ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

«Ενημέρωση επί των κυριότερων διατάξεων/αλλαγών του ν. 4926/2022 (Α΄82) περί Ναυτιλιακών
Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής»

Στις 20 Απριλίου 2022 δημοσιεύτηκε ο ν. 4926/2022 «Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για
τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις» (Α΄82), το
Μέρος Β΄ του οποίου (άρθρα 23-67 & 70-71) αφορά στο θεσμικό πλαίσιο των Ναυτιλιακών Εταιρειών
Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.). Συγκεκριμένα, με τις ως άνω διατάξεις του Μέρους Β΄ του ν. 4926/2022
(στο εξής νόμος), πραγματοποιήθηκε μία συνολική αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των Ν.Ε.Π.Α.,
δεδομένου ότι η πρώτη μορφή θεσπίστηκε το 2003 με τον ν. 3182/2003 (Α΄ 220) και υπήρχε ανάγκη
επικαιροποίησης και εκσυγχρονισμού του.
Παρατίθενται οι κυριότερες αλλαγές που επέφεραν οι νέες διατάξεις, για την ενημέρωση και
διευκόλυνση των Ν.Ε.Π.Α. ως κάτωθι:
Ι. Επισημάνσεις επί των κυριότερων αλλαγών
Οι κυριότερες αλλαγές που επιφέρει ο νόμος συνοψίζονται στα εξής:
1.

Στην παρ. 1 του άρθρου 24 προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης ΝΕΠΑ από ένα ή περισσότερα
φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε αντίθεση με το προηγούμενο καθεστώς που απαιτείτο η σύμπραξη
δύο τουλάχιστον ιδρυτών.

2.

Με τις διατάξεις του άρθρου 29 πλέον η διάρκεια της εταιρείας επιτρέπεται να είναι πέραν των 30
ετών. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι η Ν.Ε.Π.Α. ιδρύεται για ορισμένη διάρκεια, η οποία καθορίζεται
στο καταστατικό της.
Αναλυτικότερα :

3.

i.

Στην παρ. 1 ορίζεται ότι σε περίπτωση που δεν ορίζεται στο καταστατικό συγκεκριμένη
διάρκεια, η διάρκεια της Ν.Ε.Π.Α. είναι τριάντα (30) έτη.

ii.

Με την παρ. 2 ορίζεται ότι δύναται η διάρκεια του ορισμένου χρόνου να παραταθεί με
απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και
πλειοψηφία. Αν δεν ορίζεται συγκεκριμένος χρόνος παράτασης στην απόφαση αυτή, η
διάρκεια της Ν.Ε.Π.Α. γίνεται αόριστης διάρκειας.

iii.

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

Στην παρ. 2 του άρθρου 32 ορίζεται ότι το εταιρικό κεφάλαιο για την ίδρυση καταβάλλεται
ολοσχερώς εντός δύο (02) μηνών από την σύσταση σε αντίθεση με την προϊσχύσασα νομοθεσία, η
οποία όριζε ότι θα καταβάλλεται στο σύνολό του κατά την σύσταση.
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4.

Στην παρ. 1 του άρθρου 33 ορίζεται ότι πλέον οι μετοχές της Ν.Ε.Π.Α. είναι μόνο ονομαστικές και
ενσωματώνονται σε τίτλο της μιας ή περισσότερων μετοχών, σε αντίθεση με το προηγούμενο
καθεστώς που υπήρχε η δυνατότητα να είναι και ανώνυμες.

5.

Στην παρ. 1 του άρθρου 34, σε αντίθεση με όσα ίσχυαν με το προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο,
ορίζεται ότι, επιτρέπεται σε υπηκόους ή νομικά πρόσωπα κρατών που δεν είναι μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δεν ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο να αποκτούν εμπράγματα
δικαιώματα επί μετοχών Ν.Ε.Π.Α. χωρίς περιορισμό, εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από το
καταστατικό.

6.

Με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 35, ορίζονται οι προθεσμίες που αφορούν τη διαδικασία αύξησης
μετοχικού κεφαλαίου.

7.

Με το άρθρο 36 ορίζεται η διαδικασία μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου και στην παρ. 2 του ιδίου
άρθρου διευκρινίζεται ότι οι μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του
καταστατικού.

8.

Στην παρ. 1 του άρθρου 37 ορίζεται ότι η Ν.Ε.Π.Α. διοικείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, το
οποίο απαρτίζεται από τρία (3) τουλάχιστον φυσικά πρόσωπα ως μέλη, μετόχους ή μη. Η διάταξη
αυτή διαφοροποιείται από την προϊσχύσασα, καθώς πλέον ρητά προβλέπεται ότι δεν δύναται
νομικό πρόσωπο να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην παρ. 2 προβλέπεται ότι με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται υποχρεωτικά Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και
Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου και ότι η ιδιότητα του Προέδρου ταυτίζεται με αυτή του
Διευθύνοντα Συμβούλου. Στην παρ. 3 ορίζεται ότι η Ν.Ε.Π.Α. εκπροσωπείται υποχρεωτικά από τον
Πρόεδρο / Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Περαιτέρω, στην παρ. 4 ορίζεται ότι η Ν.Ε.Π.Α. δύναται να εκπροσωπείται, πέραν του
Διευθύνοντος Συμβούλου της παρ. 3, από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτα πρόσωπα που
ορίζονται με απόφασή του. Επισημαίνεται ότι η σχετική απόφαση του ΔΣ τυγχάνει της
δημοσιότητας του άρθρου 63 και συνεπώς καταχωρίζεται υποχρεωτικά στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α.

