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Άγγελος Θ. ΑΡΓΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ                      Νοέμβριος 2003                       
       Υποναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.) 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2743/1999 
(Δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 211 τ.Α΄/13.10.1999 και παρατίθεται, σε ανεπίσημη κωδικοποίηση,  όπως 

τροποποιήθηκε από το ν. 3182/03, ΦΕΚ 220 τ.Α΄/12-9-2003) 

 

Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

Άρθρο 1 

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού, οι όροι που 

χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια: 

α) «Πλοίο αναψυχής»: Κάθε σκάφος ολικού μήκους άνω των επτά (7)  

μέτρων, το οποίο, είτε διαθέτει είτε όχι χώρους ενδιαίτησης, έχει τη δυνατότητα, από 

τη γενική κατασκευή του, να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εκτέλεση 

ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης. 

β) «Επαγγελματικό πλοίο αναψυχής»: Το πλοίο αναψυχής, που έχει 

μεταφορική ικανότητα μέχρι και σαράντα εννέα (49) επιβατών, το οποίο διαθέτει 

χώρους ενδιαίτησης, πέραν αυτών του πληρώματος, και χρησιμοποιείται 

αποκλειστικά για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης με ολική 

ναύλωση. 

γ) «Ιστιοφόρο επαγγελματικό πλοίο αναψυχής»: Το επαγγελματικό πλοίο 

αναψυχής, το οποίο διαθέτει επαρκή ιστιοφορία, ως κύριο μέσο πρόωσης, φέρει 

βοηθητικό κινητήρα πρόωσης και συγκεντρώνει τα κριτήρια καθορισμού του ως 

ιστιοφόρου, όπως αυτά ισχύουν. 

δ) «Μηχανοκίνητο επαγγελματικό πλοίο αναψυχής»: Το επαγγελματικό 

πλοίο αναψυχής, το οποίο διαθέτει μηχανή, ως κύριο μέσο πρόωσης για ναυσιπλοΐα, 

και βοηθητικό μέσο πρόωσης, εάν αυτό απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις, το 

οποίο και αναφέρεται στο πιστοποιητικό ασφαλείας. 

ε) «Ιδιωτικό πλοίο αναψυχής»: Το πλοίο αναψυχής που δεν είναι 

επαγγελματικό σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. 

στ) «Πλοίαρχος»: Το πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί, με σύμβαση 

ναυτολόγησης, η διακυβέρνηση του πλοίου αναψυχής. 

ζ) «Κυβερνήτης»: αα) Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής: Το πρόσωπο 

που προσλαμβάνεται από τον ναυλωτή ή ο επιβάτης, που διαθέτει ναυτική ικανότητα 

και εμπειρία και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση επαγγελματικού  πλοίου αναψυχής, 

το οποίο μπορεί να εκναυλώνεται χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα, σύμφωνα με το νόμο 

αυτόν. ββ) Για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής: Το πρόσωπο το οποίο ασκεί τη 

διακυβέρνηση του πλοίου και διαθέτει ναυτική ικανότητα και εμπειρία. Ο 

κυβερνήτης έχει όλες τις αρμοδιότητες, υποχρεώσεις και ευθύνες που προβλέπονται 

για τον πλοίαρχο. 

η) «Πλήρωμα»: Το σύνολο των προσώπων που υπηρετούν με σύμβαση 

ναυτολόγησης σε πλοίο αναψυχής, εκτός του πλοιάρχου. 
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θ) «Επιβάτης»: Κάθε πρόσωπο, το οποίο επιβαίνει σε πλοίο αναψυχής είτε 

επαγγελματικό είτε ιδιωτικό, εκτός του πλοιάρχου και του πληρώματος ή του 

κυβερνήτη και των παιδιών ηλικίας κάτω του ενός έτους. 

ι) «Επιβαίνοντες»: Ο πλοίαρχος και το πλήρωμα ή ο κυβερνήτης, οι επιβάτες 

και τα παιδιά ηλικίας κάτω του ενός έτους, που επιβαίνουν σε πλοίο αναψυχής. 

ια) «Χώροι ενδιαίτησης»: Οι κλειστοί χώροι διαμονής, σίτισης και υγιεινής 

του πλοίου. 

ιβ) «Λιμένας αφετηρίας»: Ο ελληνικός λιμένας από τον οποίο αποπλέει το 

επαγγελματικό πλοίο αναψυχής με τους επιβαίνοντες και πραγματοποιείται η έναρξη 

του ταξιδιού για αναψυχή ή και περιήγηση. 

ιγ) «Παραδοσιακό πλοίο»: Το πρωτότυπο και κάθε μεμονωμένο ομοίωμα 

ιστορικού πλοίου, που σχεδιάστηκε πριν το έτος 1965 και κατασκευάστηκε κατά το 

μεγαλύτερο μέρος από τα αρχικά υλικά. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παραπάνω περίπτωση ιγ) προστέθηκε με το άρθρο 40 του ν. 3182/03 (ΦΕΚ 220 

τ.Α΄/12-9-2003). 

2. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται τα 

ειδικότερα κριτήρια χαρακτηρισμού επαγγελματικού πλοίου αναψυχής ως 

ιστιοφόρου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται αυτά που αφορούν στην κατασκευή 

και ευστάθεια του πλοίου και στα κριτήρια με τα οποία θεωρείται ο κινητήρας ως 

βοηθητικός. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε εκτέλεση της παραπάνω διάταξης έχει εκδοθεί η Απόφαση αριθ.4113.147/2001/30-4-

2001(ΦΕΚ 615 τ.Β΄/23-5-2001). Βλ. ολόκληρο το περιεχόμενο της Απόφασης αυτής στις σελίδες 33-36 

του βιβλίου «ΓΙΩΤΣΜΑΝ». 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας 

καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και τα ειδικότερα τεχνικά και 

λεπτομερειακά κριτήρια, για το χαρακτηρισμό επαγγελματικού ή ιδιωτικού πλοίου 

αναψυχής, ως παραδοσιακού και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε εκτέλεση του παραπάνω εδαφίου, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 40 του ν. 

3182/03 (ΦΕΚ 220 τ.Α΄/12-9-2003), δεν έχει εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.). 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β΄ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

Άρθρο 2 

Άδεια επαγγελματικών πλοίων αναψυχής 
1. α) Με άδεια του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, η οποία εκδίδεται ύστερα 

από αίτηση που καταθέτει στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εμπορικής 

Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν.) ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής, μπορεί να χαρακτηριστεί ένα 

πλοίο αναψυχής επαγγελματικό. Η άδεια ισχύει για αόριστο χρόνο, με την επιφύλαξη 

όσων ορίζονται στις παραγράφους 5 και 7 του άρθρου αυτού. 

β) Με την αίτηση υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 αα) Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου εθνικότητας του πλοίου αναψυχής, από 

το οποίο προκύπτει η οριστική νηολόγησή του σε ελληνικό νηολόγιο ή σε νηολόγια 

που αναφέρονται στην παράγραφο 6 περίπτωση δ΄ του άρθρου 10. 

ββ) Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού ασφαλείας, που είναι σε ισχύ και 

αναγνωρίζεται, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, από το οποίο να 

προκύπτει ότι το πλοίο αναψυχής είναι κατάλληλο για να χαρακτηριστεί 

επαγγελματικό κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού. 

γγ) Θεωρημένο αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών με αντικείμενο 

την εκμετάλλευση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, που εκδίδεται από την αρμόδια 

δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). 

δδ) Απόδειξη είσπραξης παραβόλου ή έντυπο παράβολο. 
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εε) Βεβαίωση από το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Ν.Ε.Ε.) περί 

εγγραφής σε αυτό και μη ύπαρξης οφειλών. 

