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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία κε ηίηιν «Σν ζεζκηθφ θαη θνξνινγηθφ 

πιαίζην ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ ζε Διιάδα θαη Κχπξν» εθπνλήζεθε ζηα 

πιαίζηα νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδψλ κνπ ζην Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ ζηελ Ναπηηιία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο. θνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο 

είλαη ε κειέηε θαη εκβάζπλζε ζην ζεζκηθφ θαη θνξνινγηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο 

Ναπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηελ Γεκνθξαηία ηεο Κχπξνπ 

αλαθνξηθά κε ηελ πξνζέιθπζε ηνπο ζηελ θάζε κηα απφ απηέο. Γηα ηελ νινθιήξσζε 

απηήο ηεο εξγαζίαο έγηλαλ επηζθέςεηο ζηα Νενιφγηα Πεηξαηά, ζε Ννκηθέο 

βηβιηνζήθεο, ζηα Μεηξψα Ναπηηθψλ Δηαηξεηψλ, ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθφηεηαο Διιάδνο, ζην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ θαζψο επίζεο 

θαη ζην ηκήκα Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο ηεο Κχπξνπ θαη δηθεγνξηθνχο ζπιιφγνπο ηεο 

Κχπξνπ γηα λα δηακνξθσζεί κηα πιεξέζηεξε εηθφλα θαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο 

απηήο. 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θ. Μηραήι Παδαξδή, επηβιέπνληα θαζεγεηή 

απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ηνλ επίθνπξν θαζεγεηή θ. Γεψξγην ακηψηε θαη 

ηνλ θαζεγεηή θ. Δξλέζην Σδαλλάην, γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ζπγθξφηεζε ηεο 

εξγαζίαο απηήο. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ζ δηπισκαηηθή απηή εξγαζία εξεπλά θαη ζπγθξίλεη ην ζεζκηθφ θαη θνξνινγηθφ 

πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ζε Διιάδα θαη Κχπξν. ηφρνο ηεο 

εξγαζίαο ήηαλ λα ζπγθεληξψζεη φινπο εθείλνπο ηνπο λφκνπο πνπ δηέπεη ηεο 

λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ζήκεξα πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζεη λέεο ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Διιάδαο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ. Αλαιχνληαη φια ηα λνκνζεηήκαηα πνπ 

εθαξκφζηεθαλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Κχπξν. Αλαιχεηαη πσο 

κπνξεί λα λενινγεζεί έλα πινίν ζηελ Διιάδα θαη ηελ Κχπξν, πσο κπνξεί λα 

ζπζηαζεί κηα λαπηηιηαθή εηαηξεία ζηελ Διιάδα θαη ηελ Κχπξν θαη ηέινο πηα ζα είλαη 

ε θνξνιφγεζή ηνπο ζε θάζε πεξίπησζε. 

 

 

 

 

SUMMARY 

 

This thesis investigates and compares the institutional and fiscal framework for 

shipping companies in Greece and Cyprus. The aim of the study was to gather all 

those laws that govern the shipping companies today in order to attract new ones in 

the case of Greece and in the case of Cyprus. Analyzing all the instruments applied in 

the last decades in Greece and Cyprus. Analyzes how can a ship registered in Greece 

and Cyprus, how to set up a shipping company in Greece and Cyprus and finally how 

they will be taxed in each case. 
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Α. ΔΗΑΓΧΓΖ  

1. Ζ Ναςηιλία ζηην Δλλάδα 

 

Ζ Διιάδα απφ ηελ αξραηφηεηα είλαη κηα παξαδνζηαθά λαπηηιηαθή ρψξα ιφγσ 

ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο σο ζηαπξνδξφκη ηξηψλ επείξσλ, ησλ κεγάισλ ειιεληθψλ 

αθηνγξακκψλ (16.000 ρικ) θαη ηνλ κεγάιν αξηζκφ λεζηψλ θαη βξαρνλεζίδσλ ηεο.  Ζ 

εκπνξηθή λαπηηιία απνηειεί ην δπλακηθφηεξν θιάδν ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

θαζηζηψληαο ηελ Διιάδα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο λαπηηιηαθέο δπλάκεηο παγθφζκηα, 

δηαδξακαηίδνληαο ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή ηεο ρψξαο θαη 

ηελ αχμεζε ηνπ θχξνπο ηεο ζε δηεζλέο επίπεδν. 

χκθσλα κε έθζεζε ηνπ ΟΖΔ ην 53,3% ηεο παγθφζκηαο λαπηηιίαο βξίζθεηε 

ζηα ρέξηα 5 λαπηηιηαθψλ θξαηψλ. Ζ Διιάδα είλαη πξψηε κε πινία ζπλνιηθήο 

ρσξεηηθφηεηαο 170 εθαη. ηφλσλ. Δλψ αθνινπζνχλ ε Ηαπσλία κε  147,5, ε Γεξκαλία 

κε 85, ε Κίλα κε 70,4 θαη  Ννξβεγία κε 48,7 εθαη. ηφλνπο. 

Ζ πξνζέγγηζε ηεο ειιεληθήο λαπηηιηαθήο ηζηνξίαο δείρλεη πσο ε αλάπηπμε ηεο 

εκπνξηθήο λαπηηιίαο είλαη απφξξνηα εκπνξηθψλ δηθηχσλ πνπ ζρεκαηίζηεθαλ ζηελ 

Μεζφγεην θαη ηε Βφξεηα Δπξψπε κέζσ ηεο δηαζπνξάο ησλ Διιήλσλ ζε πφιεηο-

θφκβνπο κεηά ην 1830. Ο Διιεληθφο εκπνξηθφο ζηφινο κεηεμειίρζεθε ζε ειεχζεξα 

εκπνξηθά πινία πνπ κεηέθεξαλ ρχδελ θζελά θνξηία γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ ρσξψλ 

αληαπνθξηλφκελνο ζηελ απμαλφκελε δήηεζε  κηαο νινέλα θαη πην δηεζλνπνηεκέλεο 

νηθνλνκίαο.  

ην 19
ν
 αηψλα ηα γξαθεία ησλ Διιεληθψλ Ναπηηιηαθψλ θαη εκπνξηθψλ 

εηαηξηψλ βξίζθνληαλ ζηελ : Οδεζζφ, Πεηξαηά, Σατγάλην, Βξάηια, Γαιάηζη, κχξλε, 

χξν, Λνλδίλν, Κεθαινληά, Αιεμάλδξεηα, Σεξγέζηε, Ληβφξλν, Μαζζαιία, 

Κσλζηαληηλνχπνιε. Σα πινία ηνπο βξηζθφηαλ ππφ ηηο ζεκαίεο ησλ :Ηφλην Κξάηνο, 

Ρσζία, Μνιδνβιαρία, Αίγππην, Βξεηαλία, Γαιιία, Ηηαιία, Διιάδα, Οζσκαληθφ 

θξάηνο, Μάιηα.  

Σνλ 20
ν
 αηψλα έρνπκε κηα λέα ηάμε πξαγκάησλ θαη ηα γξαθεία ησλ ειιεληθψλ 

λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ εδξεχνπλ πιένλ ζε: Πεηξαηά, Νέα Τφξθε, Μπνπέλνο Άηξεο, 

Μφληξεαι, Μφληε Κάξιν, Παξίζη, Επξίρε. Σα πινία ηνπο ήηαλ ππφ ζεκαίεο : ΖΠΑ, 
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Αίγππηνο, Διιάδα, Βξεηαλία, Παλακάο, Ληβεξία, Καλαδά, Κχπξνπ, Βεξκνχδαο, 

Ολδνχξαο, Ληβάλνπ, Μάιηαο, Μπαγθιαληέο, Νήζσλ Καυκάλ, Νήζσλ Μάξζαι, 

ανπδηθήο Αξαβίαο, ηγθαπνχξεο, Μπαράκεο θαη  Υνλγθ Κφλγθ.  

Σνπο ηειεπηαίνπο δπν αηψλεο ε επηινγή ζεκαίαο γηα ηα πινία είλαη 

επθαηξηαθή γηα απηφ είλαη ζσζηφηεξν λα κηιάκε γηα ειιελφθηεην ζηφιν θαη φρη 

ειιεληθφ. Ζ δηάθξηζε απηή εξκελεχεηαη θαη απφ άιιεο εθθάλζεηο , δεδνκέλνπ φηη ε 

ειιεληθή εκπνξηθή θαη λαπηηιηαθή θνηλφηεηα ηνπ 19
νπ

 αηψλα, πνπ ήηαλ 

εγθαηεζηεκέλε κηα δσή ζην εμσηεξηθφ σο πνιίηεο μέλσλ θξαηψλ δηαηεξνχζε  ηελ 

«ειιεληθφηεηά» ηεο σο βαζηθφ ζηνηρείν ηεο επηηπρίαο ηεο. Ζ ηαπηφηεηα ηεο απηή 

εμαζθάιηδε πξφζβαζε ζηελ άηππε «ιέζρε» ησλ Διιήλσλ Δκπφξσλ θαη Δθνπιηζηψλ 

ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Μεηά ηνλ A’ Παγθφζκην πφιεκν νη Έιιελεο εμαηηίαο ηεο παξαθκήο ηνπ 

Βξεηαληθνχ ζηφινπ   θαηάθεξαλ λα εμαζθαιίζνπλ κεγάιν κεξίδην αγνξάο ζηε 

κεηαθνξά θζελψλ ρχδελ εκπνξεπκάησλ ζηνλ Αηιαληηθφ. Παξάιιεια ηε δεθαεηία 

ηνπ 1930 ε λαπηηιηαθή θξίζε νδήγεζε ζε πησρεχζεηο πνιιψλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ 

δίλνληαο έηζη ζηνπο Έιιελεο πινηνθηήηεο ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ ζε πνιχ 

ρακειέο ηηκέο ηα αθζφλσο δηαηηζέκελα πινία. Οη ΖΠΑ κεηά ηελ παξαθκή ηεο 

Βξεηαλίαο είλαη ε επφκελε κεγάιε λαπηηιηαθή δχλακε, ρσξίο φκσο λαπηηθή 

παξάδνζε θαη κε αδχλακν ζηφιν. ε κηα πξνζπάζεηα αχμεζεο ηνπ ζηφινπ ηνπο 

δεκηνπξγήζεθαλ νη ζεκαίεο επθαηξίαο, δειαδή ζεκαίεο ρσξψλ πνπ ήηαλ ππφ ηελ 

επηξξνή ησλ ΖΠΑ. Οη Έιιελεο θαηάθεξαλ καδί κε ηνπο Ακεξηθάλνπο λα γίλνπλ νη 

πξψηνη ζηε ρξήζε ησλ ζεκαίσλ επθαηξίαο θαη παξάιιεια κε ηελ δπλακηθή είζνδν 

ζηελ αγνξά δεμακελφπινησλ ησλ Διιήλσλ πινηνθηεηψλ, δφζεθε κεγάιε ψζεζε ζηελ 

Διιεληθή λαπηηιία. Θεζκηθά πξνβιήκαηα φπσο ε βαξηά θνξνινγία ησλ πινίσλ, ε 

απαγφξεπζε δηαγξαθήο ησλ πινίσλ απφ ηα Διιεληθά Νενιφγηα θαη ε  άγλνηα ηνπ 

πξνηηκψκελνπ ζεζκνχ ππνζήθεο επί πινίσλ είλαη παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ επίζεο 

ζε απηφ
1
. Οη δεθαεηίεο ηνπ 40-50 ραξαθηεξίζηεθαλ απφ ηελ κεηαθνξά ησλ 

λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ απφ ηε Μεζφγεην ζην Λνλδίλν θαη ηε Νέα Τφξθε κε 

απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία έληαζεο ζηηο ζρέζεηο κε ην Διιεληθφ θξάηνο. 

                                                           
1
 Σδειίλα Υαξιαχηε «Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο Ναπηηιίαο 19νο – 20νο αηψλαο» 
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Σε δεθαεηία ηνπ 1940
 
νη Έιιελεο είλαη νη θπξηφηεξνη κεηαθνξείο ρχδελ 

θνξηίσλ ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Δπξψπεο ελψ ν Αηιαληηθφο απνηειεί ην επίθεληξν ησλ 

ζαιάζζησλ δξαζηεξηνηήησλ. Σελ δεθαεηία ηνπ 60 ην επίθεληξν κεηαθέξεηαη ζηνλ 

Δηξεληθφ θαη Ηλδηθφ Ωθεαλφ αιιάδνληαο ηνπο θχξηνπο εκπνξηθνχο εηαίξνπο ησλ 

Διιήλσλ ζε Ηαπσλία θαη Νφηηα Αζία, ελψ αξρίδεη λα αληηθαζίζηαηαη ε ρξήζε ησλ 

ζεκαηψλ επθαηξίαο ρσξψλ πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ απφ ηελ Διιεληθή. Απφ ηα ηέιε 

ηεο ίδηαο πεξηφδνπ αξρίδνπλ λα κεηαθέξνληαη ηα γξαθεία ησλ επηρεηξήζεσλ πίζσ ζην 

Πεηξαηά κε απνηέιεζκα ζήκεξα ηα δπν ηξίηα ηνπ Διιελφθηεηνπ ζηφινπ λα 

δηνηθνχληαη απφ  εθεί, κε δεχηεξν επηρεηξεζηαθφ θέληξν ην Λνλδίλν θαη ηε Νέα 

Τφξθε λα έρεη ράζεη ηειείσο ηε ζεκαζία ηεο γηα ηνλ ειιελφθηεην ζηφιν. Απηφ 

κεηέηξεςε ηνλ Πεηξαηά απφ έλα πεξηθεξεηαθφ θέληξν ζε έλα παγθφζκην θέληξν 

επηρεηξήζεσλ. Σε δεθαεηία ηνπ 80 ε Διιεληθή Ναπηηιία αληαπνθξίζεθε θαιχηεξα 

απφ άιια έζλε ζηελ λαπηηιηαθή θξίζε εθείλεο ηεο πεξηφδνπ. 

Σν 2000 παξά ηελ παγθνζκηνπνίεζε, ηελ θνξχθσζε ηεο γεληάο ησλ κάλαηδεξ 

θαη ηνλ δηαρσξηζκφ δηνίθεζεο - ηδηνθηεζίαο , νη Διιεληθέο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο 

ζπλερίδνπλ λα δηνηθνχληαη πάλσ ζε νηθνγελεηαθά πξφηππα θαη κέζα ζε θιεηζηά 

ππεξεζληθά λαπηηιηαθά δίθηπα, ιεηηνπξγψληαο φπσο θαη πξηλ 150 ρξφληα. 

 

2. Ζ Ναςηιλία ζηην Κύππο 

 

Ζ Κχπξνο βξίζθεηαη ζην βνξεηναλαηνιηθφ άθξν ηεο αλαηνιηθήο ιεθάλεο ηεο 

κεζνγείνπ. Ζ ζηξαηεγηθή γεσγξαθηθή ηνπνζεζία ηεο Κχπξνπ βξίζθεηαη ζην 

ζηαπξνδξφκη ηξηψλ επείξσλ (Δπξψπε, Αζία, Αθξηθή) θαη έπαημε ζπνπδαίν ξφιν ζηελ 

επηηπρία ηεο σο Γηεζλήο Ναπηηιηαθφ θέληξν
2
. 

Απφ πνιχ λσξίο είρε αλαγλσξίζεη ηελ πνιηηηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή 

ζεκαζία ηεο λαπηηιίαο θαη ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ πξνζπάζεζε λα ηελ αμηνπνηήζεη 

δεκηνπξγψληαο κηα ζεκαία θχξνπο θαη αμηνπηζηίαο θαζψο επίζεο θαη εγρψξηα 

λαπηηιηαθή βηνκεραλία θεκηζκέλε γηα ηελ πςειή πνηφηεηαο ππεξεζίεο θαη πςειά 

επίπεδα αζθαιείαο. 

                                                           
2 http://www.sigmalive.com/simerini 

http://www.sigmalive.com/simerini


11 

 

Ζ λαπηηιηαθή πνιηηηθή ηεο Κχπξνπ βξίζθεηαη ζε ηξεηο άμνλεο Πνηφηεηα, 

Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Αμηνπηζηία. ήκεξα πξνζπαζεί λα έρεη ζηελ θαηνρή ηεο έλαλ 

πνηνηηθφ ζηφιν πνπ ζα εθαξκφδεη δηεζλή ζπζηήκαηα αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη πάλσ ζε απηά  ζα ζηεξίδεη θαη ρηίδεη ηε θήκε ηεο σο κία 

ζεκαληηθή λαπηηιηαθή ζεκαία. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε Κππξηαθή θπβέξλεζε έρεη πηνζεηήζεη κηα ζεηξά 

κέηξσλ ψζηε λα δηαηεξήζεη πςειά επίπεδα αζθαιείαο ηνπ Κππξηαθνχ εκπνξηθνχ 

ζηφινπ θαη λα κεηψζεη φζν κπνξεί ηα λαπηηθά αηπρήκαηα. Απηφ θαηάθεξε λα ην 

πεηχρεη ζέηνληαο φξηα ειηθίαο γηα ηελ εγγξαθή ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ πινίσλ, 

ελψ παξάιιεια έρεη δεκηνπξγήζεη έλα δίθηπν αλεμάξηεησλ επηζεσξεηψλ αλά ηνλ 

θφζκν. Με ηα κέηξα απηά ε Κχπξνο θαηάθεξε ηε ζπκπεξίιεςή ηεο ζηελ Λεπθή 

Λίζηα ηφζν ηνπ κλεκνλίνπ ζπλελλφεζεο ησλ Παξηζίσλ γηα ηνλ έιεγρν θξάηνπο 

ιηκέλα φζν θαη ην κλεκφλην ηνπ Σφθπν. Έλα ζεκαληηθφ επίζεο επίηεπγκα ήηαλ λα 

αθαηξεζεί απφ ηελ ιίζηα πξνηεξαηφηεηαο ειέγρνπ ηεο Ακεξηθαληθήο αθηνθπιαθήο 

θάηη πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηνπο πινηνθηήηεο ή πινίν - δηαρεηξηζηέο λα κελ 

ράλνπλ ρξφλν ζε ειέγρνπο πνπ γίλνληαη ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο απφ θαη πξνο ηελ 

Ακεξηθή. 

Ζ Κχπξνο ζήκεξα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζε δηεζλήο λαπηηιηαθνχο νξγαληζκνχο 

φπσο ν Γηεζλήο Ναπηηιηαθφο Οξγαληζκφο (IMO), ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο Δξγαζίαο 

(ILO) θαη ν Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο γηα ηελ Αζθάιεηα ζηε Θάιαζζα (EMSA). 

Σέινο, κεγάιν πξφβιεκα πνπ έρεη απαζρνιήζεη ηελ παγθφζκηα λαπηηιία είλαη 

απηφ ηεο πεηξαηείαο. ην πξφβιεκα απηφ ην ηκήκα Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο έρεη 

εθδψζεη εγθχθιηνπο γηα ηελ απνθπγή ηέηνησλ επηζέζεσλ ελψ έρεη δεκηνπξγεζεί λέα 

λνκνζεζία ε νπνία ξπζκίδεη κεηαμχ άιισλ θαη ηελ ρξήζε ελφπισλ θξνπξψλ ζηα 

Κππξηαθά πινία πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο πςεινχ θηλδχλνπ. 
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2.1 Γιμεπείρ ζςμθωνίερ ηηρ Κύππος ζε θέμαηα εμποπικήρ ναςηιλίαρ 

 

Μέζα ζηα πιαίζηα αλάπηπμεο ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο ε Κχπξνο έρεη ζπλάςεη 

έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ δηκεξψλ ζπκθσληψλ. Οη ζπκθσλίεο απηέο έρνπλ σο ζηφρν ηελ 

πξνψζεζε ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο Κχπξνπ θαη ηξίησλ θξαηψλ, ηε 

δηεξεχλεζε ησλ ηνκέσλ ζπλεξγαζίαο ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε λαπηηιία ηα 

νπνία είλαη δπλαηφλ λα δψζνπλ νηθνλνκηθά νθέιε θαη ζηηο δχν ρψξεο, ηε 

δηεπθφιπλζε ηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ ρσξψλ φπσο 

επίζεο θαη ηελ εξγνδφηεζε ησλ λαπηηθψλ. 

Οη ζπκθσλίεο απηέο πεξηέρνπλ πξφλνηεο γηα ηελ εξγνδφηεζε επαξθψο 

θαηαξηηζκέλσλ λαπηηθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ζπκβαιιφκελεο ρψξεο, πάλσ ζε 

θππξηαθά πινία. Οη φξνη εξγνδφηεζεο ησλ λαπηηθψλ είλαη νη εγθεθξηκέλνη απφ ηηο 

αξκφδηεο αξρέο θαη απφ ηηο λαπηηθέο ζπληερλίεο ηεο ζπκβαιιφκελεο ρψξαο θαη νη 

φπνηεο ηπρψλ δηαθνξέο επηιχνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηα αξκφδηα δηθαζηήξηα ή Αξρέο 

ηεο Κχπξνπ ή ηεο ζπκβαιιφκελεο ρψξαο. 

Οη ρψξεο κε ηηο νπνίεο ε Κχπξνο έρεη ζπλάςεη ζπκθσλίεο παξαηίζεληαη πην 

θάησ
3
: 

Αίγππηνο, Αιγεξία, Βνπιγαξία, Ηλδία, Ηξάλ, Κίλα, Κνχβα, Λεηνλία, 

Ληζνπαλία, Μάιηα, Πνισλία, Ρνπκαλία, Ρσζία, ξη Λάλθα, πξία, Φηιηππίλεο. 

 Δλψ αλακέλεηαη ζχληνκα λα ηεζνχλ ζε ηζρχ ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ ππνγξαθεί 

κε Βέιγην/Λνπμεκβνχξγν, Ηηαιία, Παθηζηάλ, Αληίγθνπα & Μπαξκπνχληα θαη Νφηηα 

Κνξέα. Σέινο, ζπκθσλίεο κε Δζζνλία, Γεξκαλία, Οπγγαξία, Ληβχε, ινβελία, 

Λίβαλν θαη Σατιάλδε.
4
 

 

                                                           
3
 

http://www.mcw.gov.cy/mcw/dms/dms.nsf/intrelations_gr/intrelations_gr?OpenDocument#3 

4
 ιεο νη παξαπάλσ έρνπλ κνλνγξαθεζεί θαη εθθξεκεί ε ππνγξαθή ηνπο. 

http://www.mcw.gov.cy/mcw/dms/dms.nsf/intrelations_gr/intrelations_gr?OpenDocument#3
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3. ημαίερ εςκαιπίαρ 

3.1 Γενικά 

Οη παξαδνζηαθέο θαη νη λέεο ππφ αλάπηπμή λαπηηιηαθέο ρψξεο αληηκεηψπηζαλ 

ηελ λαπηηιία σο κηα δηεζλή βηνκεραλία ηα νθέιε ηεο νπνίαο ζα είραλ ζεηηθή επίδξαζε 

ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ κηαο ρψξαο ιφγσ ηεο εηζξνήο ζπλαιιάγκαηνο
5
. 

Σα θχξηα πιενλεθηήκαηα ελφο θξάηνπο γηα ηε δεκηνπξγία ζηφινπ κε ηε 

ζεκαία ηεο είλαη: 

1. εζληθφ γφεηξν 

2. εηζξνή ζπλαιιάγκαηνο 

3. δηαηήξεζε ζηφινπ γηα ακπληηθνχο ιφγνπο 

4. απαζρφιεζε λαπηεξγαηψλ 

5. αλάπηπμε Δζληθνχ εκπνξίνπ 

Ζ «ππεθνφηεηα» ελφο πινίνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ζεκαία πνπ θέξεη. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ην αληίζηνηρν θξάηνο έρεη ηελ επζχλε γηα φιεο νη παξακέηξνπο πνπ 

ξπζκίδνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ πινίνπ. Σν θξάηνο - ζεκαία έρεη ηηο απνθιεηζηηθέο 

ξπζκηζηηθέο αξκνδηφηεηεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο λνκηθήο επζχλεο λα 

εμαζθαιίζνπλ φηη ν ζηφινο ηνπ θξάηνπο - ζεκαίαο ζπκκνξθψλεηαη κε πξφηππα 

δηεζλψλ λφκσλ θαη ζπκβάζεσλ πνπ είλαη ζπκβαιιφκελν ην θξάηνο – ζεκαία. 

Απηφ ζεκαίλεη γηα ηελ γηα ηνλ πινηνθηήηε φηη φηαλ έλα πινίν λενινγεζεί ζε 

κηα ζεκαία - θξάηνο ζα πξέπεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο ηνπ 

θξάηνπο ζρεηηθά κε: 

1. ηηο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ζχλζεζε θαη ηνπο φξνπο απαζρφιεζεο ησλ 

πιεξσκάησλ. 

2. ηνπο εκπνξηθνχο λφκνπο (ΔΝ), ηελ θνξνιφγεζε θαη ηελ αλάιεςε επζχλεο 

3. ηηο ξπζκίζεηο γηα ηελ αζθάιεηα θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ πινίνπ. 

                                                           
5
 http://el.wikipedia.org/wiki 
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Μεηά ην 1970 έρνπκε ηελ αλάπηπμε ησλ αλνηρηψλ λενινγίσλ γλσζηά θαη σο 

«ζεκαίεο επθαηξίαο» θαηά ηα νπνία έλαο πινηνθηήηεο αζρέηνπ εζληθφηεηαο κπνξεί λα 

εγγξάςεη λα εγγξάςεη ηα πινία ηνπ ζε φπνην θξάηνο – ζεκαία επηζπκεί. Οη ζεκαίεο 

απηέο παξέρνπλ ζηνπο πινηνθηήηεο επλντθνχο νξνχο λενιφγεζεο κε ζθνπφ ηελ 

πξνζέιθπζε πινίσλ, αχμεζε ζηφινπ θαη ηειηθά ηελ αχμεζε ζπλαιιάγκαηνο 

εηζνδήκαηνο γηα ην θξάηνο – ζεκαία. 

ήκεξα πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ θέξεη ζεκαία 

αλνηρηνχ λενινγίνπ κε θπξηφηεξεο απηέο ηνπ Παλακά, ηελ Ληβεξία, ηελ Κχπξν, ηεο  

Μπαράκεο, ηα λεζηά Μάξζαι. 

Ωο ζεκαία επθαηξίαο (flag of convenience) ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ 

έδσζε ν Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο
6
 (OECD) ην 1959 

«ραξαθηεξίδνληαη νη ζεκαίεο θάπνησλ ρσξψλ φπσο ηεο Ληβεξίαο, ηνπ Παλακά, ηεο 

Κφζηα Ρίθα θαη ηεο Ολδνχξαο ησλ νπνίσλ νη λφκνη επί ηεο νπζίαο δηεπθνιχλνπλ ηα 

λενινγεκέλα ππφ ηελ ζεκαία ηνπο πινία μέλεο πινηνθηεζίαο αληίζεηα απφ φηη 

ηζρχνπλ ζηηο λαπηηιηαθέο θαη άιιεο ρψξεο ζηηο νπνίεο ην δηθαίσκα ρξεζηκνπνίεζεο 

ηεο ζεκαίαο ηνπο παξέρεηαη κε απζηεξνχο πεξηνξηζκνχο πνπ ζπλεπάγνληαη βαξηέο 

ππνρξεψζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 http://stats.oecd.org/ 

http://stats.oecd.org/
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1. Νηολόγηζη πλοίων ζηην Δλλάδα 

 

ηελ Διιάδα ηα πινία δηέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία Ναπηηθνχ Γηθαίνπ, ε 

νπνία δηαθξίλεηαη ζην Γεκφζην Ναπηηθφ Γίθαην (Κ.Γ.Ν.Γ.) θαη ην Ηδησηηθφ Ναπηηθφ 

Γίθαην (Κ.Η.Ν.Γ.) θαη αθεηέξνπ απφ Γηεζλέο Ναπηηθφ Γίθαην. 

Καηά ηελ έλλνηα ηνπ ΚΓΝΓ
7
 ην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 πινίν είλαη θάζε 

ζθάθνο πξννξηζκέλν λα κεηαθηλείηαη πάλσ ζην λεξφ γηα ηελ κεηαθνξά πξνζψπσλ ή 

πξαγκάησλ, γηα ξπκνχιθεζε, επηζαιάζζηα αξσγή, αιηεία, αλαςπρή, επηζηεκνληθέο 

έξεπλεο ή γηα άιιν ζθνπφ. 

Καηά ηελ έλλνηα ηνπ ΚΗΝΓ
8
 ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 1 πινίν είλαη θάζε 

ζθάθνο θαζαξήο ρσξεηηθφηεηάο ηνπιάρηζηνλ 10, πνπ είλαη πξννξηζκέλν λα θηλείηαη 

απηνδχλακα ζηε ζάιαζζα. Καηά ηελ έλλνηα απηή ην πινίν ζα πξέπεη λα έρεη ηέζζεξα 

ζηνηρεία: α ) λα είλαη ζθάθνο, δειαδή θηιφ ζψκα θαη φρη ζρέδηα, β ) λα έρεη 

ρσξεηηθφηεηα ηνπιάρηζηνλ 10 θφξσλ, γ ) λα έρεη απηνδχλακε θίλεζε, δ ) ε θίλεζε λα 

γίλεηαη ζηε ζάιαζζα θαη φρη ζε πνηακνχο νη ιίκλεο. Κάζε ζθάθνο πνπ δελ ππάγεηαη 

ζηελ έλλνηα ηνπ πινίνπ πνπ ραξαθηεξίζακε παξαπάλσ ραξαθηεξίδεηαη απφ ην άξζξν 

1 παξάγξαθνο 2 ηνπ ΚΗΝΓ ζαλ «πισηφ λαππήγεκα». 

χκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία ε εζληθφηεηα ηνπ πινίνπ πξνθχπηεη ην 

άξζξν 2 ηνπ ΚΗΝΓ Πεξί πινίσλ θαη πινηνθηεζίαο θαη άξζξνπ 6 Νενιόγεζεο ηνπ 

ΚΓΝΓ  απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε αλαγλψξηζε ελφο πινίνπ σο ειιεληθφ. Δλψ ε 

λενιφγεζή πινίσλ ζηα ειιεληθά λενιφγηα γίλεηαη κε βάζε ην άξζξν 5 ηνπ ΚΓΝΓ  

θαη Βάζεη ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ απμεκέλεο ηππηθήο (ζπληαγκαηηθήο) ηζρχνο Ν.Γ. 

2687/53. «πεξί επελδχζεσο θαη πξνζηαζίαο θεθαιαίσλ εμσηεξηθνχ». 

Καηά ην αξ. 5 παξ. 1 ΚΓΝΓ γηα λα αλαγλσξηζηεί έλα πινίν σο ειιεληθφ ζα 

πξέπεη λα αλήθεη ζε πνζνζηφ πάλσ ηνπ 50% ζε έιιελεο ππεθφνπο ή ζε ειιεληθά 

λνκηθά πξφζσπα ή ζε ππεθφνπο ησλ ινηπψλ Κξαηψλ - Μειψλ ηεο Δπξσπατθήο 

`Έλσζεο ή ζε Δηαηξείεο ησλ ινηπψλ θξαηψλ ηεο Δπξσπατθήο `Έλσζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 48 ηεο πλζήθεο ηεο επξσπατθήο Κνηλφηεηαο, κεηά απφ 

                                                           
7
 Ν.Γ. 187/1973 «Πεξί θψδηθνο Γεκνζίνπ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ» 

8
 Ν. 3816/1958 «Κψδηθαο Ηδησηηθνχ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ» 
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αίηεζε ησλ πινηνθηεηψλ ηνπο, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ ην ζρεηηθφ ηίηιν θηήζεο 

θπξηφηεηαο. Δλψ ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ αλαθέξεη φηη γηα εηαηξείεο ινηπψλ Κξαηψλ - 

Μειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ εκπνξηθνχ πινίνπ σο 

ειιεληθνχ απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζή ηνπο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 43 ηεο 

πλζήθεο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, ελψ γηα ηα θπζηθά πξφζσπα ησλ ινηπψλ 

Κξαηψλ - Μειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ε απαίηεζε εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα 

εθπιεξσζεί κέρξη ηε ζηηγκή ηεο λενιφγεζεο ηνπ πινίνπ. ην πιαίζην απηφ ε 

δηαρείξηζε ηνπ πινίνπ απαηηείηαη λα αζθείηαη απφ ηελ Διιάδα. Ο νξηδφκελνο θαηά ηε 

λενιφγεζε ηνπ πινίνπ εθπξφζσπνο ε , εγγπεηήο θαζψο επίζεο ην θπζηθφ πξφζσπν ή 

ν εθπξφζσπνο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ην νπνίν αζθεί ηε δηαρείξηζε, ζα είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Διιάδα. 

ηη αθνξά ηελ ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν.Γ. 2687/53 επηζεκαίλεηαη φηη ην 

ελ ιφγσ Ν.Γ. απεηέιεζε θαη εμαθνινπζεί λα είλαη ζεκειηψδνπο θαη θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ εκπνξηθή καο λαπηηιία λνκνζέηεκα κε απμεκέλε ηππηθή 

(ζπληαγκαηηθή) ηζρχ
9
 κε ηελ νπνία εμαζθαιίζζεθε ν επαλαπαηξηζκφο ησλ 

ειιελφθηεησλ πινίσλ ζηα Διιεληθά λενιφγηα ηελ δεθαεηία ηνπ ΄50 θαη κέρξη ζήκεξα 

ζπληζηά ην θπξηφηεξν θίλεηξν γηα ηε λενιφγεζε ησλ πινίσλ ζηελ Διιεληθή ζεκαία. 

 

2. Δπενδύζειρ και πποζηαζία κεθαλαίων εξωηεπικού ζηην 

Δλλάδα (Ν.Γ. 2687/1953)  

 

ην λνκνζεηηθφ δηάηαγκα 2687/1953 ν Έιιελαο λνκνζέηεο πεξηιακβάλεη 

θαηεγνξίεο πινίσλ, σο θεθάιαηα εμσηεξηθνχ, ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ πνπ 

απνζθνπνχζε ζηελ πξνζέιθπζε θαη πξνζηαζία μέλσλ θεθαιαίσλ ζηελ Διιάδα. 

χκθσλα κε ην λφκν, ζηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξηιακβάλνληαη  ηα θεθάιηα εμσηεξηθνχ 

πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο
10

 ελψ θαηά ην παξφλ 

Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα σο «Κεθάιαηα εμσηεξηθνύ, λννύληαη ηα πθ’ νηαλδήπνηε κνξθή 

                                                           
9
 Άξζξν 107 ηνπ πληάγκαηνο 

10
 Άξζξν 2 Ν.Γ. 2687/1953 
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εθ ηνπ εμσηεξηθνύ εηζαγόκελα, ήηνη ζπλάιιαγκα εμσηεξηθνύ, κεραλήκαηα θαη πιηθά, 

εθεπξέζεηο, ηερληθαί κέζνδνη, σο θαη εκπνξηθά θαη βηνκεραληθά ζήκαηα
11

». 

ην άξζξν 13 ηνπ δηαηάγκαηνο νξίδνληαη πνηα πινία κπνξνχλ λα 

απνιακβάλνπλ ηα πξνλφκηα ηνπ λφκνπ, αλαθέξνληαο φηη «Κεθάιαηα εμσηεξηθνύ ελ ηε 

έλλνηα ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 ηνπ παξόληνο Ν. Γηαηάγκαηνο, ινγίδνληαη θαη ηα από ηεο 

ελάξμεσο ηεο ηζρύνο απηνύ λενινγνύκελα ππό Διιεληθήλ ζεκαίαλ πινία, νιηθήο 

ρσξεηηθόηεηνο αλσηέξαο ησλ 1.500 θόξσλ.» 

Σν δηάηαγκα απηφ ζχκθσλα θαη ηελ εηζεγεηηθή ηνπ έθζεζε απνζθνπεί ζηελ 

πξνζέιθπζε πινίσλ Διιεληθψλ ζπκθεξφλησλ κε μέλε ζεκαία ζηα Διιεληθά 

λενιφγηα κε απψηεξν ζθνπφ ηελ βειηίσζε ησλ εμσηεξηθψλ ηζνδπγίσλ ηεο ρψξαο. 

χκθσλα κε ην δηάηαγκα απηφ νη αξκφδηνη ππνπξγνί εθδίδνπλ ηελ «Δγθξηηηθή 

Πξάμε» πνπ είλαη απμεκέλεο ηππηθήο ηζρχνο αθνχ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ην 

λνκνζεηηθφ δηάηαγκα απηφ θαη ε νπνία είλαη αλέθθιεηε
12

. Αθνξά επίζεο μερσξηζηά 

θάζε πινίν πνχ είλαη άλσ ησλ 1.500 θνξψλ θαη λενινγεκέλν ππφ Διιεληθή εκαία 

θαη νξίδεη, θαηά παξέθθιηζε ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ ηνπο φξνπο πνπ ην δηέπνπλ 

φπσο : α) ε ειεχζεξε πψιεζε θαη ε ππνζήθεπζε ηνπ πινίνπ ρσξίο ηελ αδεία ηεο 

Γηνηθήζεσο πξνο αιινδαπνχο, ησλ νπνίσλ ε εζληθφηεηα πξνζδηνξίδεηαη ζηελ 

εγθξηηηθή πξάμε β) ε ειεχζεξε δηάζεζε ηνπ αληηηίκνπ ηεο πσιήζεσο ηνπ πινίνπ ή 

ηνπ πνζνχ ηεο αζθαιηζηηθήο απνδεκηψζεσο απηνχ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή ηνπ 

πξντφληνο ηνπ επί ππνζήθε δαλεηζκνχ ηνπ πινίνπ, γ) ε ειεχζεξε δηαρείξηζε ησλ 

εζφδσλ ηνπ πινίνπ άλεπ νηνπδήπνηε πεξηνξηζκνχ δ) ν πεξηνξηζκφο ησλ ππέξ ηνπ 

Ναπηηθνχ Απνκαρηθνχ Σακείνπ εηζθνξψλ ε) ε αλαγλψξηζε πινίσλ σο Διιεληθψλ 

ελψ αλήθνπλ ζε αιινδαπνχο ζη) ν θαζνξηζκφο ηνπ θφξνπ θαη ησλ ηειψλ 

κεηαβηβάζεσο ηνπ εθπνηνχκελνπ ζε αιινδαπνχο πινίνπ θαη' αλαινγία ηεο θαζαξήο 

                                                           
11

 Άξζξν 1 Ν.Γ. 2687/1953 

12
 χκθσλα κε ην Ν.Γ. 2687/1953 θαη άξζξν 3 : Ζ δηά ησλ σο άλσ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ 

ρνξεγνπκέλε έγθξηζεο, νχζα αλέθθιεηνο σο πξνο ηνπο φξνπο πθ'νχο εθάζηνηε παξέρεηαη, 

απνηειεί θαη ηελ εγγχεζηλ ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο, έλαληη ηνπ εηζάγνληνο ηα θεθάιαηα 

εμσηεξηθνχ, φηη ηαχηα ππφθεηληαη εθεμήο ακεηαβιήησο εηο ην ππφ ηνπ παξφληνο Ν. Γηαη/ηνο 

ζεζπηδφκελνλ θαζεζηψο. Μεηαβνιή ησλ φξσλ ηνχησλ επηηξέπεηαη κφλνλ θαηφπηλ 

ζπγθαηαζέζεσο ηνπ εηζαγάγνληνο ηα θεθάιαηα εμσηεξηθνχ, δηελεξγείηαη δε αχηε δηα 

ηξνπνπνηήζεσο ή ζπκπιεξψζεσο ησλ σο άλσ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ.  
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ρσξεηηθφηεηάο ηνπ δ) ε απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε επίηαμεο ηνπ ε) ε επίιπζε ησλ 

δηαθνξψλ κε δηαηηεζία ζ) θάζε άιινο φξνο εμππεξεηηθφο ηνπ ζθνπνχ ηνπ άξζξνπ
13

. 

Σν λνκνζεηηθφ δηάηαγκα απνζθνπνχζε ζηελ πξνζέιθπζε πινίσλ Διιεληθψλ 

ζπκθεξφλησλ κε μέλε ζεκαία θαη φρη θάζε μέλνπ πινίνπ
14

. Γηα απηφ θαη νη 

«Δγθξηηηθέο Πξάμεηο» δίλνληαλ ζε πινία ή εηαηξείεο θαηά ηηο νπνίεο ηνπιάρηζηνλ ην 

50% ησλ θεθαιαίσλ αλήθαλ ζε Έιιελεο κε κφλν πεξηνξηζκφ ηελ ρσξεηηθφηεηα ησλ 

1.500 θφξσλ. Ο λφκνο αθνξνχζε θαη πινία πνπ είραλ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο θαη 

είραλ εηζαρζεί ζην Διιεληθφ λενιφγην πξηλ ην 1953.
15

 

Με ην λνκνζεηηθφ δηάηαγκα απηφ έρνπκε δηάζπαζε ηεο αξρήο ηνπ « γλήζηνπ 

δεζκνχ
16

» ζε ηέηνην βαζκφ πνπ αλαγλσξίδνληαλ, σο Διιεληθά, πινία πνπ αλήθαλ ζε 

αιινδαπέο εηαηξείεο ρσξίο εμαίξεζε. Απνηέιεζκα απηνχ ήηαλ ε Διιεληθή ζεκαία λα 

είλαη  κφλε Δπξσπατθή ζεκαία πνπ ε εζληθφηεηα ησλ πινίσλ θαη ησλ πινηνθηεηψλ λα 

δηαθέξεη κε θίλδπλν λα ραξαθηεξηζηεί σο ζεκαία επθαηξίαο. Ζ ιχζε δίλεηαη κε ην 

ίδην Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα θαη κε  Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο πνπ επέηξεπαλ ηελ 

δεκηνπξγία «Δηδηθψλ Αλσλχκσλ Ναπηηιηαθψλ Δηαηξεηψλ». θνπφο ήηαλ λα δνζεί 

ζηνπο Έιιελεο πινηνθηήηεο κηα κνξθή εηαηξείαο εμίζνπ ειθπζηηθή κε ηηο μέλεο. 

πγθεθξηκέλα κε ηνπο φξνπο 16 θαη 17 ησλ «Δγθξηηηθψλ Πξάμεσλ» επηηξέπνληαλ 

παξεθθιίζεηο απφ ηνπο θαλνληζκνχο πνπ ίζρπαλ γηα ηηο Αλψλπκεο Δηαηξείεο αλ ε 

θπξηφηεηα ηνπ πινίνπ πεξηέιζεη ζε Διιεληθή Αλψλπκε Δηαηξεία. 

 

                                                           
13

 Άξζξν 13 παξάγξαθνο 2 ηνπ Ν.Γ. 2678/1953 

14
 χκθσλα κε ηελ Δηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ Ν.Γ. 2678/1953 

15
 Άξζξν 10 παξάγξαθνο 2 ηνπ Ννκνζεηηθνχ Γηαηάγκαηνο 

16
 ε αξρή ηνπ «γλήζηνπ δεζκνχ» φπσο νξίδεηαη απφ ηε χκβαζε ηνπ ΟΖΔ  γηα ηηο αλνηρηέο 

ζάιαζζεο ζην άξζξν 6 είλαη ν γλήζηνο δεζκφο πνπ πξέπεη λα ππάξρεη κεηαμχ ηεο πνιηηείαο 

θαη ηνπ πινίνπ έηζη ψζηε λα αζθείηαη ν έιεγρνο θαη ε δηθαηνδνζία ηεο πνιηηείαο 

απνηειεζκαηηθά πάλσ ζηα δηνηθεηηθά, θνηλσληθά θαη ηερληθά ζέκαηα ησλ πινίσλ ππφ ηε 

ζεκαία ηεο. Ζ ζεκαζία ηνπ «γλήζηνπ δεζκνχ» ζπλαληάηαη επίζεο ζηε χκβαζε ηνπ ΟΖΔ γηα 

ην Γίθαην ηεο ζάιαζζαο ην 1982. Ζ Γηάζθεςε ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο ξνπο Νενιφγεζεο Πινίσλ 

ζηα άξζξα 8,9 θαη 10 νξίδεη κέηξα γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ γλήζηνπ δεζκνχ φπσο ε επνπηεία 

ησλ ρψξσλ ψζηε λα ππάξρεη ζπκκεηνρή ησλ ππεθφσλ ηνπο ζηε πινηνθηεζία ησλ πινίσλ, ε 

ζηειέρσζε ησλ πινίσλ κε λαπηηθνχο ππεθφνπο ηεο ρψξαο ζεκαίαο θ.η.ι. 
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3. Διδική Ανώνςμη Ναςηιλιακή Δηαιπεία 

 

Ωο «Δηδηθή Αλψλπκε Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» λνείηαη ε Αλψλπκε Δηαηξεία πνπ 

ζα ζπζηαζεί κε έδξα ηελ Διιάδα θαη άξα ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ Γίθαην θαη ηηο 

έρεη δνζεί κε απφθαζε ησλ αξκνδίσλ ππνπξγψλ ην δηθαίσκα λα ζέζεη πινίν ππφ 

Διιεληθή εκαία  σο «εηζαγσγή μέλνπ θεθαιαίνπ» θαη’ εθαξκνγή ηνπ αξζξ.13 ηνπ 

λνκνζεηηθνχ δηαηάγκαηνο 2687/1953
17

  

Ζ εηδηθή απηή εηαηξεία έρεη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηελ δηαθνξνπνηνχλ 

απφ ηελ απιή Αλψλπκε Δηαηξεία φπσο
18

:  

Απνθιεηζηηθφο ζθνπφο ηεο εηαηξείαο απηήο είλαη ε «θπξηφηεηα, 

εθκεηάιιεπζε, δηαρείξηζε Διιεληθψλ πινίσλ πνπ δηελεξγνχλ δηεζλείο πιφεο», ελψ ζε 

πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ζθνπνχ απηνχ ε εηαηξεία ιχεηαη κεηά απφ απφθαζε 

ηνπ κνλνκεινχο πξσηνδηθείνπ. Σν πινίν κπνξεί λα είλαη νπνηνηδήπνηε ηχπνπ. 