9.

Στην παρ. 2 του άρθρου 38 ορίζεται ότι η θητεία του ΔΣ είναι εξαετής (6 έτη), σε αντίθεση με τη
σχετική προηγούμενη διάταξη που επιτρέπεται διάρκεια Διοικητικού Συμβουλίου τριών (03),
τεσσάρων (04), πέντε (05) και έξι (06) ετών .

10. Με την παρ. 5 του άρθρου 38 ορίζεται ότι η παραίτηση οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου αποκτά ισχύ και επέρχονται τα έννομα αποτελέσματά της από την
κοινοποίηση της στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α.

11. Στο άρθρο 41 ορίζεται ρητά ότι η Ν.Ε.Π.Α. δεν επιτρέπεται να συνάπτει ναυλοσύμφωνα με τους
ιδρυτές, τους μετόχους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους υπαλλήλους της, όταν
ενεργούν ατομικώς ή ως εκπρόσωποι άλλου νομικού ή φυσικού προσώπου, καθώς και με
πρόσωπα με τα οποία έχουν συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού ή είναι σύζυγοι ή συμβιούντες
κατά την έννοια του ν. 4356/2015 (Α' 181), αυτών. Η Ν.Ε.Π.Α. μπορεί συνάπτει ναυλοσύμφωνα με
οποιοδήποτε τουριστικό γραφείο.
12. Στην παρ. 1 του άρθρου 42 ορίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της
εταιρείας. Επιτρέπεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ορίζεται άλλος τόπος
συνεδρίασης, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Επιπροσθέτως με τις ισχύουσες πλέον
διατάξεις επιτρέπεται να συνέρχεται το Διοικητικό Συμβούλιο διαμέσου τηλεδιάσκεψης ως προς
όλα ή ορισμένα μέλη αυτού, εφόσον αυτό προβλέπεται στο καταστατικό και με την προϋπόθεση
ότι κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν αντιτάσσεται ως προς αυτό.
13. Στην παρ. 1 του άρθρου 45 ορίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να
αναθέτει συνολικώς ή κατά μέρος την άσκηση των εξουσιών ή των αρμοδιοτήτων του, πλην των
θεμάτων εκείνων για τα οποία απαιτείται από το καταστατικό συλλογική απόφασή του, σε ένα ή
σε περισσότερα μέλη του ή σε τρίτους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση των εξουσιών και
αρμοδιοτήτων που αναθέτει. Η απόφαση αυτή καταχωρίζεται αυτούσια στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. και
ορίζει για συγκεκριμένο χρόνο, για συγκεκριμένο σκοπό και ειδικά τις ανατιθέμενες αρμοδιότητες
και εξουσίες. Η ανάθεση αυτή δεν δύναται να ανατεθεί περαιτέρω.

