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 Θζμα: Κοινοποίθςθ των διατάξεων των άρκρων 65 ζωσ και 72 του ν.4676 «Εκςυγχρονιςμόσ κεςμικοφ 
πλαιςίου για τισ καλάςςιεσ ενδομεταφορζσ και λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ 67/19.3.2020) αναφορικά με 
τροποποιιςεισ του ν. 4256/2014 (Σουριςτικά πλοία και άλλεσ διατάξεισ).  

 
1. Με τισ διατάξεισ του ν.4676/2020   και ιδιαιτζρωσ των άρκρων 65 ζωσ και 71 του νόμου αυτοφ 

τροποποιοφνται  οι διατάξεισ των άρκρων 4 παρ 1β, 7 παρ.2.β, 9παρ2, 10παρ.1 και.2, 13, κακϊσ και του 
άρκρου 15του ν.4256/2014, όπωσ ιςχφει. Ειδικότερα ωσ ςθμαντικζσ για τθ φορολογικι και τελωνειακι 
διοίκθςθ κρίνονται οι εξισ:  

 
α)  φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 9 παράγραφοσ 2 του ν. 4256/14 ορίηεται ότι το 

επαγγελματικό πλοίο αναψυχισ επιτρζπεται κατά το διάςτθμα που δεν εκτελεί ςφμβαςθ ναφλωςθσ, να 
ιδιοχρθςιμοποιείται, με τθν προχπόκεςθ θ ιδιοχρθςιμοποίθςθ αυτι να καταχωρίηεται ςτο e-Μθτρϊο 
Πλοίων. Επιπλζον ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν αρικ. πρωτ. ΠΟΛ 1209/2018 ΚΤΑ, ςχετικά με τον 
κακοριςμό διαδικαςίασ καταχϊριςθσ και μεταβολισ των ςτοιχείων του e-Μθτρϊου Πλοίων,  θ 
ιδιοχρθςιμοποίθςθ κεωρείται μεταβολι των ςτοιχείων του e - Μθτρϊου Πλοίων.    

Ωςτόςο, ςτα πλαίςια εκςυγχρονιςμοφ του κεςμικοφ πλαιςίου για τισ καλάςςιεσ ενδομεταφορζσ 
μεταξφ άλλων και τθσ διαδικαςίασ καταχϊριςθσ τθσ ιδιοχρθςιμοποίθςθσ των επαγγελματικϊν ςκαφϊν 
αναψυχισ, ο νόμοσ 4676/20  με το άρκρο 67 τροποποίθςε τθν παράγραφο2 του άρκρου 9 του 
ν.4256/2014 και ορίηεται ότι εφεξισ, κατά το διάςτθμα που το επαγγελματικό πλοίο αναψυχισ, 
ανεξαρτιτωσ ςθμαίασ, δεν εκτελεί ςφμβαςθ ναφλωςθσ, επιτρζπεται θ ιδιοχρθςιμοποίθςι του από τον 
πλοιοκτιτθ ι τον εφοπλιςτι, με αποκλειςτικό ςκοπό τθν αναψυχι, εφόςον αυτό καταχωριςτεί ςτθν 
θλεκτρονικι εφαρμογι τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 7 του ίδιου νόμου, ιτοι ςε 
θλεκτρονικι εφαρμογι που κα υλοποιθκεί για τον ςκοπό αυτόν, θ οποία κα διαςυνδζεται με το e-
Μθτρϊο πλοίων.  

Εντοφτοισ μζχρι τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ ωσ άνω εφαρμογισ, θ ιδιοχρθςιμοποίθςθ δθλϊνεται 
ςτθ Λιμενικι Αρχι ςτθν περιοχι αρμοδιότθτασ τθσ οποίασ βρίςκεται το πλοίο, από τον πλοιοκτιτθ ι τον 
εφοπλιςτι του και καταχωρίηεται ςτο Ειδικό Ζντυπο Πλθροφοριακϊν τοιχείων του Επαγγελματικοφ 
Πλοίου Αναψυχισ (Ε.Ε.Π..Ε.Π.Α.). ε περιπτϊςεισ ιδιοχρθςιμοποίθςθσ του επαγγελματικοφ πλοίου 
αναψυχισ από τον πλοιοκτιτθ ι τον εφοπλιςτι, δεν χορθγείται απαλλαγι από το δαςμό, τον Ειδικό Φόρο 
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Κατανάλωςθσ και τον Φ.Π.Α. των καυςίμων και λιπαντικϊν με τα οποία εφοδιάηονται τα πλοία αυτά, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν κείμενθ τελωνειακι νομοκεςία.  