 Σν θεθάιαην ηεο εηαηξείαο κπνξεί λα εθθξάδεηαη ζε μέλν λφκηζκα, κπνξεί λα 

κεηαβιεζεί  ή θαη λα εμαρζεί ζην εμσηεξηθφ ζε αιινδαπή Σξάπεδα ζην φλνκα 

ηεο εηαηξείαο. Ζ εηαηξεία ζα πξέπεη λα θέξεη ζην φλνκα ηεο ηηο ιέμεηο «Δηδηθή 

Αλψλπκνο Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» 

 Ζ εηαηξεία δχλαηαη λα δηαθξαηά ηνπο ηζνινγηζκνχο ηεο θαη λα θξαηά ηα 

ινγηζηηθά ηεο βηβιία ζην ίδην μέλν λφκηζκα πνπ εθθξάδεηαη ην κεηνρηθφ ηεο 

θεθάιαην. Δλψ ν ηζνινγηζκφο ηεο πξέπεη λα θαηαηεζεί κέζα ζε 20 κέξεο απφ 

ηελ έγθξηζε ηνπ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ζην αξκφδην ππνπξγείν θαη ζην 

Ναπηηθφ Δπηκειεηήξην.  

 Οη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο κπνξεί λα είλαη αλψλπκεο κπνξνχλ λα εμαρζνχλ πξνο 

πψιεζε ή άιιε αηηία ζην εμσηεξηθφ ή λα εηζαρζνχλ αληίζηνηρα ζην 

εζσηεξηθφ αιιά απαγνξεχεηαη ε εηζαγσγή ηνπο ζην ρξεκαηηζηήξην.  

 Ζ εθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπ πινίνπ ή ηνπ κεξηδίνπ επί ηνπ πινίνπ ζαλ εηαηξηθή 

εηζθνξά ζε είδνο πξέπεη λα ζπληειείηαη ζε 15 κέξεο ην πνιχ απφ ηελ ππνβνιή 

ηεο ζρεηηθήο αηηήζεσο.  

                                                           
17

 Λ. Γεσξγαθφπνπινο, Ζ αλψλπκνο λαπηηθή εηαηξεία θαη ην πεξί απηήο ζρέδην λφκνπ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, ΝνΒ 24, ζει 369 

18
 Καιαληδήο, Ναπηηθή Δηαηξεία Ν.959/1979, Αζήλα 1990, Δθδφζεηο Ννκηθή Βηβιηνζήθε 
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 Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηνρψλ ζπλεδξηάδεη ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα 

ηεξεζνχλ νη δηαηππψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζχγθιηζε Γεληθψλ 

πλειεχζεσλ ησλ δηαθφξσλ εηαηξεηψλ φπσο πξφζθιεζε, δεκνζίεπζε 

πξνζθιήζεσο, ηνηρνθφιιεζε θιπ, εθφζνλ παξεπξίζθνληαη ή 

αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηή φινη νη κέηνρνη θαη δελ πξνβάινπλ αληίξξεζε. 

Δπνκέλσο νη κέηνρνη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ζπλεδξηάδνπλ είηε ζηελ έδξα 

ηεο εηαηξείαο είηε νπνπδήπνηε αιινχ ζηελ εκεδαπή είηε ζηελ αιινδαπή. Δλψ 

ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ πξέπεη λα ππνβάιινληαη γηα θχξσζε απφ 

ζπκβνιαηνγξάθνπο είηε απφ ηνλ αληίζηνηρν πξφμελν κέζα ζε 10 κέξεο γηα λα 

πάξεη βέβαηε εκεξνκελία.  

 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο κπνξεί λα ζπλέξρεηαη ζηελ έδξα ηεο 

εηαηξείαο είηε ζηελ εκεδαπή είηε ζηελ αιινδαπή, εάλ παξεπξίζθνληαη φια ηα 

κέιε ηνπ, ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά θάζε εμάκελνπ. Πξαθηηθά κπνξνχλ λα 

θξαηνχληαη θαη ζηα Αγγιηθά πέξα απφ ηελ λφκηκε ππνρξέσζε γηα δηαθξάηεζε 

ηνπο ζηα Διιεληθά ελψ θαη ηα δχν θείκελα κπνξνχλ λα έρνπλ ηελ ηζρχ ηνπ 

πξσηφηππνπ.  

 Σα θέξδε ηεο εηαηξείαο επηηξέπεηαη χζηεξα απφ νκφθσλε απφθαζε θαζνιηθήο 

Γεληθήο  πλέιεπζεο λα δηαλέκνληαη ειεχζεξα ρσ΄ξηο λα ηζρχεη πεξηνξηζκφο 

φζνλ αθνξά ηε δηαλνκή ππνρξεσηηθνχ κεξίζκαηνο θαη ην ζρεκαηηζκφ 

απνζεκαηηθψλ.  

 Απαιιάζζνληαη απφ ηνλ θφξν ζπγθέληξσζεο θεθαιαίσλ ή απφ νπνηνλδήπνηε 

άιιν ηέινο ραξηνζήκνπ ή απφ ην ηέινο ή απφ εηζθνξά ππέξ Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ ή ηξίησλ ηα ζπκβφιαηα πνπ ζπζηήζεθε ε εηαηξεία, νη απνθάζεηο 

κε ηηο νπνίεο απμήζεθε ην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην, νη ηίηινη ησλ κεηνρψλ 

θαζψο επίζεο θαη νη εμνθιήζεηο ησλ κεξηζκάησλ θαη ηεο Δπηζηξνθήο 

θεθαιαίνπ.    

 Οη εγγξαθέο ησλ πξάμεσλ ηεο εηαηξείαο πνπ γίλνληαη ζηελ αιινδαπή 

επηηξέπεηαη λα γίλνληαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία χζηεξα απφ ιεπηνκεξείο 

ινγαξηαζκνχο ηεο δηαρείξηζεο, πνπ ζηέιλνληαη ηνπιάρηζηνλ θάζε έμε κήλεο 

θαη ζπλνδεχνληαη απφ ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα.  

 Μεηά ηε δηάιπζε ηεο Δηαηξείαο θαη ηελ εθθαζάξηζε ηεο ην θαζαξφ πξντφλ ηεο 

εθθαζάξηζεο πνπ απνκέλεη κεηά ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο πξνο 

ηξίηνπο δηαλέκεηαη θαη’ αλαινγία κεηαμχ ησλ κεηφρσλ ζην λφκηζκα πνπ 
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πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ζηνλ ηφπν πνπ θαηαηέζεθε ε εηαηξηθή εηζθνξά, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν.Γ. 2687/53 θαη απηήο ηεο 

εγθξηηηθήο πξάμεσο. 

 

Ωζηφζν ην εγρείξεκα απηφ δελ έηπρε ηδηαίηεξεο αληαπφθξηζεο γηαηί ε 

ζχζηαζε ηεο Δηδηθήο Αλψλπκεο Ναπηηιηαθήο Δηαηξείαο παξέκελε πνιχπινθε θαη 

ρξνλνβφξα. πγθεθξηκέλα απαηηνχληαλ αξρηθά λα ζπζηαζεί σο θαλνληθή αλψλπκε 

εηαηξεία ζχκθσλα κε ην Ν.2190/1920 , ε νπνία ζα απνθηνχζε πινίν πνπ ζα 

λενινγνχληαλ ζην ειιεληθφ λενιφγην. Μεηά ζα έπξεπε αθνχ έρεη δεκνζηεπηεί ε 

ζρεηηθή «Δγθξηηηθή Πξάμε» ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, λα γίλεη κεηαηξνπή 

ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο ζε «Δηδηθή Αλψλπκε Ναπηηιηαθή Δηαηξεία». Δπηπιένλ απηέο νη 

εηαηξείεο ζα έπξεπε λα ηεξνχλ βηβιία ζχκθσλα κε ησλ Κψδηθα Φνξνινγηθψλ 

ηνηρείσλ αιιά θαη λα ηεξνχλ άιιεο θνξνινγηθέο δηαδηθαζίεο, θάηη πνπ δελ 

ρξεηάδνληαλ γηα ηηο αιινδαπέο εηαηξείεο. Σα παξαπάλσ ζπλεηέιεζαλ ζηελ κηθξή 

πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ εηαηξηθήο κνξθήο κε απνηέιεζκα αθφκα θαη ζήκεξα 

νη Έιιελεο πινηνθηήηεο λα πξνηηκνχλ ππεξάθηηεο εηαηξείεο φπσο ηνπ Παλακά θαη ηεο 

Ληβεξίαο. 

 

4. Νόμορ εγκαηαζηάζεωρ ζηην Δλλάδα αλλοδαπών  Δηαιπειών 

(Α.Ν. 89/1967) 

 

ηε Μέζε Αλαηνιή κεηά ην Β’ Παγθφζκην πφιεκν παξαηεξείηαη κηα 

αλάπηπμε βάζε θάπνησλ επλντθψλ ζπλζεθψλ γηα ηε πξνζέιθπζε μέλσλ εηαηξεηψλ ή 

ππνθαηαζηεκάησλ μέλσλ εηαηξεηψλ  φπσο ε δηψξπγα ηνπ νπέδ θαη ν πινχζηνο 

νξπθηφο πινχηνο. Ζ Βεξπηφο απνηειεί ην βαζηθφηεξν θέληξν απηήο ηεο αλάπηπμεο 

ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο. Μάιηζηα ν φγθνο ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ ησλ 

Σξαπεδψλ ηεο Βεξπηνχ θπξίσο ιφγσ ησλ εθεί εγθαηεζηεκέλσλ γξαθείσλ πνπ 

δηεχζπλαλ ή εθπξνζσπνχζαλ αιινδαπέο εηαηξείεο ήηαλ ηφζν κεγάινο πνπ ηελ είρε 

επνλνκάζεη ζε Διβεηία ηεο Αλαηνιήο. Ζ ζπλερφκελα απμαλφκελε έληαζε κεηαμχ ησλ 

ρσξψλ ηεο Αλαηνιήο, ε θξίζε ηνπ νπέδ ην 1956, ν πφιεκνο ησλ 6 εκεξψλ ην 1967 

φκσο άξρηζαλ λα θαζηζηνχλ φιν θαη δπζθνιφηεξε ηελ ιεηηνπξγηά ησλ εθεί 

εγθαηαζηεκέλσλ εηαηξεηψλ. 
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Ζ Διιάδα ζηα πιαίζηα πξνζέιθπζεο ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

ζην έδαθνο ηεο, ηεο έδξαο, ηνπ επηηειείν ηεο δηνίθεζεο ή ππνθαηαζηήκαηνο ή 

γξαθείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο είρε θάλεη θάπνηα βήκαηα κε ην άξζξν 9 ηνπ λφκνπ 

4171/1961 φκσο ηα κέηξα απηά ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ πεξηνξηζκέλα. Σα 

νθέιε πνπ ζα κπνξνχζε λα απνθνκίζεη κηα ρψξα απφ κηα ηέηνηα εγθαηάζηαζε 

γξαθείσλ αιινδαπψλ εηαηξεηψλ είλαη πνιιαπιά φπσο ε είζπξαμε ζε ζπλάιιαγκα ησλ 

εμφδσλ κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη γεληθά ησλ εμφδσλ εγθαηάζηαζεο, 

δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ γξαθείνπ, ε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, ε αχμεζε 

ηνπ φγθνπ ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ θαη ζηήξημε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα, ε σθέιεηα 

απφ ηελ εηζαγσγή λέσλ ηξφπσλ θαη κεζφδσλ (know how) ζηε δεκηνπξγία, νξγάλσζε, 

δηεχζπλζε θαη επέθηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ, ε εκθάληζε λέσλ ληφπησλ παξεκθεξψλ 

επηρεηξεκαηηψλ, ε γεληθφηεξε αχμεζε ζηε δήηεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ε 

δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ δηεζλνχο πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο πνπ ζα δεκηνπξγνχζε 

θήκε πνπ ζα αλαθχθισλε ζπεηξνεηδψο απμεηηθά ηελ εγθαηάζηαζε λέσλ γξαθείσλ.  

Ο βαζηθφηεξνο λφκνο γηα ηελ πξνζέιθπζε γξαθείσλ αιινδαπψλ εηαηξεηψλ 

ζηελ Διιάδα γίλεηαη κε ηνλ αλαγθαζηηθφ λφκν 89/1967 ζηφρνο ηνπ νπνίνπ ήηαλ κέζσ 

ηεο παξαρψξεζεο πξνλνκηψλ ζηνπο ελ ιφγσ ελδηαθεξφκελνπο, ε πξνζθφκηζε ησλ 

πνιιαπιψλ σθειεηψλ πνπ ηα ζπλνδεχνπλ ζηε ρψξα
19

.  

Ο λφκνο νξίδεη ζην άξζξν 1 φηη «Αιινδαπαί Δκπνξηνβηνκεραληθαί Δηαηξείαη 

ππν νηνλδήπνηε ηύπνλ ή κνξθήλ ιεηηνπξγνύζαη λνκίκσο ελ ηε έδξα ησλ αζρνινύκελαη 

δε απνθιεηζηηθώο εηο εθηέιεζηλ εκπνξηθώλ εξγαζίσλ σλ ην αληηθείκελνλ επξίζθεηαη 

εθηνο ηεο Διιάδνο, δύλαληαη λα εγθαζίζηαληαη ελ Διιάδη θαηόπηλ εηδηθήο αδείαο 

παξερόκελεο δη’άπνθάζεσο ηνπ Υπνπξγνύ Σπληνκηζκνύ». Οξίδεηαη ινηπφλ φηη 

αιινδαπέο εηαηξείεο κε απνθιεηζηηθφ αληηθείκελν εκπνξηθέο εξγαζίεο κε έδξα θαη 

αληηθείκελν εθηφο Διιάδνο έρνπλ δηθαίσκα λα εγθαηαζηήζνπλ ζηελ Διιάδα 

ππνθαηάζηεκα ή πξαθηνξείν ή γξαθείν.   

Ζ δηαηχπσζε απηή είλαη αζαθήο θαη δελ γίλεηαη άκεζε κλεία ζε λαπηηιηαθέο 

επηρεηξήζεηο κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηε πεξηζψξην γηα δηελέμεηο αλαθνξηθά κε 

ην αλ νη λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο ππάγνληαη ή φρη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 89/1967. Μηα 

εξκελεία ηνπ λφκνπ είλαη πσο ν φξνο εκπνξνβηνκεραληθέο νξίδεη επηρεηξήζεηο πνπ 

έρνπλ σο αληηθείκελν εκπνξηθέο εξγαζίεο θαη άξα δελ πεξηιακβάλνληαη εηαηξείεο κε 

                                                           
19

 Δηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ Α.Ν. 89/1967 
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άιιν αληηθείκελν. κσο εξκελεχνληαο δηαζηαιηηθά ην λφκν θαη ζχκθσλα κε ηνλ 

Δκπνξηθφ Νφκν πνπ νξίδεη σο εκπνξηθέο εξγαζίεο ηηο λαπιψζεηο, ηηο κεηαθνξέο κε 

πινία αγαζψλ θαη αλζξψπσλ, ηα λαπηηθά δάλεηα, θαη άιιεο εξγαζίεο ησλ λαπηηιηαθψλ 

εηαηξεηψλ, κπνξεί λα ζεσξεζνχλ ελλνηνινγηθά ηαπηφζεκνη νη φξνη «εκπνξηθέο 

πξάμεηο» θαη «εκπνξηθέο εξγαζίεο» πνπ αλαθέξεηαη ζην λφκν κε απνηέιεζκα λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ. 

Ο λφκνο δελ ζεζπίδεη έλα λέν ηχπν λνκηθνχ πξνζψπνπ ή κηα λέα κνξθή 

εηαηξείαο αιιά εηζάγεη πξαθηηθά έλα πξνλνκηαθφ θαζεζηψο γηα λα πξνζειθχζεη 

γξαθεία ή ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ εηαηξεηψλ. Οη ελ ιφγσ αιινδαπέο εηαηξείεο 

Διιεληθψλ ή μέλσλ ζπκθεξφλησλ ππνρξενχηαλ κε αίηεζε ηνπο ζην αξκφδην 

Τπνπξγείν λα  αλαθέξνπλ ηελ ηζαγέλεηα ηεο επηρείξεζεο, ην ηχπν κε ηνλ νπνίν ζα 

ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα (ππνθαηάζηεκα, πξαθηνξείν, γξαθείν), ην αληηθείκελν ηεο 

φπσο επίζεο θαη ηνλ αληηπξφζσπν ηεο ζηελ Διιάδα
20

.         

Οη επλντθέο ξπζκίζεηο πνπ δίλεη ν λφκνο αθνξνχλ θνξνινγηθά θαη 

δαζκνινγηθά ζέκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα πξνέβιεπαλ
21

:  

 ηελ ρνξήγεζε ζε αιινδαπφ πξνζσπηθφ άδεηαο παξακνλήο κέρξη 2 έηε , 

  ηελ ρνξήγεζε ζε απηφ ην πξνζσπηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, 

  ηελ απαιιαγή απφ δαζκνχο, θφξνπο, ηέιε ραξηνζήκνπ, εηζθνξέο, θφξν 

θχθινπ εξγαζηψλ, θφξνπ πνιπηειείαο θαη παληφο ελ γέλεη δηθαηψκαηνο ή 

θξάηεζεο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εηζαγσγή εμνπιηζκνχ γηα 

ηα  γξαθεία ζηελ Διιάδα,   

 ηελ απαιιαγή απφ θφξνπο εηζνδήκαηνο φπσο θαη νπνηνπδήπνηε ελ γέλεη 

ηέινπο ή θφξνπ, εηζθνξάο ή θξαηήζεσο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ησλ εηζνδεκάησλ 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ εξγαζίεο ηεο επηρείξεζεο εθηφο Διιάδαο φπσο επίζεο 

απαιιάζζνληαη θαη ηα εηζνδήκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηηο παξνρέο 

ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα, 

 ηελ αηειή εηζαγσγή θαη θπθινθνξία απηνθηλήηνπ ηδησηηθήο ρξήζεο γηα ηνπο 

ππαιιήινπο ηεο εηαηξείαο φπσο επίζεο θαη αηειή εηζαγσγή ηεο νηθνζθεπήο 

ησλ, 
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 Άξζξν 1 ηνπ Α.Ν. 89/1967 

21
 Άξζξν 2 ηνπ Α.Ν. 89/1967 
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 ηελ ηαρπδξφκεζε ζπζηεκέλσλ επηζηνιψλ ζην εμσηεξηθφ ρσξίο έιεγρν απφ ην 

ηαρπδξνκείν εθφζνλ ζην θάθειν αλαγξάθεηαη ε επσλπκία ηεο 

απνζηέιινπζαο εηαηξείαο θαζψο θαη ε ζθξαγίδα θαη κνλνγξαθή ηνπο 

δηεπζπληνχ ηεο,  

  ηελ εηζαγσγή θαη εμαγσγή ρσξίο θακία άιιε δηαηχπσζε δηαθεκηζηηθψλ ή 

δεηγκάησλ ρσξίο θακία εκπνξηθή αμία,  

 ηελ απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο θνξνινγηθψλ βηβιίσλ ζηα 

Διιεληθά φπσο φξηδε ην άξζξν 53
α
 ηνπ λφκνπ 2190 «πεξί Αλσλχκσλ 

Δηαηξεηψλ»  

Ο Α.Ν. 89/1967 θαηάθεξε ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα λα πξνζειθχζεη πνιιέο 

αιινδαπέο εηαηξείεο. Απηφ παξάιιεια κε ηελ αζάθεηα ηνπ γηα ηελ ππαγσγή ή φρη ζε 

απηφλ ησλ  λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ
22

, ην «κπνπκ» ηεο Διιεληθήο Ναπηηιίαο θαη ηεο 

πξνζπάζεηαο ν Πεηξαηάο λα θαηαζηεί δηεζλέο λαπηηιηαθφ θέληξν δεκηνχξγεζε ηελ 

αλάγθε ελφο λένπ λνκνζεηήκαηνο (ηνπ Α.Ν. 387/1967) πνπ ζα έθαλε ξεηή αλαθνξά 

γηα λαπηηιηαθέο εηαηξείεο. 

 

5. ςμπληπωμαηικέρ διαηάξειρ ηος Ν. 89/1967 πεπί 

εγκαηάζηαζηρ αλλοδαπών εηαιπειών ζηην Δλλάδα (Α.Ν. 

378/1968) 

 

Ήδε απφ ην άξζξν 1 παξ1 ηνπ Α.Ν. 378/1967 νξίδεηαη πσο φιεο νη αιινδαπέο 

λαπηηιηαθέο εηαηξείεο παληφο ηχπνπ θαη κνξθήο κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζηελ 

Διιάδα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Α.Ν. 89/1967 θαη λα απνιακβάλνπλ πιήξσο ηα 

νθέιε πνπ απηφο πξνβιέπεη
23

. ην ίδην άξζξν
24

 νξίδεηαη πσο θαη παιαηφηεξεο ηνπ 
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 χκθσλα κε ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ Α.Ν. 378/1967 «Πεξί εγθαηαζηάζεσο ελ Διιάδη 

Αιινδαπψλ Δηαηξεηψλ» 

23
 Καηά ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 1 ηνπ Α.Ν. 378/1968 «Αιινδαπαί λαπηηιηαθαί επηρεηξήζεηο 

παληφο ηχπνπ θαη κνξθήο δχλαληαη λα εγθαζίζηαληαη ελ Διιάδη θαηά ηα ηαο δηαηάμεηο ηνπ 

Α.Ν.89/1967 θαη λα απνιαχζνπζηλ άπαλησλ ησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ λφκνπ ηνχηνπ θαη ηνπ 

παξφληνο, δηα πάζαο ηαο δξαζηεξηφηεηαο απηψλ αίηηλεο ήζεινλ ξεηψο εγθξηζή δηα ηεο 

ρνξεγνχζεο ηελ άδεηαλ εγθαηαζηάζεσο απνθάζεσο» 

24
 Παξάγξαθνο 2 ηνπ ηδίνπ λφκνπ 
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λφκνπ ειιεληθέο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο ,πνπ αζθνχλ παξφκνηα δξαζηεξηφηεηα κε 

εθείλε ησλ αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο κπνξνχλ λα ππαρζνχλ 

κε αίηεζε ηνπο ζην πξνλνκηαθφ θαζεζηψο ηνπ λφκνπ. Σν παξαπάλσ κέηξν ιήθζεθε 

γηα ηελ εμηζνξξφπεζε ηνπ πιενλεθηήκαηνο πνπ ζα δηλφηαλ ζηηο αιινδαπέο Δηαηξείεο 

ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε φπσο θαη γηα ιφγνπο απνθπγήο ηεο «κεηακθίεζεο» ησλ 

Διιεληθψλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ ζε αιινδαπέο πξνθείκελνπ λα απνιακβάλνπλ 

ηα νθέιε ηνπ λφκνπ.  

Ο λνκνζέηεο αθφκα νξίδεη
25

 πσο « Πινία ππό μέλε ζεκαίαλ πάζεο θαηεγνξίαο 

πξαθηνξεπόκελα ή δηαρεηξηδόκελα ή θαζ’νηνλδήπνηε ηξόπνλ αληηπξνζσπεπόκελα ππν 

ησλ βάζεη ηνπ Α.Ν. 89/1967 θαη ηνπ παξόληνο εγθαζηζηακέλσλ ελ Διιάδη αιινδαπώλ 

Δηαηνξείσλ, αζρέησο κνξθήο πθ’ελ ιεηηνπξγνύζηλ απηαί, απαιιάζνληαη ηνπ θόξνπ 

εηζνδήκαηνο, σο θαη παληόο ελ γέλεη θόξνπ δαζκνύ εηζθνξάο ή θξαηήζεσο 

πθηζηακέλνπ ή επηβιεζεζνκέλνπ εηο ην κέιινλ δηα ην εηζόδεκα απηώλ ην θηώκελνλ εμ 

εξγαζηώλ κέζσ ή δηα ησλ άλσ Δηαηξεηώλ.» ηε ζπλέρεηα νξίδεηαη πσο ηεο ίδηαο 

θνξναπαιιαγήο ηπγράλνπλ θαη νη εθνπιηζηέο πνπ εθκεηαιιεχνληαη απηά ηα πινία κε 

ηηο σο άλσ Δηαηξείεο.  

Γίλεηαη ξεηή κλεία θαη δηεπθξίλεζε γηα κηα αζάθεηα ηνπ Α.Ν. 89/1967
26

, φηη 

νη ππαγφκελεο ζην λφκν εηαηξείεο δηθαηνχληαη ησλ θνξναπαιιαγψλ ηνπ, κφλν γηα ηα 

εηζνδήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ ηελ άδεηα 

εγθαηάζηαζεο ηνπο. Δλψ νη θνξναπαιιαγέο πνπ πξνέβιεπε ν Α.Ν. 89/1967 αθνξνχλ 

κφλν ε μέλεο εζληθφηεηαο ππάιιεινη ελ Διιάδη ηεο Δηαηξείαο
27

.  

Άιια πξνλφκηα ηνπ λφκνπ αθνξνχλ
28

: 

 ηελ παξάηαζε αλά δηεηία θαη απεξηφξηζηα ηεο άδεηαο εξγαζίαο θαη παξακνλήο 

ησλ ππαιιήισλ ηεο εηαηξείαο εθφζνλ απηή εμαθνινπζεί λα ππάγεηαη ζην 

λφκν  

 ηελ αηειή εηζαγσγή θαη θπθινθνξία απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεσο γηα ηνπο 

αιινδαπνχο ππαιιήινπο ηεο εηαηξείαο 
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 χκθσλα κε ην άξζξν 1 θαη παξάγξαθν 3 

26
 Ειςθγθτικι ζκκεςθ του Α.Ν. 378/1968 

27
 Άρκρο 2 του Α.Ν. 378/1968 

28
 Βλζπε άρκρα 3-5 του Α.Ν. 378/1968 
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  ηνλ θαζνξηζκνχ πιένλ ηνπ θαηψηαηνπ θαη αλψηαηνπ νξίνπ ηεο εγγχεζεο απφ 

1000-5000 δνιάξηα ΖΠΑ.  

 ηελ δηεπθξίληζε πσο κε ηνλ φξν Δηαηξεία ελλνείηαη θάζε κνξθήο επηρείξεζε 

αθφκα θαη ε αηνκηθή.  

     

 

6. Αποηελέζμαηα εθαπμογήρ ηων Α.Ν. 89/1967 και Α.Ν. 387/1968 

 

Με ηελ ηζρχ απηψλ ησλ δχν λφκσλ, εγθαηαζηάζεθε ζηελ Διιάδα κεγάινο 

αξηζκφο εηαηξεηψλ θαη εηδηθφηεξα λαπηηιηαθψλ. ηηο ηειεπηαίεο πεξηιακβάλνληαη θαη 

λαπηηιηαθέο εηαηξείεο πνπ αζρνινχληαλ πέξα απφ ην βαζηθφ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο 

πινίσλ, παξάιιεια ή απνθιεηζηηθά θαη κε άιιεο ζρεηηθέο πξνο ηε λαπηηιία 

ππεξεζίεο φπσο π.ρ. λαπινκεζηηηθέο εξγαζίεο δηεζλψλ λαπιψζεσλ, δηαθαλνληζκνί 

αβαξηψλ, κεζηηείεο αζθαιεηψλ, λαπηηιηαθέο δηαηηεζίεο, πξαγκαηνγλσκνζχλεο θ.ιπ. 

Γεκηνπξγήζεθε έηζη κηα ππνδνκή πνπ αλαηξνθνδφηεζε ηελ αλάπηπμε ηεο λαπηηιίαο 

θαηαζηψληαο ηνλ Πεηξαηά έλα δηεζλέο λαπηηιηαθφ θέληξν θαη πξνζειθχνληαο ζηε 

ρψξα ηα νθέιε ηεο εηζξνήο ζπλαιιάγκαηνο φπσο θαη ηεο γεληθφηεξεο σθέιεηαο απφ 

ηελ ζρεηηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε.  

κσο ππήξραλ θαη νη κεηνλεθηνχζεο πιεπξέο ηνπ λφκνπ φπσο ε εκθάληζε 

κηθξνχ αξηζκνχ απφ ηηο εγθαηαζηεκέλεο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο πνπ δελ εηζήγαγαλ 

ζπλάιιαγκα ζε βαζκφ πνπ λα ζεσξείηαη επσθειήο γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία 

αλαινγηθά κε ηα ρνξεγνχκελα θαη απνιακβαλφκελα πξνλφκηα θαη δηεπθνιχλζεηο. 

Δπίζεο ππήξρε έλαο άιινο ζρεηηθφο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ πνπ παξφηη εθδφζεθε ε 

άδεηα εγθαηάζηαζεο θαη δεκηνπξγήζεθε ελδερφκελνο θάπνην γξαθείν, παξφια απηά 

δελ δηελεξγήζεθαλ εξγαζίεο κε απνηέιεζκα ηελ αλάθιεζε ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ 

εγθαηάζηαζεο. Σν βαζηθφηεξν κεηνλέθηεκα ηνπο φκσο ήηαλ ε αδπλακία ησλ 

Διιεληθψλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί κεηά ην λφκν 

378/1968 λα ππαρζνχλ ζηηο επλντθέο δηαηάμεηο ηνπ, αθνχ έηζη νξηδφηαλ ζε απηφλ
29

. 

Απηφ θαηέζηε δπλαηφ κε ην άξζξν 28 παξ. 7 ηνπ Ν. 814/1978 πνπ πξνέβιεπε ηε 

δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ησλ πθηζηάκελσλ δηαηάμεσλ θαη ζε εκεδαπέο εηαηξείεο.  

                                                           
29

 Άξζξν 1 παξάγξαθνο 2 ηνπ Α.Ν. 378/1968 
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Ο Α.Ν. 89/.1967 ζπκπιεξψζεθε αξγφηεξα θαη απφ άιινπο λφκνπο κε 

ηειεπηαίν ηνλ Ν.3427/1975 ν νπνίνο νξίδεη πσο φιεο νη θαλνληζηηθέο θαη αηνκηθέο 

πξάμεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη’ εθαξκνγή ηνπ 89/1967 γηα ππαγσγή επηρεηξήζεσλ ζε 

απηφλ θαηαξγνχληαη απφ ηεο 1
εο

 Ηαλνπαξίνπ 2006
30

. Οη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο πνπ 

είραλ εγθαηαζηαζεί ζηελ Διιάδα θαη ππαρζεί ζηνλ 89/1967 έπξεπε λα θάλνπλ λέα 

αίηεζε γηα ππαγσγή ζε απηφλ ζχκθσλα φκσο κε ηηο λέεο πξνυπνζέζεηο πνπ φξηδε ην 

άξζξν 27 ηνπ Ν. 3427/2005 πνπ αληηθαηέζηεζε ην άξζξν 1 ηνπ 89/1967
31

. πσο 

νξηδφηαλ κε ηηο λέεο δηαηάμεηο αιινδαπέο εηαηξείεο κπνξνχλ λα εγθαζίζηαληαη ζηελ 

Διιάδα ζχκθσλα κε ην ηλ ιφγσ λφκν κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ λα παξέρνπλ ζην 

θεληξηθφ ηνπο θαηάζηεκα ή ζε ζπλδεδεκέλεο θαη κε εγθαηαζηεκέλεο ζηελ Διιάδα 

επηρεηξήζεηο, ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθνχ ραξαθηήξα, θεληξηθήο ινγηζηηθήο 

ππνζηήξημεο, ειέγρνπ πνηφηεηαο, παξαγσγήο, πξντφλησλ, δηαδηθαζηψλ θαη 

ππεξεζηψλ, θαηάξηηζεο κειεηψλ ζρεδίσλ θαη ζπκβάζεσλ, δηαθήκηζεο θαη 

κάξθεηηλγθ, επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ, ιήςεο θαη παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαη έξεπλαο 

θαη αλάπηπμεο. Δλψ σο ππνρξεψζεηο ηεο επηρεηξήζεηο νξίδνληαλ νη απαζρφιεζεο 

ηνπιάρηζηνλ 4 αηφκσλ σο ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ θαη ή χπαξμε δαπαλψλ ιεηηνπξγίαο 

ηνπ γξαθείνπ άλσ ησλ 100.000 επξψ εηεζίσο
32

. ζεο απφ ηηο αιινδαπέο επηρεηξήζεηο 

πνπ ήηαλ εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα δελ ήζειαλ λα ππαρζνχλ ζηηο δηαηάμεηο απηέο, 

ππνρξενχληαλ λα θαηαζέζνπλ ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ηνπο δήισζε δηαθνπήο 

εξγαζηψλ
33

. 

 

7. Φοπολογία πλοίων, επιβολή ειζθοπάρ ππορ ανάπηςξη ηηρ 

Δμποπικήρ Ναςηιλίαρ, εγκαηάζηαζηρ αλλοδαπών ναςηιλιακών 

επισειπήζεων (Ν. 27/1975) 
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 Ν. 3427/2005 άξζξν 35 

31
 Ν. 3427/2005 άξζξν 31 

32
 Βιέπε άξζξν 1 ηνπ Α.Ν. 89/1967 φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην αξζξ 27 ηνπ Ν. 3427/2005 

33
 Δγθχθιηνο ΠΟΛ. 1022/2006 «Σξνπνπνίεζε, αληηθαηάζηαζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Α.Ν. 89/19567» 
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Ο λφκνο 27/1975 επηρείξεζε λα δψζεη ιχζε ζηα πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ 

απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πξναλαθεξζέλησλ λφκσλ (ΑΝ 89/1967, 378/1968) ελψ 

ηαπηφρξνλα πξνζπάζεζε λα αιιάμεη ηελ ιαλζαζκέλε εληχπσζε πνπ είρε δνζεί γηα 

πξνλφκηα ζηηο εηαηξίεο απηέο, πξνλφκηα, ηα νπνία ήηαλ δπζαλάινγα κε ηελ πξνζθνξά 

ησλ εηαηξεηψλ απηψλ ζηελ εζληθή νηθνλνκία. Πην ζπγθεθξηκέλα ππήξρε γεληθά κηα 

πεπνίζεζε φηη νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο ήηαλ πνιχ 

ρακεινί ζε ηέηνην βαζκφ πνιχ έιιελεο πνπ πηζηέο δελ ζπλέβαιαλ πφζν κπνξνχζακε 

ζηελ εζληθή νηθνλνκία
34

. 

θνπφο ηνπ λφκνπ απηνχ ήηαλ λα ακβιχλνπλ ηελ αληίιεςε απηή κε ηξφπν 

νκαιφ απέλαληη ζηηο πθηζηάκελεο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο αιιά θαη κε ηξφπν ζσζηφ 

ψζηε απφ πιεπξάο λνκνζεζίαο λα κελ απνηειέζεη αξλεηηθφ θίλεηξν γηα αιινδαπέο 

εηαηξείεο λα εγγξάςνπλ ηα πινία ηνπο ζην ειιεληθφ λενιφγην. θνπφο άιισζηε ηνπ 

λνκνζέηε είλαη λα πξνζειθχζεη πινία ζηα ειιεληθά λενιφγηα θαη θαη’ επέθηαζε ζηηο 

αιινδαπέο λαπηηιηαθέο  εηαηξείεο. 

Έηζη κε ην λφκν 27/1975 πεξηιήθζεθαλ δηαηάμεηο κε ηηο νπνίεο ξπζκίδνληαη 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα γξαθείσλ ή ππνθαηαζηεκάησλ 

αιινδαπψλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ. Οη δηαηάμεηο απηέο εληάρζεθαλ ζην άξζξν 25, 

26, 27, 29 θαη 30 ηνπ λφκνπ απηνχ θαη πξνζπάζεζαλ λα πεξηνξηζηνχλ, νη 

δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ήηαλ δπλαηφ θαη πεξηνξηζηηθά επηηξεπηφ απφ ηηο 

εγθαζηζηάκελεο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο. 

Με ηηο δηαηάμεηο απηέο νξίδνληαη φηη: απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε γξαθείσλ ή ππνθαηαζηεκάησλ ησλ εηαηξεηψλ απηψλ ήηαλ, φηη απηέο 

«απαζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ σλ ην αληηθείκελν είλαη 

εθηφο νξίσλ ηεο Διιεληθήο επηθξαηείαο ή κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηελ 

πξσηνπφξν ή κεζνγεηαθή λαπηηιία, νη δε δαπάλεο θαιχπηνληαη εμνινθιήξνπ δη’ 

εηζαγσγήο μέλνπ ζπλαιιάγκαηφο κε ππνρξεσηηθφο εθρσξεηένο». Ο πεξηνξηζκφο 

απηφο πξνζβιέπεη θπξίσο ζην λα νξηνζεηεζνχλ νη πεγέο θαη ε πξνέιεπζε ησλ 

εηζνδεκάησλ ησλ εηαηξεηψλ απηψλ, γηα ηα νπνία θαη κφλν ζα ίζρπαλ νη θνξνινγηθέο 

θαη ινηπέο απαιιαγέο πνπ πξνλνκηαθά ρνξεγήζεθαλ απφ ην ειιεληθφ θξάηνο κε ηνπο 

λφκνπο ΑΝ 89/1967, 378/1968. 
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 Δηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ Ν. 27/1975 
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Σέινο ζην λφκν 27/1975 πεξηιακβάλνληαη δηαηάμεηο κε ηηο νπνίεο 

θαηαξγνχληαη απαιιαγέο απφ ηα ηέιε θπθινθνξίαο ησλ Η.Υ. επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ 

πνπ αλήθνπλ ζην αιινδαπφ πξνζσπηθφ γηα φιεο ηηο εηαηξείεο ηνπ ΑΝ 89/1967 

λαπηηιηαθέο θαη κε, θαζψο θαη απαιιαγέο απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηέιε 

ραξηνζήκνπ ησλ απνδνρψλ ηνπ απαζρνινχκελνπ ζηηο εηαηξίεο ησλ ΑΝ 89/1967 θαη 

378/1978 γηα ην αιινδαπφ πξνζσπηθφ. 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην άξζξν 25 ηνπ, Ν. 27/1975 δελ 

ηζρχεη πιένλ θαη έρεη αληηθαηαζηαζεί αξρηθά κε ην άξζξν 28 ηνπ λφκνπ 814/1978 

θαζψο θαη κε πξφζθαην λφκν Ν. 4150/2013 θάηη πνπ ζα ζρνιηαζηεί θαη αλαιπζεί ζε 

επφκελν θεθάιαην. 

Μεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ θαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα 

εθδφζεθε θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ησλ Τπνπξγείσλ πληνληζκφ θαη Δκπνξηθήο 

Ναπηηιίαο «πεξί ππνρξεψζεσλ ηηλψλ ησλ δπλάκεη ησλ ΑΝ 89/1967 θαη ηνπ 378/1968 

εγθαηεζηεκέλσλ ελ Διιάδη αιινδαπψλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ»
35

. 

Ζ Τπνπξγηθή απηή απφθαζε είρε θαλνληζηηθφ πεξηερφκελν θαη ζθνπφο ηεο 

ήηαλ λα αληηκεησπηζηνχλ ζέκαηα θαζνξηζκνχ θαη απνζαθήληζεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

λφκνπ απφ ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο θαη παξάιιεια λα ζπκπιεξσζνχλ ηα θελά πνπ 

ππήξραλ θαη δελ είραλ θαιπθζεί κε ην λφκν 27/1975. 

ε απηή ηελ θνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 50141/5/1975 παξαηεξνχκε φηη 

επέθεξε αιιαγέο ζηελ εθαξκνγή ησλ ΑΝ 89/1967 θαη 378/1968 ηδηαίηεξα φζνλ 

αθνξά ηελ εγγχεζε αθνχ ζα έρεη πιένλ ηε κνξθή θαη ηνλ ηχπν ηεο ηξαπεδηθήο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλαγλσξηζκέλσλ ηξαπεδψλ ηφζν ηεο Διιάδαο φζν θαη ηνπ 

εμσηεξηθνχ αληί απηήο ηεο πξνζσπηθήο εγγπεηηθήο επηζηνιήο πνπ ηζρχεη κέρξη ηφηε. 

πγθεθξηκέλα φξηζε φηη ηξαπεδηθέο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζα πξέπεη λα είλαη ζην χςνο 

ησλ 5.000 δνιαξίσλ γεγνλφο πνπ θαηήξγεζε ηελ πθηζηάκελε κέρξη ηφηε δπλαηφηεηα 

θιηκάθσζεο ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο πνπ μεθηλνχζε απφ ηα 1.000 δνιάξηα φπσο 

πξνέβιεπε ν ΑΝ 387/1968. Δπίζεο ε απφθαζε απηή πξνέβιεπε φηη γηα ηελ θάιπςε 

ησλ δαπαλψλ ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηεζηεκέλεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα εηζάγεηαη 
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ζπλάιιαγκά πφζν ηνπιάρηζηνλ 30.000 δνιαξίσλ θαη λα πηζηνπνηείηαη απφ ηελ 

ηξάπεδα ηεο Διιάδνο. 

πσο πξναλαθέξζεθε  ε ιήςε ησλ κέηξσλ απηψλ δειαδή ε ςήθηζε ηνπ 

λφκνπ 27/1975 θαη ε έθδνζε ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο νθείιεηαη ζηελ 

δεκηνπξγεζείζα αληίιεςε ηνπ θξάηνπο φηη νη Α.Ν. 89/1967 θαη Α.Ν. 378/1978 

παξέρνπλ πξνλφκηα ζηηο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο ζε βαζκφ ππεξβνιηθφ ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνζθνξά ησλ εηαηξεηψλ απηψλ ζηελ Δζληθή νηθνλνκία
36

. 

Έηζη ινηπφλ κε ην Ν. 27/1975 πεξηνξίζηεθαλ ηα πξνλφκηα απηά κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα ζπλερηζηεί ε εγγξαθή πινίσλ ζηα ειιεληθά λενιφγηα θαζψο επίζεο ε 

Διιάδα εμαθνινπζεί λα απνηειεί πφιν έιμεο πξνο εγθαηάζηαζε αιινδαπψλ 

λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Δμάιινπ κε ηελ θνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ 

ηέζεθε σο ειάρηζην φξην εηζαγσγήο ζπλαιιάγκαηνο ην πνζφ ησλ 30.000 δνιαξίσλ 

θαη θαζηεξψζεθε εθ ησλ πξαγκάησλ ε ηξαπεδηθή εγγπεηηθή επηζηνιή αληί ηεο 

πξνζσπηθήο θαη ζε χςνπο 5.000 δνιαξίσλ. 

Ζ εθαξκνγή ηνπο βέβαηα είρε θαη ζεηηθά θαη αξλεηηθά απνηειέζκαηα σο 

αξλεηηθφ απνηέιεζκα ζεσξείηαη ε ζηέξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηάζηαζεο ζηελ 

Διιάδα αιινδαπήο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο πνπ είρε απφ ηελ κηα πιεπξά λαπηηιηαθέο 

εξγαζίεο αιιά νη εξγαζίεο απηέο δελ ήηαλ εξγαζίεο δηαρείξηζεο ή αληηπξνζψπεπζεο ή 

εθκεηάιιεπζεο πινίσλ. (γηα παξάδεηγκα εηαηξείεο λαπινκεζηηψλ ή εηαηξείεο 

αγνξαπσιεζηψλ) Άιιν αξλεηηθφ απνηέιεζκα ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο 

έιιεηςεο εκπηζηνζχλεο απφ ηελ πιεπξά ησλ εηαηξεηψλ γηα ηελ χπαξμε ελφο ζηαζεξνχ 

θαη κφληκνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ. Θεηηθφ φκσο απνηειέζκαηα απφ ηηο παξαπάλσ 

ξπζκίζεηο ήηαλ ε κεγάιε αχμεζε ηνπ εηζαγφκελνπ ζπλαιιάγκαηνο θαη ε δηαηήξεζε 

θάησ απφ απηφ ην θαζεζηψο κφλν ζνβαξψλ θαη αμηφινγσλ λαπηηιηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ. 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε θνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 

50141/5/75 απφ ηελ πιεπξά ηεο λνκηκφηεηάο ηεο ακθηζβεηήζεθε απφ 

ελδηαθεξφκελνπο νη νπνίνη πξνζέθπγαλ ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο θαη ην νπνίν 
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έθξηλε ηελ ιφγσ απφθαζε ζαλ κε λφκηκε επεηδή έιεηπε ε εηδηθή λνκνζεηηθή 

εμνπζηνδφηεζε θαη θαηά ζπλέπεηα αθπξψζεθαλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο
37

.  

