Τ.1. ΑΙΣΗΗ ΚΑΣΑΧΩΡΙΗ ΠΛΟΙΟΤ ΑΝΑΨΤΧΗ Ω ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΣΟ «e-Μητρώο Πλοίων»
του άρθρου 2 του ν. 4256/2014 (Α΄92), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τησ παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.
4676/2020 (Α΄67), εντόσ αποκλειςτικήσ εξάμηνησ προθεςμίασ από 19-03-2020 ζωσ 19-09-2020
1.ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ (ΑΕ, ΟΕ, ΕΠΕ, ΝΕΠΑ κλπ)

ΠΡΟ : ΤΠOYΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΝΗΙΩΣΙΚΗ

(όταν η πλοιοκτηςία ανήκει ςε εταιρεία )

ΟΝΟΜΑ……………………………………………….

ΠΟΛΙΣΙΚΗ
Γ.Γ.Λ.Λ.Π. & Ν.Ε./Γ.Δ.Λ.Λ.Π. & Ν.Ε./ΔΙΝΕΘΑΣ
ΣΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΚΑΦΩΝ
ΚΑΙ Ν.Ε.Π.Α. (Ιςόγειο Γρ. 5)

ΕΠΩΝΤΜΟ…………………………………………..

(Σηλ: 213-137-1482 και 213-137-4522 )

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ…….……………………………….

e-mail:dinethat@yna.gov.gr )

ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ/ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΜΗΣΡΩΝΤΜΟ…………………………………….
EMAIL:………………………………………………..

1.Ραρακαλϊ, για τθν κατ’ εξαίρεςη καταχώριςη

2.ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΠΛΟΙΟΚΣΗΣΗ

του ΠΛΟΙΟΤ…………………………………………………….

(όταν η πλοιοκτηςία ανήκει ςε φυςικό πρόςωπο)

Νηολογίου……………………………………………………….

ΟΝΟΜΑ………………………………………………………

ημαίασ …………………………………………………………..

ΕΠΩΝΤΜΟ…………………………………………………..

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου
72 του ν. 4676/2020 και με

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ………………………………………………
ΜΗΣΡΩΝΤΜΟ……………………………………………..

Α.Μ. (e-Μητρώου) ………………………………….

EMAIL:……………………………………………………….

ςτο Μθτρϊο του άρκρου 2 του ν.4256/2014.
Δ/ΝΗ ΑΚΗΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ
………………………………………………………

2. Συνθμμζνα υποβάλλω τα απαιτοφμενα
Α.Φ.Μ………………………………………………

δικαιολογθτικά.

Δ.Ο.Τ………………………………………………
ΣΗΛΕΦΩΝΟ……………………………………..

3. ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΦΟΠΛΙΣΗ/ΕΦΟΠΛΙΣΡΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
(Ν. Εκπρόςωποσ/Ονοματεπώνυμο/ΑΦΜ/Δ.Ο.Τ./Δ/ΝΗ/EMAIL)

Ο/Η ΑΙΣΩΝ/ΟΤΑ

………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΜΕΝΟΤ
……………………………………………………………………
ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞ/ΝΟΤ …………………………………..
EMAIL:……………………………………………………….