Θ ανωτζρω διάταξθ ιςχφει ςφμφωνα με το άρκρο 88 του ν.4676/2020 από τθ δθμοςίευςθ του 
νόμου, ιτοι από 19.3.2020.  Από τθν θμερομθνία αυτι λοιπόν θ ιδιοχρθςιμοποίθςθ καταχωρίηεται 
χειρόγραφα ςτο Ειδικό Ζντυπο Πλθροφοριακϊν τοιχείων του Επαγγελματικοφ Πλοίου Αναψυχισ 
(Ε.Ε.Π..Ε.Π.Α.) και οι αρμόδιεσ  τελωνειακζσ και φορολογικζσ αρχζσ δφναται να επιβεβαιϊνουν μζςω του  
εντφπου αυτοφ τθν ορκι χοριγθςθ απαλλαγισ των καυςίμων και λιπαντικϊν με τα οποία εφοδιάηονται τα 
πλοία αυτά, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν κείμενθ τελωνειακι και φορολογικι νομοκεςία.  

 
β) Επιπλζον και όςον αφορά τθν θλεκτρονικι εφαρμογι τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ παραγράφου 2 του 

άρκρου 7 επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το άρκρο 66 του ν. 4676/20 θ εν λόγω θλεκτρονικι εφαρμογι κα  
περιλαμβάνει  τθν υποβολι των ςτοιχείων του ναυλοςυμφϊνου, τα ςτοιχεία των ενθμερωμζνων 
καταςτάςεων επιβαινόντων κακϊσ και πλθροφοριϊν ιδιοχρθςιμοποίθςθσ των επαγγελματικϊν πλοίων 
αναψυχισ και των τυχόν μεταβολϊν όλων των ανωτζρω ςτισ αρμόδιεσ Αρχζσ (μζςω καταχϊριςθσ ςτθν 
θλεκτρονικι εφαρμογι). H ωσ άνω θλεκτρονικι εφαρμογι κα διαςυνδζεται με το «e-Μθτρϊο Πλοίων». 

 
γ) φμφωνα  με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 68 του ν. 4676/20,  καταργείται το Δελτίο Κίνθςθσ 

Πλοίου Αναψυχισ (ΔΕ.Κ.ΠΑ) για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχισ υπό ελλθνικι ςθμαία ι ςθμαία των άλλων 
κρατϊν - μελϊν τθσ Ε.Ε και κεςμοκετείται θ υποχρζωςθ για εφοδιαςμό των πλοίων αναψυχισ με 
κατάςταςθ επιβαινόντων, ανά κατθγορία πλοίου, ςφμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν εν λόγω 
διάταξθ. Θ ανωτζρω διάταξθ ιςχφει από 19.4.2020 (ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του ωσ άνω άρκρου 
68). 

 Θ υποχρζωςθ ζκδοςθσ  Δελτίου  Κίνθςθσ - Transit Log - για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχισ με ςθμαία 
ι νθολόγιο Σρίτθσ Χϊρασ ι ειδικοφ φορολογικοφ εδάφουσ του Παραρτιματοσ ΙΙ του Κϊδικα Φ.Π.Α. 
(κφρωςθ με το ν.2859/00) παραμζνει ςε ιςχφ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ κείμενθσ Σελωνειακισ 
νομοκεςίασ.  

 
δ) Με το άρκρο 69 αντικαταςτάκθκε θ παράγραφοσ 2 του άρκρου 10 του ν.4256/2014 και ορίηεται 