 

8. ςμπλήπωζη και ηποποποίηζη ςθιζηάμενων διαηάξεων (Ν. 

814/1978) 

 

Ζ θαηάζηαζε πνπ έρεη δηακνξθσζεί κε ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 27/1975 

νδήγεζε ζε ακθηζβήηεζε γηα ην λνκηθφ πιαίζην εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

πξνζειθηψκελσλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ. Γεκηνπξγήζεθαλ αξθεηέο αζάθεηεο θαη 

αηειείο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο γεγνλφο πνπ έπξεπε λα επηιπζεί
38

. Γηα ηνπο ιφγνπο 

απηνχο θαη γηα ηελ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ ζεζπίζηεθε ν Ν. 

814/1978. 

Σν 1978 ςεθίζηεθε θαη ηέζεθε ζε εθαξκνγή ν λφκνο 814/1978 «πεξί 

ζπκπιήξσζεο θαη ηξνπνπνηήζεσο θνξνινγηθψλ θαη άιισλ ηηλψλ ζπλαθψλ 

δηαηάμεσλ». 

ηελ πξάμε ην άξζξν 25 ηνπ λφκνπ 27/1975 κε ην νπνίν ξπζκίδνληαη νη 

πξνυπνζέζεηο θαη ν ηξφπνο εγθαηάζηαζεο θαη ηα πεδία απαζρφιεζεο αιινδαπψλ 

λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα απνηεινχζε αληηθίλεηξν γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ηέηνηνπ είδνπο επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα
39

. 

Οη ιφγνη πνπ επέβαιαλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιήξσζε θαη βειηίσζε ηεο 

ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ήηαλ θπξίσο: 

 Ζ εθαξκνγή ζηελ πξάμε ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο πξνυπνζέζεηο 

εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα γξαθείσλ ή ππνθαηαζηεκάησλ λαπηηιηαθήο 

επηρείξεζεο θαζψο επίζεο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο θαη εξγαζίεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ απηψλ εκθάληδε πξνβιήκαηα θαη ακθηζβεηήζεηο ζηελ 
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εξκελεία θάηη πνπ δεκηνπξγνχζε δπζρέξεηεο ζηελ πξνζέιθπζε απηψλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ. πγθεθξηκέλα κε ην άξζξν 25 παξάγξαθνο 1 ηνπ Ν. 

27/1975 αλαθέξεηαη φηη ηα γξαθεία ή ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ 

λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ αζρνινχκελα κε ηελ δηαρείξηζε, 

αληηπξνζψπεπζε ή εθκεηάιιεπζε πινίνπ, εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα 

απνιάκβαλαλ δηεπθνιχλζεηο εθφζνλ αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ 

εθηέιεζε εξγαζηψλ εθηφο ησλ νξίσλ ηεο ειιεληθήο επηθξαηείαο. 

Απνηέιεζκα απηνχ είλαη λα ακθηζβεηεζεί εχζηνρα ην θαηά πφζν ζα 

πξέπεη νη εηαηξίεο απηέο λα απνιακβάλνπλ ηα πξνλφκηα θαη ηηο 

δηεπθνιχλζεηο ηνπ λφκνπ. 

 ηελ ίδηα παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λφκνπ 27/ 1975 ππάξρεη 

γεληθφηεηα θαηά ηελ νπνία εθηφο απφ ηα γξαθεία ή ππνθαηαζηήκαηα πνπ 

αζρνινχληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο, πξνλφκηα θαη δηεπθνιχλζεηο 

απνιακβάλνπλ θαη ηα γξαθεία ή ππνθαηαζηήκαηα πνπ αζρνινχληαη κε 

ηελ ¨παξνρή¨ ππεξεζηψλ πξνο ηελ πνληνπφξν ή κεζνγεηαθή λαπηηιία 

γεγνλφο πνπ δίλνληαη πξνλφκηα ζε εηαηξείεο κε θπξίσο θαη θαη’ νπζία 

λαπηηιηαθέο. 

 Σελ πεξίνδν εθείλε ππήξμε κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα εγθαηάζηαζε ζηελ 

Διιάδα γξαθείσλ κε κεζηηηθέο εξγαζίεο θαζψο επίζεο θαη εθνπιηζηηθψλ 

γξαθείσλ εθκεηαιιεπφκελνη ηα πξνλφκηα απηά. 

 Λχζε επίζεο φθεηιε λα δνζεί θαη ζηα ζέκαηα ηεο πξνβιεπνκέλεο θαη 

δεηνχκελεο εγγχεζεο, ηνπ χςνπο, ηνπ πνζνχ απηήο, ηνπ ειάρηζηνπ πνζνχ 

ζπλαιιάγκαηνο πνπ ήηαλ ππνρξεσκέλε θάζε εγθαηεζηεκέλε λαπηηιηαθή 

επηρείξεζε λα εηζάγεη γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ ηεο θάηη πνπ δελ 

είραλ ξπζκηζηεί κε λνκνζεηηθή εμνπζηνδφηεζε αιιά κε θνηλή Τπνπξγηθή 

Απφθαζε κε αξηζκφ 50.141/5/75 ε νπνία φκσο φπσο πξναλαθέξζεθε 

θξίζεθε άθπξε απφ ην ζπκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο. (αξηζκφο 3585/ 78) 

 Σέινο ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ηελ επνρή εθείλε είρε δεκηνπξγήζεη ην 

φξακα λα γίλεη ν Πεηξαηάο έλα δηεζλέο λαπηηιηαθφ θέληξν αληίζηνηρν 

απηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ κε θχξην ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε θαη εγθαηάζηαζε 

λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ ηφζν ηνπ εμσηεξηθνχ φζν θαη ησλ ειιεληθψλ 

ζπκθεξφλησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ φπσο απηά ηνπ Λνλδίλνπ, ηεο 
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Νέαο Τφξθεο, ηεο Διβεηίαο θάηη πνπ ζα έδηλε ηεξάζηηα ψζεζε ζηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία. 

Ο λφκνο 814/ 1978 «πεξί ζπκπιεξψζεσο θαη ηξνπνπνηήζεσο θνξνινγηθψλ 

θαη άιισλ ηηλψλ ζπλαθψλ δηαηάμεσλ» ππήξμε σο έλαο ζπκπιεξσκαηηθφο ησλ λφκσλ 

πνπ πξνεγήζεθαλ θαη κέζα απφ ηα άξζξα ηνπ θπξίσο 28, 29, 30 θαη 35 πξνζπάζεζε 

λα ξπζκίζεη ζέκαηα ηεο λαπηηιίαο.  

Με ην άξζξν 28 ην νπνίν αληηθαηέζηεζε ην άξζξν 25 ηνπ Ν. 27/ 1975 

δηεπθξηλίδνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ε εγθαηεζηεκέλεο 

ζηελ Διιάδα λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, δξαζηεξηφηεηεο φπσο: ε δηαρείξηζε, 

εθκεηάιιεπζε, λαχισζε, αζθάιηζε, δηαθαλνληζκφο αβαξηψλ, κεζηηεία 

αγνξαπσιεζηψλ ε λαππεγήζεσλ ή λαπιψζεσλ ή αζθάιηζε πινίσλ κε ειιεληθή ή 

μέλε ζεκαία πάλσ ησλ 1.000 θφξσλ νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο.  

Έηζη ινηπφλ κε ην άξζξν 28 ηνπ λφκνπ 814/ 1978 επήιζαλ νη αθφινπζεο 

ζπκπιεξψζεηο, ξπζκίζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο φπσο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα 

αζθνχλ απνθιεηζηηθά ηα γξαθεία ή ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ λαπηηιηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ εγθαζίζηαληαη κε ην πξνλνκηαθφ απηφ θαζεζηψο ζηελ Διιάδα 

φπσο πξναλαθέξζεθε παξαπάλσ. Θεζπίζηεθε πιένλ ξεηά φηη ηα γξαθεία ή 

ππνθαηαζηήκαηα απηά απνιακβάλνπλ δηεπθνιχλζεηο θαη απαιιαγέο εθφζνλ εηζάγνπλ 

ζπλάιιαγκα
40

: 

Α. ηηο εηήζηεο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηελ Διιάδα φπνπ εηζαγφκελν 

ζπλάιιαγκα είλαη κεγαιχηεξν ησλ 50.000 δνιαξίσλ 

Β. πξαγκαηνπνηνχλ ηηο πιεξσκέο ηνπο ζηελ Διιάδα γηα ινγαξηαζκφ ηνπο ή 

γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ. 

Δπηπιένλ, ζπγθεθξηκελνπνηείηαη θαηά ηξφπν ζαθή θαη αλαιπηηθά νη 

απαιιαγέο θαη δηεπθνιχλζεηο πνπ αθνξνχλ ην θηεκέλν εηζφδεκα απφ εξγαζίεο ή 

παξνρή ππεξεζηψλ ησλ γξαθείσλ ή ππνθαηαζηεκάησλ απηψλ. Γίλεηαη επίζεο 

δπλαηφηεηα θαη δηθαηψκαηα απαζρφιεζεο αιινδαπνχ πξνζσπηθνχ ζηελ επηρείξεζε 
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κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο άδεηαο παξακνλήο αλά δηεηία εθφζνλ ν αιινδαπφο 

εξγαδφκελνο ζπλερίδεη λα εξγάδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ επηρείξεζε απηή
41

. 

 Οη απαιιαγέο θαη δηεπθνιχλζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 

άξζξνπ απηνχ είλαη:         

  α. Απαιιαγή απφ παληφο θφξνπ, ηέινπο, εηζθνξάο ε θξαηήζεσο ππέξ ηνπ 

Γεκνζίνπ ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ γηα ην εηζφδεκα απηψλ, πνπ απνθηάηαη απφ 

εξγαζίεο ή παξνρή ππεξεζηψλ πεξί σλ ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ. Δπίζεο, 

παξέρεηαη απαιιαγή απφ ηνλ εηδηθφ θφξν ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ Φ.Κ.Δ. θαη απφ 

θάζε ηέινο ραξηνζήκνπ αληηθεηκεληθψο ή νπνηαζδήπνηε θξάηεζεο ή ηέινπο ππέξ 

ηξίηνπ, πιελ ησλ αληαπνδνηηθψλ, ησλ ζπκβάζεσλ, ησλ εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ 

θαη γεληθψο νπνησλδήπνηε πξάμεσλ πνπ δηελεξγνχληαη ππφ  ηα σο άλσ γξαθεία ή 

ππνθαηαζηήκαηα ή γηα ινγαξηαζκφ ησλ αληηπξνζσπεπφκελσλ απφ απηά 

επηρεηξήζεσλ γηα ηηο νπνίεο ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ. Γηα ηελ θαηαβνιή 

θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο εθαξκνγή έρνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ λ.1642/1986.      

  β. Υνξεγείηαη ζην πάζεο θχζεσο αιινδαπφ πξνζσπηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ 

ηνχησλ άδεηα εξγαζίαο ζηελ Διιάδα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη δχν (2) εηψλ. Ζ 

άδεηα απηή δχλαηαη λα παξαηείλεηαη αλά δηεηία απεξηνξίζησο θαη εθφζνλ ηζρχεη ε 

ππαγσγή ησλ επηρεηξήζεσλ ηνχησλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Ζ αίηεζε 

γηα ηελ παξνρή άδεηαο εξγαζίαο θαη παξακνλήο ή παξαηάζεσο ηεο ήδε 

ρνξεγεζείζεο ηνηαχηεο άδεηαο, πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ ππεχζπλε δήισζε 

ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο επηρείξεζεο φηη ν αηηψλ αιινδαπφο αλήθεη ζην πξνζσπηθφ 

απηήο θαη εξγάδεηαη απνθιεηζηηθά γηα απηήλ.                           

  γ. Δπηηξέπεηαη ε ηαρπδξφκεζή ζπζηεκέλσλ επηζηνιψλ ζην εμσηεξηθφ, ρσξίο λα 

πξνζθνκίδνληαη ζην Σαρπδξνκείν γηα έιεγρν, εθφζνλ ζην θάθειν αλαγξάθεηαη ε 

επσλπκία ηνπ απνζηνιέα, έρεη ηεζεί ε ζθξαγίδα ηεο επηρεηξήζεσο θαη ε 

κνλνγξαθή ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ εγθαηαζηαζέληνο γξαθείνπ ή ππνθαηαζηήκαηνο. 

Με ηελ παξάγξαθν ηέζζεξα ηνπ άξζξνπ 28 ξπζκίδεηαη ην ζέκα ηεο εγγχεζεο 

ην πνζφ ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα είλαη άλσ ησλ 5.000 δνιαξίσλ ελψ ην είδνο κπνξεί 

λα είλαη είηε ηξαπεδηθή είηε πξνζσπηθή επηηαγή. Σν χςνο φκσο ηηο εγγχεζεο θαη ην 
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 Άξζξνπ 28 παξάγξαθνο 3 Ν.814/1978 
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είδνο ζα ξπζκίδνληαη κε θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ πληνληζκνχ, 

Οηθνλνκηθψλ θαη Ναπηηιίαο
42

 ε νπνία θαζνξίδεη φηη ην χςνο ηεο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο δελ ζα πξέπεη λα είλαη θάησ ησλ 1.000 δνιαξίσλ ελψ ζα πξέπεη λα 

παξέρεηαη απφ αλαγλσξηζκέλε ηξάπεδα εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. ην παξφλ άξζξν 

εμαζθαιίδεηαη ε ρξνληθή ηζρχο ησλ γξαθείσλ ή ππνθαηαζηεκάησλ ε νπνία είλαη 

πέληε έηε θαη ε νπνία δελ κπνξεί λα αλαθιεζεί παξά κφλν ζε πεξίπησζε παξάβαζεο 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

ηελ παξάγξαθν έμη νξίδεηαη φηη γηα νπνηαδήπνηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηεο αιινδαπήο επηρείξεζεο δχλαηαη λα ιπζνχλ κέζσ 

δηαηηεζίαο δχν δηαηηεηψλ ηνπο νπνίνπο νξίδνπλ απφ έλα ην θάζε κέξνο
43

. 

Σέινο ζηελ παξάγξαθν επηά ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λφκνπ 814/ 1978 γίλεηαη κηα 

ζεκαληηθή ξχζκηζε γηα ηηο Διιεληθέο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο θάηη πνπ δελ πξνυπήξρε 

ζε λφκνπο (89/ 1967, 378/ 1968, 27/ 1975) θαη νξίδεηαη πιένλ ξεηά φηη φιεο νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη γηα εκεδαπέο επηρεηξήζεηο νη 

νπνίεο φκσο έρνπλ σο αληηθείκελν εξγαζηψλ απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 

έλα ηνπ λφκνπ απηνχ. 

Με ην άξζξν 30 ηνπ λφκνπ απηφ ν λνκνζέηεο πξνζπαζεί λα θαιχςεη φιεο ηηο 

λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο δειαδή θαη απηέο πνπ είραλ εγθαηαζηαζεί κε ηηο δηαηάμεηο 

ησλ ΑΝ 89/ 1967, 378/ 1968 θαη ην άξζξν 25 ηνπ λφκνπ 27/ 1975 φζν θαη εθείλεο πνπ 

πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζνχλ κεηά ηελ ηζρχ ηνπ λφκνπ απηνχ. πγθεθξηκέλα φθεηιαλ 

κε αίηεζε ηνπο κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 1979 λα δεηήζνπλ ηελ ππαγσγή ηνπο ζην άξζξν 

25 ηνπ λφκνπ 27/ 1975 φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 28 ηνπ λφκνπ 814/ 

1978. 

Ζ πξφβιεςε απηή ηνπ λφκνπ θαλεξψλεη ηελ πξνψζεζε ηεο πνιηηείαο λα 

εθαξκφζεη κηα νξζή, ίζε θαη δίθαηε αληηκεηψπηζε φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ παιαηψλ 

θαη λέσλ ψζηε λα απνιακβάλνπλ ηα ίδηα πξνλφκηα αιιά θαη ηηο ίδηεο ππνρξεψζεηο. 
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 Τπνπξγηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ πληνληζκνχ, Οηθνλνκηθψλ θαη Ναπηηιίαο 

απφθαζε ππ΄ αξηζκφ 58101/5/27.11.78 

43
 Θα πρζπει να αναφερκεί ότι ποτζ δεν είχε καταλιξει ςε διαιτθςία τζτοιου είδουσ διαφορά και θ 

επίλυςθ γινόταν από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ. Σιμερα βζβαια το κζμα τθσ διαιτθςίασ εφαρμόηεται 

κατά κόρων για επίλυςθ παντόσ είδουσ κεμάτων μεταξφ των οποίων και ναυτικών κεμάτων. 
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Σέινο κε ην άξζξν 37 ηνπ λφκνπ 814/1978 θαηαξγνχληαη νη δαζκνινγηθέο θαη 

θνξνινγηθέο απαιιαγέο πνπ αθνξνχλ ηελ εηζαγσγή Η.Υ. επηβαηεγψλ απηνθηλήησλ 

απφ ηνπο αιινδαπνχο ππαιιήινπο ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα θαη φρη γηα κε λαπηηιηαθέο πνπ είραλ εγθαηαζηαζεί κε 

βάζεη ησλ ΑΝ 89/ 1967, 378/ 1968. 

 

9. ςμπληπωμαηικοί νόμοι  για ηο νομικό καθεζηώρ και ηην αζηική 

εςθύνη ναςηιλιακών εηαιπειών. 

 

Πέξα απφ ηνπο λφκνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ νη νπνίνη ζεσξνχληαη εηδηθνί θαη 

αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηηο εγθαζηζηάκελεο ή ππαγφκελεο ζηνλ ζεζκφ (Α.Ν. 89/1967 

θ.ιπ.) λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ζα πξέπεη γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο θαη γηα ιφγνπο 

ηδηαίηεξα νπζηαζηηθνχο λα αλαθεξζνχλ θαη λα πεξηιεθζνχλ ζηελ εξγαζία απηή αθφκε 

δπν λφκνη Ν. 791/1978 θαη Ν. 762/1978. 

 

9.1 Σο Νομικό καθεζηώρ ηων εηαιπειών πος διέπονηαι από ηο δίκαιο 

ηηρ αλλοδαπήρ πολιηείαρ ζηην Δλλάδα (Ν. 791/1978)  

 

Οη ιφγνη πνπ ζπλεγνξνχλ ζηελ αλαθνξά ησλ λφκσλ απηψλ θαη εηδηθφηεξα ζην 

λφκν 791/1978 είλαη θπξίσο δηφηη ζην παξειζφλ θαη πξηλ ηελ ζχζηαζή ηνπο ππήξμαλ 

δηθαζηηθέο απνθάζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε δηθαηνζχλε θαη ιφγσ ηεο πθηζηάκελεο 

λνκνζεζίαο έθξηλαλ φηη βάζεη ηνπ άξζξνπ 10 Α.Κ. σο έδξα ηεο εηαηξείαο λνείηαη ν 

ηφπνο πνπ αζθείηαη πξαγκαηηθά ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θαη φρη ε θαηαζηαηηθή ηεο 

έδξα. 

Δπνκέλσο φιεο νη αιινδαπέο πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο νη νπνίεο είραλ πινία κε 

ειιεληθή ζεκαία λενινγεκέλα ππφ ην άξζξν 13 ηνπ ΝΓ 2687/1953 θαη είραλ 

εγθαηαζηήζεη ζηελ Διιάδα γξαθεία ή ππνθαηαζηήκαηα βάζεη ησλ ΑΝ 89/1967 θαη 

378/1968 αζθψληαο ηελ δηνίθεζή ηνπο απφ ηελ Διιάδα ζεσξνχληαλ άθπξεο ζηελ 

Διιάδα δηφηη δελ πιεξνχζαλ  ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο θαη δηαηππψζεηο ηνπ 

ειιεληθνχ δηθαίνπ. 
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Δκπξφο ηελ θαηάζηαζε απηή ε πνιηηεία γηα λα δψζεη άκεζε θαη ξεαιηζηηθή 

ιχζε ζην λνκηθφ απηφ πξφβιεκα ςήθηζε ην λφκν 791/1978 κε ηνλ νπνίν ξπζκίζηεθε 

θαηά ηξφπν ζαθή, απιφ, ινγηθφ θαη απνθαζηζηηθφ ην ζέκα ησλ αιινδαπψλ 

λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ.  

Με ην λφκν 791/1978 ξπζκίδνληαη ζέκαηα θαίξηα θαη ππνζηαζηαθήο ζεκαζίαο 

πνπ αθνξνχλ ηελ εγθπξφηεηα ζχζηαζεο θαη χπαξμεο ησλ αιινδαπψλ λαπηηιηαθψλ 

εηαηξεηψλ πνπ εγθαζίζηαληαη ζηελ Διιάδα θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο θαη ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ζεζκνχ. 

πγθεθξηκέλα κε ηνλ ελ ιφγσ λφκν ξπζκίζηεθε θαη θαζνξίζηεθε ξεηά φηη νη  

λαπηηιηαθέο απηέο εηαηξείεο δηέπνληαη σο πξνο ηε ζχζηαζε θαη ηελ ηθαλφηεηα 

δηθαίνπ, ππφ ηνπ δηθαίνπ ηεο ρψξαο ηεο έδξαο, πνπ αλαθέξεηαη ζην θαηαζηαηηθφ 

ηνπο, δηαθφξσο ηνπ ηφπνπ απφ ηνλ νπνίν δηεπζχλνληαη νη εηαηξείεο απηέο. 

Έηζη ινηπφλ είλαη έγθπξεο φιεο απηέο νη αιινδαπέο εηαηξίεο ηνπ άξζξνπ 13 

ηνπ ΝΓ 2687/1953 θαζψο θαη απηέο πνπ είλαη εγθαζηζηάκελεο βάζε ησλ ΑΝ 89/1967, 

378/1968 θαη ηνπ λφκνπ 27/1975 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 814/1978. 

 

9.2 Αζηική εςθύνη ηος ανηιπποζώπος αλλοδαπήρ εηαιπείαρ αναθοπικά 

με ηην επγαζία Έλληνα ναςηικού ζε αλλοδαπή εηαιπεία (Ν. 762/1978) 

 

Ο λφκνο απηφο αληηκεηψπηζε κε ηξφπν ζσζηφ, δξαζηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ 

έλα πξφβιεκα πνπ δηαηψληδε ρξνληθά άδηθεο θαηαζηάζεηο κε απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγείηαη αλαζθάιεηα, θαρππνςία θαη επηθπιαθηηθή πξνδηάζεζε ιφγσ ηεο 

εκθαληδφκελεο δπλαηφηεηαο γηα θαθνπηζηία ζηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ Διιήλσλ 

λαπηηθψλ θαη ησλ αιινδαπψλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ εηδηθφηεξα απφ ηελ πιεπξά 

ησλ εξγνδνηψλ. 

Ο λφκνο 762/1978 θαζηέξσζε εηο νιφθιεξν επζχλε ησλ αληηπξνζψπσλ ζηελ 

Διιάδα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηνπο δηακέλνληεο ζηελ αιινδαπή πινηνθηήηεο θαη 

εθνπιηζηέο ή αιινδαπέο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο. 
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10. Ναςηική Δηαιπεία (Ν. 959/1979) 

 

Ο αξρηθφο ζθνπφο ηνπ λφκνπ 959/1979 είλαη λα πξνζθέξεη ζηνπο Έιιελεο 

πινηνθηήηεο κηα κνξθή λαπηηιηαθήο εηαηξείαο ηφζν ειθπζηηθή φζν θαη απηέο ηνπ 

Παλακά θαη ηεο Ληβεξίαο. 

χκθσλα κε ηελ Δηζεγεηηθή Έθζεζε ηνπ λφκνπ 959/1979 ν Β’ παγθφζκηνο 

πφιεκνο, ερζξηθή θαηνρή θαη ηα γεγνλφηα πνπ αθνινχζεζαλ είρα ζαλ απνηέιεζκα 

ηελ απνζχλδεζε ηεο Διιεληθήο λαπηηιίαο απφ ηελ ειιεληθή πνιηηεία. Παξαηεξήζεθε 

απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ ηα 

νπνία ήηαλ ππφ ηνλ ειιεληθφ έιεγρν, κεηαλάζηεπζαλ ζε αιινδαπέο εηαηξείεο θαη 

χςσζαλ μέλε ζεκαία
44

. 

Ζ πξψηε πξνζπάζεηα λα επηζηξέςνπλ πίζσ νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο 

ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ έγηλε κε ην άξζξν 13 ηνπ ΝΓ 2687/1953 κε ηελ Δηδηθή 

Αλψλπκε Ναπηηιηαθή Δηαηξεία φπνπ επέηξεςε κεηαμχ άιισλ ηελ αλαγλψξηζε σο 

ειιεληθά πινία πνπ αλήθαλ ζε αιινδαπνχο. Σν κέηξν απηφ φκσο δελ απέδσζε ηα 

πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα θπξίσο ιφγσ ηερληθψλ δπζρεξεηψλ γηα ηε ζχζηαζε ηεο 

αιιά θαη γηα ην ιφγν φηη ππνρξέσλαλ ηηο εηαηξίεο απηέο λα ηεξνχλ θαηά ηνλ Κψδηθα 

Φνξνινγηθψλ ηνηρεηψλ ηα πξνβιεπφκελα βηβιία. 

ηελ πξνζπάζεηα απηή λα δηακνξθσζεί θαη λα θαζηεξσζεί κία λνκηθή κνξθή 

λαπηηιηαθήο εηαηξείαο ε νπνία λα έρεη ηζρπξά θαη απνηειεζκαηηθά πιενλεθηήκαηα, 

γηα λα πξνζειθχζεη ηηο αιινδαπέο πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ 

λα αιιάμνπλ ζηέγε θαη λα πνιηηνγξαθεζνχλ κε έλα λέν εμειηγκέλν θαη ζχγρξνλν 

ηχπν λνκηθνχ πξνζψπνπ ζαλ ειιεληθέο, κειεηήζεθε, ζπληάρζεθε, πξνσζήζεθε θαη 

ςεθίζηεθε ν λφκνο 959/1979 «Πεξί ηεο Ναπηηθήο Δηαηξείαο». 

Έηζη ινηπφλ κε ην λφκν απηφ ζεζπίζηεθαλ ηα γλσξίζκαηα, νη ζθνπνί, νη 

θαηαζηαηηθέο αξρέο θαη γεληθά ηέζεθαλ νη απαηηήζεηο θαη νη πξνδηαγξαθέο, γηα ηε 

ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία κηαο λέαο ειιεληθήο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο ηεο Ναπηηθήο 

Δηαηξείαο ηνπ Ν. 959/79. 
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 Ειςθγθτικι Έκκεςθ Ν.959/1979 
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Με ηηο δηαηάμεηο πνπ ζέζπηδε ν λφκνο 959/79, πξνβιεπφηαλ θαη 

επηηπγράλνληαλ ζε γεληθέο γξακκέο ηα αθφινπζα: 

 ε ζχζηαζε ηεο εηαηξίαο λα γίλεηαη κε ηελ ηήξεζε νξηζκέλσλ δηαηππψζεσλ 

ρσξίο άδεηα δηνηθεηηθήο ή άιιεο αξρήο 

 ηαρχηεηα ηεο ιήςεο απνθάζεσλ 

  αλσλπκία ησλ κεηφρσλ 

 πνιχ ρακειφ εηαηξηθφ θεθάιαην ζε αληίζεζε κε ηελ πςειή πεξηνπζία ηεο 

εηαηξείαο 

 πεξηνξηζκφο επζχλεο ησλ κεηνρψλ κέρξη ην χςνο ηεο αμίαο κεηνρήο
45

 

χκθσλα κε ην Ν. 959/79, ε Ναπηηθή Δηαηξεία, θαηά ηελ πξφβιεςε ηνπ 

άξζξνπ 1 παξ. 1, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 55 παξ. 1 ηνπ λφκνπ 1892/1990 

(ΦΔΚ Α’ 10) έρεη σο απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ θπξηφηεηα, εθκεηάιιεπζε ή δηαρείξηζε 

ειιεληθψλ εκπνξηθψλ πινίσλ θαζψο επίζεο θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ή δηαρείξηζε μέλεο 

ζεκαίαο εκπνξηθψλ πινίσλ θαζψο θαη ηελ απφθηεζε κεηνρψλ άιισλ λαπηηθψλ 

εηαηξεηψλ. 

Καηά ηελ πξφβιεςε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ, δελ ζεσξνχληαη 

εκπνξηθά πινία θαηά ηελ έλλνηα ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ ηνπ ίδηνπ άξζξνπ ηα πινία 

ηνπ λφκνπ 438/76 «Πεξί ηνπξηζηηθψλ πινίσλ θαη πινηαξίσλ θαη λαπηαζιεηηθψλ 

ζθαθψλ θαη ξπζκίζεσο δαζκνινγηθψλ θαη θνξνινγηθψλ ζεκάησλ επί πινίσλ, σο θαη 

επί πινηαξίσλ αλαςπρήο». 

Καηά ην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1  ε ζχκβαζε πεξί Ναπηηθήο Δηαηξίαο (εηαηξηθή 

ζχκβαζε) θαηαξηίδεηαη εγγξάθσο θαη θαηαρσξίδεηαη ζην Μεηξψν Δηαηξηψλ φπνπ κε 

ηελ θαηαρψξεζε απηή ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ ε λαπηηθή Δηαηξεία 

απνθηά λνκηθή πξνζσπηθφηεηα. 

 

                                                           
45

 Καη φια απηά λα ζπλδένληαη κε αξκνλία κε ηνπο γλσζηνχο ζεζκνχο ηνπ ειιεληθνχ 

Δηαηξηθνχ Γηθαίνπ. 
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10.1 Διδικόηεπα 

 

Α) Ζ Ναπηηθή Δηαηξεία είλαη κηα κνξθή Αλψλπκεο Δηαηξείαο ρσξίο πνιχπινθνπο 

κεραληζκνχο (Ν. 2190/20). Μπνξεί λα ζπζηαζεί κε ηδησηηθφ έγγξαθν
46

  αξθεί λα 

ππάξρεη βεβαίσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο απφ δεκφζηα αξρή
47

.  

Β) Αλ ε Ν.Δ αλάπηπμε δξαζηεξηφηεηα θείκελε εθηφο ηνπ ζθνπνχ πνπ αλαθέξεηαη ζην 

άξζξν 1 παξάγξαθνο 1 ηνπ λφκνπ απηνχ, απηή ιχεηαη κε δηθαζηηθή απφθαζε
48

. Ζ 

λαπηηθή εηαηξεία απνθηά θαη εθκεηαιιεχεηαη δηθά ηεο εκπνξηθά πινία ηα νπνία φκσο 

ζα πξέπεη λα είλαη ειιεληθά ελψ κπνξεί λα εθκεηαιιεχεηαη ή λα δηαρεηξίδεηαη 

εκπνξηθά πινία ηξίησλ ηα νπνία κπνξνχλ λα έρνπλ θαη μέλε ζεκαία. 

Γ) Σα φξγαλα ηεο λαπηηθήο εηαηξίαο είλαη φπσο θαη ηεο ΑΔ δειαδή ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην θαη ηε Γεληθή πλέιεπζε. Ζ δηαδηθαζία φκσο ηεο ζχγθιηζεο θαη ιήςεο 

απνθάζεσλ είλαη πνιχ απινπνηεκέλε ζε ζρέζε κε ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο ηνπ λφκνπ 

2190/20. 

ηελ ζχκβαζε ηεο Ναπηηθήο Δηαηξίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 

ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη δηαηάμεηο ζρεηηθά κε: 

i. ηελ επσλπκία, ηελ έδξα, ησλ ζθνπψλ θαη ηελ δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο 

ii. ην εηαηξηθφ θεθάιαην θαη ηηο κεηνρέο ηεο εηαηξείαο 

iii. ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

iv. ηε Γεληθή πλέιεπζε 

v. ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηνρψλ 

vi. ηε δηάιπζε θαη εθθαζάξηζε ηεο εηαηξείαο. 
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 Άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηνπ λφκνπ 

47
 Άξζξν 36 θαη 50 παξάγξαθνο 2 ηνπ Ν.959/1979 

48
 Άξζξν 42 Ν.959/1979 



42 

 

Γηα ηελ ζχζηαζε λαπηηθήο εηαηξείαο ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεηε, πφζν 

ηνπιάρηζηνλ 5.000 επξψ, θεθάιαην πνπ αλαιακβάλεηαη απφ δχν ηνπιάρηζηνλ ηδξπηέο 

θαη ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη εληφο δχν εκεξψλ απφ ηελ θαηαρψξηζε ηεο εηαηξείαο 

ζην Μεηξψν Ναπηηθψλ Δηαηξεηψλ
49

. Οη κεηνρέο
50

 ηεο λαπηηθήο εηαηξίαο κπνξεί λα 

είλαη νλνκαζηηθέο ή αλψλπκεο. Μπνξνχλ λα εηζέιζνπλ ζην ρξεκαηηζηήξην κφλν κεηά 

απφ έγθξηζε ηεο επηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο 

απφ ηελ πιεπξά ηεο λαπηηθήο εηαηξείαο. Δλψ θάζε κεηνρή παξέρεη δηθαίσκα ςήθνπ 

ζηε γεληθή ζπλέιεπζε. 

Γ) Έλα πνιχ ζεκαληηθφ άξζξν ηνπ λφκνπ απηνχ είλαη ην άξζξν 10 θαηά ην νπνίν 

εμαζθαιίδεηαη κε πξσηφηππε θαη απνηειεζκαηηθή κέζνδν φηη ε πιεηνςεθία ησλ 

κεηνρψλ ηεο λαπηηθήο εηαηξείαο δελ κπνξεί λα πεξηέιζεη ζε αιινδαπνχο κε νξηζκέλεο 

εμαηξέζεηο φπσο ε απαίηεζε κεηνρψλ ιφγσ ζαλάηνπ ή ιφγσ πξνηθφο ή αλαγθαζηηθήο 

εθηέιεζεο. 

Δ) Καηά ην άξζξν 50 θαζνξίδεηαη ην θνξνινγηθφ θαζεζηψο πνπ δηέπεη ηελ λαπηηθή 

εηαηξεία κε βαζηθή ξχζκηζε φηη ειιεληθή λαπηηθή εηαηξία ζα έρεη ηελ ίδηα 

θνξνινγηθή ξχζκηζε κε κηα αιινδαπή πινηνθηήηξηα εηαηξία πνπ έρεη ειιεληθφ πινίν.  

Ε) Σέινο, θαηά ην άξζξν 60 ε λαπηηθή εηαηξεία ηνπ λφκνπ απηνχ κπνξνχλ  λα 

ππαρζνχλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΑΝ 89/67 φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ ΑΝ 

378/68, Ν.27/75 θαη κε ηνλ λφκν 814/78. 

 

10.2 Λύζη και εκκαθάπιζη ναςηικήρ εηαιπείαρ 

 

Ο ηξφπνο Λχζηο θαη Δθθαζάξηζεο κηαο λαπηηθήο εηαηξείαο ξπζκίδεηαη κέζα απφ 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 959/1979. πγθεθξηκέλα ε λαπηηθή εηαηξεία ιχεηαη γηα ηνπο 

εμήο ιφγνπο
51

: 

                                                           
49

 χκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.2987/2002 (Α΄ 27) 

50
 χκθσλα κε ην άξζξν 7 Ν.959/1979 

51
 Καηά ηα άξζξα 41 έσο 47 ξπζκίδνληαη νη ηξφπνη γηα ηελ Λχζε θαη εθθαζάξηζεο 

λαπηηθήο εηαηξείαο ηνπ λφκνπ απηνχ. 
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 κε ην πέξαο ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο γηα ηελ νπνία έρεη ζπζηαζεί 

 κε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη ηελ απφιπηε 

πιεηνςεθία απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο 

 ιφγσ πηψρεπζεο ηεο εηαηξείαο 

 ιφγσ απνθάζεσο ηνπ Μνλνκειέο Πξσηνδηθείνπ δηθάδνληαο ηελ θαηά ηελ 

δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 739 θαη επί. ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, κε 

αίηεζε νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, ζε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία 

επηδηψθεη δηαθνξεηηθφ ζθνπφ απφ απηφ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 1 ηνπ 

λφκνπ 959/1979. 

ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο εθηφο ηνπ ιφγνπ ηεο πησρεχζεσο ε λαπηηθή εηαηξία 

πεξηέξρεηαη ζε θαηάζηαζε εθθαζαξίζεσο. 

Οη εθθαζαξηζηέο νξίδνληαη θαη εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε θαη 

πξνθαινχλ ακειιεηί ζεκείσζε πεξί ηεο ιχζεσο ηεο εηαηξείαο θαη ηεο ζέζεσο απηήο 

ζε εθθαζάξηζε ζην Μεηξψν Ναπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ. Πξνρσξνχλ ζε απνγξαθή ηεο 

πεξηνπζίαο, ζε ξεπζηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο (αλ ππάξρεη) θαη εμνθινχλ ηνπο 

δαλεηζηέο, ελψ θαηαβάιινπλ ην πεξίζζεπκα ζηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο. 

Σέινο νη εθθαζαξηζηέο ζα πξέπεη λα θαηαβάιινπλ ακειιεηί ζεκείσκα γηα ην 

πέξαο ηεο εθθαζάξηζεο ζην Μεηξψν Ναπηηθψλ Δηαηξεηψλ. 

 

10.3 Αποηελέζμαηα εθαπμογήρ ηος Ν. 959/79 

 

Παξαηεξψληαο ηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα δελ κπνξνχκε λα πνχκε βάζηκα 

φηη νη Έιιελεο πινηνθηήηεο κεηά ην λφκν 959/1979 εγθαηέιεηςαλ ηελ αιινδαπή 

εηαηξία θαη αιινδαπή ζεκαία. Ζ ζπλήζεηα ηνπο απηή ζπλερίδεηαη, φπσο ηνπιάρηζηνλ 

απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ηελ λενιφγεζε πινίσλ ππφ ειιεληθή ζεκαία, βάζε ηνπ 

άξζξνπ 13  ηνπ Γ. 2687/1953, φπνπ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία πινίσλ θέξνληαη 

αιινδαπέο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο
52

. 
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 Σπαρτιώτθσ, Ναυτιλιακζσ Εταιρείεσ, ςελ 190 
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Με ην λφκν 959/1979 παξαηεξήζεθε κηα αχμεζε ηνπ αξηζκφ ησλ λαπηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ κήλπκα αηζηφδνμν φηη ν λνκηθφο ηχπνο ηεο εηαηξείαο απηήο φρη κφλν 

ζεκειηψζεθε αιιά άξρηζε λα θεξδίδεη έδαθνο, αθνχ έδσζε ζνβαξά θαη ηθαλνπνηεηηθά 

θίλεηξα, επθνιίεο, απινπζηεχζεηο θαη γεληθά έλα ζχγρξνλν γηα ηελ επνρή ηνπ λνκηθφ 

πιαίζην γηα λα πξνζειθχζεη ηνλ Έιιελα λα ζηεγαζηεί θάησ απφ κηα ειιεληθή 

λαπηηιηαθή εηαηξεία. 

Δπηπιένλ, δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο Έιιελεο εθνπιηζηέο λα αληηκεησπίζνπλ 

ην πξφβιεκα ηνπ «γλήζηνπ δεζκνχ» ( GENUINE LINK) πνπ αληηκεηψπηδαλ ζηε 

λαπηηιία αιιά θαη λα δηαζθαιίζνπλ κέζσ δηκεξψλ ζπκθσληψλ ηεο Διιάδαο 

θίλδπλνπο δηπιήο θνξνιφγεζεο, 

Πεξαηηέξσ φκσο, κε ηνλ λφκν 1892/1990
53

 κε ηξνπνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο 

λαπηηθήο εηαηξείαο, επηηξέπεη ζε απηέο λα εθκεηαιιεχνληαη ή λα δηαρεηξίδνληαη εθηφο 

ησλ ειιεληθψλ θαη πινία εκπνξηθά κε μέλε ζεκαία γεγνλφο πνπ άλνημε λένπο 

νξίδνληέο ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. 

 

11.  Νεόηεποι νόμοι για ανάπηςξη ηηρ ναςηιλίαρ ζηην Δλλάδα (Ν. 

4150/2013) 

 

 ηηο αξρέο ηνπ 2013 θαη ζηελ πξνζπάζεηα ηεο Διιεληθήο θπβέξλεζεο λα 

αλαζπγθξνηήζεη ην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ ςεθίζηεθε θαη ηέζεθε ζε ηζρχ 

ν Ν. 4150/2013
54

. πγθεθξηκέλα κε απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, 

Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη Ναπηηιίαο 

θαη Αηγαίνπ ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηα απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά θαη ηε δηαδηθαζία γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα γξαθείσλ ή 

ππνθαηαζηεκάησλ αιινδαπψλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη θάζε άιιε 

αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. ηελ παξάγξαθν έλα ηνπ λφκνπ απηνχ νξίδεηαη φηη γξαθεία ή 

                                                           
53

 Άξζξν 55 παξάγξαθνο 1ηνπ Ν. 1892/1990 

54
 Μέζα απφ ην άξζξν 31 αληηθαζηζηάηε ην πξψην θαη ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 25 ηνπ λ. 27/1975 (Α` 77), φπσο απηφ ηζρχεη κέρξη ζήκεξα. 
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ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ νπνηνπδήπνηε ηχπνπ ή κνξθήο, ηα νπνία 

αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε ηε δηαρείξηζε, εθκεηάιιεπζε, λαχισζε, αζθάιηζε, 

δηαθαλνληζκφ αβαξηψλ, κεζηηεία αγνξαπσιεζηψλ ή λαππεγήζεσλ ή λαπιψζεσλ ή 

αζθαιίζεσλ πινίσλ κε ειιεληθή ή μέλε ζεκαία, πάλσ απφ πεληαθφζηνπο (500) 

θφξνπο νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο, εμαηξνπκέλσλ ησλ επηβαηεγψλ αθηνπιντθψλ πινίσλ 

θαη ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ πνπ εθηεινχλ εζσηεξηθνχο πιφεο, θαζψο θαη κε ηελ 

αληηπξνζψπεπζε πινηνθηεηξηψλ εηαηξηψλ, σο θαη επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ σο 

αληηθείκελν εξγαζηψλ ηηο ίδηεο κε ηηο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, 

δχλαληαη, ππνβάιινληαο ζρεηηθή αίηεζε ζην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ, λα 

εγθαζίζηαληαη ζηελ Διιάδα θαηφπηλ άδεηαο πνπ ρνξεγείηαη κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ. Ζ δπλαηφηεηα απηή παξέρεηαη θαη` εμαίξεζε θαη ζε 

λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο, πινηνθηήηξηεο ή δηαρεηξίζηξηεο, λαπαγνζσζηηθψλ ή 

ξπκνπιθψλ πινίσλ ππφ μέλε ζεκαία νπνηαζδήπνηε ρσξεηηθφηεηαο. 

 Γίλεηαη επίζεο άδεηα εγθαηάζηαζεο ε νπνία έρεη πεληαεηή ηζρχ θαη δελ 

δχλαηαη λα αλαθιεζεί πξηλ απφ ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ απηνχ. Καηά ην ρξνληθφ απηφ 

δηάζηεκα δελ γίλεηαη λα κεηαβιεζνχλ νη φξνη κε ηνπο νπνίνπο ρνξεγήζεθε άδεηα 

εγθαηάζηαζεο, ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηεο επηρεηξήζεσο. Ζ άδεηα εγθαηάζηαζεο 

αλαλεψλεηαη κεηά ηελ ιήμε ηεο πεληαεηίαο απηνδίθαηα γηα ίζν ρξνληθφ δηάζηεκα, 

ρσξίο λα απαηηείηαη έθδνζε λέαο ππνπξγηθήο απφθαζεο, εθφζνλ θαηά ην ρξφλν ιήμεο 

ηεο εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη γεληθνί θαη εηδηθνί φξνη πνπ ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν 

έθδνζεο ηεο αξρηθήο άδεηαο εγθαηάζηαζεο. 

  ε πεξίπησζε παξάβαζεο θάπνηνπ φξνπ ηεο άδεηαο εγθαηαζηάζεσο, ηνπ 

Α.Ν. 378/1968 ή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθ κέξνπο ηεο επηρείξεζεο 

ζηελ νπνία ρνξεγήζεθε ε άδεηα, δχλαηαη απηή λα αλαθαιείηαη κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ. Οη απαιιαγέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηακαηνχλ απφ ην 

ρξνληθφ ζεκείν πνπ έγηλε ε παξάβαζε.  

