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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & 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». 

 
ΜΕΡΟΣ Α΄ 
ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΟΡΙΣΜΟΙ 

Άρθρο 1 Ορισμοί 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
 e - ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΟΙΩΝ– ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

Άρθρο 2 Μητρώο πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων 

Άρθρο 3 Όροι και προϋποθέσεις για την εκμετάλλευση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής 

Άρθρο 4 Ελάχιστος αριθμός ημερών ναύλωσης 

Άρθρο 5 Αναστολή άσκησης της δραστηριοποίησης επαγγελματικού πλοίου αναψυχής 

Άρθρο 6 Κατάσχεση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής 

Άρθρο 7 Οφειλές επαγγελματικού πλοίου αναψυχής  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΗΣ ΧΩΡΑΣ 

Άρθρο 8 Όροι και προϋποθέσεις για την εκμετάλλευση πλοίων αναψυχής χαρακτηρισμένων ως 
επαγγελματικών σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας 

Άρθρο 9 Τέλος Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής σύμφωνα με το Δίκαιο ΆλληςΧώρας 
(Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ.) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΑ 

Άρθρο 10 Όροι και προϋποθέσεις για την εκμετάλλευση επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ 

Άρθρο 11 Στελέχωση πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων 

Άρθρο 12 Ναυλοσύμφωνο 

Άρθρο 13 Κατάσταση επιβαινόντων 

Άρθρο 14 Λήψη άδειας απόπλου και δήλωση κατάπλου 

Άρθρο 15 Ιδιοχρησιμοποίηση 

Άρθρο 16 Εκτέλεση μεμονωμένων κινήσεων από επαγγελματικά πλοία αναψυχής κενά επιβατών  

Άρθρο 17 Ασφάλιση πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

Άρθρο 18 Ψηφιακά εργαλεία για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄ 

Άρθρο 19 Ποινικές κυρώσεις 

Άρθρο 20 Διοικητικές κυρώσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ 
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄ 

Άρθρο 21 Εξουσιοδοτικές διατάξεις  

Άρθρο 22 Μεταβατικές διατάξεις  

ΜΕΡΟΣ Β  ́
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 
Ναυτικές Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΙΔΡΥΣΗ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ 

Άρθρο 23 Έννοια και σκοπός της Ν.Ε.Π.Α. 

Άρθρο 24 Ίδρυση Ν.Ε.Π.Α. 

Άρθρο 25 Περιεχόμενο καταστατικού 

Άρθρο 26 Επωνυμία της Ν.Ε.Π.Α 

Άρθρο 27 Έδρα της Ν.Ε.Π.Α. 

Άρθρο 28 Έντυπα της Ν.Ε.Π.Α. 

Άρθρο 29 Διάρκεια της Ν.Ε.Π.Α. 

Άρθρο 30 Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο - Ευθύνη ιδρυτών 

Άρθρο 31 Κήρυξη της ακυρότητας της Ν.Ε.Π.Α. 

Άρθρο 32 Κεφάλαιο της Ν.Ε.Π.Α. 

Άρθρο 33 Μετοχές της Ν.Ε.Π.Α. 

Άρθρο 34 Δικαιώματα επί μετοχών της Ν.Ε.Π.Α. - Απαγόρευση κτήσης μετοχών από αλλοδαπούς - 

μη μέλη ΕΕ, ΕΟΧ 

Άρθρο 35 Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου της Ν.Ε.Π.Α. 

Άρθρο 36 Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου της Ν.Ε.Π.Α. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Άρθρο 37 Μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Ν.Ε.Π.Α., διοίκηση και εκπροσώπηση της Ν.Ε.Π.Α. 

Άρθρο 38 Εκλογή και θητεία διοικητικού συμβουλίου της Ν.Ε.Π.Α. 

Άρθρο 39 Καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου της Ν.Ε.Π.Α. 

Άρθρο 40 Ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Ν.Ε.Π.Α. 

Άρθρο 41 Ν.Ε.Π.Α. και συνδεόμενα με αυτήν πρόσωπα 

Άρθρο 42 Σύγκληση διοικητικού συμβουλίου της Ν.Ε.Π.Α. 

Άρθρο 43 Λήψη αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου της Ν.Ε.Π.Α. 

Άρθρο 44 Αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου της Ν.Ε.Π.Α. 

Άρθρο 45 Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου της Ν.Ε.Π.Α. 

Άρθρο 46 Σύγκληση της γενικής συνέλευσης της Ν.Ε.Π.Α. 

Άρθρο 47 Συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης της Ν.Ε.Π.Α. 

Άρθρο 48 Λήψη αποφάσεων της γενικής συνέλευσης της Ν.Ε.Π.Α. 

Άρθρο 49 Αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης της Ν.Ε.Π.Α. 

Άρθρο 50 Ακυρότητα αποφάσεων της γενικής συνέλευσης της Ν.Ε.Π.Α. 

Άρθρο 51 Διαδικασία διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης της Ν.Ε.Π.Α. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΒΙΒΛΙΑ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 

Άρθρο 52 Λογιστικά αρχεία και εταιρική χρήση της Ν.Ε.Π.Α. 

Άρθρο 53 Διάθεση κερδών της Ν.Ε.Π.Α.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

Άρθρο 54 Δικαιώματα μειοψηφίας  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

Άρθρο 55 Λύση της Ν.Ε.Π.Α. 

Άρθρο 56 Εκκαθάριση της Ν.Ε.Π.Α. 

Άρθρο 57 Υποχρεώσεις εκκαθαριστών 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 
ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
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Άρθρο 58 Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. 

Άρθρο 59 Εποπτεία Μητρώου Ν.Ε.Π.Α. 

Άρθρο 60 Λειτουργία Μητρώου Ν.Ε.Π.Α. 

Άρθρο 61 Καταχώρηση καταστατικού και αρμοδιότητες επόπτη Μητρώου Ν.Ε.Π.Α. 

Άρθρο 62 Πράξεις και στοιχεία του Μητρώου Ν.Ε.Π.Α. σε σχέση με τρίτους 

Άρθρο 63 Πρόσβαση στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 64 Απαγόρευση μετατροπών 

Άρθρο 65 Φορολογικά θέματα Ν.Ε.Π.Α. 

Άρθρο 66 Μη εφαρμογή διατάξεων Αστικού Κώδικα, Εμπορικού Νόμου και δικαίου ανωνύμων 
εταιρειών 

Άρθρο 67 Ποινικές Κυρώσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β  ́ 

Εταιρείες Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής 

Άρθρο 68 Εταιρείες Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής 

Άρθρο 69 ΜητρώοΕ.Ι.Π.Α. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

Εξουσιοδοτικές – Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Β’ 

Άρθρο 70 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Β΄ 

Άρθρο 71 Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Β΄ 

ΜΕΡΟΣ Γ΄ 
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 72 Ηλεκτρονική δήλωση ακινησίας σκαφών/πλοίων αναψυχής ιδιωτικής χρήσης  

Άρθρο 73 Ηλεκτρονική δήλωση αργίας επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και τουριστικών 
ημερόπλοιων  

ΜΕΡΟΣ Δ΄ 
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

Άρθρο 74 Καταργούμενες διατάξεις 

Άρθρο 75 Έναρξη ισχύος 

 
ΜΕΡΟΣ Α΄ 

ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΑ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

Άρθρο 1 

Ορισμοί 

 

1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια: 

α.«Πλοίο αναψυχής»: Το σκάφος ολικού μήκους άνω των επτά (7) μέτρων, ιστιοφόρο ή μηχανοκίνητο, το οποίο 

μπορεί από τη γενική κατασκευή του να χρησιμοποιείται για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής. 

β.«Ιδιωτικό πλοίο αναψυχής»: Το πλοίο αναψυχής το οποίο είναι χαρακτηρισμένο ως ιδιωτικό, σύμφωνα με το 

δίκαιο του κράτους της σημαίας που φέρει και χρησιμοποιείται για ιδιωτικούς σκοπούς και όχι για οποιαδήποτε 

εμπορική ή κερδοσκοπική δραστηριότητα. 



 

4 
 

γ. «Επαγγελματικό πλοίο αναψυχής»: Το πλοίο αναψυχής το οποίο είναι χαρακτηρισμένο ως επαγγελματικό, 

σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους της σημαίας που φέρει, για την εκμετάλλευση του οποίου συνάπτεται 

σύμβαση ολικής ναύλωσης. Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής είναι μεταφορικής ικανότητας έως και σαράντα 

εννέα (49) επιβατών και διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους χώρους ενδιαίτησης, ειδικά για τους επιβάτες. 

δ. «Επαγγελματικό Τουριστικό Ημερόπλοιο»: Το επαγγελματικό μικρό σκάφος μεταφοράς επιβατών, κατά την 

έννοια του Γενικού Κανονισμού Λιμένα υπ’ αρ. 23, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 2122/01/2000/11.2.2000 

απόφαση τουΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 231)ή το πλοίο αναψυχής ή το επιβατηγό τουριστικό πλοίο,το 

οποίο εκτελεί περιηγητικούς πλόες περιορισμένης χρονικής διάρκειας, με σκοπό τη θαλάσσια περιήγηση, εκδρομή 

ή λουτρό, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 10. 

ε. «Παραδοσιακό πλοίο»: Το πλοίο υπό ελληνική σημαία, επαγγελματικό ή ιδιωτικό, το οποίο είναι πρωτότυπο ή 

ομοίωμα ιστορικού ή παλαιού πλοίου, που έχει κατασκευασθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του από υλικά όμοια 

με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του πρωτότυπου και συγκεντρώνει τα κριτήρια χαρακτηρισμού 

του ως παραδοσιακού, όπως αυτά εξειδικεύονται στην απόφαση της περ. (α) της παρ.1 του άρθρου 20. 

στ. «Ξύλινο πλοίο»: Το πλοίο υπό ελληνική σημαία, επαγγελματικό ή ιδιωτικό, η βασική κατασκευή του οποίου 

είναι από ξυλεία, σύμφωνα με Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) ή την Άδεια Εκτέλεσης Πλόων (Α.Ε.Π.) 

και δεν εμπίπτει στην περ. (ε). 

ζ. «Μηχανοκίνητο πλοίο αναψυχής»: Το πλοίο αναψυχής, το οποίο διαθέτει μηχανή ως κύριο μέσο πρόωσης και 

βοηθητικό μέσο πρόωσης, εάν αυτό απαιτείται. 

η. «Ιστιοφόρο πλοίο αναψυχής»: Το πλοίο αναψυχής το οποίο διαθέτει επαρκή ιστιοφορία ως κύριο μέσο 

πρόωσης και μπορεί να φέρει μηχανή, για βοηθητική πρόωση. Για τη δραστηριοποίηση πλοίου του 

πρώτουεδαφίου ως επαγγελματικού, σύμφωνα με την περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 3, πρέπει να πληρούνται τα 

κριτήρια και οι προδιαγραφές που εξειδικεύονται με την απόφαση της περ. (β) της παρ.1 του άρθρου 20. 

θ. «Χώροι ενδιαίτησης»: Οι κλειστοί χώροι διαμονής, σίτισης και υγιεινής του πλοίου. 

ι. «e - Mητρώο Πλοίων»: Το Μητρώο που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 2. 

ια. «Πλοιοκτήτης»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο συνδέεται με ένα ή περισσότερα πλοία, αφενός με 
εμπράγματη σχέση κύριου και πράγματος και αφετέρου με εμπορική σχέση, εφόσον ασκεί πρωτότυπα εμπορικές 
πράξεις κατά σύνηθες επάγγελμα. 

ιβ. «Εφοπλιστής»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο εκμεταλλεύεται κερδοσκοπικά ένα ή περισσότερα πλοία 

που ανήκουν κατά κυριότητα σε άλλο πρόσωπο. Στην ίδια έννοια περιλαμβάνεται ο μισθωτής πλοίου αναψυχής 

μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης, εφόσον στην οικεία σύμβαση επιτρέπεται η εκναύλωσή του. 

ιγ. «Εκναυλωτής»:Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει δικαίωμα παραχώρησης επαγγελματικού πλοίου 
στον ναυλωτή με ολική ναύλωση, έναντι ναύλου. 

ιδ. «Ναυλωτής»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο είναι αντισυμβαλλόμενο του εκναυλωτή και προβαίνει 
στην ολική ναύλωση του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής. 

ιε. «Μισθωτής πλοίου αναψυχής μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο έχει 

παραχωρηθεί από αντισυμβαλλόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εκμισθωτής), έναντι μισθώματος και στο 

πλαίσιο σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, η χρήση ιδιωτικού ή επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, κατά την 

έννοια του ν. 1665/1986(Α'194). Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ο μισθωτής πλοίου αναψυχής μέσω 

χρηματοδοτικής μίσθωσης έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπεται να έχει ο εφοπλιστής. 

ιστ. «Χρηματοδοτική μίσθωση»: Η σύμβαση κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 1665/1986. 

ιζ. «Ολική ναύλωση»: Η παραχώρηση χρήσης επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, εν όλω, έναντι χρηματικού 
ανταλλάγματος (ναύλος), με σκοπό την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής. 
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ιη. «Σύμβαση ναύλωσης»:Η σύμβαση η οποία έχει ως αντικείμενο την ολική ναύλωση επαγγελματικού πλοίου 

αναψυχής, έναντι ναύλου. Τα μέρη που συμβάλλονται είναι υποχρεωτικά ο εκναυλωτής και ο ναυλωτής.Στην ίδια 

σύμβαση δύνανται να συμβάλλονται και τρίτοι, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3. 

ιθ. «Ναυλοσύμφωνο»: Το μέσο με το οποίο καταρτίζεται και αποδεικνύεται η σύμβαση ναύλωσης και δύναται να 
συνάπτεται είτε με έγγραφο, είτε ψηφιακά. 

κ. «Ιδιοχρησιμοποίηση»: Επαγγελματικό πλοίο αναψυχήςπου επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από τον πλοιοκτήτη 

ή τον εφοπλιστή του, με αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση πλόων αναψυχής, κατά την περίοδο που δεν εκτελεί 

εμπορική ή κερδοσκοπική δραστηριότητα,σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 15.  

κα. «Πλοίαρχος»: Οναυτικόςπου κατέχει το κατάλληλο πιστοποιητικό ικανότητας,που έχει εκδοθεί ή αναγνωριστεί 

από το κράτος της σημαίας που φέρει το πλοίο και στον οποίο έχει ανατεθεί, με σύμβαση ναυτολόγησης, η 

διακυβέρνηση του πλοίου αναψυχής.  

κβ.«Κυβερνήτης»: 

κβα. Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής για τα οποία δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης 

πληρώματος: Ομισθωτός ή αυτοπασχολούμενοςή ο επιβάτης ή ο πλοιοκτήτηςή ο εφοπλιστής, που κατέχει το 

κατάλληλο αποδεικτικό για τη διακυβέρνησήτου, σύμφωνα με τηναπόφαση της περ. (γ) της παρ. 1 του άρθρου 

20, 

κββ. για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής: Το πρόσωποπου κατέχει το κατάλληλο αποδεικτικό για τη διακυβέρνησή 

του, σύμφωνα με την απόφαση της περ. (γ) της παρ. 1 του άρθρου 20, 

κβγ. για τα πλοία αναψυχής που τηρούν ναυτολόγιο ή κατάσταση πληρώματος του ν. 2575/1998 (Α΄ 23), 

ανεξαρτήτως υποχρέωσης για τήρηση οργανικής σύνθεσης πληρώματος: Ο ναυτικός που κατέχει το κατάλληλο 

πιστοποιητικό ικανότητας, που έχει εκδοθεί ή αναγνωριστεί από το κράτος της σημαίας που φέρει το πλοίο και στον 

οποίο έχειανατεθεί, με σύμβαση ναυτολόγησης, η διακυβέρνηση του πλοίου αναψυχής, 

κβδ. για τα πλοία αναψυχής που τηρούν ναυτολόγιο ή κατάσταση πληρώματος του ν. 2575/1998 και για τα οποία 

δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης πληρώματος:Ο ναυτικός που διαθέτει τα προσόντα που 

ορίζονται στην απόφαση που εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότησητης περ. (γ) της παρ. 1 του άρθρου 20, εξαιρουμένων 

των διατάξεών της που αφορούν σε Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας (Α.Ν.Ι.), σύμφωνα με το π.δ. 141/2014 (Α΄ 

232),και στον οποίο έχειανατεθεί, με σύμβαση ναυτολόγησης, η διακυβέρνηση του πλοίου αναψυχής. 

Ο κυβερνήτης ασκεί τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται για τον πλοίαρχο. 

κγ. «Λοιπό προσωπικό»: Το προσωπικό που προσλαμβάνεται από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή ή τον πλοίαρχο, 

για την εξυπηρέτηση των επιβατών σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής άνω των είκοσι τεσσάρων (24) 

μέτρων,σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που εκδίδεται κατ’ 

εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 20. 

κδ. «Βοηθητικό προσωπικό»: Οι εργαζόμενοι σε πλοία αναψυχής για τα οποία δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης 

οργανικής σύνθεσης πληρώματος, εκτός του πλοιάρχου ή του κυβερνήτη και του πληρώματος. 

κε. «Επιβάτης»: Κάθε άτομο επί πλοίου αναψυχής ή επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου, πλην του 

πλοιάρχου ή του κυβερνήτη,των μελών του πληρώματος, του λοιπού ή βοηθητικού προσωπικού και των παιδιών 

ηλικίας κάτω του ενός (1) έτους. 

κστ. «Επιβαίνοντες»: Ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης, τα μέλη του πληρώματος,το λοιπό ή βοηθητικό προσωπικό,οι 

επιβάτες και τα παιδιά ηλικίας κάτω του ενός (1)έτους, που επιβαίνουν σε πλοίο αναψυχής ή επαγγελματικό 

τουριστικό ημερόπλοιο. 

κζ. «Αποβίβαση επιβάτη»:  
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κζα. «Προσωρινή»: Ηαποβίβαση επιβάτη σε ενδιάμεσο λιμένα από τον οποίο το πλοίο αποπλέει άνευ αυτού, με 

σκοπό την επανεπιβίβασή του, είτε από τον ίδιο είτεαπό έτερο λιμένα, μέχρι λήξεως της περιόδου σύμβασης 

ναύλωσης. Δεν νοείται ως προσωρινή, η αποβίβαση επιβάτη που πραγματοποιείται ενόσω το πλοίο παραμένει 

στον λιμένα, εφόσονο επιβάτης θα επανεπιβιβαστεί προ του απόπλου του πλοίου από τον συγκεκριμένο λιμένα. 

κζβ. «οριστική»: Η αποβίβαση σε ενδιάμεσο προορισμό, κατόπιν της οποίας ο επιβάτης δεν έχει πρόθεση 

επανεπιβίβασης ή η αποβίβαση που πραγματοποιείται κατά τη λήξη του ταξιδίου. 

κη. «Επιβίβαση επιβάτη»:  

κηα. «Αρχική»: Η επιβίβαση στο σημείο έναρξης του ταξιδίου. 

κηβ. «Ενδιάμεση»: Η επιβίβαση επιπλέον προσώπων, πέραν αυτών που επιβιβάστηκαν κατά την έναρξη του 

ταξιδίου, σε ενδιάμεσο λιμένα, από τον οποίο το πλοίο αποπλέει συμπεριλαμβανομένων αυτών.  

2. Ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής, που αναφέρονται στοΜέρος Α΄, μπορούν να ενεργούν πράξεις που αναφέρονται 

σε αυτόν και με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, τηρουμένων κατά περίπτωση των όρων και των 

διαδικασιών που προβλέπονται από ειδικότερες διατάξεις. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

e - ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΟΙΩΝ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

 

Άρθρο 2 

Μητρώο πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων 

 

1.α.Δημιουργείται και τηρείται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ηλεκτρονικό Μητρώο πλοίων 

αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων, με τίτλο «e - Μητρώο Πλοίων», που είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας 

Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ), στο οποίο υποβάλλονται τα στοιχεία των πλοίων 

αναψυχής και των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων της παρ. 2, που απαιτούνται από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για 

φορολογικούς, τελωνειακούς και ελεγκτικούς σκοπούς. Η πρόσβαση στο e - Μητρώο Πλοίων, πραγματοποιείται 

κατόπιν αυθεντικοποίησης με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (TAXISnet) και η 

είσοδος των χρηστών πραγματοποιείται μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr). 

β. Κάθε διαλειτουργικότητα μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών τουe - Μητρώου Πλοίων με συστήματα τρίτων 

φορέων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020 (Α΄ 

184),πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 

4727/2020.  

2. Στο e - Μητρώο Πλοίωνεγγράφονται, με ευθύνη και κατόπιν αίτησης του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, 

συνυποβαλλομένων των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών: 

α. τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία, 

β. τα υπό ελληνική σημαία πλοία αναψυχής, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό τους ως επαγγελματικών και την 

εκμετάλλευσή τους, σύμφωνα με το άρθρο 3, 

γ. τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής των υποπερ. αβ΄ και αγ΄της περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 3, προκειμένου 

για την εκμετάλλευσή τους, σύμφωνα με το άρθρο 3και  

δ. τα πλοία και μικρά σκάφη της περ. (δ) της παρ. 1 του άρθρου 1, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό τους ως 

επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιωνκαι την εκμετάλλευσή τους, σύμφωνα με το άρθρο 10. 

http://www.aade.gr/
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3. Στο e - Μητρώο Πλοίωνυποβάλλονται στοιχεία που αφορούν στην πλοιοκτησία ή στον εφοπλισμόκαι στο πλοίο 

ως προς: τα διακριτικά, την κατηγορία και τον τύπο, το έγγραφο εθνικότητας ή την άδεια εκτέλεσης πλόων, τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά, τους εγκεκριμένους πλόες, την οργανική σύνθεση πληρώματος,την κατάσταση, την 

ασφάλιση,τα οικονομικά στοιχεία και τα δικαιώματα εγγραφής και μεταβολής της κατηγορίαςτου πλοίου, καθώς 

και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο.  

 

Άρθρο 3 

Όροι και προϋποθέσεις για την εκμετάλλευση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής 

 

1. Για την εκμετάλλευση πλοίου αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας, απαιτούνται: (α) βεβαίωση της αρμόδιας 

υπηρεσίας της φορολογικής διοίκησης για την έναρξη εργασιών επαγγελματικής εκμετάλλευσης του πλοίου και 

(β) καταχώριση των στοιχείων του πλοίου στο e – Μητρώο Πλοίων. 

2. Πλοίο αναψυχής, προκειμένου να καταχωριστεί στο e - Μητρώο Πλοίων, διαθέτει κλίνες επιβατών, ο αριθμός 

των οποίων αναγράφεται στο Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) ή στο Πιστοποιητικό Ασφαλείας (Π.Α.) ή 

στο Πιστοποιητικό Ελέγχου Ξένου Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής (Π.Ε.Ξ.Ε.Π.Α.).  

3.α. Η εκτέλεση σύμβασης ναύλωσης, στην οποία: ο τόπος (i) παράδοσης ή επαναπαράδοσης,(ii) παράδοσης και 

επαναπαράδοσης του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής και ο τόπος (iii) αρχικής επιβίβασης ή οριστικής 

αποβίβασης, (iv) αρχικής επιβίβασης και οριστικής αποβίβασης, των επιβατών, βρίσκονται στην ελληνική 

επικράτεια, επιτρέπεται στα ακόλουθα επαγγελματικά πλοία αναψυχής:  

αα. υπό ελληνική σημαία, 

αβ. υπό σημαία άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και  

αγ.υπό σημαία κράτους εκτός της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., ολικού μήκους άνω των τριάντα πέντε (35) μέτρων και εφόσον 

είναι κατασκευασμένα κατά το μεγαλύτερο μέρος τους από χάλυβα ή πλαστικό. 

β. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 8 και για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις 

της παρ. 1, η εκτέλεση σύμβασης ναύλωσης, από πλοίο αναψυχής χαρακτηρισμένο ως επαγγελματικό, σύμφωνα 

με το δίκαιο άλλης χώρας, επιτρέπεται μόνο όταν ο τόπος: (α) παράδοσης και επαναπαράδοσης του 

επαγγελματικού πλοίου αναψυχής και (β) επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών βρίσκεται στην αλλοδαπή 

και εφόσον έχει καταβληθεί το αναλογούν «Τέλος Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής αναγνωρισμένο σύμφωνα 

με το Δίκαιο Άλλης Χώρας» (Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ.), σύμφωνα με την περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 9. 

γ. Τα πλοία των υποπερ. αβ΄ και αγ΄ της περ.(α), συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες απαιτήσεις που ισχύουν για 

ιδίου τύπου πλοία υπό ελληνική σημαία, ως προς το σκάφος και τις μηχανές, τον εξοπλισμό και τα μέσα του 

πλοίου, τους χώρους ενδιαίτησης επιβατών και πληρώματος, αναλόγως της κατηγορίας πλόων στην οποία 

εμπίπτουν και του μέγιστου αριθμό πληρώματος και επιβατών που επιτρέπεται να μεταφέρουν. Προς απόδειξη 

της συμμόρφωσης προς το πρώτο εδάφιο της παρούσας, τα πλοία είναι εφοδιασμένα με Πιστοποιητικό Ελέγχου 

Ξένου Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής (Π.Ε.Ξ.Ε.Π.Α.), το οποίο εκδίδεται από Αναγνωρισμένο Οργανισμό 

(Νηογνώμονα), εξουσιοδοτημένο να εκδίδει πιστοποιητικά αξιοπλοΐας για πλοία υπό ελληνική σημαία, 

αντίστοιχης κατηγορίας.  

4.α. Η μερική ναύλωση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής απαγορεύεται. 

β. Χρήση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής για μεταφορά προσώπων με εισιτήριο ή πραγμάτων με ναύλο, 

απαγορεύεται. 

γ. Πλοία που εμπίπτουν στις υποπερ. αα΄ καιαβ΄ της περ. (α) της παρ. 3, δύνανται να δραστηριοποιούνται ως 

επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, τηρουμένων των όρων και των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την 

εκμετάλλευση και τη δραστηριοποίησή τους, σύμφωνα με το άρθρο 10, και εφόσον για το συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα δεν δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα ως επαγγελματικά πλοία αναψυχής με σύμβαση ολικής ναύλωσης. 
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δ. Η εκμετάλλευση πλοίου χαρακτηρισμένου ως ιδιωτικού, ανεξαρτήτως σημαίας, εντός της ελληνικής 

επικράτειας, απαγορεύεται. Ομοίως, απαγορεύεται και η διαφήμιση της εκμετάλλευσης. 

ε.α. Ο πλοιοκτήτης ή εφοπλιστής, όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, δεν συνάπτει σύμβαση ολικής ναύλωσης 

για το υπό την πλοιοκτησία ή τον εφοπλισμό του επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, με τους ιδρυτές, τους μετόχους, 

τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους υπαλλήλους του, όταν ενεργούν ατομικώς ή ως εκπρόσωποι άλλου 

νομικού ή φυσικού προσώπου, καθώς και με πρόσωπα με τα οποία έχουν συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού ή 

είναι σύζυγοι ή συμβιούντες, κατά την έννοια του ν. 4356/2015 (Α` 181), αυτών. 

ε.β. Ο πλοιοκτήτης ή εφοπλιστής, όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, δεν συνάπτει σύμβαση ολικής ναύλωσης 

για το υπό την πλοιοκτησία ή τονεφοπλισμό του επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, με πρόσωπα με τα οποία έχει 

συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού ή είναι σύζυγοι ή συμβιούντες, κατά την έννοια του ν. 4356/2015, αυτού. 

 

5. Δικαίωμα εκναύλωσης των πλοίων της περ. (α) της παρ. 3, έχουν: 

α. οι πλοιοκτήτες, για τα υπό την πλοιοκτησία τους, οι εφοπλιστές, για τα υπό τον εφοπλισμό τους και οι έχοντες 

συνάψει χρηματοδοτική μίσθωση, για τα υπό χρηματοδοτική μίσθωση,επαγγελματικά πλοία αναψυχής, 

β. οι ναυλομεσίτες, οι ναυτικοί πράκτορες και τα τουριστικά γραφεία, ενεργώντας για λογαριασμό του πλοιοκτήτη 

ή του εφοπλιστή, υπό την προϋπόθεση της έγγραφης συγκατάθεσης και σχετικής εξουσιοδότησης του πλοιοκτήτη 

ή του εφοπλιστή, με τους οποίους καθίστανται συνυπεύθυνοι, για την τήρηση του Μέρους Α΄ και των όρων του 

ναυλοσυμφώνου. 