2. Η άδεια υπόκειται σε τακτική θεώρηση, από την αρμόδια Διεύθυνση του 

Υ.Ε.Ν. ανά πενταετία και ειδικότερα το τελευταίο εξάμηνο πριν από τη συμπλήρωση 

πέντε ετών: αα) από την έκδοση ή ββ) την προηγούμενη θεώρηση ή γγ) τη λήξη της 

κατ’ εξαίρεση θεώρησης που τυχόν έχει χορηγηθεί και εφόσον έχουν εκπληρωθεί οι 

όροι που καθορίζονται στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 3. 

Για τη θεώρηση προσκομίζονται: 

α) απόδειξη είσπραξης παραβόλου ή έντυπο παραβόλου, 

β) επικυρωμένο αντίγραφο του Ειδικού Εντύπου Πληροφοριακών Στοιχείων 

Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής, 

γ) βεβαίωση από το Ν. Ε. Ε. ότι δεν υπάρχουν οφειλές προς αυτό και 

δ) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του δικαιούχου. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παραπάνω παράγραφος 2 τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του ν. 

3182/03 (ΦΕΚ 220 τ.Α΄/12-9-2003). 

3. α) Η άδεια μπορεί, κατ' εξαίρεση, να θεωρηθεί για ένα (1) μόνο έτος, αν δεν 

πραγματοποιήθηκε το προβλεπόμενο κατώτατο όριο ημερών ναύλωσης και με σκοπό 

τη συμπλήρωση αυτού, αν η μη πραγματοποίηση του ορίου οφείλεται σε ανώτερη βία 

ή σε μεγάλης έκτασης μετασκευές ή επισκευές, που έχουν έγκαιρα και γραπτά 

αναφερθεί στην πλησιέστερη λιμενική αρχή.  

Για την κατ' εξαίρεση θεώρηση πρέπει να κατατεθεί από τον δικαιούχο αίτηση 

στην αρμόδια Διεύθυνση του Υ.Ε.Ν., κατά το τελευταίο τρίμηνο πριν τη 

συμπλήρωση πέντε (5) ετών από την έκδοση ή την προηγούμενη θεώρηση της άδειας. 
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παραπάνω εδάφιο τέθηκε όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 40 του ν. 3182/03 

(ΦΕΚ 220 τ.Α΄/12-9-2003). 

Με την αίτηση υποβάλλονται τα στοιχεία από τα οποία προκύπτουν τα πιο 

πάνω περιστατικά, καθώς και η απόδειξη είσπραξης του παραβόλου ή το έντυπο του 

παραβόλου που αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 7. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παραπάνω εδάφιο τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του ν. 3182/03 

(ΦΕΚ 220 τ.Α΄/12-9-2003). 

β) Εφαρμογή της προηγούμενης διάταξης δεν μπορεί να γίνει για δεύτερη 

συνεχή φορά, αν δεν έχει μεσολαβήσει τουλάχιστον μία τακτική ή εκπρόθεσμη 

θεώρηση. 

4. Αν δεν θεωρηθεί η άδεια, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 

του άρθρου αυτού, επιτρέπεται η εκπρόθεσμη και για μία πενταετία θεώρησή της, 

από την αρμόδια Διεύθυνση του Υ.Ε.Ν., εφόσον ζητηθεί εντός προθεσμίας τριών (3) 

μηνών από την ημερομηνία συμπλήρωσης των πέντε (5) ετών από την έκδοση της 

άδειας ή την προηγούμενη θεώρηση αυτής ή από τη λήξη της κατ' εξαίρεση 

θεώρησης, κατά περίπτωση, και εφόσον έχουν εκπληρωθεί οι όροι που καθορίζονται 

στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 3.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παραπάνω εδάφιο τέθηκε όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 40 του ν. 3182/03 

(ΦΕΚ 220 τ.Α΄/12-9-2003). 

Η εκπρόθεσμη αυτή θεώρηση ισχύει αναδρομικώς από την ημερομηνία 

συμπλήρωσης των πέντε (5) ετών από την έκδοση της άδειας ή την προηγούμενη 

θεώρηση αυτής ή τη λήξη της κατ' εξαίρεση θεώρησης που τυχόν έχει χορηγηθεί, 

κατά περίπτωση.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παραπάνω εδάφιο τέθηκε όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 40 του ν. 3182/03 

(ΦΕΚ 220 τ.Α΄/12-9-2003). 

Για τη θεώρηση αυτήν προσκομίζονται τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 

του άρθρου αυτού. 

5. α) Η άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής που χορηγείται σύμφωνα με 

τις διατάξεις του νόμου αυτού παύει να ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
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αα) Μετά από αίτηση του δικαιούχου. 

ββ) Αν διαγραφεί το πλοίο από το νηολόγιο στο οποίο είναι εγγεγραμμένο. 

γγ) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 12. 

β) Για την παύση ισχύος εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εμπορικής 

Ναυτιλίας, στην οποία ορίζεται και η ημερομηνία της παύσης. Με όμοια απόφαση 

καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της ημερομηνίας έναρξης της παύσης ισχύος της 

άδειας του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής λόγω μη εκπλήρωσης των 

υποχρεώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 3 σε συνδυασμό με 

τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου 

2. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παραπάνω περίπτωση β) τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του ν. 

3182/03 (ΦΕΚ 220 τ.Α΄/12-9-2003). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε εκτέλεση της παραπάνω περίπτωσης β) δεν έχει εκδοθεί Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.). 

Ήδη από την αρμόδια Δ/νση του Υ.Ε.Ν. επεξεργάζεται σχέδιο Απόφασης.  

6. α) Αν αλλάξει η πλοιοκτησία ή ο εφοπλισμός ή μεταβληθούν τα στοιχεία 

του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής που αναγράφονται στην άδεια, η μεταβολή 

σημειώνεται στην άδεια. Για τη σημείωση της μεταβολής αυτής κατατίθεται από τον 

δικαιούχο σχετική αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση του Υ.Ε.Ν. εντός προθεσμίας 

τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που επήλθε η μεταβολή, στην οποία 

επισυνάπτονται η άδεια του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής και τα δικαιολογητικά 

της παραγράφου 1 περίπτωση β' υποπεριπτώσεις αα' και ββ' του άρθρου αυτού. Αν 

αλλάξει η πλοιοκτησία ή ο εφοπλισμός, επισυνάπτονται και τα δικαιολογητικά της 

παραγράφου 1 περίπτωση β' υποπεριπτώσεις γγ' και εε' του άρθρου αυτού. 

β) Αν αλλάξει η πλοιοκτησία ή ο εφοπλισμός, ο νέος πλοιοκτήτης ή 

εφοπλιστής υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προηγουμένου, 

που απορρέουν από τις διατάξεις του νόμου αυτού και αφορούν τη συμπλήρωση του 

ορίου ημερών ναύλωσης, που προβλέπεται από την παράγραφο 7 του άρθρου 3 σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού. 

γ) Αν χαθεί η άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, γεγονός που 

βεβαιώνεται με την υποβολή, από τον δικαιούχο, υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 

του ν. 1599/1986, χορηγείται αντίγραφο της άδειας, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη 

"Αντίγραφο λόγω απώλειας". 

7. Η άδεια παύει αυτοδικαίως να ισχύει εφόσον μέσα στις προβλεπόμενες 

προθεσμίες δεν θεωρηθεί ή δεν ζητηθεί η καταχώριση αλλαγής, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στις παραγράφους 2, 3, 4 και 6 του άρθρου αυτού. Για την αυτοδίκαιη 

παύση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από την αρμόδια Διεύθυνση του Υ.Ε.Ν. 

 Οι διατάξεις της παραγράφου 5 για τον τρόπο υπολογισμού της ημερομηνίας 

παύσης της ισχύος της αδείας εφαρμόζονται αναλόγως. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παραπάνω εδάφιο προστέθηκε με το άρθρο 40 του ν. 3182/03 (ΦΕΚ 220 τ.Α΄/12-9-

2003). 

