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Αντιναύαρχος Δρ Στυλιανός Πολίτης 

Η νομική φύση του πλοίου 

 

Οι θαλασσινοί ακόμα και σήμερα πιστεύουν ότι το πλοίο έχει ψυχή. Την ψυχή 

του καπετάνιου του! Άλλοι ταυτίζουν το πλοίο με τον κυβερνήτη του. Όλα αυτά βα-

σίζονται σε ένα πραγματικό γεγονός: Το πλοίο έχει δική του ατομικότητα. Μια ατο-

μικότητα που προσομοιάζει σημαντικά με αυτή του ανθρώπου. Αυτό είναι εκείνο που 

μας οδήγησε κάποτε και σε μια απόπειρα «προσωποποίησης» του πλοίου. Μια από-

πειρα που μας έφθασε στο ακραίο σημείο να θέλουμε να χαρακτηρίσουμε το πλοίο 

σαν υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Οποιοσδήποτε όμως γραφικός πα-

ραλληλισμός ή ακόμα και κάθε γλαφυρή προσομοίωση του πλοίου με φυσικό ή νομι-

κό πρόσωπο απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Όπως θα δούμε παρακάτω το 

πλοίο είναι ένα κατ’ εξοχήν κινητό πράγμα που λόγω της μεγάλης περιουσιακής του 

αξίας ο νόμος ορισμένες φορές το μεταχειρίζεται σαν ακίνητο ενώ η μεγάλη εθνική 

και οικονομική σημασία της εμπορικής ναυτιλίας οδήγησε τα κράτη από πολύ ενωρίς 

στην αναγνώριση εθνικότητας στα πλοία. 

    Πλοίο κατά την έννοια του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου είναι κάθε 

σκάφος, καθαρής χωρητικότητας τουλάχιστον δέκα κόρων1 προορισμένο για να 

κινείται αυτοδύναμα στη θάλασσα. Ο Κώδικας Δημόσιου Ναυτικού Δικαίου αποδε-

σμεύει τον ορισμό του πλοίου από το κριτήριο της χωρητικότητας και εισάγει έναν 

ευρύτερο ορισμό χρησιμοποιώντας λειτουργικά κριτήρια. Σύμφωνα με αυτό τον ορι-

σμό, πλοίο είναι κάθε σκάφος προορισμένο να μετακινείται στο νερό για μεταφορά 

προσώπων ή πραγμάτων, για ρυμούλκηση, επιθαλάσσια αρωγή, για αλιεία, αναψυ-

χή, επιστημονική έρευνα ή άλλους σκοπούς. Εκτός από αυτούς τους ορισμούς του 

πλοίου υπάρχουν και άλλοι. Κάθε ορισμός χρησιμοποιείται κατά περίπτωση. Δεν θα 

ήταν σωστό να υπάρχει ένας και μοναδικός ορισμός του πλοίου αφού κάθε νόμος ε-

ξυπηρετεί διαφορετικό σκοπό. 

Τα κύρια γνωρίσματα ατομικού προσδιορισμού του πλοίου είναι το όνομα του 

ο λιμένας νηολόγησης του, το διεθνές διακριτικό του σήμα, οι διαστάσεις του μετά 

από επίσημη καταμέτρηση και η χωρητικότητα του. Τα πλοία κατατάσσονται σε διά-

φορες κατηγορίες ανάλογα με τον προορισμό τους τον τρόπο κινήσεως τους ανάλογα 

την έκταση των πλόων τους κ.ά. Οι διακρίσεις κατά κατηγορίες ορίζονται με Προε-

δρικά Διατάγματα. 

 Το πλοίο από φυσική αλλά και από νομική άποψη είναι κινητό πράγμα. Παρ’ 

όλα αυτά και σε σχέση με διάφορες έννομες σχέσεις το μεταχειριζόμαστε σαν ακίνη-

το (μεταβίβαση κυριότητας, υποθήκη, κατάσχεση κ.λ.π). Για την εφαρμογή ορισμέ-

νων διατάξεων θεωρείται ότι υπάρχει το πλοίο από την περίοδο της ναυπηγήσεως 

                                                 
1 Χωρητικότητα είναι ο όγκος των χώρων του σκάφους που είναι μόνιμα κλειστοί και στεγανοί. Η μέ-

τρηση της χωρητικότητας γίνεται σε κυβικά μέτρα ή σε κόρους. Ο ένας κόρος είναι 2,83 κυβικά μέτρα 

