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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 143 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3790 

Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού 
φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, 
ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομι
κού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΙ 


ΤΗΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑΙ 


Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ 

ΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤ Α ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 


ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΎ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤ ΑΚΤΗΣ 

ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 


ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 


Άρθρο 1 


Εταιρείες Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής 


1. Εταιρεία Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής (Ε.Ι.Π.Α.) εί
ναι η μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία συνιστάται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και 
διέπεται από αυτές και από τα άρθρα 741 έως 784 
του Αστικού Κώδικα, στο μέτρο που δεν ορίζεται ει
δικότερα στις διατάξεις του παρόντος, έχει δε ως 
αποκλειστικό σκοπό την κτήση κυριότητας πλοίων 
αναψυχής με ελληνική σημαία που χαρακτηρίζονται 
ως ιδιωτικά σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2743/1999 
(ΦΕΚ 211 Α'). Η Ε.ΙΠΑ. δεν μπορεί να συμμετέχει σε 
άλλες Ε.Ι.Π.Α. ή σε άλλα ελληνικά ή αλλοδαπά Νομικά 
Πρόσωπα. 

2. Τ ο καταστατικό, με το οποίο συνιστάται η Ε.Ι.ΠΑ, 
καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο από έναν τουλάχι
στον ιδρυτή και πρέπει να περιέχει διατάξεις για την 
επωνυμία, την έδρα, το σκοπό, τη διάρκεια της Ε.I.IlΑ, 
το εταιρικό κεφάλαιο και τα εταιρικά μερίδια, τη δι
αχείριση και τη λύση και εκκαθάριση της εταιρείας. 
Τ ο καταστατικό καταχωρίζεται στο Μητρώο Εταιρειών 
Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στις παραγράφους 8 επ. του παρόντος άρθρου. 

3. Η Ε.Ι.ΠΑ αποκτά νομική προσωπικότητα από την 
καταχώρηση του καταστατικού της στο Μητρώο Εται
ρειών Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής. 
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4. Η επωνυμία της Ε.ι.n.Α. πρέπει να περιλαμβάνει τις 
λέξεις «Εταιρεία Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής» ή τα αρ
χικά γράμματα των λέξεων αυτών «Ε.ΙΠΑ.», καθώς και 

διακριτικό με το οποίο θα αποκλείεται η πρόκληση 
σύγχυσης με άλλη εταιρεία. Για τις διεθνείς συναλλαγές 
της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να αποδίδεται και σε 
ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση. 

Τ ο κεφάλαιο της Ε.Ι.Π.Α. καλύπτεται από τους ιδρυτές 
και καταβάλλεται κατά τη σύσταση της εταιρείας στο 
σύνολο του σε μετρητά ή σε είδος. 

5. Τα πρόσωπα που ασκούν τη διαχείριση της Ε.ι.Π.Α. 
εκπροσωπούν την εταιρεία και ενεργούν στο όνομα 
της κάθε πράξη που καλύπτεται από το σκοπό της 
εταιρείας. Οι διαχειριστές της Ε.Ι.ΠΑ δεν υπάγovται 
σε κοινωνική ασφάλιση από μόνη τη διαχειριστική τους 
ιδιότητα. Η διαχείριση που έχει ανατεθεί σε έναν ή πε
ρισσότερους εταίρους ή μη μπορεί να ανακληθεί οπο
τεδήποτε, με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται 
κατά πλειοψηφία. 

6. Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μη
νών και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η πρώτη 
εταιρική χρήση μπορεί να οριστεί για χρονικό διάστημα 
που δεν θα υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες. 
ΟΙ Ε.Ι.ΠΑ τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας. 

7. Οι εταίροι δεν δΙKαιoύvται μέρισμα και δεν ευθύ
νονται με την προσωπική τους περιουσία για τις δημι
ουργούμενες υποχρεώσεις και τα χρέη της εταιρείας. 
Πόρο της εταιρείας δύναται να αποτελούν οι κατά έτος 
εισφορές σε μετρητά των εταίρων. Η πτώχευση της 
εταιρείας δεν συνεπάγεται και την πτώχευση των εταί
ρων της εταιρείας. 

8. Στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.Ε.ΝΑΝ.Π.) τηρείται ειδικό μη
τρώο στο οποίο καταχωρίζονται όλες οι Ε.Ι.ΠΑ (Ειδικό 
Μητρώο Εταιρειών Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής) και το 
οποίο αποτελείται από: 

α) το βιβλίο μητρώου Ε.ι.ΠΑ, 

β) το φάκελο κάθε E.InA, 

Υ) τη μερίδα κάθε Ε.Ι.ΠΑ και 

δ} το ευρετήριο των Ε.Ι.ΠΑ 

9. Για οποιαδήποτε καταχώριση στο Μητρώο υποβάλ

λεται αίτηση και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. Για την 
καταχώρηση του καταστατικού που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 προκαταβάλλεται πάγιο τέλος υπέρ του 
Δημοσίου διακοσίων πενήντα (250) ευρώ και εκατό (100) 
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ρων εκατομμυρίων (4.000.000) ευρώ, καλύπτεται με επι
χορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, με ισόποση 
μείωση των πιστώσεων των αντίστοιχων προγραμμάτων 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το 
δε ακριβές ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ... 

Άρθρο 17 

1. Στο άρθρο 10 του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10 Α') προστί
θεται νέα παράγραφος 4.α) ως εξής: 

«4.α) Μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας 
ασφαλιστικής επιχείρησης, ο γπουργός οικονομίας 
και Οικονομικών κατόπιν πρότασης της ΕΠΕΙΑ δύναται, 
αφού λάβει υπόψη του και τη συστημική σπουδαιότη
τα των τυχόν χαρτοφυλακίων ζωής, που διαχειριζό
ταν η υπό εκκαθάριση επιχείρηση, να ορίζει επόπτη 
χαρτοφυλακίων ζωής, ο οποίος είναι πρόσωπο άλλο 
από τον επόπτη εκκαθάρισης, διαθέτει υποχρεωτικά 
ειδική πείρα και γνώσεις στο χρηματοοικονομικό το
μέα και καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνος για την 
αναδιοργάνωση των χαρτοφυλακίων αυτών, που δεν 
τίθενται σε εκκαθάριση. Μερική ή ολική μεταβίβαση 
των ως άνω χαρτοφυλακίων ζωής επιτρέπεται με επι
μέλεια του ως άνω επόπτη, διενεργείται δε, μετά από 
απόφαση του γπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, 
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
κατόπιν πρότασης της ΕΠΕΙΑ, κατά παρέκκλιση των 
οριζομένων στα άρθρα 3 παράγραφος 6 και 59 του 
παρόντος διατάγματος. Με απόφαση του ανωτέρω 
γπουργού, κατόπιν πρότασης της ΕΙΊΕΙΑ, η οποία κα
θορίζει το συνολικό άνοιγμα των ως άνω χαρτοφυλα
κίων, δίίναται να παρέχεται, υπό προϋποθέσεις, υπέρ 
της αναδόχου ασφαλιστικής επιχείρησης εγΥύηση του 
Ελληνικού Δημοσίου ή σε περίπτωση μη ανεύρεσης 
αναδόχου, εγγύηση υπέρ των ασφαλισμένων, η οποία 
δεν υπερβαίνει το ως άνω άνοιγμα. Η ως άνω εγγύηση 
αποτελεί, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στα άρθρα 
8 και 17 α) του παρόντος διατάγματος, στοιχείο επιλέ
ξιμο, τόσο για την ασφαλιστική τοποθέτηση, όσο και 
για το περιθώριο φερεγγυότητας και χρησιμοποιείται 
από την ανάδοχο εταιρεία μετά τη χρήση των στοιχεί
ων ενεργητικού του αποκτηθέντος χαρτοφυλακίου. Η 
αμοιβή του επόπτη της παρούσας παραΥράφου ορίζεται 
με απόφαση του γπουργού Οικονομίας και Οικονομι
κών, κατόπιν πρότασης της ΕΠΕΙΑ και βαρύνει για μεν 
το διάστημα πριν τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου 
την υπό εκκαθάριση επιχείρηση, κατ' εφαρμογήν της 
παραγράφου 9 του άρθρου 12α) του παρόντος διατάγ
ματος, για δε το διάστημα μετά την τυχόν μεταβίβαση 
του χαρτοφυλακίου την ανάδοχο επιχείρηση. Η ευθύνη 
του επόπτη ρυθμίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 14 
του άρθρου 12α) του παρόντος διατάγματος. 

Κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για 
την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου ρυθμίζεται 
με απόφαση του γπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
κατόπιν πρότασης της ΕΠΕΙΑ 

Στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας διάταξης, η 
ΕΠΕΙΑ δύναται να ανακαλέσει αιτιολογημένα την από
φαση της, περί ανακλήσεως της άδειας λειτουργίας 
της ασφαλιστικής επιχείρησης, εντός προθεσμίας δύο 
(2) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφη
μερίδα της Κυβερνήσεως της εν λόγω απόφασης.» 

2. Η διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου 
ισχύει από την κατάθεση της προς ψήφιση στη Βουλή 
των Ελλήνων. 

Άρθρο 18 

Η περίπτωση δ' της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του 
ν.δ. 96/1973 (ΦΕΚ 172 Α'), όπως ισχύει, αντικαθίσταται 
ως εξής: 

«δ) Για την επαλήθευση της τιμής κάθε φαρμακευτι
κού προϊόντος, που παρασκευάζεται ή συσκευάζεται 
ή εισάγεται στη χώρα, ερευνώνται οι τιμές πώλησης 
του στα άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαίκής Ένωσης 
(Ε.Ε.), όπου κυκλοφορεί το συγκεκριμένο φαρμακευτι
κό προϊόν. Ειδικότερα, για την ανωτέρω επαλήθευση 
λαμβάνεται υπόψη η τιμή πώλησης του φαρμακευτικού 
προϊόντος στους χονδρεμπόρους, η οποία προκύπτει 
από το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών του 
φαρμακευτικού προϊόντος στα κράτη - μέλη της Ε.Ε.. 
Στην τιμή που προκύπτει κατά το προηγούμενο εδάφιο, 
προστίθενται τα έξοδα εισαΥωγής και οι υποχρεωτικές 
εκπτώσεις.» 

Άρθρο 19 

1. Για τη διενέργεια των προμηθειών και την παροχή 
υπηρεσιών σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξί
ας του Δημοσίου και των Ν.ιΊ.Δ.Δ. που αφορούν στο κοι
νωνικοασφαλιστικό σύστημα ως σύνολο, σε σχέση ιδίως 
με φάρμακα, ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, υγειονομικό 
υλικό και ιατρικές πράξεις, αρμόδια είναι η Επιτροπή 
που αποτελείται από τους γπουργούς Οικονομίας και 
Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλλη
λεγγύης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Υπουργός Οικονο
μίας και Οικονομικών. 
2. Η επιλογή των προμηθειών και υπηρεσιών που 

υπάγονται στην αρμοδιότητα της Επιτροπής γίνεται 
με κοινή απόφαση των ανωτέρω Υπουργών. Με όμοια 
απόφαση ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του 
παρόντος άρθρου. 

3. Η Επιτροπή αποφασίζει για το είδος της διαγω
νιστικής διαδικασίας που θα τηρηθεί, για τον φορέα 
διενέργειας της, την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη 
ματαίωση του διαγωνισμού. Ο φορέας διενέργειας της 
διαγωνιστικής διαδικασίας αναφέρεται μόνο στην Επι
τροπή για το διαγωνισμό και για οποιοδήποτε θέμα 
σχετίζεται με αυτόν. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 
γενικές διατάξεις για τα συλλογικά κυβερνητικά όργα
να που προβλέπονται στο άρθρο 16 του Π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α). 
Η Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του 

Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών αναλαμβάνει τη 
γραμματειακή υποστήριξη και την επικουρία του έργου 
της Επιτροπής. 

4. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Προμηθειών γγείας 
του ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134 Α), καθώς και άλλων Επιτρο
πών Προμηθειών και Υπηρεσιών που προβλέπονται από 
τις κείμενες διατάξεις, δεν θίγονται από την παρούσα 
διάταξη. 

Άρθρο 20 

1. Στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ
στασίας συνιστάται διαρκής Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων 
και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων με αρμοδιότητα τη γνω
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Επισήμανση