8. Επιτρέπεται η έκδοση νέας άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, 

εφόσον για το πλοίο αυτό έπαυσε η ισχύς της άδειάς του σύμφωνα με τις διατάξεις 

των παραγράφων 5 περίπτωση α' υποπεριπτώσεις αα' και ββ' και 7 του άρθρου αυτού. 

Για την έκδοση της νέας άδειας απαιτείται να: 

α) Κατατεθεί από τον δικαιούχο αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση του Υ.Ε.Ν., 

στην οποία επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 

περίπτωση β' του άρθρου αυτού. 

β) Υποβάλλεται πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του δικαιούχου, 

από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παραπάνω περίπτωση β), μετά την κατάργηση της προγενέστερης περίπτωσης β) του ν. 

2743/99, αναριθμήθηκε από γ) σε β) με το άρθρο 40 του ν. 3182/03 (ΦΕΚ 220 τ.Α΄/12-9-2003). 
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9. Οι δικαιούχοι που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους μπορούν 

να ενεργούν και με αντιπρόσωπο, στον οποίο έχουν χορηγήσει ειδική έγγραφη 

πληρεξουσιότητα. Αντίγραφο του πληρεξουσίου κατατίθεται μαζί με τα 

δικαιολογητικά. 

10. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζεται ο τύπος 

της άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής και τα στοιχεία που αναγράφονται σε 

αυτήν και μπορούν να ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε εκτέλεση της παραπάνω διάταξης έχει εκδοθεί η Απόφαση αριθ. 3122.1/53/99/22-12-

1999 (ΦΕΚ 2287 τ.Β΄/31-12-1999). Βλ. ολόκληρο το περιεχόμενο της Απόφασης αυτής στις σελίδες 36-

40 του βιβλίου «ΓΙΩΤΣΜΑΝ». 

Άρθρο 3 

Ναύλωση 
1. α) Η εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης με ολική ναύλωση 

πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στον παρόντα νόμο, 

από πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία, που έχουν χαρακτηριστεί επαγγελματικά 

κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου. 

 β) Το δικαίωμα εκτέλεσης των ταξιδιών που αναφέρονται στην περίπτωση α’ 

επεκτείνεται και στα πλοία αναψυχής που αναφέρονται στην περίπτωση δ’ της 

παραγράφου 6 του άρθρου 10, εφόσον τα πλοία αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις που 

απαιτούνται για την εκτέλεση ενδομεταφορών στα κράτη που αναφέρονται στο ίδιο 

άρθρο και έχουν χαρακτηριστεί επαγγελματικά κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παραπάνω περίπτωση β) τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του ν. 

3182/03 (ΦΕΚ 220 τ.Α΄/12-9-2003). 

2. Η εκμετάλλευση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής επιτρέπεται μόνον 

με ολική ναύλωση διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα (12) ωρών και έχει ως 

αποκλειστικό σκοπό την αναψυχή ή και περιήγηση. Ολική ή μερική ναύλωση για 

μεταφορά προσώπων με εισιτήριο ή πραγμάτων με ναύλο απαγορεύεται. 

3. α) Δικαίωμα εκναύλωσης έχουν οι πλοιοκτήτες για τα υπό την πλοιοκτησία 

τους και οι εφοπλιστές για τα υπό τον εφοπλισμό τους επαγγελματικά πλοία 

αναψυχής. 

β) Δικαίωμα εκναύλωσης έχουν επίσης οι ναυλομεσίτες και οι κάτοχοι άδειας 

λειτουργίας γραφείου γενικού τουρισμού. Η άσκηση του δικαιώματος εκναύλωσης 

από τα πρόσωπα αυτά προϋποθέτει την έγγραφη συγκατάθεση του πλοιοκτήτη ή του 

εφοπλιστή, με τους οποίους καθίστανται συνυπεύθυνα για την τήρηση των διατάξεων 

του παρόντος νόμου και των όρων του ναυλοσύμφωνου. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Ανάπτυξης και 

Οικονομικών καθορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία για τη χορήγηση άδειας 

άσκησης επαγγέλματος ναυλομεσίτη επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, οι όροι και 

οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ναυλομεσιτικών γραφείων και κάθε 

λεπτομέρεια. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν έχει εκδοθεί  Απόφαση σε εκτέλεση της παραπάνω διάταξης. 

  5. Επιβίβαση στο επαγγελματικό πλοίο αναψυχής άλλων προσώπων, πέραν 

αυτών που αναγράφονται στη θεωρημένη, από τη λιμενική αρχή του λιμένα 

αφετηρίας, κατάσταση επιβαινόντων δεν επιτρέπεται, εκτός εάν η επιβίβαση αυτή 

προβλέπεται ρητά από το ναυλοσύμφωνο. 

6. Εφόσον η εκναύλωση γίνεται σε αλλοδαπούς, το συνάλλαγμα που 

εισπράττεται διατίθεται από τον εκναυλωτή σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις της 

Τράπεζας της Ελλάδος. 

7. α) Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής πρέπει να συμπληρώνει κατώτατο, 

ανά πενταετία, όριο ημερών ναύλωσης, το οποίο ορίζεται σε τριακόσιες ημέρες, όταν 

εκναυλώνεται χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα, σε διακόσιες ημέρες όταν εκναυλώνεται 
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με πλοίαρχο και πλήρωμα και σε εβδομήντα πέντε ημέρες όταν πρόκειται για 

χαρακτηρισμένο ως παραδοσιακό επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, ανεξάρτητα αν 

αυτό εκναυλώνεται με ή χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα. Για τη συμπλήρωση των ορί-

ων αυτών υπολογίζονται οι ημέρες ναύλωσης που πραγματοποιούνται μέσα ή έξω 

από την ελληνική επικράτεια, εφόσον αποδεικνύονται ή πιστοποιούνται. Οι ημέρες 

ναύλωσης μέσα στην ελληνική επικράτεια αποδεικνύονται από το «Ειδικό Έντυπο 

Πληροφοριακών Στοιχείων Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής». Με απόφαση του 

Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζεται η διαδικασία, ο τρόπος πιστοποίησης 

των ημερών ναύλωσης που πραγματοποιούνται έξω από την ελληνική επικράτεια και 

κάθε άλλο σχετικό θέμα. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε εκτέλεση της παραπάνω διάταξης δεν έχει εκδοθεί Απόφαση. Η αριθ. 3342/19/2000/6-

4-2000 (ΦΕΚ 543 τ.Β΄/11-4-2000) Απόφαση που είχε εκδοθεί σε εκτέλεση των παλαιών διατάξεων που 

αντικαταστάθηκαν (βλ. επόμενη σημείωση), δεν καλύπτει την προσμέτρηση των ημερών ναύλωσης που 

πραγματοποιούνται έξω από την ελληνική επικράτεια  από ιστιοφόρα επαγγελματικά πλοία αναψυχής 

αλλά μόνον από μηχανοκίνητα.. Βλ. ολόκληρο το περιεχόμενο της Απόφασης 3342/19/2000/6-4-2000 

(ΦΕΚ 543 τ.Β΄/11-4-2000) στις σελίδες 40-41 του βιβλίου «ΓΙΩΤΣΜΑΝ». Ήδη από την αρμόδια Δ/νση 

του Υ.Ε.Ν. επεξεργάζεται σχέδιο Απόφασης. 

β) Το έλλειμμα από τις ημέρες που αναφέρονται στην περίπτωση α’ 

συμπληρώνεται από τυχόν πλεόνασμα της προηγούμενης πενταετίας. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παραπάνω περιπτώσεις α) και β) τέθηκαν όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 40 

του ν. 3182/03 (ΦΕΚ 220 τ.Α΄/12-9-2003). 

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Ανάπτυξης και 

Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ν.Ε.Ε., μπορεί: 

αα) Να τροποποιούνται τα κατώτατα όρια ημερών ναύλωσης της περίπτωσης 

α' της παραγράφου αυτής. 

