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ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
Στοιχεία επικοινωνίας: Συμβουλάκης Νικόλαος, LLB, MEng 
                      Νομικός Σύμβουλος κ. Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής      
                      Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Λιμένας Πειραιά 
                      τηλ.: +30 2131371444, e-mail: nsymvoulakis@yna.gov.gr 
 

Υποπλοίαρχος Λ.Σ. Σερεμετάκη Νικολέττα , e-mail: nicole.seremetaki@hcg.gr –  
                      Ανθυπασπιστής Λ.Σ. Ζαρκαδούλας Ιωάννης, e-mail: i.zarkadoulas@hcg.gr 
                      Επιτελικό Γρ. κ. Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής      
                      Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Λιμένας Πειραιά 
                      τηλ.: +30 2131371517  

Α. Αιτιολογική έκθεση 

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης 

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση; 

Άρθρο  

23-69 Η αρχή της χρηστής διοίκησης και κατ' επέκταση η αρχή της αποτελεσματικότητας είναι από 
τις σημαντικότερες αρχές του διοικητικού δικαίου ως έκφραση της ασφάλειας και του 
κράτους δικαίου που αποτελούν συνταγματικό κεκτημένο και συνδέεται άρρηκτα με την αρχή 
της καλής λειτουργίας της Διοίκησης. Στο πλαίσιο της αρχής αυτής, τα διοικητικά όργανα 
ασκούν έγκαιρα και αποτελεσματικά τις αρμοδιότητές τους, λειτουργούν με διαφάνεια, 
ενημερώνουν τον διοικούμενο για τα δικαιώματα του και διασφαλίζουν την απόλαυση 
ποιοτικών υπηρεσιών από τους πολίτες. Για αυτό κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία ενός 
συνεκτικού και ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου που διέπει τη δραστηριοποίηση και τις 
ειδικές εταιρικές μορφές πλοίων αναψυχής. 

Μέχρι σήμερα υφίστανται δύο βασικές ειδικές εταιρικές μορφές πλοίων αναψυχής, η Ν.Ε.Π.Α. 
και η Ε.Ι.Π.Α.. Η πρώτη μορφή θεσπίστηκε το 2003 με τον ν. 3182/2003 (Α΄ 220) και χρήζει 
επικαιροποίησης, εκσυγχρονισμού και των απαραίτητων αλλαγών για την ψηφιοποίηση της 
διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας της. Η δεύτερη μορφή θεσπίστηκε το 2009 και δεν έχει 
ενεργοποιηθεί ποτέ. Η δεύτερη μορφή πλέον καθίσταται πιο αναγκαία από ποτέ καθώς, με 
την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε., εκατοντάδες ιδιωτικά πλοία αναψυχής 
επιδιώκουν αλλαγή του κράτους σημαίας τους σε σημαία Ε.Ε.. Επιδίωξη και στόχος αποτελεί 
η προσέλκυση αυτών των πλοίων στην ελληνική σημαία και η παραμονή και 
δραστηριοποίησή τους στα ελληνικά ύδατα.  

Σχέδιο Νόμου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
με τίτλο  

«Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των 
τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών 

πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις» 

Μέρος Β΄(Άρθρα 23 -71) 
 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
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Περαιτέρω, με τα άρθρα αυτά πραγματοποιείται θέσπιση διαδικασιών υλοποιούμενων μέσω 
ψηφιακών εφαρμογών, διασυνδεόμενων με υφιστάμενα μητρώα και εφαρμογές, που θα 
συμβάλλουν στη μείωση του γραφειοκρατικού βάρους μέσω της απλούστευσης και της, 
σταδιακά πλήρους, ψηφιοποίησης των τηρούμενων διαδικασιών, με τον παράλληλο 
εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων 
Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής και Εταιρειών Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής. 

Επιπρόσθετα, με τις βασικές τομές που αναπτύσσονται για πρώτη φορά  με το προτεινόμενο 
σχέδιο νόμου, επιλύονται προβλήματα που έχουν ανακύψει από την εφαρμογή του 
υφιστάμενου πλαισίου στην ανάπτυξη του κλάδου. Στόχος είναι η αποτελεσματική 
ανταπόκριση στις διαφαινόμενες προκλήσεις του μέλλοντος, δεδομένου ότι η Ελλάδα 
αποτελεί έναν από του δημοφιλέστερους καλοκαιρινούς προορισμούς των πλοίων αναψυχής 
παγκοσμίως, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εμπορική προώθηση μιας μοναδικής εθνικής 
σφραγίδας (Brand). 

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα; 

Άρθρο  

23-69 Τα κύρια στοιχεία του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου χαρακτηρίζονται από: 

1. Πλήθος παρωχημένων διατάξεων. 

2. Πλήθος τροποποιήσεων που παράγουν περιττή γραφειοκρατία με αποτέλεσμα την 
πρόκληση σοβαρότατων προσκομμάτων στην ανάπτυξη του κλάδου, στη δημιουργία 
συνθηκών ελεύθερου ανταγωνισμού και στη διευκόλυνση των φορέων που επιθυμούν να 
δραστηριοποιηθούν σε αυτόν. 

3. Έλλειψη ψηφιακών παρεμβάσεων για την πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας ίδρυσης 
και λειτουργίας Ν.Ε.Π.Α. και Ε.Ι.Π.Α.. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η διαδικασία 
πραγματοποιείται έγχαρτα, με τη μεσολάβηση διαφορετικών υπηρεσιών των εμπλεκομένων 
υπουργείων. 

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά; 

Άρθρο  

23-67 Οι ρυθμίσεις των άρθρων 23 έως και 67 αφορούν στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθώς και 
την Α.Α.Δ.Ε.. 

Επίσης, τα άρθρα αυτά αφορούν στις ήδη συσταθείσες Ν.Ε.Π.Α. και τα πρόσωπα που 
επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά με πλοία αναψυχής μέσω σύστασης 
Ν.Ε.Π.Α.. Τέλος, οι διατάξεις αυτές αφορούν γενικά στον κλάδο των επαγγελματικών πλοίων 
αναψυχής και τους συνδεόμενους φορείς με αυτά, είτε έμμεσα, είτε άμεσα. Εμμέσως, 
ενισχύεται η παραθαλάσσια τοπική κοινωνία ιδίως τους θερινούς μήνες, καθώς τα πλοία αυτά 
παραθερίζουν σε παράκτιες περιοχές, ενώ παράλληλα ενισχύονται οι συνδεόμενοι με τα 
σκάφη αναψυχής κλάδοι και δομές (ναυπηγοεπισκευή, μαρίνες κ.λπ.) 

68-69 Οι ρυθμίσεις των άρθρων 67 και 68 αφορούν στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθώς και 
την Α.Α.Δ.Ε.. 

Επίσης, τα άρθρα αυτά αφορούν στα πρόσωπα, Έλληνες και μη, που επιθυμούν να ιδρύσουν 
Ε.Ι.Π.Α., καθώς δεν επιθυμούν να αποκτήσουν ιδιωτικό πλοίο αναψυχής στο όνομά τους, 
ωστόσο, επιθυμούν να κάνουν χρήση της εταιρικής νομικής προσωπικότητας για το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτού. Εμμέσως, ενισχύεται η παραθαλάσσια τοπική κοινωνία, ιδίως 
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5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας 

i)  με αλλαγή προεδρικού 
διατάγματος, υπουργικής 
απόφασης ή άλλης κανονιστικής 
πράξης; 

 Ο ν. 3182/2003 και ο ν. 3790/2009 είναι τυπικοί νόμοι. Η συγκέντρωση των 
διατάξεων τους σε ένα νόμο απαιτεί νέο τυπικό νόμο. 

ii) με αλλαγή διοικητικής 
πρακτικής συμπεριλαμβανομένης 
της δυνατότητας νέας 
ερμηνευτικής προσέγγισης της 
υφιστάμενης νομοθεσίας; 

Ο ν. 3182/2003 και ο ν. 3790/2009 είναι τυπικοί νόμοι. Η συγκέντρωση των 
διατάξεων τους σε ένα νόμο απαιτεί νέο τυπικό νόμο. 

iii) με διάθεση περισσότερων 
ανθρώπινων και υλικών πόρων; 

Ο ν. 3182/2003 και ο ν. 3790/2009 είναι τυπικοί νόμοι. Η συγκέντρωση των 
διατάξεων τους σε ένα νόμο απαιτεί νέο τυπικό νόμο. 

Συναφείς πρακτικές 

6. 
Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές; ΝΑΙ    ΟΧΙ    

Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα: 

i) σε άλλη/ες χώρα/ες της Ε.Ε. 
ή του ΟΟΣΑ: 

 

 

 

 

ii) σε όργανα της Ε.Ε.: 

 

 

 

 

 

 

iii) σε διεθνείς οργανισμούς: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης 

τους θερινούς μήνες, καθώς τα πλοία αυτά παραθερίζουν σε παράκτιες περιοχές, ενώ 
παράλληλα ενισχύονται οι συνδεόμενοι με τα σκάφη αναψυχής κλάδοι και δομές, όπως η 
ναυπηγοεπισκευή και οι μαρίνες. 

 

4. 

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν; 
ΝΑΙ        ΟΧΙ  

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα; 

Άρθρο  

23-67 Με τα άρθρα 1 έως και 39 του ν. 3182/2003 (Α΄ 220) 

68-69 Με το άρθρο 1 του ν. 3790/2009 (Α΄ 143) 
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7. 

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών επιδιώκονται με 
την αξιολογούμενη ρύθμιση 

Στόχοι 8,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;  

i) βραχυπρόθεσμοι: 

Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις Ν.Ε.Π.Α. και τις 
Ε.Ι.Π.Α. 

Προσέλκυση ιδιωτικών σκαφών αναψυχής στην ελληνική σημαία μέσω 
εταιρείας ειδικού σκοπού (Ε.Ι.Π.Α.) ειδικά από το Ηνωμένο Βασίλειο το 
οποίο εξήλθε της Ε.Ε.. 

Απλοποίηση και ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας ίδρυσης και 
λειτουργίας Ν.Ε.Π.Α. και Ε.Ι.Π.Α. 

 

ii) μακροπρόθεσμοι: 

Αύξηση στη σύσταση Ν.Ε.Π.Α. και Ε.Ι.Π.Α. με οφέλη για το τουριστικό μας 
προϊόν και τα έμμεσα και άμεσα έσοδα του κράτους. 

 

 

9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης 

 

➢ Εκπαίδευση - Πολιτισμός: 
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Πραγματοποιηθείσες ανασκαφές, κατά είδος και αποτελέσματα, 
και αριθμός ευρημάτων 

       

Χρηματοδοτήσεις ανασκαφών, κατά φορέα, και ποσά που 
διατέθηκαν 

       

Πιστώσεις για ανασκαφές, που διατέθηκαν σε Εφορείες 
Αρχαιοτήτων 

       

Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, παραδοσιακών και 
ιστορικών οικισμών 

       

Πραγματοποιηθείσες απαλλοτριώσεις και καταβληθείσες 
αποζημιώσεις, για ακίνητα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 

       

Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε μνημεία και 
αρχαιολογικούς χώρους, και δαπάνες έργων που βρίσκονται σε 
εξέλιξη 

       

Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε μουσεία και λοιπά 
κτίρια και δαπάνες έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη 

       

Αριθμός βιβλιοθηκών κατά νομική μορφή και είδος 
βιβλιοθήκης, ανάλογα με το θέμα, κατά γεωγραφικό 
διαμέρισμα 

       

 

➢ Εθνική άμυνα - Εξωτερική πολιτική: 
➢ Οικονομική / Δημοσιονομική / Φορολογική πολιτική: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε αγοραίες τιμές (δισ.)               

Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ σε σταθερές τιμές               

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% ΑΕΠ)               

Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης (χωρίς τις τράπεζες, % ΑΕΠ)               

Χρέος γενικής κυβέρνησης (κατά Μάαστριχτ, % ΑΕΠ)               

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
        

Ποσοστό αποφοίτων γ΄βαθμιας εκπαίδευσης που βρίσκουν 
εργασία στον τομέα των σπουδών τους εντός 6 μηνών από την 
έναρξη αναζήτησης 

       

Αριθμός πιστοποιημένων Πανεπιστημιακών σχολών (ISO κλπ)         

Αριθμός συμμετοχών σε προγράμματα Έρευνας, Τεχνολογίας & 
Καινοτομίας (διεθνή & εθνικά), ανά Πανεπιστημιακή Σχολή  

       

Αριθμός έργων/μελετών που έχουν ανατεθεί από τον ιδιωτικό 
τομέα, ανά Πανεπιστημιακή / Τεχνολογική Σχολή  

       

Δαπάνη ανά φοιτητή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά ΑΕΙ        

Ποσοστό ενηλίκων (στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού) που 
συμμετέχουν σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης  

       

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ / Α'ΘΜΙΑ / Β'ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ         

Ποσοστό αναλφάβητων/σύνολο πληθυσμού        

Αριθμός ατόμων που εγκαταλείπουν το σχολείο πριν την 
ολοκλήρωση της β’ βάθμιας και α’ βάθμιας εκπαίδευσης / έτος  

       

Αριθμός δια-πολιτισμικών σχολείων ανά Περιφέρεια (ποσοστό 
μαθητών στο σύνολο των μαθητών) που φοιτούν σε 
διαπολιτισμικά σχολεία 

       

Ποσοστό αλλοδαπών μαθητών στο σύνολο (των μαθητών) – 
Κατανομή ανά περιφέρεια 

       

Αριθμός ολοήμερων / απογευματινών σχολείων και αριθμός 
μαθητών που φοιτούν σε αυτά 

       

Μέσος όρος καθηγητών / σύνολο μαθητών         

Μέσος όρος Η/Υ / σύνολο μαθητών         

Αριθμός μαθητών που επωφελούνται από προγράμματα 
ενισχυτικής εκπαίδευσης / έτος  

       

Δαπάνη ανά μαθητή ανά βαθμίδα (Α'θμια, Β'θμια) εκπαίδευσης         
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Πρωτογενές πλεόνασμα (ως % ΑΕΠ)               

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή               

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ        

Αναλογία άμεσης και έμμεσης φορολογίας        

Ποσά που εισπράττονται μέχρι σήμερα από τον φόρο ή τους 
φόρους στους οποίους αφορούν οι διατάξεις του 
νομοσχεδίου.  