γ. Επιτρέπεται, στο πλαίσιο σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού, κατά την έννοια του άρθρου 3 του π.δ. 7/2018 (Α` 

12), η ναύλωση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, στην οποία ως ναυλωτής συμβάλλεται τουριστικό γραφείο, 

υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

γα. η διάρκεια της σύμβασης ολικής ναύλωσης του πλοίου να είναι: 

γαα. μεγαλύτερη των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών ή 

γαβ. ίση ή μικρότερη των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, εφόσον ο αριθμός των επιβατών του πλοίου αντιστοιχεί 

στον αριθμό των κλινών που διαθέτει το πλοίο, ανεξάρτητα αν το ταξίδι περιλαμβάνει διανυκτέρευση, υπό την 

επιφύλαξη της παρ. 6, 

γβ. στο ναυλοσύμφωνο να αναφέρεται ότι το ταξίδι πραγματοποιείται στο πλαίσιο προγράμματος οργανωμένου 

ταξιδιού που διοργανώνει το τουριστικό γραφείο, 

γγ. το τουριστικό γραφείο να εκδίδει ατομική διατακτική ταξιδιού (voucher) σε κάθε επιβάτη. 

Το τουριστικό γραφείο καθίσταται συνυπεύθυνο με τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή του πλοίου για την τήρηση 

του Μέρους Α΄ και των όρων του ναυλοσυμφώνου. 

6. Κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης σύμβασης ολικής ναύλωσης, ο αριθμός των επιβατών αντιστοιχεί στον 

αριθμό των κλινών των επιβατών, σύμφωνα με την παρ. 2. Στην περίπτωση εκτέλεσης σύμβασης ολικής ναύλωσης 

διάρκειας έως και δώδεκα (12) ωρών που δεν περιλαμβάνει διανυκτέρευση, ο αριθμός των επιβατών είναι 

μικρότερος ή ίσος του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού επιβατών, όπως αυτός ορίζεται στα πιστοποιητικά της 

παρ. 2 και παρέλκει η αντιστοίχιση κλινών και επιβατών. 

 

 

Άρθρο 4 

Ελάχιστος αριθμός ημερών ναύλωσης 

 

 1.α. Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής υποχρεούνται σε συμπλήρωση ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης, 

ανά τριετία από την ημερομηνία καταχώρισης τους στο e-Μητρώο Πλοίων, ο οποίος ορίζεται σε: 
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αα. εκατόν πέντε (105) ημέρες, εφόσον δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης πληρώματος, 

σύμφωνα με το άρθρο 11,  

αβ. εβδομήντα πέντε (75) ημέρες, εφόσον υφίσταται υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης πληρώματος, 

σύμφωνα με το άρθρο 11, 

αγ. πενήντα (50) ημέρες, για τα ξύλινα πλοία της περ. (στ) της παρ. 1 του άρθρου 1, ανεξάρτητα εάνυφίσταται 

υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης πληρώματος, σύμφωνα με το άρθρο 11, και 

αδ. είκοσι πέντε (25) ημέρες για τα χαρακτηρισμένα ως παραδοσιακά. 

β. Για τον υπολογισμό του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, η διάρκεια 

της σύμβασης ολικής ναύλωσης μετατρέπεται σε ώρες, χωρίς να υπολογίζεται η υπολειπόμενη διάρκεια σε λεπτά. 

Το άθροισμα των ωρών που συμπληρώθηκαν, μετατρέπεται σε ημέρες, διαιρούμενο διά είκοσι τέσσερα (24). Εάν 

το πηλίκο της διαίρεσης είναι δεκαδικός αριθμός, στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο, ενώ το ήμισυ 

(0,5) στον αμέσως επόμενο ακέραιο. Ο ακέραιος αριθμός που προκύπτει, αποτελεί το σύνολο των ημερών 

ναύλωσης του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής.  

γ. Ο ελάχιστος αριθμός ημερών ναύλωσης μειώνεται για τα πλοία που έχουν συμπληρώσει ηλικία: 

γα. πέντε (5) ετών, κατά πέντε τοις εκατό (5%),  

γβ. δέκα (10) ετών, κατά δέκα τοις εκατό (10%), 

γγ. δεκαπέντε (15) ετών, κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%), και  

γδ. για όσα έχουν συμπληρώσει τα είκοσι (20) έτη, κατά είκοσι τοις εκατό (20%). 

Στην περίπτωση που προκύπτει δεκαδικός αριθμός, γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα, 

ενώ το ήμισυ (0,5) στην αμέσως μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα. 

δ. Για τον υπολογισμό της ηλικίας του πλοίου λαμβάνεται υπόψη το έτος ναυπήγησής του, όπως προκύπτει από 

το Πιστοποιητικό Καταμέτρησής του ή άλλο ναυτιλιακό πιστοποιητικό ή έγγραφο. 

2.α. Για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης, συνυπολογίζονται οι ημέρες που 

πραγματοποιούνται εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας, όπως αυτές προκύπτουν: 

(αα) από τα στοιχεία των αντίστοιχων ναυλοσυμφώνων που έχουνυποβληθεί ηλεκτρονικά στην εφαρμογή «e-

ναυλοσύμφωνο» ή από τις εγγραφές των θυρίδων καταχώρισης των Ειδικών Εντύπων Πληροφοριακών Στοιχείων 

Επαγγελματικών Πλοίων Αναψυχής (Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α.), 

(αβ) από τα στοιχεία των αντίστοιχων ναυλοσυμφώνωνπου έχουνυποβληθεί ηλεκτρονικά στην εφαρμογή «e-

ναυλοσύμφωνο» και από τις εγγραφές των θυρίδων καταχώρισης των Ειδικών Εντύπων Πληροφοριακών 

Στοιχείων Επαγγελματικών Πλοίων Αναψυχής (Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α.), τα οποία αποτελούν τεκμήριο διενέργειας των 

σχετικών ημερών ναύλωσης. 

β. Στην περίπτωση διαπίστωσης ελλειπουσών ημερών ναύλωσης, για τη συμπλήρωση του ελάχιστου 

απαιτούμενου αριθμού, είναι δυνατό να λαμβάνονται υπόψη πλεονάζουσες ημέρες της αμέσως προηγούμενης 

τριετίας. 

γ. Οι ημέρες κατά τις οποίες επαγγελματικό πλοίο αναψυχής δεν εκτελεί σύμβαση ναύλωσης και 

ιδιοχρησιμοποιείται από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, σύμφωνα με την περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 15, δεν 

προσμετρώνται στη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης. 

3. Αν μεταβληθεί η πλοιοκτησία ή ο εφοπλισμός, ο νέος πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής υπεισέρχεται στα δικαιώματα 

και στις υποχρεώσεις του προηγούμενου πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή, ως προς το παρόν άρθρο και στα αντίστοιχα 
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δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του άρθρου 4, έναντι της Φορολογικής και Τελωνειακής Αρχής, εφόσον αφορούν 

στο πλοίο. 

4.α. Ο έλεγχος των ημερών ναύλωσης, βάσει του συνόλου που προκύπτει από την ηλεκτρονική εφαρμογή «e-

ναυλοσύμφωνο» και από τις εγγραφές των θυρίδων καταχώρισης των Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α., διενεργείται από το 

αρμόδιοόργανοτου Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανά τριετία. Το αποτέλεσμα του 

υπολογισμού, καταχωρίζεταιστο e - Μητρώο Πλοίων. 

β. Εάν δεν έχει συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός ημερών ναύλωσης, ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής μπορεί, πριν 

από τη λήξη της τριετίας, να υποβάλει στο αρμόδιοόργανοτου Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

αίτηση για χορήγηση κατ` εξαίρεση παράτασης ενός (1) έτους, προκειμένου να συμπληρωθούν οι ελλείπουσες 

ημέρες ναύλωσης, εφόσον η αδυναμία οφείλεται σε ανωτέρα βία, εξαιρουμένης της κατάσχεσης, ή σε μεγάλης 

έκτασης μετασκευές ή επισκευές, που έχουν έγκαιρα και εγγράφως γνωστοποιηθεί από τον ενδιαφερόμενο στην 

οικεία Λιμενική Αρχή και οι οποίες αποδεικνύονται από σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης του 

Υπουργείου Ναυτιλίας ή εξουσιοδοτημένου οργανισμού (νηογνώμονα). Η παράταση εγκρίνεται και καταχωρίζεται 

στο e - Μητρώο Πλοίων, από το αρμόδιοόργανοτου Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

 

Άρθρο 5 

Αναστολή άσκησης της δραστηριοποίησης επαγγελματικού πλοίου αναψυχής 

1.α.Ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, για το οποίο συντρέχει υποχρέωση 

συμπλήρωσης ελαχίστου αριθμού ημερών ναύλωσης,δύναται να αναστείλει την άσκηση δραστηριοποίησηςτου 

πλοίου, αποκλειστικά, για χρονικό διάστημα ίσο με δώδεκα (12) διαδοχικούς μήνες.  

β. Ως ημερομηνία έναρξης για τον υπολογισμό της περιόδου αναστολής της περ. (α), λογίζεται η ημερομηνία 

υποβολής σχετικής δήλωσης του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστήστο αρμόδιοόργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία καταχωρίζει την αναστολή στοe - Μητρώο Πλοίων. Κατά την υποβολή της δήλωσης, 

ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστήςκαταθέτει, ως πρωτότυπα, το Έγγραφο Εθνικότητας και το Πρωτόκολλο Γενικής 

Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) ή το Πιστοποιητικό Ασφαλείας (Π.Α.) ή το Πιστοποιητικό Ελέγχου Ξένου Επαγγελματικού 

Πλοίου (Π.Ε.Ξ.Ε.Π.Α.). 

γ. Το χρονικό διάστημα για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης, αναστέλλεται, εξίσου, για 

όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναστολή της περ. (α). Αρχίζει να υπολογίζεται, εκ νέου, από την ημερομηνία 

παύσης της αναστολής και είναι ίσο με το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα, κατά τον χρόνο έναρξής της. 

δ. Η αναστολή της περ. (α) αίρεται αυτοδίκαια, μετά από την παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών από την 

ημερομηνία υποβολής της δήλωσης έναρξής της.  

2. Επιτρέπεταιη παύση της αναστολής οποτεδήποτε πριν τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος της περ. (α), 

κατόπιν υποβολής σχετικής δήλωσηςτου πλοιοκτήτη στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής, στις εξής περιπτώσεις:  

α. μεταβολή της πλοιοκτησίας ή του εφοπλισμού ή 

β.εκούσιαςπαύσης της επαγγελματικής δραστηριότητας. 

Εφόσον δεν συντρέχουν οιλόγοι των περ. (α) και (β), η εκούσια αναστολή της περ. (γ) της παρ. 1 δεν τυγχάνει 

εφαρμογής και τεκμαίρεται ότι η επαγγελματική δραστηριοποίηση του πλοίου ουδέποτε είχε ανασταλεί. 

3. Στην περίπτωση αυτοδίκαιης παύσης της αναστολής ή εκούσιας παύσης της, σύμφωνα με την περ. (δ) της παρ. 

1ή τις περ. (α) ή (β) της παρ. 2, αντίστοιχα, χορηγείται, κατόπιν αίτησης του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, βεβαίωση 

περί της περιόδου αναστολής, από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.  
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4. Η δυνατότητα της περ. (α) της παρ. 1 παρέχεται άπαξ, κατά το χρονικό διάστημα εντός του οποίου απαιτείται η 

συμπλήρωση του ελαχίστου αριθμού ημερών ναύλωσης.  

5. Κατά την περίοδο αναστολής άσκησης της δραστηριοποίησης επαγγελματικού πλοίου αναψυχής δεν 

επιτρέπονται η ιδιοχρησιμοποίησή του και κάθε άλλη κίνηση. 

 

Άρθρο 6 

Κατάσχεση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής 

1. Σε περίπτωση κατάσχεσης επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, για το οποίο συντρέχειυποχρέωση συμπλήρωσης 

ελαχίστου αριθμού ημερών ναύλωσης, αυτή αναστέλλεται για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό του μέτρου της 

απαγόρευσης απόπλου, που επιβάλλεται στο πλοίο συνεπείατης κατάσχεσης.  

2. Ο υπολειπόμενος ελάχιστος αριθμός ημερών ναύλωσηςσυμπληρώνεται εντός χρονικού διαστήματος ίσου με το 

υπολειπόμενο κατά τον χρόνο επιβολής της κατάσχεσης, αρχής γενομένης από την ημερομηνία άρσηςτης 

απαγόρευσης απόπλου. 

3. Ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής υποβάλλει: 

α. στη Λιμενική Αρχή νηολόγησης του πλοίου, εφόσον πρόκειται για επαγγελματικό πλοίο αναψυχής υπό ελληνική 

σημαία, ή 

β. στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εφόσον πρόκειται για επαγγελματικό 

πλοίο αναψυχής υπό σημαία πλην της ελληνικής, 

αίτηση για την καταχώρισηστο e - Μητρώο πλοίων της σχετικής μεταβολής στην κατάσταση του πλοίου, 

καταθέτοντας τα, σχετικά με την κατάσχεση, έγγραφα, ως αντίγραφα, εντός προθεσμίας εξήντα (60) 

ημερολογιακών ημερών από τις ημερομηνίες επιβολής και άρσης της απαγόρευσης απόπλου της παρ. 1, 

αντίστοιχα. 

 

Άρθρο 7 

Οφειλές επαγγελματικών πλοίων αναψυχής 

1. Επαγγελματικό πλοίο αναψυχής το οποίο είναι υπόχρεο σε συμπλήρωση ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης 

και δεν εκπληρώνει την υποχρέωση αυτή, στις περιπτώσεις εκούσιας ή αυτοδίκαιης παύσης της επαγγελματικής 

δραστηριότητας,αποδίδει, στις αρμόδιες τελωνειακές και φορολογικέςυπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εφόσον αυτό προκύπτει από την εφαρμογή του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας(ν. 2859/2000, Α΄ 248) ήτης εθνικής και ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας:  

α. τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), για την εισαγωγή ή την απόκτηση που του αναλογεί, και  

β. τους αναλογούντες δασμούς, τον Φ.Π.Α.,τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.)ή τον φόρο κατανάλωσης των 

καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών αγαθών για τους οποίους έτυχε απαλλαγής, καθώς και τις λοιπές 

συνεισπραττόμενες επιβαρύνσεις. 

Για τον σκοπό αυτό εκδίδεται κατά του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή πράξη του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στην οποία προσδιορίζεται η ημερομηνία παύσης ισχύος της επαγγελματικής 

δραστηριότητας και η οποία κοινοποιείται στις αρμόδιες τελωνειακές και φορολογικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., για 

τη βεβαίωση, κατά τον χρόνο έκδοσης της πράξης αυτής, και είσπραξη των δασμών, φόρων και λοιπών 

επιβαρύνσεων των περ. (α) και (β).  

2.α. Η φορολογητέα αξία των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, για τα οποία ανακύπτει υποχρέωση καταβολής 

Φ.Π.Α., διαμορφώνεται ως εξής: 
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αα. Με βάση την αρχική τιμή πώλησης στον πρώτο αγοραστή, κατόπιν της ολοκλήρωσης της ναυπήγησης ή 

κατασκευής του, με την επιφύλαξη της υποπερ. (αβ). Η αξία του πρώτου εδαφίου της υποπερ. αα΄μειώνεται λόγω 

παλαιότητας, μετά από τη συμπλήρωση του:  

i. πρώτου έτους,κατά 20%, 

ii. δεύτερου έτους,κατά 25%, 

iii. τρίτου έτους,κατά 30%, 

iv. τέταρτου έτους,κατά 35%, 

v. πέμπτου έτους,κατά 40%, 

vi. έκτου έτους,κατά 45%, 

vii. έβδομου έτους,κατά 50%, 

viii. όγδοου έτους,κατά 55%, 

ix. ένατου έτους,κατά 60%, 

x. δέκατου έτους,κατά 65%, 

xi. ενδέκατου έτους,κατά 70%, 

xii. δωδέκατου έτους,κατά 75%, 

xiii. δέκατου τρίτου έτους,κατά 80%, 

xiv. δέκατου τέταρτου έτους,κατά 85%, 

xv. δέκατου πέμπτου έτους,κατά 90%. 

 

Οι παραπάνω μειώσεις της αξίας, λόγω παλαιότητας, υπολογίζονται ανά ημερολογιακό έτος, από την ημερομηνία 

έκδοσης του τιμολογίου του ναυπηγείου ή της επιχείρησης, η οποία κατασκεύασε το πλοίο αναψυχής. Σε 

περίπτωση κατά την οποία δεν προκύπτει η ακριβής ημερομηνία ναυπήγησης ή κατασκευής, υπολογίζονται από 

την 1η Ιανουαρίου του έτους ναυπήγησης ή κατασκευής του πλοίου αναψυχής, όπως αυτή προκύπτει από 

οποιοδήποτε σχετικό ναυτιλιακό έγγραφο ή έγγραφο που έχει εκδοθεί από το ναυπηγείο. Σε περίπτωση κατά την 

οποία δεν υφίσταται κάποιο παραστατικό ή αποδεικτικό έγγραφο, από το οποίο προκύπτει η αρχική αξία του 

πλοίου αναψυχής, αυτή καθορίζεται από έγγραφη βεβαίωση του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ν.Ε.Ε.). 

αβ. Με βάση την αξία που προκύπτει από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του πλοίου, που ισχύει κατά τον χρόνο 

απαίτησης του φόρου, εφόσον η αξία αυτή είναι μεγαλύτερη από την αξία που προκύπτει κατά την εφαρμογή της 

υποπερ. (αα) της περ. (α). Στην περίπτωση αμφισβήτησης της ασφαλιζόμενης αξίας, λαμβάνεται υπόψη η μέση 

αξία των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των δύο προηγούμενων ετών. 

αγ.Με βάση την τρέχουσα αξία του σκάφους, όπως αυτή υπολογίζεται κατά τον χρόνο που ο φόρος καθίσταται 

απαιτητός, αποκλειστικά στην περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής του πλοίου λόγω ανωτέρας βίας, που 

συντρέχει ή προηγείται του χρόνου που ο φόρος καθίσταται απαιτητός και εφόσον η αξία αυτή είναι μικρότερη 

από αυτή που προσδιορίζεται, σύμφωνα με τις υποπερ. αα΄ και αβ΄. Ως ανωτέρα βία νοούνται τα ακραία φυσικά 

φαινόμενα, η εκδήλωση πυρκαγιάς, η ακούσια βύθιση ή προσάραξη ή σύγκρουση ή πρόσκρουση του πλοίου. H 

μερική ή ολική καταστροφή του πλοίου, λόγω ανωτέρας βίας, αποδεικνύεται με βεβαίωση της αρμόδιας δημόσιας 

αρχής. Η τρέχουσα αξία του πλοίου κατά τον χρόνο που ο φόρος καθίσταται απαιτητός αποδεικνύεται με έγγραφη 

βεβαίωση του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ή άλλου ανεξάρτητου δημόσιου φορέα. 

β. Η περ.(α) εφαρμόζεται και στην περίπτωση παράδοσης σύμφωναμε το άρθρο 5 του Κώδικα Φ.Π.Α., εάν η 

φορολογητέα αξία που προσδιορίζεται σύμφωνα με τον Κώδικα αυτό είναι μικρότερη. Η περ.(α) εφαρμόζεται και 

για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας και την επιβολή άλλων φόρων εκτός του Φ.Π.Α. για όλα ανεξαιρέτως 

τα πλοία αναψυχής του παρόντος νόμου, τα οποία μεταβιβάζονται αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΗΣ ΧΩΡΑΣ 
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Άρθρο 8 

Όροι και προϋποθέσεις για την εκμετάλλευση πλοίων αναψυχής χαρακτηρισμένων 

ωςεπαγγελματικώνσύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας 

1.α. Για την εκμετάλλευση, εντός της ελληνικής επικράτειας,πλοίου αναψυχής που δεν εμπίπτει στην περ. (α) της 

παρ. 3 του άρθρου 3, ανεξαρτήτως σημαίας και πλην της ελληνικής, που έχει χαρακτηριστεί ως επαγγελματικό, 

σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους της σημαίαςπου φέρει και είναι ολικού μήκους άνω των τριάντα πέντε (35) 

μέτρων και εφόσον είναι κατασκευασμένο, κατά το μεγαλύτερο μέρος του, από χάλυβα ή πλαστικό, απαιτείται 

«Άδεια εκναύλωσηςορισμένης ισχύος επαγγελματικού πλοίου αναψυχής αναγνωρισμένου σύμφωνα με το δίκαιο 

άλλης χώρας»(“Specified Period Charter Permission”).  

β. Η εκτέλεση σύμβασης ολικής ναύλωσης από επαγγελματικά πλοία αναψυχής της περ. (α), επιτρέπεται όταν: ο 

τόπος (i) παράδοσης ή επαναπαράδοσης, (ii) παράδοσης καιεπαναπαράδοσης, του επαγγελματικού πλοίου 

αναψυχής και ο τόπος (iii) αρχικής επιβίβασης ή οριστικής αποβίβασης, (iv) αρχικής επιβίβασης και οριστικής 

αποβίβασης, των επιβατών,βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια.  

γ. Για την εκμετάλλευση του πλοίου,συνάπτεται σύμβαση ολικής ναύλωσης. Η μερική ναύλωση απαγορεύεται.  

δ. Η χρήση του πλοίου για τη μεταφορά προσώπων με εισιτήριο ή πραγμάτων με ναύλο απαγορεύεται. 

ε. Κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης σύμβασης ολικής ναύλωσης, ο αριθμός επιβατών αντιστοιχεί στον αριθμό 

των κλινών των επιβατών. 

2.α.Η άδεια τηςπερ. (α) της παρ. 1, εγκρίνεται από τη Λιμενική Αρχή του τόπου παράδοσης του πλοίου, όταν αυτός 

βρίσκεται στην ημεδαπή ή από την πρώτη πλησιέστερη Λιμενική Αρχή, κατά την είσοδο του πλοίου στην ελληνική 

επικράτεια, όταν ο τόπος παράδοσής του βρίσκεται στην αλλοδαπή, κατόπιν ελέγχου των προϋποθέσεωντης παρ. 

3 από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), κατά λόγο αρμοδιότητας. Η άδειαεκδίδεται ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής «e - 

CharterPermission», σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην κοινή απόφαση της περ. (α) της παρ. 6 του 

άρθρου 21. 

β. Η μέγιστη διάρκεια της άδειαςκαθορίζεται σε είκοσι μία (21) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Τοχρονικό 

διάστημα του πρώτουεδαφίουμπορεί να αντιστοιχεί σε μία ή περισσότερες συμβάσεις ολικής ναύλωσης, αρκεί το 

άθροισμα των ημερών να μην υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα. 

γ. Για τηδραστηριοποίηση των πλοίων του παρόντος άρθρου, εντός της ελληνικής επικράτειας, τηρούνται οι 

υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία. Ειδικότερα, οι εκμεταλλευτές των 

πλοίων: 

γα. υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α. για κάθε φορολογική περίοδο, η οποία ορίζεται ανά ημερολογιακό έτος,με την 

επιφύλαξη των οριζόμενων στα άρθρα 47β και 47γ του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α’ 248) και των οριζόμενων 

στις αντίστοιχες διατάξεις που εφαρμόζονται στα έτερα κράτη – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.,  

γβ. εκπληρώνουν την προϋπόθεση της περ.(ii) της υποπαρ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α., για 

τη χορήγηση απαλλαγών από τον Φ.Π.Α.,σύμφωνα με το άρθρο αυτό, χωρίς λοιπές υποχρεώσεις,υπό την 

προυπόθεση ότι το πλοίο διαθέτει πιστοποιητικά αξιοπλοΐας διεθνών πλόων, βάσει των αντίστοιχων Διεθνών 

Συμβάσεων (SOLAS, MARPOL, Load Lines),  

γγ. απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης των στοιχείων λιανικής πώλησης, αποδείξεων λιανικής, μέσω 

φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού (Φ.Η.Μ.) [φορολογική ταμειακή μηχανή (Φ.Τ.Μ.) ή μηχανισμός «Ειδική 

Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων» Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.)], 

γδ. με την επιφύλαξη των οριζόμενων στα άρθρα 47β και 47γ του Κώδικα ΦΠΑκαι των οριζόμενων στις αντίστοιχες 

των άρθρων αυτών διατάξεις που εφαρμόζονται στα έτερα κράτη - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εκπληρώνουν τη 
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διαδικασία εγγραφής στο φορολογικό μητρώο, την υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013, Α΄170) και του Κώδικα ΦΠΑ, καθώς και την καταβολή του Φ.Π.Α. 

σύμφωνα με την περ. (δ) της παρ. 3, μέσω της εφαρμογής «e- CharterPermission», η οποία διαλειτουργεί για τον 

σκοπό αυτό με τις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε..Για τους εκμεταλλευτές που δεν είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στο 

εσωτερικό της Χώρας ή στο εσωτερικό έτερου κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εφαρμόζονται τα οριζόμενα 

στην περ. (δ) της παρ. 4 του άρθρου 36 του Κώδικα ΦΠΑ. 

 

3. Για την έκδοση της άδειας της παρ. 1, απαιτείται να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:  

α. να υφίσταται ενυπόγραφη σύμβασηεκτέλεσης ολικής ναύλωσης, 

β. να έχει καταβληθεί το αναλογούν ειδικό τέλος υπέρ του Δημοσίου με την ονομασία «Τέλος Επαγγελματικού 

Πλοίου Αναψυχής αναγνωρισμένου σύμφωνα με το Δίκαιο Άλλης Χώρας» (Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ.), σύμφωνα με το άρθρο 

9,  

γ. το πλοίο να είναι εφοδιασμένο με Πιστοποιητικό Ελέγχου Ξένου Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής 

(Π.Ε.Ξ.Ε.Π.Α.), σύμφωνα με την απόφαση της περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 21, 

δ. να έχει καταβληθεί ο Φ.Π.Α. που αναλογεί επί του ναύλου σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%), με την 

επιφύλαξη των οριζόμενων στα άρθρα 47β και 47γ του Κώδικα ΦΠΑ και των οριζόμενων στις αντίστοιχες διατάξεις 

που εφαρμόζονται στα έτερα κράτη - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.. Για τον υπολογισμό του ποσού Φ.Π.Α., λαμβάνεται 

υπόψη η εφαρμογή τυχόν απαλλαγών σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ, 

ε. η εκναύλωση του πλοίου να είναι η μοναδική πράξη που πραγματοποιεί ο υποκείμενος στον φόρο 

εκμεταλλευτής στο εσωτερικό της Χώρας, με την επιφύλαξη της ιδιοχρησιμοποίησης αυτού, 

στ. ο εκμεταλλευτής να μην διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση στο εσωτερικό της Χώρας, σύμφωνα με τοάρθρο 6 του 

ν.4172/2013 (Α΄ 167) και τις συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας, 

ζ. ο εκμεταλλευτής να έχει εγγραφεί στο φορολογικό μητρώο,με την επιφύλαξη των οριζόμενων στα άρθρα 47β 

και 47γ του Κώδικα ΦΠΑκαι των αντίστοιχων διατάξεων που εφαρμόζονται στα έτερα κράτη - μέλη της Ε.Ε. ή του 

Ε.Ο.Χ., για τις πράξεις που υπάγονται στα άρθρα αυτά. 

 

4. Για επαγγελματικά πλοία αναψυχής της παρ. 1, όταν διαπιστώνεται εκτέλεση σύμβασης ναύλωσης χωρίς να 

κατοχυρώνεται δικαίωμα δραστηριοποίησης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οφείλονται ο αναλογών Φ.Π.Α. και οι 

λοιπές επιβαρύνσεις, σύμφωνα με όσαειδικότερα,ορίζονται στο άρθρο 7. 

 

Άρθρο 9 

Τέλος Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής σύμφωνα με το Δίκαιο Άλλης Χώρας (Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ.) 

 

1. Θεσπίζεται ειδικό τέλος υπέρ του Δημοσίου, με την ονομασία «Τέλος Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής 

σύμφωνα με το Δίκαιο Άλλης Χώρας» (Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ.), το οποίο: 

α. αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση τηςάδειας της παρ. 1 του άρθρου 8, στην περίπτωση πουο τόπος 

παράδοσης καιεπαναπαράδοσης του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής και ο τόπος αρχικής επιβίβασης 

καιοριστικής αποβίβασης, των επιβατών, βρίσκονται στην ελληνική επικράτειαή 

β. αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας της παρ. 1 του άρθρου 8, στην περίπτωση πουο τόπος 

παράδοσης ή επαναπαράδοσης του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής και ο τόπος αρχικής επιβίβασης ή 

οριστικής αποβίβασης των επιβατών, βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια ή 
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γ. αποτελεί προϋπόθεση για την εκτέλεση σύμβασης ολικής ναύλωσης εντός της ελληνικής επικράτειας από πλοία 

της περ. (β) της παρ. 3 του άρθρου 3. 

2.α. Το Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. υπολογίζεταιανά μεμονωμένη σύμβαση ολικής ναύλωσης και για το σύνολο των ημερών 

που αυτή εκτελείται εντός της ελληνικής επικράτειας. 

β. Για τον υπολογισμό του Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. της περ. (α) της παρ. 1, λαμβάνονται υπόψη: (α) η ολική χωρητικότητα 

του πλοίου (GT), σύμφωνα με το έγγραφο εθνικότητας ή το διεθνές πιστοποιητικό χωρητικότητας του πλοίου και 

(β) το χρονικό διάστημα εκτέλεσης σύμβασης ολικής ναύλωσης στην ελληνική επικράτεια.Το Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. 