ββ) Να ορίζεται κατώτατο ημερήσιο όριο ναύλου των επαγγελματικών πλοίων 

αναψυχής, ανάλογα με την κατηγορία, τη χωρητικότητα, το μήκος ή τη μεταφορική 

ικανότητα σε επιβάτες του πλοίου. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν έχει εκδοθεί  Απόφαση σε εκτέλεση της παραπάνω διάταξης. 

Άρθρο 4 

Ναυλοσύμφωνο 

1. Η σύμβαση ολικής ναύλωσης έχει ως αντικείμενο τη χρήση του 

επαγγελματικού πλοίου αναψυχής μόνο για αναψυχή ή και περιήγηση. Η σύμβαση 

αποδεικνύεται εγγράφως με την κατάρτιση ναυλοσύμφωνου. Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα 

από γνώμη του Ν.Ε.Ε., καθορίζονται υπόδειγμα του ναυλοσύμφωνου, ο τρόπος 

θεώρησής του, οι βασικοί του όροι καθώς και κάθε λεπτομέρεια. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε εκτέλεση της παραπάνω διάταξης έχει εκδοθεί η Απόφαση αριθ. αριθ.3342/36/21-8-

2001(ΦΕΚ 1124 τ.Β΄/30-8-2001). Βλ. ολόκληρο το περιεχόμενο της Απόφασης αυτής στις σελίδες 42-43 

του βιβλίου «ΓΙΩΤΣΜΑΝ». 

2. α) Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, όταν είναι ναυλωμένο, πρέπει να 

είναι εφοδιασμένο με αντίγραφο ναυλοσύμφωνου πριν από τον απόπλου του από το 

λιμένα αφετηρίας. Το αντίγραφο αυτό θεωρείται από τη λιμενική αρχή του λιμένα 

αφετηρίας, βρίσκεται πάντοτε στο πλοίο και επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση από τις 

αρμόδιες αρχές. Θεωρημένο αντίγραφο του ναυλοσύμφωνου αυτού κατατίθεται από 

τον εκναυλωτή, κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 3, με την υποβολή 

της εκκαθαριστικής δήλωσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) στην αρμόδια 

για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ.. Η κατάθεση αυτή γίνεται και από τον ναυλωτή, εάν 

υποχρεούται σε υποβολή τέτοιας δήλωσης. 

Με τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που προβλέπονται από τις 

διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 32 του ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α΄) μπορεί 

να καθορίζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών στις οποίες 
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υποβάλλονται τα αντίγραφα των ναυλοσυμφώνων, καθώς και διαφορετικός τρόπος 

και χρόνος υποβολής αυτών».   
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παραπάνω εδάφιο προστέθηκε με το ν. 2954/01 (ΦΕΚ 255 Α΄). 

β) Τα ναυλοσύμφωνα φυλάσσονται, με μέριμνα και ευθύνη του εκναυλωτή, 

επί μία πενταετία από την ημερομηνία θεώρησής τους. 

  γ) Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής μπορεί, με ειδική άδεια του 

προϊσταμένου της αρμόδιας λιμενικής αρχής, να αποπλεύσει χωρίς επιβάτες, αν 

απαιτείται να πλεύσει προς άλλο λιμένα για την παραλαβή επιβατών ή αν επιστρέψει 

στο λιμένα του μόνιμου ελλιμενισμού του, μετά την οριστική αποβίβαση των 

επιβατών. Η ειδική αυτή άδεια αναφέρει τους λιμένες προσέγγισης. Παρέκκλιση είναι 

δυνατή μόνο για λόγους ανωτέρας βίας ή εκτέλεσης ναυλοσύμφωνου που έχει 

συναφθεί εκτάκτως, για τους οποίους πρέπει να ενημερωθεί η αρχή που χορήγησε την 

άδεια. 

δ) Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης γ' εφαρμόζονται και για το 

επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, που έχει υποστεί βλάβη και κρίνεται αναγκαίο, από 

την αρμόδια λιμενική αρχή, να μεταβεί σε άλλο λιμένα για επισκευή. Στην περίπτωση 

αυτήν η ειδική άδεια του προϊσταμένου της αρμόδιας λιμενικής αρχής αναφέρει και 

το είδος της βλάβης. 

3. Ως λιμένας αφετηρίας και ελέγχου της σύμβασης ολικής ναύλωσης, στις 

περιπτώσεις που πραγματοποιείται έναρξη του ταξιδιού στην αλλοδαπή, θεωρείται ο 

πρώτος ελληνικός λιμένας στον οποίο προσεγγίζει το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής. 

4. Πριν από τον απόπλου, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης επαγγελματικού 

πλοίου αναψυχής είναι υποχρεωμένος να καταθέτει στη λιμενική  αρχή του λιμένα 

αφετηρίας, κατάσταση με τα στοιχεία των επιβαινόντων, αντίγραφο της οποίας, 

θεωρημένο από την ίδια αρχή, πρέπει να φέρει μαζί με τα λοιπά έγγραφα κατά τη 

διάρκεια του ταξιδιού. Αν κατά τη διάρκεια της ναύλωσης επέλθει μεταβολή στην 

κατάσταση επιβαινόντων, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης υποβάλει για θεώρηση νέα 

κατάσταση στην αρμόδια λιμενική αρχή. 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας 

καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εκτέλεσης ταξιδιών, όταν το επαγγελματικό 

πλοίο αναψυχής δεν είναι ναυλωμένο. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παραπάνω παράγραφος 5 τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του ν. 

3182/03 (ΦΕΚ 220 τ.Α΄/12-9-2003). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε εκτέλεση της παραπάνω παραγράφου 5 δεν έχει εκδοθεί Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.). 

Ήδη από την αρμόδια Δ/νση του Υ.Ε.Ν. επεξεργάζεται σχέδιο Απόφασης. 
6. Η λιμενική αρχή, σε λιμένα αρμοδιότητας της οποίας είναι ελλιμενισμένο 

το πλοίο κατά την έκδοση άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, χορηγεί το 

"Ειδικό Έντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής". Με 

απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται το αντίτιμο του εντύπου 

αυτού, που αποτελεί έσοδο του Ειδικού Λογαριασμού Κεφαλαίου Λιμενικής 

Αστυνομίας της λιμενικής αρχής που το χορηγεί, ο τύπος του, τα στοιχεία που 

αναγράφονται, η ισχύς, η διαδικασία αντικατάστασής του σε περίπτωση απώλειας, τα 

θέματα ελέγχου και θεώρησής του και κάθε λεπτομέρεια. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε εκτέλεση της παραπάνω διάταξης έχει εκδοθεί η Απόφαση αριθ. 3122.1/54/99/22-12-

1999 (ΦΕΚ 2287 τ.Β΄/31-12-1999). Βλ. ολόκληρο το περιεχόμενο της Απόφασης αυτής στις σελίδες 44-

46 του βιβλίου «ΓΙΩΤΣΜΑΝ». 
Άρθρο 5 

Οργανική σύνθεση - Κυβερνήτης 

1. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζεται η οργανική 

σύνθεση του προσωπικού των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του νόμου αυτού, 

λαμβανομένων υπόψη των ειδικών χαρακτηριστικών τους. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε εκτέλεση της παραπάνω διάταξης έχει εκδοθεί η Απόφαση αριθ. 

αριθ.3511.1/82003/21-4-2003 (Φ.Ε.Κ 573 τ.Β΄/12-5-2003), η οποία επισυνάπτεται. 

