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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α3γ/οικ. 73819/
3-10-2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Υγείας «Αναγνώριση Κέντρων Τοποθέτησης 
Ειδικών Αορτικών Βαλβίδων σε Ιδιωτικές Κλινικές 
Διαδερμικά ή Διακορυφαία» (Β’ 3474).

2 Μείωση των υπέρ των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., 
Λιμενικών Ταμείων, Δημοτικών Λιμενικών Ταμεί-
ων και Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων ανταπο-
δοτικών δικαιωμάτων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Γ2β/οικ. 46166 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α3γ/οικ. 73819/

03-10-2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουρ-

γού Υγείας «Αναγνώριση Κέντρων Τοποθέτησης 

Ειδικών Αορτικών Βαλβίδων σε Ιδιωτικές Κλινι-

κές Διαδερμικά ή Διακορυφαία» (Β’ 3474). 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 1278/1982 

«Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (Α΄105) 
όπως επαναφέρθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 1 του ν. 2194/ 
1994 «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας 
και άλλες διατάξεις» (A΄ 34).

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 1892/ 
1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 101).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2690/1999 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 45).

4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4600/
2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαι-
σίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού 
Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 43).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επι-
τελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133).

6. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α΄148).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

8. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

9. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

10. Την υπό στοιχεία Α3γ/οικ.86222/11-11-2015 από-
φαση «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας 
Κέντρων τοποθέτησης Ειδικών Αορτικών Βαλβίδων δια-
δερμικά ή διακορυφαία» (Β΄ 2542), όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με τις υπό στοιχεία Α3γ/οικ.16467/
1-3- 2016 (Β΄784), Γ2β/οικ.66708/6-9-2018 (Β΄3935) 
και Γ2β/οικ.90481/22-11-2018 (Β΄5348) υπουργικές 
αποφάσεις.

11. Την υπό στοιχεία Α1α/43866/8-6-2018 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας «Τοποθέτηση της Παρασκευής 
Θεοφίλου, μόνιμης υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Διοικητικού -
Οικονομικού με βαθμό Α΄, ως Προϊσταμένη της Γενικής 
Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας» 
(ΑΔΑ: Ω257465ΦΥΟ-Σ1Ε).

12. Την υπ  ́αρ. 26 απόφαση της υπ’ αρ. 285ης/08-02-2021 
Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ. «Α) Σχετικά με την καταλληλότη-
τα των: Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» -
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕ-
ΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΑΓΝΗ ως κέντρων εμφύτευσης 
ειδικών βιολογικών βαλβίδων Β) Σχετικά με την ανανέω-
ση της άδειας της ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ως κέντρου 
εμφύτευσης ειδικών βιολογικών αορτικών βαλβίδων», η 
οποία έγινε αποδεκτή από την Προϊσταμένη της Γενικής 
Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

13. Το απόσπασμα του υπ’ αρ. 3/15-01-2021 πρα-
κτικού της Ειδικής Επιτροπής σχετικά με θέματα συ-
ναφή με εμφύτευση Συσκευών Υποστήριξης Καρδιάς 
(ΣΥΚ), Βιολογικών Αορτικών Βαλβίδων (διαδερμικώς ή 
διακορυφαίως) και για τη μη χειρουργική εμφύτευση 
συσκευών διόρθωσης ενδοκαρδιακών βλαβών, του 
ΚΕ.Σ.Υ., η οποία συγκροτήθηκε με την υπό στοιχεία 
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Α1β/Γ.Π.οικ.76333/27-11-2020 απόφαση του Υπουργού 
Υγείας (ΑΔΑ: 6Φ38465ΦΥΟ-40Ξ).

14. Την υπό στοιχεία B2α, Β1α/οικ.44601/15-07-2021 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις 
της περ. ε της παρ. 5, του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
(Α΄ 143).