δηλαδή 100 κυβικά πόδια. Η καθαρή χωρητικότητα προκύπτει αν από την ολική αφαιρεθούν ορισμένοι 

χώροι που δεν περιλαμβάνονται στην εκμεταλλεύσιμη χωρητικότητα του πλοίου π.χ. μηχανοστάσια 

ενδιαιτήσεις πληρώματος κ.λ.π. 
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του2. Παραρτήματα του πλοίου είναι τα κινητά πράγματα που βρίσκονται στο πλοίο 

για την εξυπηρέτηση του σκοπού του και είναι δυνατόν να αφαιρεθούν χωρίς να προ-

κληθεί υλική ζημία σ’ αυτά ή στο πλοίο. Τέτοια είναι τα καύσιμα, οι παντός είδους 

συσκευές, τα σωστικά μέσα οι άγκυρες κ.λ.π. Συστατικά του πλοίου είναι επίσης 

κινητά πράγματα που ο αποχωρισμός τους από το πλοίο μπορεί να σημαίνει είτε βλά-

βη δική τους ή του πλοίου είτε αλλοίωση της ουσίας ή του προορισμού του πλοίου 

ακόμα και αδυναμία για εκτέλεση της αποστολής του. Τέτοια είναι οι μηχανές του 

πλοίου, τα ιστία του ιστιοφόρου κ.λ.π. Σε ορισμένες περιπτώσεις η λέμβος του πλοίου 

μπορεί να θεωρηθεί μέρος του πλοίου. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η άσκηση 

του δικαιώματος συνεχούς καταδίωξης για πλοίο που ευρίσκεται στην ανοικτή θά-

λασσα αλλά η λέμβος του στην χωρική θάλασσα ξένου κράτους. 

Ανάλογα με τον προορισμό τους τα πλοία θα μπορούσαμε να τα κατατάξουμε 

σε δύο μεγάλες κατηγορίες: Σε πλοία κερδοσκοπικού χαρακτήρα και σε πλοία μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Πλοία κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι αυτά που ασχο-

λούνται με την μεταφορά επιβατών (επιβατηγά), με την μεταφορά πραγμάτων (φορ-

τηγά), με την ρυμούλκηση (ρυμουλκά), την αλιεία (αλιευτικά) κ.ά. Πλοία μη κερδο-

σκοπικού χαρακτήρα είναι εκείνα που εξυπηρετούν άλλους σκοπούς όπως επιστημο-

νικούς, ανθρωπιστικούς, κοινωνικούς, αναψυχής των ιδιοκτητών τους κ.ά. Επίσης 

μπορούμε να τα διακρίνουμε σε ιδιωτικά και κρατικά. 

‘Έχει υποστηριχθεί ότι τα πλοία αποτελούν floating portions δηλαδή πλωτό 

μέρος της επικράτειας του κράτους της σημαίας τους. Αυτό στηρίζεται σε fictio juris 

για δικαιολογία της δικαιοδοσίας του κράτους στα πλοία του, μέσα από την θεωρία 

της «οιονεί εδαφικότητος» του πλοίου. Είναι γεγονός ότι για την εφαρμογή των ποι-

νικών νόμων, όλα τα ελληνικά πλοία θεωρούνται ελληνικό έδαφος, εκτός αν υπόκει-

νται σε αλλοδαπό νόμο σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Σύμφωνα πάλι με τη νέα Σύμ-

βαση για το δίκαιο της θάλασσας, όλα τα πλοία που πλέουν στην ανοικτή θάλασσα 

ευρίσκονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία του κράτους της σημαίας τους. Εξαίρεση 

υπάρχει μόνο σε περιπτώσεις πειρατείας, δουλεμπορίου κ.λ.π που αναφέρονται στην 

ίδια Σύμβαση ή σε τυχόν άλλες συμβάσεις καθώς επίσης και σε περιπτώσεις επέμβα-

σης σύμφωνα με το εθιμικό δίκαιο π.χ. περιπτώσεις διάσπασης αποκλεισμού και λα-

θρεμπορίου πολέμου. Η νέα Σύμβαση αναφέρεται με λεπτομέρεια στην δικαιοδοσία 

του παράκτιου κράτους στα ξένα πλοία που διαπλέουν την χωρική του θάλασσα. Για 

τα προερχόμενα από τα εσωτερικά του ύδατα, το παράκτιο κράτος έχει το δικαίωμα 

να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία του μέτρα προβαίνοντας ακό-