 Δπίζεο ε παξάγξαθνο 2 ηνπ Ν.27/1975 ηξνπνπνηήζεθε
55

 θαη νξίδεη φηη ην 

πνζφ ηεο ηξαπεδηθήο εγγχεζεο πξνο ην Γεκφζην γηα ηε ζπκκφξθσζε ηνπ γξαθείνπ ή 

ππνθαηαζηήκαηνο πξνο ηνπο φξνπο ηεο απφθαζεο, θαζψο θαη ε πξνβιεπφκελε 

δηαδηθαζία γηα ηελ επηζηξνθή ηεο, θαζνξίδνληαη κε απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ 
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 Αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ Ν.4150/2013 
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Οηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 

θαη Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ. Δλψ ην πνζφ ηεο εγγχεζεο δελ δχλαηαη λα είλαη θαηψηεξν 

ησλ 5.000 δνιαξίσλ
56

. 

 Σέινο κε ηελ παξάγξαθν έμη νξίδεηαη φηη νη επηρεηξήζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ
57

, 

νη νπνίεο δηαρεηξίδνληαη πινία κε ειιεληθή ζεκαία, κπνξνχλ κε θαη` εμαίξεζε λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε δηαγσληζκνχο  πνπ δηελεξγνχληαη απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο 

θαη λα εηζπξάηηνπλ ην λαχιν ζε επξψ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν εηζπξαηηφκελνο γηα ηηο 

κεηαθνξέο απηέο λαχινο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θάιπςε δαπαλψλ εθηφο 

ησλ εηεζίσλ δαπαλψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ γξαθείνπ ηνπο ζηελ Διιάδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56

 Να ςθμειωκεί ότι με το νόμο αυτό καταργοφνται οι παράγραφοι 4 και 5 του άρκρου 25 του Ν. 

27/1975, όπωσ ιςχφει, και οι παράγραφοι 6, 7, 8, 9 και 10 αναρικμοφνται ςε 4, 5, 6, 7 και 8 

αντιςτοίχωσ. 

57
 Επιχειριςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 1 και 5 του παρόντοσ άρκρου του Ν. 4150/2013 
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1. Φοπολόγηζη πλοίων και ναςηιλιακών επισειπήζεων ζηην 

Δλλάδα (Ν. 27/1975) 

 

1.1 Γενικά - ιζηοπική επιζκόπηζη  

 

Σα ζπζηήκαηα θνξνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζε δηεζλέο επίπεδν απφ 

ηελ εθκεηάιιεπζε πινίσλ είλαη ηξία.  

Σν πξψην είλαη απηφ ζηε βάζε ηνπ νπνίνπ ηα πινία θνξνινγνχληαη ζχκθσλα 

κε ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ πινίνπ. Έηζη ν θφξνο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε 

ζπγθεθξηκέλν θνξνινγηθφ ζπληειεζηή πάλσ ζηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ πινίνπ ελψ ν 

θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ πινίνπ θαη 

αλάινγα κε ηελ κίζζσζή
58

 ηνπ. 

Σν δεχηεξν ζχζηεκα είλαη απηφ πνπ θνξνινγεί ηα θαζαξά θέξδε απφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηνπ πινίνπ ηα νπνία δηακνξθψλνληαη αλαιφγσο κε ηελ αθαίξεζε ησλ 

ζπλνιηθψλ εμφδσλ ηνπ πινίνπ απφ ηα ζπλνιηθά έζνδά ηνπ απφ ηελ εθκεηάιιεπζή 

ηνπ. 

Σέινο, ην ηξίην ζχζηεκα θνξνινγίαο είλαη απηφ ην νπνίν θνξνινγεί ην πινίν 

θαηά θφξνλ νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο αιιά ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ ιακβάλεηαη 

ππφςε θαη δηαθνξνπνηείηαη ε θνξνιφγεζε ηνπο αλάινγα θαη κε ηελ ειηθία ηνπ 

πινίνπ ή ηελ θαηεγνξία ηνπ πινίνπ. Σν ζχζηεκα απηφ εθαξκφδεηαη θαη ζηελ Διιάδα 

ελψ θαηά πεξηφδνπο ε Διιάδα έρεη εθαξκφζεη φια ηα παξαπάλσ ζπζηήκαηα
59

. 

 

1.2 Γενικέρ απσέρ ηος νόμος 27/1975 

 

Βαζηθή αξρή ηνπ Ν. 27/1975 είλαη φηη φια ηα πινία πνπ έρνπλ ειιεληθή 

ζεκαία θνξνινγνχληαη κε βάζε ηελ ειηθία ηνπ πινίνπ θαη ηελ ρσξεηηθφηεηά ηνπο. 

Τπνθείκελφ ηνπ θφξνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ είλαη ν θχξηνο ηνπ 

                                                           
58

 αλά ηαμίδη, ρξνλνλαχισζε, γηα λαχισζε γπκλνχ πινίνπ 

59
 Σφηζεο, Κψδηθαο θνξνινγίαο πινίσλ θαη λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ, 2007 
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πινίνπ, ν πινηνθηήηεο είηε απηφο είλαη θπζηθφ πξφζσπν είηε λνκηθφ πξφζσπν. 

πγθεθξηκέλα νξίδεηαη φηη βαξχλεηαη κε θφξν απηφο πνπ εκθαλίδεηαη σο θχξηνο ηνπ 

πινίνπ ηελ πξψηε εκέξα θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο ζην νηθείν λενιφγην πνπ είλαη 

εγγεγξακκέλν ην πινίν αλεμάξηεηα ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπ πινηνθηήηε ή ηεο έδξαο 

ηεο εηαηξείαο. 

Απηφ βέβαηα ζπλεπάγεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε φπνπ ν ηδηνθηήηεο, πινηνθηήηεο 

κηζζψλεη ην πινίν ηνπ γπκλφ ή δίλεη ηε δηαρείξηζε ηνπ πινίνπ ηνπ ζε ηξίην πξφζσπν 

ππνρξέσζε γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ παξακέλεη ν ίδηνο θαη φρη ν ηξίηνο πνπ 

εθκεηαιιεχεηαη ην πινίν. 

Ο λφκνο 27/1975 γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πηνζεηεί ηνλ νξηζκφ ηνπ πινίνπ φπσο 

απηφο δίλεηαη απφ ηνλ ΚΗΝΓ
60

 κε απνηέιεζκα νη ζαιακεγνί λα κελ ππάγνληαη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. 

χκθσλα κε ην ηκήκα Α’ θεθάιαηα Β’, Γ’, Γ’ θαη Δ’ ηνπ λφκνπ απηνχ ηα 

πινία έρνπλ ρσξηζηεί ζε δχν θαηεγνξίεο:  ζηελ θαηεγνξία Α’ θαη ηελ θαηεγνξία Β’ 

θαη πεξαηηέξσ ηα πινία θάζε θαηεγνξίαο αληηκεησπίδνληαη δηαθνξεηηθά αλάινγα κε 

ην εάλ έρνπλ λενινγεζεί πξηλ ή κεηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λφκνπ απηνχ 

πνπ είλαη 22 Απξηιίνπ 1975. 

χκθσλα κε ην άξζξν ηξία ηνπ παξφληνο λφκνπ ζηελ Α’ θαηεγνξία αλήθνπλ 

ηα πινία: 

 κεραλνθίλεηα θνξηεγά πινία, δεμακελφπινηα θαη πινία ςπγεία 

ρσξεηηθφηεηάο νιηθήο 3.000 θφξσλ θαη άλσ 

  ζηδεξά θνξηεγά πινία μεξνχ θαη πγξνχ θνξηίνπ θαη πινία ςπγεία 

άλσ ησλ 500 θαη κέρξη 3.000 θφξσλ νιηθήο ρσξεηηθφηεηάο ηα νπνία 

                                                           
60

 Σα πινία δηέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία αθελφο ηνπ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ, ην νπνίν θαη 

δηαθξίλεηαη ζην Γεκφζην Ναπηηθφ Γίθαην θαη ζην Ηδησηηθφ Ναπηηθφ Γίθαην, πνπ απαξηίδνπλ 

θαη ηα δχν ζρεηηθνχο Κψδηθεο (ζχλνια νκνεηδνχο λνκνζεζίαο), ηνλ Κψδηθα Γεκνζίνπ 

Ναπηηθνχ Γηθαίνπ Κ.Γ.Ν.Γ. θαη ηνλ Κψδηθα Ηδησηηθνχ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ Κ.Η.Ν.Γ. θαη 

αθεηέξνπ απφ ην Γηεζλέο Ναπηηθφ Γίθαην. Καηά ηνλ Κ.Η.Ν.Γ. άξ.1 παξ.1 Πινίν είλαη θάζε 

ζθάθνο θαζαξήο ηνπιάρηζηνλ 10 θφξσλ, πξννξηζκέλν λα θηλείηαη απηνδχλακα ζηε Θάιαζζα. 

Καηά ηνλ Κ.Γ.Ν.Γ. άξ.3 παξ.1 Πινίν είλαη θάζε ζθάθνο πξννξηζκέλν λα κεηαθηλείηαη ζην 

λεξφ γηα κεηαθνξά πξνζψπσλ, ή πξαγκάησλ, ξπκνχιθεζε, επηζαιάζζηα αξσγή, αιηεία, 

αλαςπρή, επηζηεκνληθέο έξεπλεο ή άιιν ζθνπφ. 
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εθηεινχλ δξνκνιφγηα ζε ιηκάληα εμσηεξηθνχ ή κεηαμχ ιηκέλσλ 

εμσηεξηθνχ 

 Δπηβαηεγά πινία νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 500 θφξσλ ηα νπνία θαηά ην 

πξνεγνχκελν έηνο ή εμάκελν ηεινχζαλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

δξνκνιφγηα πεξηεγήζεσο κεηαμχ ιηκέλσλ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ ή 

κφλν εμσηεξηθνχ γηα ιφγνπο αλαςπρήο ησλ επηβαηψλ (πεξηεγεηηθά ή 

θξνπαδηεξφπινηα) 

 Δπηβαηεγά πινία πνπ επεθηείλνπλ ηα δξνκνιφγηά ηνπο ζε ιηκάληα 

εμσηεξηθνχ ή κεηαμχ ιηκέλσλ ηνπ εμσηεξηθνχ 

  πισηά γεσηξχπαλα εθηνπίζκαηνο άλσ ησλ 5.000 ηφλσλ σο θαη πισηά 

δηπιηζηήξηα θαη απνζήθεο πεηξειαίσλ, νιηθήο ρσξεηηθφηεηάο άλσ 

ησλ 15.000 θφξσλ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμεξεχλεζε, 

γεψηξεζε ηνπ ζαιάζζηνπ βπζνχ, άληιεζε απφ ηελ ζάιαζζα, δηχιηζε 

θαη απνζήθεπζε πεηξειαίσλ ή θπζηθψλ αεξίσλ. 

 

ζηελ Β’ θαηεγνξία πινίσλ αλήθνπλ πινία: 

 επηβαηηθά πινία ηα νπνία εθηεινχλ πιφαο απνθιεηζηηθά κεηαμχ 

ιηκέλσλ εζσηεξηθνχ, κε εμαίξεζε απηψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ πξψηε 

θαηεγνξία 

 κεραλνθίλεηα θνξηεγά πινία, δεμακελφπινηα θαη πινία ςπγεία 

ρσξεηηθφηεηαο κηθξφηεξεο ησλ 500 θφξσλ 

 ζηδεξά θνξηεγά πινία μεξνχ θαη πγξνχ θνξηίνπ θαη πινία ςπγεία άλσ 

ησλ 500 θαη κέρξη 3.000 θφξσλ νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο ηα νπνία εθηεινχλ 

δξνκνιφγηα κεηαμχ ιηκέλσλ εζσηεξηθνχ 

 αιηεπηηθά, ηζηηνθφξα θαη λαπαγνζσζηηθά αλεμαξηήησο ρσξεηηθφηεηάο 

ηνπο 

  θαη ηέινο πινηάξηα γεληθφο
61

 

χκθσλα ινηπφλ κε απηέο θαηεγνξίεο θαη κε βάζε ηελ ειηθία ηνπ πινίνπ 

πξνθχπηεη ν θφξνο ηνπ θάζε πινίνπ. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζε 

                                                           
61

 Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ Δγθ. 32/1975 
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πεξίπησζε πνπ ν θχξηνο ηνπ πινίνπ αδπλαηεί λα πιεξψζεη ην θφξν ηνπ πινίνπ 

αιιειέγγπνο ππεχζπλνο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ θαη ηεο εηζθνξάο είλαη θαη 

φπνηνο είηε κε εληνιή ηνπ ηδηνθηήηε ή φπνηαο άιιεο αξρήο (γηα παξάδεηγκα 

δηθαζηήξην) δηαρεηξίδεηαη ην πινίν θαη εηζπξάηηεη ηνπο λαχινπο απφ ηελ 

εθκεηάιιεπζή ηνπ. Δλψ ζε πεξίπησζε εθνχζηαο κεηαβίβαζεο πινίνπ ν απνθηψλ 

απηνχ επζχλεηαη εμνινθιήξνπ γηα ην θφξν θαη ηελ εηζθνξά πνπ βαξχλνπλ ην πινίν 

θαηά ηελ κεηαβίβαζή ηνπ. 

Ζ θνξνινγία απηή επηβάιιεηαη ζην πινίν έσο φηνπ γίλεη ε δηαγξαθή ηνπ απφ 

ηα ειιεληθά λενιφγηα, ε νπνία επηηπγράλεηαη είηε κε εγγξαθή ηνπ ζε νηθεία λενιφγηα 

είηε ιφγσ δηάιπζεο ή βχζηζεο ηνπ πινίνπ. 

 

1.3  Φοπολογία πλοίων Α’ καηηγοπίαρ νηολογημένα ςπό ελληνική 

ζημαία μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηος παπόνηορ νόμος 22 Αππιλίος 

1975 

 

  Ο ππνινγηζκφο  ηνπ θφξνπ γηα ηα πινία Α’ θαηεγνξίαο πνπ λενινγήζεθαλ 

κεηά ηνλ λφκν απηφ ππνινγίδεηαη φπσο πξναλαθέξζεθε ζχκθσλα κε ηνπο θφξνπο 

νιηθήο ρσξεηηθφηεηάο θαη ζχκθσλα κε ηελ ειηθία ηνπ πινίνπ. Απφ ην 2011 ε 

θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο αλαπξνζαξκφζηεθαλ κε ην άξζξν 22 ηνπ Ν. 3943/2011 θαη 

ηελ Πνι. 1083/ 2011 ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ζα πξνζαπμάλνληαη θαηά 4% 

εηεζίσο ελψ ζα κπνξνχλ  λα κεηαβιεζνχλ κε εηήζηα πνζνζηά αλά πέληε έηε. 
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Σα πνζά ηνπ παξαθάησ πίλαθα αθνξνχλ ηελ πεξίνδν 2011 – 2015 

Πίλαθαο 1 

Φόπορ πλοίος Α΄ καηηγ. νηολ/νηων μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηος 

Έηε ειηθίαο πινίνπ πληειεζηέο ζε δνιάξηα Ζ.Π.Α αλά θ.ν.ρ. 

Απφ 0-4 εηψλ 1,293 

Απφ 5-9 εηψλ 2,318 

Απφ 10-19 εηψλ 2,269 

Απφ 20-29 εηψλ 2,147 

Απφ 30 θαη άλσ 1,659 

Πεγή: http://www.e-forologia.gr 

 

Οη παξαπάλσ ζπληειεζηέο πνιιαπιαζηαδφκελνη ζε θάζε πεξίπησζε κε ηνπο 

ζπληειεζηέο θφξσλ νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ πινίνπ πνπ δίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα 

Πίλαθαο 2 

Κιηκάθηα νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο ζε θφξνπο πληειεζηέο 

100 – 10.000 1,2 

10.001 – 20.000 1,1 

20.001 – 40.000 1 

40.001 – 80.000 0,9 

80.001 θαη άλσ 0,8 

Πεγή: http://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/2_nomothesia_rs_sub.php 

Παξάδεηγκα ππνινγηζκνύ θόξνπ Α’ θαηεγνξίαο πινίσλ λενινγεκέλα κεηα ην λόκν 

απηό 

http://www.e-forologia.gr/
http://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/2_nomothesia_rs_sub.php
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Έζησ κεραλνθίλεην θνξηεγό πινίν 50.000 θνρ ειηθίαο 15 εηώλ θαη λενινγεκέλν ππό 

ειιεληθή ζεκαία. Ο θόξνο ππνινγίδεηαη : 

(10.000 * 1,2) + (10.000 * 1,1) + (20.000 *1) + (10.000 * 0,9) = 52.000 

Τν απνηέιεζκα απηό ππνινγίδεηαη κε ηνπο ζπληειεζηέο ειηθίαο ηνπ πινίνπ θαη ζα έρσ:  

52.000 * 2,269 (αθνύ ην πινίν κνπ είλαη 15 εηώλ) = 117.988 $ δνιάξηα.  

1.3.1 Απαλλαγέρ - Μειώζειρ θόπος  

 

ην άξζξν επηά ηνπ παξφληνο λφκνπ αλαθέξνληαη φιεο νη ζρεηηθέο απαιιαγέο 

θαη κεηψζεηο θφξνπ πνπ αθνξνχλ ηελ Α’ θαηεγνξία πινίνπ λενινγεκέλα κεηά ηηο 22 

Απξηιίνπ 1975 θαη αλαθέξεη
62

: 

i. Πινία πνπ έρνπλ λαππεγεζεί ζηελ Διιάδα θαη έρνπλ ηεζεί ππφ Διιεληθή 

ζεκαία απαιιάζζνληαη ηνπ θφξνπ κέρξη ηε ζπκπιήξσζε έμη εηψλ. 

ii.Πινία ηαθηηθψλ γξακκψλ πνπ εθηεινχλ δξνκνιφγηα κεηαμχ ειιεληθψλ θαη 

μέλσλ ιηκέλσλ θαζψο θαη θξνπαδηεξφπινηα θαηαβάιινπλ θφξν κεησκέλν 

θαηά 50%. 

iii.Πινία ειηθίαο θάησ ησλ 20 εηψλ πνπ έρνπλ δερζεί αλαθαηαζθεπή ή 

κεηαζθεπή ή αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνψζεσο ή άιισλ 

κεραλεκάησλ θαζψο θαη πάζεο θχζεσο επηζθεπέο θαη έρνπλ εθηειεζηεί νη 

εξγαζίεο απηέο ζηελ Διιάδα  θαη ελψ νη δαπάλεο ησλ εξγαζηψλ απηψλ 

θαιχπηνληαη κε ηελ εηζαγσγή μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο κπνξεί λα ρνξεγεζεί 

θνξνινγηθή απαιιαγή ην κέγηζην γηα έμη έηε θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη 

ζπλνιηθά ην 50% ηεο δαπάλεο. 

 

1.4  Φοπολογία και έκηακηη ειζθοπά πλοίων Α’ καηηγοπίαρ 

νηολογημένων ςπό Δλληνική ζημαία μέσπι έναπξηρ ιζσύορ ηος 

παπόνηορ νόμος 22 Αππιλίος 1975 

   

                                                           
62

 Άρκρο 7 Ν.27/1975 
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ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ πινία ηεο Α’ θαηεγνξίαο πνπ έρνπλ λενινγεζεί 

ππφ ειιεληθή ζεκαία κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ δειαδή 22 

Απξηιίνπ 1975 θαη ε θνξνινγία πνπ ππφθεηληαη έρεη σο αθνινχζσο
63

: 

 Πινία ειηθίαο 10 έσο 20 εηψλ ππφθεηληαη ζε θφξν 0,20 δνιάξηα Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο αλά θφξν νιηθήο ρσξεηηθφηεηάο  

 Πινία άλσ ησλ 20 εηψλ θαη σο 25 εηψλ ππφθεηληαη ζε θφξν 0,30 δνιάξηα 

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο αλά θφξν νιηθήο ρσξεηηθφηεηάο 

 Πινία άλσ ησλ 25 εηψλ ππφθεηληαη ζε θφξν 0,40 δνιάξηα Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο αλά θφξν νιηθήο ρσξεηηθφηεηάο 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ειηθίαο 

ηνπ πινίνπ ηζρχεη φηη έρεη αλαθεξζεί παξαπάλσ πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ην 

ηειηθφ πφζν θνξνιφγεζεο πινίνπ. 

1.4.1 Απαλλαγέρ - Μειώζειρ θόπων 

   

ε απηή ηελ θαηεγνξία πινίσλ νη απαιιαγέο - κείσζεο θφξνπ ζχκθσλα κε ην 

άξζξν ελλέα ηνπ λφκνπ απηνχ έρνπλ σο εμήο: 

1) Πινία ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ 10 εηψλ απαιιάζζνληαη εληειψο απφ 

θνξνινγία κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ειηθίαο ησλ 10 εηψλ. 

2) Πινία ειηθίαο κηθξφηεξν ησλ 30 εηψλ απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν γηα πέληε 

ρξφληα απφ ηε ζηηγκή πνπ έρνπλ λενινγεζεί ππφ ειιεληθή ζεκαία θαη γηα 

φζν δηάζηεκα κέζα ζηελ πεληαεηία απηή δξνκνινγνχληαη ζε ηαθηηθέο 

γξακκέο κεηαμχ ιηκαληψλ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ή κεηαμχ 

ιηκαληψλ ηνπ εμσηεξηθνχ. 

3) Μείσζε θφξνπ θαηά ην 50% ππφθεηληαη, αλεμαξηήηνπ ειηθίαο πινία πνπ είλαη 

δξνκνινγεκέλα ζε ηαθηηθέο γξακκέο κεηαμχ ειιεληθψλ θαη μέλσλ ιηκέλσλ ή 

θαη κφλν μέλσλ ιηκέλσλ, θαζψο επίζεο θαη θξνπαδηεξφπινηα. 

                                                           
63

 Το παραπάνω φορολογικό κακεςτώσ εφαρμόηεται και επί πλωτών γεωτρφπανων ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 6 του νόμου και υπολογίηεται ανάλογα με τουσ κόρουσ 

ολικισ χωρθτικότθτασ. 
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4) Πινία πνπ έρνπλε λαππεγεζεί ζηελ Διιάδα θαη έρνπλ ηεζεί ππφ ειιεληθή 

ζεκαία απαιιάζζνληαη πιήξσο απφ θφξν κέρξη λα ζπκπιεξψζνπλε ειηθία 

12 εηψλ. 

5) Πινία ειηθίαο θάησ ησλ 20 εηψλ ηα νπνία έρνπλ δερζεί αλαθαηαζθεπή ή 

κεηαζθεπή γηα ηελ θαηάζηαζε ζπζηήκαηνο πξνψζεζεο ή άιισλ κεραληθψλ 

κεξψλ θαη εθφζνλ απηέο νη εξγαζίεο γίλνληαη κε εηζαγσγή ζπλαιιάγκαηνο 

θαη ζε Διιεληθφ λαππεγείν. Έηζη απηά ππφθεηληαη ζε θνξνινγηθή ειάθξπλζε 

θαηά 50% ηεο δαπάλεο ηνπο θαη κέγηζην γηα έμη έηε. Δλψ ζε θάζε έηνο 

απαιιαγήο πξέπεη λα αληηζηνηρνχλ ηνπιάρηζηνλ 100.000 δνιάξηα δαπάλεο
64

. 

 

1.5  Δπιβολή ειζθοπάρ πλοίων Α’ καηηγοπίαρ νηολογημένων ςπό 

ελληνική ζημαία μέσπι ηην έναπξη ιζσύορ ηος παπόνηορ νόμος 

 

Σα φζα έρνπλ αλαθεξζεί κέρξη ηψξα αθνξνχλ ην έλα θνκκάηη επηβαξχλζεσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε πινίνπ, ππάξρεη φκσο αθφκε έλα θνκκάηη κε 

επηβαξχλζεηο πνπ είλαη ε εηζθνξά. Ζ εηζθνξά επηβιήζεθε ζε απηή ηελ θαηεγνξία 

πινίσλ κε ζθνπφ λα κελ ππάξρεη ηδηαίηεξε αληηκεηψπηζε θαη ζηελ νπζία θνξνινγηθφ 

πιενλέθηεκα, πινία Α’ θαηεγνξίαο πνπ έρνπλ λενινγεζεί πξηλ απφ ην λφκν απηφ. Ζ 

εηζθνξά απηή επηβάιιεηαη επηπξνζζέησο ζην θφξν πνπ ππφθεηληαη ηα πινία απηά. 

ην άξζξν 10 ηνπ λφκνπ απηνχ αλαθέξεηαη ν ππνινγηζκφο ηεο εηζθνξάο 

θαζψο επίζεο θαη ν ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν επηβάιιεηαη ε έθηαθηε εηζθνξά πνπ είλαη ε 

θάιπςε ησλ δαπαλψλ γηα ηηο παξερφκελεο απφ ην θξάηνο ππεξεζίεο πξνο ηελ 

εκπνξηθή λαπηηιία. Οη παξάγνληεο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

έθηαθηεο εηζθνξάο είλαη ε ειηθία ηνπ πινίνπ θαη ε νιηθή ρσξεηηθφηεηα ζε θφξνπο. 

Βάζε ινηπφλ ησλ πξφζθαησλ αιιαγψλ
65

 κε ην άξζξν 22 ηνπ λφκνπ 3943/ 

2011 θαη Πνι. 1083/ 2011 ηα πφζα έρνπλ σο εμήο: 

                                                           
64

 χκθσλε κε ηελ ξχζκηζε απηή είλαη θαη ε ππ’ αξηζκφ 1/975 γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο 

ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 27/1975 (Τπ. Οηθ. Δ. 189/1976, πνι.4) 

65
 πξνζαχμεζε πνζψλ θφξνπ θαη εηζθνξάο πινίσλ γηα ηα έηε 2011 – 2015 θαηά 4% εηεζίσο  
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Πίλαθαο 3 

 Πλοίος Α΄ καηηγ. νηολ/νηων μέσπι ηην έναπξη ιζσύορ ηος νόμος 

Έηε ειηθίαο πινίνπ πληειεζηέο ζε δνιάξηα Ζ.Π.Α αλά θ.ν.ρ. 

Απφ 0-4 εηψλ 1,293 

Απφ 5-9 εηψλ 2,318 

Απφ 10-19 εηψλ 1,952 

Απφ 20-29 εηψλ 1,830 

Απφ 30 θαη άλσ 1,220 

Πεγή: http://www.e-forologia.gr 

Δλψ ηα πνζά απηά ζα πξνζαπμάλνληαη θαηά 4% αλά έηνο κέρξη ην 2015. 

Δπίζεο ηα πνζά θφξνπ πνιιαπιαζηάδνληαη θαηά θιηκάθηα νιηθήο 

ρσξεηηθφηεηαο ηα νπνία έρνπλ σο εμήο: 

Πίλαθαο 4 

Κιηκάθηα νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο ζε θφξνπο πληειεζηέο 

100 – 10.000 1,2 

10.001 – 20.000 1,1 

20.001 – 40.000 1 

40.001 – 80.000 0,9 

80.001 θαη άλσ 0,8 

Πεγή: http://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/2_nomothesia_rs_sub.php 

 

Παξάδεηγκα ππνινγηζκνύ θόξνπ θαη εηζθνξάο Α’ θαηεγνξίαο πινίσλ λενινγεκέλα 

κέρξη ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λόκνπ απηνύ 

Ο ππνινγηζκόο ηνπ θόξνπ θαη εηζθνξάο κε βάζε ην αξρηθό καο παξάδεηγκα γίλεηαη: 

http://www.e-forologia.gr/
http://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/2_nomothesia_rs_sub.php
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Α) (10.000 * 1,2) + (10.000 *1,1) + (20.000 *1) + (10.000 *0,9) = 52.000 *1,952 = 

101.504$ δνιάξηα 

Β) 50.000 θνρ * 0,20 ζπληειεζηήο θνξνινγίαο πινίνπ 10-20 εηώλ = 10.000$ 

Σπλνιηθό πνζό θόξνπ θαη εηζθνξάο (Α + Β) = 101.504 + 10.000= 111.504$ δνιάξηα 

Οη απαιιαγέο θαη κεηψζεηο έθηαθηεο εηζθνξάο πνπ είλαη δπλαηφ λα 

ρνξεγεζνχλ ζηα πινία απηήο ηεο θαηεγνξίαο επηβάιιεηαη λα είλαη ίδηεο κε ηηο 

απαιιαγήο θαη κεηψζεηο θφξσλ πνπ αλαθέξζεθαλ θαη γηα ηα πινία Α’ θαηεγνξίαο 

λενινγεκέλσλ κεηά ην λφκν απηφ δειαδή 22 Απξηιίνπ 1975. 

 

1.6  Φοπολογία πλοίων Β’ καηηγοπίαρ  

 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ θφξνπ γηα ηα πινία ηεο Β’ θαηεγνξίαο γίλεηαη εηεζίσο 

ζχκθσλα κε ηελ νιηθή ρσξεηηθφηεηά ηνπο. 

ε πνιινχο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν έμη ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λφκνπ 2948/ 

19 – 10 - 2001 κε ηζρχ 1 Ηαλνπαξίνπ 2002 ε θνξνινγηθή θιίκαθα έρεη σο εμήο: 

Πίλαθαο 5 

Κιηκάθην ζε 

θφξνπο νιηθήο 

ρσξεηηθφηεηαο 

Φνξνινγηθφο 

ζπληειεζηήο 

θιηκαθίνπ ζε επξψ 

θαηά θφξν νιηθήο 

ρσξεηηθφηεηαο 

Φφξνο θιηκαθίνπ 

ζε επξψ 

χλνιν θφξνπ ζε επξψ 

Υσξεηηθφηεηαο 

ζε θφξνπο 

Δηήζηνπ 

θφξνπ ζε 

επξψ 

20 0,60 12 20 12 

30 0,70 21 50 33 

50 0,76 38 100 71 

Πεγή: http://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/2_nomothesia_artl_current.php 

ηελ πεξίπησζε άλσ ησλ 100 θφξσλ νιηθήο ρσξεηηθφηεηάο ν θφξνο θαζνξίδεηαη 

ζε έλα επξψ αλά θφξν. Δλψ ν θφξνο ηεο παξαπάλσ θιίκαθαο κεηψλεηαη:  

http://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/2_nomothesia_artl_current.php
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 θαηά 50% γηα πινία ηαθηηθψλ δξφκσλ κεηαμχ ειιεληθψλ μέλσλ ιηκέλσλ ή θαη 

κφλν κεηαμχ μέλσλ ιηκέλσλ 

 θαηά 60% γηα φια ηα επηβαηεγά πινία, κεραλνθίλεηα, ηζηηνθφξα, αλεμάξηεηα 

ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπο  

 θαη ηέινο θαηά 75% γηα αιηεπηηθά πινία  

Παξάδεηγκα ππνινγηζκνύ ηνπ θόξνπ πινίσλ Β’ θαηεγνξίαο 

Έζησ θνξηεγό πινίν 500 θνρ ην νπνίν εθηειεί δξνκνιόγηα ζε ηαθηηθέο γξακκέο κεηαμύ 

Διιεληθώλ θαη μέλσλ ιηκέλσλ.  

Α) Αλαινγηθόο θόξνο θιίκαθαο επί 100 θόξσλ = 2.300 επξώ 

Β) Αλαινγηθόο θόξνο θιίκαθαο ησλ ππνινίπσλ 400 θόξσλ * 35 =14.000 επξώ 

Γ) Έθπησζε θόξνπ θαηά 50% = (Α+Β) *50% = 8.150 επξώ 

Τειηθόο νθεηιόκελνο θόξνο  8.150 επξώ 

 

1.6.1 Απαλλαγέρ – Μειώζειρ 

 

πσο ζηηο πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο πινίσλ έηζη θαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία 

παξέρνληαη νη εμήο απαιιαγέο θαη κεηψζεηο
66

: 

1) θνξηεγά πινία, δεμακελφπινηα ή πινία ςπγεία ειηθίαο κεηαμχ 10 θαη 

20 εηψλ ππφθεηληαη ζε έθπησζε θφξνπ θαηά 50% γηα κία πεληαεηία 

ηελ πξψηε θνξά πνπ ηίζεληαη ππφ ειιεληθή ζεκαία. 

2) ηα πξναλαθεξφκελα πινία ηα νπνία φκσο είλαη ζε ειηθία κηθξφηεξε 

ησλ 20 εηψλ θαη έρνπλ δερζεί νπνηαδήπνηε αλαθαηαζθεπή ή 

κεηαζθεπή ή αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνψζεσο ππφθεηληαη 

ζε κείσζε θφξνπ γηα ηα επφκελα 10 ρξφληα κεηά ηελ νινθιήξσζε 

                                                           
66

 Με ην άξζξν 9 παξάγξαθνο 3 ηνπ Ν. 438/1976 νξίδεηαη φηη «Απαιιαγαη θαη κεηψζεηο αη 

πξνβιεπφκελαη ππφ ησλ άξζξσλ 12 θαη 13 ηνπ Ν. 27/1975 δελ ηζρχνπλ πξνθεηκέλνπ πεξί ησλ 

ππφ ειιεληθήλ ζεκαίαλ ηνπξηζηηθψλ επαγγεικαηηθψλ πινίσλ ή πινηαξίσλ, εμαηξέζε ηεο 

απαιιαγήο ηεο πξνβιεπνκέλεο ππφ ηνπ παξφληνο άξζξνπ 13 παξάγξαθνο 5 ηνπ Ν. 27/1975» 
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ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ θαηά 2/3 εθφζνλ θαιχπηνληαη νξηζκέλεο 

πξνυπνζέζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην χςνο ησλ εξγαζηψλ ζε 

ζρέζε κε ηελ αμία ηνπ πινίνπ. 

3) πινία νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο θαη ειηθίαο 10 κε 15 εηψλ 

λενινγεκέλα ππφ ειιεληθή ζεκαία απαιιάζζνληαη θαηά 2/3 ηνπ 

θφξνπ γηα κία πεληαεηία αληηθαζηζηψληαο πινία κε ειηθία 

κεγαιχηεξε ησλ 20 εηψλ. Γηα λα ηζρχεη ε απαιιαγή απηή ζα πξέπεη: 

α. ν πινηνθηήηεο πνπ λενινγνχληαη πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ 

πινίσλ λα είλαη πξφζσπν ειιεληθήο ηζαγέλεηαο ελψ αλ είλαη εηαηξία 

λα έρεη ζπζηαζεί ππφ ηνλ ειιεληθφ λφκν θαη λα αλήθεη θαηά 50% 

ηνπιάρηζηνλ ζε πξφζσπν κε ειιεληθή ηζαγέλεηα. β. ηα λέα πινία λα 

έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 2/3 ηεο αληηθαζηζηάκελεο ζρνιηθήο ρσξεηηθφηεηάο 

απφ φηη είραλ ηα παιηά. γ. ηα λέα πινία λα αλήθνπλ ζηνπο ίδηνπο 

θχξηνπο ησλ πινίσλ πνπ αλήθαλ θαη ηα αληηθαζηζηάκελα. δ. ε 

ηδηνθηεζία ζα πξέπεη λα παξακέλεη ζηα ίδηα πξφζσπα θαζ' φιε ηελ 

πεξίνδν (πεληαεηία) ηεο ρνξεγνχκελεο αιιαγήο 

4) Πινία αλεμαξηήηνπ ηχπνπ πνπ έρνπλε λαππεγεζεί ζηελ Διιάδα θαη 

έρνπλ ηεζεί ππφ Διιεληθή ζεκαία απαιιάζζνληαη απφ θάζε θφξν 

κέρξη λα ζπκπιεξψζνπλ ην 12ν έηνο ειηθίαο ηνπο. 

5) Πινία αλεμαξηήηνπ ηχπνπ κε ειηθία κηθξφηεξε ζηνλ 10 εηψλ 

απαιιάζζνληαη απφ θάζε θφξν κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 10
νπ

 έηνπο 

ηεο ειηθίαο ηνπο, ελλνψ θνξηεγά πινία κε ειηθία κηθξφηεξε ησλ 30 

εηψλ απαιιάζζνληαη απφ θφξν γηα ηα πξψηα πέληε ρξφληα πνπ ζα 

ηεζνχλ ππφ ειιεληθή ζεκαία αξθεί λα δξνκνινγνχληαη ηαθηηθέο 

γξακκέο κεηαμχ ειιεληθψλ θαη μέλσλ ιηκέλσλ ή κφλν κεηαμχ μέλσλ 

ιηκέλσλ. 
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2. Δπιβολή ειδικήρ ειζθοπάρ ςπέπ ηος Ναςηικού Απομασικού 

Σαμείος (Ν. 29/1975) 

 

ηα πιαίζηα πνιηηηθήο απφ ηελ πιεπξά ηεο πνιηηείαο πξνζέιθπζεο 

πεξηζζφηεξσλ πινίσλ λα εγγξαθηνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ Διιεληθή ζεκαία 

δεκηνπξγήζεθε ην παξάιιειν λενιφγην. Ζ κνλαδηθή δηαθνξά αλάκεζα ζην Διιεληθφ 

θαη ην παξάιιειν λενιφγην είλαη φηη δίλεηαη ζηνπο πινηνθηήηεο ε δπλαηφηεηα λα 

επηιέγνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ.   

εκείν αλαθνξάο ζηε θνξνιφγεζε πινίσλ είλαη ε ζέζπηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Ν. 27/1975 φπσο απηέο παξνπζηάζηεθαλ ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα θαζψο επίζεο θαη 

ν Ν. 29/1975 πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εηδηθή εηζθνξά πνπ θαηαβάιιεηαη πξνο ην 

Ναπηηθφ Απνκαρηθφ Σακείν. Ο θφξνο επηβάιιεηαη ζηα πινία κε Διιεληθή ζεκαία 

αιιά θαη ζηα πινία κε μέλε ζεκαία Διιεληθψλ ζπκθεξφλησλ, ηα νπνία είλαη 

ζπκβεβιεκέλα κε ην ΝΑΣ γηα ηελ αζθάιηζε ησλ πιεξσκάησλ ηνπο. Ο θφξνο φπσο 

αξρηθά, ζην θεθάιαην απηφ, αλαθέξζεθε ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ ειηθία ησλ 

πινίσλ θαη ηελ νιηθή ρσξεηηθφηεηά ηνπο ζε θφξνπο θαη βαξχλεη ηνπο πινηνθηήηεο, 

θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. 

Ζ εηδηθή απηή εηζθνξά ππέξ ηνπ Ναπηηθνχ Απνκαρηθνχ ηακείνπ αθνξά ηηο 

εηδηθέο ππεξεζίεο πνπ απνιακβάλνπλ πινία Διιεληθψλ ζπκθεξφλησλ φπσο: 

  Γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ηνπ Διιεληθνχ 

Ναπηεξγαηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

 Γηα ηελ   εμεχξεζε   θαη   δηάζεζε εηδηθεπκέλνπ  λαπηεξγαηηθνχ  

πξνζσπηθνχ  γηα ηελ επάλδξσζε ησλ πινίσλ. 

 Γηα ηε  δηαζθάιηζε  ηεο  επαγγεικαηηθήο  εμέιημεο  ηνπ δηαηηζεκέλνπ  

πξνζσπηθνχ. 

 Γηα ηε δεκηνπξγία θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ ψζηε λα πξνζειθχζνπλ λένπο 

ζην λαπηηθφ επάγγεικα. 

 Τπφρξενη γηα ηελ θαηαβνιή ηεο εηδηθήο απηήο εηζθνξά ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 

είλαη φια ηα πινία ππφ μέλε ζεκαία ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ: 
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1. Πινία πνπ θαηά ηελ εκεξνκελία 1.1.1975 είλαη αζθαιηζηηθά 

ζπκβεβιεκέλα κε ην ΝΑΣ θαη ησλ  νπνίσλ  νη  ζπκβάζεηο  δελ  έιεμαλ ή 

δελ θαηεγγέιζεζαλ, κέρξη ηελ ρξνλνινγίαο αχηε. 

2. Πινία ηα νπνία απφ 1.1.1975 είλαη αζθαιηζηηθψο κεηά ηνπ ΝΑΣ 

ζπκβιεζέληα, σο  θαη ηα  εθεμήο  ζπκβαιιφκελα  πινία,  απφ  ηεο  

εκεξνκελίαο  ππνγξαθήο ηεο  ζπκβάζεσο αζθαιίζεσο. 

 Ο ππνινγηζκφο ηεο εηζθνξάο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ λφκνπ κε 

βάζε ηελ ειηθία ηνπ πινίνπ θαη ηελ ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζε θφξνπο γηα ηελ δηάξθεηα 

αζθάιηζήο ηνπ γηα έλα εκεξνινγηαθφ έηνο 

Πίλαθαο 1 

Έηε ειηθίαο πινίνπ πληειεζηέο ζε δνιάξηα Ζ.Π.Α αλά θ.ν.ρ. 

Απφ 0-4 εηψλ 0,53 

Απφ 5-9 εηψλ 0,95 

Απφ 10-19 εηψλ 0,93 

Απφ 20-29 εηψλ 0,88 

Απφ 30 θαη άλσ 6.68 

Πεγή : http://www.taxheaven.gr/  

 Καηά ην άξζξν 22 παξάγξαθν 2 Ν.3943/2011,ΦΔΚ Α 66/31.3.2011. Σα 

πνζά εηζθνξάο πνπ νθείινληαη ζχκθσλα κε ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 29/1975 (ΦΔΚ 75 Α`) πξνζαπμάλνληαη γηα ηα έηε 2011 έσο 

θαη 2015 θαηά πνζνζηφ ηέζζεξα ηνηο εθαηφ (4%) εηεζίσο. Δλψ ην πνζφ πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζαχμεζεο πξνζηίζεηαη ζηα πνζά εηζθνξάο 

φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί θαηά ην έηνο 2010, θαη` εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 29/1975 θαη ζε απηά ησλ επφκελσλ εηψλ, φπσο 

απηά ζα δηακνξθσζνχλ κέζα ζηελ παξαπάλσ πεληαεηία. 

 Δπίζεο  ηα αλσηέξσ πνζά  εηζθνξάο  πνιιαπιαζηάδνληαη  θαηά  θιηκάθηα  

νιηθήο ρσξεηηθφηεηνο κε βάζε ηνπο αθφινπζνπο ζπληειεζηέο:  

 

http://www.taxheaven.gr/
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Πίλαθαο 2 

Κιηκάθηα νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο ζε θφξνπο πληειεζηέο 

100 – 10.000 1,2 

10.001 – 20.000 1,1 

20.001 – 40.000 1 

40.001 – 80.000 0,9 

80.001 θαη άλσ 0,8 

Πεγή: http://www.taxheaven.gr/ 

 

3. Ππόζθαηοι νόμοι για ηη πύθμιζη θοπολογικών θεμάηων  

3.1 Φοπολογία ειζοδήμαηορ, Πλοίων, Αποθεμαηικά, ΝΚ, ΦΠΑ, 

κλπ θέμαηα (Ν. 4110/2013) 

 

 ηηο αξρέο ηνπ 2013 ςεθίζηεθε θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ν Ν. 4110/2013. ην 

λφκν απηφ γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα εζηηάζνπκε ην ελδηαθέξνλ καο 

ζε δπν άξζξα ηνπ λφκνπ, ζην άξζξν 24 ην νπνίν αληηθαζηζηά ην άξζξν 26 ηνπ Ν. 

27/1095 θαη άξζξν 29 ηνπ Ν. 814/1978 θαη αθνξά ζέκαηα θνξνινγίαο πινίσλ ππφ 

μέλε ζεκαία θαη ην άξζξν 25 Ν. 4110/2013 ην νπνίν αληηθαζηζηά ην άξζξν 35 ηνπ 

Ν. 814/1978 πνπ αθνξά απαιιαγή εηζνδήκαηνο πνπ πξνέξρεηαη απφ εηαηξεία 

ραξηνθπιαθίνπ.  

 Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 Ν. 4110/2013 επηβάιιεηαη γηα πξψηε θνξά 

θφξνο ζηα πινία κε μέλε ζεκαία, ησλ νπνίσλ ε δηαρείξηζε γίλεηαη απφ εκεδαπέο ή 

αιινδαπέο εηαηξίεο εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 27/1975. 

 Σν άξζξν 24 ζηελ πξψηε παξάγξαθν νξίδεη ξεηά φηη επηβάιιεηαη θφξνο 

ζηα πινία ππφ μέλε ζεκαία, ε δηαρείξηζε ησλ νπνίσλ γίλεηαη απφ εκεδαπέο ή 

αιινδαπέο εηαηξείεο εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ 

http://www.taxheaven.gr/
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λφκνπ απηνχ. Ζ επηβνιή ηνπ θφξνπ γίλεηαη ζην θφξν εηζνδήκαηνο ησλ θεξδψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ ζηελ Διιάδα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε πινίσλ ππφ μέλε ζεκαία, θαζψο 

θαη ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ πκβάζεσλ Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο 

αλαθνξηθά κε ηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο θαη θεθαιαίνπ θαη ησλ Γηκεξψλ 

Ναπηηιηαθψλ πκβάζεσλ πνπ έρεη ζπλάςεη ε Διιάδα κε άιια θξάηε. 

 Ο θφξνο απηφο, ζχκθσλα κε ηε δεχηεξε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 24, 

βαξχλεη ηνπο αιινδαπνχο πινηνθηήηεο ή πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο γηα ηα πινία ππφ 

μέλε ζεκαία, ηα νπνία έρνπλ ηεζεί ππφ ηε δηαρείξηζε εκεδαπψλ ή αιινδαπψλ 

εηαηξεηψλ νη νπνίεο είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λφκνπ απηνχ. 

