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Θέμα: «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4256/2014 (Α’ 92) - νέα ρύθμιση για το e Μητρώο»  
 
Σχετ.: 

 
Ο ν. 4676/2020 «Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 67) 

 
Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις των άρθρων 65 έως 71 του ανωτέρω σχετικού νόμου  

τροποποιήθηκαν διατάξεις του ν. 4256/2014 (Α’ 92) ενώ με το άρθρο 72 εισήχθη ρύθμιση που αφορά 
στο Μητρώο του άρθρου 2 (e Μητρώο) του ν. 4256/2014. Ειδικότερα: 

1. Με το άρθρο 65 του ν. 4676/2020 προστέθηκε νέο εδάφιο στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 
του ν. 4256/2014 σύμφωνα με το οποίο για τον υπολογισμό της ηλικίας του επαγγελματικού 
πλοίου αναψυχής, προκειμένου να μειωθεί ο ελάχιστος αριθμός ημερών ναύλωσης που 
υποχρεούται να συμπληρώσει, λαμβάνεται υπόψη το έτος ναυπήγησής του.  

2. Με το άρθρο 66 του ν. 4676/2020 αντικαταστάθηκε η περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 
4256/2014. Η εν λόγω ρύθμιση αφορά σε εξουσιοδοτική διάταξη για τη δημιουργία ηλεκτρονικής 
εφαρμογής στην οποία θα καταχωρίζονται τα ναυλοσύμφωνα των επαγγελματικών πλοίων 
αναψυχής, πληροφορίες ιδιοχρησιμοποίησής τους και η κατάσταση επιβαινόντων τους. 

3. Με το άρθρο 67 του ν. 4676/2020  αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4256/2014. Με 
τη ρύθμιση  ορίζεται ότι η ιδιοχρησιμοποίηση του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής επιτρέπεται 
εφόσον αυτή καταχωριστεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 
4256/2014 (και όχι στο e Μητρώο). Επιπλέον, ορίζεται ότι μέχρι τη λειτουργία της ως άνω 
ηλεκτρονικής εφαρμογής η ιδιοχρησιμοποίηση του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής δηλώνεται, 
από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή του, στη Λιμενική Αρχή στην περιοχή αρμοδιότητας της 
οποίας βρίσκεται το πλοίο και καταχωρίζεται στο Ειδικό Έντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων του 
Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής (Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α.). 

4. Με το άρθρο 68 του ν. 4676/2020 αντικαταστάθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4256/2014. 
Συγκεκριμένα, καταργείται το Δελτίο Κίνησης Πλοίων Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.) και ρυθμίζονται 
θέματα που αφορούν στην τήρηση κατάστασης επιβαινόντων ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και 
πλοίων αναψυχής που έχουν χαρακτηριστεί επαγγελματικά σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας. 

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 4676/2020 η έναρξη ισχύος του ως άνω άρθρου 
ορίζεται σε ένα (1) μήνα από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (19-3-2020), 
με δυνατότητα παράτασης ενός (1) επιπλέον μηνός κατόπιν απόφασης κ. Υ.ΝΑ.Ν.Π.. Σε περίπτωση 
έκδοσης της εν λόγω Υ.Α. θα ενημερωθείτε σχετικά από την Υπηρεσία μας. 
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5. Με το άρθρο 69 του ν. 4676/2020 αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4256/2014. Η 
ρύθμιση, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των περ. γ’ και δ’ της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 
4256/2014, αφορά στην υποχρέωση των πλοιάρχων ή κυβερνητών να λαμβάνουν άδεια απόπλου 
και να δηλώνουν τον κατάπλου (α) ιδιωτικών πλοίων αναψυχής υπό ελληνική σημαία ή σημαία 
άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε., (β) ιδιωτικών πλοίων αναψυχής υπό σημαία κράτους εκτός της 
Ε.Ε. και (γ) πλοίων αναψυχής που έχουν χαρακτηριστεί επαγγελματικά σύμφωνα με το δίκαιο 
άλλης χώρας. 

6. Με το άρθρο 70 του ν. 4676/2020 αντικαταστάθηκε το άρθρο 13 του ν. 4256/2014. Συγκεκριμένα: 

i. Το κατώτατο όριο του προστίμου των περ. α΄ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 
4256/2014 ορίζεται στις δύο χιλιάδες ευρώ (€ 2.000,00). 

ii. Επίσης, με το δεύτερο εδάφιο της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4256/2014 
καθορίζεται διοικητική ποινή ύψους τριακοσίων ευρώ (€ 300,00), στον πλοίαρχο ή κυβερνήτη 
ιδιωτικού πλοίου αναψυχής, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων (α) των περ. α’, β’ και 
γ’ της παρ. 1 (μετά την έναρξη ισχύος τους – βλ. συνδυαστικά τα αναφερόμενα στην παρ. 4 
του παρόντος) και (β) της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4256/2014. 