καθορίζεται από τον εξής τύπο προσδιορισμού του τέλους: 

Τ= Β + (Η * ο.χ.α΄, ήΗ * ο.χ.β΄, ή Η * ο.χ.γ΄, ή Η * ο.χ.δ΄, ή Η * ο.χ.ε΄,ή Η* ο.χ.στ΄), όπου  

Τ: το ποσόν του Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. σε ευρώ, με στρογγυλοποίηση στηνεπόμενη εκατοντάδα. 

Β:η βάση προσδιορισμού του Τέλους,η οποία ορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων (500,00) ευρώ. 

Η: το σύνολο των ημερών διάρκειαςτης ναύλωσης εντός της ελληνικής επικράτειας, όπου: Η ≤ (21). 

ο.χ.α΄: τριάντα(30) ευρώ, για πλοία ολικής χωρητικότητας έως και 150 gt, ή 

ο.χ.β΄: σαράντα(40) ευρώ, για πλοία ολικής χωρητικότητας άνω των 151 έως και 250 gt, ή 

ο.χ.γ΄: σαράντα πέντε (45) ευρώ, για πλοία ολικής χωρητικότητας άνω των 250 έως και 500 gt, ή 

ο.χ.δ΄: εκατό (100) ευρώ, για πλοία ολικής χωρητικότητας άνω των 500 έως και 1000 gt, ή 

ο.χ.ε΄: εκατόν δεκαπέντε (115) ευρώ, για πλοία ολικής χωρητικότητας άνω των 1.000 έως και 2.000 gt, ή 

ο.χ.στ΄: εκατόν τριάντα (130) ευρώ, για πλοία ολικής χωρητικότητας άνω των 2.000 gt. 

γ. Για τον υπολογισμό του Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. των περ. (β) και περ. (γ) της παρ. 1, λαμβάνονται υπόψη: (α) η ολική 

χωρητικότητα (GT), (β) το ολικό μήκος του πλοίου, σύμφωνα με το έγγραφό εθνικότητας ήτο διεθνές 

πιστοποιητικό χωρητικότητας του πλοίου και (γ) το χρονικό διάστημα εκτέλεσης σύμβασης ολικής ναύλωσης στην 

ελληνική επικράτεια. Το Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ.καθορίζεται από τον εξής τύπο προσδιορισμού του τέλους: 

Τ= Β + [Η * (ο.χ.α΄, ήο.χ.β΄,ήο.χ.γ΄, ήο.χ.δ ΄, ήήο.χ.ε΄, ή ο.χ.στ΄ + μ.α΄, ή μ.β΄, ή μ.γ΄, ή μ.δ΄, ή μ.ε΄,ήμ.στ΄)], όπου  

Τ: το ποσόν του Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. σεευρώ, με στρογγυλοποίηση στηνεπόμενη εκατοντάδα. 

Η: το σύνολο των ημερών που διαρκεί η ναύλωση εντός της ελληνικής επικράτειας, όπου: Η ≥ (01). 

μ.α΄: τριάντα (30)ευρώ,για πλοία ολικού μήκους έως και 15 μ., ή 

μ.β΄: εκατόν εξήντα πέντε (165) ευρώ,για πλοία ολικού μήκους άνω των 15 έως και 25 μ., ή 

μ.γ΄: τριακόσια πενήντα (350) ευρώ, για πλοία ολικού μήκους άνω των 25 έως και 35 μ., ή 

μ.δ΄: οκτακόσια πενήντα (850) ευρώ, για πλοία ολικού μήκους άνω των 35 έως και 45 μ., ή 

μ.ε΄: δύο χιλιάδες (2.000)ευρώ, για πλοία ολικού μήκους άνω των 45 έως και 60 μ., ή 

μ.στ΄: πέντε χιλιάδες (5.000)ευρώ, για πλοία ολικού μήκους άνω των 60 μ.. 

Οι τιμές των παραμέτρων «Β» και «ο.χ.΄» είναι οι ίδιες με αυτές που ισχύουν για τον τύπο προσδιορισμού του 

Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. της περ. (β).  

δ.α. Για τον υπολογισμό της παραμέτρου (Η) στον τύπο της περ. (β) της παρ. 2, η υπό εξέταση διάρκεια του 

ναυλοσυμφώνου μετατρέπεται σε ώρες, χωρίς να υπολογίζεται η πλεονάζουσα διάρκεια σε λεπτά. Αθροίζεται η 

διάρκεια των ωρών της σύμβασης και το αποτέλεσμα του αθροίσματος μετατρέπεται σε ημέρες, διαιρούμενο διά 

είκοσι τέσσερα (24). Αν το πηλίκο της διαίρεσης είναι δεκαδικός αριθμός, στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο 

ακέραιο, ενώ το ήμισυ, στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο. 

δ.β. Για τον υπολογισμό της παραμέτρου (Η) στον τύπο της περ. (γ) της παρ. 2, λαμβάνεται υπόψη η συνολική 

διάρκεια εκτέλεσης σύμβασης ολικής ναύλωσης εντός της ελληνικής επικράτειας, υπολογισμένη βάσει των 
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ημερολογιακών ημερών που μεσολαβούν από την ημερομηνία εισόδου του πλοίου στην ελληνική επικράτεια έως 

και την ημερομηνία εξόδου του. 

δ.γ. Η πληρωμή του Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. διενεργείται με κωδικό πληρωμής που εκδίδεται ηλεκτρονικά, μέσω της 

εφαρμογής «e -TEPADAH», σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην κοινή απόφαση της υποπερ. βα΄ της 

παρ. 6 του άρθρου 21.  

4. Υπόχρεος για την καταβολή του Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. είναι οπλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΑ 

 

Άρθρο 10 

Όροι και προϋποθέσεις για την εκμετάλλευση επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων 

 

1. Για την εκμετάλλευση επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου που φέρει σημαία ελληνική ή άλλου κράτους- 

μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., απαιτούνται: (α) βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της φορολογικής διοίκησης για 

την έναρξη εργασιών επαγγελματικής εκμετάλλευσης του πλοίου και (β) καταχώριση των στοιχείων του πλοίου 

στο e - Μητρώο Πλοίων. 

2.α. Τα πλοία της παρ. 1 εκτελούν κυκλικούς πλόες μεταξύ λιμένων, όρμων και ακτών, όπου το σημείο έναρξης 

του πλου ταυτίζεται με το σημείο τερματισμού του και αποτελεί το σημείο αρχικής επιβίβασης και οριστικής 

αποβίβασης των επιβατών, με δυνατότητα προέκτασης στην αλλοδαπή. Το θαλάσσιο ταξίδι εκτελείται βάσει 

προγράμματος που έχει εκ των προτέρων καθοριστεί και δημοσιοποιηθεί έναντι ενιαίου εισιτηρίου, ατομικού ή 

ομαδικού. 

β. Επιτρέπεται: (i) να ορίζεται ως σημείο έναρξηςκαι τερματισμού ταξιδίου όρμος ή ακτή και (ii) να 

πραγματοποιείται η αρχική επιβίβαση και η οριστική αποβίβαση των επιβατών από πλοίο που βρίσκεται 

αγκυροβολημένο σε λιμένα ή όρμο, υπό την προϋπόθεση έγκρισης από την αρμόδια Λιμενική Αρχή. 

3.α. Το ημερήσιο θαλάσσιο ταξίδι εκτελείται εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) ωρών. 

αα. Στην περίπτωση όπου ημερήσιο θαλάσσιο ταξίδι περιλαμβάνει, ως ενδιάμεσο προορισμό, τουλάχιστον έναν 

ελληνικό λιμένα: 

ααα. Επιτρέπεται η αποβίβαση και παραμονή επιβατών στην ξηρά, υπό την προϋπόθεση επανεπιβίβασής τους 

στο πλοίο προ του απόπλου του για τη συνέχιση του πλου,και 

ααβ. απαγορεύεται η ενδιάμεση επιβίβαση και η οριστική αποβίβαση επιβατών στο πλοίο καιαπό το πλοίο, εκτός 

αν επιβάλλεται για λόγους ασφάλειας ή απρόβλεπτων συμβάντων. 

αβ. Στην περίπτωση όπου ημερήσιο θαλάσσιο ταξίδι δεν περιλαμβάνει ως ενδιάμεσο προορισμό ελληνικό λιμένα, 

παρά μόνο όρμους ήακτές, επιτρέπεται η αποβίβαση και παραμονή επιβατών στην ξηρά χωρίς υποχρέωση για 

επανεπιβίβασή τους στο πλοίο κατά τον απόπλου του από το σημείο, υπό την προϋπόθεση επιστροφής του πλοίου 

στο σημείο για την παραλαβή τους. 

β. Επιτρέπεται η εκτέλεση ημερήσιου θαλάσσιου ταξιδιού ή θαλάσσιου ταξιδίου χρονικής διάρκειας άνω των 

είκοσι τεσσάρων (24) ωρών που περιλαμβάνει διανυκτέρευση των επιβατών σε κατάλυμα της ξηράς, υπό τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις:  

βα. το ταξίδι εκτελείται στο πλαίσιο ίδιας σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού, κατά την έννοια του άρθρου 3 του 

π.δ. 7/2018 (Α` 12), 
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ββ. ο λιμένας ή ο όρμος ή η ακτή οριστικής αποβίβασης των επιβατών είναι ο λιμένας ή ο όρμος ή η ακτή αρχικής 

επιβίβασης και 

βγ. το πλοίο παραμένει αγκυροβολημένοήελλιμενισμένο κατά τη διάρκεια της διανυκτέρευσης των επιβατών, σε 

θέση για την οποία έχει εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη της Λιμενικής Αρχής στην περιοχή αρμοδιότητας της 

οποίας υπάγεται το σημείο παραμονής του πλοίου, επιπλέον όσων ορίζονται με την παρ. 5. 

Εάν το πλοίο δεν διαθέτει χώρους ενδιαίτησης για το πλήρωμα, κατά τη διανυκτέρευση των επιβατών στην ξηρά, 

στη μεταξύ του πληρώματος και του πλοιοκτήτη καταρτιζόμενη σύμβαση, προβλέπεται η διασφάλιση κατάλληλου 

καταλύματος για το πλήρωμα από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, εκτός αν πρόκειται για τον τόπο κατοικίας του 

ναυτικού. Ως κατάλληλο κατάλυμα θεωρείται εκείνο που, ως προς τον κλιματισμό, τους κοιτώνες, τις κλίνες και 

τους χώρους υγιεινής, είναι τουλάχιστον ισοδύναμο με αυτό που καθορίζεται από τη νομοθεσία για την 

ενδιαίτηση του πληρώματος. 

γ. Ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής, πριν την έναρξη της περιόδου δραστηριοποίησης, υποβάλλει δήλωση στις 

Λιμενικές Αρχές, στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα σημείαέναρξηςκαιτερματισμού και τωνενδιάμεσων 

προσεγγίσεων, εφόσον υπάρχουν,με την οποία γνωστοποιεί, αναλυτικά, τη χρονική περίοδο δραστηριοποίησης 

του πλοίου και το πρόγραμμα των θαλάσσιων ταξιδίων, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) 

ή το Πιστοποιητικό Ασφαλείας (Π.Α.) ή την Άδεια Εκτέλεσης Πλόων (Α.Ε.Π.) ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας 

για πλοία υπό σημαία άλλου κράτους- μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. Όμοια δήλωση απαιτείται για οποιαδήποτε 

τροποποίηση, πριν από την έναρξη του ημερήσιου θαλάσσιου ταξιδιού. 

4. Κατ’ εξαίρεση, λόγω έλλειψης ή ανεπάρκειας και ιδιομορφίας των υφιστάμενων συγκοινωνιακών 

εξυπηρετήσεων και συνθηκών ή για τον σκοπό της εξυπηρέτησης της τουριστικής κίνησης, επιτρέπονται: 

α. η ενδιάμεση επιβίβαση επιβατών σε ελληνικό λιμένα ή όρμο ή ακτή στο πλαίσιο εκτέλεσης ημερήσιου 

θαλάσσιου ταξιδίου ή εκτέλεσης ταξιδιού της περ. (β) της παρ. 3,εφόσον η οριστική αποβίβασή τους 

πραγματοποιηθείστο σημείο αυτόκαι υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της Λιμενικής Αρχής στην αρμοδιότητα 

της οποίας υπάγεται ο ενδιάμεσος λιμένας. Ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια 

Λιμενική Αρχή για την εξασφάλιση της έγκρισης του πρώτουεδαφίου, 

β. η αποβίβαση επιβατών σε ενδιάμεσο ελληνικό λιμέναστο πλαίσιο σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού, κατά την 

έννοια του άρθρου 3 του π.δ. 7/2018, εφόσον η οριστική αποβίβασή τους πραγματοποιηθεί στο σημείο της 

αρχικής επιβίβασής τους την ίδια ή διαφορετική ημερομηνία και υπό την προϋπόθεση έγκρισης της Λιμενικής 

Αρχής στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το σημείο έναρξης του ταξιδίου.Ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής 

υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Λιμενική Αρχή για την εξασφάλιση της έγκρισης του πρώτουεδαφίου. 

γ. η εκτέλεση θαλάσσιου ταξιδίου από επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιοστο πλαίσιο συνδυασμένης 

μεταφοράς επιβατών και με έτερα μέσα μεταφοράς, εφόσον (i) το συνολικό ταξίδι πραγματοποιείται στο πλαίσιο 

ίδιας σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού, κατά την έννοια του άρθρου 3 του π.δ. 7/2018, (ii) η διάρκειά του δεν 

υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) ώρες και υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της Λιμενικής Αρχής,στην 

αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το σημείο έναρξης του θαλάσσιου ταξιδιού. Ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής 

υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Λιμενική Αρχή για την εξασφάλιση της έγκρισης του πρώτουεδαφίου, 

δ.κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, η εκτέλεση μεταφοράς επιβατών όπου το σημείο έναρξης του πλουκαι 

της αρχικής επιβίβασης των επιβατών δεν ταυτίζεται με το σημείο τερματισμού του πλου και της οριστικής 

αποβίβασης των επιβατών και εφόσον δεν παραβλάπτεται η λειτουργία της δρομολογιακής γραμμής, στην 

περίπτωση όπου η μονή διαδρομή εξυπηρετείται από δρομολογημένο πλοίο, και κατόπιν απόφασης του 

Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 

διενέργειας της κατ’ εξαίρεση δραστηριοποίησης. Ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής, υποβάλειαίτηση στο αρμόδιο 

όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την έκδοσητης απόφασης του πρώτουεδαφίου. 
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5.α. Τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια ελλιμενίζονται, αγκυροβολούν ή παραβάλλουν για αναμονή, 

επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών, σε θέσειςή σημεία που υποδεικνύονται από τον φορέα διοίκησης και 

εκμετάλλευσης του λιμένα ή της λιμενικής εγκατάστασης ήαπό τον προϊστάμενο της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, 

κατά περίπτωση. Σε περίπτωση ανεπάρκειας των χώρων και λειτουργικής αδυναμίας εξυπηρέτησης των 

επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων, ο αρμόδιος κατά το πρώτοεδάφιο καθορίζει τα αναγκαία μέτρα για 

την αγκυροβολία ή παραβολή ή θέση αναμονής, την επιβίβαση και την αποβίβαση. 

β. Προκειμένου για όρμους και ακτές, ο προϊστάμενος της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής δύναται, με αιτιολογημένη 

απόφασή του για λόγους ασφάλειας ναυσιπλοΐας ή αδυναμίας λειτουργικής εξυπηρέτησης, να ορίσει ανώτατο 

αριθμό επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων που δραστηριοποιούνται ημερησίως στην περιοχή. 

γ. Επιτρέπεται, μετά από έγκριση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, η προσέγγιση επαγγελματικών τουριστικών 

ημερόπλοιωνσε λουτρικές εγκαταστάσεις, εφόσον υπάρχει ειδική, προς τον σκοπό αυτό, θέση, προσδιορισμένη 

με σημαντήρες. 

6. Τα πλοία του παρόντος άρθρου δύνανται να δραστηριοποιούνται ως επαγγελματικά πλοία αναψυχής της περ. 

(α) της παρ. 3 του άρθρου 3, τηρουμένων, αναλογικά,των όρων και των προϋποθέσεων που απαιτούνταιγια την 

εκμετάλλευση και τη δραστηριοποίησή τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 και εφόσον για το συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα δεν δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα ως επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια έναντι εισιτηρίου. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ 
 

Άρθρο 11 

Στελέχωση πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων 

1. Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής της περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 3, μήκους έως και είκοσι τεσσάρων 

(24) μέτρων και μεταφορικής ικανότητας έως και δώδεκα (12) επιβατών, ισχύουν τα εξής: 

α. Δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης πληρώματος. Τη διακυβέρνηση του πλοίου 

αναλαμβάνει πλοίαρχος ή κυβερνήτης, κατά την έννοια των περ. (κα) και (κβ) του άρθρου 1 και επιτρέπεται να 

εργάζονται σε αυτό πλήρωμα και βοηθητικό προσωπικό. 

β. Ο πλοίαρχος ή κυβερνήτης, το πλήρωμα και το βοηθητικό προσωπικό υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση 

του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), υπό την επιφύλαξη της ενωσιακής 

νομοθεσίας αναφορικά με το δικαίωμα για ασφάλιση στο κράτος της σημαίας του πλοίου, εφόσον πρόκειται για 

πλοίο που φέρει σημαία κράτους -μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.. Ειδικότερα: 

βα. Οι απογεγραμμένοι ναυτικοί που προσλαμβάνονται στο πλοίο, ασφαλίζονται με βάση τη νομοθεσία για το 

πρώην Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.), 

βα. Οι απογεγραμμένοι ναυτικοί που προσλαμβάνονται στο πλοίο, ασφαλίζονται με βάση τη νομοθεσία για τον e- 

Ε.Φ.Κ.Α . (πρώην Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο/Ν.Α.Τ.), 

ββ. οι κυβερνήτες, μη απογεγραμμένοι ναυτικοί, εφόσον παρέχουν εξηρτημένη εργασία, ασφαλίζονται με βάση 

τη νομοθεσία για το πρώην Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.-

Ε.Τ.Α.Μ.), ενώ εάν απασχολούνται μέσω σύμβασης παροχής υπηρεσιών, ασφαλίζονται με βάση τη νομοθεσία για 

τον πρώην Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), και 

βγ. οι κυβερνήτες, μη απογεγραμμένοι ναυτικοί, εφόσον παρέχουν εξηρτημένη εργασία, ασφαλίζονται με βάση 

τη νομοθεσία για τον e-Ε.Φ.Κ.Α. που αφορά στους μισθωτούς (πρώην Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο 

Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών/ Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ.), ενώ εάν απασχολούνται μέσω σύμβασης παροχής υπηρεσιών, 
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ασφαλίζονται με βάση τη νομοθεσία που αφορά στους μη μισθωτούς (πρώην Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων 

Επαγγελματιών/ Ο.Α.Ε.Ε.), και 

βδ. το βοηθητικό προσωπικό υπάγεται στην ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην 

ασφαλιστική νομοθεσία ανά κατηγορία ειδικότητας. 

2. Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής της περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 3, μήκους άνω των είκοσι τεσσάρων 

(24) μέτρων ή έως και είκοσι τέσσερα (24) μέτρα και μεταφορικής ικανότητας μεγαλύτερης των δώδεκα (12) 

επιβατών, ισχύουν τα εξής: 

α. Υφίσταται υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης πληρώματος, η οποίακαθορίζεται με απόφαση του 

Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Για τα πλοία υπό σημαία πλην της ελληνικής που έχουν 

χωρητικότητα έως 650 gt, εφαρμόζεται η απόφαση του πρώτουεδαφίου.Για τα πλοία που έχουν χωρητικότητα 

650 gt και άνω τα θέματα της στελέχωσης ρυθμίζονται από τη νομοθεσία του κράτους της σημαίας που φέρουν. 

βα. Για τα πλοία υπό σημαία κράτους -μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., ανεξαρτήτως χωρητικότητας,το θέμα της 

κοινωνικής ασφάλισης των ναυτικών, ρυθμίζεται από την ελληνική νομοθεσία, υπό την επιφύλαξη της ενωσιακής 

νομοθεσίας αναφορικά με το δικαίωμα για ασφάλιση του ναυτικού στο κράτος της σημαίας του πλοίου. 

ββ. Για τα πλοία υπό σημαία κράτους εκτός της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., ανεξαρτήτως χωρητικότητας, το θέμα της 

κοινωνικής ασφάλισης των ναυτικώνρυθμίζεται από την ελληνική νομοθεσία,σύμφωνα με τις ασφαλιστικές 

υποχρεώσεις των συμβεβλημένων πλοίων,υπό την επιφύλαξη της ενωσιακής νομοθεσίας αναφορικά με το 

δικαίωμα για ασφάλιση του ναυτικού στη χώρα προέλευσής του. 

γ. Εφόσον στο πλοίο απασχολείται λοιπό προσωπικό πουπροσλαμβάνεται από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, 

σύμφωνα με την απόφαση της περ. (α), αυτό ασφαλίζεται στον e-Ε.Φ.Κ.Α.,βάσειτης υποπερ. βγ΄ της περ. (β) της 

παρ. 1, υπό την επιφύλαξη της ενωσιακής νομοθεσίας αναφορικά με το δικαίωμα για ασφάλιση στο κράτος της 

σημαίας του πλοίου, εφόσον πρόκειται για πλοίο που φέρει σημαία κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.. 

δ. Εταιρείες που έχουν στην ιδιοκτησία ή διαχείρισή τους πλοία αναψυχής του Μέρους Α΄, δύνανται να 

μεταθέτουν άτομα της οργανικής σύνθεσης ή βοηθητικού ήλοιπού προσωπικού σε άλλο πλοίο αναψυχής υπό τις 

εξής προϋποθέσεις: 

δα. να υπάρχει κοινή διαχειρίστρια εταιρεία του Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM Code), 

δβ. να υπάρχει σχετική γραπτή σύμβαση διαχείρισης μεταξύ των πλοιοκτητριών εταιρειών των δύο πλοίων. 

 

3. Για τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια του άρθρου 10, ισχύει ότι: 

α. στα υπό ελληνική σημαία, ανεξαρτήτως χωρητικότητας, η οργανική σύνθεση καθορίζεται από τις υπουργικές 

αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 87 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που 

κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν.δ.187/1973 (Α’ 261), υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 

2575/1998 (Α΄ 23). 

β. Στα υπό σημαία άλλου κράτους -μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που έχουν χωρητικότητα έως 650 gt, η οργανική 

σύνθεση καθορίζεται από τις υπουργικές αποφάσεις της περ. (α) και σε αυτά που έχουν χωρητικότητα άνω των 

650 gt,τα θέματα της στελέχωσης ρυθμίζονται από το κράτος της σημαίας που φέρουν. 

γ. Στα υπό σημαία άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., ανεξαρτήτως χωρητικότητας, το θέμα της 

κοινωνικής ασφάλισης των ναυτικών ρυθμίζεται από την ελληνική νομοθεσία, υπό την επιφύλαξη της ενωσιακής 

νομοθεσίας, αναφορικά με το δικαίωμα για ασφάλιση του ναυτικού στο κράτος της σημαίας του πλοίου. 

4. Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής της παρ. 2 και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια του άρθρου 10, τα 

οποία, λόγω αργίας, δεν διαθέτουν ναυτολόγιο σε ισχύ ή διαθέτουν ναυτολόγιο χωρίς να τηρείται η πλήρης 

οργανική σύνθεση πληρώματος, μπορούν, κατ’ εξαίρεση, να μετακινούνται προς και από ναυπηγεία, καρνάγια, ή 
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να πραγματοποιούν μικρής διάρκειας δοκιμαστικά ταξίδια ή μεθορμίσεις με άδεια της, κατά τόπο, αρμόδιας 

Λιμενικής Αρχής, εφόσον:  

α. η σύνθεση του προσωπικού δεν είναι μικρότερη από το μισό της κανονικής σύνθεσης κατά ειδικότητα, και  

β. τα πλοία που δεν διαθέτουν ναυτολόγιο σε ισχύ, εφοδιαστούν με κατάσταση πληρώματος του ν. 2575/1998. 

5. Για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης πληρώματος, 

ανεξαρτήτως μεταφορικής ικανότηταςκαι εφαρμόζονται αναλογικά οι περ. (α) και (β) της παρ. 1. 

 

Άρθρο 12 

Ναυλοσύμφωνο 

 

1. Κατά την περίοδο όπου επαγγελματικό πλοίο αναψυχής της περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 3 και του άρθρου 

8εκτελεί σύμβαση ολικής ναύλωσης, το έγχαρτοκαι ενυπόγραφο ναυλοσύμφωνο βρίσκεται στο πλοίο, άνευ 

θεώρησης από Λιμενική Αρχή και τα απαιτούμενα στοιχεία του έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά στις αρμόδιες αρχές, 

μέσω της καταχώρισής τους στο «e - ναυλοσύμφωνο» ή στο «e - CharterPermission», κατά περίπτωση,σύμφωνα 

με τις διαδικασίες που ορίζονται στην κοινή απόφαση της περ. (β) της παρ. 9, ή στην κοινή απόφαση της περ. (α) 

της παρ. 6 του άρθρου20, αντίστοιχα. Το ναυλοσύμφωνο επιδεικνύεται σε κάθε σχετικόαίτημα από τις αρμόδιες 

ελεγκτικές αρχές. 

2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται και στα επαγγελματικά πλοία αναψυχής της περ. (β) της παρ. 3 του άρθρου 3, 

εξαιρουμένης της υποχρέωσης για καταχώριση στοιχείων του ναυλοσυμφώνου σε ηλεκτρονική εφαρμογή. 

 

 

Άρθρο 13 

Κατάσταση επιβαινόντων 

1. Για τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου στις οποίες προβλέπεται η τήρηση κατάστασης επιβαινόντων, 

έγχαρτης ή ψηφιακής, κατά περίπτωση, αυτή περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

α. Ως προς το πλοίο: το όνομα, τη σημαία, τον λιμένα και τον αριθμό νηολογίου, Διεθνές Διακριτικό Σήμα, ολική 

χωρητικότητα, το ολικό μήκος και τονμοναδικό αριθμό εγγραφής στο e - Μητρώο Πλοίων, εφόσον τηρείται. 

βα.Ως προς τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη, το πλήρωμα και το λοιπόή βοηθητικόπροσωπικό: το ονοματεπώνυμο, 

τον αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, το φύλο, την ιθαγένεια και την ημερομηνία γέννησης. 

ββ. Ως προς τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη, το πλήρωμα και το λοιπόή βοηθητικό προσωπικό που είναι υπήκοοι 

κράτους εκτός της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.: εκτός απότις πληροφορίες της υποπερ. βα΄, περιέχονται η ημερομηνία και ο 

λιμένας επιβίβασης, η ημερομηνία και ο λιμένας αποβίβασης. 

γα. Ως προς τους επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών κάτω τουενός (1) έτους: το ονοματεπώνυμο, 

τον αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, το φύλο, την ιθαγένεια, την ημερομηνία γέννησης, την ημερομηνία 

και τον λιμένα επιβίβασης, την ημερομηνία και τον λιμένα αποβίβασης. 

γβ. Πληροφορίες σχετικά με ειδική μεταχείριση επιβάτη και τηλέφωνο επικοινωνίας, σε περίπτωση έκτακτης 

ανάγκης, εφόσον παρέχονται από τον ίδιο. 

 

2. Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής της περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 3 και του άρθρου 8, ισχύει, κατά 

περίπτωση, ότι: 

α. Για την εκτέλεση σύμβασης ολικής ναύλωσης ή ιδιοχρησιμοποίησης ή κινήσεων του άρθρου 16, τα στοιχεία της 

παρ. 1 υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις αρμόδιες αρχές, μέσω της καταχώρισής τους στο «e -ναυλοσύμφωνο» ή 
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στο «e - CharterPermission», κατά περίπτωση,σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην κοινή απόφαση της 

περ. (β) της παρ. 9ή της περ. (α) της παρ. 6του άρθρου 21,αντίστοιχα. Τα απαιτούμενα στοιχεία, υποβάλλονται 

πριν την ώρα έναρξης και τη χορήγηση άδειας απόπλου από την αρμόδια Λιμενική Αρχή. 

β. Κατά τη χρονική περίοδο εκτέλεσης σύμβασης ολικής ναύλωσης:  

βα. επιτρέπεται η ενδιάμεση επιβίβαση, εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από τους όρους του ναυλοσυμφώνου, 

ββ. απαγορεύεται η οριστική αποβίβαση επιβατών που επιβιβάστηκαν στην έναρξη του ταξιδίου, σε ποσοστό άνω 

του πενήντα τοις εκατό (50%), 

βγ. απαγορεύεται η οριστική αποβίβαση επιβατών που επιβιβάστηκαν κατά τη διάρκεια του ταξιδίου, σε ποσοστό 

άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) επί του αριθμού των πρόσθετων επιβατών, 

βδ. επιτρέπεται η προσωρινή αποβίβαση επιβατών. 