 Τπφρξενη γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ είλαη: 

 ε πεξίπησζε πνπ ε δηαρείξηζε ηνπ πινίνπ γίλεηαη πάλσ απφ κία 

δηαρεηξίζηξηα εηαηξεία θαη νη νπνίεο είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα, νη 

δηαρεηξίζηξηεο απηέο εηαηξείεο επζχλνληαη γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ. 

 ε πεξίπησζε πνπ ε πινηνθηήηξηα εηαηξεία αιιάμεη ηε δηαρεηξίζηξηα 

εηαηξεία ζηελ νπνία έρεη αλαζέζεη ηε δηαρείξηζε ηνπ πινίνπ ηεο ππφ μέλε 

ζεκαία, ε δηαρεηξίζηξηα εηαηξεία επζχλεηαη γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ πνπ 

αλαινγεί ζην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν αζθνχζε ηε δηαρείξηζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πινίνπ. 

 ε πεξίπησζε εθνχζηαο κεηαβίβαζεο ηεο θπξηφηεηαο ηνπ πινίνπ ππφ μέλε 

ζεκαία, ην νπνίν κεηά ηε κεηαβίβαζε παξακέλεη ππφ ηε δηαρείξηζε 

ειιεληθήο ή αιινδαπήο εηαηξείαο εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα δπλάκεη ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ν θφξνο ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ βαξχλεη ην λέν πινηνθηήηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο κεηαβίβαζεο, 

ελψ ν λένο πινηνθηήηεο είλαη εηο εμνινθιήξνπ ππφρξενο κε ηα πξφζσπα πνπ 

είλαη ππφρξεα γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ ηνπ παξφληνο άξζξνπ πνπ 

βαξχλεη ην πινίν κέρξη ην ρξφλν ηεο κεηαβίβαζεο. 

  Ο θφξνο θαηά ηελ παξάγξαθν ηξία ηνπ λφκνπ ππνινγίδεηαη κε ηα ίδηα 

θξηηήξηα, ζπληειεζηέο θαη θιηκάθηα πνπ ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ θαη ην άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 2687/1953, γηα ηα πινία πνπ 
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λενινγήζεθαλ ππφ ειιεληθή ζεκαία θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο απφ ην έηνο 

επηβνιήο ηνπ θφξνπ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 Ο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο θαζνξίδεηαη ζε δνιάξηα Ζ.Π.Α. θαηά θφξν 

νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο ησλ πινίσλ θαη αλάινγα κε ηελ ειηθία απηψλ. Ο θφξνο 

ππνινγίδεηαη κε ηα ίδηα θξηηήξηα, ζπληειεζηέο θαη θιηκάθηα πνπ ηζρχνπλ ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 27/1975 (άξζξν 26 ηνπ Ν. 27/1975) γηα ηα πινία πνπ 

λενινγνχληαη κε ειιεληθή ζεκαία. Ζ ειηθία ηνπ πινίνπ ππνινγίδεηαη φηη αξρίδεη ηελ 

πξψηε (1ε) Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο πνπ αθνινπζεί εθείλν κέζα ζην νπνίν παξαδφζεθε 

ζηνλ πινηνθηήηε ή ηνλ εθνπιηζηή, απφ ην λαππεγείν έηνηκν γηα εκπνξηθή 

εθκεηάιιεπζε. 

 

3.1.1 Απαλλαγέρ - Μειώζειρ θόπος 

 

 Ο θφξνο πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηνπο παξαπάλσ ζπληειεζηέο θαη πνπ  

αλαθέξεηαη ζε δσδεθάκελε πεξίνδν εξγαζίαο ηνπ πινίνπ, κεηψλεηαη: 

 ζε πεξίπησζε απνδεδεηγκέλεο αξγίαο ηνπ πινίνπ ιφγσ επηζθεπψλ θιπ. γηα 

ρξνληθή πεξίνδν πνπ ππεξβαίλεη ηνπο δχν ζπλαπηνχο κήλεο θαηά ην 

πξνεγνχκελν ή θαηά ην έηνο ηεο θνξνινγίαο ηνπ  

 θαηά50%, αλ πξφθεηηαη γηα πινία δξνκνινγεκέλα ζε ηαθηηθέο γξακκέο.  

 απφ ην πνζφ ηνπ θφξνπ εθπίπηεη ν θφξνο ρσξεηηθφηεηαο (tonnage tax) ή 

νπνηαδήπνηε παξφκνηα επηβάξπλζε πνπ απνδεδεηγκέλα θαηαβιήζεθε γηα ην 

πινίν κε μέλε ζεκαία θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ηνπ θφξνπ πνπ νθείιεηαη ζηελ 

Διιάδα.  

 Απαιιαγή απφ θάζε θφξν, ηέινο, εηζθνξά ή θξάηεζε ηζρχεη θαη γηα ηνπο 

κεηφρνπο ή εηαίξνπο ησλ παξαπάλσ εηαηξεηψλ, κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ, γηα ην 

εηζφδεκα πνπ απνθηνχλ κε ηε κνξθή δηαλνκήο θαζαξψλ θεξδψλ ή κεξηζκάησλ, είηε 

απεπζείαο είηε απφ εηαηξείεο ραξηνθπιαθίνπ (holding companies), αλεμαξηήησο ηνπ 

αξηζκνχ ησλ εηαηξεηψλ ραξηνθπιαθίνπ πνπ παξεκβάιινληαη κεηαμχ ηεο 

πινηνθηήηξηαο εηαηξείαο θαη ηνπ ηειηθνχ κεηφρνπ ή εηαίξνπ. Δπηπιένλ,  

απαιιάζζεηαη απφ θάζε θφξν ή κεηαβίβαζε γηα νπνηαδήπνηε αηηία κεηνρψλ ή 

κεξηδίσλ εκεδαπψλ ή αιινδαπψλ πινηνθηεηξηψλ εηαηξεηψλ πινίσλ ππφ ειιεληθή ή 
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μέλε ζεκαία, θαζψο θαη εηαηξεηψλ ραξηνθπιαθίνπ (holding companies) πνπ 

θαηέρνπλ άκεζα ή έκκεζα, ηηο κεηνρέο ή ηα κεξίδηα ηνπο απφ ηηο πινηνθηήηξηεο 

εηαηξείεο.  

 Δπίζεο απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν ηα θέξδε λαπηηθήο εηαηξείαο ηνπ Ν. 

959/1979, θαζψο θαη ηα κεξίζκαηα πνπ δηαλέκεη απηή, εθφζνλ έρεη ππαρζεί ζην 

άξζξν 25 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη εθκεηαιιεχεηαη ή δηαρεηξίδεηαη πινίν κε 

ειιεληθή ή μέλε ζεκαία. 

 Σέινο ην δεχηεξν εδάθην ηεο πεξίπησζεο γ` ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ 

Ν. 27/1975 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 «Δμαηξεηηθά απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν θιεξνλνκηψλ νη κεηαβηβάζεηο πινίσλ, 

κεηνρψλ ή κεξηδίσλ εκεδαπψλ ή αιινδαπψλ εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ ζηελ ηδηνθηεζία 

ηνπο πινία ππφ ειιεληθή ή μέλε ζεκαία άλσ ησλ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ (1.500) 

θφξσλ νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο θαζψο θαη ησλ κεηνρψλ ή κεξηδίσλ εηαηξεηψλ 

ραξηνθπιαθίνπ (holding companies) πνπ θαηέρνπλ άκεζα ή κέζσ ελδηάκεζσλ 

εηαηξεηψλ ραξηνθπιαθίνπ ηηο κεηνρέο ή ηα κεξίδηα ησλ σο άλσ πινηνθηεηξηψλ 

εηαηξεηψλ.» 

 Σν άξζξν 25 ηνπ Ν. 4110/2013 φπσο πξναλαθέξζεθε αληηθαζηζηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Ν. 814/1978 πνπ αθνξά απαιιαγέο εηζνδήκαηνο απφ 

εηαηξεία ραξηνθπιαθίνπ. πγθεθξηκέλα νξίδεηαη φηη απαιιάζζεηαη απφ θάζε θφξν, 

ηέινο, εηζθνξά ή θξάηεζε ην εηζφδεκα πνπ απνθηάηαη απφ εηαίξνπο ή κεηφρνπο 

Δηαηξεηψλ Υαξηνθπιαθίνπ (holding companies), νη νπνίεο έρνπλ άκεζα ή έκκεζα, 

κεηνρέο εηαηξεηψλ πινηνθηεηξηψλ πινίσλ κε ειιεληθή ζεκαία ή μέλε ζεκαία, 

εθφζνλ νη πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο είλαη ζπκβεβιεκέλεο κε ην Ναπηηθφ Απνκαρηθφ 

Σακείν ή ε εθκεηάιιεπζε ή δηαρείξηζε ησλ πινίσλ ηνπο γίλεηαη απφ εκεδαπή ή 

αιινδαπή επηρείξεζε εγθαηεζηεκέλε ζηελ Διιάδα κε βάζε ην άξζξν 25 ηνπ Ν. 

27/1975. Σν φηη νη Δηαηξείεο Υαξηνθπιαθίνπ (holding Companies) θαηέρνπλ 

απνθιεηζηηθά κεηνρέο πινηνθηεηξηψλ εηαηξεηψλ πινίσλ κε ειιεληθή ή μέλε ζεκαία 

απνδεηθλχεηαη: 

 κε ηελ πξνζθφκηζε ζρεηηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ ηεο αξκφδηαο δεκφζηαο 

αξρήο ηεο θαηαζηαηηθήο έδξαο ησλ εηαηξεηψλ, ζην νπνίν ζα πξέπεη λα 

αλαθέξνληαη ε επσλπκία θάζε πινηνθηήηξηαο εηαηξείαο, ζηελ νπνία 
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κεηέρνπλ νη Δηαηξείεο Υαξηνθπιαθίνπ (holding companies), φπσο θαη ην 

φλνκα θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ησλ πινίσλ πνπ αλήθνπλ ζε θάζε 

πινηνθηήηξηα εηαηξεία.  

 κε ηελ πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθψλ απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη νη 

Δηαηξείεο Υαξηνθπιαθίνπ είλαη ζε ηζρχ (good standing), θαζψο θαη 

αληίγξαθν πξαθηηθνχ ησλ Γ.. ησλ Δηαηξεηψλ Υαξηνθπιαθίνπ, απφ ην 

νπνίν πξαθηηθφ λα πξνθχπηεη ε επσλπκία ησλ πινηνθηεηξηψλ εηαηξεηψλ, 

ζηηο νπνίεο κεηέρνπλ, ην φλνκα, ε ζεκαία θαη ν ιηκέλαο λενιφγεζεο ηνπ 

πινίνπ ή ησλ πινίσλ. 

 

3.2 Δπενδςηικά επγαλεία / Παποσή πιζηώζεων / 

Αποκπαηικοποιήζειρ / Παίγνια / Φοπολογικά / Αζθάλιζη 

αςηοκινήηων κλπ θέμαηα (Ν. 4141/2013) 

 

Με ην άξζξν 45 ηνπ λφκνπ απηνχ αληηθαζηζηάηαη γηα αθφκε κηα θφξα νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν.27/1975 πνπ φπσο έρεη αλαθεξζεί παξαπάλσ 

ξπζκίδνληαη ζέκαηα εηζθνξψλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ άξζξνπ 25 Ν.27/1975.  

 Σν 2013 θαη πξηλ ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ απηνχ είρε ςεθηζηεί θαη είρε ηεζεί 

ζε ηζρχ αθφκε έλαο λφκνο γηα ηελ ξχζκηζε ηεο εηζθνξάο απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ κε 

ην άξζξν 43 ηνπ Ν. 4111/2013. ηελ νπζία ην άξζξν 45 ηνπ Ν.4141/2013 

αληηθαζηζηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν. 4111/2013. πγθεθξηκέλα ζηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ξπζκίδεηαη φηη ηα γξαθεία ή ππνθαηαζηήκαηα 

αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ νπνηνπδήπνηε ηχπνπ ή κνξθήο, πνπ αζρνινχληαη 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ηε λαχισζε, αζθάιηζε, δηαθαλνληζκφ αβαξηψλ, κεζηηεία 

αγνξαπσιεζηψλ ή λαππεγήζεσλ ή λαπιψζεσλ ή αζθαιίζεσλ πινίσλ κε ειιεληθή ή 

μέλε ζεκαία, πάλσ απφ πεληαθφζηνπο θφξνπο νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο, κε εμαίξεζε  

ησλ επηβαηεγψλ αθηνπιντθψλ πινίσλ θαη ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ πνπ εθηεινχλ 

εζσηεξηθνχο πιφεο, θαζψο θαη κε ηελ αληηπξνζψπεπζε πινηνθηεηξηψλ εηαηξηψλ, 

επηβάιιεηαη εηήζηα εηζθνξά γηα ηέζζεξα έηε επί ηνπ εηήζηνπ πνζνχ ηνπ ζπλνιηθνχ 

εηζαγνκέλνπ θαη κεηαηξεπνκέλνπ ζε επξψ ζπλαιιάγκαηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 27/1975, ε νπνία ππνινγίδεηαη κε ηελ παξαθάησ θιίκαθα: 
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Πίλαθαο 1 

Κιηκάθην ππνινγηζκνχ ηεο εηζθνξάο 

Κιηκάθην εηήζηνπ 

ζπλνιηθνχ εηζαγφκελνπ θαη 

κεηαηξεπφκελνπ ζε επξψ 

ζπλαιιάγκαηνο (ζε δνιάξηα 

Ζ.Π.Α.) 

 

πληειεζηήο 

% 

Φφξνο 

θιηκαθίνπ 

χλνιν Δηζαγφκελνπ θαη 

κεηαηξεπφκελνπ ζε επξψ 

ζπλαιιάγκαηνο (ζε 

δνιάξηα Ζ.Π.Α.) 

 

χλνιν 

θφξνπ  (ζε 

δνιάξηα 

Ζ.Π.Α.) 

200.000 5 10.000 200.000 10.000 

200.000 4 8.000 400.000 18.000 

Τπεξβάιινλ 3       

Πεγή: http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/504 

 

  Ζ παξαπάλσ εηζθνξά αθνξά ηα εηήζηα πνζά ζπλνιηθνχ εηζαγνκέλνπ θαη 

κεηαηξεπφκελνπ ζε επξψ ζπλαιιάγκαηνο γηα ηελ ηεηξαεηία 2012 - 2015. 

 Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζηα κεξίζκαηα 

πνπ εηζπξάηηεη θπζηθφ πξφζσπν θαη είλαη θνξνινγνχκελνο θάηνηθνο ηεο Διιάδαο, 

απφ αιινδαπή επηρείξεζε νπνηνπδήπνηε ηχπνπ ή κνξθήο, πνπ δηαηεξεί γξαθεία ή 

ππνθαηαζηήκαηα εγθαηεζηεκέλα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ 

Ν.27/1975 θαη απαζρνινχληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ηηο παξαπάλσ 

δξαζηεξηφηεηεο επηβάιιεηαη θφξνο κε ζπληειεζηή δέθα ηνηο εθαηφ (10%), ν νπνίνο 

θαηαβάιιεηαη απφ ην δηθαηνχρν ηνπ κεξίζκαηνο. Ζ δηάηαμε απηή δελ ηζρχεη γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ ζχκθσλα κε ηελ εγθξηηηθή πξάμε εγθαηάζηαζήο ηνπο, αζρνινχληαη 

θαη κε ηε δηαρείξηζε πινίσλ κε ειιεληθή ή μέλε ζεκαία. Ο θφξνο απηφο επηβάιιεηαη 

ζηα κεξίζκαηα πνπ θαηαβάιινληαη ή πηζηψλνληαη απφ ηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 2012 

θαη κεηά (νηθνλνκηθφ έηνο 2013). 

 Με ηελ παξαθξάηεζε απηή εμαληιείηαη θάζε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηνπ 

δηθαηνχρνπ, κεηφρνπ ή εηαίξνπ ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ, θπζηθνχ πξνζψπνπ, γηα ην 

εηζφδεκα πνπ απνθηά κε ηε κνξθή δηαλνκήο θαζαξψλ θεξδψλ ή κεξηζκάησλ, 

εμαηξνπκέλνπ απφ νπνηνλδήπνηε άιιν θφξν, ηέινο, εηζθνξά ή θξάηεζε, είηε 

απεπζείαο είηε απφ εηαηξίεο ραξηνθπιαθίνπ, αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνχ ησλ εηαηξηψλ 

ραξηνθπιαθίνπ πνπ παξεκβάιινληαη κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ ηειηθνχ 

κεηφρνπ ή εηαίξνπ. 

 Δλψ, ε ίδηα αληηκεηψπηζε ηζρχεη θαη γηα ηα θέξδε πνπ δηαλέκνληαη απφ ηηο 

εηαηξείεο απηέο, κε ηε κνξθή εθηάθησλ ακνηβψλ θαη πνζνζηψλ (bonus) ζε κέιε ηνπ 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/504
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Γ.., ζε δηεπζπληέο θαη ζε ζηειέρε, επηπιένλ ησλ κηζζψλ ηνπο. Με ηελ ξχζκηζε απηή 

εμαληιείηαη ε φπνηα θνξνινγηθή ππνρξέσζε ππάξρεη απφ ηελ πιεπξά ησλ δηθαηνχρσλ 

γηα ηα πην πάλσ εηζνδήκαηα. 
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ΜΔΡΟ ΣΡΗΣΟ 

 

 

Γ. Σο θεζμικό πλαίζιο ηων ναςηιλιακών επισειπήζεων ηηρ 

Γημοκπαηίαρ ηηρ Κύππος 
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1. Σο Κςππιακό Γίκαιο 

 

Σν 1960 ε Κχπξνο αλεμαξηεηνπνηείηαη απφ ηελ Βξεηαλία θαη ηδξχεηαη 

επίζεκα ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία. Ωο απνηέιεζκα ηεο βξεηαληθήο θπξηαξρίαο, ήηαλ  

λα εηζαρζεί ην αγγιηθφ λνκηθφ ζχζηεκα ζηελ Κχπξν. Σν λνκηθφ ζχζηεκα πνπ 

θαζηεξψζεθε βαζηδφηαλ ζρεδφλ εμ νινθιήξνπ ζην Αγγιηθφ λνκηθφ ζχζηεκα θαη ε 

λνκνζεζία πηνζεηνχζε ηηο αξρέο ηνπ Κνηλνχ Γηθαίνπ θαη ηεο Δπηείθεηαο
67

. 

Έηζη ινηπφλ ε βάζε ηνπ δηθαίνπ ηεο Κχπξνπ βαζίδεηαη ζην Αγγινζαμνληθφ 

δίθαην ελψ ε πηνζέηεζε ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, ην Γίθαην ησλ πκβάζεσλ θαη ε πεξί 

Αζηηθψλ Αδηθεκάησλ Νφκνη απνηεινχλ ζαθή παξαδείγκαηα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο 

πηνζέηεζεο ηνπ Αγγιηθνχ λνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Δπηπιένλ, ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην 

γεγνλφο, φηη νιφθιεξνο ν πιεζπζκφο ηεο Κχπξνπ ηάρζεθαλ ππέξ ηεο δηαηήξεζεο ηνπ 

αγγιηθνχ λνκηθνχ ζπζηήκαηνο κεηά ηελ αλεμαξηεηνπνίεζή ηνπο. 

Άιια ζηνηρεία πνπ θιεξνλφκεζε απφ ην λνκηθφ ζχζηεκα ηνπ Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ είλαη ην ηεθκήξην αζσφηεηαο, ην δηθαίσκα ζε δίθαηε δίθε θαη ην δηθαίσκα 

λα αζθήζεη έθεζε. Γηα ην ιφγν απηφ νη πεξηζζφηεξνη λφκνη είλαη επίζεκα 

κεηαθξαζκέλνη ζηα αγγιηθά. 

Απφ ηελ 1ε Μαΐνπ 2004, ε Κχπξνο γίλεηαη  κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

θαη σο εθ ηνχηνπ ην επξσπατθφ δίθαην ππεξηζρχεη ηνπ Κππξηαθνχ λφκνπ ζε 

πεξίπησζε ζχγθξνπζεο. 

Οη λφκνη πνπ εθαξκφδνπλ ηα Γηθαζηήξηα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο είλαη
68

: 

(α) ην Σύληαγκα ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπο δπλάκεη απηνύ γελνκέλνπο ή ππό 

Γηθαζηεξίνπ εθαξκνζηένπο λόκνπο 

                                                           
67 Common law είλαη ην δίθαην πνπ επέβαιαλ νη Ννξκαλδνί θαηαθηεηέο ζηνπο 

θαηαθηεκέλνπο Αγγινζάμνλεο, θαη ην νπνίν δηακνξθψζεθε κέζα απφ ην δηθαζηηθφ 

πξνεγνχκελν (precedent) κε βάζε ηηο απνθάζεηο ησλ βαζηιηθψλ δηθαζηεξίσλ. Ίζρπε ζε 

νιφθιεξε ηελ Αγγιία (γη' απηφ νλνκάδεηαη "common") ελψ κέρξη ηφηε ίζρπαλ ηνπηθνί 

θαλφλεο θαη έζηκα. Σν common law απνηειεί ηε βάζε ηνπ αγγιηθνχ δηθαίνπ αιιά ζηε 

ζπλέρεηα ζπκπιεξψζεθε απφ ην statute law (δειαδή ηνπο ηππηθνχο λφκνπο) θαη ην ζχζηεκα 

ηνπ equity ("δίθαην ηεο επηείθεηαο") 

68
 http://www.supremecourt.gov.cy/judicial/sc.nsf/DMLfaq_gr/DMLfaq_gr?OpenDocument 

http://www.supremecourt.gov.cy/judicial/sc.nsf/DMLfaq_gr/DMLfaq_gr?OpenDocument
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(β) ηνπο λόκνπο ηνπο δηαηεξεζέληαο ελ ηζρύ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 188 ηνπ 

Σπληάγκαηνο ππό ηνπο ελ απηώ πξνβιεπνκέλνπο όξνπο εθηόο εάλ άιιε πξόβιεςηο 

εγέλεην ή ζα γίλε δπλάκεη λόκνπ εθαξκνζηένπ ή γελνκέλνπ δπλάκεη ηνπ Σπληάγκαηνο 

(γ) ην θνηλόλ δίθαηνλ (common law) θαη ηαο αξράο ηεο επηεηθίαο (equity) εθηόο 

εάλ άιιε πξόβιεςηο εγέλεην ή ζα γίλεη ππό νηνπδήπνηε λόκνπ εθαξκνζηένπ ή γελνκέλνπ 

δπλάκεη ηνπ Σπληάγκαηνο ή νηνπδήπνηε λόκνπ δηαηεξεζέληνο ελ ηζρύη δπλάκεη ηεο 

παξαγξάθνπ (β) εθόζνλ δελ αληηβαίλνπλ ή δελ είλαη αζπκβίβαζηνη πξνο ην Σύληαγκα. 

(δ) ηνπο λόκνπο θαη ηαο αξράο πεξί ησλ Βαθνπθίσλ (ahkamul evkaf) ηνπο 

αλαθεξνκέλνπο εηο ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 110 ηνπ Σπληάγκαηνο 

(ε) ηνπο Νόκνπο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ ηεο Μεγάιεο 

Βξεηηαλίαο θαη Βνξείνπ Ιξιαλδίαο, νίηηλεο είρνλ εθαξκνγήλ ελ Κύπξσ θαηά ηελ 

ακέζσο πξν ηεο εκέξαο αλεμαξηεζίαο εκέξαλ, εθηόο εάλ άιιε εγέλεην ή ζα γίλεη 

πξόβιεςηο ππό ηνπ λόκνπ εθαξκνζηένπ ή γελνκέλνπ δπλάκεη ηνπ Σπληάγκαηνο θαη 

εθόζνλ δελ είλαη αληίζεηνη ή αζπκβίβαζηνη πξνο ην Σύληαγκα. 

ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ην Κππξηαθφ δίθαην εθζπγρξνλίζηεθε γηα ηελ πξαθηηθή 

ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 21
νπ

 αηψλα θαη ελαξκνλίζηεθαλ κε ηηο Οδεγίεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

2. Νηολόγηζη πλοίων ζηην Γημοκπαηία ηηρ Κύππος 

 

χκθσλα κε ην Ν. 45/1963
69

 «Οη πεξί εκπνξηθήο Ναπηηιίαο  (Νενιφγεζε, 

Πψιεζε θαη Τπνζήθεπζεο Πινίσλ)» ν Γηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο Ληκέλσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ ζα αζθεί θαζήθνληα Νενινγνχζαο Αξρήο γηα 

ηελ λενιφγεζε πινίσλ. χκθσλα κε ην λφκν απηφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην δχλαηαη 

λα δηνξίζεη
70

 είηε γεληθψο, είηε γηα εηδηθνχο ζθνπνχο θαη πεξηπηψζεηο, θάζε πξφζσπν 

                                                           
69

 Καη ζχκθσλα κε ηηο ηξνπνπνίεζεο πνπ έγηλαλ κε ην Ν. 108(Η)/2005 

70
 Ν. 45/1963 ΜΔΡΟ II ΝΖΟΛΟΓΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΔΣΔΡΟΗ ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ – 

ΝΖΟΛΟΓΗΟΝ άξζξν 3 
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πνπ θξίλεη θαηάιιειν γηα λα αζθήζεη θαζήθνληα επηζεσξεηνχ πινίσλ γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

χκθσλα κε ην λφκν απηφ έλα πινίσλ κπνξεί λα εγγξαθεί ζε Κππξηαθφ λενιφγην 

αλ: 

 Πάλσ ηνπ 50% ησλ κεξηδίσλ ηνπ πινίνπ αλήθνπλ ζε Κχπξηνπο πνιίηεο ή 

πνιίηεο άιισλ θξαηψλ κειψλ νη νπνίνη, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη κφληκνη 

θάηνηθνη ηεο Γεκνθξαηίαο, ζα πξέπεη λα έρνπλ δηνξίζεη θαη λα δηαηεξνχλ, 

θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο λενιφγεζεο ηνπ πινίνπ ζην Κππξηαθφ λενιφγην, 

έλα εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ
71

. 

 Σν ζχλνιν (100%) ησλ κεξηδίσλ ηνπ πινίνπ λα αλήθεη θαηά θπξηφηεηα ζε έλα 

ή πεξηζζφηεξα λνκηθά πξφζσπα, ηα νπνία λα έρνπλ ζπζηαζεί θαη λα 

ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κχπξνπ θαη λα 

έρνπλ ην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηνπο εληφο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κχπξνπ, ή 

λα έρνπλ ην εγγεγξακκέλν ηνπο γξαθείν, ηελ θεληξηθή ηνπο δηνίθεζε ή ηελ 

θχξηα εγθαηάζηαζε ηνπο εληφο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ. Θα 

πξέπεη επίζεο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο λενιφγεζεο ηνπ πινίνπ ζην 

Κππξηαθφ λενιφγην, είηε λα έρνπλ δηνξίζεη θαη λα δηαηεξνχλ έλα 

εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν ζηε Γεκνθξαηία ηεο Κχπξνπ, είηε λα 

κεξηκλνχλ ψζηε ε δηαρείξηζε ηνπ πινίνπ ζε φηη αθνξά ηελ αζθάιεηα ηνπ 

πινίνπ λα αλαηίζεηαη εμ’ νινθιήξνπ ζε θππξηαθή ή θνηλνηηθή εηαηξεία 

δηαρείξηζεο πινίσλ
72

. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, ε λενιφγεζε νπνηνπδήπνηε 

πινίνπ ζην Νενιφγην είλαη δπλαηφ λα ππφθεηηαη ζε νπνηνπζδήπνηε φξνπο πνπ 

επηβάιινληαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 14Β
73

. 

                                                           
71

 χκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5Α 

72
 χκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5Β 

73
 χκθσλα κε ην άξζξν 14Β «Δμνπζία Τπνπξγνχ πξνο επηβνιήλ φξσλ δηά ηελ λενιφγεζηλ 

πινίσλ» Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ν Τπνπξγφο θέθηεηαη εμνπζίαλ 

φπσο εθδίδε νδεγίαο πξνο ηελ Νενινγνχζαλ Αξρήλ δηά ηελ λενιφγεζηλ σξηζκέλνπ πινίνπ ή 

σξηζκέλεο θαηεγνξίαο πινίσλ πθ' νίνπο φξνπο νχηνο ήζειε θξίλεη ζθφπηκνλ ράξηλ ηεο ππφ 

ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο Γεκνθξαηίαο αθνινπζνπκέλεο γεληθήο πνιηηηθήο, ηδία θαζ' φζνλ 

αθνξά εηο ηελ πηνζέηεζηλ πιένλ εθζπγρξνληζκέλσλ θαη βειηησκέλσλ κεζφδσλ θαη επηπέδσλ 

ελ ζρέζεη πξνο ηελ αζθάιεηαλ ηεο αλζξψπηλεο δσήο ελ ζαιάζζε, ηελ επεκεξίαλ ησλ 
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 ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 φια ηα ππφ λαππήγεζε πινία κπνξνχλ λα 

εγγξάθνληαη ζην Κππξηαθφ λενιφγην. 

Σέινο ζχκθσλα κε ηελ Κπβεξλεηηθή πνιηηηθή
74

 ππάξρνπλ απαηηήζεηο ζρεηηθά κε 

ηελ ειηθία ηνπ πινίνπ γηα λα κπνξέζεη λα εγγξαθεί ζην Κππξηαθφ λενιφγην. 

πγθεθξηκέλα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο Πνιηηηθήο "ειηθία" ζεκαίλεη ε ειηθία ηνπ πινίνπ 

ε νπνία ππνινγίδεηαη κε ηελ αθαίξεζε ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν είρε ηεζεί ε ηξφπηδα
75

 

ηνπ πινίνπ, απφ ην έηνο θαηά ην νπνίν ε αίηεζε γηα ηελ εγγξαθή είρε ππνβιεζεί ζην 

Νενιφγην Κππξηαθψλ Πινίσλ, λννπκέλνπ φηη ε πξνζσξηλή, απεπζείαο κφληκε ή 

παξάιιειε πξνο ηα κέζα λενιφγεζε πξφθεηηαη λα ιάβεη ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ίδηνπ έηνπο. Γηαθνξεηηθά, ε ειηθία ηνπ πινίνπ ζα ππνινγίδεηαη απφ ην έηνο θαηά ην 

νπνίν ε λενιφγεζε πξφθεηηαη λα ιάβεη ρψξα.  

ε πεξίπησζε πνπ ην πινίν έρεη ππνζηεί νπζηαζηηθή κεηαηξνπή ή αλαθαηαζθεπή, 

ην έηνο θαηά ην νπνίν ε νπζηαζηηθή κεηαηξνπή ή αλαθαηαζθεπή έρεη αξρίζεη κπνξεί 

λα ιεθζεί ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ειηθίαο ηνπ πινίνπ. 

ηελ πεξίπησζε απηή ε αίηεζε γηα ηελ εγγξαθή ηνπ πινίνπ ζα πξέπεη λα 

ζπλνδεχεηαη απφ έγγξαθα αλαγλσξηζκέλνπ νξγαληζκνχ ν νπνίνο επηζεσξεί θαη 

πηζηνπνηεί ην πινίν γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Κξάηνπο ηεο ζεκαίαο ή απφ ην ίδην ην 

Κξάηνο ηεο ζεκαίαο. 

Ο παξαθάησ πίλαθαο δείρλεη ηελ δπλαηφηεηα πινίσλ λα εγγξαθνχλ ζην Κππξηαθφ 

λενιφγην ζχκθσλα ην είδνο ηνπ πινίνπ θαη ηελ ειηθία ηνπ θαζψο επίζεο θαη ηνπο 

ζρεηηθνχο φξνπο πνπ κπνξεί λα απαηηνχληαη. 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
ππεξεηνχλησλ επί ησλ πινίσλ λαπηηθψλ, ηελ πξνζηαζίαλ ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ηελ δηαηήξεζηλ ηεο ζαιαζζίαο δσήο, ή πξνο ην δεκφζηνλ ζπκθέξνλ ελ γέλεη. 

74
 Δγθχθιηνο 12/2012 

75
 Ζ Σξφπηδα ή θαξέλα ή θαξίλα νλνκάδεηαη ην θαηψηεξν ηκήκα ηνπ πινίνπ πνπ εθηείλεηαη 

ζε φιν ην κήθνο ηνπ. 
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Πίλαθαο 1 

  σεηικοί όποι 

Δίδορ πλοίος 
Μέγιζηη 
Ζλικία 

Απαίηηζη 
Διδικήρ 

Δπιθεώπηζηρ 

Απαίηηζη 
Ππόζθεηος 

Έλεγσος 

Φνξηεγά πινία θαη Φνξηεγά 

ηαρχπινα 
Ναη 

≤ 25 εηψλ 
Ναη 

Αλ ≥ 15 εηψλ 
ρη 

Δπηβαηεγά πινία θαη Δπηβαηεγά 

ηαρχπινα πνπ εθηεινχλ δηεζλείο 

ή βξαρείο δηεζλείο πιφεο 
ρη 

Ναη 
Αλ ≥ 30 εηψλ 

Ναη 
Αλ 2 εηψλ ≤ ειηθία ≤10 εηψλ 

Γηεηήο 
Αλ ειηθία ≥ 10 εηψλ 

Δηήζηνο 

Δπηβαηεγά πινία θαη Δπηβαηεγά 

ηαρχπινα πνπ εθηεινχλ 

εζσηεξηθνχο πιφεο ζηελ 

επηθξάηεηα Κξάηνπο, άιινπ απφ 

ηελ Κχπξν 

ρη 
Ναη 

Αλ ≥ 25 εηψλ 

Ναη 
Αλ 2 εηψλ ≤ ειηθία≤10 εηψλ 

Γηεηήο 
Αλ ειηθία ≥ 10 εηψλ 

Δηήζηνο 

Δπηβαηεγά πινία θαη Δπηβαηεγά 

ηαρχπινα πνπ εθηεινχλ 

εζσηεξηθνχο πιφεο εληφο ηεο 

επηθξάηεηαο ηεο Κχπξνπ 

ρη 
Ναη 

Αλ ≥ 20 εηψλ 

ρη 
Απαηηείηαη εηήζηα επηζεψξεζε θαη 

πηζηνπνίεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο 

Αιηεπηηθά ζθάθε 
Ναη 

≤ 25 εηψλ 
Ναη 

Αλ ≥ 20 εηψλ 
ρη 

Πισηέο Μνλάδεο Απνζήθεπζεο 

θαη Δπεμεξγαζίαο (FPSO), 

Πισηέο Μνλάδεο Απνζήθεπζεο 

(FSO) θαη Κηλεηέο ππεξάθηηεο 

πιαηθφξκεο εμφξπμεο (MODU) 

Ναη 
≤ 25 εηψλ 

Ναη 
Αλ ≥ 15 εηψλ 

ρη 

Πινία ηχπσλ δηαθνξεηηθψλ απφ 

απηά πνπ αλαθέξνληαη 

παξαπάλσ 

Ναη 
≤ 35 εηψλ 

Ναη 
Αλ ≥ 20 εηψλ 

Ναη 
ε πεξίπησζε κεηαθνξάο 

βηνκεραληθνχ πξνζσπηθνχ ή 

πξνζσπηθνχ εηδηθψλ θαζεθφλησλ 

θαη 
Αλ 2 εηψλ ≤ ειηθία≤10 εηψλ 

Γηεηήο 
Αλ ειηθία ≥ 10 εηψλ 

Δηήζηνο 
  

Πεγή:http://www.mcw.gov.cy/mcw/dms/dms.nsf/01bee2ee780d0d61c22572ad001e196d/d56a3022273

fe851c22572ad001ef3ae?OpenDocument 

 

2.1 Πλοία πος δεν μποπούν να εγγπαθηούν ζηο Κςππιακό νηολόγιο 

χκθσλα κε ην λφκν απηφ ηα αθφινπζα πινία πνπ δελ κπνξνχλ λα εγγξαθηνχλ 

είλαη: 

http://www.mcw.gov.cy/mcw/dms/dms.nsf/01bee2ee780d0d61c22572ad001e196d/d56a3022273fe851c22572ad001ef3ae?OpenDocument
http://www.mcw.gov.cy/mcw/dms/dms.nsf/01bee2ee780d0d61c22572ad001e196d/d56a3022273fe851c22572ad001ef3ae?OpenDocument
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 Πινία νιηθνχ κήθνπο κηθξφηεξνπ ησλ δεθαηξηψλ (13) κέηξσλ, ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ζηελ αθηνπινΐα ηεο Γεκνθξαηίαο ή ησλ 

Κπξίαξρσλ Πεξηνρψλ ησλ Βάζεσλ. 

 Πινία πνπ δελ έρνπλ κφληκν θαηάζηξσκα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά 

ζηελ αιηεία, σο θνξηεγίδεο. 

Δπίζεο, δελ αλαγλσξίδνληαη σο Κππξηαθά πινία ηα νπνία : 

 Γελ έρνπλ λενινγεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. 

 Έρεη δηαγξαθεί κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ 

 

3. ΔΗΓΖ ΝΖΟΛΟΓΖΖ 

 

3.1 Πποζωπινή Νηολόγηζη 

Ζ θππξηαθή λνκνζεζία επηηξέπεη ηελ πξνζσξηλή λενιφγεζε ελφο πινίνπ εάλ 

θαηά ην ρξφλν ηεο λενιφγεζεο ην πινίν βξίζθεηαη ζε ιηκάλη εληφο θαη εθηφο ηεο 

Γεκνθξαηίαο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ήηαλ πξνεγνπκέλσο θππξηαθφ πινίν. 

Έρεη παξαηεξεζεί φηη νη πεξηζζφηεξνη πινηνθηήηεο επηιέγνπλ ζαλ πξψην βήκα ηελ 

πξνζσξηλή λενιφγεζε ηνπ πινίνπ ηνπο. Ζ πξνζσξηλή λενιφγεζε έρεη δηάξθεηα κέρξη 

9 κήλεο, ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ επηηξέπεη ζηνπο πινηνθηήηεο λα νινθιεξψζνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο γηα ηε κφληκε εγγξαθή ησλ πινίσλ ηνπο ζην Κππξηαθφ 

λενιφγην. πγθεθξηκέλα γηα λα εγγξαθηεί έλα πινίν θάησ απφ ηελ θππξηαθή ζεκαία 

ζα πξέπεη αξρηθά λα ζπζηαζεί εηαηξία ζηνλ Έθνξν Δηαηξεηψλ. ηελ πνξεία ζα πξέπεη 

λα γίλεη αίηεζε θαη λα ππνβιεζεί απφ έλα δηθεγφξν πνπ αζθεί ηε δηθεγνξία ζηελ 

θππξηαθή επηθξάηεηα ζηνλ Τπνπξγφ πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ κέζσ ηνπ Νενιφγνπ 

Κππξηαθψλ Πινίσλ. 

Καηά ηελ πεξίνδν ηεο πξνζσξηλήο λενιφγεζεο κπνξεί λα δνζεί παξάηαζε ηξηψλ 

κελψλ κέζσ αίηεζεο πνπ θαηαζέηεη ν δηθεγφξνο ηεο εηαηξείαο θαη εθφζνλ ην 

πξνζσξηλφ πηζηνπνηεηηθφ δελ έρεη ιήμε θαη ηα αλάινγα ηέιε έρνπλ θαηαβιεζεί. 
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3.2 Μόνιμη Νηολόγηζη 

πσο πξναλαθέξζεθε κεηά ηελ πάξνδν 9 κελψλ (6 κήλεο ε πξνζσξηλή ζπλ 3 

κήλεο ε παξάηαζε) ν πινηνθηήηεο κπνξεί λα εγγξάςεη ην πινίν ηνπ ζην θππξηαθφ 

λενιφγην θαη απφ πξνζσξηλή λενιφγεζε ηνπ πινίνπ λα γίλεη κφληκε λενιφγεζε. 

Απηφ βέβαηα επηηπγράλεηαη κε αίηεζε κφληκεο λενιφγεζεο πνπ θαηαηίζεηαη κέζσ ηνπ 

δηθεγφξνπ ηεο εηαηξίαο (ν δηθεγφξνο ζα πξέπεη λα αζθεί ηε δηθεγνξία ζηελ θππξηαθή 

επηθξάηεηα) ζηνλ Τπνπξγφ πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ κέζσ ηνπ Νενιφγνπ Κππξηαθψλ 

Πινίσλ. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ
76

 γηα ηελ κφληκε 

λενιφγεζε πινίνπ εθδίδεηαη ην Πηζηνπνηεηηθφ Νενιφγεζεο.  

 

3.3 Παπάλληλη Νηολόγηζη 

χκθσλα κε ην άξζξν 23Α ηνπ Ν. 45/1963 "Παξάιιειε λενιφγεζε" είλαη ε γηα 

νξηζκέλν ρξφλν θαη ππφ θαζνξηζκέλεο λνκηθέο πξνυπνζέζεηο λενιφγεζε πινίνπ ζην 

λενιφγην κηαο ρψξαο, ελψ ην πινίν εμαθνινπζεί λα είλαη λενινγεκέλν ζην λενιφγην 

άιιεο ρψξαο
77

. 
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 Απαξαίηεηα έγγξαθα γηα κφληκε λενιφγεζε πινίνπ ζηελ Κχπξν είλαη: 

 Αίηεζε γηα κφληκε λενιφγεζε, 

 Πξσηφθνιιν Καηακέηξεζεο (έληππν MS 1) θαη Πηζηνπνηεηηθφ Υσξεηηθφηεηαο 

(έληππν MS 12 ή MS 12A ή MS 12B αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ πινίνπ) απφ 

αλαγλσξηζκέλν Νενγλψκνλα, 

 Έληππν ήκαλζεο (MS 32), 

 Σα αθφινπζα Γηεζλή Πηζηνπνηεηηθά απφ αλαγλσξηζκέλν Νενγλψκνλα, φπνπ 

εθαξκφδεηαη: 

 Γηεζλέο Πηζηνπνηεηηθφ Γξακκήο Φφξησζεο 

 Γηεζλέο Πηζηνπνηεηηθφ Αζθάιεηαο Δμαξηηζκνχ 

 Γηεζλέο Πηζηνπνηεηηθφ Αζθάιεηαο Καηαζθεπήο 

 Γηεζλέο Πηζηνπνηεηηθφ Αζθάιεηαο Ραδηνεπηθνηλσλίαο 

 Γηεζλέο Πηζηνπνηεηηθφ Πξφιεςεο Ρχπαλζεο 

 Γηεζλέο Πηζηνπνηεηηθφ Αζθάιεηαο 

 Γηεζλέο Πηζηνπνηεηηθφ Πξφιεςεο Αέξηαο Ρχπαλζεο 

 Πηζηνπνηεηηθφ Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο, φπνπ απηφ απαηηείηαη 

 Βεβαίσζε απφ ην Σκήκα Σεισλείνπ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ΦΠΑ 

ζηελ πεξίπησζε ζθαθψλ αλαςπρήο, φπνπ εθαξκφδεηαη. 

77
 Ν.45/1963 θαη Ν.64/1987 
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Ζ Γεκνθξαηία ηεο Κχπξνπ επηηξέπεη ηελ παξάιιειε λενιφγεζε πινίνπ εάλ απηφ 

έρεη λαπισζεί γπκλφ
78

απφ λφκηκν πξφζσπν θαη εθφζνλ ηεξνχληαη νη νξηδφκελεο ζην 

λφκν απηφ πξνυπνζέζεηο. Έηζη ινηπφλ ε παξάιιειε λενιφγεζε ζην Κππξηαθφ 

λενιφγην γίλεηαη κε ηελ εγγξαθή ηνπ αιινδαπνχ πινίνπ ζην Δηδηθφ Βηβιίν 

Παξάιιειεο Νενιφγεζεο ηνπ Κππξηαθνχ Νενινγίνπ θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

εγθξίλεη ν εθάζηνηε Τπνπξγφο κεηά απφ αίηεζε ηνπ λαπισηή ζηελ Νενινγνχζα 

Αξρή θαη εθ' φζνλ ζπληξέρνπλ νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

 ην δίθαην ηεο ρψξαο ηνπ αιινδαπνχ λενινγίνπ ζα πξέπεη λα  επηηξέπεη ηελ 

παξάιιειε λενιφγεζε ηνπ πινίσλ 

 κε ηελ αίηεζε ζπλππνβάιινληαη ζηε Νενινγνχζα Αξρή ηα αθφινπζα 

έγγξαθα: 

1. αληίγξαθν ηεο ζπκθσλίαο ηεο λαχισζεο 

2. γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ πινηνθηήηε 

3. γξαπηή ζπλαίλεζε ησλ αξκφδησλ λαπηηιηαθψλ αξρψλ ηεο ρψξαο ηνπ 

αιινδαπνχ λενινγίνπ, θαη πηζηνπνηεηηθφ θπξηφηεηαο θαη ππνζεθψλ ή 

άιισλ εκπξάγκαησλ βαξψλ 

4. γξαπηή ζπλαίλεζε ησλ ελππφζεθσλ δαλεηζηψλ 

5. ηα θαηά ηνλ παξφληα Νφκν απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά νξηζηηθήο 

λενιφγεζεο. 