μα και σε συλλήψεις ή ανακριτικές πράξεις. Το ίδιο ισχύει και για τα πλοία που απλά 

διέρχονται από την χωρική του θάλασσα εφόσον τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν 

κατά την διάρκεια της διέλευσης τους έχουν συνέπειες που επεκτείνονται στο παρά-

κτιο κράτος ή διαταράσσουν την ειρήνη της χώρας ή την τάξη στη χωρική θάλασσα ή 

έχει ζητηθεί η συνδρομή των τοπικών αρχών από τον πλοίαρχο ή από διπλωματικό 

πράκτορα ή τον Προξενικό λειτουργό του κράτους της σημαίας ή επιβάλλονται από 

την ανάγκη για λήψη μέτρων για την καταστολή της παράνομης διακίνησης ναρκωτι-

κών ή ψυχοτροπικών ουσιών και όταν το παράκτιο κράτος έχει διαπιστώσει ότι το 

πλοίο που διαπλέει την χωρική του θάλασσα, πριν την είσοδο του σ’ αυτή, είχε παρα-

βεί τις διατάξεις της νέας Σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας που είναι σχετικές με 

την ρύπανση της θάλασσας ή τους νόμους του και τους κανονισμούς του σχετικά με 

την αποκλειστική οικονομική του ζώνη. 

                                                 
2 Μπορεί να νηολογηθεί και στην συνέχεια να υποθηκευτεί, ή να αποτελέσει αντικείμενο συμπλοιο-

κτησίας κ.λ.π. 
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 Όσο αφορά την αστική δικαιοδοσία, το παράκτιο κράτος μπορεί να λάβει ε-

κτελεστικά μέτρα ή και να συλλάβει ξένο πλοίο το οποίο σταθμεύει στη χωρική του 

θάλασσα ή διέρχεται απ’ αυτή προερχόμενο από τα εσωτερικά του ύδατα. Το ίδιο ι-

σχύει και για υποχρεώσεις ή χρέη που αναλήφθηκαν ή δημιουργήθηκαν από το ίδιο 

το πλοίο κατά τη διάρκεια ή για τους σκοπούς του πλου στα χωρικά ύδατα του παρά-

κτιου κράτους. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις το παράκτιο κράτος δεν πρέπει να ανα-

κόψει ή εκτρέψει τον πλου ξένου πλοίου ενώ αυτό ευρίσκεται στη χωρική του θά-

λασσα, για να ασκήσει αστική δικαιοδοσία σε επιβαίνοντες. 

 Πειρατικό θεωρείται το πλοίο που προορίζεται ή χρησιμοποιήθηκε από τους 

κυβερνώντας το για πειρατεία. Πειρατεία είναι πράξεις διαρπαγής στην ανοικτή θά-

λασσα από επιβαίνοντες σε πλοίο κατά άλλου πλοίου με χρήση σωματικής βίας ή α-

πειλής χρήσεως σωματικής βίας με σκοπό την ιδιοποίηση των διαρπαζομένων με αυ-

τόν τον τρόπο πραγμάτων. Πειρατεία μπορεί να είναι εκτός απ’ αυτά και κάθε άλλη 

παράνομη πράξη βίας ή κράτησης τόσο από το πλήρωμα όσο και από τους επιβάτες 

του πλοίου, κάθε πράξη εκούσιας συμμετοχής στη λειτουργία πλοίου με γνώση των 

γεγονότων που καθιστούν αυτό πειρατικό καθώς και κάθε πράξη υποκίνησης ή σκό-

πιμης διευκόλυνσης οποιασδήποτε πράξης που θεωρείται πειρατική.  

 Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα πλοίο σαν Πολεμικό είναι τυπικά, όχι 

ουσιαστικά και δεν έχουν σχέση με την μαχητική ικανότητα. Το άρθρο 29 της νέας 

Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας μας δίνει τον ορισμό. Σύμφωνα μ’ αυτόν πο-

λεμικό πλοίο σημαίνει πλοίο που ανήκει στις ένοπλες δυνάμεις ενός κράτους, φέρει 

τα εξωτερικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν τα πολεμικά πλοία της εθνικότητας 

του, ευρίσκεται υπό την διοίκηση αξιωματικού που έχει τοποθετηθεί σ’ αυτή τη θέση 