iii. Με την περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4256/2014 ορίζεται ότι σε περίπτωση 
εκπρόθεσμης υποβολής ηλεκτρονικής και έντυπης αίτησης για εγγραφή πλοίου στο e Μητρώο 
ή για καταχώριση μεταβολής, συνυποβάλλεται ηλεκτρονικό παράβολο (αντί διοικητικής 
ποινής προστίμου) ποσού διπλασίου του προβλεπομένου στο άρθρο 2 του ν. 4256/2014 για 
την εγγραφή του ή για την καταχώριση μεταβολής. Η εν λόγω ρύθμιση δεν αφορά στα πλοία 
που κατά την έναρξη λειτουργίας του e Μητρώου (15-11-2018) ήταν εφοδιασμένα με άδεια 
επαγγελματικού πλοίου αναψυχής του ν. 2743/99 (Α’ 211) ή του ν. 4256/2014 ή που 
δραστηριοποιούνταν ως επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια.    

Η Υπηρεσία μας έχει ήδη ζητήσει, με σχετική αλληλογραφία, από την Α.Α.Δ.Ε.  τη δημιουργία 
των εκπρόθεσμων  e παραβόλων και την υλοποίηση δέσμευσής τους μέσω του e Μητρώου.  

Μέχρι την υλοποίηση της ως άνω δέσμευσης, για την εκπρόθεσμη καταχώριση πλοίου 
υποβάλλεται:  

(α) το e παράβολο που απαιτείται για την εμπρόθεσμη καταχώριση, το ποσό του οποίου 
αντιστοιχεί στο 50% του εκπρόθεσμου e παραβόλου και  

(β) ένα e παράβολο εκπρόθεσμης καταχώρισης, το ποσό του οποίου αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 
50% του προβλεπόμενου εκπρόθεσμου e παραβόλου. 

Τα ως άνω e παράβολα επιλέγονται από τον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή  ανάλογα με το εάν το 
πλοίο είναι ιδιωτικό, επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο 
μήκους μικρότερου των επτά (7) μέτρων, επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο μήκους επτά 
(7) μέτρων ή άνω.  

iv. Με την περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4256/2014 ορίζεται ότι σε περίπτωση 
διαπίστωσης, κατόπιν ελέγχου της Λιμενικής Αρχής, η μη υποβολή ηλεκτρονικής και έντυπης 
αίτησης εγγραφής ιδιωτικού πλοίου αναψυχής στο e Μητρώο επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 
τριπλάσιο του προβλεπομένου για την εμπρόθεσμη καταχώρισή του (3 x € 75,00). Επιπλέον, 
ορίζεται ότι για την εν συνεχεία εκπρόθεσμη καταχώρισή του στο e Μητρώο συνυποβάλλεται 
το ηλεκτρονικό παράβολο που προβλέπεται στην περίπτωση της περ. δ΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 13 του ν. 4256/2014 [ανωτέρω περίπτωση (iii)].   

v. Σημειώνεται η απαλοιφή των δύο τελευταίων εδαφίων της περ. θ’ της παρ. 1 του άρθρου 13 
του ν. 4256/2014 που αφορούσαν στην άσκηση προσφυγής ενώπιον κ. Υ.ΝΑ.Ν.Π. και στην 
αναστολή εκτέλεσης της Απόφασης επιβολής προστίμου της Λιμενικής Αρχής συνεπεία της 
άσκησης προσφυγής.   

vi. Με την παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 4256/2014 ορίζεται η μείωση του προστίμου στο ήμισυ 
εφόσον ο υπόχρεος προβεί στην καταβολή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών 
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από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής Απόφασης επιβολής προστίμου και σε κάθε 
περίπτωση πριν την άσκηση αίτησης θεραπείας ή ιεραρχικής προσφυγής.  

Από την εν λόγω ρύθμιση εξαιρούνται τα πρόστιμα που επιβάλλονται με: 

(α) την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4256/2014 (παράνομη επαγγελματική 
δραστηριότητα ιδιωτικού πλοίου αναψυχής),  

(β) την περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4256/2014 (διαπίστωση μη υποβολής 
εμπρόθεσμων αιτήσεων εγγραφής ιδιωτικού πλοίου αναψυχής στο e Μητρώο) και  

(γ) την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4256/2014 και αφορούν μόνο σε παράβαση της παρ. 1 
του άρθρου 12 του ν. 4256/2014 (παράνομη δραστηριότητα πλοίου ως επαγγελματικού 
τουριστικού ημερόπλοιου). 