       

Ποσά που εισπράχθηκαν από φορολογικούς ελέγχους        

Ποσοστό πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου ή 
επιβολής προστίμων που ακυρώθηκαν εν μέρει ή εν όλω από 
τα δικαστήρια 

       

 

➢ Κοινωνική πολιτική: 
 

 
 
 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Αριθμός επιχειρησιακών, κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών 
συμβάσεων (και ε.γ.σ.σ.ε. εάν συνήφθη το συγκεκριμένο έτος) 
και αριθμός/ποσοστό εργαζομένων που καλύπτονται από 
αυτές.  

       

Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που συνήφθησαν χωρίς προσφυγή σε 
διαμεσολάβηση  

       

Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που συνήφθησαν χωρίς προσφυγή σε 
διαιτησία  

       

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας μεσολάβησης         

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας διαιτησίας         

Μέση διάρκεια σ.σ.ε. (προβλεπόμενη στα σχετικά κείμενα αλλά 
και πραγματική με την έννοια της παράτασης μετά τη 
συμβατική τους λήξη) 

       

Ώρες εργασίας ανά ημέρα, εβδομάδα και ανά κλάδο οικονομίας         

Αριθμός αμειβόμενων υπερωριών (που δηλώθηκαν) ανά 
εργαζόμενο και κλάδο οικονομίας  

       

Αριθμός ατυχημάτων ανά κλάδο οικονομίας και 
αριθμός/ποσοστό ατυχημάτων που προκάλεσαν θάνατο ή 
αναπηρία 

       

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Ποσοστό ανεργίας         

Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων         

Ποσοστό ανεργίας νέων        

Ποσοστό ανεργίας γυναικών        

Ποσοστό ανεργίας ανά γεωγραφική περιφέρεια        

Ποσοστό ανεργίας βάσει μορφωτικού επιπέδου        

Δείκτης απασχόλησης / Δείκτης ωρών εργασίας / Δείκτης αμοιβών 
(ανά βασικό τομέα της οικονομίας π.χ. μεταποίηση, κατασκευές κ.λπ.) 

       

Μερική απασχόληση ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης (στο 
σύνολο του πληθυσμού και ειδικότερα για νέους) 

       

Ποσοστό απασχολουμένων με σύμβαση ορισμένου χρόνου (στο 
σύνολο του πληθυσμού και ειδικότερα για νέους) 

       

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Ποσοστό πληθυσμού σε καθεστώς φτώχειας, σε κίνδυνο φτώχειας ή 
σε κοινωνικό αποκλεισμό 

       

Ποσοστό υλικής στέρησης σε τέσσερα ή περισσότερα βασικά αγαθά 
ή υπηρεσίες 

       

Ποσοστό νοικοκυριών στο σύνολο του πληθυσμού που 
αντιμετωπίζουν δυσκολία αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών 

       

Ποσοστό πληθυσμού που λαμβάνει επιδόματα και η αντίστοιχη 
κρατική δαπάνη (συνολικά και ανά επίδομα) 

       

Αριθμός παιδιών σε ορφανοτροφεία        

Αριθμός αστέγων (εκτίμηση) που σιτίζονται από δήμους και άλλες 
υπηρεσίες 
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ΥΓΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Αριθμός εσωτερικών / εξωτερικών ασθενών ανά έτος        

Ποσοστά παιδικής θνησιμότητας        

Συνολικές δαπάνες υγείας κατά κεφαλή         

Δαπάνες φαρμάκων κατά κεφαλή         

Αριθμός ιατρών ανά 1000 κατοίκους        

Αριθμός νοσοκομειακών κλινών ανά 1000 κατοίκους         

Μέση διάρκεια επείγουσας νοσηλείας         

Ειδικές νοσηλευτικές υπηρεσίες: εσωτερικοί ασθενείς (απόλυτος 
αριθμός και ανά διαθέσιμο κρεβάτι), μέση παραμονή, περίθαλψη 
εξωτερικών ασθενών (εξωτερικά ιατρεία και επείγοντα περιστατικά) 

       

Αριθμός ασθενών που περιμένουν για Χ μήνες να εξυπηρετηθούν 
(για μη επείγουσα νοσηλεία, ή για μονομερή περίθαλψη ή για την 
πρώτη εξέταση) 

       

Αριθμός νοσηλειών ανά 1000 κατοίκους         

Αριθμός κλινών ανά νοσηλευτική υπηρεσία        

 

 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Αιτήματα ασύλου – Ποσοστό αποδοχής – Μέσος χρόνος έκδοσης 
αποφάσεων 

       

Μεταναστευτικές ροές ανά πύλη εισόδου/χώρα προέλευσης/ 
ηλικιακή ομάδα/φύλο 

       

Αριθμός απελάσεων ανά χώρα προέλευσης των 
απελαυνομένων/αιτία απέλασης 

       

Μονάδες φιλοξενίας μεταναστών (σχέση δυναμικότητας και 
πραγματικού αριθμού φιλοξενουμένων) 

       

Περιστατικά και είδος παραβατικότητας ανά μονάδα φιλοξενίας 
              

 

➢ Δημόσια Διοίκηση – Δημόσια τάξη – Δικαιοσύνη: 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων        

Αριθμός/ποσοστό α) μονίμων/ιδαχ β) ιδοχ και γ) μετακλητών 
υπαλλήλων 

       

Ποσοστό πληθυσμού που μένει σε προσωρινή μορφή κατοικίας 
λόγω κρίσης (π.χ. σεισμός, πυρκαγιά) 

       

Κόστος κατ’ άτομο ανά πρόγραμμα φροντίδας (μητρότητας, 
δυσκολίες μάθησης κλπ)  

       

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Ποσοστό απασχόλησης ανά φύλο   

συνολικά        

ανά περιφέρεια        

ανά κλάδο οικονομίας        

ανά ηλικιακή ομάδα        

Ποσοστό ανεργίας ανά φύλο  

συνολικά        

ανά περιφέρεια        

ανά κλάδο οικονομίας        

ανά ηλικιακή ομάδα        

Ποσοστό αυτοαπασχολούμενων ανά φύλο        

Ποσοστό εργοδοτών ανά φύλο        

Ποσοστό μελών Δ.Σ. εταιρειών ανά φύλο        

Ποσοστό μελών Κοινοβουλίου, περιφερειακών και δημοτικών 
συμβουλίων ανά φύλο 
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Αναλογία υπαλλήλων ανά τμήμα, διεύθυνση, γενική διεύθυνση        

Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση στο INTERNET         

Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική δικτύωση (intranet)         

Αναλογία Η/Υ ανά θέση εργασίας         

Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων υπηρεσιών και φορέων/ σύνολο 
δημοσίων υπηρεσιών και φορέων  

       

Αριθμός κέντρων πληροφόρησης πολιτών, σε κεντρικό, 
περιφερειακό, νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο καθώς και σε 
επίπεδο νομικών προσώπων, οργανισμών κλπ 

       

Αριθμός ατόμων που εξυπηρετούνται από τις δημόσιες 
υπηρεσίες ανά έτος και ανά υπηρεσία  

       

Κόστος προσωπικού (δαπάνες μισθοδοσίας και πρόσθετες 
δαπάνες ως ποσοστό επί της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο) 

       

Κόστος διαχείρισης θεμάτων προσωπικού: δαπάνες μονάδων 
προσωπικού ως ποσοστό της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο 

       

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Διαπραχθέντα αδικήματα, δράστες αδικημάτων και αναλογία 
ανά 100.000 κατοίκους 

       

Αδικήματα Ποινικού Κώδικα κατά κατηγορίες και κατά 
γεωγραφική περιοχή 

       

Διαπραχθέντα αδικήματα και θεωρούμενοι ως δράστες αυτών 
κατά εθνικότητα, φύλο και τάξεις ηλικιών 

       

Ετήσια στατιστική απεικόνιση των αδικημάτων και αξιόποινων 
συμπεριφορών που προκαλούν το κοινό αίσθημα 
(ανθρωποκτονίες, ληστείες, κλοπές – διαρρήξεις)  

       

Αδικήματα που αφορούν στην παράνομη είσοδο και παραμονή 
στη χώρα 

       

Συχνότητα εγκλημάτων ανά τύπο εγκλήματος        

Ποσοστό εγκληματικών περιπτώσεων που εξιχνιάστηκαν στο 
σύνολο των εγκλημάτων  

       

Σύνολο εργαζομένων στη δημόσια ασφάλεια         

Αριθμός κατοίκων ανά αστυνομικό, ανά αστυνομικό τμήμα και 
ανά περιοχή αστυνόμευσης  

       

Αναλογία αστυνομικών ανά 1000 κατοίκους – αναλογία 
κατοίκων ανά αστυνομικό τμήμα και περιοχή αστυνόμευσης 

       

Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες για αστυνομικές υπηρεσίες         

Κατανομή πόρων για την αντιμετώπιση της παραβατικής 
συμπεριφοράς ανά τομείς (π.χ. εγκλήματα βίας, οικονομικά 
εγκλήματα, ναρκωτικά, τροχαία, κλοπές, τρομοκρατία)  

       

 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ  Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Αριθμός εισερχόμενων αστικών, εργατικών και εμπορικών 
διαφορών 

       

Αριθμός εισερχόμενων διοικητικών περιπτώσεων        

Συνολικός χρόνος που απαιτείται για την επίλυση αστικών, 
εμπορικών, εργατικών, διοικητικών και άλλων υποθέσεων 

       

Μέσος χρόνος έκδοσης δικαστικών αποφάσεων (Ειρηνοδικεία, 
Πρωτοδικεία, Εφετεία, Άρειος Πάγος/Συμβούλιο Επικρατείας) 

       

Μέσος όρος των υποθέσεων ανά δικαστή (ποινικά, πολιτικά και 
διοικητικά δικαστήρια)  

       

Ποσοστό δικαστικών αποφάσεων που ακυρώνονται μετά από 
έφεση ή αναίρεση 

       

Αριθμός υποθέσεων που επιλύονται με το σύστημα του 
εξωδικαστικού συμβιβασμού 

       

Αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, πχ. 
διαμεσολάβηση 

       

Στήριξη των ατόμων που χρήζουν προστασίας αλλά δεν διαθέτουν 
πόρους (νομική προστασία) 

       

Κόστος προσφυγής στη δικαιοσύνη        

Ποσοστό ηλεκτρονικής υποβολής δικογράφων        

Ποσοστό διεκπεραιουμένων κατ’ έτος υποθέσεων έναντι εκκρεμών 
(σε ετήσια και συνολική βάση εκκρεμοτήτων)  

       

Ποσοστό ποινικών υποθέσεων, σε ετήσια βάση, για τις οποίες 
επιβλήθηκαν ποινές μετατρέψιμες σε χρήμα 

       

Μέσο κόστος σωφρονιστικού συστήματος ανά κρατούμενο         

Αναλογία προσωπικού φύλαξης (φυλάκων) ανά κρατούμενο         

 

➢ Ανάπτυξη – Επενδυτική δραστηριότητα: 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Δείκτης παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας        

Επενδύσεις ως % ΑΕΠ        

Άμεσες ξένες επενδύσεις ως % ΑΕΠ        
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Αριθμός επιχειρήσεων που ανοίγουν ανά κλάδο και περιφέρεια 
και αντίστοιχος αριθμός απασχολουμένων σε αυτές  

       

Αριθμός επιχειρήσεων που κλείνουν ανά κλάδο και περιφέρεια 
και αντίστοιχος αριθμός απασχολουμένων σε αυτές 

       

Διοικητικό κόστος σύστασης επιχειρήσεων        

Μέσος χρόνος σύστασης επιχειρήσεων        

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Μονάδες - Ετήσιες εκπομπές αερίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
κατά κεφαλή 

       

Ποσοστό του πληθυσμού που εξυπηρετείται από βιολογικούς 
καθαρισμούς  

       

Ποσοστό των ακτών που κρίνονται κατάλληλες για κολύμβηση 
σε σχέση με το σύνολο των δυνάμενων να χρησιμοποιηθούν 
ακτών  

       

Αριθμός ελέγχων καταλληλότητας δικτύου ύδρευσης κατ’ έτος         

Ποσοστό οικιακών & βιομηχανικών απορριμμάτων που 
διατέθηκαν σε άλλες χρήσεις (π.χ. ανακύκλωση, παραγωγή 
ενέργειας, λιπασματοποίηση)  

       

Ποσοστό διατιθέμενων απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ        

Ποσοστό δασικών εκτάσεων που καταστράφηκαν από πυρκαγιά 
/ σύνολο δασικών εκτάσεων  

       

Ποσοστό αναδασωθεισών (με φυσικό ή τεχνητό τρόπο) 
εκτάσεων /σύνολο κατεστραμμένων δασών από πυρκαγιές  

       

Ποσοστό προστατευόμενων περιοχών σε σχέση με την συνολική 
έκταση της χώρας  

       

Ποσοστό του προϋπολογισμού που διατίθεται για θέματα 
προστασίας περιβάλλοντος 

       

Κατανάλωση ενέργειας κατά κεφαλή        

Κατανάλωση ενέργειας ανά μορφή ενέργειας        

Κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά 
κεφαλή 

       

Ποσοστά μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ανά τριετία        

 

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

        

        

        

        

 
 

Ψηφιακή διακυβέρνηση 

10. 
Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα είναι η συμβολή 
αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:  ΑΜΕΣΗ   και ΕΜΜΕΣΗ    

i)  Εάν είναι 
άμεση, 
εξηγήστε: 

ii) Εάν είναι 
έμμεση, 
εξηγήστε: 

Το Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. υφίσταται και τηρείται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής από την αρμόδια διεύθυνση και είναι έγχαρτο, όπως προβλέπεται στις 
κανονιστικές πράξεις του π.δ. 200/2004 (Α’175), των αποφάσεων του Υπουργού 
Εμπορικής Ναυτιλίας υπ. αρ. 3342/05/2004 (Β΄203), 3342/06/2004 (Β΄ 478) και 
3342/11/2004 (Β΄ 798). Με τις εξουσιοδοτικές διατάξεις των παρ. 5, 6, 7 και 8 σε 
συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 19 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) δίδεται 
η δυνατότητα απλοποίησης και ψηφιοποίησης του Μητρώου Ν.Ε.Π.Α. και των 
διαδικασιών που συνδέονται με αυτό. 