από την Κυβέρνηση του κράτους του και το όνομα του είναι γραμμένο στη σχετική 

επετηρίδα ή σε ανάλογο πίνακα και είναι επανδρωμένο με πλήρωμα με κανονική 

στρατιωτική πειθαρχία. Τα πολεμικά πλοία έχουν ιδιαίτερο νομικό καθεστώς και το 

προσωπικό που τα επανδρώνει υπόκειται σε ειδικές διατάξεις τις Ναυτικές Διατάξεις, 

στους Στρατιωτικούς Κανονισμούς και στον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα. Τα Πολε-

μικά Πλοία απολαμβάνουν ασυλία. Κάθε επέμβαση σ’ αυτά είναι απαγορευμένη. Ο-

φείλουν όμως να τηρούν σχολαστικά όλους τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, ιδιαί-

τερα μάλιστα όταν ευρίσκονται σε ξένους λιμένες και όταν διέρχονται από ξένες χω-

ρικές θάλασσες. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Πολεμικού Πλοίου με του κα-

νόνες περί αβλαβούς διέλευσης και εφόσον αυτό αγνοεί οποιοδήποτε αίτημα για 

συμμόρφωση, το παράκτιο κράτος μπορεί να απαιτήσει απ’ αυτό να εξέλθει αμέσως 

από την χωρική του θάλασσα. Το κράτος της σημαίας φέρει διεθνή ευθύνη για κάθε 

ζημία ή απώλεια σε βάρος του παράκτιου κράτους που προήλθε από παράνομες ενέρ-

γειες όχι μόνο πολεμικού πλοίου αλλά και κάθε άλλου κρατικού πλοίου που δεν χρη-

σιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς. 

Ανεξάρτητα από την χωρητικότητα του, βοηθητικό ναυπήγημα είναι κάθε 

πλωτό κατασκεύασμα που είναι προορισμένο να χρησιμοποιείται παραμένοντας στα-

θερά συνήθως μέσα σε λιμένες ή όρμους εξυπηρετώντας βοηθητικούς σκοπούς της 

ναυτιλίας. Τα βοηθητικά ναυπηγήματα ανάλογα με τον ειδικό προορισμό τους ή με 

βάση άλλων κριτηρίων μπορούν να διακριθούν με Προεδρικά Διατάγματα σε κατη-

γορίες. Το άρθρο 4 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου που περιέχει τον παρα-

πάνω ορισμό μας δίνει και μερικά παραδείγματα βοηθητικών ναυπηγημάτων. Αυτά 

είναι: οι πλωτές δεξαμενές, οι πλωτοί γερανοί, οι βυθοκόροι, οι πλωτές αποβάθρες, τα 

φαρόπλοια κ.λ.π. 

 Ορισμός του πλωτού ναυπηγήματος δεν υπάρχει. Η δεύτερη παράγραφος 

του πρώτου άρθρου του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου που αναφέρει αυτόν 

τον όρο αφήνει να εννοηθεί ότι αυτό είναι κάθε ναυπηγημένο πλεούμενο που δεν 
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πληρεί τις προϋποθέσεις να είναι πλοίο κατά την έννοια. της πρώτης παραγράφου του 

ιδίου άρθρου που περιέχει τον ορισμό του πλοίου. 

 

 Από τα παραπάνω αντιλαμβανόμεθα ότι η έννοια του βοηθητικού ναυπηγή-

ματος δεν ταυτίζεται με την έννοια του πλωτού ναυπηγήματος. Για το βοηθητικό 

ναυπήγημα εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου 

που αναφέρονται στην εθνικότητα την ασφάλεια το έγγραφο εθνικότητας και τα πι-

στοποιητικά ασφαλείας. Για το πλωτό ναυπήγημα εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου που αφορούν τον πλοίαρχο, το πλήρωμα, τις 

ναυλώσεις, την μεταβίβαση κυριότητας με σκοπό την εξασφάλιση απαιτήσεως, την 

σύγκρουση, την επιθαλάσσια αρωγή και τη θαλάσσια ασφάλιση. Για πλωτά επίσης 

ναυπηγήματα ολικής χωρητικότητας άνω των πεντακοσίων κόρων ή εκτοπίσματος3 

μεγαλυτέρου των χιλίων τόνων έχουν εφαρμογή και οι διατάξεις περί πλοίων και 

πλοιοκτησίας, περί συμπλοιοκτησίας, περί υποθήκης, περί ναυτικών προνομίων και 

περί κατασχέσεως και αναγκαστικής εκτελέσεως επί πλοίων. 
 Κάθε πλοίο έχει την εθνικότητα του κράτους της σημαίας που δικαιούται να φέ-