7. Με το άρθρο 71 του ν. 4676/2020 αντικαταστάθηκε το τελευταίο εδάφιο της περ. δ’ της παρ 1 του 
άρθρου 15 του ν. 4256/2014. Η ρύθμιση αφορά στην προθεσμία προσκόμισης του e παραβόλου 
εξαγοράς ελλειπουσών ημερών για την καταχώριση του πλοίου στο e Μητρώο. Ειδικότερα, το e 
παράβολο υποβάλλεται στην Υπηρεσία μας εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την 
κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης ελλειπουσών ημερών ναύλωσης για την καταχώριση 
επαγγελματικού πλοίου αναψυχής στο e Μητρώο ενώ σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο έχει 
αποσταλεί πριν την 19-3-2020 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 71 του ν. 4676/2020), η 
ανωτέρω προθεσμία ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την 19-3-2020. Η μη τήρηση των ανωτέρω 
προθεσμιών επιφέρει την αυτοδίκαιη παύση ισχύος της αδείας.  

8. Με το άρθρο 72 του ν. 4676/2020 ορίζεται ότι δύναται εντός νέας αποκλειστικής εξάμηνης 
προθεσμίας να υποβληθούν αιτήσεις καταχώρισης στο e Μητρώο πλοίου αναψυχής 
εφοδιασμένου κατά την 15-9-2019 με άδεια του ν. 2743/99 (Α’ 211) ή της παρ. 8 του άρθρου 15 
του ν. 4256/2014 σε ισχύ, οι οποίες δεν υποβλήθηκαν έως την 15-9-2019 (ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής τους).  

Η εν λόγω προθεσμία είναι νέα και δεν αποτελεί παράταση της προηγούμενης (που έληξε την 15-
9-2019), αφορά μόνο στα ανωτέρω αναφερόμενα πλοία και υπολογίζεται από την ημερομηνία 
δημοσίευσης του ν. 4676/2020 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (από 19/3/2020 έως 
19/9/2020). 

Με τις ίδιες διατάξεις ρυθμίζεται και η δυνατότητα ανάκλησης των πράξεων αυτοδίκαιων 
παύσεων ισχύος επαγγελματικών αδειών που εκδόθηκαν λόγω μη υποβολής ή εκπρόθεσμης 
υποβολής αιτήσεων τόσο στην περίπτωση που το πλοίο, σε συνέχεια της παύσης ισχύος της 
αδείας του, δεν καταχωρίστηκε στο e Μητρώο ως επαγγελματικό όσο και στην περίπτωση που 
καταχωρίστηκε, υπό την προϋπόθεση ότι ο πλοιοκτήτης ή εφοπλιστής του θα αιτηθεί εντός της 
ανωτέρω προθεσμίας την καταχώρισή του σε αυτό σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του 
άρθρου 15 του ν. 4256/2014. 

Στο ίδιο άρθρο ορίζονται οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές 
για την υποβολή των σχετικών ηλεκτρονικών και έντυπων αιτήσεων καταχώρισης στο e Μητρώο, 
την ανάκληση των ανωτέρω εκδοθέντων διοικητικών πράξεων παύσης επαγγελματικών αδειών 
πλοίων αναψυχής και την επιστροφή τυχόν ποσών ΦΠΑ ή άλλων φορολογικών επιβαρύνσεων που 
καταβλήθηκαν σε συνέχεια αυτών.   

Κατόπιν των ανωτέρω σημειώνεται ότι: 

(α) σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων εντός της εξάμηνης προθεσμίας και μέχρι την οριστική 
καταχώριση του πλοίου στο e Μητρώο και τη χορήγηση της σχετικής Βεβαίωσης, τα εν λόγω πλοία 
δύναται να δραστηριοποιούνται με την επαγγελματική άδεια του ν. 2743/99 ή του ν. 4256/2014 η 
οποία θα φέρει σημείωση της Υπηρεσίας μας αναφορικά με την υποβολή αιτήσεων εντός της 
εξάμηνης προθεσμίας.  

(β) πλοία για τα οποία δεν έχει υποβληθεί η ηλεκτρονική και η έντυπη αίτηση καταχώρισης στο e 
Μητρώο εντός του εξαμήνου (όπως και έως την 15-9-2019) δεν δύναται να δραστηριοποιούνται.  
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(γ) η υποβολή των αιτήσεων εντός της εξάμηνης προθεσμίας δεν επιφέρει, αναδρομικά από την 
15-9-2019, το χαρακτηρισμό ως επαγγελματικών των πλοίων αναψυχής των οποίων η 
επαγγελματική άδεια έπαυσε αυτοδίκαια λόγω εκπρόθεσμης (μετά την 15-9-2019) υποβολής 
αιτήσεων καταχώρισης στο e Μητρώο.  

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την ενημέρωση των μελών σας. Είμαστε στη διάθεσή 
σας για κάθε διευκρίνιση.  

 

 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
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