  2. Ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ολικού μήκους 

μέχρι είκοσι μέτρα, επιτρέπεται να εκναυλώνονται χωρίς να υπηρετούν σε αυτά 

πλοίαρχος και πλήρωμα. Στις περιπτώσεις αυτές, με την απόφαση της παραγράφου 3, 

μπορεί να ορίζονται πρόσθετα μέτρα ασφάλειας των επιβαινόντων και προστασίας 

του θαλάσσιου περιβάλλοντος, που αφορούν κυρίως στην επιτρεπόμενη έκταση των 

πλόων, στον εξοπλισμό ασφαλείας και στη συγκράτηση πετρελαιοειδών και λυμάτων, 

καθώς και κάθε άλλης ρυπογόνου ουσίας. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παραπάνω εδάφιο τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του ν. 3182/03 

(ΦΕΚ 220 τ.Α΄/12-9-2003). 

Στις περιπτώσεις αυτές τη διακυβέρνησή τους αναλαμβάνει κυβερνήτης, ο 

οποίος, αν προσλαμβάνεται από τον ναυλωτή, θεωρείται προστηθείς αυτού, όπως 

ειδικότερα προβλέπεται στο ναυλοσύμφωνο. Σε κάθε περίπτωση ένας από τους  

επιβάτες, πέραν του κυβερνήτη, πρέπει να έχει ναυτική εμπειρία, την οποία βεβαιώνει 

με υπεύθυνη δήλωσή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1599/1986. 

3. α) Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, που εκδίδεται ύστερα 

από γνώμη του Ν.Ε.Ε., καθορίζονται τα προσόντα του κυβερνήτη, ο τρόπος 

απόδειξης κατοχής τους και κάθε λεπτομέρεια. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε εκτέλεση της παραπάνω διάταξης έχει εκδοθεί η Απόφαση αριθ. αριθ.3342/06/2000/8-

2-2000 (Φ.Ε.Κ 237 τ.Β΄/1-3-2000). Βλ. ολόκληρο το περιεχόμενο της Απόφασης αυτής στις σελίδες 48-

50 του βιβλίου «ΓΙΩΤΣΜΑΝ», η οποία όμως απαιτείται να επαναδιατυπωθεί μετά την κατάργηση (βλ. 

επόμενη σημείωση) της περίπτωσης β). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με τον προηγούμενο ν. 2743/99 προβλεπόταν περίπτωση β) η οποία έπαυσε να ισχύει και 

καταργήθηκε από το άρθρο 40 του ν. 3182/03 (ΦΕΚ 220 τ.Α΄/12-9-2003). 
4. Οι κυβερνήτες που δεν είναι επιβάτες οφείλουν να έχουν κοινωνική 

ασφαλιστική κάλυψη. Για το θέμα αυτό εφαρμόζεται η ισχύουσα ασφαλιστική 

νομοθεσία. 

Άρθρο 6 

Μητρώο και Αρχείο επαγγελματικών πλοίων αναψυχής 
1. Τo Υ.Ε.Ν. τηρεί για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής Μητρώο και Αρχείο 

ατομικών φακέλων τους. Στο Μητρώο καταγράφονται το όνομα και ο αριθμός 

νηολογίου του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, καθώς και το όνομα ή η επωνυμία 

του φυσικού ή νομικού προσώπου που αναγράφεται στην άδεια ως δικαιούχος και ο 

αριθμός του φορολογικού μητρώου του. Στον ατομικό φάκελο κάθε πλοίου 

φυλάσσονται τα δικαιολογητικά που είναι σχετικά με την άδεια του επαγγελματικού 

πλοίου αναψυχής, αντίγραφο αυτής και κάθε άλλο έγγραφο που αφορά το πλοίο, 

σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος νόμου. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ρυθμίζονται τα θέματα 

τήρησης του Μητρώου και του Αρχείου, πρόσθετων στοιχείων εγγραφής στο 

Μητρώο, χρόνου τήρησης των ατομικών φακέλων μετά την παύση της ισχύος της 

άδειας και κάθε λεπτομέρεια σχετική με την εφαρμογή του άρθρου αυτού. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε εκτέλεση της παραπάνω διάταξης έχει εκδοθεί η Απόφαση αριθ. 3122.1/50/99/13-12-

1999 (ΦΕΚ 2239 τ.Β΄/30-12-1999). Βλ. ολόκληρο το περιεχόμενο της Απόφασης αυτής στις σελίδες 50-

52 του βιβλίου «ΓΙΩΤΣΜΑΝ». 

Άρθρο 7 

Παράβολα 
1. Για την έκδοση άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, την έκδοση νέας 

άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 

8 του άρθρου 2, την κατ’ εξαίρεση θεώρηση της άδειας, που προβλέπεται από την 

παράγραφο 3 του άρθρου 2 και την εκπρόθεσμη θεώρηση αυτής, που προβλέπεται 
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από την παράγραφο 4 του άρθρου 2, καταβάλλεται παράβολο, το ύψος του οποίου 

ορίζεται σε τριάντα ευρώ ανά μέτρο ολικού μήκους του πλοίου. 

2. Για την τακτική θεώρηση της άδειας για μια πενταετία, καταβάλλεται 

παράβολο, το ύψος του οποίου ορίζεται σε δεκαπέντε ευρώ ανά μετρό ολικού μήκους 

του πλοίου. 

3. Στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων, το κλάσμα μέτρου 

στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα, ενώ το 0,5 στρογγυλοποιείται στην 

επόμενη μονάδα. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παραπάνω άρθρο 7 τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του ν. 3182/03 

(ΦΕΚ 220 τ.Α΄/12-9-2003). 

Άρθρο 8 

Ειδικές ρυθμίσεις 
1.α) Η μετακίνηση και κυκλοφορία επαγγελματικών πλοίων αναψυχής 

επιτρέπεται μόνον αν αυτά είναι ασφαλισμένα τουλάχιστον για: 

αα) Αστική ευθύνη για θανάτους και σωματικές βλάβες επιβαινόντων και 

τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το 

ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές 

ανεξαρτήτως αριθμού θυμάτων. 

ββ) Αστική ευθύνη για υλικές ζημίες επιβαινόντων και τρίτων από 

πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσό 

καθορίζεται σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές. 

γγ) Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης. Τo ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε 

τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές. 

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Οικονομικών και 

Εμπορικής Ναυτιλίας μπορεί να ανακαθορίζεται το ύψος των ασφαλιστικών ποσών 

της προηγούμενης περίπτωσης, να καθορίζονται ασφαλιστικά ποσά αναλόγως της 

μεταφορικής ικανότητας του πλοίου και να ρυθμίζεται κάθε άλλη σχετική 

λεπτομέρεια. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν έχει εκδοθεί  Απόφαση σε εκτέλεση της παραπάνω διάταξης. 

2. Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, τα οποία λόγω αργίας ή παροπλισμού 

δεν διαθέτουν ναυτολόγιο σε ισχύ, μπορούν να μετακινούνται προς ναυπηγεία, 

καρνάγια, επισκευαστήρια ή να πραγματοποιούν μικρής διάρκειας δοκιμαστικά 

ταξίδια ή μεθορμίσεις με άδεια του προϊσταμένου της αρμόδιας κατά τόπο λιμενικής 

αρχής, με την οποία καθορίζεται και η σύνθεση του προσωπικού τους, που δεν μπορεί 

να είναι μικρότερη από το μισό της κανονικής σύνθεσης κατά ειδικότητα. Το 

προσωπικό αυτό πρέπει να είναι ασφαλισμένο σε ασφαλιστική εταιρεία. 

3. Οι πλοιοκτήτες τουριστικών πλοίων και πλοιαρίων υπό ελληνική σημαία, 

που υπάγονταν στις διατάξεις του ν. 438/1976 (ΦΕΚ 256 Α'), καθώς και οι 

πλοιοκτήτες επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, κατά την έννοια των διατάξεων του 

παρόντος νόμου, έχουν την υποχρέωση, όταν τα πλοία αυτά διαγράφονται από τα 

ελληνικά νηολόγια λόγω αλλαγής σημαίας, να καταβάλλουν το συνάλλαγμα που 

αντιστοιχεί προς την αξία των πλοίων ή πλοιαρίων κατά το χρόνο της διαγραφής, 

εφόσον αυτό χορηγήθηκε κατά την εισαγωγή τους. Η αξία αυτή καθορίζεται από 

ειδική τριμελή επιτροπή, που αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου 

Οικονομικών, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και έναν 

εκπρόσωπο του Ν.Ε.Ε.. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται ανά διετία, με κοινή απόφαση 

των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας. Με όμοια απόφαση 

ρυθμίζονται τα θέματα που έχουν σχέση με τη λειτουργία της επιτροπής αυτής. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν έχει εκδοθεί  Απόφαση σε εκτέλεση της παραπάνω διάταξης. 

