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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

 
    ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο 

ηφζν ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ θαιχπηεη ηελ αγνξά ηεο θξνπαδηέξαο φζν 

θαη ηεο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζείηαη ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. 

Ζ πνιππινθφηεηα θαη ε δηαζπνξά ησλ ειιεληθψλ λνκνζεηεκάησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θπθιηθή θξνπαδηέξα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο επηηαγέο ηεο Δ.Δ 

γηα ηελ ελ ιφγσ αγνξά, απνηέιεζε θίλεηξν γηα ηελ παξνχζα εξγαζία, ψζηε λα 

δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνλ αλαγλψζηε λα θαηαλνήζεη ην γεληθφ πιαίζην ζην 

νπνίν θηλείηαη ε θξνπαδηέξα, κέζα απφ κηα ζπιινγή δηθαίνπ ε νπνία θαη 

παξαηίζεηαη αλαιπηηθά ζηα Παξαξηήκαηα. Δπηπιένλ νη λέεο εμειίμεηο ζε 

δηεζλέο επίπεδν θαηέζηεζαλ αλαγθαία ηελ αλαδήηεζε ησλ πνιηηηθψλ πνπ 

αθνινπζνχληαη ζε φια ηα επίπεδα, ψζηε λα δνζεί απάληεζε ζην θαηά πφζν ε 

Διιάδα επλνείηαη απφ ην παξφλ λνκνζεηηθφ πιαίζην (cabotage) ή φρη, θαζψο 

επίζεο θαη πνηέο πξσηνβνπιίεο πξέπεη λα παξζνχλ γηα λα αληαπνθξηζεί ζηα λέα 

δεδνκέλα. Ζ πξναλαθεξζείζα αλάιπζε έγηλε δπλάκεη ηεο θνηλνηηθήο θαη 

εζληθήο λνκνζεζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε κηα ζεηξά απφ άξζξα θαη ζπγγξάκκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θνκκάηη ηεο θπθιηθήο θξνπαδηέξαο θαη ην ζέκα ηεο 

άξζεο ηνπ «cabotage». Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο έδεημαλ πσο 

ππάξρεη έλα «δπζθίλεην» εζληθφ λνκηθφ πιαίζην ην νπνίν ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

ππαξθηή γξαθεηνθξαηία πνπ «ηαιαλίδεη» ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, 

ιεηηνπξγεί αξλεηηθά γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο ηεο θξνπαδηέξαο αιιά θαη 

άιισλ θιάδσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ παξαπάλσ αγνξά. 

Σέινο ην ζχλνιν ησλ πεγψλ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ 

νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα πσο είλαη αλαγθαία ε πιήξεο άξζε ηνπ «cabotage», 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ιήςε κηαο ζεηξάο πξσηνβνπιηψλ εθ κέξνπο ηεο 

ειιεληθήο θπβέξλεζεο, ψζηε λα θαηαζηεί ε Διιάδα θαη νη ειιεληθνί ιηκέλεο 

θφκβνο γηα ηηο εηαηξίεο – θνινζζνί ηεο αγνξάο ηεο θξνπαδηέξαο. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

 
    Ζ θξνπαδηέξα είλαη κηα απφ ηηο ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελεο ηνπξηζηηθέο 

βηνκεραλίεο ζηνλ θφζκν θαη ζηελ νπζία ειέγρεηαη απφ ηξείο νκίινπο-γίγαληεο, 

πνπ εδξεχνπλ ζηηο ΖΠΑ. Σν πφζν ζεκαληηθφο είλαη ν θιάδνο ηεο δηεζλνχο 

θξνπαδηέξαο γηα ηνλ παγθφζκην ηνπξηζκφ θαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη 

εμαθνινπζεί λα αλαπηχζζεηαη θαη λα αλαλεψλεηαη κε πςεινχο ξπζκνχο ελψ 

ζήκεξα, νη παξαγγειίεο λέσλ θαηαζθεπψλ θξνπαδεξνπινίσλ έρνπλ θηάζεη ηα 

17,5 δηο δνιάξηα ΖΠΑ. 

   Σα ηειεπηαία ρξφληα ε Καξατβηθή, δειαδή ε θχξηα πεξηνρή θξνπαδηέξαο ηνπ 

θφζκνπ θαη ην πεδίν φπνπ σξίκαζε ε ζχγρξνλε βηνκεραλία, ζήκεξα έρεη 

θνξεζηεί αζθπθηηθά θαη ε αλάγθε ησλ νκίισλ leaders λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ 

ζε ελαιιαθηηθέο πεξηνρέο είλαη, ηα ηειεπηαία ρξφληα, θάηη παξαπάλσ απφ 

επηηαθηηθή.  

    Ζ αλάγθε, ινηπφλ, εθηφλσζεο ηεο Καξατβηθήο θαη ην δέιεαξ ελφο ζπλνιηθνχ 

Δπξσπατθνχ πιεζπζκνχ 400 εθαηνκκπξίσλ (πνπ απνηεινχλ δπλεηηθή 

πειαηεία), σζνχλ φια ηα κεγάια brands ηεο θξνπαδηέξαο λα πξνγξακκαηίδνπλ 

ζε πην κφληκε βάζε κηα νινέλα απμαλφκελε παξνπζία πινίσλ ηνπο ζηελ 

Μεζφγεην.Απηή ε εμέιημε έρεη ήδε δεκηνπξγήζεη κηα ηεξάζηηα πίηα πινχηνπ 

θαη αλάπηπμεο γηα ηηο ρψξεο πνπ ππνδέρνληαη ηελ ξαγδαία αλαπηπζζφκελε 

απηή δηεζλή δξαζηεξηφηεηα. 

   Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη νη φκηινη leaders – κε ηα ηεξάζηηα κεγέζε ηνπο - 

ζα παίμνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηηο εμειίμεηο θαη ζηε Μεζφγεην, φπσο θάλνπλ 

θαη ζε φιεο ηηο άιιεο θχξηεο αγνξέο θξνπαδηέξαο. Σν ζεκαληηθφ γηα ηελ 

Διιάδα είλαη φηη ε βηνκεραλία απηή δελ βιέπεη πηα ηελ Μεζφγεην ζαλ κηα 

πεξηνρή επνρηαθήο δξαζηεξηφηεηαο, αιιά φιν θαη πεξηζζφηεξν ηα κεγάια 

brands ηεο πξνγξακκαηίδνπλ δξνκνιφγηα γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, απφ 

ζηαζεξά ιηκάληα-θφκβνπο. ηνπο ζηαζεξνχο θφκβνπο πνπ θηινμελνχληαη, 

δηαθηλνχλ εθαηνληάδεο ρηιηάδεο επηβάηεο ην ρξφλν θαη πξνβαίλνπλ ζε ζνβαξέο 

επελδχζεηο πάλσ ζε ηνπηθέο ππνδνκέο εμππεξέηεζεο γηα ηα ππεξζχγρξνλα 

εθηφο έδξαο πινία ηνπο. Με απιά ιφγηα, νη εηαηξείεο απηέο ζηαδηαθά 

«θαηαθιύδνπλ» ηελ Μεζφγεην κε πνιιέο ρηιηάδεο θξεβάηηα θαη ππεξζχγρξνλα 

πινία, ελψ παξάιιεια ε κεγάιε θξίζηκε κάδα πνπ ζπγθεληξψλνπλ 

παγθνζκίσο ηηο θαζηζηά πνιχ αληαγσληζηηθέο ζε νπνηαδήπνηε αγνξά ζέινπλ 

λα αλαπηχμνπλ.  

    Δπίζεο, κε ηνπο κεγάινπο πξνυπνινγηζκνχο πξνψζεζεο πνπ δηαζέηνπλ, 

δηαθεκίδνπλ κε δηθά ηνπο έμνδα θαη ηε ρψξα ππνδνρήο ηνπο, ζηηο 

ζεκαληηθφηεξεο ηνπξηζηηθέο αγνξέο ηνπ θφζκνπ. 

     ‟ απηή ηελ εμαηξεηηθά επλντθή ζπγθπξία, ε ρψξα καο δπζηπρψο ιφγσ ηνπ 

cabotage δελ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη νπζηψδε ξφιν, κε απνηέιεζκα λα 

ράλνληαη ηφζν λέεο ζέζεηο εξγαζίαο φζν θαη πνιιά έζνδα γηα ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία θαη ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. 

     ήκεξα επηηξέπεηαη ε δξνκνιφγεζε εληφο ζπλφξσλ κφλν ειιεληθψλ θαη 

θνηλνηηθψλ θξνπαδηεξνπινίσλ δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνχ 3577/92 ηεο Δ.Ο.Κ. 

Αλ ιάβνπκε ππφςηλ ην γεγνλφο φηη απφ ηηο εηαηξίεο leaders ηεο αγνξάο κφλν ην 
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20% εμ‟ απηψλ θέξεη θνηλνηηθή ζεκαία, ζε ζπλδπαζκφ κε ην φηη ηα πινία απηά 

έρνπλ θαηά βάζε σο θφκβνπο ιηκέλεο ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο Ηζπαλίαο, εχθνια 

θάπνηνο κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη ηα κηθξά λνχκεξα πνπ θαηαγξάθεη ε ρψξα 

καο ζην θνκκάηη ηεο θπθιηθήο θξνπαδηέξαο. 

     Δίλαη ζαθέο βέβαηα πσο ε ρψξα καο πάληα απνηεινχζε ηνπξηζηηθφο πφινο 

έιμεο δηεζλψο. Κάζε ρξφλν εθαηνληάδεο θξνπαδηεξφπινηα πξνζεγγίδνπλ ηνπο 

ειιεληθνχο ιηκέλεο δίλνληαο ζεκαληηθή ηφλσζε ζηηο ηνπηθέο νηθνλνκίεο. κσο 

ν αξηζκφο ησλ πξνζεγγίζεσλ ηνπο φπσο θαη ε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπο είλαη 

κηθξή θαζψο ην ζχλνιν ησλ θξνπαδηεξνπινίσλ είλαη ππφ μέλε ζεκαία γεγνλφο 

πνπ δελ ηνπο επηηξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχλ ηνπηθνχο πεξηεγεηηθνχο πιφεο 

εληφο Διιάδνο. Αθφκε πην ζεκαληηθφ ξφιν ζ‟ απηή ηελ ζχληνκε παξακνλή 

παίδεη θαη ην γεγνλφο φηη ε απφζηαζε απφ ηνπο ιηκέλεο θφκβνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα πινία απηά είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε. 

     ‟ απηή ηελ δεδνκέλε ζηηγκή ε Διιάδα αιιά θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

παξαγφλησλ ηεο αγνξάο ηεο θξνπαδηέξαο πηέδνπλ, ψζηε λα παξζνχλ νη 

απαξαίηεηεο λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη ζπγθεθξηκέλα λα αξζεί πιήξσο ην 

cabotage γηα λα κπνξνχλ θαη πινία ππφ μέλε ζεκαία λα δξνκνινγνχληαη εληφο 

Διιάδνο. 

 

    Σν πιηθφ πνπ αθνινπζεί θαη ην νπνίν απνηειεί ηελ δηπισκαηηθή κνπ 

εξγαζία, εμεηάδεη ην λνκηθφ πιαίζην πνπ ξπζκίδεη ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο 

θπθιηθήο θξνπαδηέξαο εληφο ησλ ειιεληθψλ ζπλφξσλ, παξαζέηνληαο 

ηαπηφρξνλα ηηο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο 

επίπεδν.  

    θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνλ αλαγλψζηε λα 

δηαπηζηψζεη πνηφ πξαγκαηηθά είλαη ην λνκηθφ ππφβαζξν ζην νπνίν ζηεξίδεηαη 

ηφζν ε δξνκνιφγεζε ησλ θξνπαδηεξνπινίσλ φζν θαη ε ζηειέρσζε απηψλ, 

ιακβαλνκέλνπ ππφςηλ ησλ επηηαγψλ ηεο Δ.Δ (θαλνληζκφο 3577/92) γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ ππεξεζηψλ ζηηο 

ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ζην εζσηεξηθφ ησλ θξαηψλ κειψλ (άξζε cabotage γηα ηα 

θνηλνηηθά πινία). 

    Ζ εξγαζία ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε, εθ ησλ νπνίσλ ην πξψην εξεπλά ην 

ζχλνιν ησλ εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ θαλφλσλ δηθαίνπ πνπ ξπζκίδνπλ ηελ 

αγνξά ηεο θξνπαδηέξαο, ελψ ην δεχηεξν κέξνο αλαιχεη ηηο πνιηηηθέο πνπ 

αθνινπζνχληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ ελ ιφγσ αγνξά, φπνπ θαηαιήγνληαο 

ζην ζήκεξα, γίλεηαη κηα πξνζέγγηζε ησλ δηεζλψλ ζπλζεθψλ θαζψο επίζεο θαη 

ηεο αληίδξαζεο ηεο ρψξαο καο ζηνλ λέν status quo πνπ δηακνξθψλεηαη θπξίσο 

ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ, αγνξά ζηελ νπνία κπνξεί λα θπξηαξρήζεη κε ηελ 

ιήςε ησλ θαηάιιεισλ λνκνζεηηθψλ κέηξσλ θαη πξσηνβνπιηψλ. 

    Ζ έξεπλα πνπ αθνινπζεί βαζίζηεθε κεηαμχ άιισλ θαη ζηα εμήο 

ζπγγξάκκαηα: Αγγειηθή Η. Παξδάιε, «Οηθνλνκηθή θαη Πνιηηηθή ησλ 

Ληκέλσλ», Η. Σδσάλλνο, «Δπξσπατθή ελνπνίεζε θαη Δκπνξηθή Ναπηηιία», 

Θεσδνξφπνπινο ση.(1998) «Ζ Ναπηηιηαθή Πνιηηηθή ηεο Δ.Δ», Καδάθνο Π. 

«Ζ νινθιήξσζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ηεο Δ.Δ», θεθ 8, ζην Μαξαβέγηαο Ν.-

Σδηληζηδέιεο Μ, (1995), «Ζ νινθιήξσζε ηεο Δ.Δ», εθδ. Θεκέιην, Μπξεδήκα 

Άλλα, Ζ πξνζρψξεζε ζηηο Δπξσπατθέο Κνηλφηεηεο: ηα θείκελα ηεο 



 6 

ζπκθσλίαο, αλάιπζε, ζρνιηαζκφο, επηπηψζεηο θαηά ηνκέα, ζην «εθαξκνγή ησλ 

γεληθψλ θαλφλσλ ηεο πλζήθεο ηεο ΔΟΚ ζηε λαπηηιία», εθδ. χγρξνλα 

ζέκαηα, Παπαγεσξγίνπ Σξηαλη., Πξαθηηθά Βνπιήο 12/6/2001, Άξζε ηνπ 

Cabotage, εζσηεξηθέο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θαη ηνπξηζκφο, ζην «Μεηαθνξέο 

θαη Σνπξηζκφο» 3ε Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα Οηθνλνκηθήο ησλ Μεηαθνξψλ 

Δπηκέιεηα Έθδνζεο Δ.ακπξάθνο, Σζηληζηδέιεο Μ&Ν Μαξαβέγηαο, «Ζ 

Οινθιήξσζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο», Δθδφζεηο Θεκέιην , Αζήλα 1999, 

Φαξαχηεο Υ.Ν «Οηθνλνκηθή Θαιιάζζησλ Μεηαθνξψλ», Παθέην ζεκεηψζεσλ. 

    Δπηπιένλ ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ νπζηαζηηθή κειέηε ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο είρε ν Καλνληζκφο 3577/92 ηεο ΔΟΚ, ε ππ‟ αξηζκ. C-288/02 

Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ Δπξ. Κνηλνηήησλ πνπ αθνξά ηελ εξκελεία ηνπ 

Καλνληζκνχ 3577/92, ε Αλαθνίλσζε (COM (2003) 595 ηειηθφ ηεο 22αο 

Γεθεκβξίνπ 2003) ηεο Δπξ. Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ Καλνληζκνχ θαζψο επίζεο θαη έλα πιήζνο εζληθψλ δηαηάμεσλ (Κ.Γ.Ν.Γ, 

Νφκνη, Πξνεδξηθά δηαηάγκαηα θ.α) νη νπνίεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηα 

παξαξηήκαηα. 

     Σέινο ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο βαζηθφ ξφιν ζηελ νινθιήξσζε θαη 

νξηνζέηεζε ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ηεο εξγαζίαο είραλ κεηαμχ άιισλ δηάθνξα 

άξζξα ηνπ ειεθηξνληθνχ ηχπνπ (βι Travel Daily News «Διιεληθή θξνπαδηέξα: 

Σαμίδη ζην άγλσζην» Σξίηε, 19 Μαΐνπ 2009, www.imerisia.gr. «ηξνθή ηνπ 

ΟΛΠ ζηε βηνκεραλία ηεο θξνπαδηέξαο», 21/12/2009 θ.α), ηα πξαθηηθά απφ ην 

Forum πνπ ζπλδηνξγάλσζαλ ελλέα θνξείο ηνπ ηνπξηζκνχ κε ηελ ππνζηήξημε 

ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη ηνπ ΔΟΣ κε ζέκα: «Διιάδα: 

Γηεζλήο Κφκβνο Κξνπαδηέξαο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ», ε έθζεζε ηνπ 

European Cruise Council θαζψο επίζεο θαη ην πεξηερφκελν ηνπ δηεζλνχο 

ζπλεδξίνπ γηα ηελ θξνπαδηέξα Cruise In Greece. 
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ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 
 

«ΣΟ ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΚΡΟΤΑΕΗΔΡΑ» 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 
 

Ζ Κξνπαδηέξα 
  

 

1.1 Οξηζκόο Κξνπαδηέξαο 

 

      Πεξηεγεηηθφο πινπο
1
 (Κξνπαδηέξα) είλαη ην ζαιάζζην ηαμίδη ζπλνιηθήο 

δηάξθεηαο κίαο ή πεξηζζνηέξσλ εκεξψλ, κε επηβαηεγφ πινίν 

(θξνπαδηεξφπινην), πνπ εμαζθαιίδεη ηελ ελ πισ κεηαθνξά, ελδηαίηεζε 

(θιεηζηνί ρψξνη δηακνλήο, ζίηηζεο θαη πγηεηλήο ηνπ πινίνπ) θαη ςπραγσγία ησλ 

επηβαηψλ, θαη αθνινπζεί έλα θαζνξηζκέλν δξνκνιφγην, πνπ θαηαιήγεη ζην 

ιηκέλα εθθίλεζεο ζχκθσλα κε πξφγξακκα πνπ κεηαμχ ησλ άιισλ πξνβιέπεη 

νιηγφσξεο επηζθέςεηο - πεξηεγήζεηο ζε ηφπνπο πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ή 

πιεζίνλ ησλ ιηκέλσλ πξνζφξκηζεο θαη παξνπζηάδνπλ ηνπξηζηηθφ ελδηαθέξνλ. 

ηνλ νξηζκφ απηφ κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πεξίπησζε ηνπ « Fly and 

Cruise» ή ηνπ «Fly – Cruise & Stay» ην νπνίν κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 

αεξνπνξηθή ή άιιε κεηάβαζε θαζψο θαη δηακνλή ζε ηνπξηζηηθφ θαηάιπκα, 

απνθιείνληαο ηνλ θαλφλα ηνπ ιηκέλα επηβίβαζεο θαη απνβίβαζεο. 

 

     Κξνπαδηεξφπινην: είλαη ην πινίν πνπ πξννξίδεηαη λα πξαγκαηνπνηεί πιφεο, 

κεηαθέξνληαο επηβάηεο πνπ κεηέρνπλ ζε έλα νκαδηθφ πξφγξακκα θαη 

ελδηαηηψληαη επί ηνπ πινίνπ, κε ζθνπφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξνθαζνξηζκέλσλ 

νιηγφσξσλ ηνπξηζηηθψλ επηζθέςεσλ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα ιηκάληα θαη ην 

νπνίν θαηά θαλφλα ζηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ, δελ επηβηβάδεη ή απνβηβάδεη 

νξηζηηθά επηβάηεο θαη δελ θνξηψλεη ή εθθνξηψλεη εκπνξεχκαηα. 

 

1.1.1 Δίδε Κξνπαδηέξαο 

 

    Ζ Κξνπαδηέξα ζχκθσλα κε ηνλ σο άλσ νξηζκφ κπνξεί λα πάξεη ηηο εμήο 

κνξθέο, νη νπνίεο εδψ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά θαη επηγξακκαηηθά: 

• «Fly and cruise»
2
 ‟απηή ηελ κνξθή θξνπαδηέξαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ 

ρξήζηε λα ηαμηδέςεη αεξνπνξηθψο απφ ηελ πεξηνρή πνπ δηακέλεη έσο θαη έλα 

απφ ηα ιηκάληα ζηαζκνχο ηεο θξνπαδηέξαο ζπλερίδνληαο ηελ πεξηήγεζή ηνπ 

αθηνπιντθψο ή λα επηβηβαζηεί ζην ιηκάλη αθεηεξίαο θαη ζε έλαλ απφ ηνπο 

ζηαζκνχο ηεο αθηνπιντθήο πεξηήγεζεο ηνπ λα ρξεζηκνπνηήζεη αεξνπιάλν κε 

ζθνπφ ηελ επηζηξνθή ηνπ ζην ηφπν δηακνλήο ηνπ.  

• «Fly, cruise and stay»
3
 Σν είδνο απηήο ηεο θξνπαδηέξαο ιεηηνπξγεί φπσο ην 

 

 
1.  Τ.Α - 1016/15/11 – 2003,άξζξν 1 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 1 ηνπ Π.Γ 122/1995 
2,3 www.el.wikipedia.org, www.cruise.com 

http://www.el.wikipedia.org/
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πξναλαθεξζέλ (Fly and cruise), επηπιένλ φκσο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην 

ρξήζηε ζε θάπνηνλ ή θάπνηνπο ζηαζκνχο ηεο θξνπαδηέξαο λα απνιαχζεη 

πιήζνο δξαζηεξηνηήησλ ζηελ ζηεξηά, δηαλπθηεξεχνληαο είηε ζην πινίν είηε ζε 

θαηάιπκα ζηελ ζηεξηά. 

• «Cruising for all»
4
 Σν είδνο απηφ απνηειεί κηα κνληέξλα κνξθή θξνπαδηέξαο 

θαζψο ν ρξήζηεο πιεθηξνινγψληαο ζην ηληεξλέη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

επηζπκεί λα έρεη ε θξνπαδηέξα(δειαδή αλ επηζπκεί έλα κεγάιν ή κηθξφ πινίν, 

αλ επηζπκεί ήζπρεο ή πην δξαζηήξηεο δηαθνπέο θιπ.),επηιέγεη απφ κηα ζεηξά 

πξνηάζεσλ-επηινγψλ απηή πνπ ηνπ ηαηξηάδεη.  

• «Fly, cruise and bike
5
» Άιιε κηα παξαιιαγή ηνπ «Fly and cruise» θαηά ηελ 

νπνία πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα γηα πνδειαζία ζηνπο δηαθφξνπο ζηαζκνχο 

ηεο θξνπαδηέξαο. 

• «Ferry cruise
6
» Απνηειεί κηα ηδηφηππε κνξθή θξνπαδηέξαο, απνηέιεζκα ηεο 

ζπλερνχο πνηνηηθήο βειηίσζεο ηεο αγνξάο ησλ πινίσλ γξακκψλ(liner 

market).Ο επηβάηεο ρξεζηκνπνηψληαο θάπνηα δξνκνινγηαθή γξακκή (π.ρ 

Διιάδα-Ηηαιία) απνιακβάλεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ πνιπηειείο 

αλέζεηο αληίζηνηρεο απηψλ ηνπ θξνπαδηεξφπινηνπ. 

 

1.1.2 θνπόο 

 

    Ζ Κξνπαδηέξα απνηειεί κηα ηδηαίηεξε κνξθή δηαθνπψλ, ε νπνία παξέρεη ηελ 

επθαηξία επίζθεςεο ζε θνζκηθά ιηκάληα θαη εμσηηθά λεζηά κε έλα ηαμίδη. Ζ 

ελαιιαγή εηθφλσλ, ε πιεζψξα αμηνζέαησλ θαη ε απφιαπζε πινχζησλ 

μελνδνρεηαθψλ αλέζεσλ ζπλδπαζκέλα κε έλα γεκάην πξφγξακκα ςπραγσγίαο 

κέζα ζην πινίν είλαη ην παθέην εθείλν δηαθνπψλ πνπ πξνζθέξεη ε θξνπαδηέξα.    

 

1.2  Ζ Ηζηνξία ηεο Κξνπαδηέξαο 

 

    Οη θξνπαδηέξεο είλαη ζπλπθαζκέλεο κε εηθφλεο πξνπνιεκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο πςειήο θνηλσλίαο. Σα πξψηα θξνπαδηεξφπινηα 

ραξαθηεξίζηεθαλ «πισηά αλάθηνξα» θαη δηέζεηαλ φηη ηνικνχζε ε ειίη λα 

δεηήζεη απφ ηα θαιχηεξα μελνδνρεία ηνπ θφζκνπ. Ζ ηζηνξία
7
 απηήο ηεο 

ηδηαίηεξεο κνξθήο ηνπξηζκνχ μεθίλεζε απφ ηελ Ακεξηθή. Έλαο έμππλνο 

πινηνθηήηεο δηαθήκηζε ζην θχιιν ηεο “Gazette” ηεο Νέαο Τφξθεο φηη ην 

αηκφπινηφ ηνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη «έλα ζαιαζζηλφ πεξίπαην 5 εκεξψλ». Σν 

1873 πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξψηε θξνπαδηέξα ζηνλ θφζκν. Μέζα ζην πινίν 

πξνζθέξνληαλ γεχκαηα, νξγαλψλνληαλ ρνξνί θαη ηνπξλνπά πφθεξ.  

Πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ επηζθεπηψλ ηνπο, νη 

ηδηνθηήηεο ζρεδίαζαλ εηδηθά ζθαξηά πςειψλ πξνδηαγξαθψλ. Πξφζεμαλ ηηο 

ιεπηνκέξεηεο ζηελ θαηαζθεπή, ηελ εξγνλνκία θαη ηε δηαθφζκεζε. 

Δθπαίδεπζαλ πξνζσπηθφ πνπ παξείρε άςνγν επίπεδν ππεξεζηψλ. 

Δλδηαθέξζεθαλ γηα ηελ ςπραγσγία ησλ επηβαηψλ επηιέγνληαο εμσηηθά ιηκάληα 

θαη πξνζθέξνληαο θάζε είδνπο δηαζθέδαζε. 

 
 
4,5,6 www.el.wikipedia.org, www.cruise.com 
7. www.nautilia.gr 

http://www.el.wikipedia.org/


 9 

    Σα πξνπνιεκηθά πνιπηειή ππεξσθεάληα
8
 πνπ κεηακνξθψζεθαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ Β‟ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ ζε λνζνθνκεηαθά, επηζηξαηεχηεθαλ σο 

θξνπαδηεξφπινηα κεηά ην ηέινο ηνπ. Ζ Γαιιία κε ην «Ννξκαλδία», ε Γεξκαλία 

κε ην «Μπξέκελ» θαη ε Βξεηαλία κε ην “Queen Mary” εγθαηλίαζαλ ηαμίδηα 

αλαςπρήο ζηνλ Αηιαληηθφ.  

    Σελ δεθαεηία
9
 ‟60-‟70΄ ηα θξνπαδηεξφπινηα δελ είραλ θακία ζρέζε κε ηελ 

ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα. Οη λαπηηιηαθέο εηαηξίεο ηεο επνρήο, φπσο ε 

Epirotiki Lines, Efthimiadis Lines, Sun Lines, Karras Lines, Cycladic Cruises 

θαηείραλ κηθξά πινία 3-7 ρηιηάδσλ ηφλσλ, πνπ είραλ αγνξαζηεί ζηελ 

πιεηνλφηεηα ηνπο απφ Αγγιηθέο θαη Γαιιηθέο εηαηξίεο θαη ηα νπνία αξρηθά 

ήηαλ κηθηά πινία κεηαθνξάο επηβαηψλ θαη θνξηίσλ φπνπ κε ηηο θαηάιιειεο 

αλαθαηαζθεπέο κεηαηξάπεθαλ ζε θξνπαδηεξφπινηα(φπσο ην Αηαιάληε, ην 

Αθξνδίηε θαη ην εκίξακηο).  