Ζ παξάιιειε λενιφγεζε κπνξεί λα αλαθιεζεί απφ έλα πινίν αιινδαπνχ 

λενινγίνπ θαη λα δηαγξαθεί ην φλνκα ηνπ απφ ην Δηδηθφ Βηβιίν Παξάιιειεο 

Νενιφγεζεο ηνπ Κππξηαθνχ λενινγίνπ ζε θάζε πεξίπησζε αλ νη αξκφδηεο 

λαπηηιηαθέο αξρέο ηνπ αιινδαπνχ λενινγίνπ αλαθαιέζνπλ ηε ζπλαίλεζε ηνπο γηα ηελ 

παξάιιειε λενιφγεζε ηνπ πινίνπ ζην Κππξηαθφ Νενιφγην ή αλ ηεξκαηηζηεί ε 

πξνθαζνξηζκέλε λαχισζε ή παξέιζεη ε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ ελέθξηλε ν Τπνπξγφο 

γηα ηελ παξάιιειε λενιφγεζε ηνπ πινίνπ ζην Κππξηαθφ λενιφγην ή αλ ζπληξέρεη 
                                                           
78

 Ν. 45/1963 άξζξν 23Β. "Ναχισζε γπκλνχ πινίνπ" είλαη ε λαχισζε δπλάκεη ηεο νπνίαο ν 

λαπισηήο απνθηά, γηα ην ζπκθσλεκέλν ρξφλν, πιήξε έιεγρν θαη θαηνρή επί ηνπ πινίνπ, έρεη 

ηε λαπηηθή δηεχζπλζε θαη δηαρείξηζε ηνπ πινίνπ, δηνξίδεη θαη απνιχεη ηνλ πινίαξρν θαη ην 

πιήξσκα ηνπ πινίνπ, επζχλεηαη έλαληη ηξίησλ σο εάλ επξφθεηην πεξί ηνπ πινηνθηήηε θαη 

γεληθά, εθ' φζνλ ρξφλν δηαξθεί ε λαχισζε, ππνθαζίζηαηαη θαηά πάληα ζηε ζέζε ηνπ 

πινηνθηήηε, εθηφο θαηά ην φηη ζηεξείηαη ην δηθαίσκα πξνο πψιεζε ή ππνζήθεπζε ηνπ 

πινίνπ. 
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ιφγνο δηαγξαθήο ηνπ. Μφιηο γίλεη ε δηαγξαθή εθδίδεηαη απφ ηε Νενινγνχζα Αξρή 

ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ δηαγξαθήο θαη θνηλνπνηείηαη ζηηο αξκφδηεο λαπηηιηαθέο αξρέο 

ηνπ αιινδαπνχ λενινγίνπ ηνπ πινίνπ
79

. 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη κε ην άξζξν 23Ν ηνπ Ν. 45/1963 

επηηξέπεηαη παξάιιειε λενιφγεζε θππξηαθνχ πινίνπ ζε αιινδαπφ λενιφγην, αλ ην 

πινίν λαπισζεί γπκλφ ζε αιινδαπφ θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν θαη ην δίθαην ηεο 

ρψξαο ηνπ αιινδαπνχ λενινγίνπ επηηξέπεη ηελ παξάιιειε λενιφγεζε πινίσλ άιινπ 

λενινγίνπ, ππφ πξνυπνζέζεηο παξφκνηεο κε απηέο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 

πγθεθξηκέλα γηα παξάιιειε λενιφγεζε θππξηαθψλ πινίσλ ζε αιινδαπφ λενιφγην 

ζα πξέπεη λα ππάξρεη έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ, ηα πινία λα είλαη κφληκα λενινγεκέλα 

ζην Κππξηαθφ λενιφγην, λα ππάξρεη έγθξηζε παξάιιειεο λενιφγεζεο θππξηαθνχ 

πινίνπ ζε αιινδαπφ λενιφγην θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ πινηνθηήηε. 

 

4. Γιαγπαθή πλοίων από ηο Κςππιακό Νηολόγιο 

Ζ δηαγξαθή ελφο πινίνπ απφ ην Κππξηαθφ Νενιφγην, ζχκθσλα κε ην άξζξν 54Α 

γίλεηαη ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

 Αλ ε θπξηφηεηα ηνπ πινίνπ πεξηέιζεη ζε κε λνκηκνπνηνχκελν πξφζσπν 

δηαγξάθεηαη απφ ην θππξηαθφ λενιφγην χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ θπξίνπ ηνπ 

πινίνπ ή ηνπ απνθηψληνο ηελ θπξηφηεηα ηνπ πινίνπ ή απηεπάγγειηα απφ ηε 

Νενινγνχζα Αξρή θαη εθφζνλ θαηαηεζνχλ ζηε Νενινγνχζα Αξρή ηα 

αθφινπζα έγγξαθα
80

: 

 

(α) Σν πηζηνπνηεηηθφ λενιφγεζεο ηνπ πινίνπ ή ε ππεχζπλε δήισζε 

ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ, φηαλ ν πινηνθηήηεο είλαη θπζηθφ πξφζσπν, ή 

ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ, φηαλ ν πινηνθηήηεο είλαη 

λνκηθφ πξφζσπν, πεξί επηζηξνθήο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ζε εχινγε θαηά 

πεξίπησζε πξνζεζκία ή πεξί απψιεηαο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ 
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(β) ζεσξεκέλν πσιεηήξην έγγξαθν, κε ην νπνίν κεηαβηβάδεηαη ε 

θπξηφηεηα ζε κε λνκηκνπνηνχκελα πξφζσπα 

(γ) αληίγξαθν ηνπ πξσηνθφιινπ παξάδνζεο θαη απνδνρήο ηνπ πινίνπ. 

 Αλ ππνβιεζεί αίηεζε γηα δηαγξαθή ηνπ πινίνπ απφ ηνλ πινηνθηήηε ιφγσ 

πξνηηζέκελεο λενιφγεζεο ηνπ πινίνπ ζε αιινδαπφ λενιφγην. Ο πινηνθηήηεο 

ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ζηε Νενινγνχζα αξρή ηα αθφινπζα έγγξαθα
81

: 

 

 (α) Σν πηζηνπνηεηηθφ λενιφγεζεο ηνπ πινίνπ ή ε ππεχζπλε δήισζε 

ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ, φηαλ ν πινηνθηήηεο είλαη θπζηθφ πξφζσπν, ή 

ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ, φηαλ ν πινηνθηήηεο είλαη 

λνκηθφ πξφζσπν, πεξί επηζηξνθήο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ζε εχινγε θαηά 

πεξίπησζε πξνζεζκία ή πεξί απψιεηαο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ 

(β) πξνθεηκέλνπ πεξί ελππφζεθνπ πινίνπ, έγγξαθν εμάιεηςεο θάζε 

εγγεγξακκέλεο ππνζήθεο, δεφλησο εθηειεζκέλν θαη ζεσξεκέλν. 

 Αλ αθπξσζεί ε θππξηαθή εζληθφηεηα κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ.
82

 

 Αλ επέιζεη νιηθή απψιεηα ηνπ πινίνπ, πξαγκαηηθή, πιαζκαηηθή ή θαηφπηλ 

ζπκβηβαζκνχ.
83

 

 Αλ ην πινίν δηαιπζεί. 

 Αλ δελ ππάξρνπλ λεφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην πινίν, κεηά απφ έλα εμάκελν 

απφ ηελ ηειεπηαία πιεξνθφξεζε, ζε πεξηζηάζεηο πνπ θαζηζηνχλ πνιχ πηζαλή 

ηελ απψιεηα ή δηάιπζε ηνπ πινίνπ ή ηελ πψιεζή ηνπ ζε κε λνκηκνπνηνχκελα 

πξφζσπα. 

 

                                                           
81

 Ν. 108(Η)/2005 ΜΔΡΟ Υ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΔΘΝΗΚΟΣΖ ΚΑΗ ΖΜΑΗΑ άξζξν 54Γ 

«Γηαγξαθή κεηά απφ ππνβνιή αίηεζεο απφ ηνλ πινηνθηήηε» 

82
 χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηνπ Ν. 45/1963 θαη άξζξνπ 6

Α
 «Δμνπζία εηο Τπνπξγφλ άξζεσο 

ηεο εζληθφηεηνο Κππξηαθνχ πινίνπ»   

83
 χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηνπ Ν. 45/1963 θαη άξζξνπ 22 «Παξάδνζηο πηζηνπνηεηηθνχ 

απνιεζζέληνο πινίνπ ή πινίνπ απνιέζαληνο ηελ Κππξηαθήλ Δζληθφηεηα» 



80 

 

5. ύζηαζη Ναςηιλιακήρ εηαιπείαρ ζηην Κύππο 

Ζ Δηαηξηθή λνκνζεζία ηεο Κχπξνπ είλαη νπζηαζηηθή αληηγξαθή ηνπ αγγιηθνχ 

εηαηξηθνχ δηθαίνπ ηνπ 1948.
84

 Οη γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ είλαη αλάινγεο κε 

εθείλεο ηνπ λφκνπ πνπ δηέπεη ηηο ειιεληθέο αλψλπκεο εηαηξείεο. 

Ζ Κππξηαθή Δηαηξεία, γλσζηή σο "εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο" (limited 

liability company ή, ζπληεηκεκέλα, Limited, Λίκηηεδ, Ltd ή Ληδ) έρεη φια ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο ειιεληθήο αλψλπκεο εηαηξείαο. Ζ ρξεζηκνπνίεζε 

ηεο νξνινγίαο απηήο είλαη, βέβαηα, απφξξνηα ηεο επίδξαζεο ηνπ αγγινζαμνληθνχ 

δηθαίνπ ζηελ λνκνζεζία ηεο Κχπξνπ. 

Ζ δηαδηθαζία εγγξαθήο κηαο λαπηηιηαθήο θαη γεληθφηεξα θάζε εηαηξείαο ζηελ 

Κχπξν γίλεηαη κε αίηεζε πνπ ππνβάιεη ν ελδηαθεξφκελνο ζηα γξαθεία ηνπ Έθνξνπ 

εηαηξεηψλ   κε ηελ επσλπκία ηεο επηρείξεζεο καδί κε κηα ακνηβή (8,54€ ή 25,36€) γηα 

επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ. Αξρηθά ν ελδηαθεξφκελνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη 

αίηεζε γηα ηελ θαηνρχξσζε ηνπ νλφκαηνο ηεο εηαηξείαο  ζηελ Τπεξεζία 

Μνλνζπξηδηθήο Πξφζβαζεο (One Stop Shop) ε νπνία δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπφ ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ κέζνπ ρξφλνπ 

ζχζηαζεο θαη εγθαζίδξπζεο κηαο εηαηξείαο. ηελ πνξεία θαη εθφζνλ έρεη εμαζθαιίζεη 

ην φλνκα ηεο επηρείξεζεο, ππνβάιιεη ζρεηηθά έγγξαθα γηα ηελ εγγξαθή ηεο 

επηρείξεζεο (Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο, Ηδξπηηθφ Έγγξαθν θ.α.) κέζσ ελφο 

δηθεγφξνπ ζηνλ Έθνξν Δηαηξεηψλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ε ίδξπζε ή εγθαηάζηαζεο κηα λαπηηιηαθήο εηαηξείαο ζηελ 

Κχπξν θαζνξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ «Ο Πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνο»  

Κεθάιαην 113 ν νπνίνο λφκνο θαζνξίδεη δχν ηχπνπο Δηαηξεηψλ:  

1. Σελ Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο 

2. πλεηαηξηζκνχο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο.  

5.1 Δηαιπεία Πεπιοπιζμένηρ Δςθύνηρ  

Ζ Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ππνδηαηξείηαη ζε δπν θαηεγνξίεο: 
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1. Γεκφζηεο εηαηξείεο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ 

ηνπιάρηζηνλ επηά κέιε. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ εηαηξεηψλ απηψλ 

είλαη ε ηθαλφηεηα λα απεπζχλνπλ πξφζθιεζε ζην θνηλφ γηα εγγξαθή 

γηα ηελ αγνξά κεηνρψλ. 

2. Ηδησηηθέο εηαηξείεο, πνπ έρνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα ηδξπηηθά κέιε, θαη 

ησλ νπνίσλ ν αξηζκφο ησλ κεηφρσλ πεξηνξίδεηαη ζηνπο 50, κε 

απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα πξνζθέξεη κεηνρέο ζην θνηλφ θαη ην 

δηθαίσκα κεηαβίβαζεο πεξηνξίδεηαη.   

Γηα λα γίλεη δπλαηή ε εγγξαθή κηαο εηαηξείαο φπσο πξναλαθέξζεθε ζα πξέπεη λα 

ππνβιεζνχλ ηα αθφινπζα έγγξαθα, δηα ρεηξφο ή δηα ηαρπδξνκείνπ, κέζσ 

εγγεγξακκέλνπ δηθεγφξνπ ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία, ζηε Μνλνζπξηδηθή 

Πξφζβαζε/ΔΚΔ Κχπξνπ ή ζηνλ Έθνξν Δηαηξεηψλ θαη Δπίζεκν Παξαιήπηε: 

 Καηά Νφκν Γήισζε πκκφξθσζεο (ΖΔ1) 

 Κνηλνπνίεζε ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ Δγγεγξακκέλνπ Γξαθείνπ Δηαηξείαο (ΖΔ2) 

 ηνηρεία ζε ζρέζε κε ηνπο Πξψηνπο Γηεπζπληέο θαη Γξακκαηείο (ΖΔ3) 

 Πξσηφηππν Ηδξπηηθφ Έγγξαθν θαη Καηαζηαηηθφ 

 πλνδεπηηθφ Έληππν ηεο Τπεξεζίαο Μνλνζπξηδηθήο Πξφζβαζεο γηα Αίηεζε 

Δγγξαθήο Νέαο Δηαηξείαο (εθαξκφδεηαη κφλν γηα ππνβνιή αίηεζεο ζηελ 

Τπεξεζίαο Μνλνζπξηδηθήο Πξφζβαζεο 

 Σέινο €105,00, ζπλ εηζθνξά 0, 6% επί ηνπ νλνκαζηηθνχ θεθαιαίνπ ζπλ 

€60,00 γηα ηελ ππνβνιή ησλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ, ζπλ πξναηξεηηθφ ηέινο 

€100,00 γηα επίζπεπζε ηεο δηαδηθαζίαο (πιεξσηέα ηνηο κεηξεηνίο, κε επηηαγή 

ή κε ηξαπεδηθή εληνιή). 

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί ζην ζεκείν απηφ φηη δελ ππάξρεη ειάρηζην θεθάιαην γηα 

ηελ εγγξαθή εηαηξείαο ελψ ε εγγξαθή ηεο εηαηξείαο νινθιεξψλεηαη εληφο πεξίπνπ 

ελφο κελφο ή 3 εξγαζίκσλ εκεξψλ κε ηε δηαδηθαζία επίζπεπζεο. 

ηελ πεξίπησζε Δηαηξείαο πνπ είλαη εγγεγξακκέλε ζε νπνηαδήπνηε ρψξα 

κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ ην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηνπο ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία, 

λννπκέλνπ φηη ε λνκνζεζία ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο επηηξέπεη ηέηνηα κεηαθνξά. 
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Καη ζηελ πεξίπησζε απηή γηα λα γίλεη εθηθηή ε κεηαθνξά ηεο εηαηξείαο ηα 

αθφινπζα έγγξαθα κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ δηα ρεηξφο ή ηαρπδξνκείνπ, αθνχ 

επηθπξσζνχλ απφ εγγεγξακκέλν δηθεγφξν ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία, ζηνλ Έθνξν 

Δηαηξεηψλ θαη Δπίζεκν Παξαιήπηε. 

 Αίηεζε Αιινδαπήο Δηαηξείαο γηα ζπλέρηζή ηεο ζηε Γεκνθξαηία (ΜΔ1) 

 Έλνξθε Γήισζε Δληεηαικέλνπ Δθπξνζψπνπ Αιινδαπήο Δηαηξείαο (ΜΔΑ) 

 Σέινο €105,00 , ζπλ €20.00 γηα ηελ ππνβνιή ησλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ, 

ζπλ πξναηξεηηθφ ηέινο €100,00 γηα ηελ επίζπεπζε ηεο δηαδηθαζίαο (πιεξσηέα 

ηνηο κεηξεηνίο, κε επηηαγή ή κε ηξαπεδηθή εληνιή. 

Ζ δηαδηθαζία εγγξαθήο νινθιεξψλεηαη εληφο πεξίπνπ ηεζζάξσλ εξγάζηκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ππνβάιιεηαη ε αίηεζε. 

Δπίζεο ην άξζξν 347 ηνπ «Πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ» πξνβιέπεη ηελ εγγξαθή ζηελ 

Κχπξν ησλ παξαξηεκάησλ αιινδαπψλ εηαηξεηψλ. 

 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο Κππξηαθήο Δηαηξείαο: 

 

5.2 ύζηαζη 

Ζ εηαηξεία ζπλίζηαηαη κε ηελ ππνγξαθή απφ ηνπο ηδξπηέο ηεο (ή ηνπο 

εμνπζηνδνηεκέλνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο) ηνπ ηδξπηηθνχ εγγξάθνπ (memorandum of 

association) θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ (articles of association) ηεο εηαηξείαο, ηελ 

θαηάζεζε ησλ εγγξάθσλ απηψλ ζηνλ Έθνξν Δηαηξεηψλ (Registrar of Companies) θαη 

ηελ εγγξαθή ηεο εηαηξείαο ζην Μεηξψν Δηαηξεηψλ (Register of Companies). Ζ 

δηαδηθαζία απηή είλαη αλάινγε κε εθείλε ηεο ειιεληθήο αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηε 

δηαθνξά φηη ηα έγγξαθα απηά δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ηε κνξθή ηνπ 

ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ θαη ηα θαηαβαιιφκελα ηέιε θαη έμνδα είλαη 

νπζηαζηηθά ρακειφηεξα απφ ηα πξνβαιιφκελα ζηελ πεξίπησζε ηεο ειιεληθήο 

αλψλπκεο εηαηξείαο. Ο ρξφλνο νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη επίζεο 

νπζηαζηηθά κηθξφηεξνο, πεξηνξηζκέλνο ζε κεξηθέο εκέξεο. 
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5.3 Έγκπιζη ονόμαηορ  

Πξηλ απφ νπνηαδήπνηε άιιε ελέξγεηα φπσο πξναλαθέξζεθε γηα ηελ ζχζηαζε κηαο 

εηαηξείαο, είλαη απαξαίηεηε ε εμαζθάιηζε έγθξηζεο απφ ηνλ Έθνξν Δηαηξεηψλ φηη ην 

πξνηεηλφκελν φλνκα ηεο ππφ ζχζηαζε εηαηξείαο γίλεηαη απνδεθηφ. Τπνβάιιεηαη  

ζηνλ Έθνξν δχν ή ηξηψλ νλνκάησλ γηα έγθξηζε εθηφο απφ ηελ πξψηε επηινγή.
85

 

5.4 Καηασώπηζη ηος Ηδπςηικού Δγγπάθος και ηος Καηαζηαηικού ηηρ 

Δηαιπείαρ 

Γηα λα ηεζεί ζε ηζρχ ε εγγξαθή κηαο εηαηξείαο, ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ην 

Ηδξπηηθφ Έγγξαθν θαη ην Καηαζηαηηθφ ηεο, ηα νπνία θαηαρσξνχληαη ζηα αξρεία ηνπ 

Δθφξνπ Δηαηξεηψλ. Σν Ηδξπηηθφ Έγγξαθν πεξηέρεη πιεξνθνξίεο φπσο: α. ην φλνκα 

ηεο εηαηξείαο κε ηε ιέμε "Λίκηηεδ" ζην ηέινο, β. ηελ έδξα ηνπ εγγεγξακκέλνπ 

γξαθείνπ θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο εηαηξείαο. πζηήλεηαη νη ζθνπνί απηνί λα είλαη φζν ην 

δπλαηφ πην επξείο, ψζηε λα επηηξέπνπλ ζηελ εηαηξεία λα δηεμάγεη νπνηαδήπνηε 

δξαζηεξηφηεηα, ρσξίο λα ππεξβαίλεη ηηο εμνπζίεο ηεο.  

5.5 Καηαζηαηικό 

Σν Καηαζηαηηθφ πεξηέρεη ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ εζσηεξηθή δηαρείξηζε ηεο 

εηαηξείαο θαη ξπζκίδνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ κειψλ ηεο. Σα άξζξα ηνπ Καηαζηαηηθνχ 

κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ ή λέα άξζξα είλαη δπλαηφ λα πξνζηεζνχλ κε εηδηθή 

απφθαζε, ε νπνία απαηηεί πιεηνςεθία πέξαλ ηνπ 75% ησλ κειψλ.  

Σν Καηαζηαηηθφ ξπζκίδεη ζέκαηα φπσο: α. Γεληθέο πλειεχζεηο ηεο εηαηξείαο, β. 

δηθαηψκαηα ςήθνπ ησλ κειψλ, γ. κεηαβίβαζε κεηνρψλ, δ. δηνξηζκφο θαη εμνπζίεο 

κειψλ ηνπ Γ., ε. κεξίζκαηα, δ. ινγαξηαζκνί θαη έιεγρνο, ε. Μεηνρηθφ Κεθάιαην 

5.6 Ηδπςηέρ / μέηοσοι 

Ο ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ ηδξπηψλ / κεηφρσλ είλαη έλαο (1). Οη ηδξπηέο, φπσο θαη 

νη κεηαγελέζηεξνη κέηνρνη, κηαο θππξηαθήο εηαηξείαο κπνξεί, βέβαηα, λα είλαη είηε 

θπζηθά είηε λνκηθά πξφζσπα. Γηα παξάδεηγκα, ηδξπηήο θαη κέηνρνο θππξηαθήο 

εηαηξείαο κπνξεί λα είλαη κηα ειιεληθή αλψλπκε εηαηξεία. ην πξφζθαην παξειζφλ, 

πνιιέο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ ζπζηήζεη θππξηαθέο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο, 
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κεηαμχ άιισλ γηα ζθνπνχο δηελέξγεηαο επελδχζεσλ ζε ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο ιφγσ ησλ ζεκαληηθψλ θνξνινγηθψλ πιενλεθηεκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ 

ηελ χπαξμε δηκεξψλ ζπκβάζεσλ απνθπγήο ηεο δηπιήο θνξνινγίαο κεηαμχ Κχπξνπ 

θαη ησλ πιείζησλ ρσξψλ ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο.  

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε θππξηαθή εηαηξηθή λνκνζεζία επηβάιιεη νξηζκέλεο 

πξφζζεηεο πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζίεο φηαλ ν αξηζκφο ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο 

αλακέλεηαη φηη ζα ππεξβεί ηνπο 50
86

 θαη φηαλ νη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο ζα 

πξνζθεξζνχλ πξνο αγνξά ζην επξχηεξν θνηλφ. 

5.7 Γενικέρ ζςνελεύζειρ 

Απφ ην λφκν απαηηείηαη ε ζχγθιηζε γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηνπιάρηζην 

κηα θνξά θάζε ρξφλν. Ζ εηήζηα γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ δελ κπνξεί λα απέρεη 

πεξηζζφηεξν απφ 15 κήλεο απφ ηε πξνεγνχκελε αιιά ε πξψηε εηήζηα ζπλέιεπζε ησλ 

κεηφρσλ κπνξεί λα ζπγθιεζεί εληφο 18 κελψλ απφ ηελ ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο. 

Οη θχξηεο αξκνδηφηεηεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ είλαη: α. Ζ έγθξηζε 

ηνπ πξνηεηλφκελνπ κεξίζκαηνο, β. Ο δηνξηζκφο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, γ. Ο 

δηνξηζκφο ησλ Διεγθηψλ, δ. Ζ έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ
87

 (), ε. Ζ 

ιήςε απνθάζεσλ επί ζνβαξψλ ζεκάησλ.
88

  

ην βαζκφ πνπ φινη νη κέηνρνη ηεο εηαηξείαο παξίζηαληαη (ή εθπξνζσπνχληαη) 

ζηε γεληθή ζπλέιεπζε θαη ππνγξάθνπλ ηα ζρεηηθά πξαθηηθά, δελ απαηηείηαη ε θπζηθή 

ηνπο ζπλάζξνηζε θαη, θαη' επέθηαζε, ε γεληθή ζπλέιεπζε κπνξεί, ζηελ πξάμε, λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ θφζκνπ. 

                                                           
86

 Γεκφζηεο εηαηξείεο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ ηνπιάρηζηνλ επηά κέιε. 

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ εηαηξεηψλ απηψλ είλαη ε ηθαλφηεηα λα απεπζχλνπλ πξφζθιεζε 

ζην θνηλφ γηα εγγξαθή γηα ηελ αγνξά κεηνρψλ. 

87
 πσο απηέο ηνπ ηζνινγηζκνχ, ηνπ ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο θαη ηνπ 

πξνζαξηήκαηνο 

88
 πσο ε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ε αχμεζε/ κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη 

νξηζκέλσλ άιισλ ζεκάησλ αλάινγεο ζνβαξφηεηαο 
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5.8 Ανωνςμία : η έννοια ηος εμπιζηεύμαηορ (TRUST) 

ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, επηρεηξεκαηηθνί ιφγνη θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ 

αλάγθε δηαηήξεζεο ηεο αλσλπκίαο ησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε έλα επηρεηξεκαηηθφ θνξέα (εηαηξεία). Γεδνκέλνπ φηη νη κεηνρέο ησλ 

θππξηαθψλ "κε δεκνζίσλ" εηαηξεηψλ είλαη ππνρξεσηηθά νλνκαζηηθέο, ε επηδεηνχκελε 

αλσλπκία κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ δεκηνπξγία ελφο εκπηζηεχκαηνο (trust). Ζ 

έλλνηα ηνπ εκπηζηεχκαηνο, αλ θαη αλχπαξθηε ζην ειιεληθφ δίθαην, είλαη πιήξσο 

αλαγλσξηζκέλε θα επξχηαηα δηαδεδνκέλε ζην αγγινζαμνληθφ δίθαην κε ηνπο ζαθείο 

θαη απζηεξνχο θαλφλεο πνπ ηε δηέπνπλ. 

Σν εκπίζηεπκα (trust) ζην αγγινζαμνληθφ δίθαην (θαη, θαη' επέθηαζε, ζην 

δίθαην ηεο Κχπξνπ) είλαη κηα κνξθή πιεξεμνπζίνπ (trust deed), ην νπνίν κπνξεί λα 

είλαη γεληθφ ή εηδηθφ κε επξχηαηεο νπζηαζηηθά κεδεληθέο εμνπζίεο, φπνπ απιά, ε 

ηαπηφηεηα ηνπ εληνιέα (cestuis que trust ή beneficiary) πξνο ηνλ εληνινδφρν (trustee) 

δελ είλαη γλσζηή ζηνπο ηξίηνπο θαη ν εληνινδφρνο παξνπζηάδεηαη σο λα θαηέρεη 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή λα δηελεξγεί πξάμεηο γηα ίδην ινγαξηαζκφ, ελψ ζηελ νπζία ηα 

θαηέρεη θαη ηηο δηελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ θαη πξνο φθεινο ηνπ εληνιέα ηνπ, πξνο ηνλ 

νπνίν έρεη ππνρξέσζε απφδνζεο ινγαξηαζκνχ.  

Σα εκπηζηεχκαηα απηά (trusts) αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ Ννκνζεζία ηεο Κχπξνπ. 

Έλαληη ησλ ππνινίπσλ Κππξηαθψλ Αξρψλ (θαη θπζηθά ησλ ηξίησλ), ν 

εκπηζηεπκαηνδφρνο (πνπ ζπλήζσο είλαη εηαηξείεο ησλ ινγηζηψλ ηεο εηαηξείαο ζηελ 

Κχπξν) παξνπζηάδνληαη σο κέηνρνη ηεο εηαηξείαο. Ζ παξνρή ππεξεζηψλ 

εκπηζηεπκαηνδφρνπ (trustee) ζπλεπάγεηαη, θπζηθά ηελ θαηαβνιή θάπνηαο 

επαγγεικαηηθήο ακνηβήο ε νπνία ζπλαξηάηαη απφ ηνλ φγθν ηεο επηηεινχκελεο 

εξγαζίαο αιιά, ζηελ πξάμε, δελ ζπλζέηεη νπζηαζηηθή νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. 

 

5.9 Πιζηοποιηηικό ζύζηαζηρ 

ηαλ ν Έθνξνο Δηαηξεηψλ θξίλεη φηη ηα έγγξαθα πνπ θαηαηέζεθαλ αλαθνξηθά 

κε ηελ πξνηεηλφκελε εηαηξεία πιεξνχλ ηα απαξαίηεηα θξηηήξηα, εθδίδεηαη ην 

πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο θαη ε εηαηξεία θαζίζηαηαη εηαηξηθή νληφηεηα κε 

αλεμάξηεηε λνκηθή ππφζηαζε, μερσξηζηή απφ ηνπο κεηφρνπο πνπ ηελ απαξηίδνπλ.  
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1. Σο νέο θοπολογικό καθεζηώρ ναςηιλιακών επισειπήζεων ζηην 

Γημοκπαηία ηηρ Κύππος (Ν. 44(Η)/2010) 

 

Σν 2010 ε Κχπξνο παξνπζίαζε έλα λέν θνξνινγηθφ ζχζηεκα ην νπνίν ζηεο 

24 Μαξηίνπ 2010 εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Σν λέν θνξνινγηθφ 

ζχζηεκα είλαη ζπκβαηφ κε ηηο θνηλνηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο θξαηηθέο 

εληζρχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ. Ο λφκνο απηφο «πεξί Δκπνξηθήο 

Ναπηηιίαο λφκνο ηνπ 2010» είλαη ζε εθαξκνγή απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010. 

ηφρνο ηνπ λφκνπ απηνχ ήηαλ ε θνξνινγηθή ειάθξπλζε γηα πινηνθηήηεο 

θππξηαθψλ πινίσλ
89

 θαη γηα ηηο πινίν – δηαρεηξίζηξηεο εηαηξίεο πνπ έδξεπαλ ζηελ 

Κχπξν.
90

 Πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο 24 Μαξηίνπ ηνπ 2010 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή
91

 

ελέθξηλε ην λέν θνξνινγηθφ ζχζηεκα γηα ηελ θνξνιφγεζε ηεο θππξηαθήο εκπνξηθήο 

λαπηηιίαο. Ζ επξσπατθή επηηξνπή ην ελέθξηλε σο ζπκβαηφ κε ην κε ην επξσπατθφ 

θεθηεκέλν θαη ηηο ζρεηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο Κξαηηθέο εληζρχζεηο ζηνλ 

ηνκέα ησλ Θαιάζζησλ κεηαθνξψλ. Ζ ΔΔ πξψηε θνξά ελέθξηλε ηέηνην απινπνηεκέλν 

ζχζηεκα θφξνπ ρσξεηηθφηεηαο γηα έλα Κξάηνο Μέινο ην νπνίν έρεη αλνηθηφ 

λενιφγην.  πγθεθξηκέλα ν Ν. 44(Η)/2010 « Πεξί Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο (Σέιε θαη 

θνξνινγηθέο δηαηάμεηο)» ηέζεθε ζε ηζρχ ην Μάην ηνπ 2010 θαη εηζάγεη έλα λέν 

ζχζηεκα θφξνπ ρσξεηηθφηεηαο ζηελ Κχπξν. Ο θχξηνο ιφγνο δεκηνπξγίαο θαη 

εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ απηνχ ήηαλ ε βειηίσζε ηεο ζέζεο πνπ θαηέρεη ε Κχπξνο ζηελ 

παγθφζκηα λαπηηιία. 

 Ο Ν. 44(Η)/2010 πξνβιέπεη ηελ επηβνιή θφξνπ ρσξεηηθφηεηαο επί ησλ 

επηιέμηκσλ πινηνθηεηψλ, λαπισηψλ θαη δηαρεηξηζηψλ πινίσλ ν νπνίνο ππνινγίδεηαη 

κε βάζε ηελ θαζαξή ρσξεηηθφηεηα ησλ πινίσλ πνπ θαηέρνπλ, δηαρεηξίδνληαη ή 

λαπιψλνπλ. 

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ θνξνινγηθνχ λφκνπ αλακέλεηαη λα εμαζθαιηζηεί 

έλα θιίκα νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο γηα ηελ θππξηαθή λαπηηιία. Απηφ βέβαηα ζα 

                                                           
89

 ε ηζρχ απφ ην1963 

90
 ε ηζρχ απφ ην 1999 

91
 Τπφζεζε Ν. 37/2010 
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εληζρχζεη ηε ζέζε ηεο ζηνλ θφζκν ηεο λαπηηιίαο θαη ζα εληζρχζεη ηελ πεξεηαίξσ 

αλάπηπμε ηεο Κχπξνπ σο έλα δηεζλέο λαπηηιηαθφ θέληξν. 

Παξαθάησ θαη πξηλ ηελ αλάιπζε ηνπ λφκνπ απηνχ ζα πξέπεη λα 

δηεπθξηληζηνχλ νξηζκέλεο ζεκαληηθέο έλλνηεο. 

Έηζη ινηπφλ, σο «δηαρεηξηζηήο πιεξψκαηνο» ζα αλαθεξφκαζηε ζηνλ 

δηαρεηξηζηή πινίνπ ν νπνίνο παξέρεη ππεξεζίεο δηαρείξηζεο πιεξψκαηνο. Δλψ, σο 

«δηαρεηξηζηήο πινίνπ» είλαη νπνηνδήπνηε λνκηθφ πξφζσπν πνπ παξέρεη ππεξεζίεο 

δηαρείξηζεο πινίσλ. 

Δπηιέμηκε λαπηηιηαθή δξαζηεξηφηεηα είλαη νπνηαδήπνηε εκπνξηθή επηρείξεζε 

ή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία ζπληζηά ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ή δηαρείξηζε πιεξψκαηνο ή 

ηερληθή δηαρείξηζε επηιέμηκσλ πινίσλ. 

Δπηιέμηκν πινίν ζεκαίλεη πνληνπφξν πινίν ην νπνίν: α. έρεη πηζηνπνηεζεί 

ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο δηεζλείο ή εζληθνχο θαλφλεο θαη θαλνληζκνχο θαη β. είλαη 

λενινγεκέλν ζην λενιφγην νπνηνπδήπνηε θξάηνπο πνπ είλαη κέινο ηνπ Γηεζλνχο 

Ναπηηιηαθνχ Οξγαληζκνχ (IMO) θαη ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο (ILO), ην 

νπνίν θξάηνο έρεη αλαγλσξηζηεί απφ ηε Γεκνθξαηία. Δπίζεο ν νξηζκφο απηφο 

πεξηιακβάλεη νπνηνδήπνηε πινίν ην νπνίν απαζρνιείηαη ζηε κεηαθνξά νπνηαζδήπνηε 

αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ην 

νπνίν εκπιέθεηαη ζε νπνηεζδήπνηε αλζξσπηζηηθέο απνζηνιέο αλαθνχθηζεο ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ ή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αιιά δελ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα 

πινία: 

1. αιηεπηηθά ζθάθε θαη αιηεπηηθά ζθάθε εξγνζηάζηα 

2. ζθάθε ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα ην ζθνπφ αζιεηηζκνχ ή 

ςπραγσγίαο 

3. ζθάθε ηα νπνία έρνπλ θαηαζθεπαζηεί απνθιεηζηηθά γηα εζσηεξηθή 

λαπζηπινΐα 

4. πνξζκεία θαη ξπκνπιθά ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ιηκάληα, εθβνιέο ή/θαη 

πνηακνχο 

5. κφληκεο ππεξάθηηεο εγθαηαζηάζεηο νη νπνίεο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ζαιάζζηεο κεηαθνξέο 
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6. κε απηνθηλνχκελνπο πισηνχο γεξαλνχο 

7. κε πνληνπφξα ξπκνπιθά 

8. ζθάθε κφληκα αγθπξνβνιεκέλα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζθνπνχο 

μελνδνρείνπ ή/θαη εζηίαζεο (πισηά μελνδνρεία ή εζηηαηφξηα) 

9. ζθάθε ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο σο ρψξνη ηδφγνπ ή/θαη θαδίλνπ 

(πισηά ή θηλνχκελα θαδίλν). 

Θαιάζζηα κεηαθνξά ζεκαίλεη ζαιάζζηα κεηαθνξά αγαζψλ ή επηβαηψλ κεηαμχ 

ιηκέλα ηεο Γεκνθξαηίαο θαη αιινδαπνχ ιηκέλα ή ππεξάθηηαο εγθαηάζηαζεο, ή 

κεηαμχ αιινδαπψλ ιηκέλσλ ή ππεξάθηησλ εγθαηαζηάζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα 

Γξαζηεξηφηεηεο παξεκθεξείο κε ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο είλαη: 

 ζε ζρέζε κε ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο επηβαηψλ, φιεο ηηο μελνδνρεηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, δξαζηεξηφηεηεο εζηίαζεο, ςπραγσγίαο θαη ιηαληθνχ 

εκπνξίνπ πάλσ ζε επηιέμηκν πινίν, λννπκέλνπ φηη νη ππεξεζίεο απηέο 

εθηεινχληαη σο παξεκθεξείο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ επηβαηψλ απφ ην πινίν απηφ θαη φηη ε θαηαλάισζε 

θαη/ ή ρξήζε απηψλ γίλεηαη πάλσ ζην πινίν απηφ 

 ηε θφξησζε θαη εθθφξησζε θνξηίνπ επηιέμηκνπ πινίνπ πνπ εθκεηαιιεχεηαη 

επηιέμηκνο πινηνθηήηεο ή επηιέμηκνο λαπισηήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

κεηαθίλεζεο εκπνξεπκαηνθηβψηησλ εληφο ηεο πεξηνρήο ηνπ ιηκέλα ακέζσο 

πξηλ ή ακέζσο κεηά ην ηαμίδη 

 ηε ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ γηα έθδνζε εηζηηεξίσλ θαη ηεξκαηηθψλ 

ζηαζκψλ επηβαηψλ ζε ζρέζε κε λαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππφθεηληαη 

ζε θφξν ρσξεηηθφηεηαο 

 ηε ιεηηνπξγία γξαθεηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζε ζρέζε κε λαπηηιηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππφθεηληαη ζε θφξν ρσξεηηθφηεηαο. 

Δλψ άιιεο επηιέμηκεο δξαζηεξηφηεηεο γηα θφξν ρσξεηηθφηεηαο είλαη: 

 εξγαζίεο ξπκνχιθεζεο θαη εξγαζίεο βπζνθφξεζεο, κε βάζε φξνπο πνπ 

θαζνξίδνληαη κε Γλσζηνπνίεζε, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο 

Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηηο Κξαηηθέο Δληζρχζεηο ζηνλ Σνκέα ησλ 
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Θαιάζζησλ Μεηαθνξψλ, φπσο απηέο εθάζηνηε πηνζεηνχληαη απφ ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

 θαη’ αλαινγία εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ππνζαιάζζησλ θαισδίσλ. 

Ζ ππεξεζία δηαρείξηζεο πιεξψκαηνο ζπλίζηαηαη κεηαμχ άιισλ γηα ηελ επηινγή 

θαη πξφζιεςε ηνπ πιεξψκαηνο πινίνπ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηεπζέηεζεο 

πιεξσκψλ θαη αζθαιεηψλ ηνπ πιεξψκαηνο θαζψο επίζεο θαη γηα ηε δηαζθάιηζε φηη 

νη απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο ηνπ Κξάηνπο ηεο ζεκαίαο ηνπ πινίνπ έρνπλ ηεξεζεί θαη 

ηθαλνπνηεζεί ζρεηηθά κε ηα επίπεδα ζηειέρσζεο, βαζκνχ, πξνζφλησλ θαη 

πηζηνπνίεζεο ηνπ πιεξψκαηνο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνξνινγίαο πιεξψκαηνο, 

πεηζαξρίαο θαη άιισλ απαηηήζεσλ. Ζ ππεξεζία δηαρείξηζεο αλαιακβάλεη ηε 

δηαζθάιηζε φηη φια ηα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο έρνπλ ππνβιεζεί ζε ηαηξηθή εμέηαζε 

απφ πξνζνληνχρν ηαηξφ ν νπνίνο πηζηνπνηεί φηη απηνί είλαη θαηάιιεινη γηα ηα 

θαζήθνληα γηα ηα νπνία έρνπλ πξνζιεθζεί θαη φηη έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο έγθπξα 

ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

Κξάηνπο ηεο ζεκαίαο. Δπίζεο, είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηεπζέηεζε ηεο κεηαθνξάο ηνπ 

πιεξψκαηνο, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ επαλαπαηξηζκνχ. Σέινο αζρνιείηαη κε ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ πιεξψκαηνο θαη ηελ επίβιεςε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ
92

. 

Ζ ππεξεζία δηαρείξηζεο πινίσλ ζεκαίλεη ππεξεζία πνπ παξέρεη ν δηαρεηξηζηήο 

πινίνπ πξνο ηνλ πινηνθηήηε ή λαπισηή γπκλήο λαχισζεο, κε βάζε ζρεηηθή γξαπηή 

ζπκθσλία δηαρείξηζεο πινίνπ, ζε ζρέζε κε ππεξεζίεο δηαρείξηζεο πιεξψκαηνο θαη/ ή 

κε ππεξεζίεο ηερληθήο δηαρείξηζεο ηνπ πινίνπ. 

Ζ ππεξεζία εκπνξηθήο δηαρείξηζεο ζεκαίλεη κεηαμχ άιισλ: 

 ηελ παξνρή ππεξεζηψλ λαχισζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επηδίσμεο θαη 

δηαπξαγκάηεπζεο ρξήζεο ηνπ πινίνπ θαη ηεο ζχλαςεο ζπκθσληψλ λαχισζεο 

ή άιισλ ζπκθσληψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ πινίνπ, ζχκθσλα κε 

ηηο νδεγίεο ηνπ πινηνθηήηε 
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 Ζ ππεξεζία απηή δχλαηαη λα πεξηιακβάλεη νπνηαδήπνηε άιια ζρεηηθά θαζήθνληα πνπ 

ζπλήζσο εθηεινχληαη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή πινίνπ φπσο απηά θαζνξίδνληαη απφ ην Πξφηππν 

ηεο πκθσλίαο Γηαρείξηζεο Πινίσλ ηνπ BIMCO, φπσο απηφ ην Πξφηππν εθάζηνηε 

ηξνπνπνηείηαη. 
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 ηελ πιεξσκή ζηνπο πινηνθηήηεο φισλ ησλ κηζζσκάησλ θαη λαχισλ θαη 

νπνησλδήπνηε άιισλ πνζψλ ηα νπνία δηθαηνχληαη νη πινηνθηήηεο θαη 

πξνέξρνληαη απφ ηε ρξήζε ηνπ πινίνπ 

 ηελ παξνρή πξνυπνινγηζκψλ ηαμηδηνχ, ινγαξηαζκψλ, ηνπ ππνινγηζκνχ 

κηζζσκάησλ, λαχισλ ή ακνηβψλ εμνηθνλφκεζεο ζηαιηψλ (despatch moneys) 

πνπ νθείινληαη ζηνπο ή απφ ηνπο λαπισηέο ηνπ πινίνπ. 

Ζ ππεξεζία ηερληθήο δηαρείξηζεο αλαιακβάλεη ηελ παξνρή ηθαλνχ πξνζσπηθνχ 

γηα ηελ επίβιεςε ηεο ζπληήξεζεο θαη δηαηήξεζεο ηεο γεληθήο απνδνηηθφηεηαο ηνπ 

πινίνπ, ηε δηεπζέηεζε θαη επίβιεςε ηνπ δεμακεληζκνχ, επηζθεπψλ, κεηαηξνπψλ θαη 

γεληθά ηεο ζπληήξεζεο ηνπ πινίνπ ζηα επίπεδα πνπ απαηηνχληαη απφ ηε λνκνζεζία 

ηνπ Κξάηνπο ηεο ζεκαίαο ηνπ πινίνπ θαη ησλ πεξηνρψλ πνπ ζα εκπνξεχεηαη, θαη κε 

φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ππνδείμεηο ηνπ λενγλψκνλα ηνπ πινίνπ. Σέινο, αλαιακβάλεη 

ηε δηεπζέηεζε ηεο πξνκήζεηαο ησλ απαξαίηεησλ εθνδηαζκψλ, αληαιιαθηηθψλ θαη 

ιηπαληηθψλ
93

. 