ότι με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων των περιπτϊςεων γϋ και δϋ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 9, οι 
Πλοίαρχοι ι Κυβερνιτεσ ιδιωτικϊν πλοίων αναψυχισ υπό ελλθνικι ςθμαία ι ςθμαία άλλου κράτουσ - 
μζλουσ τθσ Ε.Ε. απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ λιψθσ αδείασ απόπλου και διλωςθσ κατάπλου ςε 
κάκε Λιμενικι Αρχι προςζγγιςθσ. Οι ωσ άνω εκπλθρϊνουν τθν υποχρζωςθ αυτι κάκε φορά, ςτθ Λιμενικι 
Αρχι του πρϊτου λιμζνα ςτον οποίο καταπλζουν ςτθν Ελλάδα από το εξωτερικό και ςτθ Λιμενικι Αρχι 
του τελευταίου λιμζνα απόπλου για το εξωτερικό. Τπό τθν επιφφλαξθ των διατάξεων των περιπτϊςεων γϋ 
και δϋ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 9, οι διατάξεισ τθσ παροφςασ παραγράφου δεν εφαρμόηονται ςτα 
ιδιωτικά πλοία αναψυχισ υπό ςθμαία κράτουσ εκτόσ τθσ Ε.Ε. και ςτα πλοία αναψυχισ, ανεξαρτιτωσ 
ςθμαίασ, που ζχουν χαρακτθριςτεί επαγγελματικά ςφμφωνα με το δίκαιο άλλθσ χϊρασ, τα οποία 
υποχρεοφνται ςε λιψθ άδειασ απόπλου και διλωςθσ κατάπλου ςτθ Λιμενικι Αρχι κάκε λιμζνα. Οι 
ανωτζρω διατάξεισ ιςχφουν ςφμφωνα με το άρκρο 88 του ν.4676/2020 από τθ δθμοςίευςθ του νόμου, 
ιτοι από 19.3.2020. Με τθν ιςχφουςα ζωσ 18.3.2020 διάταξθ οι κυβερνιτεσ ιδιωτικϊν πλοίων αναψυχισ, 
υπό ςθμαία ελλθνικι ι άλλου κράτουσ - μζλουσ τθσ Ε.Ε., απαλλάςςονταν από τθν υποχρζωςθ να 
λαμβάνουν άδεια απόπλου από τθ Λιμενικι Αρχι ι να δθλϊνουν αντίςτοιχα κατάπλου. 

 
ε) Με το άρκρο 70 αντικαταςτάκθκε το άρκρο 13 του ν.4256/2014 όςον αφορά τθν επιβολι 

κυρϊςεων, αρμοδιότθτασ του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, για τθ μθ ςυμμόρφωςθ με 
τισ διατάξεισ του ν.4256/2014, κατά περίπτωςθ. 

Επιςθμαίνεται ότι τα εν λόγω πρόςτιμα επιβάλλονται χωρίσ να επθρεάηονται οι κυρϊςεισ που 
προβλζπονται και επιβάλλονται από τθν Φορολογικι και Σελωνειακι νομοκεςία. 

 
2. φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 72 του ν.4676/2020 ορίηεται ότι αιτιςεισ καταχϊριςθσ 

ςτο Μθτρϊο του άρκρου 2 του ν. 4256/2014 (Αϋ 92) πλοίου αναψυχισ, εφοδιαςμζνου κατά τθν 15.9.2019 
με άδεια του ν. 2743/1999 (Αϋ 211) ι άδεια τθσ παραγράφου 8 του άρκρου 15 του ν. 4256/2014 ςε ιςχφ, 
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που δεν υποβλικθκαν ζωσ τισ 15.9.2019 ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 15 του ν. 4256/2014, 
υποβάλλονται, κατ’ εξαίρεςθ, εντόσ εξάμθνθσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, ιτοι ζωσ και 19.9.2020.  
 Οι Πράξεισ του Προϊςταμζνου τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ του Τπουργείου Ναυτιλίασ και 
Νθςιωτικισ Πολιτικισ που εκδόκθκαν ζωσ τθν ζναρξθ ιςχφοσ του ν.4676/2020, ιτοι τθν 19-03-2020 κατ’ 
εφαρμογι των διατάξεων τθσ περίπτωςθσ ςτϋ τθσ παραγράφου 1, τθσ περίπτωςθσ δϋ τθσ παραγράφου 2 
και του τελευταίου εδαφίου τθσ περίπτωςθσ γϋ τθσ παραγράφου 8 του άρκρου 15 του ν. 4256/2014, 
ανακαλοφνται με πράξθ του ίδιου οργάνου μόνον υπό τθν προχπόκεςθ τθσ υποβολισ των ωσ άνω 
αιτιςεων και εντόσ τθσ οριηόμενθσ αποκλειςτικισ εξάμθνθσ προκεςμίασ. 
 Οι ανωτζρω πράξεισ ανάκλθςθσ κοινοποιοφνται από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ του Τπουργείου 
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Φορολογικισ και Σελωνειακισ 
Διοίκθςθσ. Συχόν ποςά Φ.Π.Α. και λοιπζσ φορολογικζσ επιβαρφνςεισ που ζχουν καταβλθκεί για πράξεισ 
που ανακαλοφνται εξαιτίασ τθσ ανωτζρω ρφκμιςθσ, επιςτρζφονται κατόπιν υποβολισ ζγγραφου 
αιτιματοσ, εφαρμοηομζνων των διατάξεων του άρκρου 42 του ν. 4174/2013 (Αϋ 170) κακϊσ και  των 
διατάξεων περί επιςτροφισ αχρεωςτιτωσ ειςπραχκζντων του Εκνικοφ Σελωνειακοφ Κϊδικα. Αντίκετα 
τυχόν ποςά που αφοροφν ςε e-παράβολα που ζχουν πλθρωκεί για τθν εγγραφι εκ νζου πλοίου ςτο «e-
Μθτρϊο Πλοίων», μετά τθν 15.9.2019 και λόγω τθσ παφςθσ τθσ άδειασ του (θ οποία ανακαλείται 
ςφμφωνα με τα ανωτζρω), δεν επιςτρζφονται.   
 