     Σελ δεθαεηία ηνπ ‟70 ε αγνξά ηεο ειιεληθήο θξνπαδηέξαο αλαπηχζζεηαη 

δπλακηθά. Νέεο εηαηξίεο εηζάγνληαη ζηε  αγνξά κέζσ ηεο δπλακηθήο 

ζπλεηζθνξάο ησλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ, ηα νπνία ζηεξίδνληαη θαη επηδνηνχληαη 

απφ ην Ηηαιηθφ θαη Γαιιηθφ θξάηνο φπσο ε Costa Lines, Lauro Lines.Σα 

θξνπαδηεξφπινηα ζηελ πιεηνςεθία ηνπο εθζπγρξνλίδνληαη, παξέρνληαο 

κεγαιχηεξε πνηφηεηα ζηηο ππεξεζίεο ηνπο. Οη ειιεληθνί πξννξηζκνί γίλνληαη 

πιένλ πην δεκνθηιείο ζηνπο μέλνπο ηνπξίζηεο θαζψο ην ειιεληθφ ηνπξηζηηθφ 

πξντφλ ηνπο είλαη ηδηαηηέξσο νηθνλνκηθφ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

αικαηψδε αλάπηπμε ηεο θξνπαδηέξαο θαη θαη‟επέθηαζε ηεο ειιεληθήο 

λαπηηιίαο. 

     Απφ ηηο αξρέο ηνπ ΄90 φκσο ε αγνξά ηεο ειιεληθήο θξνπαδηέξαο εηζέξρεηαη 

ζε πεξίνδν θξίζεο
10

 ιφγσ ηνπ πνηνηηθνχ αληαγσληζκνχ ησλ μέλσλ 

θξνπαδηεξφπινησλ θαη ηεο εκπνξηθήο ππεξνρήο ηνπο. Σα μέλα 

θξνπαδηεξφπινηα ππεξείραλ ζαθψο ησλ ειιελφθηεησλ ζε επίπεδν θαηαζθεπήο 

πινίνπ, δηακνλήο, δηαηξνθήο θαη γεληθφηεξα ζε επίπεδν παξνρήο ππεξεζηψλ. 

Δπηπιένλ ηελ επνρή απηή εηζέξρνληαη ζηελ αγνξά λεφηεπθηα θξνπαδηεξφπινηα 

κε κεγαιχηεξε ρσξεηηθφηεηα ζηα νπνία ην θφζηνο εθκεηάιιεπζεο είλαη 

ζαθψο κηθξφηεξν κε απνηέιεζκα κηθξφηεξν πξαγκαηηθφ θφζηνο αλά επηβάηε 

(εκπνξηθή ππεξνρή). 

     ηηο κέξεο καο ε ειιεληθή θξνπαδηέξα εκθαλίδεη ζεκάδηα ζηαζεξνχο 

αλάπηπμεο απνηειψληαο βαζηθφ θξίθν πξνψζεζεο ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο. Πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο αγνξάο ηεο θξνπαδηέξαο ζα 

γίλεη ζε επφκελν θεθάιαην. 

 

1.3  Ζ Κπθιηθή Κξνπαδηέξα - ην ηδηόηππν θαζεζηώο 
 

    πσο νξίζακε θαη ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ ε θξνπαδηέξα απνηειεί έλα 

θπθιηθφ ηαμίδη. Ζ θπθιηθή ινηπφλ θξνπαδηέξα είλαη  απηή ε νπνία  θαη  ζα  καο 

 

 
 

8.   www.travelling.gr   
9.   www.navihellas.gr 
10. www.traveldailynews.gr 

http://www.travelling.gr/
http://www.navihellas.gr/
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απαζρνιήζεη ζηελ παξνχζα εξγαζία θαζψο απηή θαιχπηεηαη απφ ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηνπ «cabotage». Χο θπθιηθή θξνπαδηέξα ελλννχκε εθείλν ην 

ηαμίδη ζην νπνίν ν ηειηθφο ιηκέλαο πξννξηζκνχ (home port) είλαη ν ιηκέλαο 

αθεηεξίαο, κε ελδηάκεζεο πξνγξακκαηηζκέλεο πξνζεγγίζεηο. Οη θπθιηθέο 

θξνπαδηέξεο δηαθξίλνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο
11

: α) ηηο κνλνήκεξεο θαη β) ηηο 

πνιπήκεξεο. 

     Οη κνλνήκεξεο θπξίσο αθνξνχλ ηηο ζαιάζζηεο εθδξνκέο ζηα λεζηά ηνπ 

Αξγνζαξσληθνχ γηα παξάδεηγκα ελψ νη πνιπήκεξεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ 

θαη ιηκάληα ηνπ εμσηεξηθνχ φπσο ηεο Σνπξθίαο, ηνπ Ηζξαήι θαη ηεο Αηγχπηνπ. 

     Ζ θπθιηθή ινηπφλ θξνπαδηέξα ιφγσ ηνπ ειιεληθνχ «cabotage»,φπσο ζα 

αλαπηπρζεί εθηελψο ζε επφκελν θεθάιαην, απνηειεί έλα ηδηφηππν θαζεζηψο, 

θαζψο παξά ηηο θαιέο πξννπηηθέο πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

θξνπαδηέξαο ζηελ Διιάδα θαη ην έληνλν ελδηαθέξνλ πνπ παξαηεξείηαη απφ 

δηεζλνχο νκίινπο θξνπαδηέξαο φπσο ε Carnival θαη ε Royal Caribbean, ε 

Διιάδα δελ κπνξεί λα αληαγσληζηεί άιινπο πξννξηζκνχο ηεο Μεζνγείνπ, 

ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ζέηεη ην πξφβιεκα ηνπ θακπνηάδ, ζχκθσλα κε ην 

νπνίν κφλν θξνπαδηεξφπινηα κε ζεκαία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κπνξνχλ λα 

έρνπλ ιηκάλη ηεο Διιάδαο σο «home port
12

».  

    Απηφ ηζρχεη κφλν ζηε ρψξα καο θαη απαγνξεχεη ζε πινία κε μέλε ζεκαία λα 

πξαγκαηνπνηνχλ θπθιηθέο θξνπαδηέξεο κε αθεηεξία ηελ Διιάδα. Καζψο ην 

80% ησλ θξνπαδηεξφπινησλ δελ έρνπλ ζεκαίεο ρσξψλ ηεο Δ.Δ., ε Διιάδα κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν απνθιείεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δηεζλνχο ζηφινπ 

θξνπαδηεξφπινησλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11. Η. Σδσάλλνο, «Δπξωπαϊθή ελνπνίεζε θαη Δκπνξηθή Ναπηηιία» 
12. Κφκβνο / home port θξνπαδηεξφπινησλ: ηαλ ινηπφλ ιέκε φηη έλα ιηκάλη είλαη θφκβνο θξνπαδηέξαο θαη home 
port θξνπαδηεξφπινησλ ελλννχκε φηη ην ιηκάλη απηφ απνηειεί ηελ αθεηεξία θαη ηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ ησλ 
θξνπαδηεξφπινησλ, φηη νη επηβάηεο ησλ πινίσλ απηψλ δηαθηλνχληαη κέζσ ηνπ / ησλ αεξνδξνκίσλ ηεο ρψξαο 

θφκβνπ, φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ηξνθνδνζίαο ησλ πινίσλ γίλεηαη ζην ιηκάλη θφκβν, φηη νη επηζθεπέο θαη ε 
ζπληήξεζε ησλ πινίσλ γίλνληαη θπξίσο ζηε ρψξα πνπ θηινμελεί ηνλ θφκβν θαη ελ νιίγνηο φηη ε ρψξα πνπ δηαζέηεη 
ιηκάλη θφκβν απνηειεί επηρεηξεζηαθφ θέληξν θαη βάζε ζρεδηαζκνχ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ 
επηιέμεη λα εγθαηαζηαζνχλ ζε απηή. Μηιάκε ινηπφλ γηα κηα ηδηαίηεξα ζχλζεηε θαη πξνζνδνθφξα νηθνλνκηθή 
δξαζηεξηφηεηα πνπ απέρεη πνιχ απφ απηή πνπ αλαπηχζζεηαη ζε έλα ιηκάλη ην νπνίν ιφγσ ζέζεο απιψο δέρεηαη 
πνιιέο επηζθέςεηο απφ θξνπαδηεξφπινηα.(βι. ηελ αλάιπζε πνπ γίλεηαη ζην 2ν θεθ. ηνπ 2νπ Μέξνπο ). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 
 
 

Σν λνκηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ξπζκίδεη ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο 

                                              θξνπαδηέξαο 

 

 

2.1 Γεληθά  

 

    Σν πιαίζην ηεο θξνπαδηέξαο ζηελ Διιάδα ,δηακνξθψλεηαη, απφ ηελ 

ειιεληθή λνκνζεζία πνπ ζπγθξνηείηαη απφ λφκνπο, δηαηάγκαηα θαη ππνπξγηθέο 

απνθάζεηο. Δπίζεο ε Διιάδα σο κέινο ηεο Δ.Δ δεζκεχεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο 

ησλ επίζεκσλ Καλνληζκψλ πνπ εθδίδνληαη απφ ην πκβνχιην ησλ ππνπξγψλ 

ηεο Δ.Δ. Μέρξη ηελ δεθαεηία ηνπ ‟90 ην ζχλνιν ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ 

θάιππηε ηελ θξνπαδηέξα απνηεινχληαλ απφ θαλφλεο δηθαίνπ
13

κε έληνλν ην 

ζηνηρείν ηνπ θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ (ζηειέρσζε, ζεκαία, ειηθία, 

δξνκνιφγηα θ.ι.π)  ελ απνπζία θνηλήο επξσπατθήο πνιηηηθήο ζην θνκκάηη ησλ 

κεηαθνξψλ.  

    Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ απνηεινχζε ε χπαξμε 

ηνπ πξνλνκίνπ ηεο λαπζηπινΐαο, γλσζηφ σο „Cabotage.‟
14

Σν πξνλφκην απηφ 

ζέιεζε λα θαηαξγήζεη ε Δ.Δ ην 1992 κε ηνλ Καλνληζκφ 3577/92 ζηελ 

πξνζπάζεηά ηεο λα δεκηνπξγήζεη κηα ηζρπξή θαη ηαπηφρξνλα αληαγσληζηηθή 

λαπηηιηαθή πνιηηηθή, θνηλή γηα ηηο ρψξεο πνπ ηελ απαξηίδνπλ. Απφ ηελ 

πηνζέηεζε ηνπ θαλνληζκνχ έσο θαη ζήκεξα έρνπλ παξεκβιεζεί πνιιά 

γεγνλφηα πνπ είραλ σο απνηέιεζκα ηελ θαζπζηέξεζε πξνζαξκνγήο ηεο 

Διιάδαο κε ηελ επξσπατθή λνκνζεζία, κε ζπλέπεηα ηελ απνκφλσζε ηεο 

θξνπαδηέξαο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. πλάκα ερεξέο είλαη νη θσλέο πιένλ 

ζρεηηθά κε ηελ πιήξε άξζε ηνπ „Cabotage‟, ψζηε λα κελ ηζρχεη κφλν γηα ηα 

ππφ θνηλνηηθή ζεκαία (φπσο φξηδε ν θαλνληζκφο 3577/92) πινία, αιιά γηα ην 

ζχλνιν ησλ θξνπαδηεξφπινησλ δηεζλψο.  

   Σν λνκηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην πνπ θαιχπηεη ηελ θξνπαδηέξα ζα αλαπηπρζεί 

εθηελψο ζην θεθάιαην απηφ κε ζθνπφ ηελ απνηχπσζε ηεο ζεκεξηλήο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη ησλ ηπρψλ αγθπισκάησλ πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ηεο 

εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο. 

 

2.2  Cabotage 

 

   Χο cabotage νξίδεηαη ε εμαζθάιηζε ηεο εμππεξέηεζεο ηεο εγρψξηαο 

αθηνπιντθήο αγνξάο απφ πινία πνπ πςψλνπλ ηελ εζληθή ζεκαία
15

.Σν 

θακπνηάδ  έρεη  ππάξμεη  κέζνδνο  πξνζηαζίαο  ησλ  ζαιαζζίσλ  ζπγθνηλσληψλ 

 

 
13. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα άξζξα 164-165 ηνπ Κ.Γ.Ν.Γ  
14. Ζ ιέμε Cabotage πξνέξρεηαη απφ ηε γαιιηθή caboter, πνπ ζεκαίλεη «λα πιένπλ θαηά κήθνο κηαο αθηήο».Ζ 

ιέμε απηή κφλν πεξηθξαζηηθά κπνξεί λα κεηαθξαζηεί ζηα ειιεληθά , θαη ζεκαίλεη ηελ κεηαμχ ιηκέλσλ ηεο ίδηαο 
ρψξαο κεηαθνξά πξνζψπσλ θαη εκπνξεπκάησλ. Μηα ζηελφηεξε εξκελεία είλαη ην δηθαίσκα ηεο σο άλσ 
κεηαθνξάο λα αλήθεη φλν ζε πινία κε ζεκαία ηεο ρψξαο απηήο,, εμ νπ θαη άξζε ηνπ Cabotage ζεκαίλεη άξζε ηνπ 
σο άλσ δηθαηψκαηνο..(πεγή: Υ.Φαξαχηεο ,Διιεληθή Αθηνπινΐα θαη Cabotage,ζει.17). 
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αξθεηψλ επξσπατθψλ ρσξψλ θαη δχλαηαη λα ιάβεη δηάθνξεο κνξθέο, απφ ηελ 

λνκνζεηηθή επηηαγή γηα ζηειέρσζε ηνπ πινίνπ κφλν κε πξνζσπηθφ ηεο 

εζληθφηεηαο ηνπ θξάηνπο, ηελ ππνρξέσζε ηδηνθηεζίαο ησλ πινίσλ απφ 

επηρεηξεκαηίεο πνπ δηαζέηνπλ εγρψξηα εζληθφηεηα, ηελ απαίηεζε λα 

ηαμηδεχνπλ κφλν ηα πινία ππφ εγρψξηα ζεκαία κέρξη θαη ηελ απαίηεζε λα 

θαηαζθεπάδνληαη, κεηαζθεπάδνληαη  θαη λα ζπληεξνχληαη ηα επηβαηηθά πινία 

ζε εγρψξηα λαππεγία. 
 

2.2.1 Ηζηνξηθή Δμέιημε 

 

    Γηα ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ην δηθαίσκα ηνπ θακπνηάδ είρε 

πηνζεηεζεί  κε ην άξζξν 11 (αθηνπινΐα) «Απνθιεηζηηθά δηθαηώκαηα ηωλ ππό 

ειιεληθήλ ζεκαίαλ πινίωλ είλαη: (α) ε κεηαμύ ειιεληθώλ ιηκέλωλ κεηαθνξά 

πξνζώπωλ θαη πξαγκάηωλ (αθηνπινΐα) θαηά ηα ελ ηω θεθαιαίω «πεξί 

αθηνπινΐαο» νξηδόκελα» θαη 165 (θξνπαδηέξα) «ην δηθαίωκα παξαιαβήο 

επηβαηώλ εμ ειιεληθώλ ιηκέλωλ γηα πεξηήγεζε ζε ειιεληθνύο ιηκέλεο αλήθεη ζε 

ηα ειιεληθά επηβαηεγά πινία. Σνπη’απηό ηζρύεη θαη γηα ηελ πεξίπηωζε 

πξνεθηάζεωο ηεο πεξηεγήζεωο ζε ιηκέλεο ηεο αιινδαπήο εθ’ όζνλ ν ιηκέλαο 

νξηζηηθήο απνβηβάζεωο είλαη ειιεληθόο. Γηά Π. Γηαηαγκάηωλ δύλαηαη λα 

επηηξαπεί ε θαηά η’ αλωηέξω παξαιαβή, πεξηήγεζε θαη απνβίβαζε επηβαηώλ ππό 

επηβαηεγώλ πινίωλ ππό μέλεο ζεκαίεο, ππό όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο 

θαζνξηδόκελεο δη’ απηώλ. Σα ηνπξηζηηθά πινία, (ζαιακεγά θαη ηνπξηζηηθά 

πινηάξηα) δηέπνληαη ππό εηδηθώλ δηαηάμεωλ»,ηνπ Κψδηθα Γεκνζίνπ Ναπηηθνχ 

Γηθαίνπ ζχκθσλα κε ην νπνίν ην δηθαίσκα κεηαθνξάο πξνζψπσλ θαη 

πξαγκάησλ κεηαμχ ειιεληθψλ ιηκέλσλ απνιακβάλνπλ απνθιεηζηηθά πινία ππφ 

ειιεληθή ζεκαία
16

. Γειαδή είρε πηνζεηεζεί ε πξνζηαζία ησλ ειιεληθψλ 

λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ κέζσ ηεο απαγφξεπζεο ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ ειιεληθνχ 

θαη μέλνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ απφ πινία πνπ αλήθαλ ζε μέλνπο κεηφρνπο. Γηα 

λα είλαη δπλαηή ε δξνκνιφγεζε πινίνπ ζηηο ειιεληθέο ζαιάζζηεο γξακκέο 

έπξεπε ην 51% ησλ κεηνρψλ λα αλήθεη ζε ειιεληθά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, 

φπσο φξηδε ην άξζξν 5 ηνπ Κψδηθα Γεκνζίνπ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ 

«Αλαγλσξίδνληαη σο ειιεληθά ηα πινία πνπ αλήθνπλ ζε πνζνζηφ πνπ 

ππεξβαίλεη ηα πελήληα εθαηνζηά ζε έιιελεο ππεθφνπο ή ζε ειιεληθά λνκηθά 

πξφζσπα». 

    Σν ζέκα ηεο άξζεο ηνπ θακπνηάδ απνηειεί έλα θιέγνλ αληηθείκελν πνπ 

απαζρνιεί ηνπο πνιηηεηαθνχο θαη λαπηηιηαθνχο παξάγνληεο ηεο ρψξαο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. Κνκβηθφ ζεκείν απνηειεί ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 

φηαλ ε Δ.Δ μεθηλά δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ην πιαίζην κε ην νπνίν ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε  απειεπζέξσζε  ηεο  αγνξάο  ησλ  κεηαθνξψλ,  ζηελ  νπνία  

     

 
 
15. OECD, Regulatory issues in international maritime transport, Paris 2000. 

ησλ πινίσλ απφ επηρεηξεκαηίεο πνπ δηαζέηνπλ εγρψξηα εζληθφηεηα, ηελ απαίηεζε λα ηαμηδεχνπλ κφλν ηα πινία 
ππφ εγρψξηα ζεκαία κέρξη θαη ηελ απαίηεζε λα θαηαζθεπάδνληαη, κεηαζθεπάδνληαη  θαη λα ζπληεξνχληαη ηα 
επηβαηηθά πινία ζε εγρψξηα λαππεγία. 
16.  Ν.Γ. 187/1973 «πεξί Κώδηθα  Γεκνζίνπ Ναπηηθνύ Γηθαίνπ», ΦΔΚ Α‟ 26 
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βεβαίσο αλήθε θαη ε θξνπαδηέξα. Ζ επίηεπμε κίαο Δληαίαο Δζσηεξηθήο 

Αγνξάο
17 

πξνυπφζεηε ηελ εμάιεηςε ησλ εζληθψλ πεξηνξηζκψλ, εθ ησλ νπνίσλ 

έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ήηαλ ην θακπνηάδ.   

    ηελ Διιάδα ην ζχλνιν ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ 

ζην ρψξν ηεο θξνπαδηέξαο απνιάκβαλαλ ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα παξνρήο 

ζαιάζζησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ζπλαγσλίδνληαη 

μέλα επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα. Ήηαλ εχινγν ινηπφλ ,φηη ην ζέκα ηεο άξζεο 

ηνπ θακπνηάδ ζα αληηκεησπίδνληαλ κε έληνλν αξλεηηζκφ. ηελ θάζε ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ άξζε ηνπ θακπνηάδ ε ειιεληθή θπβέξλεζε 

απέξξηςε φια ηα πξνζρέδηα ηνπ Καλνληζκνχ
18

,παξαζέηνληαο ηηο αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο πνπ ζα είρε ε απειεπζέξσζε γηα ηελ ειιεληθή αγνξά ηεο 

θξνπαδηέξαο. Σα επηρεηξήκαηα πνπ παξνπζίαζε ε ειιεληθή θπβέξλεζε 

ζηεξίδνληαλ ζηε ινγηθή ηεο κνλαδηθφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ ζαιάζζηνπ ρψξνπ, 

ε γεσγξαθηθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ νπνίνπ δεκηνπξγεί κηα ηδηαηηεξφηεηα θαη 

επλντθέο ζπλζήθεο εθκεηάιιεπζεο γηα ηνπο επξσπαίνπο εηαίξνπο. 

    Σειηθά ην Δπξσπατθφ πκβνχιην πηνζέηεζε ηελ 7
ε
 Γεθεκβξίνπ 1992 ηνλ 

Καλνληζκφ 3577/92 ζέηνληαλ κία λέα επνρή ζην ρψξν ηεο Κξνπαδηέξαο. Ζ 

άξζε ηνπ θακπνηάδ απνηεινχζε πιένλ επηηαθηηθή αλάγθε ψζηε λα 

ελαξκνληζηεί ε Διιάδα κε ηελ Κνηλφηεηα. Ζ Διιάδα φκσο κέρξη ην 2003 θαη 

ην Π.Γ 344/03 νπδεκία ζνβαξή πνιηηηθή θαη θαη‟ επέθηαζε λνκνζεηηθή 

πξσηνβνπιία δελ είρε πάξεη (γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θακπνηάδ) θνβνχκελε 

πξνθαλψο ην κεγάιν πνιηηηθφ θφζηνο.   

    ηηο κέξεο καο ην θακπνηάδ έρεη αξζεί ζε φηη αθνξά ηα θνηλνηηθά πινία, ε 

Διιάδα φκσο έρεη εηζέιζεη ζε κηα λέα θάζε ζπδεηήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ 

νινθιεξσηηθή θαηάξγεζε ηνπ θακπνηάδ, ψζηε λα κπνξνχλ λα δξνκνινγνχληαη 

ζηελ ειιεληθή αγνξά πιένλ  θξνπαδηεξφπινηα θαη απφ μέλα, κε θνηλνηηθά 

λενιφγηα. Σν ζέκα απηφ ηεο πιήξνπο θαηάξγεζεο ηνπ θακπνηάδ είλαη 

πνιπδηάζηαην θάηη πνπ γίλεηαη πξνζπάζεηα ζε επφκελν θεθάιαην λα 

απνζαθεληζηεί. 

 

 

2.3 Σν ζεζκηθό πιαίζην πξηλ ηνλ Καλνληζκό 3577/92  

 

    Σν βαζηθφ ζεζκηθφ πιαίζην πνπ νπζηαζηηθά εθαξκνδφηαλ ζην ρψξν ηεο 

θξνπαδηέξαο ηελ επνρή πξηλ ηελ ςήθηζε ηνπ Καλνληζκνχ 3577/92, 

πεξηθιεηφηαλ ζην άξζξν 165 ηνπ ΚΓΝΓ. Σν άξζξν απηφ ζηελ παξάγξαθν 1 

φξηδε ηα εμήο: «ην δηθαίωκα ηεο κεηαμύ ηωλ ειιεληθώλ ιηκέλωλ κεηαθνξάο 

επηβαηώλ, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ κεηαμύ ειιεληθώλ ιηκέλωλ ηκήκαηνο 

κεηαθνξάο επηβαηώλ αξρηθήο πξνειεύζεωο ή ηειηθνύ πξννξηζκνύ εμωηεξηθνύ, 

εθνδηαζκέλωλ δη’ εηζηηεξίωλ ζπλερείαο, αλήθεη εηο ηα δξνκνινγνύκελα ειιεληθά 

επηβαηεγά πινία». Δπηπιένλ  ζηελ  παξάγξαθν  6  ην  σο άλσ άξζξν πξνέβιεπε  

 
 
17. Σζηληζηδέιεο Μ&Ν Μαξαβέγηαο, «Ζ Οινθιήξωζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο», Δθδφζεηο Θεκέιην, Αζήλα 1999. 
18. Πξαθηηθά Βνπιήο 12/6/2001. Παπαγεσξγίνπ Σξηαλη., Άξζε ηνπ Cabotage ,εζσηεξηθέο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο 

θαη ηνπξηζκφο, ζην «Μεηαθνξέο θαη Σνπξηζκόο» 3ε Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα Οηθνλνκηθήο ησλ Μεηαθνξψλ 
Δπηκέιεηα Έθδνζεο Δ.ακπξάθνο 
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φηη: «ην δηθαίωκα παξαιαβήο επηβαηώλ εμ ειιεληθώλ ιηκέλωλ γηα πεξηήγεζε ζε 

ειιεληθνύο ιηκέλεο αλήθεη ζε ηα ειιεληθά επηβαηεγά πινία. Σνπη’απηό ηζρύεη θαη  

γηα ηελ πεξίπηωζε πξνεθηάζεωο ηεο πεξηεγήζεωο ζε ιηκέλεο ηεο αιινδαπήο εθ’ 

όζνλ ν ιηκέλαο νξηζηηθήο απνβηβάζεωο είλαη ειιεληθόο. Γηά  Πξ . Γηαηαγκάηωλ 

δύλαηαη λα επηηξαπεί ε θαηά η’ αλωηέξω παξαιαβή, πεξηήγεζε θαη απνβίβαζε 

επηβαηώλ ππό επηβαηεγώλ πινίωλ ππό μέλεο ζεκαίεο, ππό όξνπο θαη 

πξνϋπνζέζεηο θαζνξηδόκελεο δη’ απηώλ. Σα ηνπξηζηηθά πινία, (ζαιακεγά θαη 

ηνπξηζηηθά πινηάξηα) δηέπνληαη ππό εηδηθώλ δηαηάμεωλ».  

    Σν άξζξν 165 ηνπ ΚΓΝΓ έδηλε ινηπφλ ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα (cabotage) 

πξαγκαηνπνίεζεο θπθιηθψλ πεξηεγεηηθψλ ηαμηδηψλ κφλν ζηα ππφ ειιεληθή 

ζεκαία
19

 θξνπαδηεξφπινηα. ηα ππφ μέλε ή θνηλνηηθή ζεκαία θξνπαδηεξφπινηα 

επηηξεπφηαλ επνκέλσο κφλν ην δηθαίσκα πξνζέγγηζεο ησλ δηαθφξσλ 

ειιεληθψλ ιηκέλσλ (λεζησηηθψλ ή επεηξσηηθψλ) θαη φρη ε πξαγκαηνπνίεζε 

δξνκνινγεκέλσλ θπθιηθψλ θξνπαδηέξσλ, φπνπ ην ιηκάλη αθεηεξίαο ζα ήηαλ 

ην απηφ κε ην ιηκάλη πξννξηζκνχ. 

     

2.3.1  ηειέρσζε 

 

   Ο θξαηηθφο παξεκβαηηζκφο σο βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αγνξάο ηεο 

θξνπαδηέξαο δελ ζα κπνξνχζε λα ιείπεη θαη απφ ην θνκκάηη ηεο ζηειέρσζεο 

ησλ θξνπαδηεξνπινίσλ. Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 87 παξάγξαθνο 1 ηνπ Κ.Γ.Ν.Γ 

(Οξγαληθή χλζεζε Πξνζσπηθνχ ησλ Πινίσλ) «Σν πξνζωπηθό ηωλ πινίωλ 

απνηειείηαη από Έιιελεο απνγεγξακκέλνπο λαπηηθνύο...».Ζ ειιεληθή λνκνζεζία 

ινηπφλ επέβαιε ζηνπο πινηνθηήηεο θξνπαδηεξνπινίσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ 

θπθιηθέο θξνπαδηέξεο λα απαζρνινχλ απνθιεηζηηθά ειιεληθφ πξνζσπηθφ 

αθφκε θαη ζην μελνδνρεηαθφ ηκήκα. Σν γεγνλφο απηφ βέβαηα πεξηφξηδε αξθεηά 

ηνπο πινηνθηήηεο θαζψο νη αληαγσλίζηξηεο εηαηξίεο απφ άιιεο ρψξεο είραλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα απαζρνινχλ θαη αιινδαπφ (ρακειφκηζζν) πξνζσπηθφ απφ 

ηξίηεο ρψξεο ζε δξαζηεξηφηεηεο πάλσ ζην θξνπαδηεξφπινίν πνπ είλαη 

εληάζεσο εξγαζίαο, φπσο είλαη νη ζέζεηο ησλ ζαιακεπφισλ, ζεξβηηφξσλ θαη 

καγείξσλ. 

 

 

2.4  Ο Καλνληζκόο  3577/92  

 

    Σελ 7
ε
 Γεθεκβξίνπ 1992 ςεθίζηεθε απφ ην πκβνχιην ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ ν Καλνληζκφο  3577/92 (βι.Παξάξηεκα 1),ν νπνίνο απφ ηελ 

1/1/1993 ζέηεη ζε εθαξκνγή ηελ αξρή ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ 

ππεξεζηψλ ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ζην εζσηεξηθφ ησλ Κξαηψλ Μειψλ 

(εζσηεξηθέο ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο - θακπνηάδ). Πξαθηηθά ε 

απειεπζέξσζε ζεκαίλεη φηη ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο εληφο θάζε ρψξαο κέινο 

ηεο Δ.Δ κπνξνχλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη πινία ππφ θνηλνηηθή ζεκαία (ππφ 

πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ν Καλνληζκφο) . 