Κιείλνληαο ηελ εξκελεία νξηζκέλσλ ελλνηψλ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη  σο 

«επηιέμηκνη πινηνθηήηεο» είλαη απηνί νη νπνίνη ππφθεηληαη ζε εηήζην θφξν 

ρσξεηηθφηεηαο: 

 ν πινηνθηήηεο θππξηαθνχ πινίνπ, κε ηελ έλλνηα φηη ην πινίν είλαη επηιέμηκν 

πινίν ην νπνίν απαζρνιείηαη ζε επηιέμηκε λαπηηιηαθή δξαζηεξηφηεηα 

 ν πινηνθηήηεο θνηλνηηθνχ πινίνπ ν νπνίνο έρεη επηιέμεη λα θνξνινγείηαη ζην 

ζχζηεκα θφξνπ ρσξεηηθφηεηαο
94

,  θαζψο ν ελ ιφγσ πινηνθηήηεο είλαη 

θνξνινγηθφο θάηνηθνο θαη ην πινίν είλαη επηιέμηκν πινίν ην νπνίν 

απαζρνιείηαη ζε επηιέμηκε λαπηηιηαθή δξαζηεξηφηεηα 
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 Ζ ππεξεζία απηή δχλαηαη λα πεξηιακβάλεη νπνηαδήπνηε άιια ζρεηηθά θαζήθνληα πνπ 

ζπλήζσο εθηεινχληαη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή πινίνπ φπσο απηά θαζνξίδνληαη απφ ην Πξφηππν 

ηεο πκθσλίαο Γηαρείξηζεο Πινίσλ ηνπ BIMCO, φπσο απηφ ην Πξφηππν εθάζηνηε 

ηξνπνπνηείηαη. 
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 χκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Ν. 44(Η)/2010 «Γηθαίσκα επηινγήο ηνπ θφξνπ ρσξεηηθφηεηαο 

απφ πινηνθηήηεο αιινδαπψλ πινίσλ». 
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 ν πινηνθηήηεο ζηφινπ
95

, πνπ απνηειείηαη απφ θνηλνηηθά θαη κε θνηλνηηθά 

πινία, ν νπνίνο έρεη επηιέμεη λα θνξνινγείηαη ζην ζχζηεκα θφξνπ 

ρσξεηηθφηεηαο, κε ηελ έλλνηα φηη ν ελ ιφγσ πινηνθηήηεο είλαη θνξνινγηθφο 

θάηνηθνο θαη πινία απηά είλαη επηιέμηκα πινία ηα νπνία απαζρνινχληαη ζε 

επηιέμηκε λαπηηιηαθή δξαζηεξηφηεηα, θαη πεξαηηέξσ λννπκέλνπ φηη 

πιεξνχηαη ην άξζξν 15 ηνπ λφκνπ απηνχ. 

 

1.1 Φόπορ Πλοιοκηηηών 

Οη πινηνθηήηεο θππξηαθψλ πινίσλ ππφθεηληαη απηφκαηα ζην ζχζηεκα θφξνπ 

ρσξεηηθφηεηαο. χκθσλα κε ην άξζξν 13 παξάγξαθνο 1 ηνπ Ν. 44(Η)/2010 γηα θάζε 

επηιέμηκν πινίν θαη γηα θάζε επηιέμηκνπο πινηνθηήηεο επηβάιιεηαη εηήζηνο θφξνο 

ρσξεηηθφηεηαο πνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνπο ζπληειεζηέο
96

 ηνπ παξαθάησ πίλαθα. 

Γηα ζθνπνχο ππνινγηζκνχ ηνπ θφξνπ ρσξεηηθφηεηαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ 

λφκνπ απηνχ ε θαζαξή ρσξεηηθφηεηα ηνπ πινίνπ ππνινγίδεηαη κε απηή πνπ 

αλαγξάθεηαη ζην πξνζσξηλφ πηζηνπνηεηηθφ λενιφγεζεο ηνπ πινίνπ. 

Πίλαθαο 1 

ΚΑΘΑΡΖ ΥΩΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ (ΝΣ) 

Απφ 0- 

1.000 

Απφ 1.001 - 

10.000 

Απφ 10.001 - 

25.000 

Απφ 25.001 - 

40.000 

Άλσ ησλ 

40.000 

36,50€  

αλά 100 ΝΣ 

31,03 € 

αλά 100 ΝΣ 

20,08 € 

αλά 100 ΝΣ 

12,78 € 

αλά 100 ΝΣ 

7,30 € 

αλά 100 ΝΣ 

 

Οπνηαδήπνηε ππνιεηπφκελε ρσξεηηθφηεηα πνπ είλαη κηθξφηεξε ησλ 100 

κνλάδσλ θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο θνξνινγείηαη θαη’ αλαινγία. 
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 «ζηφινο» ζεκαίλεη 2 ή πεξηζζφηεξα πινία, ηα νπνία αλήθνπλ άκεζα ή έκκεζα ζην ίδην 

πξφζσπν ή πξφζσπα ή ζε εηαηξείεο νη νπνίεο άκεζα ή έκκεζα αλήθνπλ ζε ηέηνην πξφζσπν ή 

πξφζσπα ή ζε εηαηξείεο νη νπνίεο αλήθνπλ ζηνλ ίδην φκηιν. 
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 Παξάξηεκα 1 ηνπ Ν. 44(Η)/2010 «πληειεζηέο θφξνπ ρσξεηηθφηεηαο γηα επηιέμηκνπο 

πινηνθηήηεο θαη λαπισηέο θππξηαθψλ θαη αιινδαπψλ πινίσλ» 
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χκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λφκνπ νξίδεηαη φηη 

πινία αιινδαπνχ λενινγίνπ ππφ ην θαζεζηψο ηεο παξάιιειεο λενιφγεζεο ζην 

Κππξηαθφ Νενιφγην, επηβάιιεηαη θφξνο ρσξεηηθφηεηαο ν νπνίνο πξνθαηαβάιιεηαη 

θαηά ην ρξφλν πνπ ελεξγείηαη ε παξάιιειε λενιφγεζε θαη θαιχπηεη φιν ην δηάζηεκα 

γηα ην νπνίν ηζρχεη ην θαζεζηψο ηεο παξάιιειεο λενιφγεζεο θαη δελ επηζηέθεηαη 

θάηη πνπ ηζρχεη θαη γηα ηα θππξηαθά πινία πνπ είλαη ππφ ην θαζεζηψο ηεο 

παξάιιειεο λενιφγεζεο ζε αιινδαπφ λενιφγην. ε πεξίπησζε φκσο πνπ ην πινίν 

δηαγξαθεί απφ ην Κππξηαθφ Νενιφγην πξηλ ηε ιήμε ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο 

παξάιιειεο λενιφγεζεο, ν θφξνο ρσξεηηθφηεηαο πνπ αληηζηνηρεί θαη έρεη 

πξνθαηαβνιηθά θαηαβιεζεί δελ επηζηξέθεηαη. 

ε πεξίπησζε πνπ ε θαηαβνιή ηνπ θφξνπ ρσξεηηθφηεηαο δελ 

πξαγκαηνπνηεζεί ν πινηνθηήηεο ππφθεηηαη ζε επηπιένλ επηβάξπλζε θαηά 10% 

εηεζίσο ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ ρσξεηηθφηεηαο γηα θάζε έηνο θαζπζηέξεζεο κέρξη 

λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ εμφθιεζε φινπ ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ
97

. 

ε πεξίπησζε παξνπιηζκνχ θππξηαθνχ πινίνπ θαηά ην άξζξν 11 ηνπ Ν. 

44(Η)/2010 θαη γηα πεξίνδν άλσ ησλ 3 κελψλ ν νθεηιφκελνο απφ ηνλ πινηνθηήηε 

θφξνο είλαη ίζνο κε κηα κείσζε θαηά 25% ησλ ζπληειεζηψλ θφξνπ ρσξεηηθφηεηαο 

ηνπ Πίλαθα 1. Δλψ ηελ ίδηα έθπησζε θφξνπ ιακβάλνπλ νη πινηνθηήηεο ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ ην πινίν ηνπο βξεζεί εθηφο ιεηηνπξγίαο είηε ιφγσ ζπληήξεζε, είηε 

ιφγσ πεηξαηείαο ή αλσηέξαο βίαο θιπ πξνζθνκίδνληαο βέβαηα ηα απαξαίηεηα 

έγγξαθα γηα θάζε πεξίπησζε.   

πσο ζηνπο πινηνθηήηεο θππξηαθψλ πινίσλ έηζη θαη ζηνπο πινηνθηήηεο 

θνηλνηηθψλ ή αιινδαπψλ πινίσλ επηβάιιεηαη εηήζηνο θφξνο ρσξεηηθφηεηαο ν νπνίνο 

ππνινγίδεηαη κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 1. Οη πινηνθηήηεο αιινδαπψλ πινίσλ 

πξέπεη λα πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο ψζηε λα δηθαηνχληαη λα επηιέμνπλ ην 

ζχζηεκα θφξνπ ρσξεηηθφηεηαο. Αλάκεζα ζε άιια, έλα κεξίδην ηνπ ζηφινπ ηνπο 

πξέπεη λα απνηειείηαη απφ θνηλνηηθά πινία θαη ην κεξίδην απηφ λα κελ κεησζεί γηα 

πεξίνδν ηξηψλ εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία επηινγήο θνξνιφγεζεο κε ην ζχζηεκα 

θφξνπ ρσξεηηθφηεηαο θαη ε εκπνξηθή θαη ζηξαηεγηθή δηαρείξηζε ηνπ ζηφινπ λα 

γίλεηαη απφ ηελ επηθξάηεηα ηεο ΔΔ/ΔΟΥ. 
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 Άξζξν 10 παξάγξαθνο 1 ηνπ Ν. 44(Η)/2010 
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Κάζε πινηνθηήηεο πνπ επηιέγεη ην ζχζηεκα θφξνπ ρσξεηηθφηεηαο πξέπεη λα 

παξακείλεη ζην ζχζηεκα γηα ηνπιάρηζηνλ 10 έηε δηαθνξεηηθά ν πινηνθηήηεο ππάγεηαη 

ζην θφξν εηζνδήκαηνο κε ηηο γεληθέο θαηαηάμεηο. ε πεξίπησζε πνπ ν πινηνθηήηεο 

απνζπξζεί  απφ ην ζχζηεκα απηφ πξηλ ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ ησλ 10 εηψλ, γηα ιφθνπο 

πιελ ηεο πψιεζεο ηνπ πινίνπ, ζα έρεη σο απνηέιεζκα λα πξέπεη λα θαηαβάιεη ην 

πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θφξνπ πνπ θαηέβαιε φζν 

βξηζθφηαλ ζην ζχζηεκα θφξνπ ρσξεηηθφηεηαο θαη ηνπ εηαηξηθνχ θφξνπ πνπ ζα 

έπξεπε λα θαηαβάιεη γηα ηελ ίδηα πεξίνδν αλ δελ ήηαλ εληαγκέλνο ζην ζχζηεκα 

θφξνπ ρσξεηηθφηεηαο. Δπηπξφζζεηα, ν πινηνθηήηεο ράλεη ην δηθαίσκα επηινγήο λα 

θνξνινγείηαη ζην ζχζηεκα θφξνπ ρσξεηηθφηεηαο κέρξη λα εθπλεχζεη νιφθιεξε ε 

πεξίνδνο ησλ 10 εηψλ. 

Σέινο ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 44(Η)/2010  νξίδεη, αλεμάξηεηα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

λφκσλ πεξί Φνξνινγίαο εηζνδήκαηνο
98

,  φηη δελ επηβάιιεηαη θαλέλαο άιινο θφξνο 

ζηνπο επηιέμηκνπο πινηνθηήηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα δελ επηβάιιεηαη θφξνο : 

1. ην εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε επηιέμηκνπ πινίνπ ζε 

επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηα απφ επηιέμηκν πινηνθηήηε. 

2. ην κέξηζκα κεηφρσλ ή κειψλ επηιέμηκνπ πινηνθηήηε, απφ θέξδε πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ πινίνπ ζε νπνηαδήπνηε ζρεηηθή 

επηιέμηκε λαπηηιηαθή δξαζηεξηφηεηα ή πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε πψιεζε 

νπνηνπδήπνηε επηιέμηκνπ πινίνπ ή κεξηδίνπ ηνπ πινίνπ, δηθαηψκαηνο ή 

ζπκθέξνληνο ζε απηφ. 

3. ην κέξηζκα κεηφρσλ ή κειψλ λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ είλαη απνδέθηεο άκεζα 

ή έκκεζα ζε θέξδε απφ ηελ εθκεηάιιεπζε επηιέμηκνπ πινίνπ, ζε επηιέμηκε 

λαπηηιηαθή δξαζηεξηφηεηα ή ζε θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε πψιεζε 

επηιέμηκνπ πινίνπ ή κεξηδίνπ, δηθαηψκαηνο ή ζπκθέξνληνο ζε απηφ. 

4. ηνλ ηφθν απφ θεθάιαηα θίλεζεο ή ζε εηζφδεκα πνπ απνθηά ν επηιέμηκνο 

πινηνθηήηεο απφ επηιέμηκε λαπηηιηαθή δξαζηεξηφηεηα ζε ηξαπεδηθνχο 

ινγαξηαζκνχο θαη εθφζνλ ην θεθάιαην ή ην εηζφδεκα απηφ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ζθνπνχο ρξεκαηνδνηηθνχο, εθκεηάιιεπζεο  ή ζπληήξεζεο ηνπ πινίνπ. 
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 Ν. 118(Η)/2002 «Ο πεξί Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο» άξζξν 4 
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5. ε νπνηνδήπνηε εηζφδεκα, κέξηζκα θαη θέξδνο ηνπ επηιέμηκνπ πινηνθηήηε 

πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ πψιεζε επηιέμηκνπ πινίνπ ή κεξηδίνπ, δηθαηψκαηνο ή 

ζπκθέξνληνο ζε απηφ θαη πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ πψιεζε κεηνρψλ ηεο 

πινηνθηήηξηαο εηαηξείαο. 

 

1.2 Φόπορ Ναςλωηών 

Δθηφο απφ ηνπο πινηνθηήηεο έλα άιιν κέξνο πνπ επηβαξχλεηαη κε θφξν είλαη νη 

λαπισηέο . Ζ θαηεγνξία απηή αθνξά θάζε λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν θαη βαξχλνληαη 

κε θφξν ρσξεηηθφηεηαο. Σν άξζξν 18 ηνπ λφκνπ απηνχ νξίδεη φηη νη επηιέμηκνη 

λαπισηέο πινίσλ ππφθεηληαη ζε θφξν ρσξεηηθφηεηαο
99

 θαη είλαη: 

 λαπισηήο θππξηαθνχ πινίνπ, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη θνξνινγηθφο 

θάηνηθνο θαη ην λαπισκέλν πινίν λα είλαη επηιέμηκν πινίν ην νπνίν 

απαζρνιείηαη ζε επηιέμηκε λαπηηιηαθή δξαζηεξηφηεηα. 

 λαπισηήο θνηλνηηθνχ πινίνπ, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη θνξνινγηθφο 

θάηνηθνο θαη ην λαπισκέλν πινίν λα είλαη επηιέμηκν πινίν ην νπνίν 

απαζρνιείηαη ζε επηιέμηκε λαπηηιηαθή δξαζηεξηφηεηα. 

 λαπισηήο ζηφινπ, πνπ απνηειείηαη απφ θνηλνηηθά θαη κε θνηλνηηθά πινία θαη 

ν νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο ηα λαπισκέλα πινία ηνπ 

ζηφινπ ηνπ είλαη επηιέμηκα πινία ηα νπνία απαζρνινχληαη ζε επηιέμηκε 

λαπηηιηαθή δξαζηεξηφηεηα. 

                                                           
99

 χκθσλα κε ην άξζξν 47 ηνπ Ν. 44(Η)/2010 Δπηιέμηκνη λαπισηέο: Α. ην ζχλνιν ηεο 

θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο ησλ πινίσλ πνπ έρνπλ λαπιψζεη θαη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

ζχζηεκα θφξνπ ρσξεηηθφηεηαο δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη, γηα πεξηζζφηεξν απφ 3 

ζπλερφκελεο θνξνινγηθέο πεξηφδνπο, ην 75% ηνπ ζπλφινπ ηεο θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο φισλ 

ησλ πινίσλ πνπ λαπιψλνληαη ή πνπ ηπγράλνπλ εθκεηάιιεπζεο απφ έλα επηιέμηκν λαπισηή 

θαη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζχζηεκα θφξνπ ρσξεηηθφηεηαο. Β. ην ζχλνιν ηεο θαζαξήο 

ρσξεηηθφηεηαο πινίσλ πνπ λαπιψλνληαη θαη πεξηιακβάλνληαη ζην ζχζηεκα θφξνπ 

ρσξεηηθφηεηαο δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη, γηα πεξηζζφηεξν απφ 3 ζπλερφκελεο 

θνξνινγηθέο πεξηφδνπο, ην 90% ηνπ ζπλφινπ ηεο θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο φισλ ησλ πινίσλ 

πνπ λαπιψλνληαη ή ηπγράλνπλ εθκεηάιιεπζεο απφ έλα επηιέμηκν λαπισηή θαη πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην ζχζηεκα θφξνπ ρσξεηηθφηεηαο. Δλψ θάζε πινίν πνπ λαπιψλεηαη ζα 

πξέπεη λα είλαη λενινγεκέλν ζε λενιφγην Κξάηνπο Μέινπο θαη ε δηαρείξηζε ηνπ πιεξψκαηνο 

θαη ε ηερληθή δηαρείξηζε απηνχ λα δηεμάγνληαη απφ ηελ επηθξάηεηα Κξάηνπο Μέινπο. 
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Έηζη ινηπφλ θάζε λαπισηήο πνπ λαπιψλεη  γπκλφ πινίν (bareboat charter), 

λαχισζε θαηά παξαρψξεζε (demise charter), ρξνλνλαχισζεο ή λαχισζεο γηα 

νξηζκέλν ηαμίδη είλαη επηιέμηκνο γηα ην ζχζηεκα θφξνπ ρσξεηηθφηεηαο. 

Κάζε επηιέμηκνο λαπισηήο πνπ επηιέγεη λα θνξνινγείηαη κε ην ζχζηεκα θφξνπ 

ρσξεηηθφηεηαο πξέπεη λα παξακείλεη ζην ζχζηεκα γηα πεξίνδν 10 εηψλ. Απφζπξζε 

απφ ην ζχζηεκα πξηλ ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ ησλ 10 εηψλ, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

επηβνιή πνηλψλ ίδησλ κε απηέο πνπ επηβάιινληαη ζηνπο πινηνθηήηεο θαη 

πεξηγξάθνληαη πην πάλσ. 

Γηα ηνπο λαπισηέο πνπ επηιέγνπλ λα ππαρζνχλ ζην ζχζηεκα θφξνπ 

ρσξεηηθφηεηαο ν λφκνο νξίδεη φηη δελ επηβάιιεηαη θαλέλαο άιινο θφξνο εθηφο απφ: 

1. Σν εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε επηιέμηκνπ 

λαπισκέλνπ πινίνπ ζε επηιέμηκε λαπηηιηαθή δξαζηεξηφηεηα απφ 

επηιέμηκν λαπισηή. 

2. Σν κέξηζκα κεηφρσλ ή κειψλ επηιέμηκνπ λαπισηή θαη απφ ηα θέξδε ή 

κεξίδην θεξδψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ επηιέμηκε λαπηηιηαθή 

δξαζηεξηφηεηα. 

3. Σν κέξηζκα κεηνρψλ ή κειψλ λνκηθνχ πξνζψπνπ ν νπνίνο είλαη 

απνδέθηεο άκεζα ή έκκεζα απφ ηα θέξδε επηιέμηκνπ λαπισηή απφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε επηιέμηκνπ λαπισκέλνπ πινίνπ ζε επηιέμηκε λαπηηιηαθή 

δξαζηεξηφηεηα 

4. Σνπο ηφθνπο απφ θεθάιαηα θίλεζεο ή ζε εηζφδεκα πνπ απνθηά ν 

επηιέμηκνο λαπισηήο απφ ζρεηηθή επηιέμηκε λαπηηιηαθή δξαζηεξηφηεηα 

ζε ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο, εάλ ηέηνην θεθάιαην θίλεζεο ή εηζφδεκα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζθνπνχο πιεξσκήο εμφδσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην 

λαπινζχκθσλν. 

Με ηελ ίδηα θιίκαθα πνπ αλαθέξζεθε ζηνπο πινηνθηήηεο (Πίλαθαο 1) 

επηβάιιεηαη θφξνο ρσξεηηθφηεηαο θαη ζηνπο επηιέμηκνπο λαπισηέο θνηλνηηθψλ 

πινίσλ ή θνηλνηηθνχ ζηφινπ. ηελ πεξίπησζε ηνπ λαπισηή θνηλνηηθνχ ζηφινπ
100

 ζα 

                                                           
100

 Άξζξν 25 Ν. 44(Η)/2010 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ - θφξνο ρσξεηηθφηεηαο επηιέμηκσλ λαπισηψλ 

αιινδαπψλ πινίσλ. 
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πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη, ηελ ζηηγκή πνπ ζα εληαρζεί ζην ζχζηεκα ηνπ θφξνπ 

ρσξεηηθφηεηαο, ην 60% ηνπ ζηφινπ ζε ρσξεηηθφηεηα πξέπεη λα είλαη θνηλνηηθά 

πινία.  Δάλ ηα θνηλνηηθά πινία είλαη ιηγφηεξα απφ 60% ηνπ ζηφινπ ζε ρσξεηηθφηεηα,  

ζα πξέπεη έλα κεξίδην ηνπ ζηφινπ λα απνηειείηαη απφ θνηλνηηθά πινία θαη ην κεξίδην 

πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηα θνηλνηηθά πινία λα κελ κεηαβιεζεί γηα ηα επφκελα 3 έηε 

απφ ηελ εκεξνκελία επηινγήο θνξνιφγεζεο κε ην ζχζηεκα θφξνπ ρσξεηηθφηεηαο. 

 

1.3 Φόπορ Γιασειπιζηών Πλοίων 

Κάζε δηαρεηξηζηήο πινίνπ ν νπνίνο πξνζθέξεη ππεξεζίεο δηαρείξηζεο 

πιεξψκαηνο ή ππεξεζίεο ηερληθήο δηαρείξηζεο ζεσξείηαη φηη είλαη επηιέμηκνο γηα ην 

ζχζηεκα θφξνπ ρσξεηηθφηεηαο αλ ηθαλνπνηεί ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο. Απηέο 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηε δηαηήξεζε πιήξσο ζηειερσκέλνπ γξαθείνπ ζηελ Κχπξν, ηελ 

εξγνδφηεζε ηθαλνχ ζε αξηζκφ θαη πξνζφληα πξνζσπηθνχ (εθ ησλ νπνίσλ ην 51 % λα 

είλαη πνιίηεο Κξάηνπο Μέινπο) θαη ηνπιάρηζην ηα 2/3 ηεο δηαρείξηζεο λα γίλεηαη απφ 

ηελ επηθξάηεηα Κξάηνπο Μέινπο. Δπηπξφζζεηα, έλα κεξίδην ηνπ ζηφινπ πνπ 

δηαρεηξίδεηαη ν δηαρεηξηζηήο πινίνπ πξέπεη λα θέξεη θνηλνηηθή ζεκαία θαη ην κεξίδην 

απηφ λα κελ κεησζεί γηα πεξίνδν ηξηψλ εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία επηινγήο 

θνξνιφγεζεο κε ην ζχζηεκα θφξνπ ρσξεηηθφηεηαο. Αθφκε, φια ηα πινία θαη ηα 

πιεξψκαηα πνπ δηαρεηξίδεηαη πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα ζρεηηθά δηεζλή 

πξφηππα θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ αλαθνξηθά κε ηε πξνζηαζία θαη 

αζθάιεηα ηνπ πινίνπ, ηελ θαηάξηηζε θαη πηζηνπνίεζε ησλ λαπηηθψλ, ηηο 

πεξηβαιινληηθέο επηδφζεηο, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο επί ηνπ πινίνπ. 

Αλάινγα κε ηελ ππεξεζία δηαρείξηζεο πνπ πξνζθέξεηαη, πξέπεη λα 

πιεξνχληαη θαη θάπνηεο άιιεο απαηηήζεηο απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο, φπσο ε πιήξεο 

ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο Ναπηηθήο Δξγαζίαο ηνπ 2006 (MLC 

2006) γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο πιεξψκαηνο θαη ε πηζηνπνίεζε κε βάζε ηνλ Κψδηθα 

ΗΒΜ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ηερληθήο δηαρείξηζεο. 

Σν ζχζηεκα θφξνπ ρσξεηηθφηεηαο θαιχπηεη θέξδε απφ ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο πιεξψκαηνο ή ηερληθήο δηαρείξηζεο, κεξίζκαηα πνπ 

θαηαβάιινληαη άκεζα ή έκκεζα θαη πξνέξρνληαη απφ ηέηνηα θέξδε θαη ηφθνπο απφ 



98 

 

θεθάιαην θίλεζεο ή θεθάιαην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζθνπνχο δηαρείξηζεο ησλ 

πινίσλ. 0 πεξηνξηζκφο ησλ 10 εηψλ ηζρχεη θαη γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο πινίσλ. 
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Z. ςμπεπάζμαηα αναθοπικά με ηο ιζσύον θεζμικό και 

θοπολογικό πλαίζιο πποζέλκςζηρ ναςηιλιακών εηαιπειών ζε 

Δλλάδα και Κύππο 

 

1. ςμπεπάζμαηα για ηο ιζσύον θεζμικό και θοπολογικό πλαίζιο 

πποζέλκςζηρ ναςηιλιακών εηαιπειών ζε Δλλάδα 

Ζ Διιάδα είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα λαπηηθά θξάηε ζηνλ θφζκν. Ζ 

Διιεληθή εκπνξηθή λαπηηιία, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ 

ηνκέα ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο. ήκεξα ε Διιεληθή νηθνλνκία βξίζθεηαη ζε έλα 

πνιχ δχζθνιν πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, θάηη πνπ εληείλεηαη ιφγσ ησλ 

δηεζλψλ γεληθφηεξα πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ. Ζ εγεηηθή ζέζε ηεο 

ειιελφθηεηεο λαπηηιίαο ζηελ παγθφζκηα αγνξά θαη ε ζπλεηζθνξά ηεο ζηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία κπνξεί λα νδεγήζεη ηε ρψξα ζηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε.  

Ο Πεηξαηάο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θέληξν ην νπνίν επηιέγνπλ αιινδαπέο 

λαπηηιηαθέο εηαηξείεο (θπξίσο ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ) γηα ηελ άζθεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. ήκεξα, πεξίπνπ 1200 λαπηηιηαθέο εηαηξείεο έρνπλ 

εγθαηαζηήζεη ηα γξαθεία ηνπο ζηελ Διιάδα θαη δηαρεηξίδνληαη απφ ηνλ Πεηξαηά ην 

ζχλνιν ηνπ Διιελφθηεηνπ ζηφινπ (πάλσ απφ 3.200 πνληνπφξα πινία κε ειιεληθή 

ζεκαία). Σα δπλεηηθά νθέιε απφ ηελ πξνζέιθπζε λαπηηιηαθψλ επελδχζεσλ απφ ην 

εμσηεξηθφ ζηε ρψξα καο κπνξεί είλαη πνιχ κεγάια θαη ελδέρεηαη λα γίλνπλ νξαηά 

αθφκα θαη ζε ρξνληθφ νξίδνληα ηξηεηίαο. 

Θα πξέπεη λα γίλεη απνδεθηφ φηη, γηα ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ, γηα λα 

θαηαθέξνπκε λα πξνζειθχζνπκε λαπηηιηαθέο επελδχζεηο εμαξηάηαη θπξίσο απφ : α. 

ην ζηαζεξφ νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ ππφβαζξν, β. ην εζληθφ ρέδην γηα ηε λαπηηιία, γ. 

ηελ αμηνπνίεζε θαη αλάπηπμε ππνδνκψλ, δ. ηελ ελίζρπζε λαπηηιηαθήο εθπαίδεπζεο, 

ε. πξνζέιθπζε μέλσλ λαπηηιηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, δ. ελίζρπζε ησλ ζπλαθψλ 

θιάδσλ κε ηε λαπηηιηαθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηέινο απφ ηελ ελίζρπζε ησλ ππφινηπσλ 

θιάδσλ. 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. ε ειιελφθηεηνο λαπηηιία ην 2009 

ζπλεηζέθεξε άκεζα ή έκκεζα ζηα θνξνινγηθά έζνδα ηνπ θξάηνπο 790 εθαη. επξψ θαη 
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192 ρηιηάδεο ζέζεηο εξγαζίαο. Οη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ηνλ ίδην ρξφλν ζπλεηζέθεξαλ 

άκεζα ζηε ρψξα 8,4 δηζ. επξψ πξνζηηζέκελε αμία. 

Ζ πνληνπφξνο λαπηηιία κπνξεί λα απνιακβάλεη επλντθφ θνξνινγηθφ πιαίζην 

ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ππφινηπνπο θιάδνπο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, σζηφζν κηα 

δπζκελή γηα ηνλ θιάδν κεηαβνιή ησλ θνξνινγηθψλ ξπζκίζεσλ, δελ πξφθεηηαη λα 

ζπλεηζθέξεη ζηελ πξνζέιθπζε ηεο δηεζλνχο λαπηηιίαο.  Αληίζεηα ελδέρεηαη λα 

νδεγήζεη ζε κεηαλάζηεπζε πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε, ζηελ έμνδν δειαδή 

ζεκαληηθνχ κέξνπο ηνπ ειιελφθηεηνπ ζηφινπ ζην εμσηεξηθφ. 

Ζ λαπηηιηαθή πνιηηηθή πξέπεη λα αλεμαξηεηνπνηεζεί απφ ηνλ πνιηηηθφ θχθιν, 

κε ηελ πηνζέηεζε ελφο ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ αλάπηπμεο κε επξεία πνιηηηθή θαη 

θνηλσληθή ζηήξημε. Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε αλάπηπμε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο 

ηνπ Πεηξαηά σο ελφο θέληξνπ λαπηηιίαο είλαη απαξαίηεην, δηφηη ζα θαηαθέξεη λα 

ζπγθεληξψζεη ην ζχλνιν ηνπ λαπηηιηαθνχ πιέγκαηνο (Maritime Cluster) κε ζθνπφ 

ηελ κεηαηξνπή ηνπ ζε αληαγσληζηηθφ πφιν έιμεο γηα ηελ παγθφζκηα λαπηηιία. 

 

Οη λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα εθκεηαιιεπφκελεο ηηο επλντθέο 

δηαηάμεηο ησλ Α.Ν 89/1967 θαη Α.Ν. 378/1968 ίδξπζαλ γξαθεία θαη ππνθαηαζηήκαηα 

ζηελ Διιάδα. Άιισζηε φπσο έρεη αλαθεξζεί ζηελ εξγαζία απηή ην ειάρηζην πφζν 

ζπλαιιάγκαηνο πνπ φθεηιαλ λα εηζάγνπλ ηα γξαθεία απηά ζηε ρψξα απνηέιεζε 

κεγάιν θίλεηξν γηα λα εγθαηαζηαζνχλ νη εηαηξείεο απηέο ζηελ Διιάδα θαη 

ηαπηφρξνλα έδσζε ζην Διιεληθφ θξάηνο κηα ζεκαληηθή αλάζα ζηα δεκνζηνλνκηθά 

πξνβιήκαηα. Οη θπβεξλήζεηο πνπ αθνινχζεζαλ κεηά ηελ κεηαπνιίηεπζε θαηάθεξαλ 

λα δεκηνπξγήζνπλ ηνλ Πεηξαηά σο έλα αληαγσληζηηθφ λαπηηιηαθφ θέληξν θαη σο έλα 

ζεκείν ν ζηφρνο απηφο επηηεπρζεί. ην πέξαζκα φκσο ηνπ ρξφλνπ ε θαηάζηαζε 

άξρηζε λα θζίλεη θαη ηδηαίηεξα ζήκεξα πνπ νη θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο 

ζπγθπξίεο ηεο Διιάδαο (αιιά θαη ζε παγθφζκην επίπεδν) δηαλχνπλ κηα πεξίνδν 

θξίζεο. 
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Πεγή: Ναπηηθφ Δπηκειεηήξην  

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηελ δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ 

ειιελφθηεηνπ ζηφινπ ζε ζπλδηαζκφ κε πφζα απφ απηά βξίζθνληαη ππφ Διιεληθή 

ζεκαία. πγθεθξεκέλα παξαηεξνχκε Διιεληθά πινία σο πνζνζηφ ησλ 

Διιελφθηεησλ πινίσλ (ζε ηφλνπο) απφ ην 1989 κέρξη ην 2011. Παξαηεξφληαο ην 

δηάγξακκα απφ ην 1989 κέρξη ζήκεξα παξαηεξνχκε κηα ηάζε κείσζεο γεγνλφο πνπ 

νθείιεηαη ζην πςειφ θφζηνο θαη ππνρξεψζεο πνπ έρνπλ ηα ππφ ειιεληθή ζεκαία 

πινία ζε ζχγθξεζε πάληα κε ηηο ρψξεο πνπ είλαη γλσζηέο σο ζεκαίεο επθαηξίαο. 

πσο έρεη αλαθεξζεί απφ ηα πξψηα θηφιαο θεθάιαηα σο ζεκαία επθαηξίαο (flag of 

convenience) ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ έδσζε ν Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο 

πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (OECD) ην 1959 «ραξαθηεξίδνληαη νη ζεκαίεο θάπνησλ 

ρσξψλ φπσο ηεο Ληβεξίαο, ηνπ Παλακά, ηεο Κφζηα Ρίθα θαη ηεο Ολδνχξαο ησλ 

νπνίσλ νη λφκνη επί ηεο νπζίαο δηεπθνιχλνπλ ηα λενινγεκέλα ππφ ηελ ζεκαία ηνπο 

πινία μέλεο πινηνθηεζίαο αληίζεηα απφ φηη ηζρχνπλ ζηηο λαπηηιηαθέο θαη άιιεο ρψξεο 

ζηηο νπνίεο ην δηθαίσκα ρξεζηκνπνίεζεο ηεο ζεκαίαο ηνπο παξέρεηαη κε απζηεξνχο 

πεξηνξηζκνχο πνπ ζπλεπάγνληαη βαξηέο ππνρξεψζεηο. Δλψ πάλσ απφ ην 50% ηνπ 

παγθφζκηνπ ζηφινπ θέξεη κηα ζεκαία αλνηρηνχ λενινγίνπ. 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη δηάγξακκα ζην νπνίν θαίλεηαη ν αξηζκφο Διιεληθψλ 

πινίσλ σο πνζνζηφ ησλ Διιελφθηεησλ πινίσλ 
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Καη ζε απηφ ην δηάγξακκα παξαηεξείηαη απφ ην 1989 κέρξη 2011 κηα ζπλερήο 

κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ειιελφθηεησλ πινίσλ ππφ Διιεληθή ζεκαία. Οη ιφγνη πνπ 

νθείιεηαη ε ζηαδηαθή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πινίσλ ππφ Διιεληθή ζεκαία αιιά 

θαη ε κείσζε ζε ηφλνπο νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο πνηθίινπλ.  

Αξρηθά νθείιεηαη ζηηο δεδνκέλεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο Διιάδαο (θαη ζε 

παγθφζκην επίπεδν) πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη επελδπηηθή πξνζπκία 

ησλ εθνπιηζηψλ, ηδηαίηεξα κεηά ην 2006. Παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ ηεο 

παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο  λα είλαη πην ζπγθξαηεκέλνη ζηηο φπνηεο 

επελδχζεηο δηαηεξψληαο ζε ξεπζηφ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πεξηνπζίαο ηνπο. Δπίζεο 

παξαηεξείηαη κηα ηάζε απφ ηελ πιεπξά ησλ εθνπιηζηψλ λα πξνζπαζνχλ λα 

δηαηεξήζνπλ ηα ιεηηνπξγηθά ηνπο έμνδα θαηά ην δπλαηφ ρακειά κε απνηέιεζκα ην 

δηαηεξνχλ θαη λα ζπληεξνχλ έλα ρακειφ αξηζκφ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κε φζν ην 

δπλαηφ ρακειφηεξνπο κηζζνχο. 

Έλα αθφκε πξφβιεκα ην νπνίν δελ παξαθηλεί μέλνπο επελδπηέο λα 

εγθαηαζηήζνπλ λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ή γξαθεία ζηελ Διιάδα είλαη ε απνπζία 

θαηάιιεισλ ππνδνκψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Ναπηηιίαο. Βέβαηα ζα πξέπεη λα 
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ηνλίζνπκε φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά έρνπλε γίλεη ζεκαληηθέο 

ελέξγεηεο  γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ιηκέλα ψζηε λα γίλεη αληαγσληζηηθφ θαη ζχγρξνλν 

ηζάμην κε ηα κεγαιχηεξα ιηκάληα ηνπ θφζκνπ παξφια απηά πξέπεη πνιιά λα γίλνπλ 

θαη νη δπζθνιίεο είλαη πνιιέο. Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο 

εθηφο απφ ηελ επέθηαζε ηνπ ιηκέλα κεγάιε βαξχηεηα δίλεηαη θαη ζην θνκκάηη ηεο 

θξνπαδηέξαο πξνζπαζψληαο λα δεκηνπξγεζνχλ λέεο εγθαηαζηάζεηο νη νπνίεο ζα 

κπνξνχλ λα ππνδέρνληαη ηα κεγαιχηεξα θξνπαδηεξφπινηα ηνπ θφζκνπ. Έλα κεγάιν 

αγθάζη ηεο Διιεληθήο λαπηηιίαο είλαη απηφ ηεο λαππεγνεπηζθεπαζηηθήο δψλεο ε 

νπνία ζήκεξα βξίζθεηαη ζε πνιχ δχζθνιε ζέζε ηφζν ησλ εζσηεξηθψλ πξνβιεκάησλ 

πνπ έρεη φζν θαη ηνπ κεγάινπ αληαγσληζκνχ απφ ηηο γχξν πεξηνρέο (Σνπξθία, 

Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ρσξψλ ηεο Άπσ αλαηνιήο). ηα πξνβιήκαηα ππνδνκήο 

κπνξνχκε λα εληάμνπκε θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην ζέκα ησλ Διιήλσλ 

αμησκαηηθψλ θαη λαπηηθψλ. Πξνβιήκαηα πνπ πεγάδνπλ θπξίσο απφ θαθή 

πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ ζρνιψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ. 

Κιείλνληαο ην Διιεληθφ θνκκάηη ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη θαλεξφ φηη ν 

Διιελαο λνκνζέηεο βξίζθεηαη ζην ζσζηφ δξφκν γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ 

λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ αιιά ιφγσ ησλ δχζθνισλ νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ πνπ 

αληηκεηνπίδεη ε ρψξα καο, αιιά θαη νιφθιεξε ε Δπξψπε, έρεη λα δηαλίζεη κεγάιν 

δξφκν αθφκε πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζεη ζηνλ Πεηξαηά λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο νη 

νπνίεο ζα ιεηηνπξγήζνπλ θάησ απφ έλα πγεηέο επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, 

πξνθεηκέλνπ ην Διιεληθφ θξάηνο ζα σθειεζεί νηθνλνκηθά απφ ηελ εηζξνή 

ζπλαιιάγκαηνο αιιά θαη θνηλσληθά απφ ην άλνηγκα λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο γχξν απφ 

ηνλ λαπηηιηαθφ θιάδν ζε κηα επνρή πνπ αλεξγία αγγίδεη ην 30%. 

2. Σσμπεράσματα για το ιστύον θεσμικό και υορολογικό πλαίσιο 

προσέλκσσης ναστιλιακών εταιρειών στη Δημοκρατία της 

Κύπροσ 

ζνλ αθνξά ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ ζηελ 

Γεκνθξαηία ηεο Κχπξνπ ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη απηή βαζίδεηαη θπξίσο ζε ηξεηο 

ππιψλεο. Ο πξψηνο είλαη ην ζχζηεκα δηθαίνπ ηεο Κχπξν ην νπνίν βαζίδεηαη ζην 

Αγγινζαμνληθφ δίθαην. Ζ Κχπξνο πξνζθέξεη ζχγρξνλεο θαη απνδνηηθέο λνκηθέο, 

ινγηζηηθέο θαη ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο βαζηζκέλεο ζηηο αγγιηθέο πξαθηηθέο. 
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Σν δεχηεξν είλαη ζχζηεκα λενιφγεζεο πνπ παξέρεη ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία 

θαη θπξίσο ζηε δπλαηφηεηα παξάιιειεο λενιφγεζεο. Ζ Κππξηαθή ζεκαία είλαη κηα 

ζεκαία θχξνπο θαη αμηνπηζηίαο θαη πξνζθέξεη έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ 

πιενλεθηεκάησλ ζηνπο πινηνθηήηεο πνπ εγγξάθνπλ ηα πινία ηνπο ζην θππξηαθφ 

λενιφγην φπσο: α. Μηα Δπξσπατθή ζεκαία πνπ είλαη ηαμηλνκεκέλε ζηηο Λεπθέο 

Λίζηεο ησλ Μλεκνλίσλ πλελλφεζεο ηνπ Σφθπν θαη ηνπ Παξηζηνχ θαη εμαηξείηαη απφ 

ηε Λίζηα Πξνηεξαηφηεηαο Διέγρνπ ηεο Αθηνθπιαθήο ησλ ΖΠΑ κε απνηέιεζκα ηε 

κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο ησλ επηζεσξήζεσλ ησλ πινίσλ θαη ιηγφηεξεο θαζπζηεξήζεηο 

ζηα ιηκάληα ησλ Μλεκνλίσλ φπσο θαη ζηα ιηκάληα ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ 

Ακεξηθήο, β. ηα λαπηηιηαθά γξαθεία ζε Νέα Τφξθε, Λνλδίλν, Ρφηηεξληακ, Πεηξαηά, 

Βξπμέιιεο θαη Ακβνχξγν, ηα νπνία πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηα θππξηαθά 

πινία, γ. Ζ Γεκνθξαηία ηεο Κχπξνπ έρεη ζπλάςεη Γηκεξείο πκθσλίεο ζπλεξγαζίαο 

ζε ζέκαηα εκπνξηθήο λαπηηιίαο κε 23 ρψξεο, κέζσ ησλ νπνίσλ ηα θππξηαθά πινία 

ηπγράλνπλ επλντθφηεξεο κεηαρείξηζεο ζηα ιηκάληα ησλ ρσξψλ απηψλ. Οη ζπκθσλίεο 

κε ηηο ρψξεο πνπ παξαδνζηαθά παξέρνπλ λαπηεξγαηηθφ δπλακηθφ, πξνλννχλ γηα 

ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο εξγαζίαο θαη επίιπζε εξγαηηθψλ δηαθνξψλ. Απηφ είλαη 

πιενλέθηεκα ηφζν γηα ηνπο πινηνθηήηεο φζν θαη γηα ηνπο λαπηηθνχο. 

Σν ηξίην είλαη ην λέν θνξνινγηθφ ζχζηεκα πνπ πξνζθέξεη (tonnage tax) ε 

Γεκνθξαηία ηεο Κχπξνπ απφ ην 2010. Απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο ηα πιενλεθηήκαηα 

πνπ απνθηά κηα λαπηηιηαθή εηαηξεία είλαη: α. Σν θαηλνχξην θνξνινγηθφ ζχζηεκα 

Φφξνπ Υσξεηηθφηεηαο ην νπνίν επεθηείλεη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο 

πινηνθηήηεο θππξηαθψλ πινίσλ θαη ζηνπο δηαρεηξηζηέο πινίσλ, ζηνπο πινηνθηήηεο 

αιινδαπψλ πινίσλ θαη ζηνπο λαπισηέο, β. Με επηβνιή θφξνπ ζηα θέξδε απφ ηε 

ιεηηνπξγία ή δηαρείξηζε πινίνπ εγγεγξακκέλνπ ζην Κππξηαθφ Νενιφγην, νχηε ζηα 

κεξίζκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ πινηνθηήηξηα εηαηξεία, νχηε θαη ζηα θεθαιαηνπρηθά 

θέξδε απφ πψιεζε πινίνπ, γ. Με επηβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο ζηηο απνιαβέο ησλ 

λαπηηθψλ, δ. Υακειά ηέιε εγγξαθήο πινίσλ, ε. Δπλντθφ ζχζηεκα Φφξνπ 

Υσξεηηθφηεηαο βάζεη ηεο θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ πινίνπ, δ. Με επηβνιή ηέινπο 

ραξηνζήκνπ ζε πξάμεηο ππνζήθεο ή ζε άιιεο εμαζθαιίζεηο, ε. πκβάζεηο απνθπγήο 

δηπιήο θνξνινγίαο κε 43 ρψξεο, ζ. Ζ Κχπξνο είλαη κέινο ηεο Δπξσδψλεο, η. Πιήξεο 

πξνζηαζία ρξεκαηνδνηψλ θαη ελππφζεθσλ δαλεηζηψλ, θ. Υακειφ θφζηνο ζχζηαζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο εηαηξεηψλ ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ιίγσλ εκεξψλ. 
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ηνλ παξαπάλσ πίλαθα κπνξνχκε λα δνχκε απφ ην 1963 κέρξη ην 2011 ηελ 

αλάπηπμε ηνπ Κππξηαθνχ ζηφινπ. Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε φηη απφ ην 1963 κέρξη 

θαη ην 2001 ππήξμε κηα ζπλερήο απμεηηθή ηάζε ηνπ Κππξηαθνχ ζηφινπ γεγνλφο πνπ 

νθείιεηαη ζηα παξαπάλσ πξνλφκηα πνπ παξέρεη ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία ζε πινία 

πνπ πςψλνπλ Κππξηαθή ζεκαία θαζψο επίζεο θαη ζην ζηαζεξφ ζεζκηθφ θαη 

θνξνινγηθφ πιαίζην πνπ παξέρεη ζε απηά. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε Κππξηαθή θπβέξλεζε έρεη πηνζεηήζεη κηα ζεηξά 

κέηξσλ ψζηε λα δηαηεξήζεη πςειά επίπεδα αζθαιείαο ηνπ εκπνξηθνχ ζηφινπ ηεο 

αιιά θαη λα κεηψζεη φζν κπνξεί ηα λαπηηθά αηπρήκαηα. Με ηα κέηξα απηά ε Κχπξνο 

θαηάθεξε λα ζπκπεξηιεθζεί ζηε Λεπθή ιίζηα ηφζν ηνπ Μλεκνλίνπ πλελλφεζεο ησλ 

Παξηζίσλ γηα ηνλ έιεγρν θξάηνπο ιηκέλα, φζν θαη ηνπ Μλεκνλίνπ ηνπ Σφθπν. 