 

11. 

Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή στρατηγική της 
χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);                   

 ΝΑΙ         ΟΧΙ    

Εξηγήστε: 

Προς διασφάλιση της συμβατότητάς των ως άνω αναφερόμενων ψηφιακών εργαλείων 
με την υφιστάμενη ψηφιακή στρατηγική της χώρας, αναφέρεται ότι, σε όλες τις 
εξουσιοδοτικές διατάξεις για την έκδοση κανονιστικών πράξεων σχετικά με τους όρους 
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και τις λεπτομέρειες λειτουργίας των ηλεκτρονικών εφαρμογών που εισάγονται με τις 
προβλέψεις του Μέρους Β ́, έχει προβλεφθεί η συνυπογραφή από τον αρμόδιο Υπουργό 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

12. 
Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με άλλα υφιστάμενα 
συστήματα;   ΝΑΙ         ΟΧΙ    

Αναφέρατε 
ποια είναι 
αυτά τα 
συστήματα: 

 

13. 
Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού συστήματος;               

ΝΑΙ         ΟΧΙ    

Εξηγήστε:  

 

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης 

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου 

Άρθρο Στόχος 

23 Με την παρ. 1 ορίζεται ότι η Ν.Ε.Π.Α. είναι η Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και ότι αποτελεί 
μία κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα για τα χρέη της οποίας δεν ευθύνονται οι 
μέτοχοί της αλλά μόνο η ίδια. Η Ν.Ε.Π.Α. αποτελεί νομικό πρόσωπο με αποκλειστικό σκοπό την κτήση 
κυριότητας, την εκμετάλλευση ή τη διαχείριση πλοίων αναψυχής με ελληνική σημαία που 
χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Α’. Στην έννοια της 
εκμετάλλευσης και διαχείρισης εμπίπτει και η έννοια της εκμετάλλευσης πλοίων αναψυχής τα οποία 
κατέχει η Ν.Ε.Π.Α. μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά την έννοια των διατάξεων του Μέρους Α’. 
Στη Ν.Ε.Π.Α. δεν παρέχεται η δυνατότητα να έχει σκοπό διαφορετικό από αυτόν που αναφέρεται 
ανωτέρω. Επίσης ορίζεται ότι η Ν.Ε.Π.Α. είναι εμπορική εταιρεία. 

Με την παρ. 2 ορίζεται ότι, για την επιδίωξη του σκοπού της, Ν.Ε.Π.Α. μπορεί να συμμετέχει σε άλλες 
Ν.Ε.Π.Α. 

Η αναφορά περί αποκλειστικής ευθύνης της Ν.Ε.Π.Α. για τα χρέη της, με σκοπό τη διαφοροποίησή της 
ως κεφαλαιουχικής εταιρείας από άλλες μορφές εταιρειών, δεν αναιρεί την αλληλέγγυα ευθύνη των 
διοικούντων της, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4174/2013. 

24 Με την παρ. 1 ορίζεται ότι για τη σύσταση της Ν.Ε.Π.Α. δύνανται να συμπράξουν ως ιδρυτές ένα ή 
περισσότερα πρόσωπα, είτε φυσικά είτε νομικά, σε αντίθεση με το προϊσχύον καθεστώς, κατά το 
οποίο ήταν αναγκαία η σύμπραξη δύο τουλάχιστον ιδρυτών. Το καταστατικό πρέπει να υπογράφεται 
από όλους τους ιδρυτές ως ορίζει η παρ. 3 του άρθρου 59. 

Με την παρ. 2 δίδεται η δυνατότητα να καταστεί μονοπρόσωπη μία Ν.Ε.Π.Α. σε περίπτωση που 
ιδρύθηκε - ή στην πορεία του χρόνου συνίστατο - από δύο πρόσωπα, με τη συγκέντρωση των μετοχών 
σε ένα μόνο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό. 

Με την παρ. 3 ορίζεται ότι το καταστατικό της Ν.Ε.Π.Α. αποτελεί και το συστατικό έγγραφό της το 
οποίο καταρτίζεται εγγράφως ή ψηφιακά από έναν τουλάχιστον ιδρυτή αυτής και καταχωρίζεται στο 
Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. που προβλέπεται στο άρθρο 58, σε συνδυασμό με τις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 
70. Το καταστατικό της Ν.Ε.Π.Α. και οι τροποποιήσεις αυτού, εφόσον είναι ιδιωτικά έγγραφα, καθώς 
και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συμβουλίου της και τα πρακτικά αυτών 
μπορούν να συντάσσονται και σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, 
μέχρι την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 69 που προβλέπει τις 
λεπτομέρειες για τις ξενόγλωσσες καταχωρίσεις, όλα τα ανωτέρω έγγραφα συντάσσονται στα 
ελληνικά. 
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Με την παρ. 4 προβλέπεται ρητά ότι η Ν.Ε.Π.Α. αποκτά νομική προσωπικότητα από τον χρόνο 
καταχώρισης του καταστατικού στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α.. 

25 Με την παρ. 1 ορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο του καταστατικού της Ν.Ε.Π.Α.. 

Με την παρ. 2 ορίζεται ότι στο καταστατικό ορίζονται υποχρεωτικά τα μέλη του πρώτου διοικητικού 
συμβουλίου της Ν.Ε.Π.Α.. 

Με την παρ. 3 ορίζεται επιπροσθέτως ότι υποχρεωτικά αναφέρονται στο καταστατικό τα ατομικά 
στοιχεία των φυσικών ή νομικών προσώπων που υπέγραψαν το καταστατικό της εταιρείας ή στο 
όνομα και για λογαριασμό των οποίων έχει υπογραφεί το καταστατικό αυτό. Τα ατομικά στοιχεία των 
φυσικών προσώπων είναι κατ’ ελάχιστο το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός ταυτότητας 
ή διαβατηρίου, η υπηκοότητα και ο Α.Φ.Μ.. Τα στοιχεία των νομικών προσώπων είναι κατ’ ελάχιστο 
η επωνυμία, η έδρα, ο Α.Φ.Μ. και τα ατομικά στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου. 

Επίσης, το καταστατικό αναφέρει το συνολικό ποσό, τουλάχιστον κατά προσέγγιση, όλων των 
δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και βαρύνουν αυτή. 

26 Με την παρ. 1 ορίζεται, για την αποφυγή σύγχυσης με άλλες εταιρικές μορφές, ότι η Ν.Ε.Π.Α. πρέπει 
να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τις λέξεις «ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» ή το ακρωνύμιο 
«Ν.Ε.Π.Α.». Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να αποτυπώνεται με 
λατινικούς χαρακτήρες και να συνοδεύεται από τις λέξεις «MARITIME COMPANY FOR PLEASURE 
YACHTS» ή το ακρωνύμιο «N.E.P.A.». Η αποτύπωση με λατινικούς χαρακτήρες αποτελεί 
διαφοροποίηση με το προηγούμενο καθεστώς καθώς επιλύει ερμηνευτικά προβλήματα που 
προέκυψαν από την πιστή μετάφραση. Κατά τη νέα ρύθμιση, η επωνυμία της Ν.Ε.Π.Α. δεν απαιτεί 
μετάφραση εννοιών αλλά απλή μετατροπή των γραμμάτων της ελληνικής σε λατινικούς χαρακτήρες. 

Με την παρ. 2 ορίζεται ότι η επωνυμία θα πρέπει να σχηματίζεται με κεφαλαία γράμματα είτε από το 
όνομα ενός ή περισσοτέρων ιδρυτών ή μετόχων είτε από το αντικείμενο της δραστηριότητας που 
ασκεί είτε από άλλες λεκτικές ενδείξεις. Η επωνυμία μπορεί να είναι και φανταστική ή να 
περιλαμβάνει ηλεκτρονική διεύθυνση ή άλλη ένδειξη, άμεσα και διαρκώς σχετιζόμενη με την 
εταιρεία.  

Με την παρ. 3 ορίζεται ότι κατά διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να αποκλειστούν επωνυμίες σε περίπτωση πρόκλησης 
σύγχυσης με άλλη Ν.Ε.Π.Α. ή άλλη εταιρεία. 

Με την παρ. 4 ορίζεται ότι η επωνυμία της εταιρείας μπορεί να αποτυπώνεται, ολόκληρη ή εν μέρει, 
με λατινικούς χαρακτήρες. 

 

27 

 

Με την παρ. 1 ορίζεται ότι η Ν.Ε.Π.Α. έχει έδρα σε δήμο της ελληνικής επικράτειας και αυτή οφείλει 
να συγκεκριμενοποιείται σε συγκεκριμένη διεύθυνση και να αναγράφεται στο καταστατικό της ως 
ορίζει η περ. β της παρ. 1 του άρθρου 25. 

Με την παρ. 2 ορίζεται ότι για να θεωρείται πλήρης η διεύθυνση θα πρέπει να περιέχει κατ’ ελάχιστο 
οδό, αριθμό, ταχυδρομικό κώδικα και δήμο.  

28 

 

Με το άρθρο αυτό ορίζεται ότι σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει να αναγράφονται τουλάχιστον η 
επωνυμία, η έδρα και ο αριθμός μητρώου της κατά το άρθρο 60, ως όριζε η παρ. 4 του άρθρου 4 του 
ν. 3182/2003. 

29 Η Ν.Ε.Π.Α. ιδρύεται για ορισμένη διάρκεια, η οποία καθορίζεται στο καταστατικό της. Ωστόσο, η 
διάρκεια δεν αποτελεί πλέον υποχρεωτικό πεδίο του καταστατικού όπως στον ν. 3182/2003. Έτσι, με 
την παρ. 1 ορίζεται ότι, σε περίπτωση που δεν ορίζεται στο καταστατικό συγκεκριμένη διάρκεια, η 
διάρκεια της Ν.Ε.Π.Α. είναι τριάντα (30) έτη. 

Με την παρ. 2 ορίζεται ότι σε κάθε περίπτωση και οποτεδήποτε η διάρκεια του ορισμένου χρόνου 
μπορεί να παραταθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη 
απαρτία και πλειοψηφία. Μάλιστα δύναται η Ν.Ε.Π.Α. ορισμένης διάρκειας να καταστεί αορίστου 
διάρκειας είτε ρητά, είτε αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στην ανωτέρω απόφαση της γενικής συνέλευσης. 

Με την παρ. 3 ορίζεται ότι με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία 
και πλειοψηφία, η διάρκεια της Ν.Ε.Π.Α. μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου 
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και αντίστροφα, ως ορίζεται στα άρθρα 47, 48 και 49. 

30 

 

Με την παρ. 1 ορίζεται ότι τα πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυση Ν.Ε.Π.Α. 
ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρον. Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για 
τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο αν, μέσα σε τρεις (3) μήνες από 
τη σύστασή της, ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις. 

Με την παρ. 2 ορίζεται ότι οι ιδρυτές είναι υπεύθυνοι για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη 
η εταιρεία ή οι καλόπιστοι τρίτοι, μέτοχοι ή μη, από τυχόν παράλειψη υποχρεωτικής διάταξης του 
καταστατικού ή ανακριβείς πληροφορίες που δόθηκαν κατά την εγγραφή στο κεφάλαιο ή 
περιλήφθηκαν στο καταστατικό, από τη μη τήρηση των διατάξεων που αφορούν την εκτίμηση και την 
καταβολή των εισφορών, καθώς και από την τυχόν κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας, αν γνώριζαν 
ή όφειλαν να γνωρίζουν τις σχετικές πλημμέλειες. Μάλιστα, ορίζεται ειδική παραγραφή πέντε ετών 
από την ίδρυση της Ν.Ε.Π.Α. για την αξίωση της αποζημίωσης. 

 

31 Με την παρ. 1 ορίζονται περιοριστικά οι λόγοι ακυρότητας της Ν.Ε.Π.Α. προς διασφάλιση των 
συναλλαγών και προστασία των συναλλασσόμενων τρίτων με τη Ν.Ε.Π.Α.. 

