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Τέθηκε σε λειτουργία η ηλεκτρονική 
εφαρμογή «e-μητρώο πλοίων» 

 

   
 

Τέθηκε σε λειτουργία η ηλεκτρονική 

πλατφόρμα «e-Μητρώο Πλοίων», η 

οποία έχει ως στόχο τη σταδιακή 

πραγματοποίηση όλων των 

συναλλαγών που αφορούν τη 

λειτουργία τουριστικών σκαφών και 

πλοίων (και ορισμένων 

επαγγελματικών ημερόπλοιων) σε 

ένα πλήρως ηλεκτρονικό περιβάλλον. 

Τα ήδη νηολογημένα πλοία πρέπει να 

εγγραφούν ηλεκτρονικά μέχρι τη 15η 

Μαΐου 2019. 
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Τα πλοία που πρέπει υποχρεωτικά να εγγραφούν στο «e-Μητρώο 

Πλοίων» είναι: 

 τα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής ελληνικής 

σημαίας 

 τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής σημαίας άλλου κράτους 

της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και σε κάποιες περιπτώσεις τα πλοία 

σημαίας κράτους εκτός της Ε.Ε. 

 τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια 

Η εγγραφή των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής πρέπει να γίνει από 

τον ιδιοκτήτη, πλήρη κύριο ή επικαρπωτή τους και η προθεσμία 
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για την υποβολή της αίτησης εγγραφής και των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών εγγράφων είναι 60 ημερολογιακές ημέρες από 

την ημερομηνία νηολόγησης ή εγγραφή τους στα Βιβλία 

Εγγραφής Μικρών Σκαφών. 

Στην περίπτωση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής ή των 

τουριστικών ημερόπλοιων, η εγγραφή των πλοίων στο «e-

Μητρώο Πλοίων» πρέπει να γίνει από τον πλοιοκτήτη ή 

εφοπλιστή και η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης 

εγγραφής και των απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγράφων 

είναι 15 ημερολογιακές ημέρες από τη νηολόγησή τους. 

Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής ή τουριστικά ημερόπλοια που έχουν 

ήδη νηολογηθεί ή εγγραφεί στα Βιβλία Μικρών Σκαφών, πρέπει 

να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό μητρώο μέχρι τη 15/05/2019.   
 

 

 

   

 

 

 

Για να μην λαμβάνετε emails σχετικά με αυτό το θέμα, 
παρακαλώ όπως αποστείλετε ένα απαντητικό email στον 

αποστολέα με τη λέξη “Unsubscribe” στο πεδίο του θέματος. 

 
 

 

 

Η Deloitte αναφέρεται σε μία ή περισσότερες από τις εταιρείες μέλη και τις συναφείς οντότητές τους 
της Deloitte Touche Tohmatsu Limited, μιας ιδιωτικής Βρετανικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης 
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Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.deloitte.com/about για να ενημερωθείτε για το 

παγκόσμιο δίκτυο των εταιριών μελών μας. 
 

H «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», η «Deloitte Business Solutions 
Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Επιχειρήσεων», η «Deloitte Βusiness Process Solutions A.E.» και η 

«Deloitte Alexander Competence Center Ανώνυμη Εταιρεία Συμβούλων επιχειρήσεων» είναι οι 
ελληνικές εταιρείες μέλη της Deloitte Touche Tohmatsu Limited, μιας ιδιωτικής Βρετανικής εταιρίας 
περιορισμένης ευθύνης («DTTL»). Η «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» 

παρέχει ελεγκτικές (audit) υπηρεσίες καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης εταιρικού 
κινδύνου (risk advisory), η «Deloitte Business Solutions Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων 

Επιχειρήσεων» χρηματοοικονομικές (financial advisory), φορολογικές (tax) και συμβουλευτικές 
(consulting) υπηρεσίες και η «Deloitte Business Process Solutions A.E.» λογιστικές υπηρεσίες 

(accounting outsourcing). H «Deloitte Alexander Competence Center Ανώνυμη Εταιρεία Συμβούλων 
Επιχειρήσεων» με έδρα στη Θεσσαλονίκη είναι ένα κέντρο καινοτομίας που παρέχει 

χρηματοοικονομικές (financial advisory), φορολογικές (tax) και συμβουλευτικές (consulting) 
υπηρεσίες. 
Η «Κοϊμτζόγλου-Λεβέντης και Συνεργάτες» ("KL Law Firm") είναι η ελληνική δικηγορική εταιρεία 

που παρέχει νομικές υπηρεσίες και συμβουλές στην Ελλάδα. 
 

To δίκτυο της Deloitte παρέχει ελεγκτικές, συμβουλευτικές, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, 
συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης εταιρικού κινδύνου και φορολογικές υπηρεσίες σε πελάτες 

του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα όλων των κλάδων. Το δίκτυο της Deloitte προσφέρει 
υπηρεσίες σε 4 στους 5 οργανισμούς του Fortune Global 500® μέσω ενός παγκόσμιου 
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διασυνδεδεμένου δικτύου εταιρειών-μελών που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από 150 χώρες 
συνεισφέροντας παγκοσμίου επιπέδου δυνατότητες, βαθιά γνώση και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες 

που ανταποκρίνονται στις πιο πολύπλοκες επιχειρηματικές προκλήσεις των πελατών μας. Για να 
μάθετε περισσότερα για το πώς τα περίπου 245.000 στελέχη μας δημιουργούν τον αντίκτυπο που 
μετράει παρακαλούμε να συνδεθείτε μαζί μας μέσω Facebook, LinkedIn ή Twitter. 

Το υλικό αυτό περιέχει αποκλειστικά και μόνο γενικές πληροφορίες και καμία από τις εταιρείες μέλη 
του διεθνούς δικτύου της Deloitte Touche Tohmatsu Limited ή άλλες συνεργαζόμενες οντότητες 

(συνολικά, το δίκτυο της Deloitte) δεν δύναται να εκληφθεί ότι δι’ αυτού παρέχει συμβουλές ή 
υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, οι αναγνώστες θα πρέπει να αναζητήσουν εξειδικευμένες συμβουλές 

σχετικά με κάθε ειδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Προτού λάβετε αποφάσεις ή προβείτε σε 
ενέργειες που μπορεί να επηρεάσουν τα οικονομικά ή την επιχείρησή σας, θα πρέπει να 

συμβουλευτείτε ειδικό επαγγελματία σύμβουλο. Καμία νομική οντότητα του δικτύου της Deloitte δεν 
αποδέχεται ευθύνη για οιαδήποτε ζημία υποστεί οποιοσδήποτε που βασίσθηκε στο παρόν. 
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