     

 
 
19. Άξζξν 5 ΚΓΝΓ 
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    Σν πξψην άξζξν ηνπ θαλνληζκνχ νξίδεη φηη «από ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1993, 

εθαξκόδεηαη ε ειεύζεξε θπθινθνξία ππεξεζηώλ ζαιάζζηωλ κεηαθνξώλ εληόο 

θξάηνπο κέινπο (ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο-θακπνηάδ) γηα ηνπο πινηνθηήηεο ηεο 

Κνηλόηεηαο ηωλ νπνίωλ ηα ζθάθε είλαη λενινγεκέλα ζε θξάηνο κέινο θαη 

θέξνπλ ηε ζεκαία ηνπ, ππό ηνλ όξν όηη ηα ζθάθε απηά πιεξνύλ όιεο ηηο 

πξνϋπνζέζεηο πνπ απαηηνύληαη γηα λα εθηεινύλ ελδνκεηαθνξέο ζην ελ ιόγω 

θξάηνο κέινο, πεξηιακβαλνκέλωλ θαη ηωλ ζθαθώλ ηωλ λενινγεκέλωλ ζην 

EUROS, αθόηνπ ην πκβνύιην εγθξίλεη ην ελ ιόγω λενιόγην.». Σν άξζξν απηφ 

ειεπζεξψλεη ηηο ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο ζηηο ρψξεο φπνπ απηφο ν ηνκέαο ηεο 

νηθνλνκίαο απνηεινχζε απνθιεηζηηθφηεηα ησλ ππεθφσλ ησλ θξαηψλ κειψλ. Ζ 

ειεπζεξία εθηέιεζεο δξνκνινγίσλ κεηαμχ δχν ιηκέλσλ ελφο ίδηνπ θξάηνπο 

κέινπο ζα πξνζθέξεηαη πιένλ ζε φινπο ηνπο πινηνθηήηεο ηεο Κνηλφηεηαο. Μηα 

θξνπαδηέξα φκσο πνπ μεθηλά ζε έλα θξάηνο κέινο X ή ζε κηα ηξίηε ρψξα θαη 

θαηαιήγεη ζε κηα ηξίηε ρψξα ή ζην θξάηνο κέινο Υ θαη θαηαπιέεη ζε ιηκέλεο 

ελφο θξάηνπο κέινπο Τ δελ εκπίπηεη ζην πεδίν ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 

3577/92 γηα ηηο ελδνκεηαθνξέο εάλ δελ επηβηβάδνληαη ή απνβηβάδνληαη 

επηβάηεο ζηελ θξνπαδηέξα ζην θξάηνο κέινο Τ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, 

εθαξκφδεηαη ν θαλνληζκφο (ΔΟΚ) αξηζ. 4055/86 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο 

Γεθεκβξίνπ 1986 γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ειεχζεξεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ κεηαμχ θξαηψλ κειψλ θαη 

κεηαμχ θξαηψλ κειψλ θαη ηξίησλ ρσξψλ. 

    Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φκσο φηη έλα πνιχ ζεκαληηθφ βήκα πνπ γίλεηαη κε 

ηνλ Καλνληζκφ είλαη ην εμήο: ε Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 

νξίδεη
20

 φηη ε ειεπζεξία δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα ππνβάιιεηαη ζε 

θαζεζηψο πξνεγνχκελεο έγθξηζεο
21

απν ην θξάηνο κέινο, ηδίσο εάλ απηφ 

πεξηιακβάλεη πεξηνξηζηηθνχο φξνπο. Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ ην πνιχ λα 

δεηήζνπλ απφ ηνπο πινηνθηήηεο λα ηνπο θνηλνπνηήζνπλ πξνεγνπκέλσο 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ζθνπεχνπλ λα πξνζθέξνπλ. Οκνίσο, ε 

Δπηηξνπή εθηηκά φηη ηα θξάηε κέιε δελ κπνξνχλ λα απαηηήζνπλ απφ ηηο 

εηαηξείεο λα δηαζέηνπλ εθπξφζσπν ζηελ επηθξάηεηά ηνπο. 

 

2.4.1 Πνηνη έρνπλ δηθαίσκα ειεύζεξεο παξνρήο ππεξεζηώλ 

 

    Σν πξψην άξζξν ηνπ θαλνληζκνχ δηεπθξηλίδεη γηα πνηνχο ηζρχεη ε ειεχζεξε 

παξνρή ππεξεζηψλ ζαιάζζηαο ελδνκεηαθνξάο. Πξφθεηηαη γηα ηνπο πινηνθηήηεο 

ηεο Κνηλφηεηαο, ησλ νπνίσλ ηα ζθάθε είλαη λενινγεκέλα ζε θξάηνο κέινο, 

θαη θέξνπλ ηε ζεκαία ηνπ, ππφ ηνλ φξν φηη ηα ζθάθε απηά πιεξνχλ φιεο ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα λα εθηεινχλ ελδνκεηαθνξέο ζην ελ ιφγσ 

θξάηνο κέινο. 

 

 

 

 

 
 
20. COM (2003) 595 ηειηθφ ηεο 22αο Γεθεκβξίνπ 2003 «Δξκελεία ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 3577/92» 
21.  Βιέπε σζηφζν ηνπο θαλφλεο πνπ ηίζεηαη ζρεηηθά κε ηελ επάλδξσζε ησλ πινίσλ. 
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Ζ έλλνηα ηνπ πινηνθηήηε ηεο Κνηλφηεηαο 

 

Σν άξζξν 2, ζεκείν 2 ηνπ θαλνληζκνχ δηαθξίλεη ηνπο «πινηνθηήηεο ηεο 

Κνηλφηεηαο» ζε ηξεηο ηχπνπο: 

 

α) νη ππήθννη θξαηψλ κειψλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο 

ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ θαη αζθνχλ λαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο· 

 

β) νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζχκθσλα κε ηε 

λνκνζεζία θξάηνπο κέινπο θαη ησλ νπνίσλ ν θχξηνο ηφπνο επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο βξίζθεηαη, θαη ν πξαγκαηηθφο έιεγρνο αζθείηαη, ζε θξάηνο 

κέινο. 

 

γ) νη ππήθννη θξάηνπο κέινπο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη εθηφο Κνηλφηεηαο ή νη 

λαπηηιηαθέο εηαηξείεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο εθηφο Κνηλφηεηαο νη νπνίεο 

ειέγρνληαη απφ ππεθφνπο θξάηνπο κέινπο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ζθάθε 

ηνπο είλαη λενινγεκέλα ζε θξάηνο κέινο θαη θέξνπλ ηε ζεκαία ηνπ, ζχκθσλα 

κε ηε λνκνζεζία ηνπ». 

 

    Σν δήηεκα πνπ δεκηνύξγεζε ηα πεξηζζόηεξα εξωηεκαηηθά είλαη ν νξηζκόο ηεο 

έλλνηαο ηνπ «ειέγρνπ» πνπ πξνβιέπεη ν θαλνληζκόο γηα ηηο δύν από ηηο ηξεηο 

θαηεγνξίεο πινηνθηεηώλ ηεο Κνηλόηεηαο. 

 

   Ο θαλνληζκφο ζπγθαηαιέγεη ζηνπο πινηνθηήηεο ηεο Κνηλφηεηαο «ηηο 

λαπηηιηαθέο εηαηξείεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζύκθωλα κε ηε λνκνζεζία 

θξάηνπο κέινπο θαη ηωλ νπνίωλ ν θύξηνο ηόπνο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

βξίζθεηαη, θαη ν πξαγκαηηθόο έιεγρνο αζθείηαη, ζε θξάηνο κέινο» (άξζξν 2, 

ζεκείν 2, ζηνηρείν β)). Ζ Δπηηξνπή εθηηκά
22

 φηη ε έλλνηα «πξαγκαηηθόο έιεγρνο 

ζε θξάηνο κέινο» ζεκαίλεη, ζε απηφ ην πιαίζην, φηη νη θαζνξηζηηθέο απνθάζεηο 

ιακβάλνληαη θαη ε θαζεκεξηλή δηαρείξηζε εθηειείηαη εληφο ηεο επηθξάηεηαο ηεο 

Κνηλφηεηαο θαη φηη νη ζπλεδξηάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ δηελεξγνχληαη 

επίζεο εληφο ηεο επηθξάηεηαο ηεο Κνηλφηεηαο. ηνπο πινηνθηήηεο ηεο 

Κνηλφηεηαο ζπγθαηαιέγνληαη επίζεο, «νη ππήθννη θξάηνπο κέινπο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη εθηόο Κνηλόηεηαο ή νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλεο εθηόο Κνηλόηεηαο νη νπνίεο ειέγρνληαη από ππεθόνπο θξάηνπο 

κέινπο,ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ηα ζθάθε ηνπο είλαη λενινγεκέλα ζε θξάηνο 

κέινο θαη θέξνπλ ηε ζεκαία ηνπ, ζύκθωλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ» (άξζξν 2, 

ζεκείν 2, ζηνηρείν γ)).Ζ Δπηηξνπή ζεσξεί φηη ε έλλνηα ηνπ «ειέγρνπ από ηνπο 

ππεθόνπο ελόο θξάηνπο κέινπο» πνπ πξνβιέπεηαη ζε απηφ ην άξζξν ζεκαίλεη 

φηη ηελ πιεηνςεθία ηνπ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο θαηέρνπλ ππήθννη ηεο 

Κνηλφηεηαο. 

 

 

 
22. COM (2003) 595 ηειηθφ ηεο 22αο Γεθεκβξίνπ 2003 «Δξκελεία ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 3577/92» 



 17 

Ζ πξνυπφζεζε λενιφγεζεο ηνπ πινίνπ ζε θξάηνο κέινο πξέπεη επίζεο λα 

δηεπθξηληζηεί. 

 

Οη πξνϋπνζέζεηο γηα λενιόγεζε ζε θξάηνο κέινο θαη πξόζβαζε ζηηο εζληθέο 

ελδνκεηαθνξέο 

 

    Ζ πξνυπφζεζε ηεο λενιφγεζεο ζε έλα θξάηνο κέινο πξνυπνζέηεη φηη ην 

ζρεηηθφ λενιφγην βξίζθεηαη ζε έδαθνο φπνπ εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ησλ Δ.Κ 

θαη νη θαλφλεο ηνπ παξάγσγνπ δηθαίνπ (Οδεγίεο, Καλνληζκνί θιπ.).Έηζη, γηα 

ηα πινία πνπ είλαη λενινγεκέλα ζηα λενιφγηα ησλ λήζσλ Κέξγθνπιελ (ηκήκα 

ησλ γαιιηθψλ λφηησλ θαη αληαξθηηθψλ εδαθψλ), ησλ νιιαλδηθψλ Αληηιιψλ, 

ηεο λήζνπ ηνπ Μαλ, ησλ Βεξκνχδσλ θαη ησλ λήζσλ Κάπκαλ δελ ηζρχεη ν 

θαλνληζκφο
23

. 

   Αληηζέησο, ν θαλνληζκφο ηζρχεη γηα ηα πινία πνπ είλαη λενινγεκέλα ζην 

Γηβξαιηάξ αθνχ ε πλζήθε εθαξκφδεηαη ζε απηά ηα εδάθε
24

.Δίλαη φκσο 

δπλαηφλ λα απαγνξεπζεί ε πξφζβαζε ζηηο θνηλνηηθέο ελδνκεηαθνξέο ζηα 

πινία απηά εάλ απνδεηρζεί φηη δελ ππφθεηληαη ζηε πλζήθε ησλ Δ.Κ θαη ζην 

παξάγσγν θνηλνηηθφ δίθαην.  

   Δπηπιένλ, ν θαλνληζκφο πξνβιέπεη φηη γηα λα δηθαηνχηαη έλα πινίν θξάηνπο 

κέινπο λα εθηειεί ελδνκεηαθνξέο ζε άιιν θξάηνο κέινο, πξέπεη πξψηα λα 

πιεξεί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα λα ηνπ επηηξαπεί ε εθηέιεζε 

ελδνκεηαθνξψλ ζην θξάηνο κέινο ζην νπνίν είλαη λενινγεκέλν. 

   Έηζη ηα πινία ηα νπνία δελ έρνπλ πξφζβαζε ζηηο εζληθέο ελδνκεηαθνξέο δελ 

έρνπλ πξφζβαζε νχηε ζηηο αγνξέο
25

 ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ. Οκνίσο, ηα 

πινία πνπ έρνπλ πξφζβαζε ππφ φξνπο ζηηο εζληθέο αγνξέο κπνξνχλ λα 

ππνβιεζνχλ ζε παξφκνηνπο φξνπο φηαλ ζειήζνπλ λα εθηειέζνπλ δξνκνιφγηα 

ζε έλα άιιν θξάηνο κέινο. 

 

 

2.4.2 Καλόλεο ηειέρσζεο 

 

   Σα ζέκαηα ζηειέρσζεο εκπίπηνπλ παξαδνζηαθά θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 

94 ηεο χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο 

(UNCLOS) ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ θξάηνπο ηεο ζεκαίαο. Ζ χκβαζε ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο νξίδεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ησλ θπβεξλήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξαηψλ ηεο 

ζεκαίαο ησλ πινίσλ, ζε δηάθνξεο λαπηηθέο δψλεο πνπ ππάγνληαη ζηελ εζληθή 

δηθαηνδνζία αιιά θαη εθηφο απηήο, φπσο είλαη ε αλνηθηή ζάιαζζα.  

 

 
23. Απηά ηα εδάθε, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, απνηεινχλ ηκήκα ησλ ππεξπφληησλ ρσξψλ θαη εδαθψλ πνπ 
ππφθεηληαη, ζχκθσλα  κε ην άξζξν 299, παξάγξαθνο 3 ηεο πλζήθεο, ζε εηδηθφ θαζεζηψο ζχλδεζεο κε ηα θξάηε 
κέιε. 
24. Σν άξζξν 299, παξάγξαθνο 4 ηεο πλζήθεο ησλ Δ.Κ πξνβιέπεη φηη «νη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ζπλζήθεο 
εθαξκφδνληαη ζηα      επξσπατθά εδάθε, γηα ηηο εμσηεξηθέο ζρέζεηο ησλ νπνίσλ ππεχζπλν είλαη έλα θξάηνο 
κέινο».   
25.  Πνιιά θξάηε κέιε έρνπλ αλνίμεη ηελ αγνξά ηνπο πεξηζζφηεξν απφ φζν απαηηεί ν θαλνληζκφο είηε έλαληη 
φισλ, είηε κε δηκεξείο ζπκθσλίεο είηε κε εγθξίζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο. Απηέο νη πξαθηηθέο δελ 

αληηβαίλνπλ ζηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία. 
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    Οη θαλφλεο είλαη πνιχ δηαθνξεηηθνί αλάινγα κε ηα λενιφγηα. Έηζη,νξηζκέλα 

θξάηε κέιε επηβάιινπλ απζηεξνχο φξνπο ζε ζέκαηα ππεθνφηεηαο απαηηψληαο 

ηα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο λα είλαη φια ππήθννη θξάηνπο κέινπο, ελψ άιια 

πεξηνξίδνληαη λα απαηηνχλ ηελ θνηλνηηθή ηζαγέλεηα γηα ηηο ζέζεηο ηνπ 

θαπεηάληνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ. Απηέο νη δηαθνξέο απαηηήζεσλ ζε ζέκαηα 

ππεθνφηεηαο κεηαθξάδνληαη ζε ζεκαληηθέο δηαθνξέο θφζηνπο απφ ην έλα 

λενιφγην ζην άιιν. 

    Πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί ν ελδνθνηλνηηθφο αληαγσληζκφο ζηηο πην 

επαίζζεηεο γξακκέο, ην άξζξν 3 ηνπ θαλνληζκνχ πξνβιέπεη φηη «γηα ζθάθε πνπ 

εθηεινύλ ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο κεηαμύ επεηξωηηθώλ ιηκέλωλ θαζώο θαη γηα 

θξνπαδηεξόπινηα γξακκήο, όια ηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ επάλδξωζε ηνπ 

ζθάθνπο εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν είλαη λενινγεκέλν 

ην ζθάθνο (θξάηνπο ηεο ζεκαίαο), εθηόο αλ πξόθεηηαη γηα ζθάθε θάηω ηωλ 650 

GT, ζηα νπνία κπνξνύλ λα εθαξκόδνληαη νη όξνη ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο». Σα 

θξάηε κέιε «ππνδνρήο» δειαδή κπνξνχλ λα επηβάιινπλ ηνπο δηθνχο ηνπο 

θαλφλεο επάλδξσζεο ζηα πινία (εθηφο ησλ θξνπαδηεξνπινίσλ) πνπ εθηεινχλ 

ελδνκεηαθνξέο κεηαμχ ησλ ιηκέλσλ ζε λεζηά
26

. Σα θξάηε κέιε ππνδνρήο 

κπνξνχλ επίζεο λα απνθαζίζνπλ γηα ηνπο θαλφλεο επάλδξσζεο ησλ κηθξψλ 

πινίσλ(πινία ρσξεηηθφηεηαο κηθξφηεξεο ησλ 650 ηφλσλ κηθηνχ θνξηίνπ). Γηα 

ζθάθε πνπ εθηεινχλ ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο κεηαμχ επεηξσηηθψλ ιηκέλσλ 

θαζψο θαη γηα θξνπαδηεξφπινηα γξακκήο, φια ηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

επάλδξσζε ηνπ ζθάθνπο εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν 

είλαη λενινγεκέλν ην ζθάθνο (θξάηνπο ηεο ζεκαίαο). 

     Ο θαλνληζκφο δελ δηεπθξηλίδεη πνηα είλαη ηα «ζέκαηα ζηειέρωζεο» πνπ 

εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο. χκθσλα κε νξηζκέλνπο, 

ε αξκνδηφηεηα ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο είλαη απεξηφξηζηε (ν θαλνληζκφο αθνξά 

«φινπο» ηνπο θαλφλεο επάλδξσζεο). Ζ Δπηηξνπή αθνινπζεί κηα πην 

πεξηνξηζηηθή πξνζέγγηζε. Δθηηκά φηη ε αξκνδηφηεηα ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο 

πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιαρζεί ε αξρή ηεο ειεχζεξεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηελ νπνία παξεθθιίλεη απηή ε αξκνδηφηεηα. 

    Ζ Δπηηξνπή εθηηκά φηη ηα θξάηε ππνδνρήο είλαη αξκφδηα λα θαζνξίζνπλ ηελ 

απαηηνχκελε αλαινγία θνηλνηηθψλ ππεθφσλ ζην πιήξσκα ησλ πινίσλ πνπ 

εθηεινχλ ελδνκεηαθνξέο κεηαμχ ιηκέλσλ ζε λεζηά (θαη ησλ πινίσλ 

ρσξεηηθφηεηαο κηθξφηεξεο ησλ 650 ηφλσλ κηθηνχ θνξηίνπ). Έλα θξάηνο κέινο 

κπνξεί επνκέλσο λα απαηηήζεη λα απνηειείηαη ην πιήξσκα απηψλ ησλ πινίσλ 

εμ νινθιήξνπ απφ θνηλνηηθνχο ππεθφνπο. Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ επίζεο λα 

απαηηήζνπλ λα έρνπλ νη λαπηηθνί ζηα πινία θνηλσληθή αζθάιηζε ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. ζν γηα ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, κπνξνχλ λα επηβάινπλ λα 
 
 

 
26.  Έρεη ηεζεί ην εξψηεκα εάλ ηζρχνπλ νη θαλφλεο ηνπ θξάηνπο ηεο ζεκαίαο  ή νη θαλφλεο ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο 

ζηα θξνπαδηεξφπινηα πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ελδνκεηαθνξέο κεηαμχ λεζηψλ. Ζ Δπηηξνπή εθηηκά φηη ην θείκελν ηνπ 
θαλνληζκνχ είλαη ζαθέζηαην ζε απηφ ην ζεκείν: γηα ηα θξνπαδηεξφπινηα, νη θαλφλεο ζε ζέκαηα επάλδξσζεο 
εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ θξάηνπο ηεο ζεκαίαο (βιέπε άξζξν 3,παξάγξαθν 1 ηνπ θαλνληζκνχ).Σν ζέκα 
είρε παξαπεκθζεί ζην Γηθαζηήξην ησλ  Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, ην νπνίν εμέδσζε ηελ αξηζ. C-288/02 Απφθαζε 
(βι. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 7) πνπ αθνξά εξκελεία ηνπ Καλνληζκνχ 3577/92. 
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ηεξείηαη ε ειάρηζηε ακνηβή πνπ ηζρχεη ζηε ρψξα. Αληηζέησο, ζε ζέκαηα 

θαλφλσλ αζθάιεηαο θαη εθπαίδεπζεο (ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη νη 

νκηινχκελεο ζην πινίν γιψζζεο),ε Δπηηξνπή εθηηκά φηη ηα θξάηε κέιε 

δχλαληαη λα απαηηνχλ κφλν λα ηεξνχληαη ηα ηζρχνληα θνηλνηηθά ή δηεζλή 

πξφηππα (ζπκβάζεηο STCW θαη SOLAS) ρσξίο λα πεξηνξίδνπλ κε δπζαλάινγν 

ηξφπν ηελ ειεχζεξε παξνρή ππεξεζηψλ. 

 

 

2.5  Σν ειιεληθό λνκνζεηηθό θαζεζηώο 

 

2.5.1 Γεληθά 

 

    Ζ αλάιπζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ αθνινπζεί θαη πνπ αθνξά ηελ 

θξνπαδηέξα γίλεηαη αθνχ ιήθζεθαλ ππφςηλ α) ε C-288/02 Απφθαζε ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ πνπ αθνξά ηελ εξκελεία ηνπ 

Καλνληζκνχ 3577/92 (Παξάξηεκα 7) θαη ε Αλαθνίλσζε (COM (2003) 595 

ηειηθφ ηεο 22αο Γεθεκβξίνπ 2003) ηεο Δπξ. Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ 

εξκελεία ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ (Παξάξηεκα 8). Δπίζεο, ηεο 

παξαθάησ αλάιπζεο ζα πξέπεη λα πξνεγεζνχλ νη εμήο νξηζκνί:  

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ή ΔΔ είλαη κηα ζπλνκνζπνλδία είθνζη επηά θξαηψλ. 

Καζηεξψζεθε ην 1992 απφ ηελ πλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (πλζήθε 

ηνπ Μάαζηξηρη), θαη είλαη ν εθ ησλ πξαγκάησλ δηάδνρνο ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ (ΔΚΑΥ, ΔΟΚ, ΔΤΡΑΣΟΜ) ησλ έμη θξαηψλ-κειψλ πνπ 

ηδξχζεθαλ ην 1951(Ζ πλζήθε ησλ Παξηζίσλ, ππεγξάθε ζηηο 18 Απξηιίνπ 

1951 κεηαμχ έμη Δπξσπατθψλ Υσξψλ, ηελ ηφηε Γπηηθή Γεξκαλία, ηε Γαιιία, 

ηελ Ηηαιία,  ηελ Οιιαλδία,  ην Βέιγην θαη ην Λνπμεκβνχξγν, απηή ε ζπλζήθε 

ίδξπζε ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα Άλζξαθα θαη Υάιπβα - (ΔΚΑΥ) πνπ ζην 

κέιινλ έγηλε κέξνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ πλζήθε ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 

23 Ηνπιίνπ ηνπ 1952 θαη έιεμε αθξηβψο 50 ρξφληα κεηά, ζηηο 23 Ηνπιίνπ ηνπ 

2002 Έλαο απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο πλζήθεο ήηαλ ε εηξήλε αλάκεζα ζηηο 

Δπξσπατθέο ρψξεο κεηά ηελ ιήμε ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. 

Κάπνηεο ερζξηθέο ρψξεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ηψξα κνηξαδφληνπζαλ 

ηελ παξαγσγή Άλζξαθα θαη Υάιπβα, κεξηθά απφ ηα ζηνηρεία ηα νπνία πνιιέο 

θνξέο ήηαλ ιφγνο πνιέκνπ), ην 1957 (Με ηνλ φξν πλζήθεο ηεο Ρψκεο 

αλαθεξφκαζηε ζηηο δχν πλζήθεο κε ηηο νπνίεο ηδξχζεθαλ νη Δπξσπατθή 

Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα (ΔΟΚ) θαη Δπξσπατθή Κνηλφηεηα Αηνκηθήο Δλέξγεηαο 

(ΔΤΡΑΣΟΜ), απφ ηηο νπνίεο πξνήιζε ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα. Τπεγξάθεζαλ 

απφ εθπξνζψπνπο ηεο Γαιιίαο, ηεο Γπηηθήο Γεξκαλίαο, ηεο Ηηαιίαο, ηεο 

Οιιαλδίαο, ηνπ Βειγίνπ θαη ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ, ζηηο 25 Μαξηίνπ 1957 θαη ε 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπο ζεσξείηαη ε επίζεκε εκεξνκελία γέλλεζεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζήο) θαη ην 1965 (Ζ πλζήθε πγρψλεπζεο ήηαλ κηα 

ζπλζήθε πνπ ππνγξάθεθε ζηηο Βξπμέιιεο ζηηο 8 Απξηιίνπ ηνπ 1965 θαη 

ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1 Ηνπιίνπ ηνπ 1967. Με ηε ζπλζήθε απηήλ ζπγρσλεχηεθαλ 

νξηζκέλα φξγαλα ησλ ηξηψλ ηφηε Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (Δπξσπατθή 

Κνηλφηεηα Άλζξαθα θαη Υάιπβα, ΔΟΚ θαη Δπξσπατθή Κνηλφηεηα Αηνκηθήο 

Δλέξγεηαο). Ηδξχζεθε έηζη κηα θνηλή Δπηηξνπή (ε γλσζηή «Κνκηζηφλ») θαη γηα 

http://el.wikipedia.org/wiki/18_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1951
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AD%CE%BB%CE%B3%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A7%CE%AC%CE%BB%CF%85%CE%B2%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/23_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1952
http://el.wikipedia.org/wiki/23_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/2002
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
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ηηο ηξεηο Κνηλφηεηεο θαη έλα θνηλφ πκβνχιην ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 

κε θνηλφ πξνυπνινγηζκφ. Ζ θνηλή νλνκαζία «Δπξσπατθέο Κνηλφηεηεο» 

ζεσξείηαη φηη έρεη ηελ αθεηεξία ηεο ζε απηήλ ηε ζπλζήθε. Ζ επίζεκε 

νλνκαζία ηεο ήηαλ "πλζήθε πνπ ηδξχεη έλα θνηλφ πκβνχιην θαη κηα θνηλή 

Δπηηξνπή γηα ηηο Δπξσπατθέο Κνηλφηεηεο" Καηαξγήζεθε απφ ηελ πλζήθε ηνπ 

Άκζηεξληακ ε νπνία θαη ηελ αληηθαηέζηεζε).Απφ ηφηε λέεο δηεπξχλζεηο έρνπλ 

απμήζεη ηνλ αξηζκφ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο θαη νη αξκνδηφηεηέο ηεο έρνπλ 

επεθηαζεί. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ζεσξείηαη σο ε ηζρπξφηεξε έλσζε θξαηψλ 

κέρξη ζήκεξα ζηελ παγθφζκηα ηζηνξία, κε νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ, θνηλσληθφ θαη 

πνιηηηζηηθφ πεξηερφκελν. Ζ ΔΔ απνηειεί ην ηξέρνλ ζηάδην κηαο αλνηρηήο 

δηαδηθαζίαο επξσπατθήο νινθιήξσζεο. Ζ ΔΔ είλαη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο νληφηεηεο ζηνλ θφζκν, κε 493 εθαηνκκχξηα 

θαηνίθνπο θαη ζπλδπαζκέλν νλνκαζηηθφ ΑΔΠ 11,5 ηξηζεθαηνκκχξηα επξψ ην 

2006. Ζ Έλσζε είλαη κηα εληαία αγνξά κε θνηλή εκπνξηθή πνιηηηθή, θνηλή 

αγξνηηθή θαη αιηεπηηθή πνιηηηθή θαη πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή γηα λα βνεζήζεη 

ηηο θησρφηεξεο πεξηθέξεηεο. Δηζήγαγε εληαίν λφκηζκα, ην Δπξψ, πνπ 

πηνζεηήζεθε απφ 15 θξάηε κέιε. Ζ ΔΔ άξρηζε κηα πεξηνξηζκέλε θνηλή 

πνιηηηθή εμσηεξηθψλ θαη αζθαιείαο θαη κηα πεξηνξηζκέλε αζηπλνκηθή θαη 

δηθαζηηθή ζπλεξγαζία πάλσ ζε πνηληθά ζέκαηα. Σα ζεκαληηθά φξγαλα θαη νη 

νξγαληζκνί ηεο ΔΔ πεξηιακβάλνπλ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ην πκβνχιην 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην, ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή 

Σξάπεδα, ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην, θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην. Οη 

πνιίηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ είλαη επίζεο πνιίηεο ηεο ΔΔ: εθιέγνπλ 

άκεζα ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, κηα θνξά θάζε πέληε έηε. Μπνξνχλ λα 

δήζνπλ, λα ηαμηδέςνπλ, λα εξγαζηνχλ, θαη λα επελδχζνπλ ζε άιια θξάηε κέιε 

(κε κεξηθνχο πεξηνξηζκνχο κφλν ζηα λέα θξάηε κέιε). Ο έιεγρνο δηαβαηεξίσλ 

θαη νη ηεισλεηαθνί έιεγρνη ζηα πεξηζζφηεξα εζσηεξηθά ζχλνξα θαηαξγήζεθαλ 

κε ηε πκθσλία ηνπ έλγθελ (Schengen). Σελ πξνεδξία ηεο ΔΔ αζθεί απφ ηελ 

1ε Ηνπιίνπ ηνπ 2009 θαη γηα 6 κήλεο ε νπεδία. 