Με την παρ. 2 ορίζεται ότι η ακυρότητα κηρύσσεται με δικαστική απόφαση που εκδίδεται ύστερα από 
αγωγή οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον και απευθύνεται κατά της Ν.Ε.Π.Α.. 

Με την παρ. 3 ορίζεται ότι η δικαστική απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα της εταιρείας 
αντιτάσσεται στους τρίτους, ενώ τριτανακοπή χωρεί να ασκηθεί μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός 
από την υποβολή της απόφασης σε δημοσιότητα στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α.., σε παραλληλία με το άρθρο 
53 του ν. 4072/2012, περί Ι.Κ.Ε.. 

Με την παρ. 4 ορίζεται ότι με την ακυρότητα δεν επηρεάζεται η εγκυρότητα των υποχρεώσεων ή των 
απαιτήσεων της Ν.Ε.Π.Α., χωρίς να βλάπτονται τα αποτελέσματα της κατάστασης εκκαθάρισής της. 

Με την παρ. 5 ορίζεται ότι οι μέτοχοι της άκυρης Ν.Ε.Π.Α. υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο 
που κάλυψαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την 
εκπλήρωση του σκοπού της εκκαθάρισης. 

Με την παρ. 6 ορίζεται ενιαύσια αποσβεστικη προθεσμία για την άσκηση της αγωγής από τη σύσταση 
της Ν.Ε.Π.Α., σε παραλληλία με τη διάταξη του άρθρου 53 του ν. 4072/2012 περί Ι.Κ.Ε.. 

Με την παρ. 7 δίδεται η δυνατότητα θεραπείας των ελαττωμάτων μέσω τροποποίησης του 
καταστατικού της Ν.Ε.Π.Α. μέχρι την κατάθεση των προτάσεων της παρ. 1 του άρθρου 237 ΚΠολΔ, 
ώστε πλέον να μην υφίσταται λόγος ακυρότητας. Επίσης, δίδεται η δυνατότητα στο δικαστήριο να 
χορηγεί εύλογη προθεσμία έως τριών μηνών με δυνατότητα παράτασης επιπλέον ενός για την 
τροποποίηση του καταστατικού και επιπλέον δυνατότητα να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα εφόσον 
κριθεί αναγκαίο.  

32 Με το άρθρο 31 προβλέπονται οι λεπτομέρειες που διέπουν το μετοχικό κεφάλαιο της Ν.Ε.Π.Α. 

33 Με την παρ. 1 ορίζεται πλέον ότι οι μετοχές της Ν.Ε.Π.Α. είναι μόνο ονομαστικές και ενσωματώνονται 
σε τίτλο της μιας ή περισσότερων μετοχών. Η μη δυνατότητα ύπαρξης ανωνύμων μετοχών έρχεται σε 
συμφωνία με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως την Οδηγία (EΕ) 2015/849, και τις αποφάσεις του 
ΟΟΣΑ.  

Με την παρ. 2 ορίζεται ότι η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής δεν μπορεί να καθοριστεί κατώτερη 
του ενός (1) ευρώ.  

Με την παρ. 3 ορίζεται ότι τα δικαιώματα του μετόχου που πηγάζουν από τη μετοχή είναι ανάλογα 
με το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή, ως όριζε η παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 
3182/2003. Έχει ωστόσο απαλειφθεί η ευθύνη του μετόχου που περιοριζόταν στην αξία της μετοχής 
καθώς πλέον αποκλειστική ευθύνη έχει μόνο η Ν.Ε.Π.Α. με την περιουσία της ως ορίζει το άρθρο 22. 

Με τις παρ. 4 και 5 επαναλαμβάνεται ο ν. 3182/2003 για τη μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών 
της Ν.Ε.Π.Α.  

Η ονομαστικοποίηση των μετοχών θα πρέπει να έχει γίνει από όλες τις Ν.Ε.Π.Α. στη μεταβατική 
περίοδο που εισάγεται με την παρ. 2 του άρθρου 71, μέχρι τις 31.12.2022. Μέχρι τότε εξακολουθεί 
να ισχύει η παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3182/2003, σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής 
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τίτλου ανώνυμης μετοχής. 

34 Το άρθρο 34 αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο 
του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της Ν.Ε.Π.Α. δεν θα περιέλθουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 
είναι υπήκοοι κρατών που δεν είναι μέλη της Ε.Ε. ή δεν ανήκουν στον Ε.Ο.Χ.. Το άρθρο 34 έχει 
εναρμονιστεί με το άρθρο του Κ.Δ.Ν.Δ. (ν.δ. 187/1973) και αναφέρεται σε πλοία που αναγνωρίζονται 
ως ελληνικά.  

Οι παρ. 1 και 2 παρέχουν τη δυνατότητα μόνο στα ελληνικά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή και σε αυτά 
της ΕΕ ή του ΕΟΧ να χρησιμοποιούν Ν.Ε.Π.Α. για την εκμετάλλευση και διαχείριση επαγγελματικών 
πλοίων αναψυχής με ευνοϊκότερους όρους. 

Με την παρ. 3 διατηρούνται οι εξαιρέσεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3182/2003 για την ενίσχυση 
της πιστοληπτικής ικανότητας της Ν.Ε.Π.Α., αλλά και την απόκτηση μετοχών αιτία θανάτου ή γονικής 
παροχής σε πρόσωπα της παρ. 1.  

Τέλος, εισάγεται επιφύλαξη ως προς τη σχετική μεταβατική διάταξη του άρθρου 71, καθώς μετά την 
αποχώρηση του Η.Β. από την Ε.Ε., απαιτείται ικανός χρόνος στις Ν.Ε.Π.Α., των οποίων οι μετοχές 
ανήκουν σε πρόσωπα του Η.Β., είτε να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους κατά τις παρ. 2 και 3, είτε 
να μεταβιβάσουν καταλλήλως τις μετοχές τους σε προβλεπόμενα από τη διάταξη πρόσωπα και να 
αποφευχθεί η αυτοδίκαιη λύση κατά την παρ. 1 του άρθρου 55 και του άρθρου 71. 

35 Με το άρθρο 35 επαναλαμβάνονται οι ρυθμίσεις του άρθρου 8 του ν. 3182/2003 για την αύξηση του 
εταιρικού κεφαλαίου της Ν.Ε.Π.Α.  

Εισάγεται παρ. 3 με την οποία ορίζεται περιορισμός στην προθεσμία καταβολής της αύξησης του 
κεφαλαίου, που ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση, και δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα 
που καταχωρίσθηκε η σχετική απόφαση στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α.. 

36 Με το άρθρο 36 ρυθμίζονται τα ζητήματα μείωσης του κεφαλαίου της Ν.Ε.Π.Α.. Δεν επιτρέπεται να 
μειωθεί το κεφάλαιο της Ν.Ε.Π.Α. πέραν του ελαχίστου ορίου της παρ. 2 του άρθρου 32. Η μείωση 
αυτή δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού. Λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία των 
πιστωτών καθώς προβλέπεται η δημοσίευση της περίληψης της απόφασης σε εφημερίδα ή 
εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας τουλάχιστον δύο φορές. Η διάταξη αυτή δεν υπήρχε στον ν. 
3182/2003.  

37 Με την παρ. 1 ορίζεται ότι η Ν.Ε.Π.Α. διοικείται από το διοικητικό της συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται 
από τρία (3) τουλάχιστον φυσικά πρόσωπα ως μέλη, μετόχους ή μη. 

Με την παρ. 2 ορίζεται ότι το διοικητικό συμβούλιο της Ν.Ε.Π.Α. απαρτίζεται υποχρεωτικά από 
πρόεδρο, αντιπρόεδρο και γραμματέα ως ιδιότητες, ενώ η ιδιότητα του προέδρου, ταυτίζεται με 
αυτήν του διευθύνοντος συμβούλου. 

Με την παρ. 3 ορίζεται ότι η εκπροσώπηση της Ν.Ε.Π.Α. ανατίθεται στο διευθύνοντα σύμβουλο. 

Με την παρ. 4 ορίζεται ότι η Ν.Ε.Π.Α. δύναται να εκπροσωπείται επιπλέον από μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου ή τρίτα πρόσωπα που ορίζονται με απόφαση αυτού, που καταχωρείται υποχρεωτικά στο 
Μητρώο Ν.Ε.Π.Α.. 

Η διάταξη αυτή διαφοροποιείται από την προϊσχύουσα, καθώς πλέον δεν δύναται νομικό πρόσωπο 
να είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου καθώς είχαν στο παρελθόν ανακύψει προβλήματα με τη 
λειτουργία του Δ.Σ. της Ν.Ε.Π.Α.. Επίσης, ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. οι ιδιότητες του κάθε μέλους 
για σκοπούς αποσαφήνισης και αποφυγής δυσερμηνειών. Η εκπροσώπηση πλέον δεν είναι συλλογική 
αλλά ασκείται μόνο από τον διευθύνοντα σύμβουλο και πρόεδρο του Δ.Σ.. Ωστόσο, υφίσταται η 
δυνατότητα να ορίζονται άλλα φυσικά πρόσωπα, μέλη του Δ.Σ. ή όχι, με απόφαση του Δ.Σ. που 
δύνανται να εκπροσωπήσουν τη Ν.Ε.Π.Α.. Η απόφαση αυτή καταχωρίζεται υποχρεωτικά στο Μητρώο 
Ν.Ε.Π.Α. και έχει ισχύ από την καταχώριση. 

38 Με το άρθρο 38 καθορίζονται τα σχετικά με την εκλογή των μελών του Δ.Σ. της Ν.Ε.Π.Α. με εξαίρεση 
τα μέλη του πρώτου Δ.Σ. που ορίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 25. 

Με την παρ. 1 ορίζεται ότι τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γ.Σ. των μετόχων της Ν.Ε.Π.Α. 

Με την παρ. 2 ορίζεται ότι η θητεία του Δ.Σ. ως οργάνου είναι εξαετής. Μάλιστα, το Δ.Σ. ως σύνολο 
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είναι ελευθέρως ανακλητό και επανεκλέξιμο οποτεδήποτε. Σε περίπτωση παράλειψης εκλογής νέου 
Δ.Σ. ως συνόλου για οποιοδήποτε λόγο, η θητεία του υφιστάμενου Δ.Σ. παρατείνεται αυτοδικαίως 
μέχρι την εκλογή νέου Δ.Σ. από τη Γ.Σ.. 

Με την παρ. 3 ορίζεται η διαδικασία σε περίπτωση κένωσης θέσης μέλους του Δ.Σ., και όχι ως 
συνόλου, λόγω παραίτησης, θανάτου ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Σε αυτήν την περίπτωση τα μέλη 
του Δ.Σ. που απομένουν εκλέγουν νέο μέλος μέχρι τη λήξη της τρέχουσας εξαετούς θητείας του 
υφιστάμενου Δ.Σ.. Η εκλογή αυτή οφείλει να εγκριθεί από την αμέσως επόμενη Γ.Σ.. Ωστόσο, οι 
πράξεις του μέλους και φυσικά η συμμετοχή του στο ΔΣ είναι έγκυρες μέχρι την έγκριση ή μη της 
εκλογής του. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται μία φορά μόνο ανά θητεία ΔΣ ακριβώς για να μην είναι 
δυνατή η κατάχρηση από τη Δ.Σ.. Σε περίπτωση δεύτερης κένωσης θέσης μέλους Δ.Σ., η Γ.Σ. 
υποχρεούται να εκλέξει νέο Δ.Σ. για νέα εξαετή θητεία. Η διάταξη αυτή αποσαφηνίζει και 
ευθυγραμμίζεται με τον σκοπό των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 του ν. 3182/2003. 

Με την παρ. 4 διατηρείται ο σκοπός της προϊσχύουσας διάταξης. Αλλαγή επέρχεται στο γεγονός ότι 
πλέον επιτρέπεται να είναι ένα φυσικό πρόσωπο ταυτοχρόνως μέλος διοικητικών συμβουλίων και 
άλλων Ν.Ε.Π.Α. εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται ρητά στο καταστατικό. 

Με την παρ. 5 επιλύεται ένα πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί στην αποσαφήνιση του χρόνου 
ενέργειας της παραίτησης μέλους Δ.Σ.. Πλέον ορίζεται ότι η παραίτηση οποιουδήποτε μέλους του 
διοικητικού συμβουλίου αποκτά ισχύ και επέρχονται τα έννομα αποτελέσματά της από την 
κοινοποίηση της στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. η οποία πραγματοποιείται μετά τη γνωστοποίηση της στο 
διοικητικό συμβούλιο της Ν.Ε.Π.Α. Στη ίδια παράγραφο ορίζονται και άλλα αναγκαία διαδικαστικά 
θέματα. 

39-40 Με τα άρθρα 39 και 40 εξορθολογίζεται η διάταξη που υπήρχε στην παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 
3182/2003, όπου προβλεπόταν ότι τα μέλη του Δ.Σ. ευθύνονται για κάθε πταίσμα έναντι της Ν.Ε.Π.Α. 
χωρίς άλλη διατύπωση.  

Με το άρθρο 39 ορίζονται τα καθήκοντα των μελών του Δ.Σ. σε σύνδεση με τα άρθρα 96 και 97 του ν. 
4548/2018. 

Με το άρθρο 40 ρυθμίζεται η ευθύνη των μελών του Δ.Σ.. 

Οι ρυθμίσεις αυτές προσαρμόζονται στη φύση της Ν.Ε.Π.Α. ως κεφαλαιουχικής εταιρείας. 