4. Επιτρέπεται η απόκτηση άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, 

προκειμένου περί πλοίου για το οποίο έχει συναφθεί χρηματοδοτική μίσθωση. Με 
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προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εμπορικής 

Ναυτιλίας, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Ανάπτυξης, ρυθμίζονται οι ειδικοί 

όροι που διέπουν τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη νηολόγηση των πλοίων αυτών και 

κατ' εξαίρεση της κείμενης νομοθεσίας, ως και κάθε λεπτομέρεια. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν έχει εκδοθεί  προεδρικό διάταγμα σε εκτέλεση της παραπάνω διάταξης. 

5. Ως προς τα τέλη διέλευσης της Διώρυγας Κορίνθου τα επαγγελματικά 

πλοία αναψυχής θεωρούνται επιβατηγά πλοία και υπάγονται στο τιμολογιακό 

καθεστώς της κατηγορίας αυτής. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

Άρθρο 9 

Ιδιωτικά πλοία αναψυχής με ελληνική σημαία 
1. α) Απαγορεύεται η εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης με 

καταβολή ναύλου από ιδιωτικά πλοία αναψυχής με ελληνική σημαία. 

β) Απαγορεύεται η διαφήμιση, σε οποιαδήποτε χώρα και κατά οποιονδήποτε 

τρόπο, εκτέλεσης στην Ελλάδα ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης με καταβολή 

ναύλου από ιδιωτικά πλοία αναψυχής με ελληνική σημαία. 

2. Πριν από τον απόπλου, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης κάθε ιδιωτικού πλοίου 

αναψυχής με ελληνική σημαία οφείλει να καταθέτει στη λιμενική αρχή του λιμένα 

αφετηρίας και κάθε λιμένα προσέγγισης κατάσταση με τα στοιχεία των επιβαινόντων, 

απλό αντίγραφο της οποίας πρέπει να φέρει μαζί με τα λοιπά έγγραφα κατά τη 

διάρκεια του ταξιδιού. Ως λιμένας αφετηρίας θεωρείται ο ελληνικός λιμένας από τον 

οποίο αρχίζει το ταξίδι ή ο πρώτος ελληνικός λιμένας στον οποίο προσεγγίζει το 

ιδιωτικό πλοίο αναψυχής, όταν το ταξίδι αρχίζει στην αλλοδαπή.  

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 εφαρμόζεται και για τα ιδιωτικά πλοία 

αναψυχής με ελληνική σημαία, καθώς και για τα σκάφη ή άλλα θαλάσσια μέσα 

αναψυχής, τα οποία θεωρούνται ταχύπλοα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς 

λιμένα. 

4. α)  Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής με ελληνική σημαία με ολικό μήκος 

μεγαλύτερο των δέκα μέτρων εφοδιάζονται με Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής 

(ΔΕ.Κ.Π.Α.), που χορηγείται από τη λιμενική αρχή του τόπου μόνιμου ελλιμενισμού 

και αν δεν υπάρχει μόνιμος ελλιμενισμός, από τη λιμενική αρχή του λιμένα στον 

οποίο καταπλέουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 

Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται τα κριτήρια, 

η διάρκεια και ο τρόπος απόδειξης του μόνιμου ελλιμενισμού. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε εκτέλεση της παραπάνω διάταξης δεν έχει εκδοθεί Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.). Ήδη 

από την αρμόδια Δ/νση του Υ.Ε.Ν. επεξεργάζεται σχέδιο Απόφασης. 

Το ΔΕ.Κ.Π.Α., με ευθύνη του κυβερνήτη, προσκομίζεται για θεώρηση στη 

λιμενική αρχή κάθε λιμένα, στον οποίο καταπλέει ή από τον οποίο αποπλέει το πλοίο. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παραπάνω περίπτωση α) τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του ν. 

3182/03 (ΦΕΚ 220 τ.Α΄/12-9-2003). 

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών 

καθορίζονται ο τύπος του ΔΕ.Κ.Π.Α., τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτό, η 

ισχύς, η διαδικασία αντικατάστασής του σε περίπτωση απώλειας, το αντίτιμό του, 

που αποτελεί έσοδο του Ειδικού Λογαριασμού Κεφαλαίου Λιμενικής Αστυνομίας της 

λιμενική αρχής που το εκδίδει, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε εκτέλεση της παραπάνω διάταξης έχει εκδοθεί η Απόφαση αριθ. 3342/14/2000/9-3-

2000 (Φ.Ε.Κ 392 τ.Β΄/24-3-2000). Βλ. ολόκληρο το περιεχόμενο της Απόφασης αυτής στις σελίδες 55-58 

του βιβλίου «ΓΙΩΤΣΜΑΝ». 

5. Στο άρθρο 11 του ν. 1940/1991 (ΦΕΚ 40 Α') προστίθενται παράγραφοι 3, 4 

και 5 ως ακολούθως: 
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«3. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ορίζεται ημερομηνία, 

μετά την παρέλευση της οποίας δεν είναι δυνατή η διακυβέρνηση ιδιωτικού πλοίου 

αναψυχής χωρίς την κατοχή της σχετικής άδειας κυβερνήτη. 

4. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των κανονιστικών 

πράξεων που εκδίδονται σε εκτέλεση αυτών υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 

157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, ανεξάρτητα από τις ποινικές και 

αστικές ευθύνες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Με απόφαση του 

Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της αρμόδιας 

λιμενικής αρχής, μπορεί, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, να επιβληθεί και 

προσωρινή στέρηση της άδειας λειτουργίας του σχολείου, διάρκειας μέχρις έξι (6) 

μηνών. 

5. Στους κατόχους άδειας διακυβέρνησης ιδιωτικού πλοίου αναψυχής μπορεί, 

ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, να επιβάλλεται από τον προϊστάμενο της 

αρμόδιας λιμενικής αρχής, ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται για 

παραβάσεις των σχετικών με την άδεια υποχρεώσεών τους και προσωρινή στέρηση 

της άδειας διακυβέρνησης, διάρκειας μέχρις έξι (6) μηνών». 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν έχει εκδοθεί  Απόφαση σε εκτέλεση του άρθρου 11 του ν. 1940/91, όπως το άρθρο 

αυτό συμπληρώθηκε με τις παραπάνω διατάξεις. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παραπάνω παράγραφοι 4 και 5, μετά την κατάργηση της παλαιάς παραγράφου 4 του ν. 

2743/99 τέθηκαν όπως αναριθμήθηκαν σε 4 και 5 από 5 και 6 με το άρθρο 40 του ν. 3182/03 (ΦΕΚ 220 

τ.Α΄/12-9-2003). 

Άρθρο 10 

Πλοία αναψυχής με ξένη σημαία 
1. Με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 1 περίπτωση β' του 

άρθρου 3, τα πλοία αναψυχής με ξένη σημαία δεν μπορούν να εκκινούν από 

ελληνικούς λιμένες ή να παραλαμβάνουν επιβάτες από ελληνικούς λιμένες με σκοπό 

την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης με καταβολή ναύλου μεταξύ 

λιμένων ή και ακτών της ελληνικής επικράτειας. 

2. α) Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 9 εφαρμόζονται και για τα πλοία 

αναψυχής με ξένη σημαία. 