Η μη τήρηση των όρων των υποπερ. ββ΄και βγ΄ συνεπάγεται τον τερματισμό της σύμβασης ολικής ναύλωσης,ο 

οποίος επιβάλλεται από τη Λιμενική Αρχή στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας αυτή διαπιστώθηκε, μέσω της 

σχετικής καταχώρισης στο «e -ναυλοσύμφωνο» ή στο «e - CharterPermission», κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις 

διαδικασίες που ορίζονται στην κοινή απόφασητης περ. (β) της παρ. 9ή της περ. (α) της παρ. 6 του άρθρου 

21,αντίστοιχα. 

γ. Κατά την εκτέλεσησύμβασης ολικής ναύλωσης ή ιδιοχρησιμοποίησης ή κινήσεων του άρθρου 16 και με ευθύνη 

του πλοίαρχου ή του κυβερνήτη: 

γα. τα στοιχεία των επιβαινόντων τηρούνται επικαιροποιημένα στο «e -ναυλοσύμφωνο» ή στο «e -

CharterPermission», κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην κοινή απόφαση της περ. 

(β) της παρ. 9ή της περ. (α) της παρ. 6 του άρθρου 21,αντίστοιχα, 

γβ. οι επιβαίνοντες φέρουν και επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών ταυτότητα, 

διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να πιστοποιείται η ταυτοπροσωπία αυτών. 

3. Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής της περ. (β) της παρ. 3 του άρθρου 3 είναι εφοδιασμένα με έγχαρτη 

κατάσταση επιβαινόντων, η οποία τηρείται ενημερωμένη από τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη και υποβάλλεται 

προς θεώρηση στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, κατά τη διαδικασία λήψης άδειας απόπλου και δήλωσης κατάπλου, 

όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 14. Η κατάσταση επιβαινόντων υπογράφεται από τον πλοίαρχο ή τον 

κυβερνήτη, ο οποίος βεβαιώνει την ημερομηνία και την ώρα υπογραφής της, βρίσκεται πάντα στο πλοίο και 

επιδεικνύεται σε κάθε σχετικό αίτημα των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών. 

4. Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, είναι εφοδιασμένα με έγχαρτη κατάσταση επιβαινόντων, 

η οποία τηρείται ενημερωμένη από τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη, χωρίς να απαιτείται η θεώρησή της από τη 

Λιμενική Αρχή. Η κατάσταση επιβαινόντων υπογράφεται από τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη, ο οποίος βεβαιώνει 

την ημερομηνία και την ώρα υπογραφής της,βρίσκεται πάντοτε στο πλοίο και επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση από 

τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. 

5. Για τα πλοία των παρ. 3 και 4, ισχύει ότι: 

α. Στην περίπτωση όπου, επί του πλοίου εργάζονται υπήκοοι κράτους εκτός της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., επιπλέον της 

κατάστασης που περιέχει τα στοιχεία της υποπερ. βα΄ της παρ.1, τηρείται και η κατάσταση πληρώματος της 

υποπερ. ββ της παρ. 1, η οποία αφορά, αποκλειστικά, σε αυτούς τους εργαζόμενους.  

β. Η επιπλέον κατάσταση πληρώματος της περ. (α), προσκομίζεται προς θεώρηση από τον πλοίαρχο ή τον 

κυβερνήτη στη Λιμενική Αρχή του πρώτου λιμένα κατάπλου του πλοίου στην ελληνική επικράτεια, όταν εισέρχεται 

από την αλλοδαπή και στη Λιμενική Αρχή του τελευταίου ελληνικού λιμένα από την οποία θα λάβει άδεια 

απόπλου του για το εξωτερικό. Η υποχρέωση θεώρησης της κατάστασης υφίσταται και στην περίπτωση 

επιβίβασης ή αποβίβασης εργαζομένων, κατά τη χρονική περίοδο που το πλοίο παραμένει εντός της ελληνικής 

επικράτειας και υποβάλλεται στη Λιμενική Αρχή στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας βρίσκεται το πλοίο. 
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6. Τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια είναι εφοδιασμένα με έντυπη κατάσταση επιβαινόντων, η οποία 

τηρείται ενημερωμένη από τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη, χωρίς να απαιτείται η θεώρησή της από τη Λιμενική 

Αρχή. Η κατάσταση επιβαινόντων υπογράφεται από τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη, ο οποίος βεβαιώνει την 

ημερομηνία και την ώρα υπογραφής της, βρίσκεται πάντοτε στο πλοίο και επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση από τις 

αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές. 

7. Με ευθύνη του πλοιάρχου ή του κυβερνήτη και υπό την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 3, ο αριθμός των 

επιβαινόντων δεν υπερβαίνει τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό επιβαινόντων, όπως αυτός ορίζεται στα 

πιστοποιητικά του πλοίου.  

 

Άρθρο 14 

Λήψη άδειας απόπλου και δήλωση κατάπλου 

 

1. Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής της περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 3, ισχύει ότι: 

α. Για κάθε σύμβαση ολικής ναύλωσης, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης: 

αα. υποχρεούται σε υποβολή των ναυτιλιακών εγγράφων και πιστοποιητικών, που προβλέπονται για την 

κατηγορία του πλοίου, προς έλεγχο και θεώρηση και σε λήψη άδειας απόπλου, σε υποβολή δήλωσης κατάπλου 

από και προς τηΛιμενική Αρχή του λιμένα παράδοσης και επαναπαράδοσης του πλοίου, αντίστοιχα,και 

αβ. απαλλάσσεται από την υποχρέωση της περ. (α) προς τη Λιμενική Αρχή του κάθε ενδιάμεσου λιμένα 

προσέγγισης, δίχως να αποκλείεται η δυνατότητα λήψης άδειας απόπλου και δήλωσης κατάπλου, εφόσον το 

αιτηθεί, 

όταν αυτοί βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας. 

β. Ειδικότερα, για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής με ολικό μήκος μέχρι και είκοσι τέσσερα (24) μέτρα με 

μεταφορική ικανότητα έως και δώδεκα (12) επιβάτες, που επιτρέπεται να εκναυλώνονται χωρίς να υφίσταται 

υποχρέωση για τήρηση οργανικής σύνθεσης πληρώματος, δύναται να εφαρμόζεται η απόφαση που εκδίδεται κατ’ 

εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 126 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο 

μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτήν. 

γ. Ανεξαρτήτως τόπου παράδοσης ήεπαναπαράδοσης του πλοίου, εφόσον κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης 

της σύμβασης ολικής ναύλωσης πραγματοποιείται είσοδος ή έξοδος στην και από την ελληνική επικράτεια, 

υποχρεούται, κάθε φορά, σε υποβολή τωνναυτιλιακών εγγράφων και πιστοποιητικών,που προβλέπονται για την 

κατηγορία του πλοίου,προς έλεγχο και θεώρηση, σε λήψη άδειας απόπλου και υποβολής δήλωσης κατάπλου, στη 

Λιμενική Αρχή του πρώτου ελληνικού λιμένα κατάπλου ή στη Λιμενική Αρχή του τελευταίου λιμένα απόπλου, 

αντίστοιχα. 

δ. Οι περ. (α) έως (γ) ισχύουν και κατά την εκτέλεση των κινήσεων των άρθρων 15 και 16. 

2. Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής της περ. (β) της παρ. 3 του άρθρου 3 και του άρθρου 8 , ισχύει ότι: 

α. Για κάθε σύμβαση ολικής ναύλωσης, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτηςυποχρεούται σε υποβολή τωνναυτιλιακών 

εγγράφων και πιστοποιητικών,που προβλέπονταιγια την κατηγορία του πλοίου, προς έλεγχο και θεώρηση, και σε 

λήψη αδείας απόπλου και δήλωσης κατάπλου από και στη Λιμενική Αρχή κάθε λιμένα προσέγγισης εντός της 

ελληνικής επικράτειας. Ειδικότερα,όταν το πλοίο εισέρχεται στην ελληνική επικράτεια από την αλλοδαπή,η 

υποχρέωση δήλωσης κατάπλου εκπληρώνεται στην πρώτη πλησιέστερη Λιμενική Αρχή. 

β. Η υποχρέωση του πρώτου εδαφίου της περ. (α), ισχύει και κατά την εκτέλεση των κινήσεων των άρθρων 15 και 

16. Ειδικότερα, όταν το πλοίο εισέρχεται στην ελληνική επικράτεια από την αλλοδαπή, η υποχρέωση δήλωσης 

κατάπλου εκπληρώνεται στη Λιμενική Αρχή του πρώτου ελληνικού λιμένα προσέγγισης του πλοίου. 
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3. Για τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια του άρθρου 10, ισχύει ότι: 

Σε κάθε ταξίδι, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης υποχρεούνται σε υποβολή των ναυτιλιακών εγγράφων και 

πιστοποιητικών, που προβλέπονταιγια την κατηγορία του πλοίου, προς έλεγχο καιθεώρηση και σε λήψη αδείας 

απόπλου και δήλωσης κατάπλου από και στη Λιμενική Αρχή κάθε λιμένα προσέγγισης. Εναλλακτικά, δύναται να 

εφαρμόζεται η απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 126 του Κώδικα Δημοσίου 

Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του ν.δ. 187/1973, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις 

που ορίζονται σε αυτήν. 

4. Για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία ή σημαία άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε., ισχύει ότι: 

α. Εφόσον ο πλους διενεργείται εντός της ελληνικής επικράτειας, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης απαλλάσσεται από 

την υποχρέωση λήψης αδείας απόπλου και δήλωσης κατάπλου από τις και στις Λιμενικές Αρχέςτων λιμένων 

έναρξης,λήξης του ταξιδιού και κάθε ενδιάμεσου λιμένα προσέγγισης.  

β. Ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης υποχρεούται σε δήλωση κατάπλου ή λήψης αδείας απόπλου κατά την είσοδο 

ήέξοδο του πλοίου στην και από την Ελληνική επικράτεια και η σχετική υποχρέωση εκπληρώνεται στη Λιμενική 

Αρχή του πρώτου ελληνικού λιμένα κατάπλου ή στη Λιμενική Αρχή του τελευταίου ελληνικού λιμένα απόπλου, 

αντίστοιχα.  

 

5. Για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό σημαία ή νηολόγιο τρίτης χώρας ή ειδικού φορολογικού εδάφους, του 

Παραρτήματος II του ν. 2859/2000 (Α` 248), ισχύει ότι: 

α. Οπλοίαρχος ή ο κυβερνήτης υποχρεούται σε λήψη αδείας απόπλου και δήλωσης κατάπλου από τις και στις 

Λιμενικές Αρχές των λιμένων έναρξης, λήξης του ταξιδιού και κάθε ενδιάμεσου λιμένα προσέγγισης, εντός της 

ελληνικής επικράτειας. 

β. Κατά την είσοδο στη χώρα και προκειμένου να εκτελεί πλόες εντός της ελληνικής επικράτειας, εφοδιάζεται από 

την αρμόδια τελωνειακή αρχή με Δελτίο Κίνησης (TransitLog), σύμφωνα με τη φορολογική και τελωνειακή 

νομοθεσία.  

 

6. Για τις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 5για τις οποίες προβλέπεται λήψη άδειας απόπλου και υποβολής δήλωσης 

κατάπλου, ισχύει ότι: 

α. η άδεια απόπλου λαμβάνεται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, πριν την ώρα έναρξης του ταξιδίου, και 

β. η δήλωση κατάπλου υποβάλλεται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την ώρα λήξης του ταξιδίου. 

 

7. Ανεξαρτήτως εάν υφίσταται ή μη υποχρέωση περί δήλωσης κατάπλου και λήψης αδείας απόπλου, ο πλοίαρχος 

ή ο κυβερνήτης δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις υποβολής πληροφοριών απόπλου και κατάπλου, 

προσκόμισης προς έλεγχο και θεώρηση των ναυτιλιακών εγγράφων του πλοίου εξαιτίας έκτακτου περιστατικού ή 

καταγγελίας ή άλλου ειδικού λόγου, συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για τον έλεγχο προσώπων κατά τη διέλευση 

των συνόρων της χώρας και καταβολής λιμενικών,λοιπών τελών και δικαιωμάτων που αφορούν στο πλοίο, όπως 

ορίζονται από άλλες διατάξεις.  

 

Άρθρο 15 

Ιδιοχρησιμοποίηση 
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1.α. Επιτρέπεται η ιδιοχρησιμοποίηση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής της περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 

3,εφόσον τα απαιτούμενα στοιχεία της έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά στις αρμόδιες αρχές, μέσω της καταχώρισής 

τους στο «e - ναυλοσύμφωνο», σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην κοινή απόφαση της περ. (β) της 

παρ. 9 του άρθρου 21. 

β. Επιτρέπεται η ιδιοχρησιμοποίηση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής του άρθρου 8, εφόσον τα απαιτούμενα 

στοιχεία της έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά στις αρμόδιες αρχές, μέσω της καταχώρισής τους στο «e - 

CharterPermission», σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην κοινή απόφαση της περ. (α)της παρ. 6 του 

άρθρου 21. 

γ. Επιτρέπεται η ιδιοχρησιμοποίησηεπαγγελματικού πλοίου αναψυχής της περ. (β) της παρ. 3 του άρθρου 3. Η 

ιδιοχρησιμοποίηση δηλώνεται από τον υπόχρεο πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή στη Λιμενική Αρχή στην περιοχή 

αρμοδιότητας της οποίας βρίσκεται το πλοίο, στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης άδειας απόπλου. 

2.Στην περίπτωση κατά την οποία ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής είναι φυσικό πρόσωπο, τεκμαίρεται η 

ιδιοχρησιμοποίηση του πλοίου, εφόσον επιβαίνει ο ίδιος σε αυτό ή πρόσωπα με τα οποία έχει συγγένεια μέχρι 

δεύτερου βαθμού.Στην περίπτωση κατά την οποία ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής είναι νομικό πρόσωπο, 

τεκμαίρεται η ιδιοχρησιμοποίηση του πλοίου, εφόσον επιβαίνει σε αυτό ο νόμιμος εκπρόσωπος ή οποιοσδήποτε 

από τους κατόχους μετοχών ή εταιρικών μεριδίων του νομικού προσώπου ή πρόσωπα με τα οποίαέχουν 

συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμούβαθμού ή είναι σύζυγοι ή συμβιούντες, κατά την έννοια του ν. 4356/2015 (Α` 

181), αυτού. 

3. Τα πλοία των περ. (β) και (γ) της παρ.1 υπό σημαία ή νηολόγιο τρίτης χώρας ή ειδικού φορολογικού εδάφους, 

του Παραρτήματος II του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α` 248), υποχρεούνται σε έκδοση Δελτίου Κίνησης 

(TransitLog). 

 

4. Κατά τηνπερίοδο ιδιοχρησιμοποίησης επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, σύμφωνα με την παρ. 1, δεν 

χορηγείται απαλλαγή από τον δασμό, τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας 

(Φ.Π.Α.) των καυσίμων και λιπαντικών με τα οποία εφοδιάζονται τα πλοία αυτά, σύμφωνα με την εθνική και 

ενωσιακή φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία.  

 

Άρθρο 16 

Δυνατότητα εκτέλεσης μεμονωμένων κινήσεων από επαγγελματικά πλοία αναψυχής κενά επιβατών 

 

1. Κατά το χρονικό διάστημα που επαγγελματικά πλοία αναψυχήςκατά την έννοια της περ. (γ) του άρθρου 1, δεν 

εκτελούν σύμβαση ολικής ναύλωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 3 ή 8, ή δεν τελούν σε καθεστώς ιδιοχρησιμοποίησης, 

σύμφωνα με το άρθρο 15,δύνανται να εκτελούνκενά επιβατών και χωρίς να αίρεται ο επαγγελματικός χαρακτήρας 

τους, τις κάτωθι κινήσεις εντός της ελληνικής επικράτειας, με σκοπό: 

α. την αλλαγή θέσης ελλιμενισμού, ή 

β. την εκτέλεση μεθόρμισης και δοκιμαστικού πλου, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις διαταγές των οικείων 

Λιμενικών Αρχών, ή 

γ. την μετακίνηση σε και από ναυπηγείο με σκοπό την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, επισκευής και λοιπών 

συναφών εργασιών ή την περίπτωση ναυπήγησης, ή 

δ. τον απόπλου ή κατάπλου προς και σε έτερο λιμένα, με σκοπό την έναρξη εκτέλεσης σύμβασης ολικής ναύλωσης 

και την επιστροφή του πλοίου στη θέση ελλιμενισμού του μετά τη λήξη της, εφόσον οι λιμένες αυτοί βρίσκονται 

εντός της ελληνικής επικράτειας, ή 
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ε. τον εφοδιασμό των πλοίων και σκαφών με καύσιμα, νερό και εφόδια, ή 

στ. τη συμμετοχή σε συγκεκριμένη έκθεση για την προβολή και ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, ή 

ζ. τον απόπλου ή κατάπλου προς και σε έτερο λιμένα, για την παραλαβή του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή με σκοπό 

την ιδιοχρησιμοποίηση του πλοίουκαι την επιστροφή του πλοίου στη θέση ελλιμενισμού του μετά τη λήξη της 

ιδιοχρησιμοποίησης, εφόσον οι λιμένες αυτοί βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας. 

2. Κατά την εκτέλεση των κινήσεων των περ. (δ) και (στ) τηςπαρ. 1, χορηγείται απαλλαγή από τον δασμό και τον 

Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) των καυσίμων και των λιπαντικών με τα οποία εφοδιάζονται τα πλοία της 

παρ.2. Η απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. παρέχεται κατά το μέρος που προβλέπεται από τον Κώδικα Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α΄ 248) και την ενωσιακή περί Φ.Π.Α. νομοθεσία.  

 

 

Άρθρο 17 

Ασφάλιση πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων 

 

1.α. Ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής πλοίου αναψυχής ή επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου, υποχρεούται 

να διαθέτει ασφάλιση σε ισχύ, σύμφωνα με τις παρ.2 και 3, για την κάλυψη των αναφερόμενων κινδύνων και 

απαιτήσεων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση πλόων, τον ελλιμενισμό και την αγκυροβολία. Η ύπαρξη της 

απαιτούμενης ασφάλισηςαποδεικνύεται από ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, 

τα οποία κατέχονται επί του πλοίου. 

β. Σε περίπτωση διαπίστωσης από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, μη τήρησης των υποχρεώσεων της περ. (α), 

επιβάλλεται το μέτρο της απαγόρευσης απόπλου του πλοίου ή του σκάφους, μέχρι προσκομίσεως του 

πιστοποιητικού στην Λιμενική Αρχή, ανεξαρτήτως των κυρώσεων της περ. (η) της παρ. 2 του άρθρου 19. 

2.Τα πλοία αναψυχής και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοιαολικής χωρητικότητας ίσης ή μεγαλύτερης των 

300 «Ο.Χ.» (grosstonnage/gt), υπάγονται στο καθεστώς ασφάλισης του π.δ. 6/2012 (Α΄ 7). 

3. Ορίζεται πλαίσιουποχρεωτικής ασφάλισης πλοίου αναψυχής ή επαγγελματικού τουριστικού 

ημερόπλοιουολικής χωρητικότητας μικρότερης των 300 gtγια την, κατ’ ελάχιστον,κάλυψη της αστικής ευθύνης για 

σωματικές βλάβες ή θάνατο, υλικές ζημιές και πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης από πρόσκρουση, σύγκρουση, 

ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία συνιστά ναυτικό ατύχημα, ως εξής:  

α. Για τα πλοία αναψυχής, ισχύουν τα κάτωθι, ελάχιστα, όρια κάλυψης, ανά αναλαμβανόμενο κίνδυνο: 

αα. αστική ευθύνη για θάνατο ή σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων, εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) 

ευρώ, ανά πρόσωπο και επτακόσιες χιλιάδες (700.000) ευρώ, ανά συμβάν, 

αβ. αστική ευθύνη για υλικές ζημιές επιβαινόντων και τρίτων,εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, ανά 

συμβάν,  

αγ.αστική ευθύνη για πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης, εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000 ) ευρώ, ανά συμβάν. 

β. Για τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, ισχύουν τα κάτωθι, ελάχιστα, όρια κάλυψης, ανά 

αναλαμβανόμενο κίνδυνο: 

βα. αστική ευθύνη για θάνατο ή σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων, εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) 

ευρώ, ανά πρόσωπο και ενάμιση εκατομμύριο (1.500.000) ευρώ, ανά συμβάν,  

ββ. αστική ευθύνη για υλικές ζημιές επιβαινόντων και τρίτωνεκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, ανά 

συμβάν, 

βγ. αστική ευθύνη για πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης, εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000 ) ευρώ, ανά συμβάν. 

4. Τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια επιτρεπόμενης μεταφορικής ικανότητας άνω των δώδεκα (12) 

επιβατών, τα οποία εκτελούν διεθνή μεταφορά ή εντάσσονται στην «Κατηγορία Α» ή στην «Κατηγορία Β» και 
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εκτελούν ενδομεταφορές, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/45/ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009 (L 163), για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία, 

υπάγονται στο καθεστώς ευθύνης, ασφάλισης και αποζημιώσεων που προβλέπονταιστον Κανονισμό (ΕΚ) 

392/2009του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την ευθύνη των 

μεταφορέων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών, σε περίπτωση ατυχήματος(L 131) και τον ν. 

4195/2013 (Α΄ 211). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
 

Άρθρο 18 

Ψηφιακά εργαλεία για ταεπαγγελματικά πλοία αναψυχής 

 

1.α. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικήςδημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή με τον τίτλο «e- 

Ναυλοσύμφωνο»(“e - Charterparty”), η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184),λειτουργεί 

μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) σε διασύνδεση με το «e - Μητρώο 

Πλοίων» και τα λοιπά πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),με σκοπό 

τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για την υποβολή στις αρμόδιες ελεγκτικέςυπηρεσίες του 

Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της Α.Α.Δ.Ε., μέσω της ηλεκτρονικής καταχώρισης στην 

εφαρμογή των στοιχείων της έγγραφης, ενυπόγραφης σύμβασης ολικής ναύλωσης ή της ιδιοχρησιμοποίησης 

επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, των επιβαινόντων και των μεταβολών τους. 

β. Μέσω της εφαρμογής της περ. (α), είναι δυνατή η σύναψη ναυλοσυμφώνων με ηλεκτρονικό τρόπο.  

Κάθε διαλειτουργικότητα μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών του «e-Ναυλοσύμφωνο» (“e - Charterparty”) με 

συστήματα τρίτων φορέων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 57 του άρθρου 2 του ν. 

4727/2020, πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 

4727/2020. 

2.α. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή με τον τίτλο «e - 

CharterPermission», η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4727/2020, λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής 

Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) σε διασύνδεση με την ηλεκτρονική εφαρμογή«e -TEPADAH» και τα 

λοιπά πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε., εφόσον απαιτείται, με σκοπό την ηλεκτρονική έκδοση άδειαςτης 

παρ. 1 του άρθρου 8. Στην ίδια εφαρμογή καταχωρίζονται τα απαιτούμενα στοιχεία της ιδιοχρησιμοποίησης 

πλοίου που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 8 ή εκτέλεσης μεμονωμένων κινήσεων πλοίου κενού 

επιβατών, των επιβαινόντων του και τωνμεταβολών τους. 

Κάθε διαλειτουργικότητα μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών του «e - CharterPermission» με συστήματα τρίτων 

φορέων του δημοσίου τομέα, πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το 

άρθρο 84 του ν. 4727/2020. 

3.α. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή με τον τίτλο «e -

TEPADAH» της Α.Α.Δ.Ε. που είναι προσβάσιμηστη διαδικτυακή πύλη www.aade.gr, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής 

Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – Ε.Ψ.Π.). Πρόσβαση στην εφαρμογή έχουν πιστοποιημένοι και μη 

πιστοποιημένοι χρήστες του Ο.Π.Σ.TAXISnet. Η εφαρμογή λειτουργεί σε διασύνδεση με την ηλεκτρονική εφαρμογή 

«e - CharterPermission», με σκοπό την απόδοση και πληρωμή του Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ., προκειμένου να εκδοθεί η «Άδεια 

εκναύλωσης ορισμένης ισχύος επαγγελματικού πλοίου αναψυχής αναγνωρισμένου σύμφωνα με το δίκαιο άλλης 
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χώρας» (“Specified Period Charter Permission”) του άρθρου 8. Τα έσοδα εγγράφονται ως πίστωση στον ειδικό 

φορέα του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακήςτου τακτικού προϋπολογισμού του 

Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εκάστου επομένου οικονομικού έτους. 

Κάθε διαλειτουργικότητα μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών του «e - TEPADAH» με συστήματα τρίτων φορέων του 

δημοσίου τομέαπραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το 

άρθρο 84 του ν. 4727/2020. 

4.α. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δύναται να δημιουργηθεί Ενιαία Ψηφιακή Πύλη 

Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης (Ε.Ψ.Π.Π.Ε.) ως προς τα πλοία του Μέρους Α΄, η οποία είναι προσβάσιμημέσω 

της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr -Ε.Ψ.Π.), σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4727/2020.  

β. Η ψηφιακή πύλη της περ. (α) διασυνδέει όλες τις ψηφιακές εφαρμογές και ταπληροφοριακά συστήματα που 

αφορούν στα πλοίατου παρόντος νόμου.Κάθε διαλειτουργικότητατης Ε.Ψ.Π.Π.Ε.με συστήματα τρίτων φορέων του 

δημοσίου τομέα πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το 

άρθρο 84 του ν. 4727/2020. 

γ. Η ψηφιακή πύλη της περ. (α) λειτουργεί με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και 

Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τελεί υπό τον αποκλειστική 

εποπτεία της. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να αναθέτει σε ιδιώτες το σύνολο ή 

τμήμα της τεχνικής υλοποίησης του έργου αυτού. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

 

Άρθρο 19 

Κυρώσεις 

 

Ποινικές κυρώσεις 

Πλοίαρχος ή κυβερνήτης ο οποίοςσυντάσσει, νοθεύει ή αποδέχεται πλαστά, εικονικά ή ανακριβή ναυλοσύμφωνα 

ή συντάσσει, προσυπογράφει, αποδέχεταιή καταχωρίζει ηλεκτρονικά, όπου προβλέπεται, πλαστές, εικονικές ή 

ανακριβείς καταστάσεις επιβαινόντων τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) ετών. 

Άρθρο 20  

Διοικητικές κυρώσεις 

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 και ανεξάρτητα εάν συντρέχει ποινική ή πειθαρχική δίωξη ή κυρώσεις για την 

παραβίαση της τελωνειακής και φορολογικής νομοθεσίας, για κάθε παράβαση του Μέρους Α΄ και των 

κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων 

(2.000) έως και είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ.  

2.α.Σε περίπτωση εκπρόθεσμης:(i) υποβολήςαίτησης για καταχώριση πλοίου στο e-Μητρώο Πλοίων ιδιωτικού 

πλοίου αναψυχής υπό ελληνική σημαία, ή (ii)υποβολήςαίτησης για καταχώριση στο e-Μητρώο Πλοίων και 

υποβολής εντύπου κατάθεσης δικαιολογητικών, επαγγελματικού πλοίου αναψυχής και επαγγελματικού 

τουριστικού ημερόπλοιου υπό ελληνική ή ξένη σημαία, υποβάλλεται στην, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή, 

ηλεκτρονικό παράβολο για εκπρόθεσμη καταχώριση, ποσού διπλάσιου αυτούπου ορίζεται στην κοινή απόφαση 

της παρ. 2 του άρθρου 21 για την καταχώρισή τουστο e-Μητρώο Πλοίων. 
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β. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής έντυπης αίτησης για καταχώριση μεταβολής στοιχείων πλοίου, ήδη 

καταχωρισμένου στο e-Μητρώο Πλοίων, υποβάλλεται στην, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή, ηλεκτρονικό 

παράβολο για εκπρόθεσμη καταχώριση, ποσού ίσου με αυτό που ορίζεται στην κοινή απόφαση της παρ. 2 του 

άρθρου 21 για την καταχώρισή του στο e-Μητρώο Πλοίων. 

γ. Σε περίπτωση διαπίστωσης, κατόπιν ελέγχου από Λιμενική Αρχή ή από φορολογική ή τελωνειακή αρχή της 

Α.Α.Δ.Ε. ή άλλη ελεγκτική αρχή, η οποία ενημερώνει την Λιμενική Αρχή,μη υποβολήςαίτησης για καταχώριση 

πλοίου στο e-Μητρώο Πλοίων ιδιωτικού πλοίου αναψυχής υπό ελληνική σημαία εντός της προθεσμίας που 

ορίζεται στην κοινή απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 21, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού τριπλάσιου αυτού που 

ορίζεται στην ίδια κοινή απόφαση για την καταχώρισή του στο e-Μητρώο Πλοίων. 