14. Στην παρ. 1 του άρθρου 46 ορίζεται ότι η γενική συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Ν.Ε.Π.Α.,
τουλάχιστον μία (1) φορά σε κάθε εταιρική χρήση. Η απόδειξη εκπλήρωσης της υποχρέωσης του
προηγούμενου εδαφίου προκύπτει εφόσον, κατά τη διάρκεια κάθε εταιρικής χρήσης και έως έξι
(6) μήνες από τη λήξη της, έχει υποβληθεί πρακτικό γενικής συνέλευσης για καταχώριση ή για
ενημέρωση περί πραγματοποίησης γενικής συνέλευσης στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. Κατ' εξαίρεση και
εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό, η γενική συνέλευση μπορεί να συνέρχεται σε άλλον
τόπο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. Επιτρέπεται επίσης να συνέρχεται η γενική συνέλευση
διαμέσου τηλεδιάσκεψης ως προς όλα ή ορισμένα μέλη αυτής, εφόσον αυτό προβλέπεται στο
καταστατικό, και με την προϋπόθεση ότι κανένα μέλος της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσεται
ως προς αυτό. .
Επισημαίνεται ότι στην παρ. 4 του ιδίου άρθρου προβλέπεται ότι για την παράλειψη της
υποχρέωσης του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της παρ. 1, δημιουργείται υποχρέωση
προκαταβολής ηλεκτρονικού παράβολου υπέρ του Δημοσίου χιλίων (1.000) ευρώ πριν την πρώτη
επόμενη καταχώριση στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. Το ανωτέρω έσοδο εγγράφεται ισόποσο ως πίστωση
στον ειδικό φορέα της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών
Επενδύσεων του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
εκάστου επομένου έτους. Σημειώνεται ότι στην παρ. 5 προβλέπεται ότι η προκαταβολή του
ηλεκτρονικού παραβόλου της παρ. 4 δεν εξαιρεί και δεν συμψηφίζεται με τις προβλεπόμενες
καταβολές των παραβόλων που προβλέπονται στο άρθρο 61.
15. Στην παρ. 2 (ζ) του άρθρου 49 αναγνωρίζεται ρητά και αποκλειστικά η αρμοδιότητα της Γενικής
Συνέλευσης ως προς τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου
16. Στην παρ. 1 (η) του άρθρου 55 ορίζονται τα απαραίτητα παραστατικά προκειμένου για την
παράταση διάρκειας εταιρείας σε σαράντα οκτώ (48) μήνες λόγο ύπαρξης σκάφους υπό
ναυπήγηση.
17. Στην παρ. 3 του άρθρου 59 δίνεται η δυνατότητα το καταστατικό προς καταχώριση στο Μητρώο
Ν.Ε.Π.Α. να φέρει και εγκεκριμένες ηλεκτρονικές υπογραφές των ιδρυτών αντί κατά
αποκλειστικότητα να υπογράφεται από τους ιδρυτές και να θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής
τους από δημόσια αρχή ή συμβολαιογράφο. Η ίδια πρόβλεψη ισχύει και για την έκδοση
επικυρωμένων αντιγράφων πρακτικών συνεδριάσεων των οργάνων της ΝΕΠΑ.
18. Με το άρθρο 58 ορίζεται ότι το μητρώο Ν.Ε.Π.Α. δύναται να λειτουργεί πλήρως ψηφιακά σύμφωνα
με την ΚΥΑ των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης που προβλέπεται στην παρ 7. του άρθρου 70.
19. Στην παρ. 4 του άρθρου 59 ορίζεται ότι τα πρακτικά των συνεδριάσεων των οργάνων της Ν.Ε.Π.Α.,
ήτοι της ΓΣ και του ΔΣ υποβάλλονται στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6)
μηνών από την ημερομηνία της σχετικής συνεδρίασης, άλλως δεν δύναται να καταχωρισθούν. Η
ισχύς δε των αποφάσεων αρχίζει από την ημερομηνία της οικίας συνεδρίασης, εφόσον
καταχωρισθούν στο μητρώο Ν.Ε.Π.Α. Σημειώνεται στην μεταβατική διάταξη της παρ. 3 του άρθρου
71 ορίζεται ότι «τα πρακτικά που δεν έχουν υποβληθεί κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου 59,
δύνανται να καταχωριστούν εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του, κατά παρέκκλιση της
παρ. 4 του ιδίου άρθρου».
20. Με την παρ. 1 του άρθρου 64 απαγορεύεται η μετατροπή άλλης νομικής μορφής εταιρείας σε
Ν.Ε.Π.Α.
ΙΙ. Μεταβατικές Διατάξεις
Επισημαίνεται ότι στο άρθρο 71 του νόμου, ορίζονται τα εξής:
1.

Από τη θέση σε ισχύ του Μέρους Β', οι Ν.Ε.Π.Α. υποχρεούνται να προσαρμόσουν τα καταστατικά
τους προς τις διατάξεις αυτού εντός εννέα (9) μηνών, υπό την επιφύλαξη της παρ. 2.

2.

Από τη θέση σε ισχύ του άρθρου 32, ανώνυμες μετοχές που έχουν εκδοθεί από Ν.Ε.Π.Α.
ονομαστικοποιούνται υποχρεωτικά μέχρι την 31η.12.2023. Μέχρι την 31η.12.2023, σε
περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής τίτλου ανώνυμης μετοχής εφαρμόζεται η παρ. 5

του άρθρου 6 του ν. 3182/2003 (Α' 220). Για την ονομαστικοποίηση των μετοχών εφαρμόζονται
αναλογικά τα άρθρα 40 και 184 του ν. 4548/2018, χωρίς τη συμμετοχή του Γ.Ε.ΜΗ.
3.

Τα πρακτικά που δεν έχουν υποβληθεί κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου 59, δύνανται να
καταχωριστούν εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του, κατά παρέκκλιση της παρ. 4 του
ιδίου άρθρου.

4.

Όπου, πέραν του παρόντος νόμου, στη νομοθεσία αναφέρεται ο ν. 3182/2003 σε σχέση με τα
άρθρα 1 έως και 40 αυτού, νοείται το Μέρος Β' του παρόντος νόμου, και τα αντίστοιχα άρθρα
αυτού.

5.

Για τις αιτήσεις μετατροπής ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε Ν.Ε.Π.Α.,
που υποβλήθηκαν πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται οι παρ. 1 και 2
του άρθρου 36 του ν. 3182/2003 (Α'220).