Κξάηνο Μέινο ηεο Δ.Δ.: Απφ ηνλ Μάην ηνπ 2007, ηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξ. 

Έλσζεο (Δ.Δ.)., ζηα νπνία εθαξκφδεηαη ε πλζήθε Δ.Κ. θαη ην παξάγσγν 

θνηλνηηθφ δίθαην, είλαη πιένλ 27 θαη αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα 

2. 

Υώξεο ΔΟΥ/ΔΕΔ: Ζ πλζήθε Δ.Κ. θαη ην παξάγσγν θνηλνηηθφ δίθαην 

(Οδεγίεο, Καλνληζκνί θιπ.) εθαξκφδεηαη θαη ζηηο ρψξεο ΔΟΥ (Δπξσπατθνχ 

Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ) /ΔΕΔ (Δπξσπατθή Εψλε Διεπζέξσλ πλαιιαγψλ) 

δειαδή ζηε Ννξβεγία, Ηζιαλδία θαη Ληρηελζηάηλ. Δπεηδή ν Καλνληζκφο 

3577/92 εθαξκφδεηαη θαη ζηηο ρψξεο ηνπ ΔΟΥ-ΔΕΔ, ηα πινία πνπ θέξνπλ 

ζεκαία Ννξβεγίαο, Ηζιαλδίαο θαη Ληρηελζηάηλ έρνπλ ην δηθαίσκα δηελέξγεηαο 

πιφσλ ζην εζσηεξηθφ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη 

ηεο ρψξαο καο, εθφζνλ είλαη λενινγεκέλα ζην θχξην λενιφγην ηεο ρψξαο ηνπο 

θαη φρη ζην δεχηεξν λενιφγην.ην ζεκείν απηφ ζεκεηψλεηαη φηη απφ ηηο ελ 

ιφγσ ρψξεο, κφλν ε Ννξβεγία έρεη δεχηεξν λενιφγην (NIS), ηα πινία ηνπ 

νπνίνπ, ζχκθσλα κε δήισζε ηεο ελ ιφγσ ρψξαο, δελ ζα εθηεινχλ κεηαθνξέο 

εκπνξεπκάησλ θαη πεξηεγεηηθνχο πιφεο (θξνπαδηέξεο) ζην εζσηεξηθφ ησλ 

θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. θαη ζπλεπψο θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο καο. 
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Νενιόγηα ησλ Κξαηώλ Μειώλ ηεο Δ.Δ.: Χο λενιφγηα θξαηψλ κειψλ ηεο 

Δ.Δ., λννχληαη ηα λενιφγηα πνπ δηέπνληαη απφ ηελ λνκνζεζία ελφο θξάηνπο 

κέινπο θαη ηεξνχληαη ζε έδαθνο, φπνπ εθαξκφδεηαη ε πλζήθε γηα ηελ Δπξ. 

Κνηλφηεηα θαη ην παξάγσγν θνηλνηηθφ δίθαην (βι. Παξάξηεκα 2). εκεηψλεηαη 

φηη ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε εθηφο ησλ θπξίσλ λενινγίσλ πθίζηαληαη θαη άιια 

λενιφγηα (δεχηεξα ή δηεζλή λενιφγηα θιπ.),ηα νπνία ππφθεηληαη ζηηο εηδηθέο 

δηαηάμεηο (βι. Παξάξηεκα 3) ηεο λνκνζεζίαο θαη απνηεινχλ λενιφγηα ησλ 

θξαηψλ κειψλ,πιελ φκσο ηα πινία πνπ είλαη λενινγεκέλα ζε απηά δελ 

λνκηκνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά λα εθηεινχλ κεηαθνξέο ζην εζσηεξηθφ ηεο 

ρψξαο ηνπο θαη επνκέλσο νχηε θαη ζηε ρψξα καο. πσο πξναλαθέξζεθε, γηα 

λα ζεσξεζεί έλα λενιφγην σο Κξάηνπο Μέινπο ηεο Δ.Δ.,απηφ πξνυπνζέηεη φηη 

ην ζρεηηθφ λενιφγην βξίζθεηαη ζε έδαθνο Κξάηνπο Μέινπο, φπνπ εθαξκφδεηαη 

ε πλζήθε ηεο Δ.K. Γηα ηα πινία πνπ είλαη λενινγεκέλα ζηα λενιφγηα ησλ 

λήζσλ Κέξγθνπειελ (ηκήκα ησλ γαιιηθψλ λφηησλ θαη αληαξθηηθψλ εδαθψλ), 

ησλ νιιαλδηθψλ Αληηιιψλ, ηεο λήζνπ ηνπ Μαλ, ησλ Βεξκνχδσλ θαη ησλ 

λήζσλ Κάπκαλ, επεηδή βξίζθνληαη θαη ππφθεηληαη ζηε λνκνζεζία εδαθψλ, ζηα 

νπνία δελ εθαξκφδεηαη ε πλζήθε (ελ φισλ ή ελ κέξεη) δελ ηζρχεη ν 

Καλνληζκφο 3577/92 θαη σο εθ ηνχηνπ δελ επηηξέπεηαη ε δξαζηεξηνπνίεζή 

ηνπο ζηηο ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο ηεο ρψξαο καο 

Ληκάληα: Ζπεηξσηηθά ιηκάληα λννχληαη φια ηα ιηκάληα ηεο Διιάδνο, ηα νπνία 

βξίζθνληαη ζηε επεηξσηηθή ρψξα (π.ρ. Θεζ/λίθε, Διεπζίλα, Βφινο, Καβάια, 

Ζγνπκελίηζα,Αιεμαλδξνχπνιε, Ηηέα θ.ι.π., θαζψο θαη ηα ιηκάληα ηεο 

Πεινπνλλήζνπ).Αληηζέησο, σο λεζησηηθά ιηκάληα ζεσξνχληαη ηα ινηπά 

ιηκάληα ηεο ρψξαο (Δπβνίαο,Κξήηεο θαη ησλ ινηπψλ λήζσλ). 

Δ/Γ: Δπηβαηεγφ πινίν,  

Σ/Ρ: Σνπξηζηηθφ πινίν,  

Κ/Ε: Κξνπαδηεξφπινην,  

Ο/Γ: Ορεκαηαγσγφ 

 

 

2.5.2  Ζ Γξαζηεξηνπνίεζε ησλ Κξνπαδηεξνπινίσλ 

     

    Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 6 παξάγξαθνο 3 ηνπ Καλνληζκνχ 3577/92, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ απφθαζε C-288/02 ηνπ Γ.Δ.Κ απφ ηελ 1/1/2004 κπνξνχλ λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ κεηαμχ ησλ Διιεληθψλ ιηκέλσλ (Ζπεηξσηηθψλ θαη 

λεζησηηθψλ), φια ηα πινία (Φνξηεγά, δεμακελφπινηα, θξνπαδηεξφπινηα θαη 

επηβαηεγά-ηνπξηζηηθά πινία) πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζε θχξην λενιφγην 

Κξάηνπο Μέινπο ηεο ΔΔ θαη ησλ ρσξψλ ΔΟΥ/ΔΕΔ. 

    χκθσλα κε ην άξζξν 165 ηνπ ΝΓ 187/73 (Κ.Γ.Ν.Γ), φπσο απηφ 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ 344/03 (Παξάξηεκα 4) «Σν δηθαίωκα δηελέξγεηαο 

πεξηεγήζεωλ κεηαμύ ειιεληθώλ ιηκέλωλ ηεο επεηξωηηθήο ρώξαο θαη ηωλ λεζηώλ 

ή κεηαμύ ηωλ λεζηωηηθώλ ιηκέλωλ επεθηείλεηαη ζηα ππό θνηλνηηθή ζεκαία 

επηβαηεγά πινία αλεμαξηήηωο ρωξεηηθόηεηαο, εθόζνλ είλαη εγγεγξακκέλα ζηα 

λενιόγηα ηωλ ινηπώλ θξαηώλ κειώλ, ζην έδαθνο ηωλ νπνίωλ εθαξκόδεηαη ε 

πλζήθε ηεο Δπξωπαϊθήο Κνηλόηεηαο θαη πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ 

απαηηνύληαη γηα λα εθηεινύλ ελδνκεηαθνξέο ζην εζωηεξηθό ηνπ θξάηνπο κέινπο, 
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ηνπ νπνίνπ θέξνπλ ηε ζεκαία». Έηζη δελ πθίζηαηαη πιένλ δηάθξηζε ησλ 

ειιεληθψλ επηβαηεγψλ ηνπξηζηηθψλ (Δ/Γ-Σ/Ρ) θαη θξνπαδηεξνπινίσλ (Κ/Ε) κε 

ηα αληίζηνηρα θνηλνηηθά (ήηνη εγγεγξακκέλα ζηα λενιφγηα ησλ ινηπψλ θξαηψλ 

κειψλ,ζην έδαθνο ησλ νπνίσλ εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Δπξσπατθήο 

Κνηλφηεηαο) ή ηα εγγεγξακκέλα ζηα λενιφγηα θαη θέξνληα ηε ζεκαία ρψξαο 

ηνπ Δ.Ο.Υ/Δ.Ε.Δ.., σο πξνο ην δηθαίσκα παξαιαβήο θαη κεηαθνξάο επηβαηψλ 

γηα αλαςπρή ή πεξηήγεζε
27

 ζηελ ειιεληθή επεηξσηηθή ρψξα θαη ηα λεζηά, 

αλεμαξηήησο ρσξεηηθφηεηαο ησλ πινίσλ απηψλ. 

    Σα θξνπαδηεξφπινηα πνπ είλαη εγγξακκέλα ζε θχξην λενιφγην ησλ θξαηψλ 

κειψλ ηεο Δ.Δ θαη ησλ ρσξψλ ΔΟΥ/ΔΕΔ, δξαζηεξηνπνηνχληαη ειεχζεξα ζην 

εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο καο. Απελαληίαο γηα λα κπνξνχλ ηα πινία 

δεχηεξνπ/δηεζλνχο λενινγίνπ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ (Παξαξηήκαηα 3) ζηηο 

ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο ηεο ρψξαο καο, ζα πξέπεη πξψηα λα δηαπηζηψλεηαη 

ην δηθαίσκα πξφζβαζήο ηνπο ζηηο ελδνκεηαθνξέο ηεο ρψξαο λενιφγεζεο ηνπ 

πινίνπ θαη ελ ζπλερεία λα ηνπο παξέρεηαη ην δηθαίσκα εθηέιεζεο πεξηήγεζεο 

(θξνπαδηέξαο) ζηελ Διιάδα. Πξνο ηνχην, νη Ληκεληθέο Αξρέο ζα απαηηνχλ ηελ 

πξνζθφκηζε βεβαίσζεο απφ ηνλ πξάθηνξα ηνπ πινίνπ.
28   

      
πγθεθξηκέλα ηα θξνπαδηεξφπινηα ηξίησλ ρσξψλ θαη‟αξράο δελ επηηξέπεηαη 

λα δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ηεο ρψξαο καο. Χζηφζν ηα πινία λενινγίνπ 

ηξίησλ ρσξψλ θαζψο επίζεο θαη ηα „θνηλνηηθά‟ πνπ δελ δηθαηνχληαη λα 

εθηεινχλ ζαιάζζηεο πεξηεγήζεηο ζην εζσηεξηθφ ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηνπο 

ιφγνπο πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ, επηηξέπνληαη ηα εμήο:  

i) Πξνζέγγηζε ζε ελδηάκεζα ειιεληθά ιηκάληα φηαλ ε αξρηθή επηβίβαζε θαη ε 

ηειηθή απνβίβαζε ησλ επηβαηψλ γίλεηαη ζε ιηκέλα ηνπ εμσηεξηθνχ. 

ii) Δπηβίβαζε επηβαηψλ ζε ιηκάλη ηνπ εζσηεξηθνχ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη 

επηβάηεο ζα απνβηβαζζνχλ νξηζηηθά ζε ιηκάλη ηνπ εμσηεξηθνχ.  

iii)Απνβίβαζε ζε ιηκάλη ηνπ εζσηεξηθνχ επηβαηψλ, νη νπνίνη έρνπλ επηβηβαζζεί 

ζην πινίν απφ ιηκάλη ηνπ εμσηεξηθνχ.  

    Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φκσο φηη ηα Κ/Ε ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ δελ 

έρνπλ δηθαίσκα παξαιαβήο επηβαηψλ απφ ειιεληθά ιηκάληα γηα πεξηήγεζε ζε 

απηά, έζησ θαη αλ ε πεξηήγεζε πξνεθηείλεηαη ζε ιηκάληα ηνπ εμσηεξηθνχ, 

εθφζνλ ην ιηκάλη νξηζηηθήο απνβίβαζεο είλαη ειιεληθφ. 

    Σέινο ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη εμαθνινπζεί λα κελ επηηξέπεηαη ε 

παξαιαβή επηβαηψλ απφ αθεηήξην ή ελδηάκεζα ειιεληθά ιηκάληα πξνθεηκέλνπ 

ζηε ζπλέρεηα λα απνβηβαζζνχλ νξηζηηθά ζε άιιν ειιεληθφ ιηκάλη, εθφζνλ 

απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε Κ/Ε αλεμάξηεηα απφ ηε ζεκαία ηνπο (ειιεληθή, 

θνηλνηηθή ή ηξίηεο ρψξαο), θαζφζνλ απηφ ζπληζηά αθηνπινΐα πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ Δ/Γ θαη Ο/Γ πινία ή Δπηβαηεγά, ζχκθσλα κε ηηε 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2932/2001 θαη ηνπ άξζξνπ 168 Α, ην νπνίν πξνζηέζεθε  ζηνλ 

ΚΓΝΓ κε ην ΠΓ. 344/2003 θαη ην νπνίν νξίδεη ηα εμήο: 

 

 

 
27. βι. Ν. 2743/99 (Α211) θαη Π.Γ. 122/95 (Α75), ηνπ νπνίνπ ε εθαξκνγή επεθηείλεηαη θαη ζηα ππφ θνηλνηηθή 

ζεκαία πινία θαζψο θαη ησλ ρσξψλ ΔΟΥ/ΔΕΔ, ηα νπνία έρνπλ δηθαίσκα δξαζηεξηνπνίεζεο ζηηο ζαιάζζηεο 
ελδνκεηαθνξέο ηεο ρψξαο θξάηνπο κέινπο φπνπ είλαη εγγεγξακκέλα (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 5). 
28. «ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΣΩΝ ΛΗΜΔΝΗΚΩΝ ΑΡΥΩΝ» (εγθύθιηνο Τ.Δ.Ν 1151.65/1/2005). 
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α) Πξνυπνζέζεηο δξνκνιφγεζεο 

1) Οη ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο κεηαμχ ειιεληθψλ επεηξσηηθψλ ιηκέλσλ 

εθηεινχληαη απφ επηβαηεγά θαη νρεκαηαγσγά πινία, επηβαηεγά ή θνξηεγά 

πινία, εθφζνλ είλαη λενινγεκέλα ζηελ Διιάδα, ή άιιν θξάηνο κέινο ηεο 

Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο (ΔΚ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) 

θαη θέξνπλ ηε ζεκαία ηνπ.  

2) Σν πξνζσπηθφ ησλ παξαπάλσ πινίσλ, πνπ δελ έρεη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα, 

πξέπεη λα θαηέρεη πηζηνπνηεηηθφ ειιελνκάζεηαο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο. 

3) Σν πινίν θαη ν πινηνθηήηεο πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ 

πεξηπηψζεσλ α, β, δ, ε θαη ζη ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη ησλ παξαγξάθσλ 3, 4 θαη 

5 ηνπ άξζξνπ ηξίηνπ ηνπ λ. 2932/2001, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. 

4) ια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζηειέρσζε ησλ παξαπάλσ πινίσλ 

ρσξεηηθφηεηαο θάησ ησλ 650 κνλάδσλ ππνινγηζκνχ , ζχκθσλα κε ηε δηεζλή 

ζχκβαζε ηνπ 1969 "Γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ πινίσλ", ηελ 

νπνία θχξσζε ν Ν. 1373/1983 (Α'92), ξπζκίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 

ειιεληθήο λνκνζεζίαο.  

β) Γηαδηθαζία δξνκνιφγεζεο: 

1) Ο πινηνθηήηεο ππνβάιιεη δήισζε ζην Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο έλα 

κήλα πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ δξνκνινγίσλ ηνπ πινίνπ, ζηελ νπνία 

αλαγξάθεη ηελ επσλπκία θαη ηελ έδξα ηεο εηαηξείαο ηνπ θαη πξνθεηκέλνπ πεξί 

θπζηθνχ πξνζψπνπ ην νλνκαηεπψλπκν, ηελ θαηνηθία ηνπ θαη ηελ ηζαγέλεηα 

ηνπ. Αλ έρεη έδξα ή θαηνηθεί ζε άιιν θξάηνο-κέινο αλαγξάθεη επίζεο φηη έρεη 

θαηά λφκν δηνξίζεη εθπξφζσπν, δηαρεηξηζηή θαη αληίθιεην ηνπ ζηελ Διιάδα 

θαη εγθαηαζηήζεη γξαθείν ζε απηήλ θαη αλαγξάθεη ηα ζηνηρεία ηνπ δηνξηζκνχ. 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα αλαγξάθεη ηα ζηνηρεία πξνζδηνξηζκνχ ηνπ πινίνπ θαη ηα 

δξνκνιφγηα πνπ ζα εθηειεί. 

2) Σν Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο κπνξεί λα ηξνπνπνηεί ηα δξνκνιφγηα 

ηεο δήισζεο αλ θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα φηη παξεκπνδίδεηαη ε εμππεξέηεζε 

ησλ γξακκψλ ηνπ γεληθνχ δηθηχνπ αθηνπιντθψλ ζπγθνηλσληψλ ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην Ν. 2932/2001  

3) Καηά ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο γηα δξνκνιφγεζε πινίνπ θαηαηίζεηαη 

παξάβνιν ππέξ ηνπ "Λνγαξηαζκνχ Αθηνπιντθψλ πγθνηλσληψλ", ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα ζηελ παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ πέκπηνπ ηνπ Ν. 2932/ 2001. 

4) Γηα ηελ δηαθνπή ησλ δξνκνινγίσλ ηνπ πινίνπ, ην Τπνπξγείν θαη νη θαηά 

ηφπνπο Ληκεληθέο Αξρέο, ελεκεξψλνληαη εγγξάθσο δεθαπέληε (15) 

ηνπιάρηζηνλ εκέξεο λσξίηεξα. 
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2.5.3 Σν ζεζκηθό πιαίζην ηεο ζηειέρσζεο ησλ Κ/Ε 

 

 

• Πινία θξαηώλ κειώλ ηεο Δ.Δ θαη ηωλ ρωξώλ ΔΟΥ/ΔΕΔ 

 

1) Κξνπαδηεξφπινηα ρσξεηηθφηεηαο άλσ ησλ 650 GT 

 

    ε φηη αθνξά ην ζέκα ηεο ζηειέρσζεο ησλ Κ/Ε άλσ ησλ 650 GT πνπ 

δηθαηνχληαη λα εθηεινχλ ζαιάζζηεο πεξηεγήζεηο κεηαμχ ησλ ιηκέλσλ ηεο 

επεηξσηηθήο αθηνγξακκήο, ηεο επεηξσηηθήο αθηνγξακκήο θαη ησλ λεζηψλ ή 

κεηαμχ ησλ λεζησηηθψλ ιηκέλσλ ηεο ρψξαο καο, ζα εθαξκφδεηαη ε λνκνζεζία 

ηνπ θξάηνπο ηεο ζεκαίαο (C-288/02 Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ,ζεκεία 54,55,56) πνπ θέξεη ην πινίν (Flag State 

Regime). 

 

2) Κξνπαδηεξφπινηα ρσξεηηθφηεηαο θάησ ησλ 650 GT 

 

    Δάλ πξφθεηηαη γηα Κ/Ε κηθξφηεξα ησλ 650 GT (άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 

θαλνληζκνχ 3577/92) ζηα ζέκαηα ζηειέρσζεο  εθαξκφδεηαη ε ειιεληθή 

λνκνζεζία (Ννκνζεζία ηνπ Κξάηνπο Τπνδνρήο - Host State Regime), 

αλεμαξηήησο εάλ πξφθεηηαη γηα ζαιάζζηεο πεξηεγήζεηο κεηαμχ ιηκέλσλ ηεο 

επεηξσηηθήο αθηνγξακκήο ή κεηαμχ ιηκέλσλ ηεο επεηξσηηθήο αθηνγξακκήο 

θαη ησλ λεζηψλ ή κεηαμχ ησλ λεζησηηθψλ ιηκέλσλ ηεο ρψξαο καο. 

 

• Πινία αλεμαξηήηνπ ζεκαίαο 

 

Κξνπαδηεξφπινηα δηεζλψλ πιφσλ 

 

   Σα θξνπαδηεξφπινηα, αλεμαξηήησο ζεκαίαο (θνηλνηηθήο ή ηξίηεο ρψξαο) θαη 

ρσξεηηθφηεηαο, εθφζνλ δηελεξγνχλ πεξηεγεηηθνχο πιφεο κε αθεηήξην ή θαη 

ηεξκαηηθφ ιηκέλα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη παξάιιεια πξνζεγγίδνπλ ζε ειιεληθνχο 

ιηκέλεο, ην θαζεζηψο ζηειέρσζεο θαζνξίδεηαη απφ ηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο 

ηεο ζεκαίαο πνπ θέξεη ην πινίν (Flag State Regime). 

 

 

 

 

 

 
 
ηηο πεξηπηψζεηο πξνζέγγηζεο Κ/Ε κε ζεκαία ηξίησλ ρσξψλ ή θνηλνηηθψλ κε λνκηκνπνηνχκελσλ λα δηελεξγνχλ 

πεξηεγήζεηο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο καο, πξέπεη λα επηθεληξψλεηαη ε πξνζνρή ζην ζέκα ηεο απνβίβαζεο 
επηβαηψλ ειέγρνληαο, αλ νη νξηζηηθά απνβηβαδφκελνη επηβάηεο ζην ιηκάλη, είραλ επηβηβαζζεί ζε ειιεληθφ 
ιηκάλη,γεγνλφο πνπ φπσο επηζεκάλζεθε αλσηέξσ απαγνξεχεηαη. 
Κπξψζεηο: ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο κε ζπκκφξθσζεο ησλ ππεπζχλσλ κε ηα αλσηέξσ εθηεζέληα ζα πξέπεη λα 
θηλνχληαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ επηβνιή δηνηθεηηθψλ θαη πνηληθψλ θπξψζεσλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία 
(άξζξα 165, 166 θαη 180 ηνπ ΚΓΝΓ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν Γσδέθαην ηνπ Ν. 2372/96 
(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 6). 
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2.5.4  Οη απαηηήζεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ ζηειέρσζε ησλ Κ/Ε 

 

    Γηα ηα Κ/Ε, πνπ ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα πην πάλσ ζε φηη αθνξά ην 

ζέκα ηεο ζηειέρσζήο ηνπο εθαξκφδεηαη, ε Διιεληθή λνκνζεζία
29

 (σο Κξάηνο 

Τπνδνρήο), ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: ε νιηθή ρσξεηηθφηεηα ηνπ πινίνπ απνηειεί 

ζχκθσλα κε ηελ εζληθή καο λνκνζεζία θξηηήξην γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

δηθαηψκαηνο εξγαζίαο επί πινίσλ ησλ θαηφρσλ νξηζκέλσλ απνδεηθηηθψλ 

λαπηηθήο ηθαλφηεηαο, θαζψο θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο νξγαληθήο ζχλζεζεο 

πιεξψκαηνο ησλ πινίσλ θαη΄ εθαξκνγή ησλ αληίζηνηρσλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ 

ηεο λνκνζεζίαο. 

   χκθσλα κε ηελ αξηζ. 2311.10 / 21 / 94 / 12-07-94 εγθχθιην δηαηαγή ΤΔΝ / 

ΓΝΔΡ 1Ο, γηα ηα ππφ Διιεληθή ζεκαία Κ/Ε πνπ εκπίπηνπλ ζηελ εθαξκνγή 

ησλ απαηηήζεσλ ηεο Γηεζλνχο πκβάζεσο 1969 (θαηακέηξεζε ρσξεηηθφηεηαο 

ζε ν.ρ. ), ζα πξέπεη νη πινηνθηήηεο ηνπο λα ππνβάιινπλ, εθφζνλ επηζπκνχλ, 

αίηεζε ζε ΤΔΝ / ΚΔΔΠ, κε ηελ νπνία ζα δεηνχλ ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ ή 

βεβαίσζεο ή θαηαρψξηζε ζηε ζηήιε Παξαηεξήζεηο (Remarks) ηνπ ππάξρνληνο 

Γηεζλνχο Πηζηνπνηεηηθνχ Υσξεηηθφηεηαο , εγγξαθήο ζηελ νπνία ζα 

αλαθέξεηαη ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ πινίνπ θαηακεηξεζέληνο ζχκθσλα κε ηνπο 

εζληθνχο θαλνληζκνχο (θ.ν.ρ./θ.θ.ρ.), έηζη ψζηε νη Ληκεληθέο Αξρέο κε βάζε ηε 

ρσξεηηθφηεηα απηή λα πξνζδηνξίδνπλ ηελ νξγαληθή ζχλζεζε πιεξψκαηνο ηνπ 

πινίνπ. Γπλάκεη ηνπ θαλνληζκνχ 3577/92, ε ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη 

πιένλ θαη γηα ηα ππφ θνηλνηηθή ζεκαία πινία πνπ είλαη θαηακεηξεκέλα 

ζχκθσλα κε ηε Γ.. 1969. 

    Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία φκσο δελ απνηειεί ππνρξέσζε αιιά παξέρεη 

δπλαηφηεηα, άξα ζηελ πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ηα πινία απηά δελ 

θαηακεηξεζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο εζληθνχο θαλνληζκνχο, ηφηε γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο νξγαληθήο ηνπο ζχλζεζεο ζα ιεθζεί ππφςε ε ρσξεηηθφηεηα 

πνπ αλαθέξεηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ θαηακέηξεζήο ηνπο (ζε ν.ρ.) θαη ζα ηχρνπλ 

αλάινγα εθαξκνγήο νη δηαηάμεηο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο νξγαληθήο 

ζχλζεζεο πιεξψκαηνο
30

.  