δ. Σε περίπτωση διαπίστωσης, κατόπιν ελέγχουαπό Λιμενική Αρχή ή άλλη αρμόδια υπηρεσίατου Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή της Α.Α.Δ.Ε. ή του Υπουργείου Οικονομικών, μη καταχώρισης μεταβολής 

στοιχείων πλοίου, ήδη καταχωρισμένου στο e-Μητρώο Πλοίων, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην κοινή 

απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 21, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού διπλάσιου αυτού που ορίζεται στην ίδια κοινή 

απόφαση για την καταχώρισή του στο e-Μητρώο Πλοίων. 

ε. Ανεξάρτητα εάν συντρέχει ποινική ή πειθαρχική δίωξη ή κυρώσεις για την παραβίαση της τελωνειακής και 

φορολογικής νομοθεσίας, σε περίπτωση διαπίστωσης εκτέλεσης σύμβασης ναύλωσης από επαγγελματικό πλοίο 

αναψυχής που δεν κατοχυρώνει δικαίωμα δραστηριοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 ή το άρθρο 8ή είναι 

χαρακτηρισμένο ως ιδιωτικό, επιβάλλεταιπρόστιμο ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000) έως και πεντακοσίων 

χιλιάδων (500.000) ευρώ. 

στ. Ανεξάρτητα εάν συντρέχει ποινική ή πειθαρχική δίωξη, για κάθε παράβαση του άρθρου 10,επιβάλλονται οι 

κυρώσεις του άρθρου 157 ή 45, κατά περίπτωση, του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το 

άρθρο μόνο του ν.δ.187/1973 (Α’ 261).  

 

ζα.Ανεξάρτητα εάν συντρέχει ποινική ή πειθαρχική δίωξη, για κάθε παράβαση του άρθρου 17 που αφορά σε 

απογεγραμμένους ναυτικούς και πλοία με υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις 

του άρθρου 157 ή 45, κατά περίπτωση, του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο 

του ν.δ.187/1973.  

ζβ. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης του άρθρου 17 που αφορά σε μη απογεγραμμένους ναυτικούς, 

επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. 

 

η. Ανεξάρτητα εάν συντρέχει ποινική ή πειθαρχική δίωξη, σε περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης των 

υποχρεώσεων της παρ. 4 του άρθρου 13 και των παρ. 4 και 5 του άρθρου14, επιβάλλεταιστον πλοίαρχο ή στον 

κυβερνήτη, πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ. 

θα. Για τα πλοία αναψυχής και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια της παρ. 3 του άρθρου 17, ισχύουν τα 

εξής: 

θαα. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης της υποχρέωσης περί κατοχής επίπλοίου αναψυχής ή 

επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιουτου απαιτούμενουπιστοποιητικού ασφάλισης, σύμφωνα με την παρ. 

(α) της παρ. 1 του άρθρου 18, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πενήντα (50) ευρώ. 

θαβ. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησηςτης υποχρέωσης περί ασφάλισης πλοίου αναψυχής ή επαγγελματικού 

τουριστικού ημερόπλοιου, σύμφωνα με το άρθρο 17, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων (2.000) έως και 

είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ. 

Υπόχρεοι για την καταβολή του προστίμου είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής και 

ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης του. 
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θβ. Για τα πλοία των παρ. 2 και 4 του άρθρου 17 ισχύει ότι σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης της νομοθεσίας 

που μνημονεύεται σε αυτές τις παραγράφους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται, κατά περίπτωση. 

ι. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης των ημερών της περ. (β) της παρ. 6 του άρθρου 22, επιβάλλεται με απόφαση 

του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ για 

κάθε ελλείπουσα ημέρα, σύμφωνα με την περ. (γ) της παρ. 6του άρθρου 22. 

3.α. Το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ.) συντάσσει σχετική έκθεση 

βεβαίωσης παράβασης και ο ενδιαφερόμενος καλείται να εκθέσει τις απόψεις του, εντός προθεσμίας πέντε (5) 

ημερών, από την επίδοση σε αυτόν της σχετικής κλήσης. 

β. Τα πρόστιμα επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Λιμενικής ή Προξενικής 

Αρχής, κατά λόγο αρμοδιότητας.Το ύψος των προστίμων που επιβάλλονται, εξαρτάται, ιδίως, από τις συνθήκες 

τέλεσης της παράβασης, τον βαθμό επανάληψης αυτής, τη βαρύτητά της και τη βλάβη που προκλήθηκε στο 

κράτος. Τα πρόστιμα αποτελούν έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και εμφανίζονται σε σχετικό Αναλυτικό 

Λογαριασμό Εσόδου (Α.Λ.Ε.). 

γ. Σε περίπτωση τέλεσης παράβασης καθ` υποτροπή, τα όρια του προστίμου διπλασιάζονται. Ως υποτροπή νοείται 

η τέλεση νέας παράβασης του Μέρους Α΄ μέσα σε ένα (1) έτος από την τέλεση της προηγούμενης. 

δ. Επιπλέοντων κυρώσεων της περ. (ε) της παρ. 2 και προς διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, η Λιμενική 

Αρχή που βεβαιώνει την παράβαση επιβάλλει το μέτρο της απαγόρευσης απόπλου του πλοίου. Η απαγόρευση 

δύναται να αρθεί μόνο με την καταβολήτου προστίμου ή μόνο με την κατάθεση στη Λιμενική Αρχή εγγυητικής 

επιστολής ποσού διπλάσιου του επιβληθέντος προστίμου που προβλέπεται στην περ.(β) της παρ. 2, που εκδίδεται 

από πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε κράτος -μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και έχει το δικαίωμα αυτό. 

ε. Εξαιρουμένων των κυρώσεων που επιβάλλονται σύμφωνα με τις περ. (α) έως και (ζ), την υποπερ. θα΄ και την 

περ. (ι) της παρ.2, το ύψος του επιβαλλόμενου διοικητικού προστίμου, μειώνεται στο ήμισυ, εάν ο υπόχρεος 

προβεί στην καταβολή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν 

της σχετικής απόφασης επιβολής προστίμου και σε κάθε περίπτωση πριν την άσκηση αίτησης θεραπείας ή 

ιεραρχικής προσφυγής κατά της απόφασης. Στις ανωτέρω περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής ενώπιον 

των διοικητικών δικαστηρίων. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 

Άρθρο 21 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

1.α. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται τα κριτήρια και οι ειδικότερες 

προδιαγραφές της περ. (ε) του άρθρου 1, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι διαδικασίες ελέγχου και εξέτασης 

των στοιχείων τεκμηρίωσης και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τον χαρακτηρισμό επαγγελματικού ή ιδιωτικού πλοίου 

αναψυχής, ως παραδοσιακού. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου, εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 

4200/08/20.1.2015 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β΄ 92). 

β. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται τα κριτήρια και οι ειδικότερες 

προδιαγραφές της περ. (η) του άρθρου 1, οι διαδικασίες ελέγχου και κάθε άλλο θέμα σχετικά μετον χαρακτηρισμό 

επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, ως ιστιοφόρου.Μέχρι την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου, 

εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 4113.147/30.4.2001 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 615). 
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γ. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του 

Ναυτικού Επιμελητήριου Ελλάδος, καθορίζονται τα πάσης φύσεως αποδεικτικά ικανότητας, για τη διακυβέρνηση 

πλοίου αναψυχής, για το οποίο δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης πληρώματος, καθώς και 

κάθε άλλο θέμα σχετικό με την τεκμηρίωση των προσόντων του, ημεδαπού ή αλλοδαπού, κυβερνήτη του. Μέχρι 

την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου, εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 3342/02/21.1.2004 απόφαση του 

Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 478). 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ρυθμίζεται η τήρηση και λειτουργία του 

ηλεκτρονικού Μητρώου πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων του άρθρου 2 και εξειδικεύονται οι 

βασικές αρχές εφαρμογής του, ως εξής: 

Καθορίζονται: (α) οι όροι της λειτουργίας και της πρόσβασης στην εφαρμογή, η διαλειτουργικότητα με συστήματα 

τρίτων φορέων του δημοσίου τομέα, (β) οι διαδικασίες διαβίβασης των απαιτούμενων πληροφοριών για την 

εφαρμογή του Μητρώου και οι αρμόδιες υπηρεσίες έγκρισής τους, (γ) οι διαδικασίες, τα δικαιολογητικά, οι 

προθεσμίες και τα υπόχρεα πρόσωπα για την υποβολή των στοιχείων της παρ. 3του άρθρου 2 και τη μεταβολή 

τους, (δ) οι διαδικασίες για την απενεργοποίηση καταχωρισμένου πλοίου και την εκ νέου ενεργοποίησή του, 

καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εγγραφή πλοίου στο Μητρώο και την ανάπτυξη της εφαρμογής. 

Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρούσας, εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 1209/14.11.2018 κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄5092). 

3.α. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την 

έκδοση, το υπόδειγμα του τύπου και των αναγραφόμενων πεδίων και στοιχείων του Πιστοποιητικού Ελέγχου 

Ξένου Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής (Π.Ε.Ξ.Ε.Π.Α.), της περ. (γ) της παρ. 2 του άρθρου 3και κάθε άλλο σχετικό 

θέμα. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου, εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 3133.1-2/17721/14.3.2018 

απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 883). 

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικήςκαι 

Τουρισμού, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ίδρυσηκαι λειτουργία των 

ναυλομεσιτικών γραφείων της παρ. 5 του άρθρου 3.Μέχρι την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου, 

εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 798/13.1.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Πολιτισμού και 

Τουρισμού (Β΄ 19).  

4.α. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται ο τύπος, τα στοιχεία, η ισχύς 

και κάθε λεπτομέρεια σχετική με το Ειδικό Έντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων Επαγγελματικών Πλοίων Αναψυχής 

(Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α.) της παρ. 2 του άρθρου 4.Μέχρι την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου, εφαρμόζεται η 

υπ’ αρ. 3342/03/16.7.2003 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 1111).  

β. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και 

κάθε αναγκαία διαδικασία και λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 4. 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,εξειδικεύεται ο τρόπος 

προσδιορισμού της παύσης ισχύος της επαγγελματικής δραστηριότητας, επαγγελματικού πλοίου αναψυχής που 

δεν εκπληρώνει την υποχρέωση εκτέλεσης του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης, καθώς και κάθε άλλο 

αναγκαίο θέμα σχετικό με την πράξη της παρ. 1 του άρθρου 7.Μέχρι την έκδοση της απόφασης του πρώτου 

εδαφίου, εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 3133.1/01/4.5.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, 

Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού(Β΄ 775). 
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6.α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονομικών, Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης,μετά από εισήγησητου Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται: (α) οι όροι της λειτουργίας και της 

πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρμογή «e - CharterPermission», η διαλειτουργικότητα με συστήματα τρίτων 

φορέων του δημοσίου τομέα, (β) τα απαιτούμενα στοιχεία και οι διαδικασίες: για την έκδοση - διακοπή - ακύρωση 

- τροποποίηση της άδειας της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 8 ή για την καταχώριση της ιδιοχρησιμοποίησης του 

πλοίου ή της εκτέλεσης μεμονωμένων κινήσεων του πλοίου κενού επιβατών, καθώς και των επιβαινόντων του, (γ) 

οι υπόχρεοι για την καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων και οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου των 

καταχωρισμένων στοιχείων και έγκρισης της άδειας, (γ) το υπόδειγμα της άδειας στην ελληνική και στην αγγλική 

γλώσσα και ο τρόπος υπολογισμούτης χρονικής διάρκειάς της, (δ) ο χρόνος διατήρησης των καταχωρισμένων 

στοιχείων, η επεξεργασία και διασφάλιση της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κάθε άλλο 

θέμα, αναγκαίο για τη λειτουργία και την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής της περ. (α) της παρ. 1 του 

άρθρου 8, σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 18. 

βα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονομικών και Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης,μετά από εισήγησητου Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται: (α) οι όροι της λειτουργίας και της 

πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρμογή «e -TEPADAH», η διαλειτουργικότητα με συστήματα τρίτων φορέων του 

δημοσίου τομέα, (β) ο τρόπος, η διαδικασία και ο χρόνος απόδοσης του Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ., καθώς και κάθε άλλο θέμα, 

αναγκαίο για τη λειτουργία και την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 9, σε συνδυασμό με την 

παρ. 3 του άρθρου 18. 

ββ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών,, δύναται να 

τροποποιούνται οι τιμές των παραμέτρων «Β» και «ο.χ.» του τύπου προσδιορισμού του Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. των περ. 

(β) και (γ) της παρ. 2 του άρθρου 9. 

βγ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται 

εντός του μηνός Ιανουαρίου εκάστου έτους, ορίζονται: (α)η μέγιστη διάρκεια της «Άδειας εκναύλωσης ορισμένης 

ισχύος επαγγελματικού πλοίου αναψυχής αναγνωρισμένου σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας» της περ. (γ) της 

παρ. 1 του άρθρου 8 και (β) η τιμή της παραμέτρου «μ» του τύπου προσδιορισμού του Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. της περ. (γ) 

της παρ. 2 του άρθρου 9, η οποία ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του ίδιου έτους. 

γ. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις για την τήρηση των υποχρεώσεων των πλοίων του άρθρου 8, σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική 

φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

7.α. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να ρυθμίζεται η έκδοση εισιτηρίων 

της παρ. 2 του άρθρου 10, με ηλεκτρονικό τρόπο. 

β. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για 

την προσβασιμότητα τωνεπαγγελματικών τουριστικώνημερόπλοιων, σε άτομα με αναπηρία, τησχετική 

εκπαίδευση του πληρώματος και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

8.Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,καθορίζονται η οργανική σύνθεση πληρώματος 

των πλοίων αναψυχής για τα οποία υφίσταται υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 

11 και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου, εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 

3511.1/17/17.11.2014 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β΄ 3088). 

9. α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται 

ύστερα από γνώμη του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, καθορίζονται, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα,(i) 

υπόδειγμα του ναυλοσυμφώνου του άρθρου 12, το οποίο αφορά στα πλοία της περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 3, 

(ii) οι βασικοί όροι αυτού και (iii) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Μέχρι την έκδοση της απόφασηςτου πρώτου 

εδαφίου, εφαρμόζεται η υπ’αρ. 3133.1 - 10229/4.2.2016 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής (Β΄ 364). 
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β.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονομικών, Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης,κι μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.: 

βα.Kαθορίζονται: (i) οι όροι της λειτουργίας και της πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρμογή «e- 

Ναυλοσύμφωνο»(“e–Charterparty”), η διαλειτουργικότηταμε συστήματα τρίτων φορέων του δημοσίου τομέα, (ii) 

οι διαδικασίες και οι υπόχρεοι για την καταχώριση καιαποδοχή των απαιτούμενων στοιχείων του 

ναυλοσυμφώνου ή της ιδιοχρησιμοποίησης και των επιβαινόντων επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, ο τρόπος 

υπολογισμού του συνόλου των ωρών ναύλωσης, (iii) το υπόδειγμα της κατάστασης επιβαινόντων στην ελληνική 

και στην αγγλική γλώσσα, (iv) ο χρόνος διατήρησης των καταχωρισμένων στοιχείων, η επεξεργασία και 

διασφάλιση της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κάθε άλλο θέμα, αναγκαίο για τη λειτουργία 

και την ανάπτυξητης ηλεκτρονικής εφαρμογής της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 18, 

β.β.καθορίζονται οι λεπτομέρειες υλοποίησης της σύναψης σύμβασης ολικής ναύλωσης επαγγελματικού πλοίου 

αναψυχής με ηλεκτρονικό τρόπο. 

10. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δύναται να μεταβάλλονται τα επιτρεπόμενα 

ποσοστά οριστικής αποβίβασης επιβατώντης περ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 13. 

11.α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την λήψη άδειας απόπλου και δήλωσης κατάπλου του άρθρου 14, 

με ηλεκτρονικό τρόποκαι κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

β. Με όμοια απόφαση, δύναται να καθορίζονταιη ηλεκτρονική έγκριση θέσης ελλιμενισμού, με ηλεκτρονικό 

τρόπο, και η ηλεκτρονική υποβολή τελών για τα πλοία που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος. 

12. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δύναται να αναπροσαρμόζεται το ύψος των 

ασφαλιστικών ποσών της παρ. 3 του άρθρου 17, να καθορίζονται ασφαλιστικά ποσά αναλόγως της μεταφορικής 

ικανότητας του πλοίου και να ρυθμίζεται κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικό με την ασφάλιση πλοίων αναψυχής 

και επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων. 

13. Μεκοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης,καθορίζονται: (α) ο τρόπος χρηματοδότησης της σύστασης και της λειτουργίας της Ενιαίας 

Ψηφιακής Πύλης Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης της παρ. 4 του άρθρου 18, (β) τα δεδομένα που 

καταχωρίζονται, (γ)ο χρόνος υποβολής τους, οι ευθύνες των υπόχρεων, (δ) οι όροι και οι προϋποθέσεις, και (ε) 

κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια που σχετίζεται με την ηλεκτρονική διασύνδεση και διαλειτουργικότητα των 

συστημάτων των εμπλεκόμενων φορέων και την εν γένει λειτουργία της. 

14. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δύναται να 

τροποποιούνται τα όρια των προστίμων του άρθρου 19. 

 

Άρθρο 22 

Μεταβατικές διατάξεις 

1.α. Άδειες του ν. 2743/1999 (Α΄ 211) ή προσωρινές άδειεςτης παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 4256/2014 (Α΄ 

92),παραμένουν σε ισχύ, εφόσον για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής που τις διαθέτουν, έχει πραγματοποιηθεί 

εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4256/2014 σε συνδυασμό με την παρ. 1 

του άρθρου 72 του ν. 4676/2020 (Α’ 67),η διαδικασία για την καταχώρισή τους στο e - Μητρώο Πλοίων, σύμφωνα 

με την κοινή απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 20. Η άδεια φυλάσσεται στο πλοίο και επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση 

των αρμόδιων αρχών.  
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β. Η μη εμπρόθεσμη αίτηση για καταχώριση στο e - Μητρώο Πλοίων, πλοίων της περ. (α), συνεπάγεται την 

αυτοδίκαιη παύση ισχύος της άδειας. Ως ημερομηνία παύσης ισχύος της άδειας, ορίζεται η επομένη από την 

ημερομηνία της έκδοσης ή της τελευταίας θεώρησής της. 

2.α. Προϋπόθεση για καταχώριση πλοίου της περ. (α) της παρ. 1 στο e - Μητρώο Πλοίων, αποτελεί η εκτέλεση 

ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης, εντός του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί: 

αα. από την ημερομηνία της τελευταίας θεώρησης ή της έκδοσης άδειας του ν. 2743/1999, ή  

αβ. από την ημερομηνία έκδοσης προσωρινής άδειας του ν. 4256/2014, μέχρι την ημερομηνία υποβολήςαίτησης 

για την καταχώριση. 

 

β. Ως βάση για τον υπολογισμό των ημερών της περ. (α), ορίζεται ο ελάχιστος αριθμός ημερών της περ. (α) της 

παρ. 1 του άρθρου 4, με αναγωγή στο χρονικό διάστημα της υποπερ. αα΄ ή αβ΄, αντίστοιχα.  

γ. Εάν κατά τον υπολογισμό της περ. (β) προκύπτει έλλειμμα ημερών, ισχύουν τα εξής: 

γα. για επαγγελματικό πλοίο αναψυχής που διαθέτει άδεια του ν. 2743/1999, το έλλειμμα επιτρέπεται να 

συμπληρωθεί απόπλεόνασμα της προηγούμενης πενταετίας από την τελευταία θεώρηση, 

γβ. για επαγγελματικό πλοίο αναψυχής που διαθέτει άδεια του ν. 2743/1999 και προκύπτει έλλειμμα ημερών που 

δεν συμπληρώνεται σύμφωνα με την υποπερ. γα΄, ή διαθέτει προσωρινή άδεια του ν. 4256/2014, καταβάλλεται 

υπέρ του Δημοσίου, ανά ελλείπουσα ημέρα, χρηματικό ποσό ύψους διακοσίων (200) ευρώ για τα πλοίατης 

υποπερ. αα΄ της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 4 ή εκατό (100) ευρώ για τα πλοία των υποπερ. αβ΄ και αγ΄ της 

περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 4. Το αποδεικτικό καταβολής του αναλογούντος ποσού υποβάλλεται στο 

αρμόδιοόργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την 

κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης στον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή του πλοίου, περί του αριθμού των 

ελλειπουσών ημερών ναύλωσης.  

γγ. Η μη τήρηση της προθεσμίας της υποπερ. γβ΄ συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση ισχύος της αδείας.  

δ. Ως βάση υπολογισμού των ημερών ναύλωσης: (i) του πλεονάσματος της υποπερ. γα΄ (ii) για την έκδοση πράξης 

της παρ. 5 και (iii) για την έκδοση πράξης αυτοδίκαιης ή εκούσιας παύσης της ισχύος άδειας του ν. 2743/1999, 

λαμβάνονται, ανά πενταετία, οι τριακόσιες (300) ή οι διακόσιες (200) ή οι εβδομήντα πέντε (75) ημέρες, για τα 

πλοία των υποπερ. αα΄ ή αβ΄ ή αγ΄της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 4, αντίστοιχα. Σε περίπτωση που η άδεια 

του ν. 2743/1999 ίσχυε για διάστημα διαφορετικό από την πενταετία, ο ελάχιστος αριθμός ημερών ναύλωσης 

υπολογίζεται ανάλογα. 

ε. Η καταχώριση πλοίων της περ. (α) στο e - Μητρώο Πλοίων συνεπάγεται την κατάργηση της άδειας που 

διαθέτουν. Για την κατάργηση του πρώτου εδαφίου και έως την ολική λειτουργία του e - Μητρώου Πλοίων, 

εκδίδεται, άπαξ, πράξη από το αρμόδιοόργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την οποία 

ορίζεται η ημερομηνία καταχώρισης του πλοίου στο e - Μητρώο Πλοίων. Ως ημερομηνία κατάργησης της άδειας, 

καθορίζεται η ημερομηνία καταχώρισης του πλοίου στο e - Μητρώο Πλοίων. 

3.α. Για επαγγελματικά πλοία αναψυχής τα οποία, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4256/2014, τελούσαν σε 

καθεστώς κατάσχεσης και διέθεταν άδεια του ν. 2743/1999 σε ισχύ και για τα οποία έχει πραγματοποιηθεί, 

εμπρόθεσμα, αίτηση για την καταχώρισή τους στο e - Μητρώο Πλοίων, σύμφωνα με την περ. (α) της παρ. 1, 

αναστέλλεται η υποχρέωση συμπλήρωσης ελαχίστου αριθμού ημερών ναύλωσης, για χρονικό διάστημα ίσο με 

αυτό της ισχύος του μέτρου της απαγόρευσης απόπλου του πλοίου, που επιβλήθηκε συνεπεία της κατάσχεσης. 

β. Στην περίπτωση όπου, κατά την υποβολή του εντύπου κατάθεσης δικαιολογητικών για την καταχώριση πλοίου 

της παρ. (α) στο e - Μητρώο Πλοίων, δεν υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, στο σύνολο τους, 

λόγω της κατάσχεσης, με ευθύνη του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, υποβάλλονται τα δικαιολογητικά, που 

υπολείπονται, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία άρσης του 

επιβαλλόμενου μέτρου της απαγόρευσης απόπλου τουπλοίου. 



 

34 
 

γ. Για την καταχώριση πλοίου της περ. (α) στο e - Μητρώο Πλοίων, υπολογίζονται οι ημέρες ναύλωσης που 

πραγματοποιήθηκαν εντός του χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε από την ημερομηνία της τελευταίας 

θεώρησης ή της έκδοσης άδειας του ν. 2743/1999 έως την ημερομηνία επιβολής του μέτρου της περ. (α). Ως βάση 

για τον υπολογισμό των ημερών, ορίζεται ο ελάχιστος αριθμός ημερών της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 4, με 

αναγωγή στο χρονικό διάστημα του πρώτουεδαφίου της παρούσας. Εάν κατά τον υπολογισμό των ημερών 

προκύψει έλλειμμα, εφαρμόζονται, αναλογικά, όσα ορίζονται στην περ. (γ) της παρ.2.  

δ. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, το πλοίο καταχωρίζεται στο e - Μητρώο Πλοίων σε κατάσταση «υπό 

κατάσχεση» και εκδίδεται η διοικητική πράξη της περ. (ε) της παρ. 2, με αναφορά στην κατάσταση του πλοίου. Η 

χρονική περίοδος για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης του άρθρου 4 αρχίζει από την 

ημερομηνία άρσης της επιβολής του μέτρου της παρ. (α) της παρούσας. 

4.α. Στην περίπτωση εκούσιας ή αυτοδίκαιης παύσης της ισχύος άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, που 

εκδόθηκε σύμφωνα με τον ν. 2743/1999 ή την παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 4256/2014, οφείλονται και αποδίδονται 

στις αρμόδιες τελωνειακές και φορολογικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., εφόσον αυτό προκύπτει από την εφαρμογή 

του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α’ 248) και της εθνικής και ενωσιακήςτελωνειακής νομοθεσίας: (α) ο αναλογούν 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), για την εισαγωγή ή την απόκτηση του πλοίου και (β) οι αναλογούντες 

δασμοί και επιβαρύνσεις, ο Φ.Π.Α., ο Ειδικός ΦόροςΚατανάλωσης(Ε.Φ.Κ.) ή ο φόρος κατανάλωσηςεπί των 

καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών αγαθών, καθώςκαι οι λοιπές συνεισπραττόμενες επιβαρύνσειςγια τις οποίες το 

πλοίο έτυχε απαλλαγής. Η υποχρέωση του πρώτουεδαφίουδεν καταλαμβάνει την περίπτωση κατάργησης άδειας 

που διέθετε, λόγω καταχώρισης του πλοίου στο e - Μητρώο Πλοίων. 

β. Για τον σκοπό αυτόν,εκδίδεται κατά του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, πράξη του αρμοδίου οργάνου του 

Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στην οποία προσδιορίζεται ηεκούσια ή αυτοδίκαιη παύση της 

ισχύος άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, η οποία κοινοποιείται στις αρμόδιεςτελωνειακές και 

φορολογικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., εντός δέκα (10) ημερών για τη βεβαίωση και είσπραξη των επιβαρύνσεων. 

γ. Για τον καθορισμό της ημερομηνίαςτης περ. (β) , εφαρμόζονται: 

γα. η υπ’ αρ. 3342/01/2004/21.1.2004 απόφαση (Β΄ 478) του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, για άδειες του ν. 

2743/1999 και 

γβ. η απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 20, για προσωρινές άδειες του ν. 4256/2014. 

 

δ.Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του Φ.Π.Α., του συντελεστή Φ.Π.Α. που 

λαμβάνεται υπόψη για τη βεβαίωση και είσπραξη αυτού, εφαρμόζεται το άρθρο 7. Στο πρώτοεδάφιο της 

παρούσας,εμπίπτουν οι περιπτώσεις για τις οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχει εκδοθεί η πράξη 

της παρ. (β). 

 

5.α. Η προθεσμία της περ. (β) της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4256/2014, που αφορά σε αίτηση για τροποποίηση 

πράξης της περ. (α) της παρ. 4 και έχει υποβληθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος Μέρους, λήγει την 

31η.3.2022. 

β. Πράξεις για εκούσια παύση ή διαπίστωση αυτοδίκαιης παύσης που θα εκδοθούν σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 

δύναται να τροποποιηθούν, βάσει νεότερων στοιχείων που θα προσκομιστούν, με αίτηση του ενδιαφερόμενου 

στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών, 

από την έκδοση και την κοινοποίηση της πράξης στον ενδιαφερόμενο και στις αρμόδιες τελωνειακές και 

φορολογικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.. 

6. Ως προς πλοία για τα οποία έχει πραγματοποιηθεί, εμπρόθεσμα, η διαδικασία για καταχώρισή τους στο e - 

Μητρώο Πλοίων, σύμφωνα με την παρ. 1 και των οποίων η εγγραφή δεν έχει ολοκληρωθεί, ισχύει ότι: 
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α. Εφόσον η καταχώριση ολοκληρωθεί έως και την 31η.12.2022, δεν υπέχουν υποχρέωση για συμπλήρωση 

ελάχιστων ημερών ναύλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4, για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την 

ημερομηνία υποβολήςαίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών έως την καταχώριση, ή 

β. εφόσον η καταχώριση ολοκληρωθεί από την 1η.1.2023 και εντεύθεν, απαιτείταινα έχουν εκτελέσει, κατ’ 

ελάχιστον, ημέρες ναύλωσης ανά, ολοκληρωμένο, ημερολογιακό έτος και αρχής γενομένης από 1ης.1.2022. Οι 

ημέρες του πρώτου εδαφίου ορίζονται ως εξής: 

βα. τριάντα πέντε (35) ημέρες, εφόσον δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης πληρώματος, 

σύμφωνα με το άρθρο 11, ή 

ββ. είκοσι πέντε (25) ημέρες,εφόσον υφίσταται υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης πληρώματος, σύμφωνα 

με το άρθρο 11, 

βγ. δεκαπέντε (15) ημέρες για τα ξύλινα πλοία της περ. (στ) της παρ. 1 του άρθρου 1, ανεξάρτητα εάν υφίσταται 

υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης πληρώματος, σύμφωνα με το άρθρο 11 και 

βδ. δέκα (10) ημέρες όταν πρόκειται για πλοία χαρακτηρισμένα ως παραδοσιακά, βάσει της περ. (στ) της παρ. 1 

του άρθρου 1, ανεξάρτητα εάν υφίσταται υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης πληρώματος, σύμφωνα με το 

άρθρο 11. 