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α3γ/οικ. 73819/
3-10-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγεί-
ας «Αναγνώριση Κέντρων Τοποθέτησης Ειδικών Αορ-
τικών Βαλβίδων σε Ιδιωτικές Κλινικές Διαδερμικά ή 
Διακορυφαία» (Β’ 3474), όπως τροποποιήθηκε με την 
υπό στοιχεία Γ2β/οικ. 45063/15-07-2020 απόφαση του 
Υφυπουργού Υγείας, ως προς την παρ. 2 και αναστέλ-
λουμε τη λειτουργία του κέντρου εμφύτευσης ειδικών 
βιολογικών αορτικών βαλβίδων της ιδιωτικής γενικής 
κλινικής «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ 
ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» καθώς δεν πληρούνται τα κριτήρια αξι-
ολόγησης που περιγράφονται στο Κεφαλαίο Α΄ παρ. viii 
της υπό στοιχεία Α3γ/οικ. 86222/11-11-2015 (Β΄ 2542) 
απόφασης του Υπουργού Υγείας, όπως τροποποιήθη-
κε με τις υπό στοιχεία Α3γ/οικ.16467/1-3-2016 (Β΄ 784), 
Γ2β/οικ.66708/6- 9-2018 (Β΄3935) και Γ2β/οικ.90481/
22-11-2018 (Β΄ 5348) υπουργικές αποφάσεις, σε ό,τι αφο-
ρά τα στοιχεία δραστηριότητας που απεστάλησαν στην 
Εθνική Βάση Δεδομένων κατά την τελευταία διετία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Ιουλίου 2021

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ   

Ι

 Αριθμ. 3113.11/53074/2021 (2)
Μείωση των υπέρ των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., 

Λιμενικών Ταμείων, Δημοτικών Λιμενικών Ταμεί-

ων και Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων ανταπο-

δοτικών δικαιωμάτων. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 27 του ν. 4770/2021 «Ολοκληρωμένη 

θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, διατάξεις για 
συμμόρφωση με υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας 
και την αναβάθμιση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικές ρυθμίσεις 
για την ψηφιοποίηση και εν γένει ενίσχυση της ανταγω-
νιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας στη μετά COVID 
εποχή» (Α΄ 15),

β) της παρ. 11 του άρθρου 28 του ν. 2738/1999 «Συλ-
λογικές Διαπραγματεύσεις στην Δημόσια Διοίκηση, 

μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 180),

γ) του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις 
θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμμα-
τείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή 
Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 145),

δ) του άρθρου 51 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 102),

ε) του ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 92),

στ) της παρ. 8 του άρθρου 140 του ν. 4504/2017 «Δια 
βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής ενδυνάμωση της διαφάνειας και 
της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοι-
νωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού 
προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά 
έργα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184),

ζ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» 
(Α΄ 133),

η) της παρ. 7 του άρθρου 20 του β.δ. της 14/
19-01-1939 «Περί κωδικοποιήσεως των περί λιμενικών 
Ταμείων κειμένων διατάξεων» (Α΄24),

θ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98),

ι) του π.δ. 70/2015 περί Ανασύστασης του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασίας του σε Υπουρ-
γείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Α΄ 114),

ια) της παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάλη-
ψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145),

ιβ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α΄ 180),

ιγ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α΄ 181),

ιδ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26),

ιε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

ιστ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

ιζ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),

ιη) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 155),

ιθ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2),

κ) της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης  του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β΄4805),
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κα) της υπ’ αρ. 3422.27/31/02/22-11-2002 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Μειώσεις - απαλλαγές καταβο-
λής λιμενικών δικαιωμάτων Ε/Γ, Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων σύμβα-
σης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας και έκτακτης δρο-
μολόγησης» (Β΄ 1523),

κβ) της υπ’αρ. 8122.1/03/04/03-02-2004 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης «Αναπροσδιορισμός δικαιωμάτων Λι-
μενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων» 
(Β΄310),

κγ) της υπ’ αρ. 8122.1/29/2014/16-07-2014 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Αναπροσδιορισμός δικαιωμά-
των Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Τα-
μείων» (Β΄ 2032),