3. Σζλοσ επιςθμαίνεται ότι όςον αφορά τισ διατάξεισ του ν.4256/2014 κακϊσ και το θλεκτρονικό 
μθτρϊο τουριςτικϊν πλοίων και μικρϊν ςκαφϊν (e-Μθτρϊο Πλοίων - ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο 
άρκρο 2 του νόμου αυτοφ) ζχουν κοινοποιθκεί ζωσ ςιμερα θ εγκφκλιοσ ΠΟΛ 1141/2015, θ εγκφκλιοσ ΠΟΛ 
1197/2018, θ απόφαςθ των υπουργϊν Οικονομικϊν και Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ με αρικμ. 
ΠΟΛ 1209/2018, θ εγκφκλιοσ ΠΟΛ Ε2094/2019, οδθγίεσ με το αρικμ. πρωτ. Ο ΔΕΕΦ Α 1113548 ΕΞ 2019 
ζγγραφο, κακϊσ και λειτουργικι διαδικαςία με τίτλο «12.11 Καταχϊρθςθ τουριςτικϊν πλοίων και μικρϊν 
ςκαφϊν του  ν. 4526/2014 (Αϋ92)  ςτο «e- Μθτρϊο» πλοίων (μόνο κατά το μζροσ που αφορά ςτθ Δ.Ο.Τ.)» 
το οποίο ζχει κοινοποιθκεί με το αρικμ. πρωτ. Δ. ΟΡΓ. Γ 1179398 ΕΞ 2019 ζγγραφο.  

 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ 
ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 

 
Γ. ΠΙΣΙΛΗ 

 
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ  
Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

1. Αποδζκτεσ Πίνακα Γϋ, μόνο οι αρικμ. 3 ζωσ 6.   

2. Αποδζκτεσ Πίνακα Δϋ 

3. Διεφκυνςθ τρατθγικισ Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ (ΔΙ..ΣΕ.ΠΛ.) για ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 
ΑΑΔΕ και τθν Θλεκτρονικι Βιβλιοκικθ τθσ ΑΑΔΕ. 

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ  
1. Αποδζκτεσ Πίνακα  Αϋ. 
2. Αποδζκτεσ Πίνακα  Βϋ. 
3. Αποδζκτεσ Πίνακα  Γϋ, μόνο οι αρικμ. 1,2. 
4.  »  »  Ηϋ.  
5.  »  »   Θϋ.  
6.  »  »   Θϋ μόνο οι αρικ.4 περ. θϋ, 10, 17 και 18.  
7.  »  »   Ιϋ.  
8.  » »  ΙΑϋ μόνο ο αρικ. 2. 
9.     »  »   ΙΒϋ.  
10.     »  »   ΙΘϋ.  
11.     »  »   Κϋ. 
12.     »  »   ΚΓϋ. 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4256%2F2014
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13. Γραφείο Τπουργοφ Οικονομικϊν 
14. Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικϊν. 
15. Γραφείο Γεν. Γραμματζα Οικονομικισ Πολιτικισ.  
16. Γραφείο Γεν. Γραμματζα Πλθρ. υςτθμάτων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 
17. Γραφείο Γεν. Γραμματζα Φορολογικισ Πολιτικισ και Δθμόςιασ Περιουςίασ. 
18. Διεφκυνςθ Φορολογικισ Πολιτικισ.  
 
ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ  
1. Γραφείο Διοικθτοφ ΑΑΔΕ.  
2. Γραφείο κ. κ. Γενικϊν Διευκυντϊν.  
3. ΔΕΕΦ – ΣΜΘΜΑ Αϋ ΦΠΑ. 

4. Δ/νςθ Ε.Φ.Κ και Φ.Π.Α – Σμιμα Εϋ 
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