γ. Εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της πράξης της περ. (ε) της παρ. 

2, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλει στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής αντίγραφο από το Ειδικό Έντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων του Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής 

(Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α), το οποίο αποτελεί τεκμήριο διενέργειας των ημερών ναύλωσης της περ. (β) της παρούσας. Σε 

περίπτωση μη συμπλήρωσης των ημερών της περ. (β), επιβάλλονται οι κυρώσεις της περ. (ι) της παρ. 2 του άρθρου 

19. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας της παρούσας περίπτωσης, λογίζεται ότι δεν 

συμπληρώθηκαν οι ημέρες των υποπερ. βα΄ έως και βδ΄ της περ. (β). 

7.α. Μέχρι τηνέκδοση της κοινής απόφασηςτης παρ. 9 του άρθρου 20 και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 

της ηλεκτρονικής εφαρμογής που περιγράφεται σε αυτήν και κατά παρέκκλιση των άρθρων 12 και 13, ισχύει ότι: 

αα. αντίγραφα του ενυπόγραφου ναυλοσυμφώνου και της ενημερωμένης κατάστασης επιβαινόντων, 

υποβάλλονται προς θεώρηση, πριν τον απόπλου από τον λιμένα αφετηρίας, στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, 

αβ. τα απαιτούμενα στοιχεία του ναυλοσυμφώνου καταχωρίζονται στο Ειδικό Έντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων 

του Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής (Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α), σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της παρ. 4 του 

άρθρου 21, 

αγ. τα αντίγραφα της υποπερ.αα΄προσυπογράφονται από τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη, ο οποίος βεβαιώνει την 

ημερομηνία και την ώρα προσυπογραφής, βρίσκονται στο πλοίο και επιδεικνύονται σε κάθε σχετικό αίτημααπό 

τις αρμόδιες αρχές, 

αδ. αν κατά τη διάρκεια της ναύλωσης επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή που αφορά στους επιβάτες, σύμφωνα με 

όσα ορίζονταιστο Μέρος Α΄, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης υποχρεούται να προβεί σε σχετική ενυπόγραφη 

σημείωση στην κατάσταση επιβαινόντων,  

αε. αντίγραφο του ναυλοσυμφώνου υποβάλλεται από τον εκναυλωτή, στις αρμόδιες φορολογικές και τελωνειακές 

υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., 

αστ. με ευθύνη του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, τηρείται αρχείο ναυλοσυμφώνων και καταστάσεων 

επιβαινόντων για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ετών από την λήξη του ναυλοσυμφώνου και είναι διαθέσιμο 

στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. και του Υ.ΝΑ.Ν.Π..  

β. Μετά τηνέκδοση της κοινής απόφασηςτης παρ. 9 του άρθρου 21και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 

της ηλεκτρονικής εφαρμογής που περιγράφεται στην παράγραφο αυτή και κατά παρέκκλιση των άρθρων 12 και 
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13, οι υποχρεώσεις της περ. (α)της παρούσας παραγράφου, ισχύουν και για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής 

των οποίων η κατάσταση εγγραφής στο e - Μητρώο Πλοίων δεν έχει επικυρωθεί. 

8.α. Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασηςτης παρ. 9 του άρθρου 21 και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 

της ηλεκτρονικής εφαρμογής που περιγράφεται στην παράγραφο αυτή και κατά παρέκκλιση της περ. (α) της παρ. 

1 του άρθρου 15 ισχύει ότι η ιδιοχρησιμοποίηση δηλώνεται από τον υπόχρεο πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή στην 

οικεία Λιμενική Αρχή στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας βρίσκεται το πλοίο και τα στοιχεία της 

καταχωρίζονται στο Ειδικό Έντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων του Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής 

(Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α), σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 21. 

β. Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της περ. (α) της παρ. 6 του άρθρου 21 και την έναρξη της παραγωγικής 

λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής που περιγράφεται στηνπαράγραφοαυτή και κατά παρέκκλιση της περ. 

(β) της παρ. 1 του άρθρου 15, η ιδιοχρησιμοποίηση δηλώνεται από τον υπόχρεο πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή στην 

οικεία Λιμενική Αρχή στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας βρίσκεται το πλοίο, στο πλαίσιο της διαδικασίας 

χορήγησης άδειας απόπλου και δήλωσης κατάπλου.  

9. Μέχρι την έκδοση τωνκοινών αποφάσεων της περ. (α) και της υποπερ. βα΄ της παρ. 6του άρθρου 21, το 

δικαίωμα εκτέλεσης σύμβασης ναύλωσης από πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, που έχουν χαρακτηριστεί 

επαγγελματικά σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους της σημαίας που φέρουν, διέπεται από τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 3, εξαιρουμένης της υποχρέωσης για την καταβολή του τέλους της περ. (γ) της παρ. 2 

του άρθρου 9. 

ΜΕΡΟΣ Β  ́

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α  ́

Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΙΔΡΥΣΗ – ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ 

 

Άρθρο 23 

Έννοια και σκοπός της Ν.Ε.Π.Α. 

 

 1. Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.) είναι η κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, 

για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της και η οποία θεωρείται εμπορική,με 

αποκλειστικό σκοπό την κτήση κυριότητας, την εκμετάλλευση ή τη διαχείριση πλοίων αναψυχής με ελληνική 

σημαία που χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικά σύμφωνα με το Μέρος Α’. Η σύσταση εταιρειών άλλης νομικής 

μορφής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας, δεν αποκλείεται. 

 
2. Μια Ν.Ε.Π.Α. μπορεί να συμμετέχει σε άλλες Ν.Ε.Π.Α. 
 

 

Άρθρο 24 

Ίδρυση Ν.Ε.Π.Α. 

 

1. Η Ν.Ε.Π.Α. ιδρύεται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα, τους ιδρυτές. Το καταστατικό που προβλέπεται στην παρ. 

3 της παρούσας υπογράφεται από όλους τους ιδρυτές, όπως ορίζει η παρ. 3 του άρθρου 59.  

2. Η Ν.Ε.Π.Α. δύναται να καταστεί μονοπρόσωπη. 
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3. Η σύμβαση με την οποία συστήνεται η Ν.Ε.Π.Α. αποτελεί το καταστατικό της, καταρτίζεται εγγράφως ή ψηφιακά 

από έναν τουλάχιστον ιδρυτή και καταχωρίζεται υπογεγραμμένη, σύμφωνα με την παρ. 1, στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α., 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 58 έως 61. 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, εκτός της ελληνικής και σε μία από τις άλλες επίσημες γλώσσες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις σχέσεις της εταιρείας και των εταίρων με τους τρίτους υπερισχύει το κείμενο στην 

ελληνική. Μέχρι την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 70, τα ανωτέρω 

συντάσσονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. 

4. Η Ν.Ε.Π.Α. αποκτά νομική προσωπικότητα από την ημερομηνία καταχώρισης του καταστατικού της στο Μητρώο 

Ν.Ε.Π.Α.. 

Άρθρο 25 

Περιεχόμενο καταστατικού 

 

1. Το καταστατικό περιέχει: 

α. την επωνυμία και τον σκοπό της εταιρείας, 

β. την έδρα της εταιρείας, 

γ. το ύψος του εταιρικού κεφαλαίου, τον τρόπο καταβολής του και τις μετοχές της εταιρείας, 

δ. τις αρμοδιότητες και τις διαδικασίες σύγκλησηςτου διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης των 

μετόχων, 

ε. τα δικαιώματα των μετόχων, 

στ. τις διαδικασίες για τη διάλυση και την εκκαθάριση της περιουσίας της εταιρείας. 

 

2. Στο καταστατικό ορίζονται τα μέλη του πρώτου διοικητικού συμβουλίου της Ν.Ε.Π.Α. 

3. Το καταστατικό της Ν.Ε.Π.Α. αναφέρει επιπλέον: 

α. Τα ατομικά στοιχεία των φυσικών ή νομικών προσώπων που υπογράφουντο καταστατικό της εταιρείας ή στο 

όνομα και για λογαριασμό των οποίων υπογράφεται το καταστατικό. 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. 

β. Το συνολικό ποσό, τουλάχιστον κατά προσέγγιση, των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας 

και βαρύνουν αυτή. 

Άρθρο 26 

Επωνυμία της Ν.Ε.Π.Α. 

 

1. Η επωνυμία της Ν.Ε.Π.Α. περιλαμβάνει 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.». 

2. Η επωνυμία της Ν.Ε.Π.Α. 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 φανταστική ή να περιλαμβάνει ηλεκτρονική διεύθυνση ή άλλη ένδειξη, άμεσα και διαρκώς 

σχετιζόμενη με την εταιρεία. 



 

38 
 

3. Η επωνυμία της Ν.Ε.Π.Α. αποκλείεται σε περίπτωση πρόκλησης σύγχυσης με άλλη Ν.Ε.Π.Α., Eταιρεία Ιδιωτικών 

Πλοίων Αναψυχής (Ε.Ι.Π.Α.) ή άλλη εταιρεία εγγεγραμμένη στο Γ.Ε.ΜΗ.. 

4. Η επωνυμία της εταιρείας μπορεί να αποτυπώνεται ολόκληρη ή εν μέρει με λατινικούς χαρακτήρες. 

 

Άρθρο 27 

Έδρα της Ν.Ε.Π.Α. 

 

1. Η Ν.Ε.Π.Α. έχει την έδρα της σε Ο.Τ.Α. α’ βαθμού που βρίσκεται στην Ελλάδακαι τη διεύθυνση που αναφέρεται 

στο καταστατικό της. 

2. Η διεύθυνση της παρ. 1 περιέχει κατ’ ελάχιστο οδό, αριθμό, ταχυδρομικό κώδικα και Ο.Τ.Α. α’ βαθμού. 

 

Άρθρο 28 

Έντυπα της Ν.Ε.Π.Α. 

Σε κάθε έντυπο της εταιρείας αναγράφονται τουλάχιστον η επωνυμία, η έδρα και ο αριθμός μητρώου της κατά το 

άρθρο 60. 

Άρθρο 29 

Διάρκεια της Ν.Ε.Π.Α. 

 

1. Η Ν.Ε.Π.Α. έχει διάρκεια ορισμένου χρόνου που καθορίζεται στο καταστατικό. Σε περίπτωση που δεν ορίζεται 

στο καταστατικό συγκεκριμένη διάρκεια, η διάρκεια της Ν.Ε.Π.Α. είναι τριάντα (30) έτη. 

2. Η διάρκεια ορισμένου χρόνου μπορεί να παραταθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που 

λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στην απόφαση αυτή, η διάρκεια της 

Ν.Ε.Π.Α. γίνεται αόριστης διάρκειας. 

3. 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 και αντίστροφα. 

 

Άρθρο 30 

Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο - Ευθύνη ιδρυτών 

 

1. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυση Ν.Ε.Π.Α. ευθύνονται για τις πράξεις αυτές 

απεριόριστα και εις ολόκληρον. Μόνη η εταιρεία εύθυνεταιγια τις πράξεις που έγιναν 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. 

2. Οι ιδρυτές είναι υπεύθυνοι για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη η εταιρεία ή οι καλόπιστοι τρίτοι, 

μέτοχοι ή μη, από 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 κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας, αν 

γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν τις σχετικές πλημμέλειες. Η αξίωση αποζημίωσης της παρούσας παραγράφεται 

μετά παρέλευση πέντε (5) ετών από την ίδρυση της Ν.Ε.Π.Α.. 
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Άρθρο 31 

Κήρυξη της ακυρότητας της Ν.Ε.Π.Α. 

 

1. Η Ν.Ε.Π.Α. κηρύσσεται άκυρη με δικαστική απόφαση μόνο αν: 

α. Η Ν.Ε.Π.Α. και το καταστατικό της δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 23, 24, 25, 26, 27 και 32. 

β. Ο μοναδικός ιδρυτής ή όλοι οι ιδρυτές δεν είχαν την ικανότητα για δικαιοπραξία κατά την υπογραφή της 

εταιρικής σύμβασης. 

2. Η αγωγή ασκείται από κάθε πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον και απευθύνεται κατά της εταιρείας. Το 

δικαστήριο που απαγγέλλει την ακυρότητα διορίζει με την ίδια απόφαση και τους εκκαθαριστές της Ν.Ε.Π.Α.. 

3. Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα της εταιρείας αντιτάσσεται στους τρίτους. Τριτανακοπή 

μπορεί να ασκηθεί μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την υποβολή της απόφασης σε δημοσιότητα. 

4. Μόνη ηακυρότητα δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υποχρεώσεων ή των απαιτήσεων της Ν.Ε.Π.Α., χωρίς να 

βλάπτονται τα αποτελέσματα της κατάστασης εκκαθάρισής της. 

5. Οι μέτοχοι της άκυρης Ν.Ε.Π.Α. υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που κάλυψαν και δεν έχουν ακόμη 

καταβάλει, έως του ποσού που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση του σκοπού της εκκαθάρισης. 

6. Η αγωγή για κήρυξη της ακυρότητας ασκείται μέσα σε ένα (1) έτος από τη σύσταση της Ν.Ε.Π.Α.. 

7. Οι λόγοι ακυρότητας της περ. (α) της παρ. 1 θεραπεύονται αν, μέχρι την κατάθεση των προτάσεων της παρ. 1 

του άρθρου 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, το καταστατικό τροποποιηθεί, ώστε να μην υφίσταται πλέον ο 

λόγος ακυρότητας που αναφέρεται στην αγωγή. Το δικαστήριο που εκδικάζει αγωγή για κήρυξη ακυρότητας της 

Ν.Ε.Π.Α., μπορεί να χορηγήσει στην εταιρεία εύλογη προθεσμία, όχι μεγαλύτερη των τριών (3) μηνών, με σκοπό 

να ληφθεί η απόφαση τροποποίησης του καταστατικού και να υποβληθεί στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α.. Η προθεσμία 

αυτή μπορεί να παραταθεί από το δικαστήριο για έναν (1) ακόμη μήνα. Για το διάστημα που μεσολαβεί το 

δικαστήριο μπορεί να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα. 

 

Άρθρο 32 

Κεφάλαιο της Ν.Ε.Π.Α. 

 

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Ν.Ε.Π.Α. εκφράζεται σε ευρώ. 

2. Ως ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο για την ίδρυση της Ν.Ε.Π.Α. ορίζεται το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) 

ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύσταση της Ν.Ε.Π.Α..  

3. Το κεφάλαιο της Ν.Ε.Π.Α. καλύπτεται με ανάληψη υποχρέωσης καταβολής του. Η καταβολή του κεφαλαίου 

γίνεται σε χρήμα.  

4. Το αρχικό κεφάλαιο της Ν.Ε.Π.Α. καλύπτεται, σύμφωνα με το καταστατικό της, από έναν ή περισσότερους 

ιδρυτές και καταβάλλεται κατά τη σύσταση της εταιρείας στο σύνολό του. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, 

αυτό καλύπτεται στο σύνολό του από μετόχους ή τρίτους, σύμφωνα με τον νόμο,και καταβάλλεται στο ταμείο της 

Ν.Ε.Π.Α..  

5. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με 

προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό 

λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, στην Ε.Ε., ή σε 

χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).  
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Άρθρο 33 

Μετοχές της Ν.Ε.Π.Α. 

 

1. Οι μετοχές της Ν.Ε.Π.Α. είναι μόνο ονομαστικές και ενσωματώνονται σε τίτλο της μιας ή περισσότερων μετοχών. 

2. Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής δεν μπορεί να ορισθεί κατώτερη του ενός ευρώ (1€). 

3. Τα δικαιώματα του μετόχου που πηγάζουν από τη μετοχή είναι ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που 

αντιπροσωπεύει η μετοχή. 

4. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο βιβλίο των μετόχων. Η εγγραφή αυτή 

χρονολογείται και υπογράφεται από τον κύριο και από αυτόν στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση της μετοχής. Μετά 

τη μεταβίβαση κάθε ονομαστικής μετοχής εκδίδεται νέος τίτλος ή γίνεται σημείωση από την εταιρεία στον τίτλο 

που υπάρχει για τη μεταβίβαση που έγινε. Η σημείωση περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις 

αυτού που μεταβιβάζει τη μετοχή και αυτού προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβασή της. Για την εταιρεία μέτοχος 

θεωρείται αυτός που γράφεται στο βιβλίο μετόχων. 

5. Επιτρέπεται με το καταστατικό να επιβάλλονται περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών. Στην περίπτωση 

αυτή, η σχετική διάταξη του καταστατικού αναγράφεται πάνω στον τίτλο της μετοχής. 

 

Άρθρο 34 

Δικαιώματα επί μετοχών της Ν.Ε.Π.Α. - Απαγόρευση κτήσης μετοχών από αλλοδαπούς - μη μέλη ΕΕ, ΕΟΧ 

 

1. Απαγορεύεται σε υπηκόους ή νομικά πρόσωπα κρατών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δεν 

ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο να αποκτούν εμπράγματα δικαιώματα επί μετοχών Ν.Ε.Π.Α., υπό την 

επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 71. 

2. Κατ` εξαίρεση μπορεί να οριστεί με το καταστατικό ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που αναφέρονται στην 

παρ. 1, μπορούν να αποκτούν εμπράγματα δικαιώματα σε μετοχές που αντιπροσωπεύουν συνολικά ποσοστό 

μικρότερο από το πενήντα τοις εκατό (50%) του εκάστοτε εταιρικού κεφαλαίου. 

3. Από την απαγόρευση της παρ. 1 εξαιρείται η απόκτηση μετοχών αιτία θανάτου, λόγω γονικής παροχής ή 

αναγκαστικής εκτέλεσης. Εξαιρείται η σύσταση ενεχύρου επί μετοχών Ν.Ε.Π.Α. για την εξασφάλιση απαιτήσεων 

κατά της εταιρείας ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων. Οι εξαιρέσεις της παραγράφου αυτής δεν συνιστούν 

παρέκκλιση απότην παρ. 1 του άρθρου 5 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, ο οποίος κυρώθηκε με το ν.δ. 

187/1973 (Α’261), και οι οποίες τυγχάνουν εφαρμογής επί των πλοίων της Ν.Ε.Π.Α.. 

 

Άρθρο 35 

Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου της Ν.Ε.Π.Α. 

 

1. Επιτρέπεται να ορίζεται στο καταστατικό ότι το διοικητικό συμβούλιο ή η γενική συνέλευση μπορούν να 

αποφασίζουν την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι του συνολικού ποσού που αναφέρεται στο 

καταστατικό, με έκδοση νέων μετοχών. Στο καταστατικό ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της αύξησης του 

εταιρικού κεφαλαίου. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου κατά τηνπαρούσα δεν αποτελούν τροποποίηση του 

καταστατικού. Η καταβολή του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου γίνεται σε χρήμα. 

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο 

υπέρ των κατά τον χρόνο της αύξησης μετόχων της εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο εταιρικό 
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κεφάλαιο. Αν κάποιος μέτοχος δεν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο 

καταστατικό ή στην απόφαση αύξησης του κεφαλαίου ή δηλώσει ότι δεν πρόκειται να το ασκήσει, οι μετοχές που 

δεν έχουν αναληφθεί διατίθενται στους μετόχους που άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης κατ` αναλογία 

συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.Υπόλοιπο που δεν αναλήφθηκε διατίθεται ελεύθερα από το διοικητικό 

συμβούλιο της εταιρείας. 

3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου 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 απόφαση αυτή στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α.. 

 

Άρθρο 36 

Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου της Ν.Ε.Π.Α. 

1. Επιτρέπεται η γενική συνέλευση να αποφασίζει τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μέχρι το ελάχιστο εταιρικό 

κεφάλαιο, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 31 και την περ. (ζ) της παρ. 2 του άρθρου 49, είτε με μείωση του 

αρχικού αριθμού μετοχών, είτε με μείωση της ονομαστικής αξίας αυτών. 

2. Οι μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου του παρόντος δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. 

3. Με την υποβολή πρακτικού γενικής συνέλευσης αναγγελίας της μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου υποβάλλεται 

περίληψη της απόφασης αυτής δημοσιευμένη τουλάχιστον δύο (2) φορές σε εφημερίδα ή εφημερίδες 

πανελλήνιας κυκλοφορίας με συννημένα τα σχετικά φύλλα.  

4. Η πιστοποίηση της μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται με πρακτικό γενικής συνέλευσης, η οποία 

λαμβάνει χώρα τουλάχιστον σαράντα (40) ημέρες μετά την καταχώριση της απόφασης αναγγελίας μείωσης 

κεφαλαίου στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α., εφόσον ουδείς εκ των δανειστών της Ν.Ε.Π.Α. διατύπωσε εγγράφως στο 

Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. τις αντιρρήσεις του περί αυτού. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Άρθρο 37 

Μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Ν.Ε.Π.Α., διοίκηση και εκπροσώπηση της Ν.Ε.Π.Α. 

 

1. 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. 

2. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ορίζονται υποχρεωτικά πρόεδρος, αντιπρόεδρος και γραμματέας του 

διοικητικού συμβουλίου. Η ιδιότητα του προέδρου ταυτίζεται με αυτή του διευθύνοντα συμβούλου. 

3. Η Ν.Ε.Π.Α. εκπροσωπείται από τον διευθύνοντα σύμβουλο. 

4. Η Ν.Ε.Π.Α. δύναται να εκπροσωπείται από μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτα πρόσωπα που ορίζονται 

με απόφαση αυτού, που καταχωρίζεται υποχρεωτικά στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α.. 

 

Άρθρο 38 

Εκλογή και θητεία διοικητικού συμβουλίου της Ν.Ε.Π.Α. 

 

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 24, εκλέγονται με απόφαση της 

γενικής συνέλευσης των μετόχων. 
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2. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου είναι εξαετής. Το διοικητικό συμβούλιο είναι ελευθέρως ανακλητό και 

επανεκλέξιμο. Αν λήξει η θητεία του διοικητικού συμβουλίου και για οποιονδήποτε λόγο δεν εκλεγεί νέο 

διοικητικό συμβούλιο, η θητεία του παλαιού παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την εκλογή νέου από την αμέσως 

επόμενη γενική συνέλευση. 

3. Αν κενωθεί η θέση ενός μόνο μέλους του διοικητικού συμβουλίου λόγω παραίτησης, θανάτου ή για 

οποιονδήποτε άλλο λόγο, τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγουν σύμβουλο μέχρι τη λήξη της 

θητείας του τρέχοντος διοικητικού συμβουλίου. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη 

γενική συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέγεται με αυτόν τον τρόπο είναι έγκυρες, μέχρι την έγκριση 

ή μη της εκλογής του από τη γενική συνέλευση. Η παρούσα δύναται να εφαρμοστεί άπαξ ανά θητεία διοικητικού 

συμβουλίου. 

Αν, εξαιτίας των παραπάνω λόγων, κενωθεί η θέση περισσοτέρων του ενός μελών του διοικητικού συμβουλίου 

κατά την ίδια θητεία, η γενική συνέλευση εκλέγει νέο διοικητικό συμβούλιο για νέα εξαετή θητεία. 

4. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου επιτρέπεται να είναι ταυτοχρόνως μέλη διοικητικών συμβουλίων άλλων 

Ν.Ε.Π.Α., εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από το καταστατικό. 

5. 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 

γνωστοποίησή της στο διοικητικό συμβούλιο της Ν.Ε.Π.Α. Οι ανωτέρω διατυπώσεις φέρουν το γνήσιο της 

υπογραφής από δημόσια αρχή, εκτός αν υπογράφονται ψηφιακά. Η γνωστοποίηση στο διοικητικό συμβούλιο της 

Ν.Ε.Π.Α. αποδεικνύεται με το αποδεικτικό αποστολής της ή από δικαστικό επιμελητή. 

 

Άρθρο 39 

Καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου της Ν.Ε.Π.Α. 

 

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους, 

τηρούν τον νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Διαχειρίζονται τις εταιρικές 

υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος,εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του 

διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης καιενημερώνουν τα άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 

για τις εταιρικές υποθέσεις. 

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Ιδίως: 

α. Δεν επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας. 

β.Αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά 

τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, 

καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της εταιρείας, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση 

των καθηκόντων τους. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της 

συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων. 

γ.Τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν 

γνωστά σε αυτούς λόγω της ιδιότητας τους ως συμβούλων. 

3. Το καταστατικό της εταιρείας μπορεί να εξειδικεύει περαιτέρω τις υποχρεώσεις της παρ. 2. 

4. Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση 

συμφερόντων με την εταιρεία του ίδιου. 
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5. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή 

σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται 

στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε 

εταιρείες που επιδιώκουν όμοιουςσκοπούς. 

6. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της παρ. 5, η Ν.Ε.Π.Α. δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. 

Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του 

ίδιου του συμβούλου, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της Ν.Ε.Π.Α., προκειμένου 

δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στη Ν.Ε.Π.Α. η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να 

εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση. 

7. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις 

ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στη Ν.Ε.Π.Α.. Η παραγραφή 

επέρχεται πάντως τρία έτη (3) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης. 

 

Άρθρο 40 

Ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Ν.Ε.Π.Α. 

 

1. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Ν.Ε.Π.Α. για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω 

πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. 

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την 

άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες 

συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί 

κατά τον νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων. 

3. Αν από κοινή πράξη περισσότερων μελών του διοικητικού συμβουλίου προήλθε ζημία ή αν για την ίδια ζημία 

ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι, ενέχονται όλοι εις ολόκληρον. Το ίδιο ισχύει και αν έχουν ενεργήσει 

περισσότεροι συγχρόνως ή διαδοχικά και δεν μπορεί να εξακριβωθεί τίνος η πράξη επέφερε τη ζημία. Το 

δικαστήριο όμως μπορεί να αποφασίσει για επιμερισμό της ευθύνης μεταξύ των υπευθύνων, ανάλογα με τη 

βαρύτητα της πράξης, τον βαθμό του πταίσματος και την κατανομή των καθηκόντων των μελών του διοικητικού 

συμβουλίου. Το δικαστήριο μπορεί να ρυθμίσει και το δικαίωμα αναγωγής των υπευθύνων μεταξύ τους. 

4. Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται, προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε 

σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν σε εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη: 

α. με καλή πίστη,  

β. με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και  

γ. με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.  

 

Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στον χρόνο λήψης της απόφασης. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 

φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας. Επίσης το δικαστήριο μπορεί να θεωρήσει ότι δεν 

υφίσταται ευθύνη, προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε εισήγηση ή γνώμη ανεξάρτητου 

οργάνου ή επιτροπής, που λειτουργεί στην εταιρεία, σύμφωνα με τον νόμο. 

 

5.Το παρόν άρθρο και τα άρθρα 39, 41 και 45 εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που ενεργούν 

πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης, σύμφωνα με το άρθρο 45, ή των οποίων η πράξη διορισμού ως μελών 

του διοικητικού συμβουλίου είναι ελαττωματική. 
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6. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά το παρόν άρθρο παραγράφονται μετά από ένα (1) έτος από την τέλεση της 

πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του 

διοικητικού συμβουλίου ή εκείνη της παρ. 5. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο τριετίας 

από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. 

7. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς 

αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο ενός (1) έτους από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον 

συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του 

εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο 

συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν 

αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. 

 

Άρθρο 41 

Ν.Ε.Π.Α. και συνδεόμενα με αυτήν πρόσωπα 

Η Ν.Ε.Π.Α. επιτρέπεται, εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από το καταστατικό, να συμβάλλεται με τους ιδρυτές, 

τους μετόχους, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους υπαλλήλους της, όταν ενεργούν ατομικώς ή ως 

εκπρόσωποι άλλου νομικού ή φυσικού προσώπου. Η Ν.Ε.Π.Α. δεν επιτρέπεται να συνάπτει ναυλοσύμφωνα με 

τουςιδρυτές, τους μετόχους, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους υπαλλήλους της, όταν ενεργούν 

ατομικώς ή ως εκπρόσωποι άλλου νομικού ή φυσικού προσώπου, καθώς και με πρόσωπα με τα οποία έχουν 

συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού ή είναι σύζυγοι ή συμβιούντες κατά την έννοια του ν. 4356/2015 (Α’ 181), 

αυτών. 

 

Άρθρο 42 

Σύγκληση διοικητικού συμβουλίου της Ν.Ε.Π.Α. 