κδ) των υπ’ αρ. 3113.11/63645/2017/06-09-2017
(Β΄ 3268), υπ’ αρ. 1692/14/26-05-2014 (Β΄ 1402), υπ’ αρ. 
3113.11/40363/2018/31-05-2018 (Β΄ 2147), υπό στοι-
χεία 16932/ΕΓΔΕΚΟ1777/18-04-2007 (Β΄ 654), υπ’ αρ. 
8122.1/50/2014/06-10-2014 (Β΄ 2747), υπ’ αρ. 8122.1/
51/2014/06-10-2014 (Β΄ 2749), υπό στοιχεία 36696/
ΕΓΔΕΚΟ1506/25-08-2011 (Β΄ 1882), υπ’ αρ. 3113.11/52541/
2018/10-07-2018 (Β΄3402), υπ’ αρ. 8122.1/49/2014/
06-10-2014 (Β΄ 2746 - Διορθ. σφαλμ. Β΄ 2467/2015), υπό 
στοιχεία 48058/ΕΓΔΕΚΟ1680/21-10- 2008 (Β΄ 2204) και 
υπ’ αρ. 3113.11/31093/2016/11-04-2016 (Β΄ 1093) κοινών 
υπουργικών αποφάσεων,

κε) της υπό στοιχεία Υ22/17.6.2021 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Aναπλη-
ρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β΄ 2607).

2. Την ανάγκη αντιμετώπισης των οικονομικών συνε-
πειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

3. Την υπ’ αρ. 2814.2.3/29071/2021/22-04-2021 εισή-
γηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

4. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΤΑΑΠ/2021/48 εισήγηση του 
Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερι-
κών.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού Π/Υ ή του 
Π/Υ φορέων Γενικής Κυβέρνησης, αποφασίζουμε:

1. Στην περίπτωση των Λιμενικών Ταμείων (ΛΤ), Δη-
μοτικών Λιμενικών Ταμείων (ΔΛΤ) και Δημοτικών Λιμε-
νικών Γραφείων (ΔΛΓ), η μείωση σε ποσοστό 20%, για 
τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο 2020 και Ιανουάριο 
2021, των πάσης φύσεως ανταποδοτικών δικαιωμάτων 
προσόρμισης, παραβολής/πλεύρισης, πρυμνοδέτησης 
και ελλιμενισμού, αφορά:

α) Όλα τα πλοία/πλωτά ναυπηγήματα και επαγγελμα-
τικά αλιευτικά σκάφη, πλην κρουαζιεροπλοίων, όπως 
αυτά έχουν καθοριστεί με την υπ’ αρ. 8122.1/03/04/
03-02-2004 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 310).

β) Όλα τα επαγγελματικά και ιδιωτικά πλοία αναψυ-
χής, τα μικρά σκάφη, τα επαγγελματικά τουριστικά ημε-
ρόπλοια καθώς και τα παραδοσιακά, όπως αυτά έχουν 
καθοριστεί με την υπ’ αρ.  8122.1/29/2014/16- 07-2014 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο-
μικών και Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 2032).

2. Στην περίπτωση των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. (ΟΛ 

ΑΕ), η πλειοψηφία του Μετοχικού Κεφαλαίου των οποίων 
ανήκει άμεσα ή έμμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο, η μείωση 
της παρ. 1 εφαρμόζεται επί των ανταποδοτικών δικαι-
ωμάτων των αντιστοίχων κατηγοριών πλοίων/πλωτών 
ναυπηγημάτων και επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, 
πλην κρουαζιεροπλοίων, καθώς και των επαγγελματικών 
και ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των μικρών σκαφών, 
των επαγγελματικών τουριστικών ημεροπλοίων και των 
παραδοσιακών, όπως αυτά έχουν εγκριθεί με τις κοινές 
υπουργικές αποφάσεις του στοιχείου 1(κδ΄) του προοι-
μίου της παρούσας.