    Δπηπιένλ ζηα πιαίζηα ηεο ειεχζεξεο δηαθίλεζεο πνπ πξνβιέπεη ε ζπλζήθε 

γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ.) θαη ηελ ίδξπζε ηνπ Δπξσπατθνχ 

Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) «...ειεύζεξε θπθινθνξία ηωλ εξγαδνκέλωλ...», 

απαίηεζε ηεο εζληθήο καο λνκνζεζίαο
31

 φζνλ αθνξά ηε ζηειέρσζε ησλ πινίσλ 

είλαη φηη «Τπήθννη Κξαηώλ Μειώλ ηωλ Δπξωπαϊθώλ Κνηλνηήηωλ, πνπ έρνπλ 

ηελ ηδηόηεηα ηνπ λαπηηθνύ ζύκθωλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ Κξάηνπο ηνπο, έρνπλ 

ηελ ίδηα δπλαηόηεηα πξνζβάζεωο ζε ζέζεηο εξγαζίαο επί Διιεληθώλ Δκπνξηθώλ  

 

 
29. Τπφ ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 2 ηνπ Άξζξνπ 87 ηνπ ΝΓ 187/73 πεξί ΚΓΝΓ θαη ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ ίδηνπ Ν. 
Γηαηάγκαηνο, νη νξγαληθέο ζπλζέζεηο ησλ θξνπαδηεξνπινίσλ κε ρσξεηηθφηεηα κηθξφηεξε ησλ 650 gt θαζνξίδνληαη 

(ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Διιεληθή λνκνζεζία) απφ ην Π.Γ. 177 / 74 « Πεξί νξγαληθήο ζπλζέζεσο ησλ 
πιεξσκάησλ ησλ επηβαηεγψλ ( αθηνπιντθψλ-κεζνγεηαθψλ- ηνπξηζηηθψλ ) πινίσλ » ( Α 64 ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε 
– ζπκπιεξψζεθε κε ην Π.Γ. 581 / 77 ( Α 191 ), ην Π.Γ. 230 /84 ( Α 85 ) θαη ην Π.Γ. 319 /96 ( Α 216 ) . 
(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 9) 
30.  ζνλ αθνξά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο νξγαληθήο ζχλζεζεο πξνζσπηθνχ κεραλνζηαζίνπ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 
δηαηάμεσλ πεξί νξγαληθήο ζχλζεζεο πιεξψκαηνο ηζρχεη: 1 KW = 1,36 HP θαη 1HP = 0,7351 KW. 
31.  Π.Γ 12/93 παξάγξαθνο 2 (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 10) 
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Πινίωλ κε εθείλε πνπ επηθπιάζζεηαη από ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο 

Ννκνζεζίαο γηα ηνπο Έιιελεο λαπηηθνύο εμαηξνπκέλεο ηεο ζέζεωο ηνπ 

πινηάξρνπ θαη ηνπ λνκίκνπ αλαπιεξωηή ηνπ». Οη ππεξεηνχληεο ζε απηφ πξέπεη 

λα έρνπλ, εθηφο απφ ηα πξνβιεπφκελα γηα ηελ εηδηθφηεηά ηνπο θαη ηε ζέζε 

λαπηνιφγεζεο απνδεηθηηθά λαπηηθήο ηθαλφηεηαο θαη πηζηνπνηεηηθά, ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ λαπηηθνχ
32

 (ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ Κξάηνπο πξνέιεπζήο 

ηνπο) θαη λα είλαη ππήθννη Κξάηνπο - Μέινπο ηεο Δ.Δ. ή ηνπ Δ.Ο.Υ / EZE. 

Ναπηνιφγεζε  λαπηηθνχ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο
33

 επηηξέπεηαη αλ «...δελ 

πξνζθέξνληαη ππήθννη Κξάηνπο-Μέινπο ηεο Δ.Δ. ή ηνπ Δ.Ο.Υ/ΔΕΔ λαπηηθνί 

ζηεξνύκελνη ηνπ πξνβιεπνκέλνπ απνδεηθηηθνύ λαπηηθήο ηθαλόηεηνο ή 

πξνζθέξνληαη ππό όξνπο αληηθείκελνπο εηο ηαο πεξί κηζζνινγίνπ θαη όξωλ 

εξγαζίαο δηαηάμεηο» .Δπηπιένλ «ν αξηζκόο ηωλ θαηά ηαο δηαηάμεηο ηεο 

πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ πξνζιακβαλνκέλωλ αιινδαπώλ δελ δύλαηαη λα 

ππεξβεί ην ελ ηέηαξηνλ ηεο νξγαληθήο ζπλζέζεωο ηνπ πιεξώκαηνο, όπεξ 

αλώηαηνλ όξηνλ, δύλαηαη δηα Π. Γηαηάγκαηνο λα κεηνύληαη θαη δηαθνξνπνηήηαη 

αλαιόγωο ηεο θαηεγνξίαο ηωλ πινίωλ θαη ηεο εηδηθόηεηνο ηωλ λαπηηθώλ.» 

 

2.5.5  Κνηλσληθή αζθάιηζε θαη ακνηβή 

 

   Οη λαπηηθνί ζε Κ/Ε ππφ νπνηαδήπνηε ζεκαία Κξάηνπο-Μέινπο ηεο Δ.Δ. ή 

ηνπ Δ.Ο.Υ/ΔΕΔ., πνπ κπνξνχλ λα εθηεινχλ κεηαθνξέο κεηαμχ ιηκέλσλ ηεο 

επεηξσηηθήο αθηνγξακκήο θαη ησλ λεζηψλ ή κεηαμχ ησλ λεζησηηθψλ ιηκέλσλ 

ηεο ρψξαο καο, γηα ηα νπνία εθαξκφδεηαη ε Διιεληθή λνκνζεζία, σο πξνο ηε 

ζηειέρσζε (σο Κξάηνο Τπνδνρήο) ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζηηο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, ζα πξέπεη λα ππάγνληαη ζε θαζεζηψο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο
34

 Κξάηνπο-Μέινπο ηεο Δ.Δ. ή ηνπ Δ.Ο.Υ/ΔΕΔ. πνπ,θαηά θαλφλα, 

πξέπεη λα είλαη απηφ ηνπ θξάηνπο ηεο ζεκαίαο ηνπ πινίνπ. 

    Πξνο δηαζθάιηζε ησλ λαπηεξγαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα 

θξνπαδηεξφπινηα ε ειιεληθή λνκνζεζία ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 

3409/2005 νξίδεη ηα εμήο: Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ιεμηπξφζεζκνπ λαπηνινγίνπ 

επηβαηεγψλ πινίσλ πνπ εθηεινχλ πεξηεγεηηθνχο πιφεο θαη επεθηείλνπλ ηνπο 

πιφεο απηνχο ζην εμσηεξηθφ ή θξνπαδηεξφπινησλ πνπ εθηεινχλ πιφεο κεηαμχ 

ιηκέλσλ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ή κφλνλ εμσηεξηθνχ, νιηθήο 

ρσξεηηθφηεηαο άλσ ησλ 1.500 θφξσλ, θαηαηίζεηαη απφ ηνλ πινηνθηήηε ζην 

Ν.Α.Σ. εγγπεηηθή επηζηνιή ηξάπεδαο αλαγλσξηζκέλεο απφ ηελ Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο, πνζνχ  ίζνπ  κε  ηηο  πξνυπνινγηζζείζεο  αζθαιηζηηθέο  εηζθνξέο.  Οη  

 

 
32. Ζ ειιεληθή λνκνζεζία ιφγσ ηεο ηειεπηαίαο εμαίξεζεο έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ην θνηλνηηθφ δίθαην θαη ην 
άξζξν 39 ΔΚ πνπ πξεζβεχεη ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπί ηνπ ζέκαηνο απηνχ κάιηζηα ε 
Δπξσπατθή Δπηηξνπή άζθεζε πξνζθπγή θαηά ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (Γ.Δ.Κ) ην νπνίν κε ηελ απφθαζε C-460/08 ηεο 10εο Γεθεκβξίνπ 2009 (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

11) θαηαδηθάδεη ην Διιεληθφ Κξάηνο αλαθέξνληαο φηη: «Ζ Διιεληθή Γεκνθξαηία, δηαηεξώληαο ζηε λνκνζεζία ηεο 
ηελ απαίηεζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο γηα ηελ πξόζβαζε ζηηο ζέζεηο πινηάξρνπ θαη αμηωκαηηθνύ(ππνπινηάξρνπ) ζε 
όια ηα ππό ειιεληθή ζεκαία πινία, παξέβε ηηο ππνρξεώζεηο πνπ ππέρεη από ην άξζξν 39 ΔΚ.».Ζ Διιεληθή 
Κπβέξλεζε ππνρξενχηαη πιένλ φπσο πξνζαξκφζεη ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία ηεο κε ην θνηλνηηθφ 
δίθαην,ηξνπνπνηφληαο ην Π.Γ 12/93. 
33. Άξζξν 88 παξάγξαθνο 1 β. Κ.Γ.Ν.Γ 
34. Γηα ηα πεξί αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ζεκάησλ ηνπ Ν.Α.Σ βι. επηπιένλ ην Ν.3409/2005 
άξζξν 24 (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 12). 
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πξνυπνινγηζζείζεο εηζθνξέο γλσζηνπνηνχληαη απφ ηε Γηεχζπλζε Δηζθνξψλ 

θαη Πφξσλ ηνπ Ν.Α.Σ. ζηνλ πινηνθηήηε εληφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία 

έθδνζεο ηνπ λαπηνινγίνπ. Ζ δηάηαμε απηή εθαξκφδεηαη θαη ζε πεξίπησζε 

νπνηεδήπνηε δεηεζεί εμφθιεζε ηνπ λαπηνινγίνπ εληφο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηνπ. 

    Μεηά ηελ εθθαζάξηζε ηνπ λαπηνινγίνπ δελ θαηαβάιινληαη νξηζηηθά νη 

ηαθηηθέο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ην Ν.Α.Σ. επηζηξέθεη ζηνλ πινηνθηήηε ηελ 

θαηαηεζείζα εγγπεηηθή επηζηνιή, αθνχ δηαπηζησζεί πξνεγνπκέλσο ε ηήξεζε 

ησλ αθφινπζσλ πξνυπνζέζεσλ: 

α) ηεξνχληαη νη απαηηήζεηο ηεο νξγαληθήο ζχλζεζεο πιεξψκαηνο ηνπ πινίνπ 

σο πξνο ηελ ππνρξέσζε λαπηνιφγεζεο ειάρηζηνπ αξηζκνχ Διιήλσλ λαπηηθψλ 

αλά εηδηθφηεηα, 

β) λαπηνινγείηαη ζην πινίν επηπιένλ ηεο νξγαληθήο ζπλζέζεσο πιεξψκαηνο 

έλαο ηνπιάρηζηνλ ζπνπδαζηήο Α.Δ.Ν. (Πινίαξρνο ή Μεραληθφο), εθφζνλ 

πξνζθέξνληαη, ή ε ππνρξέσζε απηή, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Τ.Δ.Ν., 

εθπιεξνχηαη κε ηε λαπηνιφγεζε ηνπ ζπνπδαζηή Α.Δ.Ν. ζε άιιν πινίν ηεο 

απηήο δηαρεηξίζεσο, ππφ ειιεληθή ή μέλε ζεκαία ζχκθσλα κε ηηο λφκηκεο 

πξνυπνζέζεηο, 

γ) πθίζηαηαη έγθξηζε ηνπ Τ.Δ.Ν. γηα ηε λαπηνιφγεζε αιινδαπψλ λαπηηθψλ 

ζηηο ζέζεηο Διιήλσλ λαπηηθψλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ νξγαληθή ζχλζεζε 

πιεξψκαηνο ηνπ πινίνπ. 

    Πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηνχλ ηα παξαπάλσ, ν πινηνθηήηεο θαηαζέηεη 

δήισζε ζην Ν.Α.Σ. πεξί απαξέγθιηηεο ηήξεζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ 

νξίδνληαη. Δθφζνλ δελ εθπιεξνχληαη νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, ν 

πινηνθηήηεο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη ζην Ν.Α.Σ. γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

κε εθπιήξσζεο απηψλ ηε δηθή ηνπ ηαθηηθή εηζθνξά, θαζψο επίζεο θαη ηελ 

ηαθηηθή εηζθνξά ησλ λαπηηθψλ γηα ην ζχλνιν ηεο νξγαληθήο ζχλζεζεο 

πιεξψκαηνο ηνπ πινίνπ, κε βάζε ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά νηθεία πιινγηθή 

χκβαζε, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ λαπηνινγεκέλσλ αιινδαπψλ λαπηηθψλ. 

ηελ πεξίπησζε απηή ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαηαπίπηεη θαηά ην πνζφ πνπ 

αληηζηνηρεί ζηηο νθεηιφκελεο εηζθνξέο. 

    Σν ρξνληθφ δηάζηεκα εθθαζάξηζεο ηνπ λαπηνινγίνπ δελ δχλαηαη λα ππεξβεί 

ηηο δεθαπέληε εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηνπ ζην Ν.Α.Σ. θαη 

ηπρφλ ππέξβαζε ηνπ ρξνληθνχ απηνχ νξίνπ ζπλεπάγεηαη ηελ απηφκαηε 

επηζηξνθή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζηνλ πινηνθηήηε. 

    Απφ ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο, πνπ ηζρχεη θαη γηα ηα λαπηνιφγηα 

πνπ αληηθαζίζηαληαη ή εμνθινχληαη κεηά ηε 15.10.2005, ζε θακία πεξίπησζε 

δελ ζίγνληαη ηα αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ απφ ηε 

ζαιάζζηα ππεξεζία ηνπο ζην πινίν θαη νη ηαθηηθέο εηζθνξέο δελ δχλαηαη λα 

αλαδεηεζνχλ απφ νπνηνλδήπνηε θαη γηα νπνηαδήπνηε αηηία. 

    Καη‟ εμαίξεζε ν εξγαδφκελνο πνπ απαζρνιείηαη ζε Κ/Ε ππφ ζεκαία θξάηνπο 

κέινπο θαη ακείβεηαη γηα ηελ απαζρφιεζε απηή απφ επηρείξεζε ή πξφζσπν 

πνπ εδξεχεη ή θαηνηθεί ζην έδαθνο άιινπ θξάηνπο κέινπο, ππφθεηηαη ζηε 

λνκνζεζία ηνπ ηειεπηαίνπ απηνχ Κξάηνπο, αλ θαηνηθεί ζην έδαθφο ηνπ. Ζ 

επηρείξεζε ή ην πξφζσπν πνπ θαηαβάιιεη ηελ ακνηβή ζεσξείηαη σο ν 

εξγνδφηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο απηήο (άξζξν 14 παξ. 2γ ηνπ 

Καλνληζκνχ 1408/71). 
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   Σέινο, φζνλ αθνξά ηνπο φξνπο ακνηβήο θαη εξγαζίαο ησλ ππφςε λαπηηθψλ, 

απηνί δελ κπνξνχλ λα ππνιείπνληαη ησλ ειαρίζησλ νξίσλ πνπ θαζνξίδνπλ νη 

αληίζηνηρεο νηθείεο Διιεληθέο πιινγηθέο πκβάζεηο Ναπηηθήο Δξγαζίαο. 
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ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 
 

« Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΧΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΣΖ ΚΡΟΤΑΕΗΔΡΑ » 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 
 

Ζ Δπξσπατθή πνιηηηθή απειεπζέξσζεο ηεο θξνπαδηέξα 

(cabotage) 

 

 
 

1.1 Ζ θνηλή λαπηηιηαθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο  

θξνπαδηέξαο 

 

 

    Ζ Δ.Δ ζηα πιαίζηα ηεο δεκηνπξγίαο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο,
35 

έζεζε σο 

απηνζθνπφ ηελ δεκηνπξγία κηαο ηζρπξήο θαη άθξσο αληαγσληζηηθήο 

λαπηηιηαθήο πνιηηηθήο,θνηλή γηα ηηο ρψξεο πνπ ηελ απαξηίδνπλ.Απν ην 1985-87 

θχξηνο ζηφρνο ηεο Δ.Δ ήηαλ ε δεκηνπξγία κίαο εζσηεξηθήο αγνξάο κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ κειψλ,ζηελ νπνία ζα γηλφηαλ ειεχζεξα θαη ρσξίο δαζκνινγηθά 

εκπφδηα ή θξαγκνχο ε δηαθίλεζε ησλ πξνζψπσλ,ησλ αγαζψλ,ησλ ππεξεζηψλ 

θαη ησλ θεθαιαίσλ.Ζ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ πξνυπφζεηε ηελ χπαξμε ελφο 

θνηλνχ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαζψο θαη ηελ άξζε 

φισλ ησλ θπζηθψλ θαη ηερληθψλ εκπνδίσλ. Δπηπιένλ θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο, 

γηα ηελ πξνψζεζε ηεο λέαο απηήο αγνξάο, απνηέιεζε ε αλάγθε εθαξκνγήο εθ 

κέξνπο φισλ ησλ κειψλ ηεο Δ.Δ λέσλ πνιηηηθψλ πνπ ζα είραλ σο θεληξηθφ 

ζηφρν ηελ πινπνίεζε ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο ζηνλ ρψξν ησλ 

ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ. 

    Ζ θνηλή απηή δξάζε έιαβε ζάξθα θαη νζηά κε πξσηνβνπιία ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία εμεηδίθεπζε φιε απηή ηελ πξνζπάζεηα 

θάλνληαο ιφγν γηα ηελ θνηλή λαπηηιηαθή πνιηηηθή ηεο Δ.Δ ζηνλ ρψξν ησλ 

ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ,θνκκάηη ησλ νπνίσλ είλαη θαη ε αγνξά ηεο θξνπαδηέξαο 

πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

    Σν 1987 ηίζεηαη ζε εθαξκνγή ε πξψηε θάζε ηεο θνηλήο λαπηηιηαθήο 

πνιηηηθήο, πνπ εθθξάδεηαη κε ην παθέην ησλ θαλνληζκψλ
36 

4055/86, 4056/86, 

4057/86 θαη 4058/86 πνπ αθνξνχλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ δήηεζε ησλ 

ππεξεζηψλ γηα ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ζην δηεζλέο θαη ελδνθνηλνηηθφ 

εκπφξην.θνπφο ησλ θαλνληζκψλ απηψλ ήηαλ ε απειεπζέξσζε ηεο 

λαπηηιηαθήο αγνξάο απφ ην ζχλνιν ησλ θξαηηθψλ πεξηνξηζκψλ θαη ε 

δεκηνπξγία ελφο αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηηο ελδνθνηλνηηθέο ζαι. 

κεηαθνξέο. 

 

 
35. Καδάθνο Π. «Ζ νινθιήξωζε ηεο εζωηεξηθήο αγνξάο ηεο Δ.Δ», θεθ 8, ζην Μαξαβέγηαο Ν.-Σδηληζηδέιεο 
Μ,(1995), «Ζ νινθιήξωζε ηεο Δ.Δ» , εθδ. Θεκέιην,Αζήλα,ζει.241-285 
36. Θεσδνξφπνπινο ση.(1998) «Ζ Ναπηηιηαθή Πνιηηηθή ηεο Δ.Δ»,θεθ. 3,ζει. 36-44. 



 30 

    Σσλ ξπζκίζεσλ απηψλ εμαηξέζεθε ε θαηάξγεζε ηνπ „cabotage‟,ε νπνία 

απνηέιεζε βέβαηα βαζηθφ αληηθείκελν ηεο δεχηεξεο θάζεο
37

 ηεο θνηλήο 

λαπηηιηαθήο πνιηηηθήο ,ππξήλαο ηεο νπνίαο ήηαλ ν Καλνληζκφο 3577/92 (ΔΟΚ) 

γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηηο ζαιάζζηεο 

κεηαθνξέο ζην εζσηεξηθφ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ.(ελδνκεηαθνξέο- 

cabotage). 

    ηελ πεξαηηέξσ ράξαμε ηεο θνηλνηηθήο πνιηηηθήο ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

έδεημε ηδηαίηεξν δήιν γηα ηξείο ηνκείο,
38

,νη νπνίνη θαηεχζπλαλ κέρξη ηφηε 

(1989-1992) ηελ λαπηηιηαθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ.Δηδηθφηεξα γηα ηελ Δπηηξνπή 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη εμήο ηνκείο: 

α) ησλ θνηλσληθψλ ζεκάησλ,ν νπνίνο ηνκέαο ζηεξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

θνηλνηηθνχ δηθαίνπ,πνπ ξπζκίδνπλ ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ 

εξγαδνκέλσλ,ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε,θαζψο θαη δηάθνξεο πξάμεηο θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο,πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηνπο λαπηηθνχο, 

β) ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηάζηαζεο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ,πνπ αθνξά ζην 

δηθαίσκα εγθαηάζηαζεο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ζε ρψξεο-κέιε ηεο 

Κνηλφηεηαο, θαζψο επίζεο θαη ζηελ ειεχζεξε παξνρή παξνρή ππεξεζηψλ πνπ 

δελ εθαξκφδεηαη ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ,παξά ην γεγνλφο φηη ηα άξζξα 59-

66 ηεο πλζήθεο ηεο ΔΟΚ αλήθνπλ ζηνπο γεληθνχο θαλφλεο ηεο πλζήθεο ηεο 

ΔΟΚ , πνπ ζα ζπλεγνξνχζε ππέξ ηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηε λαπηηιία θαη 

γ) ησλ δηαηάμεσλ πεξί ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ, φπνπ εηδηθνί θαλνληζκνί 

ζ‟απηφ ηνλ ηνκέα θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ θιάδσλ νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο,πιήλ ησλ ζαιάζζησλ θαη ελαέξησλ κεηαθνξψλ,φπνπ ζηηο 

πξψηεο εθαξκφδνληαη θαη‟αξρήλ νη γεληθέο δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο ηεο ΔΟΚ, 

κηάο θαη ν Καλνληζκφο γηα ηνπο θαλφλεο αληαγσληζκνχ ηεο λαπηηιίαο 

βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο,εθφζνλ ζπλαληά αληηδξάζεηο απφ 

πνιιά θξάηε κέιε. 

    Δπηπιένλ ε Δπηηξνπή πξνψζεζε πιήζνο άιισλ ζεκαληηθψλ ζεκάησλ-

ξπζκίζεσλ πνπ ρξήδνπλ αλαθνξάο φπσο: ε ακνηβαία αλαγλψξηζε ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ ησλ πινίσλ,ε επηθχξσζε ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ γηα ηελ 

αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο, ηα consortia θαη νη επηπηψζεηο απφ ηελ άλνδν ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Κνηλφηεηαο. 

    Δπαλεξρφκελνη ινηπφλ ζην θνκκάηη ηεο λαπηηιίαο θαη εηδηθά ζ‟απηφ ηεο 

θξνπαδηέξαο,δηαπηζηψλνπκε πσο θνξχθσζε ηεο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ γηα ηελ 

απειεπζέξσζε ησλ ελδνθνηλνηηθψλ ζαι. κεηαθνξηθψλ αγνξψλ απνηέιεζε ε 

ςήθηζε ηνπ Καλνληζκνχ 3577/92,ν νπνίνο έδσζε νπζηαζηηθή ψζεζε ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα θαη ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ηεο λαπηηιίαο 

θαη θαη‟επέθηαζε ηεο θξνπαδηέξαο, θαζψο ε αγνξά απηή απαγθηζηξψζεθε απφ 

ηνλ έληνλν θξαηηθφ παξεκβαηηζκφ,ν νπνίνο δεκηνπξγνχζε κέρξη ηφηε έληνλα 

κνλνπσιηαθά θαηλφκελα. Μέιεκα ηεο ΔΔ φπσο πξναλαθέξζεθε ήηαλ ε 

ειεχζεξε δηαθίλεζε  πξνζψπσλ  θαη  θεθαιαίσλ  κεηαμχ  ησλ  θξαηψλ  κειψλ  

 

 
 

37.  Μλεκφλην Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (1989) ζην πκβνχιην,ΔΔ-COM(89)266 ηειηθφ 3/8/1989. 
38. Μπξεδήκα Άλλα, Ζ πξνζρψξεζε ζηηο Δπξσπατθέο Κνηλφηεηεο:ηα θείκελα ηεο ζπκθσλίαο, αλάιπζε, 
ζρνιηαζκφο, επηπηψζεηο θαηά ηνκέα,ζην «εθαξκνγή ηωλ γεληθώλ θαλόλωλ ηεο πλζήθεο ηεο ΔΟΚ ζηε λαπηηιία», 
εθδ. χγρξνλα ζέκαηα,ζει. 299-303. 
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ρσξίο δαζκνινγηθέο παξεκβάζεηο, θάηη πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηνπ 

θαλνληζκνχ 3577/92,δίδνληαο ηελ επθαηξία ζε θηιφδνμεο εηαηξίεο θαη 

πινηνθηήηεο λα εηζέιζνπλ ζε εζσηεξηθέο αγνξέο (ησλ θξαηψλ κειψλ) πνπ 

κέρξη ηφηε ήηαλ αδχλαην λα ζπκβεί ιφγσ ηνπ θακπνηάδ. 

    Ζ δπλαηφηεηα απηή βέβαηα δελ ήηαλ άκεζα εθαξκνζηέα ζ‟φια ηα θξάηε 

κέιε θαζψο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Καλνληζκνχ εμαηξνχληαλ ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ λένπ πιαηζίνπ δηάθνξα θξάηε κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε 

Διιάδα, έηζη «γηα ιόγνπο νηθνλνκηθήο θαη θνηλωληθήο ζπλνρήο, ε παξέθθιηζε 

πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 επεθηείλεηαη ζηελ Διιάδα έωο ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2004 γηα ηαθηηθέο γξακκέο επηβαηηθώλ κεηαθνξώλ θαη πνξζκείωλ 

θαη γηα κεηαθνξέο πνπ εθηεινύλ ζθάθε θάηω ηωλ 650 GT» (ε σο άλσ 

παξέθθιηζε αθνξά κφλν ην θνκκάηη ηεο αθηνπινΐαο θαη φρη ηελ 

θξνπαδηέξα).
39

Δθηφο ησλ εμαηξέζεσλ απηψλ ε ΔΔ εμ‟αξρήο είρε λα 

αληηκεησπίζεη πνηθίιεο αληηδξάζεηο ζρεηηθά κε ηελ απειεπζέξσζε ηνπ 

θακπνηάδ θαη νη νπνίεο ζρεηίδνληαλ κε ην θνκκάηη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, 

ηνκέα πνπ ε Δ.Δ ζηήξημε ηηο επηηαγέο ηεο πεξί εληαίαο θνηλήο λαπηηιηαθήο 

πνιηηηθήο κεηαμχ ησλ κειψλ. 

    πγθεθξηκέλα ε απειεπζέξσζε ηνπ θακπνηάδ έδηλε ηελ δπλαηφηεηα ζε 

θνηλνηηθνχο πινηνθηήηεο λα εηζέιζνπλ ζηηο εζσηεξηθέο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο 

ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ δξνκνινγψληαο ηα πινία ηνπο, ζπκκνξθνχκελνη 

φκσο κε ην θνζηνιφγην πνπ δηακνξθψλνληαλ απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ρψξα.Σν γεγνλφο απηφ δεκηνπξγνχζε ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο 

ζεκαίαο ζέκα ζχγθξηζεο θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ πινίνπ,κε απνηέιεζκα λα 

πξνθαινχληαη ηξηγκνί θαη δπζρέξεηεο ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα,ε νπνία 

επεξεάδεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο,
40

φπσο ε παξαγσγηθφηεηα εξγαζίαο 

πιεξσκάησλ . 

    Φηάλνληαο ζην ζήκεξα, ε Δ.Δ παξά ηηο δηάθνξεο δπζθνιίεο πνπ είρε λα 

αληηκεησπίζεη ζηελ καθξνρξφληα πνξεία ηεο, επέηπρε ηελ εληαία εθαξκνγή ησλ 

θαλφλσλ ηνπ θαλνληζκνχ 3577/92 ζε φια ηα θξάηε κέιε. Ζ Δ.Δ 

αληηιακβαλφκελε ηα πνιπάξηζκα θαη ηζρπξά επξσπατθά ζπκθέξνληα πνπ 

ζπλδένληαη κε ηε ζάιαζζα θαη ηελ λαπηηιία ζπλερίδεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο 

ψζηε λα θαηαζηεί ε ελσκέλε Δπξψπε εγεηηθή δχλακε ζε παγθφζκην 

επίπεδν,κε ζθνπφ λα εληζρχζεη ηελ ζηξαηεγηθή ηεο ζέζε θαη δηαπξαγκαηεπηηθή 

δχλακε ζηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο. 

 

 

1.2  Ζ ζέζε ηεο Διιάδαο ζηηο επηηαγέο ηεο Δ.Δ 

 

    Σα λέα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ηεο 

θξνπαδηέξαο,φπσο βέβαηα θαη‟επέθηαζε θαη ησλ ινηπψλ ζαιαζζίσλ 

κεηαθνξψλ,βξήθε ηελ Διιάδα απξνεηνίκαζηε θαη κε κία αζθπθηηθά θξαηηθή  

 

 
39. Ο Καλνληζκφο 3577/92 ζε φηη αθνξά ηελ θξνπαδηέξα είρε άκεζε ηζρχ γηα ηελ Διιάδα απφ ηελ 1/1/1995. 