ρει. Γι’ αυτό και το συνδετικό στοιχείο του πλοίου με το κράτος της εθνικότητας του εί-

ναι η σημαία. Σύμφωνα με το άρθρο 90 της νέας Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας, 

κάθε κράτος έχει το δικαίωμα να διαπλέει την ανοικτή θάλασσα με πλοία που φέρουν την 

σημαία του. Αυτό ισχύει ακόμα και για τα περίκλειστα κράτη, δηλαδή τα κράτη που δεν 

βρέχονται από θάλασσα. Πλοίο χωρίς εθνικότητα σημαίνει πλοίο που βρίσκεται εκτός 

διεθνούς έννομης τάξης. Το ίδιο και το πλοίο που πλέει με τις σημαίες δύο ή περισσοτέ-

ρων κρατών, χρησιμοποιώντας τις ανάλογα με τις περιστάσεις για τη διευκόλυνση του. 

Το πλοίο αυτό δεν μπορεί να επικαλεσθεί καμία από αυτές τις εθνικότητες και μπορεί να 

εξομοιωθεί με πλοίο χωρίς εθνικότητα. 

Στην ελληνική βιβλιογραφία και στη νομοθεσία μας, υπάρχει και η λέξη «ιθαγέ-

νεια» που είναι ταυτόσημη με την λέξη «εθνικότητα». Η χρήση της λέξης «εθνικότητα» 

κρίνεται περισσότερο πετυχημένη γιατί συνδέει τα πλοία με το έθνος τους ενώ η λέξη 

«ιθαγένεια» που δηλώνει ιδιότητα φυσικού προσώπου παρουσιάζεται σαν μια προσωπο-

ποίηση των πλοίων. Η νέα Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας (άρθρο 91) και ο Κώδι-

κας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (άρθρα 5, 16 και 18) έχουν υιοθετήσει τον όρο «εθνικό-

τητα». Αντίθετα ο Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου στο άρθρο 203 αναφέρεται σε 

«ελληνικήν ιθαγένειαν». 

 Η νέα Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας με το άρθρο 91 αφήνει κάθε κράτος 

να καθορίζει τους όρους για τη χορήγηση της εθνικότητας του, επισημαίνοντας όμως ότι 

πρέπει να υπάρχει πραγματικός δεσμός ανάμεσα στο κράτος και στο πλοίο. Ο δεσμός 

αυτός θα πρέπει αναμφίβολα να μην περιορίζεται σε τυπικότητες, δηλαδή στη νηολόγηση 

και στη χορήγηση λοιπών ναυτιλιακών εγγράφων και πιστοποιητικών. Θα πρέπει να τη-

ρούνται και κάποιες άλλες προϋποθέσεις περισσότερο ουσιαστικές. Ο Κώδικας Δημοσίου 

Ναυτικού Δικαίου στο άρθρο 5 καθορίζει τους όρους για την αναγνώριση της Ελληνικής 

εθνικότητας σε πλοία. Σύμφωνα μ’ αυτόν, όπως ίσχυε μέχρι τις αρχές του έτους 2000, 

αναγνωριζόντουσαν σαν Ελληνικά πλοία μόνο εκείνα που ανήκαν σε Έλληνες σε ποσο-

στό που υπερέβαινε τα πενήντα εκατοστά ή σε Ελληνικά Νομικά Πρόσωπα των οποίων 

όμως τα κεφάλαια ανήκουν σε Έλληνες υπηκόους κατά το ίδιο ποσοστό. Το Προεδρικό 

Διάταγμα 11 της 18ης Ιανουαρίου 2000 που τροποποίησε το άρθρο 5 του Κώδικα Δημο-

σίου Ναυτικού Δικαίου, παρέχει σήμερα τη δυνατότητα για αναγνώριση Ελληνικής εθνι-

κότητας και σε πλοία που ανήκουν κατά το ίδιο ποσοστό σε υπηκόους λοιπών Κρατών – 

Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδιο ισχύει και για τις Εταιρείες των λοιπών Κρατών 

                                                 
3 Εκτός από τη χωρητικότητα, μία άλλη έκφραση του μεγέθους του πλοίου και των ναυπηγημάτων 

γενικά είναι το εκτόπισμα το οποίο μετράται σε κιλά ή τόνους και ισούται με το νερό που εκτοπίζεται 

από την πλεύση αυτών των αντικειμένων. 
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- Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση η Ελληνική εθνικότητα σε πλοίο 

αναγνωρίζεται μετά από αίτηση του πλοιοκτήτη που θα συνοδεύεται απαραίτητα από τον 