3. Καταβληθέν ποσό που υπερβαίνει το ύψος των 
ανταποδοτικών δικαιωμάτων πλοίων/πλωτών ναυπη-
γημάτων (πλην κρουαζιεροπλοίων), καθώς και των επαγ-
γελματικών ή ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των μικρών 
σκαφών, των επαγγελματικών τουριστικών ημεροπλοίων 
και των παραδοσιακών για τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμ-
βριο 2020 και Ιανουάριο 2021, όπως ορίζονται στις παρ.1 
και 2 της παρούσας, συμψηφίζεται ή επιστρέφεται, κατά 
την ακόλουθη διαδικασία:

α) Στην περίπτωση πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων, 
πλην κρουαζιεροπλοίων, η διαφορά που προκύπτει από 
τη μείωση των ανταποδοτικών λιμενικών δικαιωμάτων 
των παρ. 1 και 2 της παρούσας, για τους μήνες Νοέμ-
βριο, Δεκέμβριο 2020 και Ιανουάριο 2021, συμψηφίζεται 
υποχρεωτικά από τους ΟΛ ΑΕ ή τις Λιμενικές Αρχές για 
τα ΛΤ, ΔΛΤ και ΔΛΓ, κατά τη βεβαίωση και είσπραξη των 
ανταποδοτικών τελών ενός εκ των επόμενων μηνών έως 
τον Ιούλιο 2021.

β) Στην περίπτωση επαγγελματικών ή ιδιωτικών πλοί-
ων αναψυχής, μικρών σκαφών, επαγγελματικών τουρι-
στικών ημεροπλοίων και παραδοσιακών, η διαφορά που 
προκύπτει από τη μείωση των ανταποδοτικών λιμενικών 
δικαιωμάτων των παρ. 1 και 2 της παρούσας, για τους 
μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο 2020 και Ιανουάριο 2021, 
συμψηφίζεται υποχρεωτικά από τους ΟΛ ΑΕ ή τα ΛΤ, ΔΛΤ 
και ΔΛΓ, κατά τη βεβαίωση και είσπραξη των ανταπο-
δοτικών τελών ενός εκ των επόμενων μηνών έως τον 
Ιούλιο 2021.

γ) Στην περίπτωση που πλοία/πλωτά ναυπηγήματα, 
πλην κρουαζιεροπλοίων, που έχουν καταβάλει λιμενι-
κά δικαιώματα για τους μήνες που ισχύει η μείωση σε 
ποσοστό 20% και δεν θα κάνουν χρήση των λιμενικών 
εγκαταστάσεων (προσόρμιση, παραβολή, πρυμνοδέτη-
ση, ελλιμενισμός) σε λιμένες αρμοδιότητας των φορέων 
διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων της παρούσας, 
για τους επόμενους μήνες έως και τον μήνα Ιούλιο 2021 
ώστε να είναι δυνατός ο συμψηφισμός της προηγούμε-
νης παραγράφου, η διαφορά επιστρέφεται κατόπιν αίτη-
σης του υπόχρεου (πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή ή ναυτικού 
πράκτορα) η οποία κατατίθεται προς έλεγχο, είτε στον 
Οργανισμό Λιμένα Α.Ε., είτε στη Λιμενική Αρχή για τα ΛΤ, 
ΔΛΤ και ΔΛΓ, το αργότερο έως τις 31-08-2021 και θα πε-
ριλαμβάνει το όνομα και τα στοιχεία του πλοίου/πλωτού 
ναυπηγήματος, το αποδεικτικό πληρωμής, το ΑΦΜ της 
πλοιοκτήτριας εταιρείας και τα στοιχεία του τραπεζικού 
λογαριασμού του δικαιούχου της επιστροφής.

δ) Η διαδικασία της παρ. γ εφαρμόζεται και στην πε-
ρίπτωση των επαγγελματικών ή ιδιωτικών πλοίων ανα-
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ψυχής, μικρών σκαφών, επαγγελματικών τουριστικών 
ημεροπλοίων και παραδοσιακών. Στην περίπτωση αυτή 
η αίτηση για την επιστροφή κατατίθεται προς έλεγχο, είτε 
στον Ο.Λ. Α.Ε., είτε στα ΛΤ, ΔΛΤ και ΔΛΓ.