β) Η περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 εφαρμόζεται και για τα 

πλοία αναψυχής με ξένη σημαία, τα οποία είναι μόνιμα ελλιμενισμένα στην Ελλάδα 

και κυκλοφορούν για ιδιωτικούς λόγους. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παραπάνω παράγραφο 2 τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του ν. 

3182/03 (ΦΕΚ 220 τ.Α΄/12-9-2003). 

3. α) Με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 1 περίπτωση β' του 

άρθρου 3, μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον ειδικοί λόγοι το 

επιβάλλουν, να επιτραπεί, με άδεια του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, που 

εκδίδεται κατά περίπτωση, η ολική ναύλωση πλοίου αναψυχής υπό ξένη σημαία για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

β) Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται οι όροι και 

προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα θέματα κοινωνικής ασφάλισης και κάθε σχετική 

λεπτομέρεια για τη χορήγηση της άδειας αυτής. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν έχει εκδοθεί  Απόφαση σε εκτέλεση της παραπάνω διάταξης. 

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 9 εφαρμόζονται και για τα 

ιδιωτικά πλοία αναψυχής με ξένη σημαία. 

5. Δεν απαιτείται ο εφοδιασμός με ΔΕ.Κ.Π.Α. των ιδιωτικών πλοίων 

αναψυχής με ξένη σημαία, εφόσον γι' αυτά, σύμφωνα με τις φορολογικές και 

τελωνειακές διατάξεις, προβλέπεται εφοδιασμός με Δελτίο Κίνησης θαλαμηγού 

(TRANSIT LOG ΒΟΟΚ) ή άλλο ανάλογο έγγραφο. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για το Δελτίο Κίνησης θαλαμηγού (TRANSIT LOG ΒΟΟΚ)  έχει εκδοθεί η Απόφαση 

αριθ. Δ 257/139/23-2-2000 (Φ.Ε.Κ. 378 τ.Β΄/24-3-2000). Βλ. ολόκληρο το περιεχόμενο της Απόφασης 

αυτής στις σελίδες 58-64 του βιβλίου «ΓΙΩΤΣΜΑΝ». 

6. α) Στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής που φέρουν ξένη σημαία επιβάλλεται 

ειδική ανταποδοτική εισφορά υπέρ του Δημοσίου, για τρίμηνη διάρκεια παραμονής, 

έναντι των διευκολύνσεων που τους παρέχονται κατά την παραμονή τους στη χώρα. 

β) Η εισφορά αυτή καθορίζεται σε πέντε χιλιάδες (5.000) δραχμές για κάθε 

μέτρο ολικού μήκους του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής και οφείλεται από τη 

συμπλήρωση του τριμήνου, το οποίο υπολογίζεται από την ημερομηνία εισόδου του 

πλοίου στα ελληνικά χωρικά ύδατα έως τη συμπλήρωση τρίμηνης παραμονής του 

στην Ελλάδα και έκτοτε από τη συμπλήρωση κάθε επόμενου τριμήνου. Αν το πλοίο 

εξέλθει από τη χώρα πριν από τη συμπλήρωση των τριών μηνών αλλά εισέλθει εκ 

νέου σε αυτήν εντός μηνός, οφείλεται η εισφορά αυτή με τη συμπλήρωση τριών 

μηνών, συνυπολογιζομένου του χρονικού διαστήματος που προηγήθηκε της εξόδου 

του. 

γ) Η λιμενική αρχή, εκτός των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις 

του παρόντος νόμου, μπορεί να απαγορεύσει τον απόπλου ιδιωτικού πλοίου 

αναψυχής μέχρις ότου καταβληθεί η οφειλόμενη εισφορά. 

δ) Δεν επιβάλλεται η εισφορά στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής που φέρουν 

σημαία Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), των χωρών του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων 

Συναλλαγών (Ε.Ζ.Ε.Σ.), εκτός Ελβετίας, με την προϋπόθεση ότι στο έδαφος του 

κράτους που τηρούνται τα νηολόγια στα οποία είναι νηολογημένα τα πλοία αυτά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

ε) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών 

μπορεί να ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής της παραγράφου αυτής. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε εκτέλεση της παραπάνω διάταξης έχει εκδοθεί η Απόφαση αριθ. 3342/04/2-2-2000. 

(Φ.Ε.Κ. 161 τ.Β΄/16-2-2000). Βλ. ολόκληρο το περιεχόμενο της Απόφασης αυτής στις σελίδες 64-67  του 

βιβλίου «ΓΙΩΤΣΜΑΝ». 

Άρθρο 11 

Τέλη κυκλοφορίας 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παραπάνω άρθρο 11, όπως είχε τροποποιηθεί από την παράγραφο 1 του άρθρου 

τριακοστού τέταρτου του ν. 2932/01 (ΦΕΚ 145 Α΄), καταργήθηκε με το άρθρο 40 του ν. 3182/03 (ΦΕΚ 

220 τ.Α΄/12-9-2003) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Άρθρο 12 

1. Η εκναύλωση πλοίων αναψυχής κατά παράβαση των διατάξεων του 

παρόντος νόμου και η ανακριβής δήλωση του εισπραττόμενου ναύλου τιμωρούνται 

με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών. 

2. Ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις, για κάθε παράβαση των διατάξεων 

του παρόντος νόμου επιβάλλεται, με αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου της 

αρμόδιας λιμενικής αρχής, πρόστιμο από διακόσιες χιλιάδες (200.000) μέχρι πέντε 

εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές. 

3. α) Κατ' εξαίρεση, η παράβαση των παραγράφων 1 περίπτωση α' του 

άρθρου 9 και 1 του άρθρου 10, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών. 

Ακόμη, στους παραβάτες των ίδιων διατάξεων επιβάλλεται από τον Υπουργό 

Εμπορικής Ναυτιλίας, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της αρμόδιας λιμενικής 

αρχής, πρόστιμο από πέντε εκατομμύρια (5.000.000) μέχρι πενήντα εκατομμύρια 

(50.000.000) δραχμές. 

β) Κατ' εξαίρεση, η παράβαση των παραγράφων 1 περίπτωση β , του άρθρου 

9 και 2 περίπτωση β , του άρθρου 10 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) 
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έτους. Ακόμη στους παραβάτες των ίδιων διατάξεων επιβάλλονται τα πρόστιμα της 

προηγούμενης περίπτωσης μειωμένα στο μισό. 

4. Σε περίπτωση παραβάσεων καθ' υποτροπή, τα όρια του προστίμου, όπως 

αυτά καθορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, διπλασιάζονται. Στην 

περίπτωση αυτή, ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας μπορεί παράλληλα να αφαιρέσει, 

για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) έτη, την άδεια του επαγγελματικού πλοίου 

αναψυχής, που χορηγήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Ως υποτροπή 

νοείται η τέλεση νέας παράβασης των διατάξεων του νόμου αυτού μέσα σε ένα (1) 

έτος από την τέλεση της προηγούμενης. 

5. Η διαδικασία επιβολής των παραπάνω διοικητικών κυρώσεων αρχίζει από 

τη σύνταξη βεβαίωσης της παράβασης από τη λιμενική αρχή που τη διαπίστωσε. 

6. Πριν από την επιβολή του προστίμου οι παραβάτες καλούνται να εκθέσουν 

τις απόψεις τους μέσα σε δύο (2) ημέρες από την επίδοση της κλήσης. Από την 

προθεσμία αυτή μπορούν εγγράφως να παραιτηθούν. 

7. Από τη σύνταξη της παραπάνω βεβαίωσης και μέχρι την πληρωμή του 

προστίμου σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ ή την απαλλαγή εκείνου κατά του οποίου  

βεβαιώθηκε η παράβαση, απαγορεύεται ο απόπλους του πλοίου αναψυχής, με 

εξαίρεση τον απόπλου του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής. Η απαγόρευση 

απόπλου αίρεται αν κατατεθεί ισόποση προς το πρόστιμο που επιβλήθηκε εγγυητική 

επιστολή τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Ο απόπλους μπορεί επίσης 

να επιτραπεί, χωρίς την καταβολή του προστίμου ή την κατάθεση της εγγυητικής 

επιστολής τράπεζας, αν παρέχεται άλλη επαρκής ασφάλεια και είναι εκ των 

πραγμάτων ανέφικτη η άμεση προσκόμιση τραπεζικής εγγύησης. 

