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Αντιναύαρχος Δρ Στυλιανός Πολίτης 

ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

 

Στον πολύ κόσμο επικρατεί σύγχυση για ορισμένους όρους του Ναυτικού Δι-

καίου. Δεν είναι λίγοι που νομίζουν ότι ο εφοπλιστής και ο πλοιοκτήτης ή ακόμα και 

ο κύριος του πλοίου είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα. Αυτό είναι μεγάλο λάθος! Σήμερα 

θα αναφερθούμε σε μερικά «πρόσωπα» του Ναυτικού Δικαίου και θα ξεκαθαρίσουμε 

ορισμένα πράγματα.  

Ο κύριος ή ιδιοκτήτης του πλοίου 

 Το πρόσωπο που έχει το «εμπράγματο δικαίωμα της κυριότητας του πλοίου», 

χωρίς όμως ο ίδιος να το εκμεταλλεύεται, είναι ο κύριος του πλοίου ή ο ιδιοκτήτης 

του πλοίου. Αν υπάρχουν περισσότεροι του ενός κύριοι σε ένα πλοίο τότε υπάρχει 

συγκυριότητα. Χαρακτηριστικά στοιχεία λοιπόν της έννοιας «κύριος του πλοίου» εί-

ναι δύο. Το πρώτο είναι η ιδιοκτησία του πλοίου και το δεύτερο η μη άσκηση εκμε-

τάλλευσης. Ο κύριος του πλοίου μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Δηλαδή 

μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ή μια ένωση προσώπων όπως π.χ μια ναυτική εταιρία.  

 

Ο πλοιοκτήτης  

 Ο πλοιοκτήτης είναι κύριος του πλοίου όσον αφορά το εμπράγματο δικαίωμα 

αλλά ταυτόχρονα είναι και εκείνος που το εκμεταλλεύεται για δικό του όφελος. Σε 

αντίθεση με τον κύριο του πλοίου, ο πλοιοκτήτης έχει εμπορική ιδιότητα αφού ασκεί 

αυτός ο ίδιος επαγγελματικά ναυτιλιακή επιχείρηση. Η εκμετάλλευση του πλοίου εί-

ναι η άσκηση ναυτιλιακών εργασιών με σκοπό το κέρδος. Τέτοιες είναι η μεταφορά 

προσώπων και πραγμάτων, η αλιεία, η ρυμούλκηση κ.λ.π. Ο πλοιοκτήτης, όπως και 

στην προηγούμενη περίπτωση, μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Τα περισ-

σότερα πλοία σήμερα τα εκμεταλλεύονται εταιρίες. 

 

 Λεκτικά οι όροι «κύριος του πλοίου» ή «ιδιοκτήτης του πλοίου» και «πλοιο-

κτήτης» φαίνονται ταυτόσημοι. Στην πραγματικότητα όμως, όπως είδαμε παραπάνω, 

διαφέρουν σημαντικά. Η διάκριση αυτή υπάρχει και στο γερμανικό δίκαιο απ’ όπου 

και κατάγεται. Δεν υφίσταται όμως στο αντίστοιχο αγγλοσαξονικό. 

 

 Ο εφοπλιστής 

 

 Το πρόσωπο που εκμεταλλεύεται ξένης κυριότητας πλοίο με σκοπό το κέρδος 

ονομάζεται εφοπλιστής. Στην περίπτωση δηλαδή αυτή έχουμε διαχωρισμό της κυριό-

τητας και της εκμετάλλευσης του πλοίου σε δύο διαφορετικά πρόσωπα. Ο εφοπλι-

στής επίσης είναι εκείνος που διορίζει τον πλοίαρχο, εκτός βέβαια αν υπάρχει κάποια 

διαφορετική συμφωνία. Ακόμα όμως και σε αυτή την περίπτωση η πράξη του διορι-

σμού του πλοιάρχου θεωρείται ότι πραγματοποιείται κατ’ εξουσιοδότηση από αυτόν 

που εκμεταλλεύεται το πλοίο.  

 



2 

 

 

 

Η συμπλοιοκτησία 

 

 Η συμπλοιοκτησία είναι μια μορφή ένωσης προσώπων φυσικών ή νομικών 

που εκμεταλλεύονται για κοινό λογαριασμό ένα πλοίο που τους ανήκει κατά κυριότη-

τα. Είναι μια ειδικής μορφής sui generis εταιρία όπου οι εταίροι αποκαλούνται συ-

μπλοιοκτήτες. Η συμπλοιοκτησία, όπως και η πλοιοκτησία, συνδέεται με ένα και 

μόνο πλοίο. Κάθε συμπλοιοκτήτης ανάλογα με την μερίδα του, που είναι το ποσοστό 

συμμετοχής στην κυριότητα του πλοίου, έχει και ανάλογο ποσοστό δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων.  

 

Υπάρχουν όμως και άλλα «πρόσωπα» στην ναυτιλία. Τέτοια είναι ο πλοίαρ-

χος με το πλήρωμα του πλοίου, ο πλοηγός και ο ναυτικός πράκτορας. Στο προσεχές 

τεύχος θα ασχοληθούμε με όσα απ’ αυτά τα πρόσωπα μας ενδιαφέρουν. 

 

 

 

 