 

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας. Επιτρέπεται, με απόφαση του διοικητικού 

συμβουλίου, να ορίζεται άλλος τόπος συνεδρίασης, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Επιτρέπεται 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. 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. 

2. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο αυτού. Ο πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το 

διοικητικό συμβούλιο, αν ζητηθεί αυτό εγγράφως από μέλος του με αίτηση. Στην αίτηση ορίζονται τα προς 

συζήτηση θέματα. Αν η αίτηση δεν γίνει δεκτή ή παρέλθει άπρακτη επταήμερη προθεσμία από την υποβολή της, 

το διοικητικό συμβούλιο επιτρέπεται να συγκληθεί από το μέλος που το ζήτησε εντός προθεσμίας πέντε (5) 

ημερών από την άρνηση ή τη λήξη της ανωτέρω επταήμερης προθεσμίας, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση 

στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, κατά παρέκκλιση του άρθρου 43, το διοικητικό 

συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως αν παρευρίσκεται ήεκπροσωπείταισε αυτό 

τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού αριθμού των μελών του, η δε απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων. 

 

Άρθρο 43 

Λήψη αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου της Ν.Ε.Π.Α. 
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1. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως αν παρευρίσκεται ή αντιπροσωπεύεται 

σε αυτό το μισό πλέον ενός του συνολικού αριθμού των μελών του. Ο αριθμός των συμβούλων που 

παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό δεν είναι κατώτερος από τρεις. Για την εύρεση του αριθμού της 

απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα. 

2. Στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου προεδρεύει ο πρόεδρος αυτού και, σε περίπτωση απουσίας του, 

ο αντιπρόεδρος. 

3. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο έναν σύμβουλο. Με την ίδια προϋπόθεση μπορεί η 

αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο να ανατεθεί και σε μη μέλη του. 

4. Εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει αυξημένη πλειοψηφία, οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου 

λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο προεδρεύων έχει την 

επικρατούσα ψήφο.  

5. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται σε πρακτικό, που υπογράφεται από όσους έλαβαν 

μέρος στη συνεδρίαση. 

6. Πρακτικό που έχει υπογραφεί από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ισοδυναμεί με απόφαση του 

διοικητικού συμβουλίου και αν ακόμη δεν έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις τουάρθρου42 και των παρ. 1 έως και 5 

του παρόντος. 

7. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου επικυρώνονται από 

τον πρόεδρό του ή από άλλο σύμβουλο που ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο για τον σκοπό αυτό και για το 

συγκεκριμένο κάθε φορά πρακτικό. 

8. Τα έγγραφα που αναφέρονται στις παρ. 1 έως και 7 δύναται να υπογράφονται και ψηφιακά με τη χρήση 

εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής κατά την έννοια της παρ. 20 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). 

 

Άρθρο 44 

Αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου της Ν.Ε.Π.Α. 

 

1. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για θέματα που αφορούν στη διοίκηση της εταιρείας, τη 

διαχείριση της περιουσίας της, την παροχή εγγυήσεων και κάθε εμπράγματης ασφάλειας υπέρ άλλων φυσικών ή 

νομικών προσώπων και για κάθε θέμα για την επιδίωξη του εταιρικού σκοπού. 

2. Από την αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου εξαιρούνται τα θέματα που, κατάτον παρόντα νόμο ή το 

καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης. 

Άρθρο 45 

Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου της Ν.Ε.Π.Α. 

 

1. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει συνολικώς ή κατά μέρος την άσκηση των 

εξουσιών ή των αρμοδιοτήτων του, πλην των θεμάτων εκείνων για τα οποία απαιτείται από το καταστατικό 

συλλογική απόφασή του, σε ένα ή σε περισσότερα μέλη του ή σε τρίτους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση 

των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που αναθέτει. Η απόφαση αυτή καταχωρίζεται αυτούσια στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. 

και ορίζειγια συγκεκριμένο χρόνο, για συγκεκριμένο σκοπό καιειδικά τις ανατιθέμενες αρμοδιότητες και 

εξουσίες.Η ανάθεση αυτή δεν δύναται να ανατεθεί περαιτέρω. 

2. Πράξεις των οργάνων της εταιρείας μέσα στα όρια της κατά τον νόμο εξουσίας τους δεσμεύουν την εταιρεία 

έναντι τρίτων, ακόμη και εάν οι πράξεις αυτές είναι εκτός του εταιρικού σκοπού. 

3. Οι περιορισμοί της εξουσίας οργάνου της εταιρείας από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης 

δεν αντιτάσσονται έναντι τρίτων, ακόμη και αν έχουν καταχωρισθεί στο μητρώο των Ν.Ε.Π.Α. 
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4. Οι καταχωρισεις στο μητρώο και τα πιστοποιητικά που εκδίδονται βάσει αυτών, που αναφέρονται στους 

εκπροσώπους της εταιρείας, αποτελούν πλήρη απόδειξη για την ιδιότητά τους αυτή. 

5. Η αμοιβή των μελών του διοικητικού συμβουλίου για τις υπηρεσίες τους προς την εταιρεία καθορίζεται από τη 

γενική συνέλευση. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 
Άρθρο 46 

Σύγκληση της γενικής συνέλευσης της Ν.Ε.Π.Α. 

 

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Ν.Ε.Π.Α., τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση. Κατ` 

εξαίρεση και εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό, η γενική συνέλευση μπορεί να συνέρχεται σε άλλον τόπο 

στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. Επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση 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, κατόπιν γνωστοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, κανένα 

μέλος της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος της γενικής συνέλευσης 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. 

2. Η γενική συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, από το διοικητικό 

συμβούλιο. Η πρόσκληση αναφέρει το οίκημα, τη χρονολογία, την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση δημοσιεύεται σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα 

έξι (6) τουλάχιστον συνεχόμενες ημέρες της εβδομάδας και κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου έχει 

ευρεία κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα. Αν στην έδρα της εταιρείας εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα, η 

πρόσκληση δημοσιεύεται και σε αυτή. Αν η εταιρεία έχει εκδώσει ονομαστικές μετοχές, η πρόσκληση αρκεί να 

ταχυδρομείται με απόδειξη, τριάντα (30) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, στη διεύθυνση κάθε μετόχου που 

αναφέρεται στο βιβλίο μετόχων. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται η πρόσκληση να αποσταλεί μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του οποίου η διεύθυνση έχει δηλωθεί στο βιβλίο μετόχων και έχει ληφθεί απάντηση 

για τη λήψη αυτής από τη διεύθυνση αυτή. 

3. Η γενική συνέλευση συνεδριάζει εγκύρως, αν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται σε αυτή όλοι οι μέτοχοι ακόμα 

και αν δεν τηρηθούν οι διατυπώσεις της παρ. 2. 

4. Για την παράλειψη της υποχρέωσης του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 επιβάλλεται με απόφαση του αρμοδίου 

οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής διοικητικό πρόστιμο κατά δέσμια αρμοδιότητα στη 

Ν.Ε.Π.Α. ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€), το οποίο διπλασιάζεται για κάθε εταιρική χρήση που συντελείται η 

παράλειψη. Το ανωτέρω έσοδο εγγράφεται ως πίστωση στον ειδικό φορέα της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, 

Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής εκάστου επομένου οικονομικού έτους. 

Άρθρο 47 

Συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης της Ν.Ε.Π.Α. 

 

1. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αν έχει καταθέσει τις μετοχές πριν από τη 

συνέλευση σε τράπεζα και προσκομίσει σχετική απόδειξη ή καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή 

στη συνέλευση κατά την έναρξη της συνεδρίασης. 
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2. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται 

σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό μεγαλύτερο από το πενήντα τοις εκατό (50%) του εταιρικού 

κεφαλαίου. 

3. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η γενική συνέλευση συνέρχεται και πάλι την εικοστή ημέρα από την ημερομηνία που 

ματαιώθηκε η συνεδρίαση και αν η ημέρα αυτή είναι αργία ή εξαιρετέα, την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, 

χωρίς πρόσκληση ή δημοσίευση. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία 

και συνεδριάζει εγκύρως με τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, με οποιοδήποτε ποσοστό εταιρικού 

κεφαλαίου εκπροσωπείται σε αυτή. 

4. Επιτρέπεται με το καταστατικό να ορίζονται θέματα για τα οποία απαιτούνται αυξημένα ποσοστά απαρτίας σε 

σχέση με όσα προβλέπονται στις παρ. 2 και 3. Αν δεν ορίζεται στο καταστατικό συγκεκριμένα αυξημένα ποσοστά 

απαρτίας σε σχέση με όσα προβλέπονται στις παρ. 2 και 3, ως αυξημένο ποσοστό απαρτίας ορίζονταιτα δύο τρίτα 

(2/3) των μετόχων. 

Άρθρο 48 

Λήψη αποφάσεων της γενικής συνέλευσης της Ν.Ε.Π.Α. 

 

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. 

2. Με την επιφύλαξη της περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 55, οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται 

με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή. 

3. Επιτρέπεται με το καταστατικό να ορίζονται θέματα για τα οποία απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία. Αν δεν 

ορίζεται στο καταστατικό συγκεκριμένη αυξημένη πλειοψηφία σε σχέση με όσα προβλέπονται στην παρ. 2, η 

αυξημένη πλειοψηφία ορίζεται στα δύο τρίτα (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. 

 

Άρθρο 49 

Αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης της Ν.Ε.Π.Α. 

 

1. Η γενική συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι 

αποφάσεις της γενικής συνέλευσης δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμη και αυτούς που είναι απόντες ή 

διαφωνούν. 

2. Η γενική συνέλευση, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 25, της παρ. 1 του άρθρου 35και της παρ. 3 του 

άρθρου 38, είναι αποκλειστικώς αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα: 

α. τις τροποποιήσεις του καταστατικού, 

β. την εκλογή και ανάκληση των μελών του διοικητικού συμβουλίου, 

γ. την έγκριση του ισολογισμού ή της λογιστικής κατάστασης της εταιρείας και τη διάθεση των κερδών, 

δ. την απαλλαγή μελών του διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη, 

ε. την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρείας,  

στ. τον διορισμό εκκαθαριστών και 

ζ. τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου. 

Άρθρο 50 

Ακυρότητα αποφάσεων της γενικής συνέλευσης της Ν.Ε.Π.Α. 

 

1. Απόφαση της γενικής συνέλευσης που αντίκειται στον νόμο ή στο καταστατικό είναι άκυρη. 
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2. Η ακυρότητα κηρύσσεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, που δικάζει σύμφωνα με τον 

Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ύστερα από αίτηση του διοικητικού 

συμβουλίου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, εάν αυτοί δεν 

συμφώνησαν στη λήψη της απόφασης ή δεν ήταν παρόντες στη γενική συνέλευση. 

3. Η αίτηση για ακύρωση απόφασης της γενικής συνέλευσης ασκείται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία εξήντα (60) 

ημερών από τη χρονολογία λήψης της απόφασης και απευθύνεται κατά της εταιρείας. 

Άρθρο 51 

Διαδικασία διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης της Ν.Ε.Π.Α. 

 

1. Στην αρχή κάθε συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης και πριν αυτήυπεισέλθει 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 παρ. 6.  

2. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης καταχωρίζονται σε πρακτικό που υπογράφεται από τους παρόντες 

μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους. Αν κάποιος αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό, γίνεται σχετική αναφορά 

σε αυτό. 

3. Κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να καταχωρισθεί στο πρακτικό η γνώμη του σε περίληψη. 

4. Απόφαση γενικής συνέλευσης λαμβάνεται και με την υπογραφή όλων των μετόχων σε πρακτικό, χωρίς να 

απαιτούνται άλλες διατυπώσεις. Η υπογραφή δύναται να είναι εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή κατά την 

έννοια της παρ. 20 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184). 

5. Στις συζητήσεις της γενικής συνέλευσης, όταν καλούνται, συμμετέχουν και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. 

Στη λήψη των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης αυτά συμμετέχουν, μόνο αν είναι μέτοχοι ή εκπροσωπούν 

μετόχους. 

6. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης επικυρώνονται από 

τον πρόεδρο και τον γραμματέα της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο καταστατικό. 

Επικυρωμένα αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης εκδίδει, αν αυτό 

προβλέπεται στο καταστατικό, και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου. Τα επικυρωμένα αντίγραφα φέρουν 

το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή εκτός εάν υπογράφονται ψηφιακά. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΒΙΒΛΙΑ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 

Άρθρο 52 

Λογιστικά αρχεία και εταιρική χρήση της Ν.Ε.Π.Α. 

 

1. 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. 

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το διοικητικό συμβούλιο συντάσσει ισολογισμό ή λογιστική κατάσταση, εάν 

τηρούνται λογιστικά αρχεία με απλογραφικό σύστημα, όπου φαίνεται η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά 

την τελευταία ημέρα της εταιρικής χρήσης, βάσει των λογιστικών αρχείων που τηρεί η εταιρεία, εκτός εάν το 

καταστατικό ορίζει διαφορετικά. 
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3. Τα λογιστικά αρχεία της εταιρείας τηρούνται στην ελληνική γλώσσα. Οι πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων, που 

χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικά, επιτρέπεται να τηρούν λογιστικά αρχεία και σε άλλη γλώσσα, εάν αυτό 

αποφασιστεί από τη γενική συνέλευση ή προβλέπεται στο καταστατικό. 

 

Άρθρο 53 

Διάθεση κερδών της Ν.Ε.Π.Α. 

 

1. Η διάθεση των καθαρών κερδών γίνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης. Δεν είναι υποχρεωτική η διανομή 

μερίσματος ή ο σχηματισμός αποθεματικού, εκτός αν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά. 

2. Στο καταστατικό μπορεί να ορίζεται ότι ο ισολογισμός ή η λογιστική κατάσταση της εταιρείας, που συντάσσεται 

από το διοικητικό συμβούλιο πριν υποβληθεί για έγκριση στη γενική συνέλευση, έχει προηγουμένως ελεγχθεί από 

ανεξάρτητους ελεγκτές και συνοδεύεται από σχετική έκθεσή τους. 

3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης εκλέγονται οι ελεγκτές από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

(Σ.Ο.Ε.Λ.) ή από ελεγκτικές επιχειρήσεις και ευθύνονται έναντι της εταιρείας και των μετόχων για κάθε πταίσμα. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

Άρθρο 54 

Δικαιώματα μειοψηφίας 

 

1. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, το διοικητικό 

συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικώς τη γενική συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 

την ημέρα που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν η 

αίτηση δεν γίνει δεκτή, η γενική συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας 

της εταιρείας, που δικάζει, ύστερα από αίτηση των παραπάνω μετόχων, κατά τη διαδικασία της εκούσιας 

δικαιοδοσίας. Η υποχρεωτική γενική συνέλευση της παρούσας βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως με 

τα θέματα που της ορίζει η απόφαση του δικαστηρίου, με οποιοδήποτε ποσοστό εταιρικού κεφαλαίου 

εκπροσωπείται σε αυτή. 

2. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου αναβάλλεται 

υποχρεωτικώς, για μία μόνο φορά και για δέκα (10) το πολύ ημέρες, η λήψη απόφασης από τη γενική συνέλευση 

για όλα ή ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

3. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, το διοικητικό 

συμβούλιο παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την 

περιουσιακή κατάσταση της Ν.Ε.Π.Α.. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών 

για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αν οι πληροφορίες δεν παρασχεθούν ή σε 

περίπτωση αμφισβήτησης ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας της άρνησης εκ μέρους του διοικητικού 

συμβουλίου, το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, που δικάζει ύστερα από αίτηση των παραπάνω 

μετόχων, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, δύναται να διατάξει την παροχή των πληροφοριών. Η 

απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. 

4. `Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, το Μονομελές 

Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, που δικάζει σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κατά τη 

διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, μπορεί να διατάξει τον έλεγχο της εταιρείας, αν πιθανολογείται κακή 

διαχείριση των υποθέσεών της. Με την απόφασή του το δικαστήριο διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο για τη 



 

50 
 

διεξαγωγή του ελέγχου, ορίζει τους ελεγκτές, καθώς και το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο αυτοί υποχρεούνται 

να ολοκληρώσουν τον έλεγχο. 

5. Το διοικητικό συμβούλιο, σε περίπτωση που διατάσσεται ο έλεγχος της εταιρείας, έχει υποχρέωση να 

συνδράμει στη διεξαγωγή του. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

Άρθρο 55 

Λύση της Ν.Ε.Π.Α. 

 

1. Η Ν.Ε.Π.Α. λύεται: 

α. όταν λήξει ο χρόνος διάρκειάς της εφόσον δεν έχει καταστεί αορίστου χρόνου, 

β. με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία επί του συνολικού 

αριθμού των μετοχών της εταιρείας, 

γ. με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, 

δ. με τελεσίδικη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, που δικάζει σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής 

Δικονομίας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο 

συμφέρον ή του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αν η Ν.Ε.Π.Α. επιδιώκει διαφορετικό σκοπό από 

αυτόν που αναφέρεται στο άρθρο 23, 

ε.αυτοδικαίως, αν παρέλθει χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία καταχώρισης του 

καταστατικού στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. και η Ν.Ε.Π.Α. δεν προκαλέσει σημείωση στο μητρώο Ν.Ε.Π.Α. ότι απέκτησε 

την κυριότητα ή ότι ανέλαβε την εκμετάλλευση ή διαχείριση πλοίου αναψυχής που έχει χαρακτηριστεί ως 

επαγγελματικό, 

στ. αυτοδικαίως, αν παρέλθει χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία που έπαυσε να 

έχει η Ν.Ε.Π.Α. την κυριότητα ή την εκμετάλλευση ή τη διαχείριση πλοίου αναψυχής που χαρακτηρίζεται ως 

επαγγελματικό, 

ζ. αυτοδικαίως, αν παρέλθει χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης 

διοικητικής πράξης, σύμφωνα με το Α΄ Μέρος, με την οποία έπαυσε να χαρακτηρίζεται ως επαγγελματικό το 

μοναδικό πλοίο αναψυχής που η Ν.Ε.Π.Α. έχει στην κυριότητά ή την εκμετάλλευση ή τη διαχείριση της, 

η. αυτοδικαίως, αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 34. 

Στις περ. (ε), (στ), και (ζ), το χρονικό διάστημα αυξάνεται σε σαράντα οκτώ (48) μήνες, αν πρόκειται για πλοίο 

αναψυχής υπό ναυπήγηση.  

2. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρέλευσης του χρόνου διάρκειάς της και εφόσον δεν άρχισε η διανομή της 

περιουσίας της, μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται και 

καταχωρίζεται στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α., μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από τη λύση της. Η απόφαση αυτή 

λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και εφαρμόζεται το άρθρο 29. 

Άρθρο 56 

Εκκαθάριση της Ν.Ε.Π.Α. 

 

1. Η Ν.Ε.Π.Α. όταν λυθεί, εκτός από την περίπτωση της πτώxευσης, περιέρχεται σε κατάσταση εκκαθάρισης και 

θεωρείται ότι υπάρχει μόνο για τον σκοπό της εκκαθάρισης. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης η γενική συνέλευση 

των μετόχων εξακολουθεί να λειτουργεί. 
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2. Η εκκαθάριση γίνεται από εκκαθαριστή ή εκκαθαριστές που ορίζονται από τη γενική συνέλευση, αν αυτοί δεν 

ορίζονται από το καταστατικό. Η γενική συνέλευση, με απόφασή της, μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλέσει τους 

εκκαθαριστές και να ορίσει νέους. 

3. Στην περ. (α), (ε), (στ) και (ζ) της παρ. 1 του άρθρου 55, αν δεν ορίζονται εκκαθαριστές από το καταστατικό, 

εκκαθαριστές είναι τα, κατά τον χρόνο της λύσης της εταιρείας, μέλη του διοικητικού συμβουλίου. 

4. Με τον ορισμό των εκκαθαριστών παύει η εξουσία του διοικητικού συμβουλίου. Για τις ανάγκες της 

εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές επέχουν θέση διοικητικού συμβουλίου και εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 37 

έως και 45. 

Άρθρο 57 

Υποχρεώσεις εκκαθαριστών 

 

1. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση να προκαλέσουν, χωρίς καθυστέρηση, σημείωση στο μητρώο των 

ναυτιλιακών εταιρειών πλοίων αναψυχής, για τη λύση της εταιρείας και τη θέση αυτής σε εκκαθάριση. Η Ν.Ε.Π.Α. 

εισέρχεται σε καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης την ημερομηνία της απόφασης της γενικής συνέλευσης της περ. 

(β) της παρ. 1 του άρθρου 55, εφόσον καταχωριστεί το σχετικό πρακτικό στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α.. 

2. Οι εκκαθαριστές διενεργούν απογραφή της εταιρικής περιουσίας, προβαίνουν σε κάθε αναγκαία πράξη για τη 

ρευστοποίησή της, ικανοποιούν τους δανειστές και καταβάλλουν το πλεόνασμα στους μετόχους της εταιρείας. 

3. Αν η εκκαθάριση διαρκείπέραν του έτους, οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση να συγκαλούν τη γενική 

συνέλευση των μετόχων και να υποβάλουν σε αυτή τους, μέχρι τη σύγκλησή της, λογαριασμούς εκκαθάρισης. 

4. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση, χωρίς καθυστέρηση, να προκαλέσουν σημείωση στο μητρώο Ν.Ε.Π.Α. για 

την περάτωση της διαδικασίας εκκαθάρισης. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 

ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

Άρθρο 58 

Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. 

 

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τηρεί ειδικό μητρώο για τις Ν.Ε.Π.Α. που ονομάζεται «Μητρώο 

Ν.Ε.Π.Α.». Το Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. δύναται να λειτουργεί πλήρως ψηφιακά σύμφωνα με την απόφαση που 

προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 70. 

 

Άρθρο 59 

Εποπτεία Μητρώου Ν.Ε.Π.Α. 

 

1. Η τήρηση του Μητρώου Ν.Ε.Π.Α. εποπτεύεται από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του 

Πρωτοδικείου Πειραιά 

2. Στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. καταχωρίζονται όλες οι Ν.Ε.Π.Α.. 

3. Το καταστατικό που υποβάλλεται προς καταχώριση στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. υπογράφεται από τους ιδρυτές. Το 

γνήσιο της υπογραφής τους θεωρείται από δημόσια αρχή ή συμβολαιογράφο, εκτός εάν το καταστατικό φέρει τις 

εγκεκριμένες ηλεκτρονικές υπογραφές των ιδρυτών. Η θεώρηση του γνήσιου των υπογραφών από δημόσια αρχή 
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ή συμβολαιογράφο απαιτείται και για τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που εκδίδουν αντίγραφα πρακτικών 

συνεδριάσεων των οργάνων της Ν.Ε.Π.Α., εκτός αν έχουν υπογραφεί ψηφιακά.  

4. Τα πρακτικά της παρ. 3 υποβάλλονται στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από 

την ημερομηνία της συνεδρίασης, άλλως δεν δύναται να καταχωρηθούν.  

 

Άρθρο 60 

Λειτουργία Μητρώου Ν.Ε.Π.Α. 

 

1. Το μητρώο αποτελείται από: 

α. το βιβλίο μητρώου ναυτιλιακών εταιρειών πλοίων αναψυχής, 

β. τον φάκελο κάθε εταιρείας, 

γ. τη μερίδα κάθε εταιρείας και 

δ. το ευρετήριο των εταιρειών. 

2. Στο βιβλίο μητρώου καταχωρίζεται κατά χρονολογική σειρά η επωνυμία της εταιρείας που γίνεται δεκτή προς 

καταχώριση. Οι εταιρείες που καταχωρίζονται αριθμούνται. Ο αριθμός αυτός είναι μοναδικός, αποτελεί τον 

αριθμό μητρώου της εταιρείας και αναγράφεται στον φάκελο και στη μερίδα αυτής. Ο αριθμός μητρώου 

αναφέρεται σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται για να καταχωρισθεί, καθώς και σε κάθε έγγραφο ή πιστοποιητικό 

που προέρχεται από την υπηρεσία του μητρώου και αφορά σε καταχωρισμένη εταιρεία. Ο αριθμός μητρώου 

εταιρείας που λύθηκε δεν δίδεται σε άλλη εταιρεία. 

3. Στον φάκελο της εταιρείας τηρούνται το καταστατικό και όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται για καταχώριση 

στη μερίδα της εταιρείας. 

4. Κατά την καταχώριση στη μερίδα της εταιρείας σημειώνονται η χρονολογία της εταιρικής σύμβασης, η 

επωνυμία, η έδρα, η διάρκεια, η διεύθυνσή της, καθώς και το κεφάλαιο αυτής. Επίσης, αναγράφονται τα 

ονοματεπώνυμα, οι διευθύνσεις της κατοικίας, οι αριθμοί των δελτίων αστυνομικής ταυτότητας ή άλλων 

αποδεικτικών στοιχείων ταυτότητας, που εκδίδονται με βάση την ειδική νομοθεσία κάθε χώρας, οι αριθμοί 

φορολογικού μητρώου των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των προσώπων τα οποία, από κοινού ή χωριστά, 

εκπροσωπούν την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως και δεσμεύουν αυτήν έναντι τρίτων, καθώς και του 

προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των εγγράφων που κοινοποιούνται προς την εταιρεία. 

Στη μερίδα της εταιρείας σημειώνονται τα πλοία που έχει στην κυριότητα ή στην εκμετάλλευση ή στη διαχείρισή 

της και ο αριθμός της διοικητικής πράξης με την οποία αυτά χαρακτηρίζονται ή παύουν να χαρακτηρίζονται ως 

επαγγελματικά πλοία αναψυχής. Μεταβολές των παραπάνω σημειώνονται στη μερίδα της εταιρείας αμέσως μετά 

την υποβολή των σχετικών εγγράφων. Τροποποιήσεις του καταστατικού σημειώνονται στη μερίδα αμέσως μετά 

την υποβολή αντιγράφου της απόφασης της γενικής συνέλευσης, στην οποία αναφέρεται ολόκληρο το κείμενο 

των άρθρων που τροποποιούνται. Σημειώνονται, επίσης, η διάλυση της εταιρείας, ο διορισμός ή η αντικατάσταση 

των εκκαθαριστών, η περί αναβίωσης της εταιρείας απόφαση της γενικής συνέλευσης και κάθε δικαστική 

απόφαση που κηρύσσει την εταιρεία σε πτώxευση ή διορίζει ή αντικαθιστά σύνδικο. 

5. Στο ευρετήριο των εταιρειών αναγράφεται κατ` αλφαβητική σειρά η ακριβής επωνυμία της εταιρείας. Δίπλα 

από την επωνυμία κάθε εταιρείας αναγράφεται ο αριθμός μητρώου της, καθώς και η ημερομηνία καταχώρισης 

αυτής. 

6. Οι φάκελοι και οι μερίδες ταξινομούνται με βάση τον αριθμό μητρώου της εταιρείας. 

7. Οι καταχωριστέες πράξεις της Ν.Ε.Π.Α. στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 8 του 

άρθρου 70. 
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Άρθρο 61 

Καταχώριση καταστατικού και αρμοδιότητες επόπτη Μητρώου Ν.Ε.Π.Α. 

 

1. Με την υποβολή του καταστατικού και αν η εταιρεία έχει συσταθεί νομοτύπως, αυτός που τηρεί το μητρώο το 

καταχωρίζει στο βιβλίο μητρώου και στο αλφαβητικό ευρετήριο και επιπλέον ανοίγει φάκελο και μερίδα της 

εταιρείας. 

2. Αν αυτός που τηρεί το Μητρώο διαπιστώσει ότι το καταστατικό δεν έχει καταρτισθεί νομοτύπως, δεν το 

καταχωρίζει, αλλά το διαβιβάζει στον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Πειραιά, 

ενημερώνοντας εγγράφως τους ιδρυτές. Η καταχώριση του καταστατικού της εταιρείας στην περίπτωση του 

πρώτου εδαφίου γίνεται μόνο μετά από πράξη του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του 

Πρωτοδικείου Πειραιά. Κατά απορριπτικής πράξης του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του 

Πρωτοδικείου Πειραιά, επιτρέπεται προσφυγή στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιά, που δικάζει σύμφωνα με τον 

Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. 

3. Η παρ. 2 εφαρμόζεται αναλόγως και για τις τροποποιήσεις του καταστατικού ή τη μεταβολή της εκπροσώπησης 

της εταιρείας, καθώς και για κάθε άλλη πράξη ή στοιχείο που καταχωρίζεται στο μητρώο. 

4. Για οποιαδήποτε καταχώριση στο μητρώο υποβάλλεται αίτηση. Για την καταχώριση του καταστατικού που 

αναφέρεται στην παρ. 1 προκαταβάλλεται πάγιο τέλος υπέρ του Δημοσίου διακοσίων πενήντα (250) ευρώ. Για τις 

καταχωρίσεις αποφάσεων των οργάνων της εταιρείας προκαταβάλλεται τέλος εβδομήντα (70) ευρώ για κάθε 

καταχώριση. 