41 Με το άρθρο 41 ρυθμίζονται οι σχέσεις της Ν.Ε.Π.Α. με τα συνδεόμενα με αυτήν πρόσωπα. 

Συγκεκριμένα, σε αντίθεση με την ισχύουσα διάταξη, επιτρέπεται να συμβάλλονται οι ιδρυτές, οι 
μέτοχοι, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Ν.Ε.Π.Α., όταν ενεργούν ατομικώς 
ή ως εκπρόσωποι άλλου νομικού ή φυσικού προσώπου, με αυτήν, πάντα υπό την επιφύλαξη ότι αυτό 
δεν απαγορεύεται από το καταστατικό της. Ωστόσο, απαγορεύεται η σύναψη ναυλοσυμφώνων με τα 
πρόσωπα αυτά καθώς και με πρόσωπα με τα οποία, οι τελευταίοι, έχουν συγγένεια μέχρι δεύτερου 
βαθμού, ή είναι σύζυγοι ή συμβιούντες, κατά την έννοια του ν. 4356/2015 (Α` 181), αυτών. Παρόμοια 
πρόβλεψη απαντάται και στις υποπερ. εα και εβ της περ. (ε) της παρ. 4 του άρθρου 3. Η στόχευση του 
άρθρου είναι η αποτροπή σύναψης εικονικών ναυλοσυμφώνων.  

42 Με την παρ. 1 εκσυγχρονίζεται η υφιστάμενη διάταξη του άρθρου 12 του ν. 3182/2003 ως προς τον 
τόπο και τον τρόπο συνεδρίασης του ΔΣ. Εισάγεται δυνατότητα να συνέρχεται το διοικητικό 
συμβούλιο διαμέσου τηλεδιάσκεψης ως προς όλα ή ορισμένα μέλη αυτού, εφόσον αυτό προβλέπεται 
στο καταστατικό, το οποίο ορίζει και τις ειδικότερες προϋποθέσεις για αυτό, ή εφόσον δεν 
αντιτάσσεται κανένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του 
διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς 
αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος 
σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία. 

Με την παρ. 2 τροποποιείται η ρύθμιση της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3182/2003, ως προς τη 
δεκαήμερη προθεσμία που γίνεται επταήμερη. Η κύρια τροποποίηση έγκειται στο γεγονός ότι πλέον 
δεν απαιτείται απόφαση δικαστηρίου, σε περίπτωση που η αίτηση δεν γίνει δεκτή ή, αν παρέλθει 
άπρακτη η επταήμερη προθεσμία, παρά συγκαλείται το Δ.Σ. από το μέλος το οποίο αιτήθηκε της 
συνεδρίασης. Περαιτέρω, σε περίπτωση που λάβει χώρα η ειδική αυτή σύγκληση του Δ.Σ., αυτό 
βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως αν παρευρίσκεται η αντιπροσωπεύεται σε αυτό 
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τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού αριθμού των μελών του, η δε απόφαση λαμβάνεται 
με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, κατά παρέκκλιση του άρθρου 43. 

Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην κινητοποίηση και όχι στην αδρανοποίηση του Δ.Σ. και την αποφυγή 
καταστάσεων δυσάρεστων και χρονοβόρων ως προς τη σύγκλησή του. 

43 Με το άρθρο 43 επαναλαμβάνεται το άρθρο 13 του ν. 3182/2003, με την απλή προσθήκη της 
δυνατότητας να προεδρεύει ο αντιπρόεδρος, σε περίπτωση που δεν παρίσταται ο πρόεδρος του Δ.Σ. 
καθώς και της δυνατότητας ψηφιακής υπογραφής των πρακτικών.  

44 Με το άρθρο 44 επαναλαμβάνεται το άρθρο 14 του ν. 3182/2003. 

45 Με το άρθρο 45 επαναλαμβάνεται το άρθρο 15 του ν. 3182/2003 με την εξής διαφοροποίηση στην 
παρ. 1: η απόφαση ανάθεσης, συνολικώς ή κατά μέρος, της άσκησης των εξουσιών ή των 
αρμοδιοτήτων του Δ.Σ., πλην των θεμάτων εκείνων για τα οποία απαιτείται από το καταστατικό 
συλλογική απόφασή του, σε ένα ή σε περισσότερα μέλη του ή σε τρίτους που καταχωρίζεται στο 
Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. ορίζει, ειδικά, για συγκεκριμένο χρόνο και για συγκεκριμένο σκοπό τις ανατιθέμενες 
αρμοδιότητες και εξουσίες. Έτσι, δεν είναι δυνατή η γενική εξουσιοδότηση που στην ουσία 
καταστρατηγεί τον ρόλο του Δ.Σ., ο δε χρόνος είναι εύλογος κατά τις περιστάσεις. Η ανάθεση δε αυτή 
δεν δύναται να ανατεθεί περαιτέρω και να παρατηρηθούν φαινόμενα συνεχών υπεξουσιοδοτήσεων, 
που είναι δύσκολο έως αδύνατο να παρακολουθηθούν. 

46 Σε συνέχεια των αλλαγών ως προς το Δ.Σ. σε εναρμόνιση με τις αλλαγές του άρθρου 23 του ν. 
4712/2020, και του άρθρου 125 του ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση της Ν.Ε.Π.Α. επιτρέπεται να 
συνέρχεται διαμέσου τηλεδιάσκεψης ως προς όλα ή ορισμένα μέλη αυτής, εφόσον αυτό προβλέπεται 
στο καταστατικό, το οποίο ορίζει και τις ειδικότερες προϋποθέσεις για αυτό, ή εφόσον δεν 
αντιτάσσεται κανένα μέλος της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέλος της γενικής 
συνέλευσης μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτό, αν 
κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος 
λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία. 

Με την παρ. 2 επαναλαμβάνονται οι ρυθμίσεις της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3182/2003. Ωστόσο, 
οι ρυθμίσεις των εδαφίων δεύτερου και τρίτου αναμένεται, αν και δεν αποκλείεται, να 
χρησιμοποιούνται όλο και λιγότερο και να γίνεται η χρήση των ρυθμίσεων των δύο τελευταίων 
εδαφίων της παρ. 2, εν όψει της πλήρους ονομαστικοποίησης των μετοχών της Ν.Ε.Π.Α.. 

Με την παρ. 3 επαναλαμβάνονται οι ρυθμίσεις της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3182/2003. 

Με την παρ. 4 εισάγεται πρόβλεψη διοικητικού προστίμου για την παράλειψη διεξαγωγής Γ.Σ. μία 
φορά ανά εταιρική χρήση στο ύψος των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, το οποίο διπλασιάζεται για 
κάθε εταιρική χρήση που συντελείται η παράλειψη. Το πρόστιμο επιβάλλεται κατά δέσμια 
αρμοδιότητα με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Σκοπός της επιβολής του μέτρου αυτού είναι η τήρηση της υποχρέωσης, η οποία σε πολλές 
Ν.Ε.Π.Α. παραλείπεται, με αποτέλεσμα να αδρανοποιούνται εν τοις πράγμασι. Το ύψος του 
διοικητικού προστίμου δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής ως προβλέπεται στο άρθρο 70. Τα έσοδα από το εν λόγω διοικητικό πρόστιμο 
κατευθύνονται προς τη χρηματοδότηση των έργων της Γενικής Διεύθυνσης Λιμένων, Λιμενικής 
Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

47-48 Με τα άρθρα 47 και 48 επαναλαμβάνονται τα άρθρα 17 και 18 του ν. 3182/2003, με μία προσθήκη 
στις παρ. 4 και 3 των αντιστοίχων άρθρων, διότι πλέον προβλέπονται περιπτώσεις όπου απαιτείται 
αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία στη Γ.Σ.. Πράγματι αυτό αφήνεται στο καταστατικό να το ορίσει, 
αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι τα ίδια ποσοστά με τις συνήθεις απαρτίες και 
πλειοψηφίες. Αν δεν ορίζεται στο καταστατικό της Ν.Ε.Π.Α. συγκεκριμένο ποσοστό, αυτό καθορίζεται 
από τον νόμο στα δύο τρίτα (2/3) των μετόχων στην περίπτωση της αυξημένης απαρτίας και στα δύο 
τρίτα (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση για την περίπτωση της αυξημένης 
πλειοψηφίας. 

49 Με το άρθρο 49 επαναλαμβάνεται η ρύθμιση του άρθρου 19 του ν. 3182/2003 με την προσθήκη της 
περ. ζ στην παρ. 2 όπου προβλέπεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γ.Σ. η απόφαση για τη 
μείωση εταιρικού κεφαλαίου που προβλέπεται στο άρθρο 36. 
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50 Με το άρθρο 50 επαναλαμβάνεται η ρύθμιση του άρθρου 20 του ν. 3182/2003. 

51 Με την παρ. 1 ορίζεται διαδικασία πριν και μετά τη Γ.Σ. που έλειπε από τις προϊσχύουσες διατάξεις. 
Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι στην αρχή κάθε συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης και πριν υπεισέλθει 
αυτή στα θέματα της ημερήσιας διάταξης εκλέγονται, από τα παρόντα μέλη ή τους αντιπροσώπους 
τους, ο πρόεδρος και ο γραμματέας της γενικής συνέλευσης. Σε περίπτωση που το μετοχικό κεφάλαιο 
κατέχεται από ένα πρόσωπο, προσλαμβάνεται από τη μονοπρόσωπη Ν.Ε.Π.Α. γραμματέας. Στην 
περίπτωση αυτή η επικύρωση των πρακτικών γίνεται μόνο από τον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης, 
κατά παρέκκλιση της τελευταίας παραγράφου. 

Με το άρθρο 51 επαναλαμβάνονται οι ρυθμίσεις του άρθρου 21 του ν. 3182/2003 στις παρ. 2 έως και 
5, με την προσθήκη της δυνατότητας ψηφιακής υπογραφής. 

52 Με το άρθρο 52 επαναλαμβάνεται η ρύθμιση του άρθρου 22 του ν. 3182/2003, με διαφοροποίηση 
στην παρ. 1 όπου ορίζεται ότι η εταιρική χρήση, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης εταιρικής χρήσης, 
είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών κατά το μέγιστο και λήγει στις 30 Ιουνίου ή στις 31 Δεκεμβρίου 
κάθε έτους για τις εταιρείες που τηρούν λογιστικά αρχεία με διπλογραφικό σύστημα σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στο καταστατικό. 

Κατά τα λοιπά προσαρμόζονται οι διατάξεις με τους όρους του ν. 4308/2014. 

53 Με το άρθρο 53 επαναλαμβάνεται η ρύθμιση του άρθρου 23 του ν. 3182/2003. 

54 Με το άρθρο 54 επαναλαμβάνονται οι ρυθμίσεις των άρθρων 24 έως και 26 του ν. 3182/2003. 

Στην παρ. 1 δεν κρίθηκε αναγκαία η απάλειψη της επέμβασης του δικαστηρίου, όπως έγινε στις 
περιπτώσεις των συνεδριάσεων του Δ.Σ.. Προστέθηκε ωστόσο εδάφιο το οποίο ορίζει ότι η 
υποχρεωτική γενική συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία και θα συνεδριάζει εγκύρως με τα θέματα 
που της ορίζει η απόφαση του δικαστηρίου, με οποιοδήποτε ποσοστό εταιρικού κεφαλαίου 
εκπροσωπείται σε αυτή, καλύπτοντας το κενό που υπήρχε στο νόμο. 

 

55 Με το άρθρο 55 επαναλαμβάνεται η ρύθμιση του άρθρου 27 του ν. 3182/2003 με ελάχιστες 
διαφοροποιήσεις. Στην περ. (δ) της παρ. 1 η απόφαση του δικαστηρίου είναι τελεσίδικη. 

Η προϊσχύουσα περ. (στ) για λόγους καλής νομοθέτησης διαχωρίζεται σε επιμέρους περ. (στ) και (ζ). 

Στην παρ. 2 ορίζεται ότι η απόφαση της Γ.Σ. για αναβίωση λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και 
πλειοψηφία και εφαρμόζεται το άρθρο 29.  

Η εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 23 του ν. 3182/2003 μεταφέρθηκε στο άρθρο 70. 

Προβλέπεται λόγος αυτοδίκαιης λύσης σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 
34. Η περ. (η) εξετάζεται συνδυαστικά με το άρθρο 34 και τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 71. 

Τέλος, καταργείται η πρόβλεψη ότι δεν αποτελεί λόγο λύσης της Ν.Ε.Π.Α. η συγκέντρωση των μετοχών 
σε ένα πρόσωπο, ως περιττή. 

56 Με το άρθρο 56 επαναλαμβάνεται η ρύθμιση του άρθρου 28 του ν. 3182/2003, με την προσθήκη στην 
παρ. 3 της περ. (ζ) της παρ. 1 του άρθρου 55. 

57 Με το άρθρο 57 επαναλαμβάνεται η ρύθμιση του άρθρου 29 του ν. 3182/2003 με την προσθήκη στην 
παρ. 1 της διευκρίνησης ότι για την περίπτωση της λύσης με την απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα 
με την περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 55 η Ν.Ε.Π.Α εισέρχεται σε καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης 
την ημερομηνία της απόφασης της γενικής συνέλευσης και εφόσον αυτή καταχωριστεί μέσω του 
σχετικού πρακτικού στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α.. 

58 Με τα άρθρα 58 έως και 63 ρυθμίζονται τα θέματα του Μητρώου Ν.Ε.Π.Α. το οποίο προβλέπεται στις 
διατάξεις 30 επ. του ν. 3182/2003 και στο π.δ. 200/2004. 