εκαληηθφ επίζεο επίηεπγκα ήηαλ λα αθαηξεζεί απφ ηελ Λίζηα πξνηεξαηφηεηαο 

ειέγρνπ ηεο Ακεξηθαληθήο αθηνθπιαθήο θαη λα απνηειέζεη ζηαζκφο πξνζέιθπζεο γηα 

πινηνθηήηεο θαη πινίν-δηαρεηξηζηέο πνπ έρνπλ ζπλαιιαγέο κε Ακεξηθαληθά εδάθε. 

Έλα κεγάιν πξφβιεκα πνπ έρεη απαζρνιήζεη ηελ παγθφζκηα λαπηηιία είλαη 

απηφ ηεο πεηξαηείαο. Γηα ην ζέκα απηφ ε Κππξηαθή θπβέξλεζε θαη ην Σκήκα 

Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο έρεη εθδψζεη κηα ζεηξά απφ εγθχθιηνπο πνπ δίλνπλ 
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πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο γηα ηελ απνθπγή ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ φπσο είλαη ε 

πεηξαηεία. Πξφζθαηα έρεη δεκηνπξγεζεί κηα λέα λνκνζεζία ε νπνία ξπζκίδεη κεηαμχ 

άιισλ θαη ηελ ρξήζε έλνπισλ θξνπξψλ ζηα Κππξηαθά πινία πνπ βξίζθνληαη ζε 

πεξηνρέο πςεινχ θηλδχλνπ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

ην θεθάιαην απηφ παξαηίζεληαη πίλαθεο  πνπ απνηππψλνπλ ην κέγεζνο ηεο 

Διιεληθήο θαη Κππξηαθήο λαπηηιίαο. Δπίζεο παξαηίζεληαη ζρεηηθά έγγξαθα 

αλαθνξηθά κε ηηο εηαηξείεο θαη ηνπο λφκνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ ζην θείκελν ηεο 

εξγαζίαο. 

 

DATE  SHIPS DW GT 

March  1988 2,487 85,047,436 47,269,018 

March 1989 2,428 81,928,296 45,554,419 

February 1990 2,426 84,439,159 46,580,539 

March 1991 2,454 87,102,785 47,906,852 

March 1992 2,688 98,218,176 53,891,528 

March 1993 2,749 103,958,104 56,918.268 

March 1994 3,019 120,650,373 66,342,046 

March 1995 3,142 126,128,352 71,666,943 

March 1996 3,246 129,737,336 75,156,763 

March 1997 3,204 127,782,567 74,982,110 

February 1998 3,358 133,646,831 78,900,843 

March 1999 3,424 139,255,184 83,454,890 

March 2000 3,584 150,966,324 90,227,491 

March 2001 3,618 168,434,370 100,220,348 

March 2002 3,480 164,613,935 98,195,100 

May 2003 3,355 171,593,487 103,807,860 
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March 2004 3,370 180,140,898 108,929,135 

March 2005 3,338 182,540,868 109,377,819 

March 2006 3,397 190,058,534 113,603,803 

February 2007 3699 218,229,552 129,765,470 

February 2008 4,173 260,929,221 154,599,274 

February 2009 4, 161 263,560,741 156,214,619 

February 2010 3,996 258,121,898 152,616,046 

March 2011 3,848 261,675,981 153,128,919 

 

Αξηζκφο πινίσλ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ έιεγρν Διιήλσλ εθνπιηζηψλ απφ ην 1988 – 

2011. χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ε Lloyd’s Register of Shipping – 

Fairplay ε ειιεληθή θαηνρή ζηφινπ κεηψζεθε φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ πινίσλ, 

αιιά έρεη απμεζεί απφ ηελ άπνςε ηεο νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο. χκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία απηά, απφ 3.3.2011, εθνπιηζηέο ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ ειέγρνπλ 3.848 

πινία δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ, κε 261.675.981 ζπλνιηθνχ dwt θαη 153.128.919 

ζπλνιηθνχ GT, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 621 λεφηεπθησλ πινίσλ, δηαθφξσλ 

θαηεγνξηψλ. ε ζχγθξηζε κε ηα δεδνκέλα ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο, απηφ 

αληηπξνζσπεχεη κηα κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 148 ζθαθψλ, αιιά θαη ηελ αχμεζε ησλ 

3.554.083 DWT θαη 512.873 GT. 
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ηνλ παξαπάλσ πίλαθα κπνξνχκε λα δνχκε δεκνζηνπνηεκέλα ζηνηρεία απφ Lloyd’s 

Register of Shipping – Fairplay πνπ αλαθέξεηαη ζηελ λενιφγεζε πινίσλ εθνπιηζηψλ 

Διιεληθψλ ζπκθεξφλησλ ζε πνζνζηφ αλά ρψξα πνπ έρνπλ λενινγεκέλα ηα πινία 

ηνπο.  Παξαηεξνχκε φηη ππν Διιεληθή ζεκαία βξίζθεηαν ην 25% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

πινίσλ Διιεληθψλ ζπκθεξφλησλ, αθνινπζνχλ ε Ληβεξία, Μάιηα θαη νη λήζνη 

Μάξζαι κε πνζνζηά 16%, 13% θαη 12%, ελψ ππφ Κππξηαθή ζεκαία βξίζθεηαη ην 

7% πινίσλ Διιεληθψλ ζπκθεξφλησλ. 

 

 

 

 

 

 

Main Registries in DW of Greek Controlled 

Ships

Malta

13% Liberia

16%

Cyprus

7%

Bahamas

7%

Greece

25%

Panama

11%

Others

6%

Saint Vincent and 

the Grenadines

1%

Marshal Islands

12%

Isle of Man

2%
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Country 

Number of 

ships 

lost/gained 

 

DW lost/gained 

 

GT lost/gained 

Panama -117 -5,706,320 -3,486,668 

Cyprus -13 -985,256 -674,215 

Greece -52 -790,156 -781,651 

St. Vincent & The Grenadines -10 -464,505 -276,016 

Bahamas 7 544,445 140,732 

Malta -6 1,034,765 349,502 

Liberia 11 2,516,029 1,574,403 

Marshall Islands 6 3,063,181 1,549,553 

 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα κπνξνχκε λα απνθηήζνπκε έλα κέηξν ζχγθξηζεο ηνπ 

παξαξηήκαηνο, ε νπνία δίλεη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ πινίσλ θαζψο επίζεο θαη ηελ 

ζπλνιηθή DW ρσξεηηθφηεηα θαη ην ζπλνιηθφ GT, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο 

Έιιελεο πινηνθηήηεο θαηά ηα έηε 2010 2011. Παξαηεξνχκε ηελ παλακατθή ζεκαία 

λα έρεη ππνζηεί ηε κεγαιχηεξε απψιεηα, κε κείσζε -117 πινίσλ ζηελ ζεκαία ηνπο, 

αθνινπζεί ε Διιάδα, κε απψιεηα 52 πινίσλ, ε Κχπξνο κε 13 πινία, ν Άγηνο 

Βηθέληηνο θαη Γξελαδίλεο κε 10 πινία. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε Ληβεξία θέξδηζε 11 

πινία, νη Μπαράκεο 7 θαη ηα λεζηά Μάξζαι 6 πινία. 
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Παξαθάησ παξαηίζεηαη Καηαζηαηηθφ ίδξπζεο Ναπηηθήο εηαηξείαο ηνπ Ν. 959/1979 

ΤΜΒΑΖ ΤΣΑΖ ΝΑΤΣΗΚH ΔΣΑΗΡΗΑ Ν. 959/79 

 
ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 

η……………… ζήκεξα ηελ ……… 2000, κεηαμχ ησλ:  

α) ………… ……………. ηνπ ………., θαηνίθνπ…………, νδφο ………………………αξ. 

……………………, …………………………….. ππεθφνπ, θαηφρνπ ηνπ ππ’ αξηζκ. ……. 

Γειηίνπ Αζηπλ. Σαπηφηεηνο πνπ εθδφζεθε ζηηο …………….. απφ ην …………, θαη  

β) …………... ………………. ηνπ …………, θαηνίθνπ ……………, νδφο 

………………………αξ. ……………………, …………………………….. ππεθφνπ, 

θαηφρνπ ηνπ ππ’ αξηζκ. ……. Γειηίνπ Αζηπλ. Σαπηφηεηνο πνπ εθδφζεθε ζηηο …………….. 

απφ ην …………, νη νπνίνη ζην εμήο ζα απνθαινχληαη ράξηλ ζπληνκίαο «νη Ηδξπηέο» 

ζπκθσλνχληαη θαη γίλνληαη ακνηβαίσο απνδεθηά ηα αθφινπζα: 

 

1. ΤΣΑΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

πληζηάηαη Ναπηηθή Δηαηξία ζχκθσλα κε ην Νφκν 959/1979, δηεπφκελε απφ ηνπο θαησηέξσ 

φξνπο θαη ζπκθσλίεο, ππφ ηνπο νπνίνπο απηή ιεηηνπξγεί, θαη νη νπνίνη γίλνληαη απνδεθηνί 

απφ φινπο ηνπο Ηδξπηέο: 

 

2. ΔΠΧΝΤΜΗΑ, ΔΓΡΑ, ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 

2.1. Ζ επσλπκία ηεο εηαηξίαο είλαη «…………………………. ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ». ηελ 

Αγγιηθή γιψζζα ε επσλπκία ηεο εηαηξίαο απνδίδεηαη σο «…………….. MARITIME 

COMPANY».  

2.2. Έδξα ηεο εηαηξίαο είλαη ν Γήκνο ……………. (νδφο ………… αξ. ……………..). Με 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξίαο κπνξεί λα ηδξπζνχλ νπνπδήπνηε ζηελ 

Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή ππνθαηαζηήκαηα ή γξαθεία ηεο εηαηξίαο.  

2.3.1. Απνθιεηζηηθφο ζθνπφο ηεο εηαηξίαο είλαη ε θπξηφηεηα Διιεληθψλ εκπνξηθψλ πινίσλ, ε 

εθκεηάιιεπζε ή δηαρείξηζε ειιεληθψλ ή μέλεο ζεκαίαο εκπνξηθψλ πινίσλ θαζψο θαη ε 

απφθηεζε κεηνρψλ άιισλ λαπηηθψλ εηαηξηψλ. 

2.3.2. Γηα ηελ επηδίσμε ηνπ παξαπάλσ ζθνπνχ ε εηαηξία κπνξεί λα ζπληζηά ή λα ζπκκεηέρεη 

ζε άιιεο λαπηηθέο εηαηξίεο ηνπ Νφκνπ 959/79.  

2.4.1. Ζ δηάξθεηα ηεο εηαηξίαο αξρίδεη απφ ην ρξφλν θαηαρψξηζεο ηεο παξνχζαο εηαηξηθήο 

ζχκβαζεο ζην Μεηξψν Ναπηηθψλ Δηαηξηψλ θαη ηειεηψλεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 20…. 
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3. ΔΣΑΗΡΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ, ΜΔΣΟΥΔ, ΜΔΣΟΥΟΗ  

3.1.1. Σν εηαηξηθφ θεθάιαην, νξίδεηαη ζε επξψ ……… (…….) θαη δηαηξείηαη ζε …….. (….) 

αλψλπκεο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο θάζε κίαο επξψ …….. (……).  

3.1.2. Σν εηαηξηθφ θεθάιαην ζα θαηαβιεζεί φπσο νξίδεηαη ζηελ παξ. 9.4. ηνπ παξφληνο.  

3.1.3. Ζ Γεληθή πλέιεπζε κπνξεί κε απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5.5.2. 

ηνπ παξφληνο λα απμήζεη ην εηαηξηθφ θεθάιαην κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ …… (…..) κε 

έθδνζε λέσλ κεηνρψλ.  

3.1.4. Σν ίδην δηθαίσκα αχμεζεο ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ αιιά κφλν κέρξη πνζνχ επξψ 

……. (……) κε έθδνζε λέσλ κεηνρψλ έρεη θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κε απφθαζε πνπ 

ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4.8.1. ηνπ παξφληνο.  

3.1.5. Οη απμήζεηο ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο παξ. 3.1.3. θαη 3.1.4. 

ηνπ παξφληνο δελ απνηεινχλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ.  

3.1.6. ε θάζε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ δίδεηαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζε 

νιφθιεξν ην λέν θεθάιαην ππέξ ησλ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο αχμεζεο απηήο κεηφρσλ ηεο 

εηαηξίαο θαη’ αλαινγία ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην πθηζηάκελν εηαηξηθφ θεθάιαην. ηελ 

πεξίπησζε κε άζθεζεο απφ θάπνην κέηνρν ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο κέζα ζηελ 

πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε πεξί αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ, ε νπνία φκσο 

πξνζεζκία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ ζαξάληα (40) εκέξεο, νη κεηνρέο πνπ δελ 

θαιχθζεθαλ πξνζθέξνληαη ζηνπο κεηφρνπο νη νπνίνη άζθεζαλ ην δηθαίσκά ηνπο, θαη’ 

αλαινγία ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην εηαηξηθφ θεθάιαην πνπ ππήξρε. Σν ηπρφλ αθάιππην 

ππφινηπν δηαηίζεηαη ειεχζεξα απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξίαο.  

3.2.1. Οη κεηνρέο ηεο εηαηξίαο είλαη αλψλπκεο θαη κεηαβηβάδνληαη κε ηελ παξάδνζε ηνπ 

ηίηινπ ηνπο. Σα δηθαηψκαηα εθ ηεο κεηνρήο θαη επί ηεο κεηνρήο θαζψο θαη νη εμ απηήο 

ππνρξεψζεηο παξαθνινπζνχλ ηνλ ηίηιν ηεο κεηνρήο ζε νπνηνλδήπνηε θαη αλ πεξηέιζεη απηφο.  

3.2.2. ε πεξίπησζε θινπήο, απψιεηαο ή θαηαζηξνθήο ηίηινπ κεηνρήο κπνξεί λα δεηεζεί ε 

αθχξσζε απηνχ θαη ε έθδνζε λένπ ηίηινπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ 

Νφκνπ 959/1979.  

3.2.3. Οη κεηνρέο είλαη αδηαίξεηεο. ηελ πεξίπησζε ζπγθπξηφηεηαο ζε κεηνρή ηα απνξξένληα 

απφ απηή δηθαηψκαηα αζθνχληαη απφ θνηλφ αληηπξφζσπν. Μέρξη λα νξηζηεί ηέηνηνο 

αληηπξφζσπνο αλαζηέιιεηαη ε άζθεζε ησλ παξαπάλσ δηθαησκάησλ.  

3.2.4. Ξέλεο εζληθφηεηαο θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα έγθπξα θαη ειεχζεξα, ρσξίο θαλέλα 

πεξηνξηζκφ, γίλνληαη θχξηνη κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο κέρξη πνζνζηνχ ζαξάληα ελλέα ηνηο εθαηφ 

(49%) ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. [Ωο πξνο ηα θνηλνηηθά λνκηθά πξφζσπα παξάβαιε άξζξν 7 

ηνπ Καλ. ΔΟΚ 1251/1970 ηεο Δπηηξνπήο θαη άξζξν 7 ηεο Οδεγίαο ηνπ πκβνπιίνπ 

75/34/ΔΟΚ ηεο 17.12.1974]. 

3.2.5. Κάζε ηίηινο κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο κπνξεί λα παξηζηά πεξηζζφηεξεο απφ κηα κεηνρέο 

χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  
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3.2.6. Οη ηίηινη ησλ κεηνρψλ θέξνπλ ζηελ εκπξφζζηα φςε ηα εμήο ζηνηρεία: α) ηελ επσλπκία 

θαη έδξα ηεο εηαηξίαο θαη ην εηαηξηθφ θεθάιαηφ ηεο, β) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ηίηινπ, 

γ) κλεία φηη είλαη ηίηινο αλψλπκεο ή αλσλχκσλ κεηνρψλ, δ) ηνπο αχμνληεο αξηζκνχο ησλ ππφ 

ηνπ ηίηινπ παξηζηακέλσλ κεηνρψλ θαη ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηνπ, ε) κλεία γηα ην 

κεηαβηβαζηφ ή φρη απηψλ ζε αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ζη) ηηο ππνγξαθέο ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Γξακκαηέα απηνχ ή αληί ηνπ Γξακκαηέα 

ελφο εμνπζηνδνηεκέλνπ γη’ απηφ πκβνχινπ.  

3.2.7. Δπί νπνηαζδήπνηε ή νπνησλδήπνηε κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο κεηαβηβαζηψλ ή φρη ζε 

αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα επηηξέπεηαη ειεχζεξα ε ζχζηαζε ελερχξνπ πξνο 

αζθάιεηα απαηηήζεσλ μέλσλ ή ειιεληθψλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ θαηά ηεο εηαηξίαο ή 

άιισλ ηξίησλ μέλσλ ή ειιεληθψλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ.  

3.3.1. Ζ επζχλε ηνπ κεηφρνπ πεξηνξίδεηαη ζηελ νλνκαζηηθή αμία ηεο κεηνρήο απηνχ.  

3.3.2. Κάζε κεηνρή δίλεη ζηνλ κέηνρν δηθαίσκα κηαο ςήθνπ ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο.  

4. ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ  

4.1.1. Ζ εηαηξία δηνηθείηαη θαη εθπξνζσπείηαη απφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ απνηειείηαη 

απφ ηξία (3) κέιε πνπ εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε.  

4.1.2. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξνχλ λα αλαθιεζνχλ θαη λα 

αληηθαηαζηαζνχλ ειεχζεξα θαη νπνηεδήπνηε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε θαη είλαη 

επαλεθιέμηκα.  

4.1.3. Σα κέιε ηνπ πξψηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνπο Ηδξπηέο θαη είλαη 

ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 9.5. ηνπ παξφληνο. 

4.2. ε πεξίπησζε πνπ θελσζεί ζέζε ζπκβνχινπ ιφγσ παξαίηεζεο ζαλάηνπ ή απφ 

νπνηνλδήπνηε ιφγσ έθπησζεο, φια ηα ελαπνκέλνληα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

έρνπλ δηθαίσκα λα εθιέμνπλ πξνζσξηλφ ζχκβνπιν κέρξη λα ιήμεη ε ζεηεία ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο ζπκβνχινπ. Ζ εθινγή απηή ππνβάιιεηαη γηα έγθξηζε ζηελ ακέζσο 

επφκελε Γεληθή πλέιεπζε. Οη πξάμεηο ησλ ζπκβνχισλ πνπ εθιέρζεθαλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

είλαη έγθπξεο θαη εάλ αθφκα ε εθινγή ηνπο δελ εγθξηζεί απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε.  

4.3.1. Ζ ζεηεία ησλ ζπκβνχισλ είλαη ηξηεηήο, αξρίδεη απφ ηελ εθινγή ηνπο θαη ηειεηψλεη φηαλ 

εθιεγεί λέν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε πνπ ζπλέξρεηαη ηνλ ρξφλν πνπ 

ιήγεη ε ζεηεία ηνπο.  

4.3.2. Αλ ιήμεη ε ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν 

δελ εθιεγεί λέν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ε ζεηεία ηνπ παιαηνχ παξαηείλεηαη απηνδίθαηα κέρξη 

λα εθιεγεί λέν.  

4.4.1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε κεηά ηελ Γεληθή πλέιεπζε πνπ 

εμέιεμε ηα κέιε ηνπ, εθιέγεη απφ ηα κέιε ηνπ ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Αληηπξφεδξν θαη ηνλ 

Γξακκαηέα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, φπσο θαη δπλεηηθά έλα (1) ή δχν (2) Γηεπζχλνληεο 

πκβνχινπο. Ζ ηδηφηεηα ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ κπνξεί λα ζπληξέρεη κε απηήλ ηνπ 

Πξνέδξνπ, Αληηπξνέδξνπ, ή Γξακκαηέα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  
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4.4.2. Σνλ Πξφεδξν φηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη ηνλ αλαπιεξψλεη ζε φια ηα θαζήθνληα ν 

Αληηπξφεδξνο, ζε πεξίπησζε δε πνπ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη θαη απηφο, ηφηε ηνλ αλαπιεξψλεη 

κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε απηνχ.  

4.5.1. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ν λφκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ ζχκθσλα κε 

ηελ πην πάλσ παξάγξαθν 4.4.2. ζπγθαιεί ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, πξνΐζηαηαη ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ θαη δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο απηνχ θαη εθδίδεη θπξσκέλα αληίγξαθα ή 

απνζπάζκαηα πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο νπνίεο απηφο 

παξεπξέζεθε.  

4.5.2. Κπξσκέλα αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα πξαθηηθψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθδίδεη 

επίζεο ν Γξακκαηέαο, ή εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλν απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κέινο απηνχ, 

γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ζηηο νπνίεο απηνί παξεπξέζεθαλ.  

4.6.1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλέξρεηαη ζηελ έδξα ηεο εηαηξίαο. Με απφθαζε φκσο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα νξίδνληαη άιινη ηφπνη ζπλεδξηάζεσλ απηνχ ζηελ Διιάδα 

ή ζην Δμσηεξηθφ.  

4.6.2. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπγθαιέζεη ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εάλ δεηεζεί απηφ κε έγγξαθε αίηεζε κέινπο απηνχ κέζα ζε είθνζη 

(20) κέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. ηελ αίηεζε πξέπεη λα νξίδνληαη ηα ζέκαηα πνπ ζα 

ζπδεηεζνχλ.  

4.7.1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη έγθπξα αλ παξεπξίζθνληαη ή 

αληηπξνζσπεχνληαη ην κηζφ ζπλ έλα απφ ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Γηα εμεχξεζε 

ηνπ αξηζκνχ απαξηίαο παξαιείπεηαη ην ηπρφλ θιάζκα.  

4.7.2. Καζέλαο ζχκβνπινο κπνξεί λα αληηπξνζσπεχεη έλα αθφκα ζχκβνπιν.  

4.7.3. Ζ αληηπξνζψπεπζε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα αλαηεζεί θαη ζε κε κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ αλσηέξσ παξάγξαθνο 4.7.2. εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη ζηελ 

πεξίπησζε απηή.  

4.8.1. Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ 

παξεπξηζθνκέλσλ θαη αληηπξνζσπεπνκέλσλ κειψλ.  

4.8.2. Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηαρσξνχληαη ζε πξαθηηθφ πνπ 

ππνγξάθεηαη απφ ηα παξηζηάκελα κέιε ή ηνπο αληηπξνζψπνπο απηψλ.  

4.8.3. Ζ πξνζππνγξαθή πξαθηηθνχ απφ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνπο 

αληηπξνζψπνπο ηνπο ηζνδπλακεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

4.9. Ζ ακνηβή ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηηο ππεξεζίεο ζηελ εηαηξία 

θαζνξίδεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε.  

4.10. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ππνρξεσκέλα λα ηεξνχλ απφιπηε ερεκχζεηα 

γηα ζέκαηα ηεο εηαηξίαο, πνπ έιαβαλ γλψζε κε ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο ζχκβνπινη.  

4.11.1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη αξκφδην λα απνθαζίδεη επί θάζε ζέκαηνο πνπ αθνξά 

ζηε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο, ζηελ δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο θαη ζηελ επηδίσμε γεληθά ηνπ 
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ζθνπνχ ηεο εηαηξίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο εγγπήζεσλ θαη θάζε εκπξάγκαηεο 

αζθάιεηαο ππέξ άιισλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ.  

4.11.2. Απφ ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εμαηξνχληαη κφλν ζέκαηα πνπ 

θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 959/1979 ή ηνπ παξφληνο ππάγνληαη ζηελ απνθιεηζηηθή 

αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.  

4.12.1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα αλαζέηεη κε απφθαζή ηνπ ηελ άζθεζε ησλ 

εμνπζηψλ ή αξκνδηνηήησλ ηνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εμνπζίαο ηεο εμψδηθεο ή 

δηθαζηηθήο εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξίαο ή ηελ δηελέξγεηα ζπγθεθξηκέλσλ πξάμεσλ ζε έλα ή 

θαη πεξηζζφηεξα κέιε ηνπ, ζε ππαιιήινπο ηεο εηαηξίαο ή ζε ηξίηα θπζηθά θαη λνκηθά 

πξφζσπα, θαζνξίδνληαο ζπγρξφλσο θαη ηελ έθηαζε ησλ εμνπζηψλ απηψλ.  

Δπίζεο εθ’ φζνλ ηνχην ξεηά πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηα πην 

πάλσ πξφζσπα κπνξνχλ λα αλαζέηνπλ ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ ή αξκνδηνηήησλ πνπ 

δφζεθαλ ζε απηά ή ηε δηελέξγεηα ζπγθεθξηκέλσλ πξάμεσλ ζε άιια πξφζσπα, δίδνληαο 

ζρεηηθή εληνιή θαη πιεξεμνπζηφηεηα κε λφκηκν ηχπν.  

4.12.2. Ζ απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζχκθσλα κε ηελ πην πάλσ 

παξ. 4.12.1. πξέπεη λα θαηαρσξείηαη ζην Μεηξψν Ναπηηθψλ Δηαηξηψλ.  

4.12.3. Οη θαηαρσξήζεηο ζην Μεηξψν Ναπηηθψλ Δηαηξηψλ θαη ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ 

εθδίδνληαη ζχκθσλα κε απηέο απνηεινχλ πιήξε απφδεημε γηα ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο 

εηαηξίαο.  

4.13. Οη πξάμεηο ησλ νξγάλσλ ηεο εηαηξίαο κέζα ζηα φξηα ηεο λφκηκεο εμνπζίαο ηνπο 

δεζκεχνπλ ηελ εηαηξία ζηνπο ηξίηνπο έζησ θαη αλ αθφκα νη πξάμεηο απηέο βξίζθνληαη εθηφο 

ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ.  

5. ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ  

5.1. Ζ γεληθή ζπλέιεπζε είλαη αξκφδηα λα απνθαζίδεη επί ησλ εμήο ζεκάησλ:  

5.1.1. α) ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

β) εθινγήο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

γ) αλάθιεζεο κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

δ) έγθξηζεο ηζνινγηζκνχ θαη δηάζεζεο ησλ θεξδψλ 

ε) ζπγρψλεπζεο, παξάηαζεο ή δηάιπζεο ηεο εηαηξίαο 

ζη) δηνξηζκνχ εθθαζαξηζηψλ θαη  

δ) απαιιαγήο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απφ θάζε επζχλε. 

5.2.1. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη φπνηε θξίλεηαη ζθφπηκν, δηαθνξεηηθά ηνπιάρηζηνλ 

κηα θνξά ζε θάζε εηαηξηθή ρξήζε.  

5.2.2. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  
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5.2.3. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη ζηελ έδξα ηεο εηαηξίαο. Δπίζεο ε Γεληθή πλέιεπζε 

κπνξεί λα ζπλέξρεηαη θαη ζε άιινπο ηφπνπο, ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ εθφζνλ 

ζπκθσλνχλ γη’ απηφ φινη νη κέηνρνη.  

5.2.4. Ζ πξφζθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνλ λφκηκν ζχκθσλα κε ηελ πην πάλσ παξάγξαθν 4.4.2. 

αλαπιεξσηή ηνπ πξέπεη λα αλαθέξεη ηνλ ηφπν, ηελ ρξνλνινγία θαη ηελ ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο 

θαζψο θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή απφθαζε ζχγθιεζεο 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, δεκνζηεχεηαη δε ζε κηα εκεξήζηα εθεκεξίδα ηεο Αζήλαο θαη 

ηνπ Πεηξαηά.  

Ζ εκεξνκελία ηεο ζχγθιεζεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο πξέπεη λα απέρεη ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα 

(30) κέξεο απφ ηελ ηειεπηαία ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ δεκνζίεπζε ηεο πξφζθιεζεο.  

5.2.5. Ζ κε ηήξεζε ησλ δηαηππψζεσλ ησλ παξαγξάθσλ 5.2.2. θαη 5.2.4. θαιχπηεηαη, ε δε 

Γεληθή πλέιεπζε έγθπξα ζπλεδξηάδεη θαη ιακβάλεη απνθάζεηο, εθφζνλ παξίζηαληαη ή 

εθπξνζσπνχληαη ζ’ απηήλ φινη νη κέηνρνη (απηφθιεηε θαζνιηθή Γεληθή πλέιεπζε).  

5.3.1. Κάζε κέηνρνο δηθαηνχηαη λα κεηέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε αλ έρεη θαηαζέζεη ηηο 

κεηνρέο ηνπ πξν ηεο πλειεχζεσο ζε θάπνηα ηξάπεδα θαη πξνζθνκίδεη ηε ζρεηηθή απφδεημε ή 

πξνζθνκίδεη ηηο κεηνρέο ηνπ ζηε πλέιεπζε. 

5.3.2. πκβάζεηο κεηαμχ ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξίαο γηα ηελ ςήθν ηνπο ζηηο Γεληθέο 

πλειεχζεηο επηηξέπνληαη. 

5.4.1. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηειεί ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα γηα ηα ζέκαηα ηεο 

εκεξεζίαο δηάηαμεο φηαλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζ’ απηή κέηνρνη πνπ 

εθπξνζσπνχλ κεγαιχηεξν απφ ην κηζφ ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. 

5.4.2. Αλ δελ επηηεπρζεί απαξηία ε Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη πάιη κεηά είθνζη (20) κέξεο 

απφ ην ρξφλν πνπ καηαηψζεθε ε ζπλεδξίαζε θαη αλ απηή είλαη αξγία ή εμαηξεηέα, ηελ 

επφκελε εξγάζηκε κέξα ρσξίο πξφζθιεζε ή δεκνζίεπζε, επξίζθεηαη δε ε επαλαιεπηηθή απηή 

ζπλεδξίαζε ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα γηα ηα ζέκαηα ηεο αξρηθήο δηάηαμεο, 

νπνηνδήπνηε θαη αλ είλαη ην εθπξνζσπνχκελν εηαηξηθφ θεθάιαην ζε απηή. 

5.5.1. Πξηλ απφ θάζε ζπδήηεζε ζε ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ε Γεληθή πλέιεπζε, κε 

απφθαζή ηεο πνπ ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5.5.2. ηνπ παξφληνο εθιέγεη απφ ηνπο 

παξηζηάκελνπο κεηφρνπο ή ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο Πξφεδξν θαη Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο. 

5.5.2. Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ 

κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζ’ απηή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο πεξίπησζεο Β’ ηεο 

παξαγξάθνπ 8.1.1. ηνπ παξφληνο. 

5.6. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαινχκελα κεηέρνπλ ζηηο ζπδεηήζεηο ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο, ζηελ ιήςε φκσο ησλ απνθάζεσλ ζπκκεηέρνπλ κφλν αλ είλαη κέηνρνη ή 

εθπξφζσπνη κεηφρσλ. 

5.7.1. Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαηαρσξνχληαη ζε Πξαθηηθφ πνπ ζπληάζζεηαη 

απφ ηνλ Γξακκαηέα θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνπο παξεπξηζθφκελνπο κεηφρνπο ή ηνπο 
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αληηπξνζψπνπο ηνπο. ε πεξίπησζε άξλεζεο θάπνηνπ λα ππνγξάςεη ην Πξαθηηθφ γίλεηαη 

κλεία γη’ απηφ. Καζέλαο απφ ηνπο κεηφρνπο ή ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο δηθαηνχηαη λα 

δεηήζεη ηελ θαηαρψξεζε ζηα πξαθηηθά πεξίιεςεο ηεο άπνςήο ηνπ πνπ δειψζεθε ζηε Γεληθή 

πλέιεπζε. 

5.7.2. Ο Πξφεδξνο θαη ν Γξακκαηέαο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο εθδίδνπλ θπξσκέλα αληίγξαθα 

ή απνζπάζκαηα Πξαθηηθψλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζηελ νπνία παξεπξίζθνλην θαη 

εμεηέιεζαλ ρξέε Πξνέδξνπ θαη Γξακκαηέα αληίζηνηρα. 

5.8. Ζ πξνζππνγξαθή Πξαθηηθνχ απφ φινπο ηνπο κεηφρνπο ή ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο 

ηζνδπλακεί κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζ’ φια έγθπξε θαη ηζρπξή. 

 

6. ΗΟΛΟΓΗΜΟ, ΓΗΑΘΔΖ ΚΔΡΓΧΝ, ΔΛΔΓΥΟ 

6.1.1. Ζ εηαηξηθή ρξήζε είλαη δσδεθάκελεο δηάξθεηαο, αξρίδεη δε ηελ 1ε κέξα θάζε 

Ηαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31ε κέξα θάζε Γεθεκβξίνπ. 

6.1.2. Δμαηξεηηθά ε πξψηε εηαηξηθή ρξήζε αξρίδεη κε ηελ ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο θαη ιήγεη 

ηελ …/…/2002. 

6.2. ην ηέινο θάζε εηαηξηθήο ρξήζεο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπληάζζεη είηε ινγηζηηθή 

θαηάζηαζε ή ηζνινγηζκφ πνπ εκθαλίδεη ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξίαο κε βάζε ηα βηβιία 

πνπ ηεξνχληαη απφ ηελ εηαηξία θαηά ηελ ηειεπηαία κέξα ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο θαη ζηε 

ζπλέρεηα ππνβάιιεη απηφλ γηα έγθξηζε θαη απαιιαγή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απφ θάζε 

επζχλε ζηελ Γεληθή πλέιεπζε. 

6.3. Σα θαζαξά θέξδε δηαηίζεληαη κεηά απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ειεχζεξα 

ρσξίο ππνρξέσζε γηα δηαλνκή κεξίζκαηνο ή ζρεκαηηζκφ απνζεκαηηθνχ. 

7. ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΣΖ ΜΔΗΟΦΖΦΗΑ 

7.1.1. Με αίηεζε κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην 1/20 ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ζπγθαιεί ππνρξεσηηθψο ηε Γεληθή πλέιεπζε εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αηηήζεσο. Δάλ ε αίηεζε δελ γίλεη δεθηή, ε Γεληθή πλέιεπζε ηεο 

εηαηξίαο ζπγθαιείηαη κε απφθαζε ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο, 

δηθάδνληνο θαηά ηελ δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 739 επ. ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο. 

7.1.2. Με αίηεζε κεηφρσλ εθπξνζσπνχλησλ ην 1/20 ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ ε ιήςε 

απνθάζεσο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε επί ηηλνο ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο αλαβάιιεηαη 

κία θνξά θαη γηα δέθα (10) ην πνιχ κέξεο. 

7.2.1. Με αίηεζε ησλ κεηφρσλ εθπξνζσπνχλησλ ηα 3/20 ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, ην 

Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο, δηθάδνληαο θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 

739 θαη επ. ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαηάμεη έιεγρν ηεο 

εηαηξίαο, εάλ πηζαλνινγνχληαη αηαζζαιίεο ζε ζρέζε κε ηελ δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεσλ ηεο 

εηαηξίαο. 
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7.2.2. Με απφθαζή ηνπ ην Γηθαζηήξην νξίδεη ηνπο Διεγθηέο θαζψο θαη ηνλ ρξφλν κέζα ζηνλ 

νπνίν πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξψζεη θαη θάζε άιιν πξφζθνξν κέηξν γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ 

ειέγρνπ. 

7.2.3. Δάλ δηαηαρζεί ε δηεμαγσγή ειέγρνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα 

ζπλδξάκεη ηελ δηεμαγσγή ηνπ. 

8. ΛΤΖ ΚΑΗ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ 

8.1.1. Ζ εηαηξεία ιχεηαη: 

α) ηαλ ιήμεη ν ρξφλνο δηάξθεηάο ηεο. 

β) Πξηλ ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηάο ηεο, κε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο πνπ 

παίξλεηαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κεηφρσλ. 

γ) ηαλ θεξπρζεί ε εηαηξία ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο. 

8.1.2. Ζ ζπγθέληξσζε φισλ ησλ κεηνρψλ ζε έλα πξφζσπν δελ απνηειεί ιφγν ιχζεο ηεο 

εηαηξείαο. 

8.2.1. Ζ εηαηξία άκα ιπζεί, πιελ ηεο πεξίπησζεο ηεο πηψρεπζεο, πεξηέρεηαη ζε θαηάζηαζε 

εθθαζάξηζεο. Ζ εηαηξία ζεσξείηαη φηη ππάξρεη κφλν γηα ηνλ ζθνπφ ηεο εθθαζάξηζεο. 

8.2.2. Ζ εθθαζάξηζε γίλεηαη απφ δχν (2) Δθθαζαξηζηέο κέιε ή κε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ πνπ εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. Ζ Γεληθή πλέιεπζε δηθαηνχηαη 

νπνηεδήπνηε ζε αλάθιεζε ησλ Δθθαζαξηζηψλ θαη δηνξηζκφ λέσλ. 

8.2.3. Απφ ηελ πεξηέιεπζε ηεο εηαηξίαο ζε θαηάζηαζε εθθαζάξηζεο παχεη ε εμνπζία ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο. 

8.2.4. Οη Δθθαζαξηζηέο γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθθαζάξηζεο επέρνπλ ζέζε Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, εθαξκνδνκέλσλ αλαιφγσο ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ γη’ απηνχο. 

8.2.5. Οη Δθθαζαξηζηέο ππνρξενχληαη λα πξνθαιέζνπλ ρσξίο θαζπζηέξεζε ζεκείσζε γηα ηε 

ιχζε ηεο εηαηξίαο θαη ηελ ζέζε απηήο ζε εθθαζάξηζε ζην Μεηξψν Ναπηηθψλ Δηαηξηψλ. 

8.2.6. Οη Δθθαζαξηζηέο θάλνπλ απνγξαθή ηεο πεξηνπζίαο, πξνβαίλνπλ ζε θάζε πξάμε 

αλαγθαία γηα ξεπζηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο, ηθαλνπνηνχλ ηνπο δαλεηζηέο θαη θαηαβάινπλ ην 

πεξίζζεπκα ζηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξίαο. 

8.2.7. Δάλ ε εθθαζάξηζε δηαξθέζεη δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ έλα ρξφλν, νη Δθθαζαξηζηέο 

ππνρξενχληαη λα ζπγθαινχλ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ θαη λα ππνβάινπλ ζ’ απηή 

ηνπο κέρξη ηεο ζχγθιεζήο ηεο ινγαξηαζκνχο ηεο εθθαζάξηζεο. 

8.2.8. Οη Δθθαζαξηζηέο ππνρξενχληαη λα πξνθαιέζνπλ ρσξίο θαζπζηέξεζε ζεκείσζε γηα ηε 

ιήμε ηεο εθθαζάξηζεο ζην Μεηξψν Ναπηηθψλ Δηαηξεηψλ. 

9. ΣΔΛΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

9.1. Ζ εηαηξία κπνξεί λα ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Α.Ν. 89/67 φπσο απηφο ζπκπιεξψζεθε 

θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Α.Ν. 378/68, Ν. 27/75 θαη Ν. 814/78. 
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9.2. Οη πξνζσξηλνί θαη νξηζηηθνί ηίηινη κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο εμάγνληαη ζην εμσηεξηθφ θαη 

εηζάγνληαη ζηελ Διιάδα ειεχζεξα.. 

9.3. Ζ εηαηξία πνπ γίλεηαη κε ηε ζχκβαζε απηή δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 959/79. 

Αληίζεηα, δελ εθαξκφδνληαη ζηελ εηαηξία νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 76, 742 έσο 784 ηνπ 

Αζηηθνχ Κψδηθα, ησλ άξζξσλ 18 έσο 64 ηνπ Δκπνξηθνχ Νφκνπ θαζψο θαη ηνπ 

Κσδηθνπνηεκέλνπ Νφκνπ 2190/1920 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

9.4. Σν θεθάιαην πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο εηαηξηθήο απηήο ζχκβαζεο 

θαηεβιήζε απφ ηνπο Ηδξπηέο σο αθνινχζσο: 

α) Ζ …….. …….. θαηέβαιε επξψ ……. (…..) θαη αλέιαβε ……… (….) κεηνρέο. 

β) Ο …….. ………. θαηέβαιε επξψ …… (…..) θαη αλέιαβε ……. (…) κεηνρέο. 

9.5. Σν πξψην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξίαο γηα ζεηεία φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 

4.3.1 απηήο ηεο ζχκβαζεο απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ κέιε: 

(α) ………. …………., Πξφεδξνο Γ.., θάηνηθνο ……….. νδφο ……. αξ. ….. 

(β) ………… ………….., Αληηπξφεδξνο Γ.., θάηνηθνο ………., νδφο …………….. αξ. ….. 

(γ) ……… …………. Γξακκαηέαο Γ.., θάηνηθνο ……….. νδφο ………… αξ. …. 

Ο Γξακκαηέαο ηνπ Γ.. ………….., ελεξγψληαο κφλνο εθπξνζσπεί θαη δεζκεχεη ηελ εηαηξία 

έλαληη παληφο ηξίηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ Γεκνζίνπ ή Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, 

Γεκφζηαο Αξρήο, Τπεξεζίαο θαη Οξγαληζκνχ δηα ηεο ππνγξαθήο ηνπ ηηζεκέλεο θάησζη ηεο 

εηαηξηθήο επσλπκίαο. 

9.6. Γίλεηαη κλεία φηη θαηαβιήζεθε ην πάγην ηέινο απφ επξψ …………… (…….) φπσο 

πξνθχπηεη απφ ην κε αξηζκφ ………. Γηπιφηππν ηνπ Σακείνπ Γεληθψλ Δζφδσλ πνπ 

επηζπλάπηεηαη. 

9.7. Ζ εηαηξηθή απηή ζχκβαζε ζπληάρζεθε ζε ηξία (3) φκνηα πξσηφηππα θαη ππνγξάθεηαη 

απφ φινπο ηνπο ζπκβαιινκέλνπο Ηδξπηέο ηεο εηαηξίαο, νη ππνγξαθέο ησλ νπνίσλ ζεσξνχληαη 

γηα ην γλήζηφ ηνπο απφ Αξκφδηα Γεκφζηα Αξρή. 

 

ΟΗ ΗΓΡΤΣΔ 
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Πινία Δγγεγξακκέλα ζην Κππξηαθφ λενιφγην κέρξη ην 2011 αλά είδνο λενιφγεζεο: 
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Κππξηαθφο ζηφινο κε βάζε ηελ ειηθία θαη ρσξεηηθφηεηα θάζε πινίνπ πνπ είλαη 

εγγεγξακκέλν ζην Κππξηαθφ λενιφγην ην 2011: 
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Έγγξαθν δήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα έληαμε ζην λέν θνξνινγηθφ ζχζηεκα πινίσλ 

ζηελ Γεκνθξαηία ηεο Κχπξνπ ζχκθσλα κε ην Ν. 44(Η)/2010: 

PRELIMINARY INTEREST TO BE TAXED UNDER THE CYPRUS 

TONNAGE TAX SYSTEM 
(Form to be completed by interested companies, tax residents in Cyprus, pursuant to 

DMS Circular No. 31 /2010) 

 

 

1. NAME OF COMPANY 

 

2. TIC No.     

 

3. IMO No.  

 

4. TYPE OF ACTIVITY 

OWNER OF FOREIGN VESSELS 

CHARTERER    

SHIP MANAGER    

  

5. ADDRESS  

 

STREET 

 

TOWN / VILLAGE   

 

POST CODE  

  

 

P.O.BOX  

 

POST CODE  

 

  TOWN / VILLAGE  

 

6.  CONTACT DETAILS 

 

NAME 

 

POSITION  

 

E-MAIL  

 

TEL   
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FAX 

 

7. IF PART OF A GROUP OF COMPANIES  

 

NAME OF GROUP  
 

 

 

IMO No.     

   

TAX RESIDENT IN CYPRUS? YES / NO 

 

IF YES,  TIC No.   

 

OTHER COMPANIES BELONGING TO THE SAME GROUP: 

 

NAME 

TAX RESIDENT 

IN CYPRUS? 

YES / NO 

TIC No. 

TYPE OF ACTIVITY 

(OWNER/CHARTERER/ 

SHIP MANAGER) 

    

    

    

    

    

    

 
 

 

 

 

 