Βιέπε βέβαηα ηελ ζρεηηθή αλάιπζε πνπ γίλεηαη παξαθάησ ζε φηη αθνξά ηελ ζηάζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο. 
40.  Θεσδνξφπνπινο ση.(1998) «Ζ Ναπηηιηαθή Πνιηηηθή ηεο Δ.Δ»,θεθ.1 ζει. 23-26. 
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παξεκβαηηθή πνιηηηθή πνπ σο ζηφρν είρε ηελ πξνψζεζε ηεο «θνηλωληθήο 

πνιηηηθήο».Ζ ειιεληθή λνκνζεζία αζχλζεηε θαη αλνξγάλσηε δελ ζα κπνξνχζε 

άκεζα λα αληαπνθξηζεί ζηα λέα δεδνκέλα.Ζ εθάζηνηε ειιεληθή θπβέξλεζε 

αλεμαξηήησο ηδενινγίαο θξφληηδε λα βξίζθεηαη ζε απφιπηε αξκνλία κε ηα 

αηηήκαηα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο,παξέρνληαο έηζη ν Κ.Γ.Ν.Γ αιιά θαη κεηέπεηηα 

πξνεδξηθά δηαηάγκαηα ζηνλ έιιελα λαπηηθφ ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ηεο 

απαζρφιεζεο ζηα ειιεληθά θξνπαδηεξφπινηα πνπ πξαγκαηνπνηνχζαλ θπθιηθέο 

θξνπαδηέξεο.Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ε παξεκβαηηθή πνιηηηθή ηνπ θξάηνπο 

ήηαλ ηφζν έληνλε πνπ ε ελίζρπζε ησλ ειιεληθψλ λαπηηθψλ ζπκθεξφλησλ 

πξνσζνχληαλ θαη κέζσ ηεο παξέκβαζεο ζε ζέκαηα ζηειέρσζεο θαη ζχλζεζεο 

ηνπ πιεξψκαηνο, εθιακβάλνληαο αθφκε θαη ην μελνδνρεηαθφ πξνζσπηθφ σο 

πιήξσκα ηνπ πινίνπ, ην νπνίν έπξεπε λα ζηειερψλεηαη απφ έιιελεο 

λαπηηθνχο.  

    Σν ειιεληθφ θξάηνο απφ ηελ πηνζέηεζε ηνπ θαλνληζκνχ 3577/92 έσο θαη ηα 

κέζα ηνπ 2004 δελ θαηάθεξε λα παξνπζηάζεη νινθιεξσκέλεο πξνηάζεηο 

πνιηηηθήο θαη δελ αλέιαβε δξάζε ψζηε λα θηλεηνπνηήζεη ηελ ελ ιφγσ αγνξά. Ζ 

ιφγνη ηεο νιηγσξίαο απηήο είλαη θαηά βάζε ζρεηηδφκελνη κε ηελ άζθεζε 

δεκφζηαο πνιηηηθήο εθ κέξνπο ησλ ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ. Ζ ειιεληθή 

θπβέξλεζε ζθφπηκα δελ πξνέβε ζε απνθάζεηο ή ιχζεηο πνπ ζα ζπλέβαιιαλ 

ζηελ ζηαδηαθή απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ηεο θξνπαδηέξαο.Σν πνιηηηθφ θφζηνο 

ηεο απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο ζα ήηαλ δεδνκέλν, ιφγσ ηεο κεηάβαζεο απφ 

έλα ζηαζεξφ ζεζκηθφ πιαίζην εηψλ ζε κηα δηαθνξνπνηεκέλε θαηάζηαζε. Ζ 

ειιεληθή θπβέξλεζε γλψξηδε πσο ην λέν status quo πνπ πξνσζνχζε ε ΔΔ ζα 

έβξηζθε θάζεηα αληίζεηνπο φινπο ηνπο θνξείο ηεο λαπηηιίαο φπσο ηνπο 

εθνπιηζηέο (νπζηαζηηθά ππήξρε δηραζκφο ζηελ Έλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ, 

κε έλα κεγάιν πνζνζηφ απηψλ λα επηζπκεί βέβαηα ηελ θαζπζηέξεζε ηεο    

απειεπζέξσζεο) θαη ηηο εξγαηηθέο ελψζεηο.Ζ έιιεηςε ινηπφλ πξσηνβνπιίαο εθ 

κέξνπο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο νδήγεζε ηελ αγνξά ηεο θξνπαδηέξαο ζε 

ππνδηνξγάλσζε εκθαλίδνληαο ζεκάδηα νιηγνπσιηαθψλ θαη αλαρξνληζηηθψλ 

ηάζεσλ
41

. 

     

1.2.1 Ζ ζέζε ηεο Διιάδαο ζηελ θάζε ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ γηα ηελ άξζε 

ηνπ cabotage 

 

    ε ζπλέρεηα ινηπφλ ησλ παξαπάλσ, ε ειιεληθή θπβέξλεζε ήηαλ 

αλακελφκελν ηελ πεξίνδν ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ άξζε ηνπ cabotage 

(κέζσ ηνπ θαλνληζκνχ 3577/92) λα θξαηήζεη κία άθξσο αξλεηηθή ζηάζε θάηη 

πνπ δηθαηνινγείηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη απέξξηςε ην ζχλνιν ησλ 

πξνζρεδίσλ ηνπ Καλνληζκνχ
42

.Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε πξνζπάζεζε λα 

αληηκεησπίζεη ηελ λέα θαηάζηαζε πνπ δηακνξθσλφηαλ ζην ρψξν ησλ 

ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ, παξαζέηνληαο ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ ζα 

πξνθαινχζε  ε  απειεπζέξσζε  ζηελ  ειιεληθή  αγνξά. Σα  επηρεηξήκαηα  πνπ  
 

 
41. Δηζεγεηηθή Έθζεζε ζην ζρέδην λφκνπ «Διεύζεξε παξνρή ππεξεζηώλ ζηηο ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο» 

42. Πξαθηηθά Βνπιήο 12/6/2001. Παπαγεσξγίνπ Σξηαλη., Άξζε ηνπ Cabotage ,εζσηεξηθέο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο 
θαη ηνπξηζκφο, ζην «Μεηαθνξέο θαη Σνπξηζκόο» 3ε Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα Οηθνλνκηθήο ησλ Μεηαθνξψλ 
Δπηκέιεηα Έθδνζεο Δ.ακπξάθνο 
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παξάζεζε ε ειιεληθή πιεπξά ζηεξίρζεθαλ θπξίσο ζηελ κνλαδηθφηεηα ηνπ 

ειιεληθνχ ζαιάζζηνπ ρψξνπ θαη ζηελ γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Διιάδαο, ε νπνία 

ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο πνπ έρεη ζα δεκηνπξγνχληαλ επλντθέο ζπλζήθεο 

εθκεηάιιεπζεο γηα ηνπο επξσπαίνπο εηαίξνπο
43

.Δπηπιένλ ε ειιεληθή 

θπβέξλεζε απέλαληη ζην λέν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηακνξθσλφηαλ 

αληηπαξάζεζε έλα πιήζνο δεηεκάησλ φπσο: ν θίλδπλνο ζπξξίθλσζεο ηνπ 

ειιεληθνχ λαπηηθνχ δπλακηθνχ,ε πηζαλφηεηα δπζκελνχο επηξξνήο ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ησλ ειιεληθψλ λήζσλ θαη ν ελδερφκελνο θίλδπλνο ζε 

επίπεδν άκπλαο θαη αζθάιεηαο.
44 

       
Ζ Διιάδα επηθαινχκελε ηελ πλζήθε ηεο Ρψκεο,ε νπνία νξίδεη φηη ζε 

ηδηαίηεξα επαίζζεηα δεηήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ θξαηψλ 

κειψλ ή ηελ απαζρφιεζε νξηζκέλσλ πεξηνρψλ απαηηείηαη ε ιήςε απφθαζεο 

κε νκνθσλία, πξνέβαιε κέρξη θαη ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ βέην.Ζ αξρηθή 

αδηάιιαθηε ζέζε ηεο Διιάδαο φκσο αλαγθάζηεθε λα κεηαβιεζεί απέλαληη 

ζηελ απνθαζηζηηθφηεηα ησλ εηαίξσλ γηα άξζε ηνπ θακπνηάδ θαη άλνηγκα ησλ 

αγνξψλ.Ζ ειιεληθή πιεπξά αθνινχζεζε κηα πην ήπηα ζηάζε ε νπνία 

ραξαθηεξηδφηαλ απφ απαηηήζεηο πεξηνξηζκψλ θαη εμαηξέζεσλ γηα ηελ ειιεληθή 

αγνξά. πγθεθξηκέλα ε ειιεληθή θπβέξλεζε πξφηεηλε ηελ εμαίξεζε ησλ 

ειιεληθψλ ζαιαζζψλ απφ ηελ άκεζε εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ θαη ηελ 

δηαηήξεζε ηνπ θαζεζηψηνο ζηειέρσζεο ησλ πινίσλ βάζε ηεο ειιεληθήο 

λνκνζεζίαο (θξάηνο ππνδνρήο). 

     

1.2.2 Ζ ζηάζε ηεο Διιάδαο κεηά ηελ πηνζέηεζε ηνπ Καλνληζκνύ 

 

    Ζ πηνζέηεζε ηνπ θαλνληζκνχ 3577/92,ν νπνίνο είρε άκεζε ηζρχ γηα ηα 

θξάηε κέιε απφ ηελ 1/1/1993,εμαηξνχζε πξνζσξηλά ηελ ειιεληθή αθηνπινΐα, 

φρη φκσο θαη ηελ αγνξά ηεο θξνπαδηέξαο.Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 

θαλνληζκνχ «γηα ιφγνπο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο» ε ειιεληθή 

αθηνπινΐα εμαηξέζεθε ηεο άκεζεο εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ κέρξη ηελ 

1/1/2004.αθέζηαηα ε εμαίξεζε απηή θξίλεηαη σο κηα επηηπρία ηεο ειιεληθήο 

πιεπξάο,ε νπνία θαηάθεξε ζηελ θάζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ λα γίλνπλ 

δεθηέο, απφ πιεπξάο ησλ εηαίξσλ, κηα ζεηξά απφ ζέζεηο νη νπνίεο πξνάζπηδαλ 

ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ηεο ρψξαο καο. 

    Γηα ηελ αγνξά ηεο θξνπαδηέξαο ν θαλνληζκφο είρε άκεζε εθαξκνγή απφ ηελ 

1/1/1995. Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε φκσο εμ‟ αξρήο πξνζπάζεζε λα «παγψζεη» 

ην ζέκα ηεο άκεζεο εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ γηα ηελ αγνξά ηεο 

θξνπαδηέξαο θαη ζπγθεθξηκέλα πξνζπάζεζε λα επηηχρεη ηελ εθαξκνγή ηεο 

ειιεληθήο λνκνζεζίαο σο θξάηνο ππνδνρήο ζηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

ζηειέρσζε ησλ θνηλνηηθψλ Κ/Ε πνπ πξαγκαηνπνηνχλ λεζησηηθέο ζαιάζζηεο 

ελδνκεηαθνξέο, ζεσξψληαο κάιηζηα φηη ε Πεινπφλλεζνο είλαη λεζί
45

.  

 
 

 
43. Φαξαχηεο Υ.Ν «Οηθνλνκηθή Θαιιάζζηωλ Μεηαθνξώλ», Παθέην ζεκεηψζεσλ ,Μέξνο 1. 
44. Πξαθηηθά Βνπιήο 12/6/2001. 
45. Πξνηάζεηο ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα Α.Antonio Tizzano ηεο 19εο Μαΐνπ 2004, Τπφζεζε C-288/02, Δπηηξνπή 

ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαηά Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο. 
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    Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή κεηά απφ επαλειιεηκέλεο δηαβνπιεχζεηο θαη 

έγγξαθεο νριήζεηο πξνο ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε,πξνζέθπγε ζην Γ.Δ.Κ κε 

πξνζθπγή πνπ θαηέζεζε ζηηο 9 Απγνχζηνπ 2002. Σν Γηθαζηήξην εμέδσζε ηελ 

απφθαζε C-288 ηεο 21εο Οθησβξίνπ 2004 (βι. Παξάξηεκα 7), κε ηελ νπνία 

απνθάζηζε φηη «Ζ Διιεληθή Γεκνθξαηία, ζεωξώληαο ηελ Πεινπόλλεζν λεζί 

θαη εθαξκόδνληαο, ωο θξάηνο ππνδνρήο, ζηα θνηλνηηθά θξνπαδηεξόπινηα άλω 

ηωλ 650 GT πνπ πξαγκαηνπνηνύλ ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο ζηα λεζηά ηνπο 

εζληθνύο ηεο θαλόλεο ζρεηηθά κε ηνπο όξνπο επάλδξωζεο, παξέβε ηηο 

ππνρξεώζεηο πνπ ππέρεη από ηα άξζξα 1, 3 θαη 6 ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΟΚ) 

3577/92 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 7εο Γεθεκβξίνπ 1992, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο 

ηεο ειεύζεξεο θπθινθνξίαο ηωλ ππεξεζηώλ ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ζην 

εζωηεξηθό ηωλ θξαηώλ κειώλ (ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο-θακπνηάδ)». 

    Μέρξη ην 2004 θαη ηελ σο άλσ απφθαζε ν Καλνληζκφο εθαξκνδφηαλ 

θαλνληθά φζνλ αθνξά ηελ δπλαηφηεηα δξνκνιφγεζεο θνηλνηηθνχ Κ/Ε ζηελ 

ειιεληθή αγνξά,φκσο θαζίζηαηαη ζαθέο ην γεγνλφο φηη ιφγσ ηεο δηθαζηηθήο 

δηακάρεο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο ζην Γ.Δ.Κ γηα ηα ζέκαηα ζηειέρσζεο ησλ 

Κ/Ε,έκκεζα ε ειιεληθή αγνξά ζρεδφλ γηα κηα δεθαεηία (κέρξη ηελ σο άλσ 

απφθαζε) απνζάξξπλε ηνπο θνηλνηηθνχο πινηνθηήηεο λα δξνκνινγήζνπλ ηα 

πινία ηνπο. Ζ «λεθξή» απηή πεξίνδνο ιεηηνχξγεζε ζίγνπξα ηελ επνρή εθείλε 

«ωο κάλλα εμ νπξαλνύ» γηα ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε,θαη απηφ δηφηη ε ειιεληθή 

θξνπαδηέξα ραξαθηεξίδνληαλ απφ πςειή κνλνπσιηαθή ζπγθέληξσζε θάηη πνπ 

ζα νδεγνχζε ζε ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο δηαζηξεβιψζεηο αλ απφηνκα ην 1995 

ζα έπξεπε ε ειιεληθή θξνπαδηέξα λα εηζέιζεη ζε ζπλζήθεο ηζρπξνχ 

αληαγσληζκνχ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

 

Ζ δηεζλήο πνιηηηθή ζηελ αγνξά ηεο θξνπαδηέξαο - πιήξεο άξζε ηνπ 

cabotage 

 

 

 
2.1 Γεληθά 

 

    Οη ζχγρξνλεο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ ζηελ παγθφζκηα αγνξά ηεο 

θξνπαδηέξαο είραλ σο απνηέιεζκα ζην ρψξν απηφ λα πξσηαγσληζηνχλ ηξείο 

εηαηξίεο
46

 θνινζζνί, ακεξηθαληθψλ ζπκθεξφλησλ,νη νπνίεο πξνέθπςαλ απφ 

αιιεπάιιειεο ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο. Ζ κεγαιχηεξε κε κεξίδην αγνξάο 

48% θαη πεξηζζφηεξα απφ 80 πινία είλαη ε Carnival θαη αθνινπζεί ε Royal 

Caribbean κε 21% πεξίπνπ.Δλα βαζηθφ ζηνηρείν πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ αγνξά 

απηή είλαη ην γεγνλφο φηη ην 80% ησλ Κ/Ε θέξεη ζεκαία επθαηξίαο (κε 

θνηλνηηθή),θάηη πνπ ζεκαίλεη βέβαηα φηη ηα πινία απηά δελ κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηνχλ θπθιηθέο θξνπαδηέξεο εληφο ησλ ειιεληθψλ ζπλφξσλ. 

 

2.2. Ζ Δπξώπε πόινο έιμεο ησλ εηαηξηώλ θξνπαδηέξαο 

 

    Σα ηειεπηαία ρξφληα είλαη θαλεξφ φηη ν θνξεζκφο ηεο αγνξάο ηεο 

θαξατβηθήο, κεηέζεζε ην ελδηαθέξνλ φισλ ησλ εηαηξηψλ ηεο θξνπαδηέξαο ζηελ 

Δπξψπε θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ. ηηο 

κέξεο καο ε Δπξψπε είλαη κηα θαιά εδξαησκέλε αγνξά, θαζψο ε βηνκεραλία 

θξνπαδηέξαο ζπλερίδεη λα επεθηείλεηαη δηεζλψο, ιεηηνπξγψληαο σο καγλήηεο 

ζηα Κ/Ε απφ ηελ Βφξεηα Ακεξηθή. χκθσλα κε ην European Cruise Council 

θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έθζεζεο Economic Impact Report
47

, ε βηνκεραλία 

ηεο θξνπαδηέξαο ζπλερίδεη λα παίδεη ζεκαληηθφηαην ξφιν ζηελ νηθνλνκία ηεο 

Δπξψπεο. Ζ ζπλνιηθή αμία ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξάγνληαη 

έρεη απμεζεί θαηά 69% ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα, πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζε 

32 δηο επξψ. Κάπνηα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ην 

Economic Impact Report πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην European Cruise Council ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο Euroyards, MedCruise θαη Cruise Europe είλαη κεηαμχ 

άιισλ ηα εμήο: α) Ζ Ηηαιία θαη ε Διιάδα ήηαλ νη δχν πην δεκνθηιείο 

πξννξηζκνί γηα ην 2008, κε ηελ Ηηαιία λα θαηαιακβάλεη πνζνζηφ 23% θαη ηελ 

Διιάδα 19.6%. Ζ Ηζπαλία θξάηεζε ηελ ηξίηε ζέζε κε πνζνζηφ 16.6% θαη ε 

Γαιιία ηέηαξηε κε πνζνζηφ 8%. β) Ζ Διιάδα είλαη ν δεχηεξνο 

δεκνθηιέζηεξνο πξννξηζκφο κε πεξίπνπ 4.3 εθαηνκκχξηα επηβάηεο. Ζ 

αληνξίλε, ε Μχθνλνο θαη ε Ρφδνο είλαη αλάκεζα ζηα πην δεκνθηιή λεζηά. γ) 

Ζ Δπξψπε θαηέρεη ηελ εγεηηθή ζέζε ζηελ θαηαζθεπή θξνπαδηεξφπινησλ θαη 

ην 2008 ε βηνκεραλία θξνπαδηέξαο δαπάλεζε 5.2 δηο ζε θαηαζθεπέο, επηζθεπέο  

           

 
46. www.Nautilia.gr 
47. www.intravelreport.gr «ECC: Γπλακηθή ε αλάπηπμε ηεο θξνπαδηέξαο ζηελ Δπξώπε», 27 Μαΐνπ 2009 

http://www.intravelreport.gr/
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θαη ζπληήξεζε θξνπαδηεξφπινησλ. δ) Ζ θξνπαδηέξα ζηελ Δπξψπε ην 2008 

πξνζέθεξε εξγαζία ζε  311.512 άηνκα, αχμεζε 66 %  απφ ην 2005. ε) Καηά 

ηελ δηάξθεηα ηνπ 2008, 21.7 εθαηνκκχξηα επηβάηεο(+14%) επηζθέθζεθαλ έλα 

Δπξσπατθφ ιηκάλη. δ) 4.7 εθαηνκκχξηα επηβάηεο μεθίλεζαλ ηελ θξνπαδηέξα 

ηνπο απφ έλα Δπξσπατθφ ιηκάλη. ε) Ο αξηζκφο ησλ θξνπαδηεξφπινησλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ δξνκνιφγηα ζηελ Δπξψπε απμήζεθε θαηά 35% ην 2008 ζε 

ζρέζε κε ην 2005, πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζε 192 θξνπαδηεξφπινηα.ζ) Οη 

ηνπξίζηεο-επηβάηεο θξνπαδηεξφπινησλ φηαλ θαηεβαίλνπλ ζηα θχξηα ιηκάληα 

μνδεχνπλ θαηά κέζν φξν 106 επξψ αλά επηβάηε ή 300.000 επξψ αλά 

θξνπαδηεξφπινην. ηα πην κηθξά ιηκάληα ν κέζνο φξνο εμφδσλ είλαη 57 

επξψ/επηβάηε ή 100.000 επξψ αλά θξνπαδηεξφπινην.Σα ζηνηρεία
48

 απηά 

απνδεηθλχνπλ μεθάζαξα φηη πιένλ ν ρψξνο ηεο Μεζνγείνπ απνηειεί κηα απφ 

ηηο θχξηεο αγνξέο ηεο θξνπαδηέξαο παγθνζκίσο,κε ζηαζεξά αλνδηθή πνξεία. 

    Σηο ηδαληθέο απηέο ζπλζήθεο θαη πξννπηηθέο ζηελ αγνξά ηεο θξνπαδηέξαο, 

θπξίσο ηεο Μεζνγείνπ, εθκεηαιιεχηεθε εμ‟αξρήο ε Ηηαιία, ε νπνία 

αθνινπζψληαο κηα θηιειεχζεξε πνιηηηθή, επέλδπζε κεγάια θεθάιαηα ζηελ 

βειηίσζε ησλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ, δεκηνπξγψληαο πνιινχο ηεξκαηηθνχο 

ζηαζκνχο θξνπαδηεξνπινίσλ, κε απνηέιεζκα πνιιά απφ ηα ιηκάληα ηεο λα 

ιεηηνπξγνχλ σο «home ports», απνιακβάλνληαο πνιιαπιάζηα νθέιε απφ ηελ 

ηξνθνδνζία, ηελ πξαθηφξεπζε, ηηο λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο δψλεο, ηα 

αεξνδξφκηα, ηα μελνδνρεία θαη δεθάδεο άιινπο ηνκείο πνπ σθεινχληαη άκεζα 

ή έκκεζα. Σν γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο θαη ηελ πιήξε απειεπζέξσζε ηνπ cabotage νδήγεζε ηελ 

Ηηαιία ζηελ θνξπθή ηεο Δπξψπεο, απνηειψληαο ηνλ ηζρπξφηεξν παίθηε ηεο 

Δπξσπατθήο αγνξάο ηεο θξνπαδηέξαο. 

 

2.2.1 Πσο αληηδξά ε Διιάδα ζηα λέα δεδνκέλα 

 

    Σν 1995 ε  Carnival αληηιακβαλφκελε ηηο λέεο ζπλζήθεο ζηνλ ρψξν ηεο 

θξνπαδηέξαο, απνθάζηζε λα επελδχζεη ζηελ Μεζφγεην θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

Διιάδα, επηρεηξψληαο ηελ ζπγρψλεπζε ηεο κε ηελ Ζπεηξσηηθή.Σελ επνρή 

εθείλε ηα λέα απηά δεδνκέλα πξνθάιεζαλ ηελ καδηθή αληίδξαζε ησλ 

εξγαηηθψλ θαη ζπλδηθαιηζηηθψλ ελψζεσλ, νη νπνίεο κε ζπλερείο απεξγηαθέο 

θηλεηνπνηήζεηο αλάγθαζαλ ηελ σο άλσ εηαηξία λα αλαδεηήζεη λένπο 

ελδηαθεξφκελνπο εηαίξνπο. Ζ αλαδήηεζε δελ δηήξθεζε πνιχ θαζψο άκεζα ε 

Carnival εμαγφξαζε
49

ηελ ηηαιηθή costa Crociere θαη ηελ έθαλε ηελ ηζρπξφηεξε 

εηαηξεία ζηελ Μεζφγεην.  

 

 

    
48. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί βέβαηα φηη ηα σο άλσ ζηνηρεία δελ αλαθέξνληαη εμ‟νινθιήξνπ ζε θπθιηθέο 
θξνπαδηέξεο,θαζψο εηδηθά γηα ηελ Διιάδα φπσο έρεη αλαιπζεί εθηελψο παξαπάλσ δελ είλαη δπλαηή ε 
δξνκνιφγεζε Κ/Ε ππφ μέλε ζεκαία,παξα κφλν δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζ‟απηά ηα πινία λα δηέξρνληαη ησλ 
ειιεληθψλ ιηκέλσλ. 
49. www.hatta.gr, πλέληεπμε Σχπνπ, Grande Bretagne Hotel, Σξίηε 3 Οθησβξίνπ 2006, Οκηιία θ. Γηάλλε 

Δπαγγέινπ, Πξνέδξνπ ΖΑΣΣΑ. 

 

http://www.hatta.gr/
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    Ζ παξνπζία ηεο Carnival πξνζέδσζε κεγάιε αλάπηπμε, δεκηνπξγψληαο 

ηνπηθφ πινχην θαη πνιιέο λέεο εξγαζηαθέο ζέζεηο (ζήκεξα ε Costa απαζρνιεί 

πεξίπνπ 4000 λαπηηθνχο δειαδή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο κηζνχο λαπηηθνχο ηεο 

Ηηαιίαο) γηα Ηηαινχο λαπηηθνχο θαη γηα ηνλ επξχηεξν θιάδν. Ζ παξνπζία ηεο 

Carnival εθεί ηφλσζε φινπο ηνπο θιάδνπο πνπ εμππεξεηνχλ ηελ θξνπαδηέξα, 

ελψ ζαλ leader ηεο βηνκεραλίαο, έγηλε έλαο ηζρπξφο καγλήηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ ζπλέβαιε θαηαιπηηθά ζηελ θαζηέξσζε ηεο Ηηαιίαο 

ζαλ ηνπ ζεκαληηθφηεξνπ θφκβνπ ηεο δηεζλνχο θξνπαδηέξαο ηεο Μεζνγείνπ. Ζ 

αλαγέλλεζε απηή ηεο θξνπαδηέξαο ζηελ Ηηαιία ελζάξξπλε θαη ηνπηθνχο 

επηρεηξεκαηίεο λα επελδχζνπλ θαη έηζη, ζε ιίγα κφλν ρξφληα, δεκηνπξγήζεθε ε 

ζχγρξνλε, αιιά θαζαξά Ηηαιφθηεηε, Mediterranean Shipping Company. 

Παξάιιεια, ηα Ηηαιηθά ιηκάληα παξέκεηλαλ αλνηθηά πξνο φιεο ηηο ζεκαίεο θαη 

έηνηκα λα ππνδερζνχλ ηελ αλακελφκελε έθξεμε ζηελ πεξηνρή. αλ 

απνηέιεζκα, εθαηνκκχξηα εηζξένπλ ζήκεξα ζηελ Ηηαιηθή νηθνλνκία, θαζψο ε 

ειεχζεξε αληηκεηψπηζε ηεο ρψξαο απηήο – βνεζνχκελε θαη απφ ηελ αξλεηηθή 

ζηάζε ηεο Διιάδαο – ηελ θαζηέξσζαλ ζαλ θφκβν φρη κφλν γηα ηελ Γπηηθή, 

αιιά θαη γηα ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην. 

    Βέβαηα ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ηελ πεξίνδν εθείλε δελ είραλ σξηκάζεη 

νη ζπλζήθεο ψζηε λα κπνξεί ε Διιάδα θαη ε ζπγθεθξηκέλε αγνξά ηεο 

θξνπαδηέξαο λα δερζεί κηα ηφζν απφηνκε αιιαγή (δειαδή ηελ δξνκνιφγεζε 

Κ/Ε κε μέλε ζεκαία), ιακβάλνληαο ππφςηλ ην γεγνλφο φηη ε νπζηαζηηθή άξζε 

ηνπ cabotage γηα ηα θνηλνηηθά Κ/Ε έιαβε ρψξα φπσο αλαιχζεθε αλσηέξσ 

κφιηο ην 2004. Δπνκέλσο ίζσο ήηαλ αλακελφκελε ε παξαπάλσ αληίδξαζε απφ 

ην ζχλνιν ηνπ εξγαηηθνχ θαη πνιηηηθνχ θφζκνπ θαζψο ήδε νη επηηαγέο ηεο Δ.Δ 

ππεξβαίλαλ ηα φζα κπνξνχζε λα απνδερζεί ην ειιεληθφ status quo,άξα κηα 

ηφζν θηιειεχζεξε πξφηαζε γηα πιήξε άξζε ηνπ cabotage επιφγσο 

«πξνθάιεζε» θαζψο θαλείο δελ γλψξηδε ηελ ηχρε πνπ ζα είρε ν φπνηνο αξηζκφο 

λαπηηθψλ πνπ απαζρνινχηαλ ζηελ θξνπαδηέξα,θάηη πνπ πξέπεη λα ζεκεησζεί 

φηη ζα είρε θαη ην αληίζηνηρν πνιηηηθφ θφζηνο γηα ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε. 

    Δλ αληηζέζεη κε ην ηη ζπλέβαηλε κέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80, φπνπ ε 

ειιελφθηεηε θξνπαδηέξα κεζνπξαλνχζε
50 

δπλάκεη ηνπ θακπνηάδ (απηφ 

ππνζηήξηδε ην ζχλνιν ηνπ πνιηηηθνχ θαη εθνπιηζηηθνχ θφζκνπ), ηα επφκελα 

ρξφληα ε πνξεία ηεο αθνινχζεζε αληηζηξφθσο αλάινγε πνξεία θαζψο νη λένη 

θαλφλεο αληαγσληζκνχ επέβαιαλ ηελ ρξήζε ζεκαηψλ επθαηξίαο, κε 

απνηέιεζκα νη ελ ιφγσ εηαηξίεο – θχξηνη «παίρηεο» ηεο αγνξάο ηεο 

θξνπαδηέξαο - λα κελ κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη ε 

Διιάδα λα κελ κπνξεί λα αθνινπζήζεη ηελ ππαξθηή ηφηε «έθξεμε» ηεο 

θξνπαδηέξαο ζηελ Μεζφγεην.  