Η εφαρμογή του e-Μητρώου πλοίων, βρίςκεται ςτην ηλεκτρονική διεφθυνςη:
aade.gr/ΠΟΛΙΣΕ/ΜΗΣΡΩΟ ΠΛΟΙΩΝ/ΕΙΟΔΟ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
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Απαιτοφμενα Δικαιολογητικά – Οδηγίεσ
1. Πρωτοκολλημζνη η παροφςα Αίτηςη, ςτθ Γενικι Γραμματεία του ΥΝΑΝΡ (Ακτή Βαςιλειάδη, ΠΥΛΗ Ε1-Ε2, εντόσ
1
Λιμζνα Πειραιάσ /Γρ. 202).
2.Ζγγραφο Εκνικότθτασ ςε ευκρινζσ αντίγραφο. Στθν περίπτωςθ που το πλοίο φζρει αλλοδαπι ςθμαία,
απαιτείται το Certificate of Registry τθσ χϊρασ ςθμαίασ, επικυρωμζνο για το ακριβζσ αντίγραφο από δικθγόρο
κακϊσ και θ μετάφραςι του, επικυρωμζνθ για το ακριβζσ τθσ μετάφραςθσ.
3. Ρρωτόκολλο Γενικισ Επικεϊρθςθσ ι Ριςτοποιθτικό Αςφαλείασ για πλοία υπό ελλθνικι ςθμαία και
Ριςτοποιθτικό Ελζγχου Ξζνου Επαγγελματικοφ Ρλοίου Αναψυχισ για πλοία υπό αλλοδαπι ςθμαία ςε ευκρινι
2
αντίγραφα.
4. Ρρόςφατθ Βεβαίωςθ από τθν αρμόδια Φορολογικι Διοίκθςθ από τθν οποία να προκφπτει θ ζναρξθ εργαςιϊν ςε
ζναν τουλάχιςτον από τουσ παρακάτω Κ.Α.Δ και ςφμφωνα με το ιςχφον Ρ.Γ.Ε. :
77341002 ΥΡΗΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΤΟΥΙΣΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΧΩΙΣ ΡΛΗΩΜΑ
77211007 ΥΡΗΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΤΟΥΙΣΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΧΩΙΣ ΡΛΗΩΜΑ (ΘΑΛΑΜΗΓΟΣ)
50102003 ΥΡΗΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΤΟΥΙΣΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΕ ΡΛΗΩΜΑ
50102001 ΥΡΗΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΤΟΥΙΣΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΕ ΡΛΗΩΜΑ (ΘΑΛΑΜΗΓΟΣ)
5. Αςφαλιςτιριο Συμβόλαιο ςε ιςχφ, ςε ευκρινζσ αντίγραφο.
6. Ρρωτότυπθ Άδεια Επαγγελματικοφ Ρλοίου Αναψυχισ. Στθν περίπτωςθ απϊλειασ τθσ Άδειασ, απαιτείται Υ.Δ. του
ν. 1599/86, κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ, περί απϊλειασ αυτισ. Σθμειϊνεται ότι μπορείτε να
επιςκεφκείτε τθν Ενιαία Ψθφιακι Ρφλθ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.gov.gr και να εκδϊςετε Υ.Δ., θ οποία
υποβάλλεται εντφπωσ.
Πςα πλοία είναι εφοδιαςμζνα με Άδεια των παλαιϊν διατάξεων (του ν. 2743/1999) δθλαδι ζχουν εκδοκεί πριν τθν
14-04-2014, υποχρεοφνται να προςκομίςουν θλεκτρονικό παράβολο ποςοφ 500 € ακολουκϊντασ τθν εξισ
διαδρομι: www1.gsis.gr/eparavolo/Φορζασ Δημοςίου-Υπουργείο Ναυτιλίασ & Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/Κατηγορία
Παραβόλου-e Μθτρϊο Ρλοίων/Σφποσ Παραβόλου-Κωδικόσ-8449-Καταχϊριςθ ςτο e-Μθτρϊο Ρλοίων,
επαγγελματικοφ πλοίου αναψυχισ.
Πςα πλοία είναι εφοδιαςμζνα με Ρροςωρινι Άδεια των μεταβατικϊν διατάξεων (του ν. 4256/2014) δθλαδι ζχουν
εκδοκεί μετά τθν 14-04-2014, δεν είναι υπόχρεα για προςκόμιςθ e-παραβόλου.
7.Τα Ειδικά Ζντυπα Ρλθροφοριακϊν Στοιχείων του πλοίου (ΕΕΡΣΕΡΑ) ςε ευκρινι αντίγραφα, τα οποία κα
εμπεριζχουν τισ ναυλϊςεισ που πραγματοποιικθκαν μετά τθν ζκδοςθ τθσ επαγγελματικισ Άδειασ ι μετά τθν
τελευταία κεϊρθςι τθσ (για όςα πλοία είναι εφοδιαςμζνα με επαγγελματικι άδεια των παλαιϊν διατάξεων ν.
2743/1999) και ζωσ την ημερομηνία 15-09-2019.
8.Εξουςιοδότθςθ ςτθν περίπτωςθ που ενεργεί τρίτοσ. Σθμειϊνεται ότι μπορείτε να επιςκεφκείτε τθν Ενιαία
Ψθφιακι Ρφλθ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.gov.gr και να εκδϊςετε εξουςιοδότθςθ, θ οποία υποβάλλεται
εντφπωσ.