Με το άρθρο 58 ορίζεται ότι στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τηρείται ειδικό 
μητρώο για τις Ν.Ε.Π.Α. που ονομάζεται «Μητρώο Ν.Ε.Π.Α..». Μάλιστα ορίζεται σαφώς ότι το Μητρώο 
Ν.Ε.Π.Α. δύναται να λειτουργεί πλήρως ψηφιακά σύμφωνα με την απόφαση που προβλέπεται στην 
παρ. 6 του άρθρου 70 σε συνδυασμό με το διάταγμα που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 
του ιδίου άρθρου. 

59 Με την παρ. 1 ορίζεται ότι το Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. εξακολουθεί να εποπτεύεται από τον Πρόεδρο του 
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Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Πειραιά του οποίου η αρμοδιότητα πέραν της 
εποπτείας, εξειδικεύεται στο άρθρο 61. 

Με την παρ. 2 ορίζεται ότι όλες οι Ν.Ε.Π.Α. καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α.  

Με την παρ. 3, πέραν της επανάληψης της ρύθμισης της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 3182/2003, 
προστίθενται προβλέψεις ώστε να γίνονται δεκτά καταστατικά και αντίγραφα πρακτικών 
συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. με ψηφιακή υπογραφή. 

Με την παρ. 4 εισάγεται ρύθμιση με την οποία τα πρακτικά των συνεδριάσεων των οργάνων της 
Ν.Ε.Π.Α., δηλαδή, της Γ.Σ. και του Δ.Σ. υποβάλλονται στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της σχετικής συνεδρίασης, άλλως δεν δύναται να 
καταχωρισθούν. Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στο να υποβάλλονται τα πρακτικά των συνεδριάσεων 
στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. εντός εύλογου χρόνου, ο οποίος κρίνεται πλέον ότι είναι οι έξι μήνες. Με τη 
ρύθμιση αυτή επιλύονται χρόνιες παθογένειες του Μητρώου Ν.Ε.Π.Α. που οδηγούσαν σε 
καθυστερήσεις μεταξύ άλλων προβλημάτων. 

Με την παρ. 3 του άρθρου 71 εισάγεται μεταβατική διάταξη για την καταχώριση πρακτικών που δεν 
έχουν ακόμα υποβληθεί στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. και έχουν υπερβεί ή πρόκειται να υπερβούν την 
προθεσμία των έξι (6) μηνών μέχρι την έναρξη ισχύος του άρθρου 59. Σε περίπτωση που δεν 
καταχωρισθούν τα εκκρεμή αυτά πρακτικά εντός της ανωτέρω προθεσμίας, δεν θα δύνανται να 
καταχωρισθούν. 

60 Με το άρθρο 60 επαναλαμβάνεται η ρύθμιση του άρθρου 32 του ν. 3182/2003 πλην της 
εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 7 που μεταφέρεται για λόγους καλής νομοθέτησης στο άρθρο 70 
περί εξουσιοδοτικών διατάξεων και στην οποία προβλέπεται επιπλέον η δυνατότητα ψηφιοποίησής 
του, ενώ για την τελευταία, πλέον του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συμπράττει ως 
προς τις λεπτομέρειες και τον τρόπο ψηφιοποίησης, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 
Προστίθεται για λόγους ασφάλειας δικαίου και ακρίβειας πρόβλεψη περί έκδοσης κανονιστικής 
πράξης περί καθορισμού των καταχωριστέων πράξεων της Ν.Ε.Π.Α. στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. σε σύνδεση 
με την παρ. 8 του άρθρου 70, ώστε να μην προκαλείται σύγχυση ή αμφισβήτηση.  

61 Με το άρθρο 61 επαναλαμβάνεται η ρύθμιση του άρθρου 33 του ν. 3182/2003. Η ισχύουσα παρ. 5 
μεταφέρεται για λόγους καλής νομοθέτησης στο άρθρο 70 περί εξουσιοδοτικών διατάξεων, ενώ με 
τη νέα παρ. 5 ορίζεται ότι οι πράξεις του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του 
Πρωτοδικείου Πειραιά που αφορούν στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. και τις Ν.Ε.Π.Α. είναι άμεσα εκτελεστές και 
δεσμεύουν τη διοίκηση. 

62-63 Με τα άρθρα 62 και 63 επαναλαμβάνονται οι ρυθμίσεις των άρθρων 34 και 35 του ν. 3182/2003. 

64 Με την παρ. 1 ορίζεται ότι η μετατροπή εταιρείας άλλης νομικής μορφής σε Ν.Ε.Π.Α. δεν επιτρέπεται.  

Με την παρ. 2 ορίζεται ότι η μετατροπή Ν.Ε.Π.Α. σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής δεν επιτρέπεται, 
επίσης. 

Οι διατάξεις αυτές τροποποιούν στην ουσία το άρθρο 36 του ν. 3182/2003 με το οποίο ήταν δυνατή 
η μετατροπή Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε Ν.Ε.Π.Α.. Κρίνεται, από τον ελάχιστο αριθμό μετατροπών, σε 
συνδυασμό με τον ειδικό σκοπό της Ν.Ε.Π.Α. και την ταχύτητα ίδρυσής της, λαμβάνοντας υπόψη τη 
γραφειοκρατία που ενέχει η μετατροπή αυτή, ότι η απαγόρευση της τροπής Ε.Π.Ε. και Α.Ε. σε Ν.Ε.Π.Α. 
είναι προσφορότερη. 

65 Με το άρθρο 65 επαναλαμβάνεται η ρύθμιση του άρθρου 37 του ν. 3182/2003, με την κατάλληλη 
προσαρμογή στην περ. α της παρ. 2, προς τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και την παραπομπή 
στο κατάλληλο άρθρο του ν. 4172/2013. 

66 Με το άρθρο 66 επαναλαμβάνεται η ρύθμιση του άρθρου 38 του ν. 3182/2003. 

67 Με το εν λόγω άρθρο επαναλαμβάνονται οι προβλέψεις του άρθρου 39 του ν. 3182/2003 (Α’ 220) ως 
προς τα ειδικά ποινικά αδικήματα, με μοναδική διαφοροποίηση ότι η χρηματική ποινή που 
προβλέπεται πλέον ανέρχεται σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, έναντι των τριών χιλιάδων (3.000) που 
ίσχυε έως σήμερα. 

68 Για λόγους συνεκτικότητας του παρόντος νόμου, κρίθηκε αναγκαίο να συμπεριληφθεί σε αυτόν πέραν 
της ειδικής εταιρικής μορφής της Ναυτιλιακής Εταιρείας Πλοίων Αναψυχής και η ειδική εταιρική 
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μορφή των Εταιρειών Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής, που προβλεπόταν στο άρθρο 1 του ν. 3790/2009.  

Με την παρ. 1 θεσπίζεται ειδικός εταιρικός τύπος μη κερδοσκοπικής εταιρείας που διέπεται από τα 
άρθρα 741 έως και 784 του ΑΚ και σύμφωνα με τα άρθρα 68 και 69 και ονομάζεται «Εταιρεία 
Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής» ή αλλιώς «Ε.Ι.Π.Α.».  

Με την παρ. 2 ορίζεται ότι η Ε.Ι.Π.Α. έχει ως αποκλειστικό σκοπό την κτήση κυριότητας πλοίων 
αναψυχής με ελληνική σημαία, που χαρακτηρίζονται ως ιδιωτικά, σύμφωνα με το Μέρος Α’ του 
παρόντος νόμου. 

Με την παρ. 3 ορίζεται ότι η Ε.Ι.Π.Α. δεν μπορεί να συμμετέχει σε άλλες Ε.Ι.Π.Α. ή σε άλλα ελληνικά ή 
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, ή να μετατρέπεται σε άλλης μορφής εταιρεία. 

Με την παρ. 4 ορίζονται διατάξεις για το καταστατικό της Ε.Ι.Π.Α., με το οποίο συνιστάται η Ε.Ι.Π.Α.. 
Το καταστατικό καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο από έναν τουλάχιστον ιδρυτή φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο και περιέχει διατάξεις για την επωνυμία, την έδρα, τον σκοπό, τη διάρκεια της Ε.Ι.Π.Α., το 
εταιρικό κεφάλαιο και τα εταιρικά μερίδια, τη διαχείριση και τη λύση και εκκαθάριση της εταιρείας. 
Το καταστατικό αυτό καταχωρίζεται στο Μητρώο Ε.Ι.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 68. 

Με την παρ. 5 ορίζεται ότι η Ε.Ι.Π.Α. αποκτά νομική προσωπικότητα από την καταχώριση του 
καταστατικού της στο Μητρώο Ε.Ι.Π.Α.. 

Με την παρ. 6 ορίζεται ότι η επωνυμία της Ε.Ι.Π.Α. περιλαμβάνει τις λέξεις «Εταιρεία Ιδιωτικών Πλοίων 
Αναψυχής» ή τα αρχικά γράμματα των λέξεων αυτών «Ε.Ι.Π.Α.», καθώς και διακριτικό με το οποίο θα 
αποκλείεται η πρόκληση σύγχυσης με άλλη Ε.Ι.Π.Α. ή Ν.Ε.Π.Α.. Έδρα της εταιρίας ορίζονται ρητώς 
διεύθυνση και δήμος της ελληνικής επικράτειας. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Ε.Ι.Π.Α. η επωνυμία 
μπορεί να αποτυπώνεται με λατινικούς χαρακτήρες και να συνοδεύεται από τις λέξεις «MARITIME 
COMPANY FOR PRIVATE PLEASURE YACHTS» ή το ακρωνύμιο «E.I.P.A.». Η επωνυμία της Ε.Ι.Π.Α. 
σχηματίζεται με κεφαλαία γράμματα είτε από το όνομα ενός ή περισσοτέρων ιδρυτών ή μεριδιούχων 
είτε από το αντικείμενο της δραστηριότητας που ασκεί είτε από άλλες λεκτικές ενδείξεις. Η επωνυμία 
μπορεί να είναι και φανταστική ή να περιλαμβάνει ηλεκτρονική διεύθυνση ή άλλη ένδειξη, άμεσα και 
διαρκώς σχετιζόμενη με την Ε.Ι.Π.Α.. Επίσης, ορίζεται ότι η Ε.Ι.Π.Α. έχει την έδρα της στο δήμο και τη 
διεύθυνση που αναφέρεται στο καταστατικό της. Ο δήμος βρίσκεται στην Ελλάδα. Η διεύθυνση για 
να είναι πλήρης περιέχει κατ’ ελάχιστο οδό, αριθμό, ταχυδρομικό κώδικα και δήμο, εφόσον αυτά 
υφίστανται στον εν λόγω δήμο. Η ρύθμιση αυτή προσιδιάζει στις αντίστοιχες ρυθμίσεις για τις 
Ν.Ε.Π.Α. 

Με τη παρ. 7 ορίζεται ότι το κεφάλαιο της Ε.Ι.Π.Α. καταβάλλεται από τους ιδρυτές, κατά τη σύσταση 
της εταιρείας και ορίζεται κατ’ ελάχιστον σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Η απόκτηση πλοίου 
αναψυχής από την Ε.Ι.Π.Α. γίνεται στο όνομα της εταιρείας, χωρίς το απαιτούμενο ποσό να 
συμπεριλαμβάνεται και να εγγράφεται υποχρεωτικά στο κεφάλαιο της εταιρείας. Ο ιδρυτής ή ο 
νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας ή ο χρήστης του σκάφους ή και κάθε εταίρος είναι αλληλεγγύως 
και εις ολόκληρον υπεύθυνος έναντι των αρμοδίων αρχών για την τήρηση των φορολογικών και 
λοιπών διατάξεων που διέπουν την αγορά και κατοχή ιδιωτικού σκάφους αναψυχής στην Ελλάδα. 

Με την παρ. 8 ορίζεται ότι τα πρόσωπα που ασκούν τη διαχείριση της Ε.Ι.Π.Α. εκπροσωπούν την 
εταιρεία και ενεργούν στο όνομά της κάθε πράξη που καλύπτεται από τον σκοπό της εταιρείας. 
Επίσης, οι διαχειριστές της Ε.Ι.Π.Α. δεν υπάγονται σε κοινωνική ασφάλιση από μόνη τη διαχειριστική 
τους ιδιότητα. Η διαχείριση που έχει ανατεθεί σε έναν ή περισσότερους εταίρους ή μη, μπορεί να 
ανακληθεί οποτεδήποτε, με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία. 

Με την παρ. 9 ορίζεται το χρονικό διάστημα διάρκειας της εταιρικής χρήσης, η οποία λήγει στις 31.12 
κάθε έτους. Η δε πρώτη εταιρική χρήση για λόγους ευελιξίας μπορεί να οριστεί για χρονικό διάστημα 
που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. Επιπροσθέτως, οι Ε.Ι.Π.Α. υποχρεούνται σε τήρηση 
λογιστικών αρχείων με το απλογραφικό σύστημα και υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας 
τους, τον Δεκέμβριο κάθε έτους δήλωση διατήρησης και ετήσιο τέλος οκτακοσίων (800) ευρώ. 
Ωστόσο, αν εντός δύο (2) μηνών δεν υποβληθεί η δήλωση και δεν καταβληθεί το τέλος στην αρμόδια 
Δ.Ο.Υ., επιβάλλεται από την τελευταία πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο του οφειλόμενου τέλους. 

