
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΣΕΛΙΔΕΣ 
Λίγα λόγια για το συγγραφέα   
Θαλάσσιος τουρισμός – Εισαγωγικά   
Απόσπασμα ν. 4256/2014 με τίτλο «Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις»   

Νομοθεσία πλωτών εξεδρών   
Απόσπασμα ν. 2743/1999 με τίτλο «Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις»   

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Υπουργική Απόφαση αριθ. 4113.147/2001/30-4-2001 με τίτλο: «Τροποποίηση της 
1218.131/99/18.1.2000 απόφασης Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Κριτήρια 
χαρακτηρισμού επαγγελματικού πλοίου αναψυχής ως ιστιοφόρου» (ΦΕΚ 99 Β’)  

 

Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 4200/08/15/14-1-2015 με τίτλο: «Καθορισμός των 
απαιτουμένων δικαιολογητικών, καθώς και των ειδικότερων τεχνικών και 
λεπτομερειακών κριτηρίων για τον χαρακτηρισμό επαγγελματικού ή ιδιωτικού 
πλοίου αναψυχής ως παραδοσιακού και κάθε άλλου σχετικού θέματος».  

 

Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ.3342/36/21-8-2001 με τίτλο: «Καθορισμός 
Υποδείγματος Ναυλοσύμφωνου».  

 

Υπουργική «Απόφαση αριθ. 3342/02/2004/21-1-2004 με τίτλο: «Καθορισμός 
προσόντων Κυβερνήτη Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής».  

 

Υπουργική Απόφαση αριθ. 3511.1/8/2003/21-4-2003 με τίτλο: «Καθορισμός 
σύνθεσης πληρώματος των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής».  

 

Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 3342/14/99/2000/9-3-2000 με τίτλο: «Καθορισμός 
τύπου Δελτίου Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.)».  

 

Υπουργική Απόφαση αριθ. Δ 257/139/23-2-2000 με τίτλο: «Καθορισμός τύπου 
Δελτίου Κίνησης» (TRANSIT LOG).  

 

Υπουργική Απόφαση αριθ. 3342/02/2005/28-1-2005 με τίτλο: «Καθορισμός τύπου 
άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής».  

 

Υπουργική Απόφαση αριθ. 3342/03/03/16-7-2003 με τίτλο: «Ειδικό έντυπο 
Πληροφοριακών Στοιχείων Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής».  

 

Υπουργική Απόφαση αριθ. 3511.1/11/2007/9-07-2007 με τίτλο: «Επανακαθορισμός 
οργανικής συνθέσεως του πληρώματος των επιβατηγών τουριστικών πλοίων και Ε/ 
Γ - Π/Κ που εκτελούν ημερινούς τοπικούς πλόες μέχρι 6 ν.μ. και δεν υπάγονται στις 
διατάξεις του ν. 2743/1999 (Β΄ 245)».  

 

Υπουργική Απόφαση αριθ. 3511.1/9/21-4-2003 με τίτλο: «Καθορισμός σύνθεσης 
πληρώματος των δρομολογημένων επιβατηγών καθώς και των επιβατηγών 
τουριστικών πλοίων και πλοιαρίων που εκτελούν ημερήσια ταξίδια συνολικής 
απόστασης από λιμάνι αφετηρίας μέχρι προορισμού κάτω των 30 ν.μ.» 

 

Υπουργική Απόφαση αριθ. 3133.1/01/2015/20-4-2015 με τίτλο: «Καθορισμός 
τρόπου υπολογισμού της ημερομηνίας από την οποία το επαγγελματικό πλοίο 
αναψυχής, οφείλει να αποδώσει στις αρμόδιες υπηρεσίες της Φορολογικής ή 
Τελωνειακής Διοίκησης α) τον ΦΠΑ για την εισαγωγή ή την απόκτηση που του 
αναλογεί και β) τους αναλογούντες δασμούς και επιβαρύνσεις καθώς και τον ειδικό 
φόρο κατανάλωσης των καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών αγαθών για τους 
οποίους έτυχε απαλλαγής, λόγω μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης εκτέλεσης του 
ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης και κάθε σχετικού θέματος»  

 



Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αριθ. 279/2007   

Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 4803/13/10ή/5-5-2000 με τίτλο: «Προϋποθέσεις 
και διαδικασία εισόδου-εξόδου των υπό ναυτολόγηση ή απόλυση αλλοδαπών 
ναυτικών»  

 

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 

Ερμηνευτική (του ν. 4256/2014) εγκύκλιος αριθ. 3342.2.1/01/2014/17-4-2014   
Ερμηνευτική (του ν. 4256/2014) εγκύκλιος αριθ. 3343.10/04/2014/25-9-2014   
Εγκύκλιος με τίτλο: Χώροι ενδιαίτησης επαγγελματικών πλοίων αναψυχής»  
Εγκύκλιος αριθ. πρωτ.: 3133.12 - 88969 - 2016 /18-10-2016  της ΔΙ.Ν.Ε.ΘΑ.Τ.  