Διευκρινίςεισ
1.Εφοπλιςμόσ ςε πλοίο με ελληνική ςημαία.
Σε περίπτωςθ εφοπλιςμοφ ςε πλοίο υπό ελλθνικι ςθμαία προςκομίηεται το Ζγγραφο Εκνικότθτασ με ςχετικι οπιςκογράφθςθ
τθσ Λιμενικισ Αρχισ νθολόγθςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 105 του Κ.Ι.Ν.Δ. Τα ςτοιχεία πλοιοκτθςίασ ςυμπλθρϊνονται ςτθν οκόνθ
5 «Στοιχεία Ρλοιοκτθςίασ» και τα ςτοιχεία του εφοπλιςμοφ, αντιςτοίχωσ ςτθν υπο-οκόνθ «Εφοπλιςμόσ».
2.Εφοπλιςμόσ ςε πλοίο υπό αλλοδαπή ςημαία.
Σε περίπτωςθ εφοπλιςμοφ ςε πλοίο υπό αλλοδαπι ςθμαία/πλοιοκτθςία, ςυνυποβάλλεται το Ιδιωτικό Συμφωνθτικό (Ι.Σ.) των
δφο ςυμβαλλόμενων μερϊν (πλοιοκτιτθ - εφοπλιςτι) υπογεγραμμζνο και κεωρθμζνο για το γνιςιο των υπογραφϊν. Σε
περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων το Ι.Σ. υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόςωπο ι τον διαχειριςτι αυτϊν, κεωρείται για το
γνιςιο τθσ υπογραφισ τουσ και επικυρωμζνο αντίγραφό του κακϊσ και μετάφραςι του ςτθν ελλθνικι γλϊςςα κεωρθμζνθ για
το ακριβζσ τθσ μετάφραςθσ ςυνυποβάλλονται με τθν αίτθςθ. Τα ςτοιχεία του εφοπλιςτι (φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου, πρζπει
να ςυμπλθρωκοφν από τον υπόχρεο δφο φορζσ, τόςο ςτθν οκόνθ 5 «Στοιχεία Ρλοιοκτθςίασ» όςο και ςτθν υπο-οκόνθ
«Εφοπλιςμόσ» τθσ οκόνθσ 5 ςτθν εφαρμογι του e-Μθτρϊου.
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Για όςο χρονικό διάςτημα διαρκοφν τα περιοριςτικά μζτρα για τον COVID-19, η αποςτολή τησ Αίτηςησ και του ςυνόλου των
εγγράφων θα πραγματοποιείται μόνο με ΤΣΗΜΕΝΗ αποςτολή μζςω ΕΛ.ΣΑ.
2
Βλζπε ςχετικά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο εξθκοςτό ζκτο τθσ από 30-03-2020 Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (Αϋ75),
περί τθσ δυνατότθτασ παράταςθσ ιςχφοσ μζχρι τριϊν (03) μθνϊν για πιςτοποιθτικά πλοίων λόγω των μζτρων αντιμετϊπιςθσ
του COVID-19.

[2]