Με την παρ. 10 ορίζεται ότι στην Ε.Ι.Π.Α., ως μη κερδοσκοπική εταιρική μορφή, οι εταίροι δεν 
δικαιούνται μέρισμα και δεν ευθύνονται με την προσωπική τους περιουσία για τις δημιουργούμενες 
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υποχρεώσεις και τα χρέη της εταιρείας εκτός οφειλών προς το ελληνικό Δημόσιο και ασφαλιστικούς 
οργανισμούς. Πόρο της εταιρείας δύναται να αποτελούν οι κατά έτος εισφορές σε μετρητά των 
εταίρων. Η πτώχευση της εταιρείας ορίζεται ρητά ότι δεν συνεπάγεται και την πτώχευση των εταίρων 
της εταιρείας. 

Με την παρ. 11 επαναλαμβάνεται η ρύθμιση της παρ. 12 του άρθρου 1 του ν. 3790/2009 με την 
προσθήκη της επιφύλαξης σε περίπτωση κατά την οποία ο αναλογών Φ.Π.Α. έχει νομίμως καταβληθεί 
σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο οποίος δεν έχει συμψηφισθεί ή επιστραφεί. 

Με την παρ. 12 ορίζεται ότι σε περίπτωση μεταβίβασης ιδιωτικού πλοίου αναψυχής, νομίμως 
εισαχθέντος ή νομίμως ευρισκόμενου στην Ελλάδα από φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε Ε.Ι.Π.Α., της 
οποίας ιδρυτής και αποκλειστικός μέτοχος είναι το μεταβιβάζον, το ιδιωτικό πλοίο αναψυχής, φυσικό 
πρόσωπο ή ο μοναδικός εταίρος ή μέτοχος του μεταβιβάζοντος νομικού προσώπου, η μεταβίβαση 
αυτή απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή δασμό. Η ρύθμιση αυτή έχει σκοπό την επίσπευση των 
διαδικασιών και την αφαίρεση της περιττής γραφειοκρατίας στις περιπτώσεις αυτές.  

69 Με το άρθρο 69 ορίζεται ότι στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τηρείται ειδικό 
μητρώο όπου καταχωρίζονται όλες οι Ε.Ι.Π.Α. και που ονομάζεται «Μητρώο Ε.Ι.Π.Α.», το οποίο 
προβλέπεται να είναι πλήρως ψηφιακό. 

Με την παρ. 2 ορίζεται από τι αποτελείται το Μητρώο Ε.Ι.Π.Α.. 

Με την παρ. 3 ορίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο Μητρώο Ε.Ι.Π.Α. καθώς και τα 
απαραίτητα τέλη που πρέπει να καταβληθούν. Πέραν του τέλους της παρ. 3 που είναι υπέρ του 
Δημοσίου, σημειώνεται ότι υπάρχει και τέλος υπέρ του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος, διάφορο 
από αυτό  της παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 3790/2009 και το τέλος αυτό δεν καταβάλλεται πλέον υπέρ 
του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.. Επιπλέον, εισάγεται και πρόβλεψη για ψηφιακές υπογραφές. 

70 Για λόγους καλής νομοθέτησης, οι εξουσιοδοτικές διατάξεις που αφορούν το Μέρος Β’ του παρόντος 
νόμου συγκεντρώνονται στο άρθρο 70. Συγκεκριμένα: 

Με την παρ. 1 ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες σχετικά με τις προϋποθέσεις διενέργειας ξενόγλωσσων 
καταχωρίσεων στο Μητρώο Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής. Η απόφαση αυτή συνδέεται 
με την παρ. 3 του άρθρου 24. 

Με την παρ. 2 ορίζεται ότι κατόπιν εισήγησης του Εποπτικού Συμβουλίου του Γ.Ε.ΜΗ. θα καθορίζονται 
οι προϋποθέσεις, ο τρόπος ελέγχου των ονομάτων των Ν.Ε.Π.Α. και των Ε.Ι.Π.Α. ιδίως ως προς τις 
καταχωρισμένες επωνυμίες με το Γ.Ε.ΜΗ. και η εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 26 και της περ. γ’ 
της παρ. 6 του άρθρου 68, ώστε να γίνεται αποτελεσματικότερος και αποδοτικότερος ο έλεγχος, με 
γνώμονα κυρίως την ασφάλεια των συναλλαγών, του δικαίου και των δικαιωμάτων άλλων εταιρειών. 

Με την παρ. 3 ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής το 
ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο για την ίδρυση της Ν.Ε.Π.Α. όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 
32 δύναται να αναπροσαρμόζεται. 

Με την παρ. 4 ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής το ύψος 
του διοικητικού προστίμου για την παράλειψη της υποχρέωσης σύγκλησης της γενικής συνέλευσης 
της Ν.Ε.Π.Α., τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση όπως προβλέπεται στην παρ. 4 σε 
συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 46, δύναται να αναπροσαρμόζεται. 

Με την παρ. 5 ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
καθορίζονται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που προσκομίζουν οι Ν.Ε.Π.Α. στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. 
για καταχώριση σχετικώς με την απόκτηση ή μεταβίβαση της κυριότητας, την ανάληψη ή την παύση 
εκμετάλλευσης ή διαχείρισης πλοίων αναψυχής, που χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικά, καθώς και 
κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων των περ. (ε), (στ) και (ζ) της παρ. 1 του άρθρου 55. 
Μέχρι την έκδοση της εν λόγω απόφασης ισχύει η απόφαση που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της 
παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 3182/2003 και αναφέρεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου. 

Με την παρ. 6 ορίζεται ότι με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται κατόπιν πρότασης του Υπουργού 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με την οργάνωση και 
λειτουργία του Μητρώου Ν.Ε.Π.Α. του άρθρου 58. Μέχρι την έκδοση του νέου π.δ., εφαρμόζεται το 
π.δ. 200/2004 (Α’175) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3182/2003, 
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προσαρμοζόμενο ανάλογα στον παρόντα νόμο. 

Με την παρ. 7, σύμφωνα με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζονται οι ειδικές τεχνικές λεπτομέρειες ψηφιοποίησης του Μητρώου 
Ν.Ε.Π.Α. του άρθρου 58 και λειτουργίας του ως ψηφιακής εφαρμογής. 

Με την παρ. 8, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
καθορίζονται ο ακριβής τύπος των βιβλίων μητρώου, των φακέλων, των μερίδων και του ευρετηρίου 
που προβλέπονται στο άρθρο 60, κάθε άλλο θέμα σχετικό με την τήρηση του Μητρώου Ν.Ε.Π.Α., 
καθώς και η δυνατότητα, οι λεπτομέρειες και ο τρόπος ψηφιοποίησής του. Για τα ζητήματα που 
σχετίζονται με τη δυνατότητα, τις λεπτομέρειες και τον τρόπο ψηφιοποίησής του συμπράττει ο 
Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής ισχύει η απόφαση που 
εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 32 του ν. 3182/2003, όπως έχει τροποποιηθεί 
και αναφέρεται στο τέλος της παραγράφου. 

Με την παρ. 9 ορίζεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζεται η διαδικασία καταβολής και είσπραξης των τελών του άρθρου 61, 
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα εφαρμογής του άρθρου 61. Αποτελεί επανάληψη της πρόβλεψης 
του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 33 του ν. 3182/2003. 

Με την παρ. 10, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
καθορίζονται ο τρόπος καταβολής και ο τύπος της δήλωσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα 
αναφορικά με τη δήλωση διατήρησης και την καταβολή του ετησίου τέλους που προβλέπεται στην 
παρ. 9 του άρθρου 68. 

Με την παρ. 11, σύμφωνα με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του 
Μητρώου Ε.Ι.Π.Α.. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται ο ακριβής τύπος του βιβλίου μητρώου, των 
φακέλων, των μερίδων, του ευρετηρίου, η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την 
τήρηση του Μητρώου των Ε.Ι.Π.Α.. Επίσης, είναι δυνατή η τροποποίηση του άρθρου 69 με σκοπό την 
καλύτερη και αρτιότερη λειτουργία του Μητρώου Ε.Ι.Π.Α.. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι 
ειδικότερες λεπτομέρειες, οι δυνατότητες διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα, όπως αυτά της 
Α.Α.Δ.Ε. και τα τεχνικά ζητήματα για την ψηφιακή εφαρμογή του Μητρώου Ε.Ι.Π.Α.. 

Με την παρ. 12 δίδεται η δυνατότητα στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να 
παρατείνει, μέχρι και δύο (2) έτη, το διάστημα που δίδεται  σε Ν.Ε.Π.Α., οι οποίες ανήκουν σε φυσικά 
πρόσωπα υπηκόους Ηνωμένου Βασιλείου ή σε νομικά πρόσωπα του Ηνωμένου Βασίλειου, να 
προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να συμμορφώνονται με το άρθρο 34, όπως ορίζει η παρ. 
4 του άρθρου 71, για λόγους αποτελεσματικότερης εφαρμογής.  

71 Με το άρθρο 71 εισάγονται οι απαραίτητες μεταβατικές διατάξεις δεδομένου ότι με επόμενο άρθρο 
του νόμου καταργούνται τόσο τα άρθρα 1 έως και 39 του ν. 3182/2003, όσο και το άρθρο 1 του ν. 
3790/2009. 

Με την παρ. 1 ορίζεται ότι οι Ν.Ε.Π.Α. προσαρμόζουν τα καταστατικά τους με τις διατάξεις του Μέρους 
Β’ εντός έξι (6) μηνών από τη θέση σε ισχύ του Μέρους Β’, με την επιφύλαξη της παρ. 2. 

Με την παρ. 2 δίδεται μεγαλύτερη περίοδος προσαρμογής, μέχρι τις 31.12.2022 για την 
ονομαστικοποίηση των ανωνύμων μετοχών των Ν.Ε.Π.Α, ενώ μέχρι τότε εφαρμόζονται όποτε 
απαιτηθεί, καθώς θα υφίστανται ανώνυμες μετοχές, οι προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 
3182/2003.   

Με την παρ. 3 ορίζεται ότι τα πρακτικά που δεν έχουν υποβληθεί κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου 
59, δύνανται να καταχωρισθούν εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του, κατά παρέκκλιση της 
παρ. 4 του ιδίου άρθρου. Με την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, δεν δύναται να 
καταχωρισθούν. Η προσαρμογή αυτή είναι απαραίτητη και συμβαδίζει με την αρχή της 
δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του καλόπιστου διοικουμένου που μέχρι τώρα καταχώριζε πρακτικά 
οποτεδήποτε εντός εύλογου χρόνου. 

Με την παρ. 4 ορίζεται ότι από την ημερομηνία παρέλευσης της μεταβατικής περιόδου για την 
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (31.12.2020), Ν.Ε.Π.Α., οι οποίες 
ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα υπηκόους Ηνωμένου Βασιλείου ή σε νομικά πρόσωπα του Ηνωμένου 
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Δ. Έκθεση γενικών συνεπειών 

18. Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΟΦΕΛΗ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΑΜΕΣΑ 

Αύξηση εσόδων   x  
    

Μείωση δαπανών  x    

Εξοικονόμηση 
χρόνου x x    

Μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα / 

αποτελεσματικότητα 
x     

Άλλο      

ΕΜΜΕΣΑ 

Βελτίωση 
παρεχόμενων 

υπηρεσιών 
x 

   

 

Δίκαιη μεταχείριση 
πολιτών 

    

 

Αυξημένη αξιοπιστία 
/ διαφάνεια θεσμών x     

Βελτιωμένη 
διαχείριση κινδύνων 

 

   

 

Άλλο           

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

Από την αναμόρφωση των διατάξεων περί Ν.Ε.Π.Α. επιδιώκονται η απλοποίηση και η συνεκτικότητα των 
διατάξεων σε συνδυασμό με τη σύνδεσή τους με την εξέλιξη της νομοθεσίας περί κεφαλαιουχικών εταιρειών 

Βασιλείου, δεν λύονται κατά την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 54 και συνεχίζουν να υφίστανται και 
να λειτουργούν νομίμως μέχρι τις 31.12.2022. Μέχρι την 31η.12.2022, η Ν.Ε.Π.Α. οφείλει να 
ενημερώσει εγγράφως το Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. περί της συνδρομής ή μη των όρων του άρθρου 34. Η 
διάταξη αυτή εναρμονίζεται με τη σχετική νομοθετημένη διάταξη του άρθρου 16 του ν. 4770/2021. 
Το χρονικό διάστημα δύναται να παραταθεί μέχρι και δύο (2) έτη, ως ορίζει η παρ. 12 του άρθρου 70. 

Με την παρ. 5 προβλέπεται γενική διάταξη εν όψει της κατάργησης των άρθρων 1 έως και 39 του ν. 
3182/2003 ώστε να μη δημιουργηθούν παρερμηνείες σε διατάξεις που αναφέρονται σε αυτόν. 

Με την παρ. 6 ορίζεται ότι καμία Ε.Ι.Π.Α. δεν δύναται να ιδρυθεί πριν τη θέση σε παραγωγική 
λειτουργία του ψηφιακού Μητρώου Ε.Ι.Π.Α.. Άλλωστε στόχος είναι το Μητρώο Ε.Ι.Π.Α. να είναι 
πλήρως ψηφιακό εξαρχής. 
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και των φορο-λογιστικών διατάξεων. Με την εισαγωγή και υλοποίηση των ψηφιακών εφαρμογών που 
συνδέονται με την ίδρυση, διατήρηση, έλεγχο των Ν.Ε.Π.Α. και την ψηφιακή έκδοση πιστοποιητικών, μεταξύ 
άλλων, επιτυγχάνεται μείωση του κόστους και συνεπαγόμενη μείωση δαπανών για τους ενδιαφερόμενους, 
εξοικονόμηση χρόνου και δημιουργία οικονομιών κλίμακος, ενώ από τη μεριά του κράτους επιτυγχάνεται 
μεγαλύτερη εισροή εσόδων λόγω της αναμενόμενης αύξησης ιδρύσεων Ν.Ε.Π.Α. σε συνδυασμό με 
εξοικονόμηση εργατοωρών, μεγαλύτερη αποδοτικότητα της υπηρεσίας, παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών και 
αυξημένη αξιοπιστία αυτών. 