    ήκεξα ε ειιεληθή θπθιηθή θξνπαδηέξα, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΔΣΔ
51

, 

ζπκκεηέρεη ζην 3% ηεο παγθφζκηαο αγνξάο, κε ηνλ φκηιν Louis λα έρεη 

επελδχζεη ζηελ ειιεληθή θπθιηθή θξνπαδηέξα (έρνληαο σο «home port» ην 

ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά), πςψλνληαο  ηελ  ειιεληθή  ζεκαία  θαη  απνιακβάλνληαο  

 

 
50. Travel Daily News «Διιεληθή θξνπαδηέξα: Σαμίδη ζην άγλωζην» Σξίηε, 19 Μαΐνπ 2009 
51. χλδεζκνο Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ, www.sete.gr 
 

http://www.sete.gr/
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θάπνησλ πξνλνκίσλ ζε φηη αθνξά ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. Άιισζηε θάηη 

ηέηνην θξίζεθε απαξαίηεην γηα λα ζσζεί έζησ θαη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή ε 

ειιεληθή θξνπαδηέξα. Παξάιιεια, πινία κε δηάθνξεο ζεκαίεο πνπ έρνπλ ζαλ 

θφκβνπο ιηκάληα ηεο Γπηηθήο Μεζνγείνπ, θπξίσο ηεο Ηηαιίαο, Ηζπαλίαο θαη 

Σνπξθίαο, εληάζζνπλ ζηνπο πιφεο ηνπο θαη ηελ Διιάδα, θπξίσο κε απιέο 

πξνζεγγίζεηο ζηα ιηκάληα καο. Γηα ηα πεξηζζφηεξα φκσο θξνπαδηεξφπινηα 

ζηελ Μεζφγεην πνπ μεθηλνχλ απφ θφκβνπο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο, ε κεγάιε 

απφζηαζε ηα αλαγθάδεη ζε έλα γξήγνξν πέξαζκα απφ ηελ πεξηνρή καο κε 

κηθξφηεξε δπλαηφηεηα πξνζεγγίζεσλ ζε Διιεληθά ιηκάληα. ια απηά ηα 

θξνπαδηεξφπινηα είλαη μέλσλ ζπκθεξφλησλ θαη ζεκαηψλ, πνπ θέξλνπλ βέβαηα 

θάπνηα νηθνλνκηθά νθέιε κε ηηο πξνζεγγίζεηο ηνπ ζηα ιηκάληα καο αιιά 

δπζηπρψο ηα ζεκαληηθά ηνπξηζηηθά θαη νηθνλνκηθά θέξδε παξακέλνπλ εθηφο 

ζπλφξσλ. 

    Δίλαη ζαθέο πιένλ ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ηδίσο ην έηνο πνπ δηαλχνπκε, φηη 

εληάζεθαλ νη θσλέο πνπ πηέδνπλ, ψζηε λα αξζεί ζηελ ρψξα καο πιήξσο ην 

θακπνηάδ. ε απηφ ην ζπκπέξαζκα κάιηζηα θαηέιεμαλ θαη νη θχξηνη νκηιεηέο 

ηνπ δηεζλνχο ζπλεδξίνπ γηα ηελ θξνπαδηέξα, Cruise In Greece, πνπ 

ζπλδηνξγάλσζε ν HATTA
52

 κε ηνλ νξγαληζκφ Seatrade θαη ηελ ππνζηήξημε 

ηνπ ΔΟΣ, θαη πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 26 Ηνπλίνπ 2008. Απηφ πνπ 

επηζεκάλζεθε απφ ην ζχλνιν ησλ νκηιεηψλ - πνπ εθπξνζσπνχζαλ ηνπο 

κεγαιχηεξνπο «παίθηεο» ηεο παγθφζκηαο αγνξάο, νη νπνίνη θαη εηδηθεχνληαη 

ζην ζρεδηαζκφ δξνκνινγίσλ θαη ηελ αμηνπνίεζε πξννξηζκψλ - είλαη, φηη παξά 

ηηο θαιέο πξννπηηθέο πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θξνπαδηέξαο ζηελ 

Διιάδα θαη ην έληνλν ελδηαθέξνλ πνπ παξαηεξείηαη απφ δηεζλνχο νκίινπο 

θξνπαδηέξαο φπσο ε Carnival θαη ε Royal Caribbean, ε Διιάδα δελ κπνξεί λα 

αληαγσληζηεί άιινπο πξννξηζκνχο ηεο Μεζνγείνπ, ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ 

ζέηεη ην πξφβιεκα ηνπ θακπνηάδ, ζχκθσλα κε ην νπνίν κφλν θξνπαδηεξφπινηα 

κε ζεκαία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κπνξνχλ λα έρνπλ ιηκάλη ηεο Διιάδαο σο 

«home port».  

     ην ίδην ζπλέδξην νη αληηπξφζσπνη ησλ εηαηξηψλ - θνινζζνί φπσο ε Royal 

Caribbean/Celebrity, ε Carnival, ε Princess, αιιά θαη κηθξφηεξεο εηαηξείεο κε 

πνιπηειή θξνπαδηεξφπινηα, έδεημαλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζην ελδερφκελν 

πινία ηνπο λα έρνπλ σο «home port» ειιεληθνχο ιηκέλεο φπσο απηφ ηνπ 

Πεηξαηά θαηά βάζε, ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ Λαπξίνπ. Μάιηζηα 

θαηέζηεζαλ ζαθέο, ρσξίο βέβαηα λα παξαζέζνπλ αλαιπηηθά ζηνηρεία, πσο ζε 

πεξίπησζε δξνκνιφγεζεο Κ/Ε ηνπο ζηνπο αλσηέξσ ιηκέλεο, ζα απαζρνινχζαλ 

θαη Έιιελεο λαπηηθνχο, ελψ έληνλν ήηαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζην λα 

επελδχζνπλ ζε ιηκεληθέο ππνδνκέο.  

    Σα λέα απηά δεδνκέλα ζηελ αγνξά ηεο θξνπαδηέξαο,θαίλεηαη πσο ηνπο 

ηειεπηαίνπο κήλεο έρνπλ ελεξγνπνηήζεη ηελ πνιηηεία θαη πνιχ πεξηζζφηεξν 

ηνλ Ο.Λ.Π
53

, ν νπνίνο  δηαρεηξίδεηαη  ηνλ  ιηκέλα  ηνπ  Πεηξαηά. Σν  δηνηθεηηθφ  

 

 
 

52. Hellenic Association of Travel & Tourist Agencies, www.hatta.gr 
53. www.imerisia.gr. «ηξνθή ηνπ ΟΛΠ ζηε βηνκεραλία ηεο θξνπαδηέξαο», 21/12/2009. 
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ζπκβνχιην ηνπ νξγαληζκνχ ζέινληαο μεθάζαξα λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

ζχγρξνλεο επηηαγέο ηεο ελ ιφγσ αγνξάο, εμεηάδεη έλα λέν επελδπηηθφ 

πξφγξακκα, ηνπ νπνίνπ έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο άμνλεο είλαη ε επέθηαζε ηνπ 

επηβαηηθνχ ιηκέλα ηνπ Πεηξαηά θαη ε αμηνπνίεζε ππνδνκψλ ηνπ θαη 

πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

ηφζν πξνο ηνπο επηβάηεο φζν θαη πξνο ηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο ηνπ Πεηξαηά. 

Ζ λέα δηνίθεζε ηνπ ΟΛΠ ζέιεη λα κεηαηξέςεη ην επηβαηηθφ ιηκάλη απφ κία 

δεκηνγφλα δξαζηεξηφηεηα ζε βάζε γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

θαη αχμεζεο ησλ εζφδσλ γηα ηνλ νξγαληζκφ.Έλαο βαζηθφο ππιψλαο ηνπ λένπ 

επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ παξνπζηάδεηαη είλαη ε βηνκεραλία ηεο 

θξνπαδηέξαο πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη εκθαλίζεη κία ηάζε αχμεζεο γηα ηνλ 

Πεηξαηά
54

, φζν αθνξά ηελ επηβαηηθή θίλεζε.Γη' απηφ ηνλ ιφγν ζρεδηάδεηαη ε 

επέθηαζε ηνπ επηβαηηθνχ ιηκαληνχ πξνο ηα λφηηα θαη πξνο ηελ πιεπξά ηνπ 

ηαδίνπ Δηξήλεο θαη Φηιίαο.ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηεο θξνπαδηέξαο 

εληάζζεηαη θαη ε θαηαζθεπή πνιπηεινχο μελνδνρείνπ θαη εμεηάδνληαη γη' απηφ 

ηνλ ιφγν νη πεξηνρέο απφ ηνλ Άγην Νηθφιαν θαη πξνο ην Παιαηάθη. 

Παξάιιεια κειεηάηαη ε αμηνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο εθζεζηαθνχ θέληξνπ ηνπ 

ΟΛΠ ζηελ Παγφδα, ελψ ε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ έρεη δερζεί πξνηάζεηο απφ 

εθνπιηζηηθέο ελψζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ σο επηβαηηθνχ ζηαζκνχ γηα ηελ 

θξνπαδηέξα, φπσο ήηαλ ν αξρηθφο ηνπ ζρεδηαζκφο. 

    Δπηπιένλ έθδειε είλαη ε πεπνίζεζε εθ κέξνπο ηεο δηνίθεζεο ηνπ Ο.Λ.Π θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνπ Πξνέδξνπ θαη Γηεπζχλνληα πκβνχινπ
55

 ηνπ νξγαληζκνχ, 

φηη ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί επηηαθηηθή ε αλάγθε ηεο πιήξνπο απειεπζέξσζεο 

ηεο αγνξάο ηεο θξνπαδηέξαο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ε άπνςή ηνπ απηή 

δελ πεξηνξίδεηαη ζηα ζηελά πιαίζηα ηνπ ιηκέλα ηνπ Πεηξαηά, αιιά ηαπηφρξνλα 

απνηειεί θαη ζαθή επηδίσμε ηεο πνιηηείαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο ζεκεξηλήο 

θπβέξλεζεο. πγθεθξηκέλα ν Γ. χκβνπινο ηνπ Ο.Λ.Π επηζήκαλε φηη είλαη 

ππέξ ηεο πιήξεο άξζεο ηνπ θακπνηάδ ζηε θξνπαδηέξα, αιιά κε 

ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ πιήξσο ηα εξγαζηαθά 

δηθαηψκαηα ησλ ειιήλσλ λαπηηθψλ (νη νπνίνη δελ είλαη θαη πνιινί φπσο 

αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά). Δθηηκά επηπιένλ φηη ζε πεξίπησζε πνπ «αλνίμεη» 

πιήξσο ε αγνξά ηεο θξνπαδηέξαο θαη ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα θξνπαδηεξφπινηα 

κεγαζήξηα, ηα ειιεληθά ιηκάληα, ε ρψξα καο ζα σθειεζεί απφ 2,5 κέρξη θαη 4 

δηζ. επξψ. Δπνκέλσο εθφζνλ κπνξεί έλα θξνπαδηεξφπινην λα παξαιάβεη θαη 

λα απνβηβάζεη ηνπξίζηεο, γηα φιεο ηηο ζεκαίεο ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο ΟΛΠ ΑΔ  ζεσξεί, φηη πιένλ δελ ππάξρεη 

ιφγνο λα θξαηάκε καθξηά ηα ππφινηπα θξνπαδηεξφπινηα.  

 

    
54. www.olp.gr, χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΟΛΠ ην πξψην εμάκελν ηνπ 2009 δηαθηλήζεθαλ 699.430 επηβάηεο, 
πνπ είλαη θαηά 88.224 πεξηζζφηεξνη απφ πέξζη ην ίδην δηάζηεκα. Απφ απηνχο νη δηεξρφκελνη επηβάηεο, δειαδή 

εθείλνη πνπ είλαη ζε θξνπαδηεξφπινηα ηα νπνία πεξλάλε απφ ηνλ Πεηξαηά θαη δελ ηνλ έρνπλ σο ιηκάλη-αθεηεξίαο 
έθηαζαλ ηηο 564.610 ζεκεηψλνληαο αχμεζε 33,1% ζε ζχγθξηζε κε πέξζη. ηελ θίλεζε ησλ επηβαηψλ θξνπαδηέξαο 
κε βάζε ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά έρνπλ δηαθηλεζεί 134.820 απφ 186.858 πνπ ήηαλ πέξζη. Δπηπιένλ, λέν ηζηνξηθφ 
ξεθφξ ηελ δηαθίλεζε επηβαηψλ θξνπαδηέξαο ην 2008 θαηέγξαςε ν ΟΛΠ. Απφ ην ιηκάλη δηαθηλήζεθαλ ζπλνιηθά 
1,8 εθαη. επηβάηεο θξνπαδηέξαο, ελψ ην 2007 είραλ θηάζεη ην 1,5 εθαη. επηβάηεο. 
55. Δθεκεξίδα „πξσην ζεκα‟ « Γ.Αλωκεξίηεο: ηόρνο ηεο θπβέξλεζεο ηα 4 δηζ. από ηελ θξνπαδηέξα», 30 
Ννεκβξίνπ 2009. 
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    Σέινο ζην ίδην «κήθνο θχκαηνο» θηλήζεθαλ θαη νη δειψζεηο
56

 ηεο Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο Λνχθα Καηζέιε ζην πιαίζην 

εθδήισζεο γηα ηελ άθημε ηνπ θξνπαδηεξφπινηνπ ηεο Mediterranean Shipping 

Company «MSC Splendida». Ζ θ. Τπνπξγφο ζπλαηζζαλφκελε ηελ αλάγθε λα 

αθνινπζήζεη ε Διιάδα ηηο λέεο επηηαγέο ηεο αγνξάο, πξναλήγγεηιε ην άλνηγκα 

ηεο αγνξάο ηεο θξνπαδηέξαο ζηελ Διιάδα ζεσξψληαο (σο εθπξφζσπνο ηεο 

πνιηηείαο) πσο είλαη ρξένο ηεο Διιάδαο λα εθκεηαιιεπηεί ηηο δηεζλείο 

ζπγθπξίεο ηεο ελ ιφγσ αγνξάο. 

 

 

2.3 Πιήξεο απειεπζέξσζε ηεο θξνπαδηέξαο, πιενλεθηήκαηα - 

κεηνλεθηήκαηα 

 

 

    Δίλαη ζαθέο πιένλ, δπλάκεη θαη ηεο παξαπάλσ αλάιπζεο, πσο ε 

απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ηεο θξνπαδηέξαο, απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηελ 

ειιεληθή θπβέξλεζε, φπσο ππνζηεξίδεη έλα κεγάιν κέξνο ηεο ελ ιφγσ αγνξάο, 

αληηιακβαλφκελν ηηο επλντθέο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ Αλ. 

Μεζφγεην, ψζηε λα θαηαζηεί ε Διιάδα θφκβνο γηα ηα θνηλνηηθά θαη κε 

θξνπαδηεξφπινηα. Γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο θνκβηθνχ ιηκέλα απαηηνχληαη ηα 

εμήο
57

:  

 

  έλαο πξννξηζκφο δηεζλνχο επηπέδνπ 

  ζχγρξνλν δηεζλέο αεξνδξφκην θαη κεηαθνξηθέο ζπλδέζεηο 

  επηβαηηθφο ζηαζκφο ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο 

  πνιχ πςειά κεγέζε πξνβιεηψλ γηα ηα πνιχ κεγάια πινία 

  κε χπαξμε πεξηνξηζκψλ θακπνηάδ 

 

   Αλ εμαηξέζνπκε ην ηειεπηαίν ζεκείν, ν Πεηξαηάο έρεη φια ηα άιια ερέγγπα 

γηα λα παίμεη ηνλ ίδην αθξηβψο ξφιν πνπ παίδεη ζηε Γπηηθή Μεζφγεην ε 

Βαξθειψλε
58

, γηα ηελ Αλαηνιηθή. Δπίζεο, αλ πξνζζέζεη θαλείο θαη ηνλ 

θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο ρψξαο καο, 

είλαη ζαθέο φηη ε Διιάδα κπνξεί λα πξσηαγσληζηήζεη ζηε Αλ. Μεζφγεην. Ζ 

παξαπάλσ φκσο δηαπίζησζε ζα πξέπεη λα γίλεη δεθηή αθνχ ιάβνπκε ππφςηλ 

θαη κηα ζεηξά παξακέηξσλ, νη νπνίεο ζα αλαιπζνχλ ζηηο επφκελεο 

παξαγξάθνπο. 

 

 
56. www. Nafteboriki.gr : «Πξναλήγγεηιε άλνηγκα ηεο αγνξάο θξνπαδηέξαο» Σεηάξηε, 13 Ηαλνπαξίνπ 2010  
57. Οκηιία ηνπ πξνέδξνπ ηεο Medcruise ( δειαδή ηεο Έλσζεο Ληκέλσλ ηεο Κξνπαδηέξαο ηεο Μεζνγείνπ), βι. 
πλέληεπμε Σχπνπ, Grande Bretagne Hotel, Σξίηε 3 Οθησβξίνπ 2006, Οκηιία θ. Γηάλλε Δπαγγέινπ, Πξνέδξνπ 
ΖΑΣΣΑ. 

58. Ζ κεηα-Οιπκπηαθή Βαξθειψλε - απφ έλα απιφ ιηκάλη επίζθεςεο – έγηλε ζεκαληηθφο θφκβνο ηεο Γπηηθήο 
Μεζνγείνπ θαη ην 2008 έθηαζε λα δηαθηλεί ζρεδφλ 1,4 εθ. επηβάηεο θξνπαδηεξφπινησλ. ηε Βαξθειψλε, ε 
επηηπρία ήηαλ απνηέιεζκα ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ζέζεο, ηεο θήκεο πνπ απέθηεζε απφ ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο 
ηεο, ησλ επελδχζεσλ πνπ γίλνληαη ζηηο ππνδνκέο ηεο θαη θπξίσο ηεο αλνηθηήο θαη ειεχζεξεο πνιηηηθήο πνπ 
εθαξκφδεη ε Ηζπαλία σο πξνο ηα θξνπαδηεξφπινηα φισλ ησλ ζεκαηψλ, Κνηλνηηθψλ θαη κε. 
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    Αλ ιάβνπκε σο δεδνκέλν ην γεγνλφο ηεο πιήξνπο απειεπζέξσζεο, είλαη 

απαξαίηεην ε Διιάδα λα κειεηήζεη έλα πξφγξακκα καθξνπξφζεζκσλ 

αλαβαζκίζεσλ ζην θνκκάηη ησλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ θαη αλσδνκψλ, πνπ ζα 

αθνξά φρη κφλν ηνλ ιηκέλα ηνπ Πεηξαηά, αιιά θαη πνιινχο άιινπο ιηκέλεο 

απμεκέλνπ ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, φπσο ηεο Θεζζαινλίθεο, ηνπ 

Ζξαθιείνπ, ηεο Ρφδνπ, ηεο αληνξίλεο θ.ι.π. Ηδηαίηεξα γηα ηνλ ιηκέλα ηνπ 

Πεηξαηά, ν νπνίνο ζπγθεληξψλεη φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο, ψζηε λα απνηειέζεη 

θφκβνο γηα πνιιέο εηαηξίεο θξνπαδηέξαο, ζα είλαη απαξαίηεην λα βειηησζνχλ 

θαη νη ζπλδέζεηο κεηαμχ ηνπ ιηκαληνχ θαη ηνπ αεξνδξνκίνπ. 

    Άιιν έλα ζεκαληηθφ ζέκα πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςηλ, είλαη ν θίλδπλνο 

ππνβάζκηζεο ησλ κηθξψλ λεζηψλ ιφγσ ηεο αλεμέιεγθηεο εηζξνήο επηζθεπηψλ.  

πσο ππνζηεξίδεηαη απφ ηνπο ηνπηθνχο παξάγνληεο πνιιψλ λεζηψλ,φπσο ηεο 

Μπθφλνπ, ηεο Ακνξγνχ, ηεο αληνξίλεο θ.ι.π, ε αζξφα θαη ρσξίο έιεγρν 

πξνζέιεπζε επηζθεπηψλ ζηα λεζηά ηνπο, είλαη δεδνκέλν πσο ζα πξνθαιέζεη 

ζνβαξή επέκβαζε θαη δεκηά ζην ηνπηθφ ρξψκα θαη ηελ νκνξθηά ησλ ελ ιφγσ 

πξννξηζκψλ. Βέβαηα ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο νη εηαηξείεο κε πνιχ κεγάια 

πινία έρνπλ αλαγθαζηηθά απνθηήζεη κηα κεγάιε επαηζζεζία ζηελ 

επηρεηξεζηαθή δπλαηφηεηα ησλ πξννξηζκψλ πνπ επηιέγνπλ. Πνηέ δελ 

πξνγξακκαηίδνπλ πξνζεγγίζεηο ζε ιηκάληα πνπ δελ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ 

ηθαλέο ππνδνκέο ή δελ κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ άλεηε ππνδνρή θαη  ηελ  

πιήξε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηνπο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ηα ιηκάληα 

ζήκεξα αθνινπζνχλ πνιχ ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο ζε ηνπηθφ επίπεδν, πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ ζπρλφηεηα αιιά θαη ηελ επηηξεπηή ζχκπησζε πινίσλ ηελ ίδηα 

κέξα. Δπηπιένλ νη δηεζλείο ελψζεηο ιηκέλσλ, φπσο είλαη ε Medcruise γηα ηε 

Μεζφγεην (Έλσζε Ληκέλσλ Κξνπαδηέξαο ζηε Μεζφγεην), ζπκβάινπλ ζηνλ 

ππεξηνπηθφ ζπληνληζκφ θαη ζηνλ θαιχηεξν ζρεδηαζκφ δξνκνινγίσλ ησλ 

εηαηξεηψλ, κε δηαξθή επαθή, ελεκέξσζε θαη πξφηαζε εθηθηψλ ελαιιαθηηθψλ 

πξνο ηηο εηαηξείεο. Σέινο, νη εηαηξείεο ζρεδηάδνπλ ηα δξνκνιφγηα ηνπο δχν 

νιφθιεξα ρξφληα πξηλ εθηειεζηνχλ θαη είλαη πιένλ κηα δηαδηθαζία πνπ 

ιακβάλεη ππ‟ φςηλ ηεο φινπο ηνπο επηρεηξεζηαθνχο παξάγνληεο κε 

πεξηζζφηεξε ζρνιαζηηθφηεηα απφ πνηέ άιινηε. Δίλαη ηα κεγέζε ηέηνηα, πνπ 

ζίγνπξα γίλνληαη ιάζε θαηά θαηξνχο, αιιά δελ επαλαιακβάλνληαη γηαηί έρνπλ 

ζνβαξέο εκπνξηθέο επηπηψζεηο ζε απηνχο πνπ ηα θάλνπλ. ‟ απηφ αθξηβψο ην 

ζεκείν ζα πξέπεη λα ππάξμεη επέκβαζε εθ κέξνπο ηεο πνιηηείαο, ε νπνία 

ιακβάλνληαο ππφςηλ ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα πνιιψλ πεξηνρψλ ηεο Διιάδαο, 

ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ δξνκνινγίσλ ή ειιηκεληζκψλ θπξίσο 

γηα ηηο πεξηφδνπο αηρκήο, φπσο είλαη ηνλ κήλα Αχγνπζην. 

    Δλ ζπλερεία, ε χπαξμε ελφο ιηκέλα θφκβνπ γηα ηελ θξνπαδηέξα, ζα έδηλε 

ψζεζε θαη ζε άιινπο ηνκείο ηνπ ιηκεληθνχ «cluster»
59

, νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ 

ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θξνπαδηέξαο, φπσο είλαη ε 

λαππεγφ - επηζθεπαζηηθή  δψλε, νη  λαπηηιηαθνί  θαη ηνπξηζηηθνί  πξάθηνξεο, νη  

 

 

 
59. Αγγειηθή Η. Παξδάιε, «Οηθνλνκηθή θαη Πνιηηηθή ηωλ Ληκέλωλ», θεθ. 2, ζει. 92 
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ηξνθνδφηεο πινίσλ, νη ππεξεζίεο πινήγεζεο θαη ξπκνχιθεζεο, ν 

αλεθνδηαζκφο κε θαχζηκα, νη ρεξζαίεο κεηαθνξέο, νη ηξαπεδηθέο, λνκηθέο θαη 

αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο θ.α. 

    Ζ κνληκφηεξε παξνπζία ησλ θξνπαδηεξνπινίσλ ζηα ειιεληθά ιηκάληα, θαη 

φρη ην απιφ πέξαζκά ηνπο φπσο γίλεηαη ζήκεξα, ζα πξνζθέξεη επηπιένλ έζνδα 

ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη εηδηθά ζε ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

μελνδνρεηαθέο ππεξεζίεο, ηελ ελνηθίαζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ηηο ππεξεζίεο 

εζηίαζεο θ.ι.π. Σν ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ φπσο θαη ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ιφγσ ηεο απμεκέλεο 

δήηεζεο γηα παξνρή ππεξεζηψλ, ζα απμήζνπλ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηνπο, 

γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. 

    Σέινο ζρεηηθά κε ηελ λαπηηθή εξγαζία θαη ηελ πξνζηαζία ησλ ειιήλσλ 

λαπηηθψλ ζα πξέπεη λα ιερζεί πσο θαλείο δελ κπνξεί λα πξνεμνθιήζεη ηελ 

πξνζηαζία ηνπο ζηελ πεξίπησζε ηεο πιήξνπο απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο. Ζ 

δξνκνιφγεζε Κ/Ε κε μέλεο ζεκαίεο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν είλαη δεδνκέλν πσο 

ζα ηνλψζεη ηελ δήηεζε θαη γηα έιιελεο λαπηηθνχο, θαλείο φκσο δελ κπνξεί λα 

πξνβιέςεη ην κέγεζνο ηεο αχμεζεο απηήο, αλ ιάβνπκε ππφςηλ θαη ην γεγνλφο 

πσο νη εηαηξίεο – θνινζζνί δπλάκεη ησλ ζεκαηψλ επθαηξίαο πξνηηκνχλ 

ρακειφκηζζνπο λαπηηθνχο θπξίσο απφ ηξίηεο ρψξεο. Βέβαηα ν αληίινγνο ζηελ 

πεξίπησζε απηή είλαη, φπσο αλαιχζεθε θαη παξαπάλσ νη πεξηνρέο ηεο Ηηαιίαο 

θαη ηεο Ηζπαλίαο, ζηηο νπνίεο ε άξζε ηνπ θακπνηάδ πξνζέθεξε πνιιαπιάζηεο 

ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηνπο Ηηαινχο θαη Ηζπαλνχο αληίζηνηρα λαπηηθνχο.   

 

 

2.4 Πξνηάζεηο 

 

   Ζ αλάιπζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο έθαλε ζαθέο πσο νη θπβεξλήζεηο πνπ 

ζέηνπλ εζληθνχο πεξηνξηζκνχο ζε κηα δξαζηεξηφηεηα, ην θάλνπλ γηα λα 

πξνζηαηεχζνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ηνπηθψλ θιάδσλ. Γηα 

λα ππάξρνπλ φκσο εξγαδφκελνη, πξέπεη λα ππάξρεη θαη θάπνηα δσληαλή 

βηνκεραλία πνπ λα ηνπο απνξξνθά. Ζ πξνζηαζία φκσο απφ ηνλ αληαγσληζκφ 

ζε εζληθφ επίπεδν βιάπηεη έλα θιάδν, γηαηί νη κνλνπσιηαθέο ζπλζήθεο πνπ 

δεκηνπξγεί ηνλ εθεζπράδνπλ θαη ηνλ θαζηζηνχλ αδχλακν κπξνζηά ζηνλ πγηή 

αληαγσληζκφ. Δίλαη ινηπφλ εχινγν ην εξψηεκα γηα πνηφλ ιφγν λα δηαηεξείηαη 

κηα θαηάζηαζε (θακπνηάδ), ε νπνία δπζηπρψο έρεη αληηζηξφθσο αλάινγα 

απνηειέζκαηα απφ απηά πνπ ηπρφλ επηδηψθεη. 