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 

YΠOΔEIΓMΑ 1 Αίτησης χαρακτηρισμού επαγγελματικού πλοίου αναψυχής 
(φυσικού προσώπου) 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2  Αίτησης χαρακτηρισμού επαγγελματικού πλοίου αναψυχής 
(νομικού προσώπου) 

 

YΠOΔEIΓMA 3  Αίτησης παύσης ισχύος άδειας επαγγελματικού πλοίου 
αναψυχής (φυσικού προσώπου) 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4   Αίτησης παύσης ισχύος άδειας επαγγελματικού πλοίου 
αναψυχής (νομικού προσώπου) 

 

YΠOΔEIΓMA 5  Αίτησης καταχώρισης αλλαγών επί της  άδειας 
επαγγελματικού πλοίου αναψυχής (φυσικού προσώπου) 

 

YΠOΔEIΓMA 6   Αίτησης καταχώρισης αλλαγών επί της  άδειας 
επαγγελματικού πλοίου αναψυχής (νομικού προσώπου) 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ   
 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
ΝΟΜΟΣ 3182/2003 με τίτλο: Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες 
διατάξεις. 

 

 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 200/2004  με τίτλο: Περί οργάνωσης και λειτουργίας του 
Μητρώου Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣH αριθ. 3342/05/2004    με τίτλο: Καθορισμός του τύπου των 
βιβλίων μητρώου, των μερίδων, των φακέλων και τουευρετηρίου Ναυτιλιακών 
Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής που τηρούνται στο Μητρώο ΝΕΠΑ. 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣH αριθ. 3342/06/2004 με τίτλο: Καθορισμός της διαδικασίας και των 
δικαιολογητικών που προσκομίζουν οι εταιρείες στο μητρώο για καταχώρηση σχετικώς με την 
απόκτηση ή μεταβίβαση της κυριότητας, την ανάληψη ή την παύση εκμετάλλευσης ή 
διαχείρισης πλοίων αναψυχής που χαρακτηρίζονται επαγγελματικά, καθώς και κάθε άλλης 
λεπτομέρειας που αφορά αυτοδίκαιη λύση της Ναυτιλιακής Εταιρείας Πλοίων Αναψυχής. 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ν.Ε.Π.Α.  
YΠOΔEIΓMA 2 Αίτησης καταχώρισης Ν.Ε.Π.Α.  
YΠOΔEIΓMA 3 

 
Αίτησης χορήγησης βεβαίωσης σύστασης & εκπροσώπησης 
Ν.Ε.Π.Α. 

 

YΠOΔEIΓMA 4 Αίτησης καταχώρισης Πρακτικών Ν.Ε.Π.Α.  



ΔΕΚΑ ΕΞΗ (16) YΠOΔEIΓMAΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  
ΕΠΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ : 

  1. ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   
 2. ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ  

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ αριθ. 38 
Γ.K.Λ. αριθ. 38 με τίτλο: «Εκμίσθωση μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων 
μικρών σκαφών/Αντικατάσταση διάταξης του αριθ. 23 Γενικού Κανονισμού 
Λιμένα»  

 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΛΕΜΒΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (από φυσικό ή νομικό πρόσωπο)  

 

YΠOΔEIΓMΑ 1  Αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος εκμισθωτή (φυσικού 
προσώπου)  

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2  Υπεύθυνης Δήλωσης   
YΠOΔEIΓMA 3  Αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος εκμισθωτή (νομικού 

προσώπου)  
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4  Υπεύθυνης Δήλωσης   
YΠOΔEIΓMA 5  Βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος εκμισθωτή μικρών 

σκαφών  
 

YΠOΔEIΓMA 6  Αίτησης ανανέωσης της βεβαίωσης άσκησης του 
επαγγέλματος εκμισθωτή (φυσικού προσώπου)  

 

YΠOΔEIΓMA 7  Υπεύθυνης Δήλωσης για ανανέωση βεβαίωσης άσκησης 
του επαγγέλματος εκμισθωτή μικρών σκαφών (Γ.Κ.Λ. 38) 
(φυσικού προσώπου)  

 

YΠOΔEIΓMA 8  Αίτησης ανανέωσης της βεβαίωσης άσκησης του 
επαγγέλματος εκμισθωτή (νομικού προσώπου)  

 

YΠOΔEIΓMA 9  Υπεύθυνης Δήλωσης για ανανέωση της βεβαίωσης 
άσκησης του επαγγέλματος εκμισθωτή μικρών σκαφών 
(Γ.Κ.Λ. 38) (νομικού προσώπου)  

 

YΠOΔEIΓMA 10  ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΣΚΑΦΟΥΣ  

 

YΠΟΔEIΓMA 11  Αίτησης προσθήκης ενός σκάφους στη βεβαίωση άσκησης 
του επαγγέλματος εκμισθωτή (φυσικού προσώπου)  

 

YΠOΔEIΓMA 12  Αίτησης προσθήκης ενός σκάφους στη βεβαίωσης 
άσκησης του επαγγέλματος εκμισθωτή (νομικού 
προσώπου)  

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 13  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ   

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 14  Βεβαίωσης για την ταχύτητα του σκάφους που προσδίδει 
η εφεδρική μηχανή.  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ   

 