4. Σε περίπτωση που υπόχρεοι ιδιοκτήτες επαγγελ-
ματικών αλιευτικών σκαφών έχουν προκαταβάλει μη-
νιαία, εξαμηνιαία ή ετήσια δικαιώματα προσόρμισης, 
πρυμνοδέτησης και παραβολής/πλεύρισης, η μείωση 
των παρ. 1 και 2 της παρούσας, εφαρμόζεται επιπλέον 
των εκάστοτε προβλεπόμενων εκπτώσεων, όπως αυτές 
ορίζονται στις ανωτέρω υπό στοιχείο 1 (κβ΄) και (κδ΄) του 
προοιμίου της παρούσας κοινές υπουργικές αποφάσεις 
και αναλογικά για τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο 2020 
και Ιανουάριο 2021.

5. Σε περίπτωση που υπόχρεοι ιδιοκτήτες επαγγελμα-
τικών ή ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, μικρών σκαφών, 
επαγγελματικών τουριστικών ημεροπλοίων και παρα-
δοσιακών έχουν προκαταβάλει μηνιαία, εξαμηνιαία ή 
ετήσια δικαιώματα πρυμνοδέτησης και παραβολής/
πλεύρισης, η μείωση των παρ. 1 και 2 της παρούσας, 
εφαρμόζεται επιπλέον των εκάστοτε προβλεπόμενων 
εκπτώσεων, όπως αυτές ορίζονται στις ανωτέρω υπό 
στοιχείο 1 (κγ΄) και (κδ΄) του προοιμίου της παρούσας 
κοινές υπουργικές αποφάσεις και αναλογικά για τους 
μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο 2020 και Ιανουάριο 2021.

6. α) Στην περίπτωση επαγγελματικών αλιευτικών σκα-
φών που ελλιμενίζονται μόνιμα σε λιμένα αρμοδιότητας 
των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων της 
παρούσας, οι ΟΛ ΑΕ ή οι Λιμενικές Αρχές για τα ΛΤ, ΔΛΤ 
και ΔΛΓ, πραγματοποιούν συμψηφισμό της διαφοράς με 
τη βεβαίωση και είσπραξη των ανταποδοτικών τελών 
του μηνός Μαΐου 2021 ή με την τυχόν νέα εξαμηνιαία ή 
ετήσια προκαταβολή εκ μέρους των υπόχρεων.

β) Στην περίπτωση επαγγελματικών ή ιδιωτικών πλοί-
ων αναψυχής, μικρών σκαφών, επαγγελματικών του-
ριστικών ημεροπλοίων και παραδοσιακών που ελλιμε-
νίζονται μόνιμα σε λιμένα αρμοδιότητας των φορέων 
διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων της παρούσας, 
οι ΟΛ ΑΕ ή τα ΛΤ, ΔΛΤ και ΔΛΓ, πραγματοποιούν συμψη-
φισμό της διαφοράς με τη βεβαίωση και είσπραξη των 
ανταποδοτικών τελών του μηνός Μαΐου 2021 ή με την 
τυχόν νέα εξαμηνιαία ή ετήσια προκαταβολή εκ μέρους 
των υπόχρεων.

7. Η μείωση των παρ.1 και 2 της παρούσας, εφαρμό-
ζεται επιπλέον της μείωσης των υπέρ των Οργανισμών 
Λιμένων Α.Ε. και Λιμενικών Ταμείων, προβλεπόμενων 
λιμενικών δικαιωμάτων προσόρμισης-παραβολής ή 
πρυμνοδέτησης της παρ. 1 της υπ’ αρ. 3422.27/31/02/
22-11-2002 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 1523), για 
τα πάσης φύσεως Ε/Γ, Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων που εκτελούν δρο-
μολόγια μεταξύ ελληνικών λιμένων του άρθρου ογδόου 
παρ. 5 του ν. 2932/2001 (Α΄ 145) και χορηγείται κατά τη 
διαδικασία που η εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση 
προβλέπει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 21 Ιουλίου 2021
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