5. Οι πράξεις του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Πειραιά είναι άμεσα 

εκτελεστές και δεσμεύουν τη διοίκηση. 

Άρθρο 62 

Πράξεις και στοιχεία του Μητρώου Ν.Ε.Π.Α. σε σχέση με τρίτους 

 

1. Η Ν.Ε.Π.Α. δεν μπορεί να αντιτάξει σε τρίτους πράξεις ή στοιχεία που δεν αναγράφονται στη μερίδα της, εκτός 

αν αποδεικνύει ότι ο τρίτος είχε γνώση αυτών. 

2. Πράξεις ή στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί στο μητρώο δεν αντιτάσσονται σε τρίτους πριν από την παρέλευση 

δεκαπέντε (15)ημερών από την καταχώρισή τους, αν οι τρίτοι αποδεικνύουν ότι δεν ήταν δυνατόν να τα 

γνωρίζουν. 

3. Οι τρίτοι μπορεί να επικαλούνται πράξεις ή στοιχεία για τα οποία οι διατυπώσεις δημοσιότητας δεν 

ολοκληρώθηκαν ακόμη, εκτός αν η έλλειψη δημοσιότητας τα καθιστά ανίσχυρα. 

 

Άρθρο 63 

Πρόσβαση στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. 

 

Το Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. είναι δημόσιο έγγραφο. Η πρόσβαση σε αυτό και η λήψη αντιγράφων είναι ελεύθερη. Οι 

πληροφορίες σχετικώς με την επωνυμία της εταιρείας, τον αριθμό μητρώου, την ημερομηνία καταχώρισης, την 

έδρα και τη διάρκειά της δημοσιεύονται σε σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 64 

Απαγόρευση μετατροπών 
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1. Μετατροπή εταιρείας άλλης νομικής μορφής σε Ν.Ε.Π.Α. δεν επιτρέπεται. 

2. Μετατροπή Ν.Ε.Π.Α. σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής δεν επιτρέπεται. 

 

Άρθρο 65 

Φορολογικά θέματα Ν.Ε.Π.Α. 

 

1. Τα άρθρα 1 και 2 του ν. 27/1975 (A’ 77) εφαρμόζονται και για τη Ν.Ε.Π.Α., εφόσον είναι πλοιοκτήτρια, καθώς 

και για τους μετόχους αυτής. 

2. Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος και οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, εκτός 

τελών χαρτοσήμου και Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίων: 

α. η διανομή κερδών και το καθαρό προϊόν εκκαθάρισης αυτής, με εξαίρεση τις αμοιβές των μελών του 

διοικητικού συμβουλίου, που υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η περ. (δ) της 

παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 (Α’167). 

β. η ανάληψη κεφαλαίου και οι σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις, 

γ. οι εγγραφές στα τηρούμενα από την εταιρεία λογιστικά αρχεία, τα εισερχόμενα στην Ελλάδα δικαιολογητικά 

και άλλα έγγραφα που αφορούν σε πράξεις της εταιρείας στην αλλοδαπή, 

δ. οι καταθέσεις και τα προς την εταιρεία δάνεια των μετόχων. Η απαλλαγή δεν καταλαμβάνει τον φόρο 

εισοδήματος για τους τόκους καταθέσεων της εταιρείας, καθώς και τους τόκους που προκύπτουν από δάνεια που 

χορηγούν οι μέτοχοι στην εταιρεία, 

ε. η κεφαλαιοποίηση των κερδών, και 

στ. η μη ανάληψη από τους μετόχους των κερδών. 

 

3. Η παρ. 2 δεν εφαρμόζεται για Ν.Ε.Π.Α., οι οποίες διαχειρίζονται ή εκμεταλλεύονται επαγγελματικά πλοία 

αναψυχής κατάτο Μέρος Α’, τα οποία ανήκουν σε τρίτους, αναφορικώς με τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τον 

φόρο εισοδήματος. 

 

4. Οι Ν.Ε.Π.Α. που διαχειρίζονται ή εκμεταλλεύονται επαγγελματικά πλοία αναψυχής που ανήκουν σε τρίτους, 

τηρούν λογιστικά αρχεία με διπλογραφικό σύστημα και έχουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ν. 

4308/2014 (Α΄251). Οι Ν.Ε.Π.Α. που είναι πλοιοκτήτριες επαγγελματικών πλοίων αναψυχής έχουν υποχρέωση να 

τηρούν στην ελληνική γλώσσα απλογραφικό λογιστικό σύστημα, να εκδίδουν, να λαμβάνουν και να φυλάσσουν 

τα προβλεπόμενα από τον νόμο αυτό παραστατικά των συναλλαγών τους, καθώς και να υποβάλλουν στον 

Προϊστάμενο της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) τις προβλεπόμενες δηλώσεις και 

φορολογικά στοιχεία. Ειδικά στην περίπτωση εκμετάλλευσης πλοίων δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του ν. 

27/1975 οι Ν.Ε.Π.Α. έχουν απλοποιημένες υποχρεώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 13 του άρθρου 30 

του ν.4308/2014. 

5. Οι Ν.Ε.Π.Α. που έχουν στην κυριότητά τους πλοία των οποίων η χορηγούμενη, κατά το Μέρος Α’ , άδεια 

επαγγελματικού σκάφους έπαυσε να ισχύει, έχουν τις ίδιες φορολογικές υποχρεώσεις που ισχύουν και για τα 

ιδιωτικά σκάφη αναψυχής. 

6.Για την απαλλαγή από τον Φ.Π.Α., τις δασμοφορολογικές και λοιπές συνεισπραττόμενες επιβαρύνσεις των 

επαγγελματικών πλοίων αναψυχής των οποίων Ν.Ε.Π.Α. έχει την κυριότητα, την εκμετάλλευση ή τη διαχείριση, 

καθώς και για τη φορολογική μεταχείριση αυτών κατά την παύση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, 

εφαρμογής τυγχάνει το Μέρος Α΄, καθώς και η εθνική και ενωσιακήφορολογική και τελωνειακή νομοθεσία. 
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7. Κατά τον χρόνο που εκδίδεται η διοικητική πράξη με την οποία παύει η ισχύς της επαγγελματικής άδειας, οι 

Ν.Ε.Π.Α. υποχρεούνται να καταβάλουν τους φόρους που αναλογούν στα καύσιμα και λιπαντικά, για τους οποίους 

έτυχαν απαλλαγής για τον προαναφερόμενο λόγο, από τον χρόνο που έπαυσε να ισχύει η άδεια επαγγελματικού 

πλοίου αναψυχής, όπως αυτός ορίζεται στον παρόντα νόμο. 

 

Άρθρο 66 

Μη εφαρμογή διατάξεων Αστικού Κώδικα, Εμπορικού Νόμου και δικαίου ανωνύμων εταιρειών 

 

Τα άρθρα 76,742 έως 784 του Αστικού Κώδικα, τα άρθρα 18 έως 64 του Εμπορικού Νόμου, καθώς και ο ν. 

4548/2018 (Α’ 104) δεν εφαρμόζονται για τις Ν.Ε.Π.Α.. 

 

Άρθρο 67 

Ποινικές κυρώσεις 

 

Τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, αν δεν τιμωρείται 

αυστηρότερα με άλλες διατάξεις, όποιος: 

α. συναλλάσσεται ως εκπρόσωπος Ν.Ε.Π.Α. η οποία δεν υφίσταται, 

β. εκδίδει πλαστές αποδείξεις σχετικώς με την κατάθεση μετοχών Ν.Ε.Π.Α. σε τράπεζα ή χρησιμοποιεί πλαστές 

αποδείξεις ή άλλα πλαστά έγγραφα για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων 

Ν.Ε.Π.Α., 

γ. χωρίς εξουσιοδότηση μετέχει σε ψηφοφορία γενικής συνέλευσης των μετόχων Ν.Ε.Π.Α. στην οποία παρίσταται 

ως κύριος μετοχών που δεν ανήκουν σε αυτόν, 

δ. ως ελεγκτής δεν τηρεί εχεμύθεια για όσα περιήλθαν σε γνώση του και αφορούν στη λειτουργία της εταιρείας, 

ε. με πρόθεση, αν και έχει σχετική υποχρέωση, παρακωλύει ή δεν συνδράμει στη διεξαγωγή ελέγχου που 

διατάχθηκε από το δικαστήριο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 54 ή δεν παραδίδει στους διορισμένους από 

το δικαστήριο ελεγκτές τα έγγραφα που κατέχει και αφορούν στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β  ́

Εταιρείες Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής 

 

Άρθρο 68 

Εταιρείες Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής 

1. Εταιρεία Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής (Ε.Ι.Π.Α.) είναι η μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία συστήνεταισύμφωνα 

με το παρόν άρθρο και διέπεται από αυτό και από τα άρθρα 741 έως 784 του Αστικού Κώδικα, στο μέτρο που δεν 

ορίζεται ειδικότερα στοπαρόν κεφάλαιο.  

2. 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’.  

3. 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. 
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4. Το καταστατικό, με το οποίο συνιστάται η Ε.Ι.Π.Α., καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο από έναν τουλάχιστον 

ιδρυτή φυσικό ή νομικό πρόσωπο και περιέχει 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 καταχωρίζεται στο Μητρώο Ε.Ι.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 69. 

5. Η Ε.Ι.Π.Α. αποκτά νομική προσωπικότητα από την καταχώριση του καταστατικού της στο Μητρώο Ε.Ι.Π.Α.. 

6. α. 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 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.. Η επωνυμία της Ε.Ι.Π.Α. αποκλείεται σε περίπτωση πρόκλησης σύγχυσης με άλλη 

Ν.Ε.Π.Α., άλλη Ε.Ι.Π.Α. ή άλλη εταιρεία εγγεγραμμένη στο Γ.Ε.ΜΗ.. 

 

β. Για την έδρα της Ε.Ι.Π.Α. ισχύουν αναλογικά όσα ισχύουν στη Ν.Ε.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 27. 

 

7. 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 

εταιρίας, 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 υπεύθυνοι έναντι των αρμοδίων αρχών για την τήρηση των φορολογικών και 

λοιπών διατάξεων που διέπουν την αγορά και κατοχή ιδιωτικού σκάφους αναψυχής στην Ελλάδα. 

8. 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. 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. 

9. Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η πρώτη εταιρική 

χρήση μπορεί να οριστεί για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. 

Οι Ε.Ι.Π.Α. υποχρεούνται σε τήρηση λογιστικών αρχείων με το απλογραφικό σύστημα, υποβάλλουν δε στην 

αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας τους, τον Δεκέμβριο κάθε έτους δήλωση διατήρησης και ετήσιο τέλος οκτακοσίων 

(800)ευρώ. 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. 

10. Οι εταίροι δεν δικαιούνται μέρισμα και δεν ευθύνονται με την προσωπική τους περιουσία για τις 

δημιουργούμενες 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 δεν συνεπάγεται και την πτώχευση των εταίρων της εταιρείας. 

11. α. Η εισαγωγή και η αγορά ιδιωτικού σκάφους αναψυχής από Ε.Ι.Π.Α. δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση 

καταβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας ή εισαγωγικού δασμού, που τυχόν του αναλογεί, ο οποίος δεν 

επιτρέπεται να συμψηφισθεί ή να επιστραφεί. Η ανωτέρω υποχρέωση παραλείπεται σε περίπτωση, κατά την 
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οποία ο αναλογών Φ.Π.Α. έχει νομίμως καταβληθεί σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο οποίος 

δεν έχει συμψηφισθεί ή επιστραφεί. 

β. 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, δασμό ή τέλος.  

 

 

Άρθρο 69 

Μητρώο Ε.Ι.Π.Α. 

 

1. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τηρείται ειδικό ψηφιακό μητρώο στο οποίο καταχωρίζονται 

όλες οι Ε.Ι.Π.Α., το οποίο ονομάζεται «Μητρώο Ε.Ι.Π.Α.». 

2. Το Μητρώο Ε.Ι.Π.Α. αποτελείται από: 

α. το βιβλίο μητρώου Ε.Ι.Π.Α., 

β. τον φάκελο κάθε Ε.Ι.Π.Α., 

γ. τη μερίδα κάθε Ε.Ι.Π.Α. και 

δ. το ευρετήριο των Ε.Ι.Π.Α.. 

3. Για οποιαδήποτε καταχώριση στο Μητρώο Ε.Ι.Π.Α. υποβάλλεται αίτηση, η οποίαλαμβάνει αριθμό 

πρωτοκόλλου. Για την καταχώριση του καταστατικού που αναφέρεται στην παρ. 4 του άρθρου 68 

προκαταβάλλεται πάγιο τέλος υπέρ του Δημοσίου διακοσίων πενήντα (250) ευρώ και εκατό (100) ευρώ υπέρ 

Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος που προβλέπεται από το β.δ. 160/1970 (Α’ 44). Για τις καταχωρίσεις 

αποφάσεων των οργάνων της Ε.Ι.Π.Α. προκαταβάλλεται τέλος υπέρ Δημοσίου εβδομήντα (70) ευρώ και τριάντα 

(30) ευρώ υπέρ Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος που προβλέπεται από το β.δ. 160/1970 για κάθε καταχώριση. 

Το γνήσιο της υπογραφής των ιδρυτών καθώς και των εξουσιοδοτημένων προσώπων να εκδίδουν αντίγραφα 

αποφάσεων θεωρείται από δημόσια αρχή, εκτός εάν υπογράφονται ψηφιακά. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

Εξουσιοδοτικές και μεταβατικές διατάξεις Μέρους Β’ 

 

Άρθρο 70 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Β΄ 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες 

σχετικά με τις προϋποθέσεις διενέργειας ξενόγλωσσων καταχωρίσεων στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α.. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 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 με το Γ.Ε.ΜΗ. και η εφαρμογή 

της παρ. 3 του άρθρου 26 και της περ. γ’ της παρ. 6 του άρθρου 68. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής το κεφάλαιο της παρ. 2 του άρθρου 32 δύναται 

να αναπροσαρμόζεται. 
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4. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής το ύψος του διοικητικού προστίμου της παρ. 

4 του άρθρου 46δύναται να αναπροσαρμόζεται. 

5. 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 περ. (ε), (στ) και (ζ) της 

παρ. 1 του άρθρου 55. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του πρώτουεδαφίου εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 3342/06/2004 

απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 478). 

6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται κατόπιν πρότασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 

καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία του Μητρώου Ν.Ε.Π.Α. του άρθρου 58. 

Μέχρι την έκδοση του διατάγματος του πρώτουεδαφίου εφαρμόζεται το π.δ. 200/2004 (Α’175) προσαρμοζόμενο 

ανάλογα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 

7. 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 58και λειτουργίας του ως 

ψηφιακής εφαρμογής. 

8. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζεται 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. Στην απόφαση, κατά το μέρος που αφορά στη δυνατότητα, τις λεπτομέρειες και τον τρόπο 

ψηφιοποίησής, συμπράττει ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι 

καταχωριστέες στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. πράξεις της Ν.Ε.Π.Α., και πέραν ή και αφαιρούμενων όσων το παρόν Μέρος 

ορίζει ρητώς. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρούσας εφαρμόζεται ηυπ’ αρ.3342/05/2004 απόφαση του 

Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄203), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 3342/11/2004 απόφαση του 

Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄798). 

9. 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.  

10. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζεται ο τρόπος καταβολής και ο τύπος 

της δήλωσης, καθώς και για κάθε άλλο σχετικό θέμα αναφορικά με τη δήλωση διατήρησης και την καταβολή του 

ετησίου τέλους που προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 68. 

11. 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 απαιτούμενες διαλειτουργικότητες και τα τεχνικά ζητήματα για τη 

λειτουργία της ψηφιακής εφαρμογής του Μητρώου Ε.Ι.Π.Α.. 

 

12. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να παραταθεί το χρονικό διάστημα 

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

 

Άρθρο 71 

Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Β΄ 
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1. Από τη θέση σε ισχύ του Μέρους Β’, οι Ν.Ε.Π.Α. υποχρεούνται να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους προς τις 

διατάξεις αυτού εντός έξι (6) μηνών, υπό την επιφύλαξη της παρ. 2.  

2. Από τη θέση σε ισχύ του άρθρου 32, ανώνυμες μετοχές που έχουν εκδοθεί από Ν.Ε.Π.Α. ονομαστικοποιούνται 

υποχρεωτικά μέχρι την 31η.12.2022. Μέχρι την 31η.12.2022 σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής 

τίτλου ανώνυμης μετοχής εφαρμόζεται η παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3182/2003 (Α΄ 220). 

3. Τα πρακτικά που δεν έχουν υποβληθεί κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου 59, δύνανται να καταχωριστούν 

εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του, κατά παρέκκλιση της παρ. 4 του ιδίου άρθρου.  

 

4. 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 Βασιλείου, δεν λύονται κατά την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 55 

και συνεχίζουν να υφίστανται και να λειτουργούν νομίμως μέχρι την 31η.12.2022. Μέχρι την 31η.12.2022, η 

Ν.Ε.Π.Α. ενημερώνει εγγράφως το Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. περί της συνδρομής ή μη των όρων του άρθρου 34. 

 

5. Όπου στην νομοθεσία αναφέρεται ο ν. 3182/2003 σε σχέση με τα άρθρα 1 έως και 40 αυτού, νοείται το Μέρος 

Β’ του παρόντος νόμου, και τα αντίστοιχα άρθρα αυτού. 

6. Μέχρι τη θέση σε ισχύ της απόφασης που προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 70 και την παραγωγική 

λειτουργία του Μητρώου Ε.Ι.Π.Α. δεν δύναται να ιδρυθεί Ε.Ι.Π.Α.. 

 
ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 72 

Ηλεκτρονική δήλωση ακινησίας μικρών σκαφών και πλοίων αναψυχής ιδιωτικής χρήσης 

1.α. Η θέση σε ή άρση από την κατάσταση ακινησίας μικρού σκάφους ή πλοίου αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, 

ανεξαρτήτως σημαίας,των υποπερ. αα΄ και ββ΄της περ. (στ) της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), 

δηλώνονταιηλεκτρονικά, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,σε ειδική εφαρμογή, που 

λειτουργείμέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ), σε διασύνδεση με το «e - 

Μητρώο Πλοίων», όσον αφορά στην κατηγορία των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και τα λοιπά πληροφοριακά 

συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), από τον ιδιοκτήτη του (φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο). Η δήλωση,εκ της οποίας προκύπτει το ακριβές συνολικό χρονικό διάστημα ακινησίας, ανά 

έτος,περιλαμβάνει τα στοιχεία του μικρού σκάφους ή πλοίου αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, της ιδιοκτησίας και του 

σημείου ακινητοποίησής του. Η Άδεια Εκτέλεσης Πλόων ή το Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης ή το αντίστοιχο 

πιστοποιητικό όσον αφορά σε μικρό σκάφος ή πλοίο υπό ξένη σημαία, φυλάσσονται με μέριμνα του ιδιοκτήτη 

του.Μέσω της εφαρμογής, παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης περί της χρονικής περιόδου για την οποία 

δηλώθηκε υπεύθυνα από τον ιδιοκτήτη ότι τομικρό σκάφος ή πλοίο αναψυχής ιδιωτικής χρήσηςπαρέμεινε 

ακινητούν. 

β. Κάθε διαλειτουργικότητα μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών της εφαρμογής της περ. (α)με συστήματα τρίτων 

φορέων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020 (Α΄ 

184),πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 

4727/2020. 
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2.α. Μικρό σκάφοςήπλοίο αναψυχής ιδιωτικής χρήσης για το οποίο υποβλήθηκε δήλωση ακινησίας, 

απαγορεύεται να διενεργεί πλόες ή να μετακινείται καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή να μην εντοπιστεί στο σημείο που 

έχει δηλωθεί ως ακινητούν ή να εντοπιστεί ακινητούνσε διαφορετικό σημείο από αυτό το οποίο έχει δηλωθεί. Η 

μη τήρηση των υποχρεώσεων του πρώτου εδαφίου, συνεπάγεται την επιβολή, από τις αρμόδιες Αρχές ελέγχου, 

διοικητικούπροστίμου, κατά του ιδιοκτήτη, ως εξής:  

i. δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, για μικρά σκάφη έως επτά (7) μέτρα, 

i. είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, για πλοία αναψυχής από επτά (7) έως δώδεκα (12) μέτρα, 

ii. τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, για πλοία αναψυχής από δώδεκα (12) έως είκοσι δύο (22) μέτρα και 

iii. σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, για πλοία αναψυχής από είκοσι δύο (22) μέτρα και άνω.  

β. Για κάθε περίπτωση υποτροπής εντός του ίδιου έτους, τοδιοικητικόπρόστιμοδιαμορφώνεται ως εξής: 

ii. είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, για μικρά σκάφη έως επτά (7) μέτρα, 

iv. σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, για πλοία αναψυχής από επτά (7) έως δώδεκα (12) μέτρα, 

v. εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, για πλοία αναψυχής από δώδεκα (12) έως είκοσι δύο (22) μέτρα και 

vi. ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ, για πλοία αναψυχής από είκοσι δύο (22) μέτρα και άνω, 

και επιβάλλεται, ως παρεπόμενη ποινή, η απαγόρευση απόπλου του μικρού σκάφουςήπλοίου αναψυχής ιδιωτικής 

χρήσης για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών.  

3.α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονομικών, Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), 

καθορίζονται: (α) οι όροι της λειτουργίας και της πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 1 καιη 

διαλειτουργικότητα με συστήματα τρίτων φορέων του δημοσίου τομέα, (β) οι όροι και οι προϋποθέσεις για την 

διαδικασία και τον τύπο της δήλωσης μικρού σκάφους ή πλοίου αναψυχής ιδιωτικής χρήσηςσε θέση σε ήάρση 

από κατάσταση ακινησίας, (γ) ο τύπος της βεβαίωσης ακινησίας μικρού σκάφους/πλοίου αναψυχής ιδιωτικής 

χρήσης, (δ) τα όργανα και η διαδικασία ελέγχου για τη διαπίστωση των παραβάσεων της παρ. 2 και οι 

διαδικασίεςείσπραξης και απόδοσης του διοικητικού προστίμουτης ίδιας παραγράφου, και κάθε άλλη αναγκαία 

λεπτομέρεια. 

β. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δύναται να ορίζονται περιπτώσεις για τις 

οποίες η κατάθεση της δήλωσης για τη θέση σε ήτην άρση από κατάσταση ακινησίαςμικρού σκάφους ή πλοίου 

αναψυχής ιδιωτικής χρήσης και η αίτηση για χορήγηση της βεβαίωσης ακινησίας υποβάλλονται στην κατά τόπο 

αρμόδια Λιμενική Αρχή. 

 

Άρθρο 73 

Ηλεκτρονική δήλωση αργίας επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων 

 

1. α.Η θέση σε ή η άρση απότην κατάσταση αργίας επαγγελματικούπλοίουαναψυχής της περ. (α) της παρ. 3 του 

άρθρου 3 και επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου του άρθρου 10,δηλώνονται, ηλεκτρονικά, στο Υπουργείο 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε ειδική εφαρμογή, που λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της 

Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) σε διασύνδεση με το «e - Μητρώο Πλοίων» και τα λοιπά πληροφοριακά 

συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή του.Η 

δήλωση, εκ της οποίας προκύπτει το ακριβές συνολικό χρονικό διάστημα αργίας, ανά έτος, περιλαμβάνει τα 

στοιχεία του πλοίου, της πλοιοκτησίας και του σημείου ακινητοποίησής του. Η Άδεια Εκτέλεσης Πλόων ή το 

Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης ή το αντίστοιχο πιστοποιητικό όσον αφορά σε πλοίο υπό ξένη σημαία, 

φυλάσσονται με μέριμνα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή. Η έννοια της αργίας συνίσταται στην ακινησία του 

πλοίου για συνεχές χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών.Η αργία βεβαιώνεται ηλεκτρονικά, εκ 

μέρους της κατά τόπο αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, μέσω διασταύρωσης στοιχείων από τις εγγραφές στο 

ημερολόγιο του πλοίου ή στο ναυτολόγιο του πλοίου, κατά περίπτωση και εφόσον διαθέτουν,από το Βιβλίο 

απόπλου –κατάπλου που τηρείται από τη Λιμενική Αρχή, στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας παρέμεινε 
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αργούν ή από την ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 11 του άρθρου 20, ή από την ηλεκτρονική εφαρμογή«e- 

ναυλοσύμφωνο» της παρ. 1 του άρθρου 18 ή από το Ειδικό Έντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων Επαγγελματικού 

Πλοίου Αναψυχής (Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α.),κατά περίπτωση. Μέσω της εφαρμογής και εφόσον βεβαιώνεται η αργία του 

πλοίου, σύμφωνα με το πέμπτο εδάφιο, παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικού περί της χρονικής 

περιόδου για την οποία δηλώθηκε υπεύθυνα από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή ότι το πλοίο παρέμεινε αργούν. 

β. Κάθε διαλειτουργικότητα μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών της εφαρμογής της περ. (α) με συστήματα τρίτων 

φορέων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020 

(Α΄184),πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 

4727/2020. 

2.α.Το πλοίο θεωρείται ότι βρίσκεται σε αργία, εφόσον παραμένει ακινητούν για το χρονικό διάστημα πουορίζεται 

στην παρ. 1, έχοντας διακόψει τους πλόες του, ενώ οι μετακινήσεις σε άλλο αγκυροβόλιο με εντολή ή άδεια της 

οικείας λιμενικής αρχής δεν διακόπτουν την αργία του. Με την επιφύλαξη του πρώτουεδαφίου, πλοίο για το οποίο 

υποβλήθηκε δήλωση ακινησίας με σκοπό την αργία, απαγορεύεταινα διενεργεί πλόες ή να μετακινείται, καθ’ 

οιονδήποτε τρόποή, να μην εντοπιστεί στο σημείο που έχει δηλωθεί ως ακινητούν ή να εντοπιστεί ακινητούν σε 

διαφορετικό σημείο από αυτό το οποίο έχει δηλωθεί. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου 

εδαφίου, συνεπάγονται την αυτοδίκαιη άρση της ακινησίας και ως εκ τούτου και της αργίας του πλοίου και την 

επιβολή,από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου, διοικητικού πρόστιμου, κατά του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή, ως εξής: 

i. δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, για πλοίο έως είκοσι τέσσερα (24) μέτρα και 

ii. είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, για πλοία από είκοσι τέσσερα (24) μέτρα και άνω.  

β. Για κάθε περίπτωση υποτροπής εντός του ίδιου έτους, τοδιοικητικόπρόστιμο, διαμορφώνεται ως εξής: 

i. είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, για πλοίο έως είκοσι τέσσερα (24) μέτρα και 

ii. σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, για πλοία από είκοσι τέσσερα (24) μέτρα και άνω, 

και επιβάλλεται, ως παρεπόμενη ποινή, η απαγόρευση απόπλου του για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών. 

3.α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονομικών, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., 

καθορίζονται:(α) οι όροι της λειτουργίας και της πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 1 και η 

διαλειτουργικότητα με συστήματα τρίτων φορέων του δημοσίου τομέα, (β) οι όροι και οι προϋποθέσεις για την 

διαδικασία και τον τύπο της δήλωσης σε θέση σε ή άρση από κατάσταση ακινησίας, με σκοπό την 

αργία,επαγγελματικού πλοίου αναψυχής της περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 3 και επαγγελματικού τουριστικού 

ημερόπλοιου του άρθρου 10, (γ) οι διαδικασίες πιστοποίησης της αργίας και ο τύπος της βεβαίωσης αργίας μικρού 

σκάφους ή πλοίου αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, (δ) τα όργανα και η διαδικασία ελέγχου για τη διαπίστωση των 

παραβάσεων της παρ. 2 και οι διαδικασίες είσπραξης και απόδοσης του διοικητικού προστίμου της ίδιας 

παραγράφου, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 

β. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,δύναται να ορίζονται περιπτώσεις για τις 

οποίες η κατάθεση της δήλωσης για τη θέση σε ή τηνάρση απόκατάσταση ακινησίας πλοίου με σκοπό την αργία 

και η αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού αργίας, υποβάλλονται στην κατά τόπο αρμόδια Λιμενική Αρχή. 

 

ΜΕΡΟΣ Δ΄ 
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

 

Άρθρο 74 

Καταργούμενες διατάξεις 
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1. Από την έναρξη ισχύος του Μέρους Α΄ καταργούνται: 

α. τα άρθρα 1 έως και 13,οι παρ. 4,7 έως και 10 του άρθρου 14 καιτο άρθρο 15του ν. 4256/2014 (Α΄ 92),  

β. η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2743/1999 (Α΄ 211). 

 

2. Από την έναρξη ισχύος του Μέρους Β΄ καταργούνται: 

α. τα άρθρα 1 έως και 39 του ν. 3182/2003 (Α΄ 220) πλην της παρ. 5 του άρθρου 6 που καταργείται από 1ης.1.2023, 

β. το άρθρο 1 του ν. 3790/2009 (Α΄ 143). 
 

 

Άρθρο 75 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται 

διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του. 