8. Κατά των αποφάσεων επιβολής προστίμου που προβλέπονται στις 

παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού, επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον των 

αρμόδιων δικαστηρίων. Η προσφυγή δεν αναστέλλει την εκτέλεση. 

9. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών 

Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών, μπορούν να αυξομειώνονται τα όρια των 

προστίμων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν έχει εκδοθεί  προεδρικό διάταγμα σε εκτέλεση της παραπάνω διάταξης. 

  10. Το ύψος των προστίμων που επιβάλλονται σύμφωνα με τις παραγράφους 

2, 3 και 4 του άρθρου αυτού εξαρτάται ιδίως από τις συνθήκες τέλεσης της 

παράβασης, το βαθμό επανάληψης αυτής, τη βαρύτητά της, την προσωπικότητα του 

παραβάτη και τη βλάβη που προκλήθηκε στο κράτος ή τον τουρισμό ειδικότερα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

ΤΕΛΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 13 

1. α) Οι αποφάσεις αναγνώρισης τουριστικών πλοίων και πλοιαρίων ως 

επαγγελματικών, που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις καταργούμενες διατάξεις του 

ν.438/1976 και είναι σε ισχύ ή έληξε η ισχύς τους αλλά δεν έχει ακόμη παρέλθει ένα 

(1) έτος από τη λήξη της ισχύος τους, αντικαθίστανται, εφόσον υπάρχουν οι 

προϋποθέσεις του παρόντος νόμου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών 

από την έναρξη ισχύος αυτού, με άδειες επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, χωρίς να 

ερευνάται η εκπλήρωση της υποχρέωσης της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 

438/1976. Οι άδειες αυτές θεωρούνται νέες άδειες και εκδίδονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2, το παράβολο, όμως, που καταβάλλεται 

είναι, κατ' εξαίρεση, αυτό της παραγράφου 2 του άρθρου 7. Αποφάσεις που για 

οποιονδήποτε λόγο δεν αντικαθίστανται μέσα στην προθεσμία αυτή παύουν να 

ισχύουν αυτοδικαίως. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παραπάνω υποπαράγραφος τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του ν. 

2881/01 (ΦΕΚ 16 Α΄) 
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β) Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, ρυθμίζεται κάθε 

λεπτομέρεια για την εφαρμογή της προηγούμενης περίπτωσης α'. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε εκτέλεση της παραπάνω διάταξης έχει εκδοθεί η Απόφαση αριθ. 3122.1/52/99/22-12-

1999. (Φ.Ε.Κ. 2287 τ.Β΄/31-12-1999). Βλ. ολόκληρο το περιεχόμενο της Απόφασης αυτής στις σελίδες 

70-71  του βιβλίου «ΓΙΩΤΣΜΑΝ». 

2. Οι κάτοχοι άδειας ναυτικού πράκτορα, που σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 

438/1976 δικαιούνταν να εκναυλώνουν τουριστικά πλοία και πλοιάρια που είχαν 

χαρακτηριστεί ως επαγγελματικά, διατηρούν το δικαίωμα αυτό για χρονικό διάστημα 

εννέα (9) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. 

3. Οι τελωνειακές διατάξεις, οι σχετικές με φορολογικές απαλλαγές και 

επιστροφές φόρων, που έχουν θεσπιστεί για τα επαγγελματικά τουριστικά πλοία του 

ν. 438/1976, εφαρμόζονται αναλόγως για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής του 

παρόντος νόμου. Η ισχύς της διάταξης της παραγράφου αυτής αρχίζει από τη 

δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας μπορεί να καθορίζονται 

ορισμένες κατηγορίες, μόνιμα ελλιμενισμένων στην Ελλάδα, επαγγελματικών και 

ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, με βάση το ολικό μήκος ή τη χωρητικότητα ή τη 

μεταφορική ικανότητα σε επιβάτες ή την έκταση των πλόων που απαλλάσσονται από 

την υποχρέωση να θεωρούν τα ναυτιλιακά τους έγγραφα και το ΔΕ.Κ.Π.Α, και να 

λαμβάνουν άδεια απόπλου ή να υποχρεώνονται σε περιοδική θεώρησή τους και λήψη 

άδειας απόπλου. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παραπάνω παράγραφο 13 τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του ν. 

3182/03 (ΦΕΚ 220 τ.Α΄/12-9-2003). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε εκτέλεση της παραπάνω παραγράφου 4 δεν έχει εκδοθεί Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.). 

Ήδη από την αρμόδια Δ/νση του Υ.Ε.Ν. επεξεργάζεται σχέδιο Απόφασης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΣΤ΄ 

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 14 

Θαλάσσιες εκδρομές 

1. Επιτρέπεται η παραλαβή επιβατών με πλοία ή μικρά σκάφη για θαλάσσια 

εκδρομή ή θαλάσσιο λουτρό: α) από και προς τον ίδιο λιμένα ή όρμο και β) από 

λιμένα ή όρμο σε παρακείμενες ακτές ή όρμους και αντιστρόφως. Με κοινή απόφαση 

των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών καθορίζονται οι όροι, οι 

προϋποθέσεις και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε εκτέλεση της παραπάνω διάταξης έχει εκδοθεί η Απόφαση αριθ. 3342/17/2000//3-4-

2000. (Φ.Ε.Κ. 476 τ.Β΄/6-4-2000). Βλ. ολόκληρο το περιεχόμενο της Απόφασης αυτής στις σελίδες 71-75 

του βιβλίου «ΓΙΩΤΣΜΑΝ». 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 εφαρμόζεται αναλόγως και για τα πλοία ή 

μικρά σκάφη της προηγούμενης παραγράφου. 

Άρθρα 15-20 

Αφορούν ρύθμιση άσχετων με το θαλάσσιο τουρισμό θεμάτων 

Άρθρο 21 

Καταργούμενες διατάξεις 

Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, πέραν των διατάξεων που 

προβλέπονται ότι καταργούνται στα επί μέρους άρθρα, καταργείται ο ν. 438/1976 

εκτός από τα άρθρα του 8, 9, 10, 11, 16 και 17, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που 

αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού ή ρυθμίζει ίδια θέματα κατά διάφορο 

τρόπο. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα άρθρα 8,9,10,11,16 και 17 του ν. 438/76, που διατηρούνται σε ισχύ, αφορούν 

φορολογικά και δασμολογικά θέματα. 
Άρθρο 22 

Αφορά ρύθμιση άσχετων με το θαλάσσιο τουρισμό θεμάτων 
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Άρθρο 23 

Έναρξη ισχύος 
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από τη 

δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός των άρθρων 15 έως και 

20, η ισχύς των οποίων αρχίζει από τη δημοσίευση αυτή. Επί μέρους διατάξεις του 

νόμου αυτού που προβλέπουν διαφορετικό χρόνο έναρξης της ισχύος τους δεν 

θίγονται. 

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.  

 

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 1999 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η Υπουργική Απόφαση αριθ.3122.1/55/99/22-12-

1999 (ΦΕΚ 2287 τ.Β΄/31-12-1999), για το περιεχόμενο της οποίας βλ. στις σελίδες 52-

54 του βιβλίου «ΓΙΩΤΣΜΑΝ», θεωρείται ότι έχει παύσει να ισχύει μετά την κατάργηση 

της εξουσιοδοτικής παραγράφου 4 του άρθρου 9 του ν. 2743/99, από το άρθρο 40 του 

ν. 3182/03. 