 

 

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης  

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΑΡΞΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Σχεδιασμός / 
προετοιμασία x         

Υποδομή / 
εξοπλισμός x         

 
 

Προσλήψεις / 
κινητικότητα 

         

Ενημέρωση 
εκπαίδευση 

εμπλεκομένων 
x  x       

Άλλο          

ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & 

ΑΠΟΔΟΣΗ 
ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Στήριξη και 
λειτουργία 
διαχείρισης 

         

Διαχείριση 
αλλαγών κατά 
την εκτέλεση 

         

Κόστος 
συμμετοχής 

στη νέα 
ρύθμιση 

          

Άλλο          

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

Έχει ήδη αρχίσει η υλοποίηση της ψηφιακής εφαρμογής για την άυλη ίδρυση Ν.Ε.Π.Α. και την έκδοση 
ψηφιακών πιστοποιητικών για την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων. 

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Αναγνώριση / 
εντοπισμός 

κινδύνου 
x  x       
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Διαπίστωση 
συνεπειών 

κινδύνων στους 
στόχους 

x  x       

Σχεδιασμός 
αποτροπής / 

αντιστάθμισης 
κινδύνων 

         

Άλλο          

ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Πιλοτική 
εφαρμογή x  x       

Ανάδειξη καλών 
πρακτικών κατά 
την υλοποίηση 
της ρύθμισης 

         

Συνεχής 
αξιολόγηση 
διαδικασιών 
διαχείρισης 

κινδύνων 

          

Άλλο           

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

Κίνδυνος εντοπίζεται στην πιθανή καθυστέρηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των 
ψηφιακών εφαρμογών, ωστόσο έχει προβλεφθεί η πιλοτική έναρξη της εφαρμογής και η παράλληλη 
λειτουργία των έγχαρτων διαδικασιών μέχρι την πλήρη υλοποίηση τους. 

 

21. 
Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική επισύναψη).  

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης και της 
αξιολογούμενης ρύθμισης. 

  

Στ. Έκθεση νομιμότητας 

24. Συναφείς συνταγματικές διατάξεις 

 

- Παρ. 1 άρθρου 5 και παρ. 2 άρθρου 106 (επιχειρηματική – οικονομική ελευθερία) 

- Άρθρο 10 (δικαίωμα του αναφέρεσθαι – πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα) 

- Παρ. 1 άρθρο 20 (αξίωση παροχής εννόμου προστασίας) 

- Άρθρο 22 (θεσμική εγγύηση της εργασίας - κοινωνική ασφάλιση εργαζομένων) 

- Άρθρο 25 (αρχή ασφάλειας δικαίου και χρηστής διοίκησης απορρέουσες από την συνταγματική 
αρχή του κράτους δικαίου) 

- Παρ. 4 άρθρου 101 (προστασία της νησιωτικότητας) 

 

25. Ενωσιακό δίκαιο 
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Πρωτογενές ενωσιακό δίκαιου 
(συμπεριλαμβανομένου του 
Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων) 

 

 

 

 
Κανονισμός 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη βελτίωση του 
διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά 
αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 
2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012. 

 

 

 

 

Οδηγία 

- Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 
2006/70/ΕΚ της Επιτροπής, 

- Οδηγία (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, για την τροποποίηση της οδηγίας 
2007/36/ΕΚ όσον αφορά την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης 
ενεργού συμμετοχής των μετόχων, 

- Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με ορισμένες πτυχές του 
εταιρικού δίκαιου. 

 

 

 

 

 

 

Απόφαση 
 

26. Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών  

 

 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

 

 Διεθνείς συμβάσεις 

 

 

27. 
Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και αποφάσεις των 

Ανεξάρτητων Αρχών 

  Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 
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Ανώτατο ή άλλο 
εθνικό δικαστήριο  

 

 

 

 
Ανεξάρτητη Αρχή  

 

28. Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία 

  Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 

 

 

 

Νομολογία 
Δικαστηρίου Ε.Ε. 

 

 

 

Νομολογία 
Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

 

 

 

Άλλα ευρωπαϊκά ή 
διεθνή δικαστήρια ή 
διαιτητικά όργανα 

 

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων η΄ καταργούμενων διατάξεων 

Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων 

Αρθ.  Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης Υφιστάμενες διατάξεις 

   

   

   

Κατάργηση διατάξεων 

 Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης 

που προβλέπουν κατάργηση 
Καταργούμενες διατάξεις 

   

Η. Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης 
 

31. Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων 

Άρθρο Σχετική διάταξη 
αξιολογούμενης 

ρύθμισης 

Συναρμόδια Υπουργεία – 

Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς 
Αντικείμενο συναρμοδιότητας 

23-71  • Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής 

Η Ν.Ε.Π.Α. και η Ε.Ι.Π.Α. είναι εταιρικές μορφές 
ειδικού σκοπού. 
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• Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων 

• Υπουργείο Οικονομικών 

31, 
40, 
50, 
54, 
55, 
59, 
61, 67 

 • Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής 

• Υπουργείο Δικαιοσύνης 
 

Στα άρθρα αυτά εμπλέκονται τα δικαστήρια με 
αποφάσεις τους. 
Επίσης, ο Προέδρος του Τριμελούς Συμβουλίου 
Διοίκησης του Πρωτοδικείου Πειραιά εποπτεύει 
την τήρηση του Μητρώου Ν.Ε.Π.Α.  
Ποινικές κυρώσεις 

52, 
53, 

61, 
65, 
68,  

69,  

70§8 

 • Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής 

• Υπουργείο Οικονομικών 

• ΑΑΔΕ 

Για την τήρηση λογιστικών αρχείων από τις 
Ν.Ε.Π.Α. 
Για τα φορολογικά θέματα που αφορούν τις 
Ν.Ε.Π.Α. και τις Ε.Ι.Π.Α. 
Δήλωση διατήρησης και ετήσιο τέλος Ε.Ι.Π.Α. 
Τέλη που αφορούν Ν.Ε.Π.Α. και Ε.Ι.Π.Α. 
 

58επ., 

69, 

70§6, 

70§7, 

70§10 

 • Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής 

• Υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης 

Ψηφιοποίηση Μητρώων Ν.Ε.Π.Α. και Ε.Ι.Π.Α. 

    

32.  Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων 

Εξουσιοδοτική  

διάταξη Είδος 
πράξης 

Αρμόδιο ή επισπεύδον 
Υπουργείο ή υπηρεσία 

Αντικείμενο 

Χρονοδιάγραμμα 
(ενδεικτική ή 
αποκλειστική 
προθεσμία) 

70§1 Υ.Α. • Υπουργείο 
Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής 
Πολιτικής  

Καθορίζονται οι αναγκαίες 
λεπτομέρειες σχετικά με τις 
προϋποθέσεις διενέργειας 
ξενόγλωσσων 
καταχωρίσεων στο 
Μητρώο Ν.Ε.Π.Α.. 

Εντός του 2022 

70§2 Κ.Υ.Α. • Υπουργείο 
Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής 
Πολιτικής κατόπιν 
εισήγησης του 
Εποπτικού 
Συμβουλίου του 
Γ.Ε.ΜΗ. 

Καθορίζονται οι 
προϋποθέσεις, ο τρόπος 
ελέγχου των ονομάτων των 
Ν.Ε.Π.Α. και των Ε.Ι.Π.Α. 
ιδίως ως προς τις 
καταχωρισμένες επωνυμίες 
στο και με το Γ.Ε.ΜΗ., η 
εφαρμογή της παρ. 3 του 
άρθρου 26 και της περ. γ’ 
της παρ. 6 του άρθρου 68. 

Εντός του 2022 

70§3 Υ.Α. • Υπουργείο 
Ναυτιλίας και 

Αναπροσαρμογή του 
ελαχίστου κεφαλαίου της 
παρ. 2 του άρθρου 32. 

Όποτε απαιτηθεί 
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Νησιωτικής 
Πολιτικής  

70§4 Υ.Α. • Υπουργείο 
Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής 
Πολιτικής  

Αναπροσαρμογή του 
ύψους του διοικητικού 
προστίμου της παρ. 4 του 
άρθρου 46 

Όποτε απαιτηθεί 

70§5 Υ.Α. • Υπουργείο 
Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής 
Πολιτικής  

Η διαδικασία και τα 
δικαιολογητικά που 
προσκομίζουν οι Ν.Ε.Π.Α. 
στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. για 
καταχώριση σχετικώς με 
την απόκτηση ή 
μεταβίβαση της 
κυριότητας, την ανάληψη ή 
την παύση εκμετάλλευσης 
ή διαχείρισης πλοίων 
αναψυχής, που 
χαρακτηρίζονται ως 
επαγγελματικά, καθώς και 
κάθε άλλη λεπτομέρεια 
εφαρμογής των διατάξεων 
των περ. (ε), (στ) και (ζ) της 
παρ. 1 του άρθρου 55. 

Εντός του 2022 

70§6 π.δ.  • Υπουργείο 
Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής 
Πολιτικής  

Οι λεπτομέρειες σχετικά με 
την οργάνωση και 
λειτουργία του Μητρώου 
Ν.Ε.Π.Α. των άρθρων 58 
επόμενα. 

Εντός του 2022 

70§7 Κ.Υ.Α. • Υπουργείο 
Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής 
Πολιτικής  

Ειδικές τεχνικές 
λεπτομέρειες 
ψηφιοποίησης του 
Μητρώου Ν.Ε.Π.Α. των 
άρθρων 59 επόμενα και 
λειτουργίας του ως 
ψηφιακή εφαρμογή. 

Εντός του 2022 

70§8 Υ.Α. • Υπουργείο 
Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής 
Πολιτικής  

Ο ακριβής τύπος των 
βιβλίων μητρώου, των 
φακέλων, των μερίδων και 
του ευρετηρίου που 
προβλέπονται στο άρθρο 
60, καθώς και κάθε άλλο 
θέμα σχετικό με την 
τήρηση του Μητρώου 
Ν.Ε.Π.Α. καθώς και η 
δυνατότητα, οι 
λεπτομέρειες και ο τρόπος 
ψηφιοποίησής του. 

Με όμοια απόφαση 
καθορίζονται οι 
καταχωριστέες στο 
Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. πράξεις 

Εντός του 2022 
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της Ν.Ε.Π.Α., και πέραν ή 
και αφαιρούμενων όσων το 
παρόν Μέρος ορίζει ρητώς. 

70§9 Κ.Υ.Α. • Υπουργείο 
Οικονομικών 

Η διαδικασία καταβολής 
και είσπραξης των τελών 
του άρθρου 61, καθώς και 
κάθε άλλο σχετικό θέμα 
εφαρμογής του άρθρου 61. 

Εντός του 2022 

70§10 Υ.Α. • Υπουργείο 
Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής 
Πολιτικής  

Ο τρόπος καταβολής και ο 
τύπος της δήλωσης καθώς 
και κάθε άλλο σχετικό 
θέμα αναφορικά με τη 
δήλωση διατήρησης και 
την καταβολή του ετησίου 
τέλους που προβλέπεται 
στην παρ. 9 του άρθρου 68. 

Εντός του 2022 

70§11 Κ.Υ.Α. • Υπουργείο 
Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής 
Πολιτικής  

Οι λεπτομέρειες σχετικά με 
την οργάνωση και 
λειτουργία του Μητρώου 
Ε.Ι.Π.Α.. 

Ο ακριβής τύπος του 
βιβλίου μητρώου, των 
φακέλων, των μερίδων, του 
ευρετηρίου, η διαδικασία, 
καθώς και κάθε άλλο θέμα 
σχετικό με την τήρηση του 
Μητρώου των Ε.Ι.Π.Α. 

Τροποποίηση του άρθρου 
69 με σκοπό την καλύτερη 
και αρτιότερη λειτουργία 
του Μητρώου Ε.Ι.Π.Α. 

Ειδικότερες λεπτομέρειες, 
διαλειτουργικότητες και τα 
τεχνικά ζητήματα για την 
ψηφιακή εφαρμογή του 
Μητρώου Ε.Ι.Π.Α. 

Εντός του 2022 

Για την 
τροποποίηση  

Όποτε απαιτηθεί 

70§12 Υ.Α. • Υπουργείο 
Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής 
Πολιτικής  

Παράταση του χρονικού 
διαστήματος που 
αναφέρεται στην παρ. 4 
του άρθρου 71 μέχρι και 
δύο (2) έτη. 

Όποτε απαιτηθεί 

Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας 
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33. 
Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου νομικού προσώπου, 
ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας; 

  

34. 
Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν οι υφιστάμενες 
διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης ρύθμισης; 

  

35. Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου 

  

 

36. 

Έχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναφορικά με τη σύσταση του νέου οργάνου;      ΝΑΙ   
      ΟΧΙ    

Εάν ΝΑΙ, να επισυναφθεί ηλεκτρονικά. 

 

  

Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας 

37. Επωνυμία ή ονομασία και νομική μορφή 

  

38. Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου 

  

39. Διασφάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

  

40. Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου 

  

 

 


