9,99

3.4

ȈȪȞȠȜȠ țĮșĮȡȫȞ

9,99

ĮʌȠįȠȤȫȞ
3.5

ȈȪȞȠȜȠ ĳȩȡȠȣ

9,99

3.6

ȈȪȞȠȜȠ ǼȚįȚțȒȢ İȚıĳȠȡȐȢ

9,99

ĮȜȜȘȜİȖȖȪȘȢ ȐȡșȡȠȣ 43ǹ
ĲȠȣ Ȟ.4172/2013
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ȆǼȇǿīȇǹĭǾ ȆȁȅǿȅȊ
ǹ/ǹ

ȆǼȇǿīȇǹĭǾ ȆǼǻǿȅȊ

ȂȅȇĭǾ

ȉǿȂǼȈ-ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ

4.1

ȉȪʌȠȢ İȖȖȡĮĳȒȢ (Record)

9

3

(țȦįȚțȩȢ)
4.2

ǵȞȠȝĮ ʌȜȠȓȠȣ

ȋ

4.3

IMO

IMO9999999

4.4

ǹȡȚșȝȩȢ ȃȘȠȜȠȖȓȠȣ

9

ǼȚıȐȖİĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ
İĳȩıȠȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ǿȂȅ

4.5

ȁȚȝİȞȚțȒ ǹȡȤȒ

ȋ

ǼȚıȐȖİĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ
İĳȩıȠȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ǿȂȅ

ǹȃǹȁȊȉǿȀǼȈ ǹȂȅǿǺǼȈ ȂǼȁȅȊȈ ȆȁǾȇȍȂǹȉȅȈ
ǹ/ǹ

ȆǼȇǿīȇǹĭǾ ȆǼǻǿȅȊ

ȂȅȇĭǾ

ȉǿȂǼȈ-ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ

5.1

ȉȪʌȠȢ İȖȖȡĮĳȒȢ (Record)

9

4

ȋ

ǹ.ĭ.Ȃ. ȖȚĮ țĮĲȘȖȠȡȓĮ

(țȦįȚțȩȢ)
5.2

ǹ.ĭ.Ȃ. ǳ ǹȇǿĬȂȅȈ

ʌȜȘȡȫȝĮĲȠȢ 1 țĮȚ 2, ǹȡ.

ǻǿǹǺǹȉǾȇǿȅȊ

ǻȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ ȖȚĮ țĮĲȘȖȠȡȓĮ
ʌȜȘȡȫȝĮĲȠȢ 3
5.3

AMKA

9

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȩȢ ȖȚĮ
țĮĲȘȖȠȡȓĮ ʌȜȘȡȫȝĮĲȠȢ 1
țĮȚ 2

5.4

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ʌȜȘȡȫȝĮĲȠȢ

9

1=ǹȟȚȦȝĮĲȚțȠȓ
2=ȀĮĲȫĲİȡȠ ȆȜȒȡȦȝĮ
3=ǹȜȜȠįĮʌȠȓ ȤȦȡȓȢ ǹĭȂ

5.5

ǼʌȫȞȣȝȠ

ȋ

5.6

ǵȞȠȝĮ

ȋ

5.7

ǻȅȊ

9

ȅ ĲİĲȡĮȥȒĳȚȠȢ țȦįȚțȩȢ
ǻȅȊ

5.8

ȋȫȡĮ ĭȠȡȠȜȠȖȚțȒȢ
ȀĮĲȠȚțȓĮȢ

ȋ

ǻȪȠ ȖȡȐȝȝĮĲĮ țĮĲȐ ISO3166 Alpha 2
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5.9

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǹʌȩ

DD/MM/YYYY

5.10

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȦȢ

DD/MM/YYYY

5.11

ǾȝȑȡİȢ

9

5.12

ǼȓįȠȢ ĮʌȠįȠȤȫȞ

9

5.13

ǹțĮșȐȡȚıĲİȢ ĮʌȠįȠȤȑȢ

9,99

5.14

ȀȡĮĲȒıİȚȢ ȃǹȉ

9,99

5.15

ȀĮșĮȡȑȢ ĮʌȠįȠȤȑȢ

9,99

5.16

ĭȩȡȠȢ

9,99

5.17

ǼȚįȚțȒ İȚıĳȠȡȐ

9,99

ĮȜȜȘȜİȖȖȪȘȢ ȐȡșȡȠȣ 43ǹ
ĲȠȣ Ȟ.4172/2013
5.18

ĭȠȡȠȜȠȖȚțȩȢ ȈȣȞĲİȜİıĲȒȢ

9
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ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȩ ʌȓȞĮțĮ
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ Ǻ
ȀȍǻǿȀȅȆȅǿǾȈǾ ǼǿȈȅǻǾȂǹȉȅȈ ȂǿȈĬȍȉǾȈ ǼȇīǹȈǿǹȈ ȆȁǾȇȍȂǹȉȍȃ
ǼȂȆȅȇǿȀȅȊ ȃǹȊȉǿȀȅȊ
8
9
10
11
37

ǼȚıȩįȘȝĮ ĮȟȚȦȝĮĲȚțȫȞ İȝʌȠȡȚțȠȪ ʌȜȠȓȠȣ ȝİ İȜȜȘȞȚțȒ ıȘȝĮȓĮ
ǼȚıȩįȘȝĮ țĮĲȫĲİȡȠȣ ʌȜȘȡȫȝĮĲȠȢ İȝʌȠȡȚțȠȪ ʌȜȠȓȠȣ ȝİ İȜȜȘȞȚțȒ ıȘȝĮȓĮ
ǼȚıȩįȘȝĮ ĮȟȚȦȝĮĲȚțȫȞ İȝʌȠȡȚțȠȪ ʌȜȠȓȠȣ ȝİ ȟȑȞȘ ıȘȝĮȓĮ ʌȠȣ İțĲİȜȠȪȞ İıȦĲİȡȚțȠȪȢ
ʌȜȩİȢ (įȡȠȝȠȜȠȖȘȝȑȞĮ ıİ ĲĮțĲȚțȑȢ ȖȡĮȝȝȑȢ)
ǼȚıȩįȘȝĮ țĮĲȫĲİȡȠȣ ʌȜȘȡȫȝĮĲȠȢ İȝʌȠȡȚțȠȪ ʌȜȠȓȠȣ ȝİ ȟȑȞȘ ıȘȝĮȓĮ ʌȠȣ İțĲİȜȠȪȞ
İıȦĲİȡȚțȠȪȢ ʌȜȩİȢ (įȡȠȝȠȜȠȖȘȝȑȞĮ ıİ ĲĮțĲȚțȑȢ ȖȡĮȝȝȑȢ)
ȀĮĲĮȕȜȘșİȓıĮ ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘ ĮʌȩȜȣıȘȢ ȝİĲȐ ĲȘȞ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȠȣ ĳȩȡȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ
ĮʌȑțĲȘıİ ĲȠ įȚțĮȓȦȝĮ İȓıʌȡĮȟȘȢ ıĲȠ ĲȡȑȤȠȞ ȑĲȠȢ.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02039721709200012*