σχετικό τίτλο κτήσης κυριότητας. Για τις Εταιρίες των λοιπών Κρατών - Μελών της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η εγκατάσταση τους. Για τα φυσικά πρόσωπα των λοιπών 

Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η απαίτηση εγκατάστασης πρέπει να εκπλη-

ρωθεί μέχρι τη στιγμή της νηολόγησης του πλοίου. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο η διαχείρι-

ση του πλοίου απαιτείται να ασκείται από την Ελλάδα. Ο εκπρόσωπος ή εγγυητής που 

ορίζεται κατά την νηολόγηση του πλοίου καθώς επίσης και το φυσικό πρόσωπο ή ο εκ-

πρόσωπος του νομικού προσώπου που ασκεί τη διαχείριση πρέπει να είναι εγκατεστημέ-

νοι στην Ελλάδα. 

Η αναγνώριση του πλοίου σαν Ελληνικό, που σημαίνει ότι φέρει την Ελληνι-

κή σημαία, συντελείται με την εγγραφή του στο νηολόγιο που τηρείται από την Λιμε-

νική Αρχή. Κάθε πλοίο εφοδιάζεται με διάφορα ναυτιλιακά έγγραφα. Το σημαντικό-

τερο απ’ αυτά είναι το έγγραφο εθνικότητας που εκδίδεται από την Αρχή που ανα-

γνωρίζει το πλοίο σαν Ελληνικό. Αυτό είναι το «διαβατήριο» και το «δελτίο ταυτότη-

τας» του πλοίου. Περιλαμβάνει τα κύρια χαρακτηριστικά του πλοίου (όνομα, χωρητι-

κότητα, λιμένα νηολόγησης, αριθμό νηολόγησης κ.λ.π.) την εξειδίκευση του πλοίου, 

τα στοιχεία του πλοιοκτήτη καθώς και άλλα στοιχεία αναγόμενα στην τεχνική περι-

γραφή του πλοίου. Τα στοιχεία αυτά ορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα. Οι Λιμενικές 

και οι Προξενικές Αρχές μπορούν να εκδίδουν προσωρινά έγγραφα εθνικότητας σε 

πλοία που πληρούν τις προϋποθέσεις αλλά δεν είναι εφικτή η έκδοση του κανονικού 

εγγράφου εθνικότητας. Το προσωρινό έγγραφο εθνικότητας, σε αντίθεση με το κανο-

νικό, έχει διάρκεια ισχύος που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών. 

Έκδοση νέου εγγράφου εθνικότητας γίνεται μόνο αν μεταβληθούν τα στοιχεία που 

αναφέρονται σ’ αυτό (π.χ. αλλαγή πλοιοκτήτη) ή μετά από απώλεια , καταστροφή ή 

φθορά του παλαιού. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται ένορκη βεβαίωση του 

πλοιοκτήτη ή του πλοιάρχου ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή Λιμενικής ή 

Προξενικής Αρχής. Το παλαιό έγγραφο εθνικότητας, εκτός από την περίπτωση απώ-

λειας, επιστρέφεται στην Λιμενική Αρχή του λιμένα νηολόγησης. Στο νέο έγγραφο 

αναγράφεται απαραίτητα η αιτία επανέκδοσης του.  

Πλοίο μπορεί να χάσει την ελληνική εθνικότητα στην περίπτωση που θα πά-

ψουν να πληρούνται οι όροι κτήσης της. Η απώλεια αυτή γνωστοποιείται εγγράφως 

το ταχύτερο δυνατόν στην Λιμενική Αρχή που είχε νηολογήσει το πλοίο, από τον 

πλοιοκτήτη ή τον διάδοχο του. Αμέσως το πλοίο διαγράφεται από το νηολόγιο. Άλλες 

περιπτώσεις διαγραφής από το νηολόγιο έχουμε στην περίπτωση απώλειας του πλοί-

ου, στην περίπτωση διάλυσης του πλοίου, καθώς και στην περίπτωση που δεν υπάρ-

χουν ειδήσεις για ένα εξάμηνο από την ημέρα που ελήφθη η τελευταία πληροφορία 

και πιθανολογείται σοβαρά η απώλεια του. Απώλεια πάλι της ιθαγένειας του πλοίου 

έχουμε σε περίοδο πολέμου με την σύλληψη του πλοίου και την κήρυξη του από το 

Δικαστήριο Λειών ως «καλή λεία». 

 

 

 

 