    Σαπηφρξνλα παξ‟ φιν πνπ επηηξέπνπκε ζηηο Κνηλνηηθέο ζεκαίεο λα 

ρξεζηκνπνηνχλ γηα θφκβνπο Διιεληθά ιηκάληα, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κφλν ην 

20% ησλ θξνπαδηεξνπινίσλ ησλ εηαηξηψλ - leaders έρνπλ Κνηλνηηθέο ζεκαίεο, 

ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΔΣΔ. Απφ απηά ηα Κ/Ε, έλαο κεγάινο αξηζκφο έρεη 

πςσκέλε ηελ Ηηαιηθή ζεκαία θαη επηρεηξεί θπθιηθέο θξνπαδηέξεο έρνληαο 

Ηηαιηθά ιηκάληα σο θφκβνπο, γηαηί απηφ εμππεξεηεί ηα εκπνξηθά ηνπο ζρέδηα. 

Έηζη παξ‟νιν πνπ ππήξμε άξζε ηνπ θακπνηάδ ζηελ ρψξα καο γηα ηα θνηλνηηθά 

Κ/Ε, ν εθεζπραζκφο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, πεξηφξηζε δξακαηηθά ηηο 

πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο αγνξάο ηεο θξνπαδηέξαο, αθνχ ην 
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ζεκαληηθφηεξν θνκκάηη ηεο βηνκεραλίαο θαη ην πην ηζρπξφ, δηαθεχγεη. Έηζη 

πξνηείλεηαη: 

 

 

 

 Ζ πιήξεο απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ηεο θξνπαδηέξαο, ψζηε λα 

κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ θπθιηθέο θξνπαδηέξεο εληφο Διιάδνο θαη 

Κ/Ε ππφ μέλε ζεκαία. 

 

 

 

 Αλακφξθσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ ηζρχεη γηα ηα 

θξνπαδηεξφπινηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο. 

 

 

 

 ηνρεπκέλε πξνβνιή ηεο ρψξαο καο κέζσ ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απειεπζέξσζε ηνπ cabotage. 

 

 

 Πξνγξακκαηηζκφ ζπλαληήζεσλ κε ηηο κεγάιεο εηαηξείεο 

θξνπαδηεξφπινησλ, κε ζηφρν λα αλαιάβνπλ κε δηθέο ηνπο δαπάλεο ηε 

δεκηνπξγία ησλ αλαγθαίσλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ ζηα ιηκάληα πνπ 

επηζθέπηνληαη. 

 

 

 

 Λήςε κέηξσλ (λνκνζεηηθψλ) γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ειιήλσλ 

λαπηηθψλ. 

 

 

 

 Πξνβνιή ηνπ ιηκέλα ηνπ Πεηξαηά, αιιά θαη κηθξφηεξσλ λεζησηηθψλ 

ιηκέλσλ, ψζηε λα θαηαζηνχλ «home ports» ηεο Αλ. Μεζνγείνπ. 

 

 

 

 Λήςε κέηξσλ ψζηε λα απνθεπρζεί ε πνηνηηθή ππνβάζκηζε ησλ 

κηθξψλ λεζησηηθψλ πεξηνρψλ απφ ηελ απφηνκε θαη αζξφα 

πξνζέιεπζε ηνπξηζηψλ ιφγσ ηνπ ηαπηφρξνλνπ ειιηκεληζκνχ πνιιψλ 

Κ/Ε. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 

 

     Ζ ειιεληθή θξνπαδηέξα κέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 απνιάκβαλε 

κέξεο δφμαο θαη αλάπηπμεο, πεξίνδν ζηελ νπνία ν εζληθφο πξνζηαηεπηηζκφο 

κέζσ ηνπ θακπνηάδ πξνζέθεξε ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηνπο Έιιελεο 

πινηνθηήηεο, λαπηηθνχο θαη θαη΄επέθηαζε γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Σα 

ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ φκσο δελ είραλ ηελ ίδηα δπλακηθή γηα ηελ ελ ιφγσ 

ειιεληθή αγνξά. Οη δηεζλείο εμειίμεηο θηλνχηαλ κε γνξγφ ξπζκφ, θαζψο 

λεφηεπθηα  Κ/Ε εηζέξρνηαλ ζηελ αγνξά, ηα νπνία δίλνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή 

ζηελ πξνζθεξφκελε πνηφηεηα θαη ηελ ηαρχηεηα θαζίζηαην άθξσο 

αληαγσληζηηθά ζε ζρέζε κε ηα παιαηφηεξεο ηερλνινγίαο Κ/Ε. Δπηπιένλ ηελ 

ίδηα επνρή, κεηά απφ αιιεπάιιειεο ζπγρσλεχζεηο, ηελ αγνξά ηεο θξνπαδηέξαο 

ειέγρνπλ πιένλ 3-4 εηαηξίεο-θνινζζνί ακεξηθαληθψλ ζπκθεξφλησλ, νη νπνίεο 

πςψλνληαο ζεκαίεο επθαηξίαο απνιάκβαλαλ πιήζνο πξνλνκίσλ,γεγνλφο πνπ 

ηηο θαζηζηνχζε ζε πιενλεθηηθή ζέζε. 

    Μέζα ζ‟απηφ ην λέν πιαίζην, ε Διιάδα ειιείςεη θξαηηθήο θαη λνκνζεηηθήο 

πξσηνβνπιίαο δελ κπφξεζε λα αθνινπζήζεη ηα λέα δεδνκέλα πνπ εγθαζίζηαην 

ζηελ αγνξά ηεο θξνπαδηέξαο. Σν θακπνηάδ ηελ επνρή εθείλε απνηέιεζε κηα 

απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αηηίεο πνπ ε ελ ιφγσ αγνξά παξέκελε ζε ρακεινχο 

ξπζκνχο αλάπηπμεο, δεκηνπξγψληαο κνλνπσιηαθέο θαηαζηάζεηο θαη 

νδεγψληαο ηελ ειιεληθή θξνπαδηέξα ζηνλ «καξαζκό». 

    ηηο αξρέο ηνπ 1990 ε Δ.Δ πξνζδνθψληαο κηα ηζρπξή θαη άθξσο 

αληαγσληζηηθή λαπηηιηαθή πνιηηηθή, θνηλή γηα φια ηα θξάηε κέιε, ςήθηζε ηνλ 

Καλνληζκφ 3577/92, ν νπνίνο επέβαιιε ηελ άξζε ηνπ θακπνηάδ γηα ηα 

θνηλνηηθά πινία κε θάπνηεο επηκέξνπο εμαηξέζεηο, ελψ ηαπηφρξνλα φξηζε ηα 

ζρεηηθά κε ηελ ζηειέρσζε ησλ πινίσλ, αθνινπζψληαο κηα πην θηιειεχζεξε 

γξακκή, πξνσζψληαο πεξηζζφηεξν ηελ λνκνζεζία ηεο ζεκαίαο (θνηλνηηθή) ηνπ 

πινίνπ ζε ζρέζε κ‟απηή ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο. 

     Γηα ηελ ειιεληθή αγνξά ηεο θξνπαδηέξαο, ηα Κ/Ε πνπ πξαγκαηνπνηνχλ 

θπθιηθνχο πεξηεγεηηθνχο πιφεο, εθφζνλ είλαη άλσ ησλ 650gt, γηα ηα ζέκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ ζηειέρσζε ηνπ πινίνπ εθαξκφδεηαη ε λνκνζεζία ηεο ζεκαίαο 

ηνπ πινίνπ ελψ γηα Κ/Ε θάησ ησλ 650 gt εθαξκφδεηαη ε λνκνζεζία ηνπ 

θξάηνπο ππνδνρήο, δειαδή ηεο ειιεληθήο.   

     Ζ πιήξεο εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ, εηδηθφηεξα ζηα ζέκαηα ηεο 

ζηειέρσζεο αλ θαη ζα έπξεπε λα είρε πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηηο αξρέο ηνπ 1995 

(ζχκθσλα κε ην θείκελν ηνπ θαλνληζκνχ), εληνχηνηο κφιηο ην 2004 (κε 

απφθαζε ηνπ Γ.Δ.Κ) μεθαζάξηζε ην ηνπίν, ψζηε λα είλαη ζαθέο πνηά 

λνκνζεζία εθαξκφδεηαη. Ζ θαζπζηέξεζε απηή επήιζε δηφηη ε ειιεληθή 

θπβέξλεζε ζέινληαο λα κεηαζέζεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ φζν ην 

δπλαηφλ πην αξγά (ήδε είρε «θεξδίζεη» ηελ εμαίξεζε ηεο ειιεληθήο αθηνπινΐαο 

έσο ην 2004) δελ πηνζεηνχζε ην πιήξεο γξάκκα ηνπ θνηλνηηθνχ 

λνκνζεηήκαηνο. 

    Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα ραζεί ζεκαληηθφο ρξφλνο, δηφηη παξ‟φηη ηππηθά 

επηηξεπφηαλ ε δξνκνιφγεζε θνηλνηηθνχ Κ/Ε ζηηο ειιεληθέο ελδνκεηαθνξέο, 
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νπζηαζηηθά ε ξεπζηή θαηάζηαζε ζην θνκκάηη ηεο ζηειέρσζεο απνζάξξπλε 

ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, κε απνηέιεζκα ε Διιάδα λα κελ 

κπνξεί πιένλ λα αθνινπζήζεη ην λέν status quo πνπ εγθαζηδξπφηαλ ζηελ 

αγνξά ηεο θξνπαδηέξαο. 

    Μεηά ην 2004 θαη ελψ είρακε σο θφλην θαηά βάζε ηελ επξσπατθή πνιηηηθή 

ζρεδφλ αγλννχζακε ηα λέα δεδνκέλα πνπ ππήξραλ ζην ρψξν ηεο Μεζνγείνπ, 

φπνπ νη εηαηξίεο - θνινζζνί ηεο θξνπαδηέξαο είραλ αλαθαιχςεη ην λέν 

«θηιέην» ηεο αγνξάο, δεδνκέλνπ ηνπ θνξεζκνχ ηεο Καξατβηθήο. Οη εηαηξίεο 

απηέο δελ κπνξνχζαλ δπλάκεη ηνπ θακπνηάδ γηα ηηο ζεκαίεο ηξίησλ θξαηψλ λα 

πξαγκαηνπνηνχλ θπθιηθέο θξνπαδηέξεο εληφο Διιάδνο, κε απνηέιεζκα ε ρψξα 

καο λα ράλεη έλα κεγάιν κεξίδην απφ απηφ πνπ ζίγνπξα ηεο αλαινγεί, 

ιακβαλνκέλνπ ππφςηλ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο θαη ηνπ πςεινχ 

ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ έρεη.  

    Ζ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηέδεημε πσο ην ζχλνιν ζρεδφλ (εθηφο 

απφ ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο θαη λαπηεξγαηηθέο ελψζεηο) ησλ θνξέσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θξνπαδηέξα επηζπκνχλ ηελ πιήξε απειεπζέξσζε ηεο 

αγνξάο, θαζψο πιένλ είλαη ζαθέο πσο δελ ππάξρεη ιφγνο λα πεξηνξηδφκαζηε 

κφλν ζηα θνηλνηηθά πινία, αθνχ απηά θαιχπηνπλ κφιηο ην 20% ησλ πινίσλ 

ησλ εηαηξηψλ leaders πνπ πξαγκαηνπνηνχλ θπθιηθέο θξνπαδηέξεο ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ. 

    Δπηπιένλ ζε φηη αθνξά ην „cabotage‟, ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

δηαπίζησζε πσο νη θπβεξλήζεηο πνπ ζέηνπλ εζληθνχο πεξηνξηζκνχο ζε κηα 

δξαζηεξηφηεηα, ην θάλνπλ γηα λα πξνζηαηεχζνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο ελφο ή 

πεξηζζφηεξσλ ηνπηθψλ θιάδσλ. Γηα λα ππάξρνπλ φκσο εξγαδφκελνη, πξέπεη λα 

ππάξρεη θαη θάπνηα δσληαλή βηνκεραλία πνπ λα ηνπο απνξξνθά. Ζ πξνζηαζία 

φκσο απφ ηνλ αληαγσληζκφ ζε εζληθφ επίπεδν βιάπηεη έλα θιάδν, γηαηί νη 

κνλνπσιηαθέο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγεί ηνλ εθεζπράδνπλ θαη ηνλ θαζηζηνχλ 

αδχλακν κπξνζηά ζηνλ πγηή αληαγσληζκφ. 

    ηελ Διιάδα φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία πνπ δφζεθαλ πην πάλσ, ην 

θακπνηάδ πξνθπιάζζεη κφιηο πεξίπνπ 400-450 έιιελεο λαπηηθνχο, νη νπνίνη 

εξγάδνληαη ζηελ θξνπαδηέξα θαη θπξίσο ζε πινία ηεο εηαηξίαο Lνuis. 

Απελαληίαο ε ηπρφλ πιήξεο άξζε ηνπ θακπνηάδ ζα πξνζέδηδε, βάζε κειεηψλ 

θαη ιφγσ ηεο εκπεηξίαο απφ ηελ Ηηαιία ή ηελ Ηζπαλία, κεγάιε ψζεζε ζηνλ 

θιάδν. Δπηπιένλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζα δεκηνπξγνχηαλ ζε ηνκείο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θξνπαδηέξα θαη νη νπνίνη αλήθνπλ ζην ιεγφκελν ιηκεληθφ 

cluster. 

     Σν ζίγνπξν είλαη πσο ε απφηνκε αιιαγή κέζσ ηεο πιήξεο άξζεο ηνπ 

θακπνηάδ, ζα πξνθαινχζε κηα ζχγρπζε ζηελ ελ ιφγσ αγνξά, θαζψο απηή 

ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειή κνλνπσιηαθή ζπγθέληξσζε θάηη πνπ ζα νδεγνχζε 

ζε ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο δηαζηξεβιψζεηο. Δίλαη απηνλφεην ινηπφλ πσο ζα 

πξέπεη ε ειιεληθή θπβέξλεζε λα αθνινπζήζεη κηα ζηαζεξή θαη ηζρπξή 

πνιηηηθή ζην ζέκα ηεο πιήξνπο άξζεο, θαηά ηελ νπνία ζα πξνζδψζεη 

λνκνζεηηθά ηελ απαηηνχκελε αζθάιεηα γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη 

λαπηηθή εξγαζία.  

   Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε κέξηκλα ζηελ πξνψζεζε επελδχζεσλ 

ζηηο ιηκεληθέο ππνδνκέο θαη αλσδσκέο, ελψ ηαπηφρξνλα είλαη απαξαίηεηε ε 
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θαζηέξσζε επαθψλ κε ηηο εηαηξίεο νη νπνίνη είλαη βαζηθνί παίρηεο ηεο αγνξάο 

ηεο θξνπαδηέξαο δηεζλψο, γηα λα δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο, 

ψζηε λα θαηαζηεί ε Διιάδα θαη νη ιηκέλεο ηεο θφκβνο γηα ηα Κ/Ε ησλ εηαηξηψλ 

απηψλ ζηελ Αλ. Μεζφγεην. 

    Ζ αλάιπζε θαη ηα δεδνκέλα πνπ παξαηέζεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία, 

θαηέδεημαλ πσο ε Μεζφγεηνο είλαη ε ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελε πεξηνρή 

θξνπαδηέξαο ζηνλ πιαλήηε κε ξπζκνχο θαη πξννπηηθέο πνπ πξνδηαγξάθνπλ 

πνξεία πνπ εθηηκάηαη φηη κπνξεί λα μεπεξάζεη αθφκε θαη απηή ηεο Καξατβηθήο 

πνπ έρεη πιένλ θνξεζηεί. 

    ‟απηή ηελ ηδαληθή ζπγθπξία ππάξρεη ζαθήο πξφζεζε θαη δεισκέλν 

ελδηαθέξνλ απφ ηηο κεγαιχηεξεο θαη ηζρπξφηεξεο παγθνζκίσο εηαηξείεο 

θξνπαδηέξαο λα «εγθαηαζηαζνύλ» ζε ειιεληθά ιηκάληα θαη λα παγηψζνπλ 

δξφκνπο θξνπαδηέξαο ζηε Μεζφγεην κε θφκβν ηελ Διιάδα εθφζνλ αξζνχλ νη 

πεξηνξηζκνί πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα. Μάιηζηα ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπο κε 

ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο ν ζηφρνο ησλ 5 εθαηνκκπξίσλ επηβαηψλ είλαη 

απφιπηα εθηθηφο γηα ηε ρψξα καο. 

    Δίλαη φκσο επίζεο εκθαλέο, φηη ε απφζηαζε πνπ καο ρσξίδεη απφ ηα θνκβηθά 

ιηκάληα πνπ νη κεγάιεο εηαηξείεο ρξεζηκνπνηνχλ ζήκεξα, ηηο αλαγθάδεη λα 

πξαγκαηνπνηνχλ «αγώλα δξόκνπ» γηα λα καο θηάζνπλ θαη λα καο 

πξνζεγγίζνπλ, κε απνηέιεζκα ν αξηζκφο θαη ε δηάξθεηα ησλ πξνζεγγίζεσλ 

απηψλ λα είλαη εθ ησλ πξαγκάησλ πεξηνξηζκέλνο ζε ζρέζε κε απηφ πνπ ζα 

κπνξνχζε λα ζπκβαίλεη αλ νη ειιεληθνί  ιηκέλεο απνηεινχζαλ «home ports». 

Σφηε ε παξακνλή ησλ Κ/Ε ζα ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξε θαη ζίγνπξα πην 

θεξδνθφξα γηα ηηο ηνπηθέο νηθνλνκίεο αλ ιάβνπκε ππφςηλ θαη ηα ζηνηρεία πνπ 

δφζεθαλ ζρεηηθά κε ηα πνζά πνπ μνδεχνπλ (ζηηο πεξηνρέο ζηαζκνχο ηεο 

θξνπαδηέξαο) θαηά κέζν φξν εκεξεζίσο νη επηβάηεο ησλ Κ/Ε.  

     Σέινο ιακβάλνληαο ππφςηλ ην γεγνλφο φηη ε θξνπαδηέξα δελ είλαη έλα 

ζπκπιεξσκαηηθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ νχηε κηα ππνδηαίξεζε ηεο ηνπξηζηηθήο 

βηνκεραλίαο, αιιά είλαη κία απηφλνκε δηεζλνπνηεκέλε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία 

κε πνιιέο επθαηξίεο αλάπηπμεο θαη πινχηνπ γηα απηνχο πνπ ζα κπνξέζνπλ 

έγθαηξα λα ηηο δνπλ θαη λα ηηο αμηνπνηήζνπλ, ε Διιάδα ζα πξέπεη λα 

θηλεηνπνηεζεί ψζηε λα απνηειέζεη θξίθνο ηεο θαηά ηα θαηλφκελα ρξπζνθφξαο 

αιπζίδαο πνπ ζπλζέηεη ηελ αγνξά ηεο θξνπαδηέξαο ζηελ Μεζφγεην.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 

ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΟΚ) αξηζ. 3577/92 ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 7εο Γεθεκβξίνπ 1992 γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ ππεξεζηψλ ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ζην 

εζσηεξηθφ ησλ θξαηψλ κειψλ (ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο-θακπνηάδ) 

ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ,  

Έρνληαο ππφςε:  

ηε ζπλζήθε γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο, θαη ηδίσο ην άξζξν 84 

παξάγξαθνο 2,  

ηελ ηξνπνπνηεκέλε πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο (1),  

ηηο γλψκεο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ (2),  

ηε γλψκε ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο (3),  

Δθηηκψληαο:  

φηη, ζηηο 12 Ηνπλίνπ 1992, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ελέθξηλε ςήθηζκα γηα ηελ ειεπζέξσζε ηνπ 

ζαιάζζηνπ θακπνηάδ θαη ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο-  

φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 61 ηεο ζπλζήθεο, ε ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ 

ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηίηινπ πνπ αλαθέξεηαη ζηηο κεηαθνξέο-  

φηη ε θαηάξγεζε ησλ πεξηνξηζκψλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ εληφο ησλ θξαηψλ 

κειψλ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εγθαζίδξπζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο- φηη ε εζσηεξηθή αγνξά 

πεξηιακβάλεη έλα ρψξν ζηνλ νπνίν εμαζθαιίδεηαη ε ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ εκπνξεπκάησλ, ησλ 

πξνζψπσλ, ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ θεθαιαίσλ-  

φηη, θαηά ζπλέπεηα, ε ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ ππεξεζηψλ πξέπεη λα εθαξκνζηεί ζηηο ζαιάζζηεο 

κεηαθνξέο εληφο ησλ θξαηψλ κειψλ-  

φηη ηεο ειεπζεξίαο απηήο πξέπεη λα επσθειεζνχλ νη πινηνθηήηεο ηεο Κνηλφηεηαο πνπ εθκεηαιιεχνληαη 

ζθάθε πνπ είλαη λενινγεκέλα ζε θξάηνο κέινο θαη θέξνπλ ηε ζεκαία ηνπ, είηε είλαη παξάθηην είηε φρη  

φηη ε ειεπζεξία απηή ζα επεθηαζεί ζηα ζθάθε πνπ ζα λενινγεζνχλ θαη ζην EUROS αθφηνπ εγθξηζεί 

ην λενιφγην απηφ-  

φηη, πξνο απνθπγή ζηξεβιψζεσλ ηνπ αληαγσληζκνχ, νη πινηνθηήηεο ηεο Κνηλφηεηαο πνπ θάλνπλ 

ρξήζε ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ ππεξεζηψλ ελδνκεηαθνξψλ πξέπεη λα ηεξνχλ φιεο ηηο 

πξνυπνζέζεηο εθηέιεζεο ελδνκεηαθνξψλ ζην θξάηνο κέινο φπνπ είλαη λενινγεκέλα ηα ζθάθε ηνπο- 

φηη νη πινηνθηήηεο ηεο Κνηλφηεηαο πνπ εθκεηαιιεχνληαη ζθάθε λενινγεκέλα ζε θξάηνο κέινο, νη 

νπνίνη δελ δηθαηνχληαη λα εθηεινχλ ελδνκεηαθνξέο ζην θξάηνο απηφ, πξέπεη σζηφζν λα επσθειεζνχλ 

απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ επί κηα κεηαβαηηθή πεξίνδν-  
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φηη ε πξαγκάησζε ηεο ειεπζεξίαο απηήο πξέπεη λα είλαη ζηαδηαθή θαη φρη θαη' αλάγθελ εληαία γηα φιεο 

ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ηεο θχζεσο νξηζκέλσλ εηδηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ 

κεγέζνπο ηεο πξνζπάζεηαο πνπ ζα πξέπεη λα ππνζηνχλ νξηζκέλεο νηθνλνκίεο ηεο Κνηλφηεηαο πνπ 

εκθαλίδνπλ δηαθνξέο αλάπηπμεο-  

φηη ε παξνρή δεκνζίσλ ππεξεζηψλ πνπ ζπλεπάγνληαη νξηζκέλα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο πινηνθηήηεο κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ηαθηηθή θαη 

επαξθήο παξνρή ππεξεζηψλ κεηαθνξψλ απφ, πξνο θαη αλάκεζα ζε λεζηά ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ 

γίλεηαη δηάθξηζε κε βάζε ηελ ηζαγέλεηα ή ηε δηακνλή-  

φηη πξέπεη λα ζεζπηζηνχλ δηαηάμεηο πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα ιακβάλνληαη κέηξα δηαζθάιηζεο ζε 

νξηζκέλεο αγνξέο ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ζνβαξέο δηαηαξαρέο ή ζε επείγνπζεο 

πεξηπηψζεηο- φηη πξέπεη, γηα ην ζθνπφ απηφ, λα εηζαρζνχλ νη θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο ιήςεο 

απνθάζεσλ-  

φηη, ελφςεη ηεο αλάγθεο λα δηαζθαιηζζεί ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη ησλ δπλαηψλ 

αλαπξνζαξκνγψλ κε γλψκνλα ηελ απνθηνπκέλε εκπεηξία, ε Δπηηξνπή πξέπεη λα ππνβάιεη έθζεζε πεξί 

ηεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαζψο θαη ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο ζπκπιεξσκαηηθέο πξνηάζεηο,  

ΔΞΔΓΧΔ ΣΟΝ ΠΑΡΟΝΣΑ ΚΑΝΟΝΗΜΟ:  

Άξζξν 1  

1. Απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1993, εθαξκφδεηαη ε ειεχζεξε θπθινθνξία ππεξεζηψλ ζαιάζζησλ 
κεηαθνξψλ εληφο θξάηνπο κέινπο (ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο-θακπνηάδ) γηα ηνπο πινηνθηήηεο ηεο 

Κνηλφηεηαο ησλ νπνίσλ ηα ζθάθε είλαη λενινγεκέλα ζε θξάηνο κέινο θαη θέξνπλ ηε ζεκαία ηνπ, ππφ 

ηνλ φξν φηη ηα ζθάθε απηά πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα λα εθηεινχλ 

ελδνκεηαθνξέο ζην ελ ιφγσ θξάηνο κέινο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζθαθψλ ησλ λενινγεκέλσλ 

ζην EUROS, αθφηνπ ην πκβνχιην εγθξίλεη ην ελ ιφγσ λενιφγην.  

2. Καηά παξέθθιηζε, ε εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 1, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα ζθάθε νθείινπλ λα 

πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα λα εθηεινχλ ελδνκεηαθνξέο ζην θξάηνο κέινο 

φπνπ ζα είλαη ηφηε λενινγεκέλα, αλαζηέιιεηαη πξνζσξηλά κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 1996.  

Άξζξν 2  

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ:  

1. Χο "ππεξεζίεο ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ εληφο θξάηνπο κέινπο (ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο-

θακπνηάδ)" λννχληαη νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη θαηά θαλφλα έλαληη ακνηβήο θαη πεξηιακβάλνπλ 

εηδηθφηεξα:  

α) ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο κεηαμχ επεηξσηηθψλ ιηκέλσλ: ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο επηβαηψλ ή 

εκπνξεπκάησλ κεηαμχ ιηκέλσλ ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο ή ηνπ θπξίνπ εδάθνπο ελφο θαη ηνπ απηνχ 

θξάηνπο κέινπο ρσξίο πξνζεγγίζεηο ζε λεζηά-  

β) ππεξεζίεο εθνδηαζκνχ "off-shore": ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο επηβαηψλ ή εκπνξεπκάησλ κεηαμχ 

νπνηνπδήπνηε ιηκέλα θξάηνπο κέινπο θαη εγθαηαζηάζεσλ ή θαηαζθεπψλ ζηελ πθαινθξεπίδα απηνχ 

ηνπ θξάηνπο κέινπο-  

γ) ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο κεηαμχ ιηκέλσλ ζε λεζηά: ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο επηβαηψλ ή 

εκπνξεπκάησλ κεηαμχ:  

- ιηκέλσλ ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο θαη ιηκέλσλ ελφο ή πεξηζζφηεξσλ λεζηψλ ελφο θαη ηνπ απηνχ 

θξάηνπο κέινπο,  

- ιηκέλσλ ησλ λεζηψλ ελφο θαη ηνπ απηνχ θξάηνπο κέινπο.  
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Ζ Θένπηα θαη ε Μειίιηα ζεσξνχληαη νκνίσο ιηκέλεο λεζηψλ-  

2. Χο "πινηνθηήηεο ηεο Κνηλφηεηαο" λννχληαη:  

α) νη ππήθννη θξαηψλ κειψλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ 

θαη αζθνχλ λαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο-  

β) νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία θξάηνπο κέινπο θαη 

ησλ νπνίσλ ν θχξηνο ηφπνο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο βξίζθεηαη, θαη ν πξαγκαηηθφο έιεγρνο 

αζθείηαη, ζε θξάηνο κέινο  

ή  

γ) νη ππήθννη θξάηνπο κέινπο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη εθηφο Κνηλφηεηαο ή νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο 

πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο εθηφο Κνηλφηεηαο νη νπνίεο ειέγρνληαη απφ ππεθφνπο θξάηνπο κέινπο, ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ζθάθε ηνπο είλαη λενινγεκέλα ζε θξάηνο κέινο θαη θέξνπλ ηε ζεκαία ηνπ, 

ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ-  

3. Χο "ζχκβαζε αλάζεζεο δεκφζηαο ππεξεζίαο" λνείηαη κηα ζχκβαζε πνπ ζπλάπηεηαη κεηαμχ ησλ 

αξκφδησλ αξρψλ ελφο θξάηνπο κέινπο θαη ελφο πινηνθηήηε ηεο Κνηλφηεηαο κε ζθνπφ λα παξέρνληαη 

ζην θνηλφ επαξθείο ππεξεζίεο κεηαθνξψλ.  

Ζ ζχκβαζε αλάζεζεο δεκφζηαο ππεξεζίαο κπνξεί ηδηαίηεξα λα πεξηιακβάλεη:  

- ππεξεζίεο κεηαθνξψλ πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζε θαζνξηζκέλα πξφηππα ζπλέρεηαο, ηαθηηθήο 

εμππεξέηεζεο, κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο θαη πνηφηεηαο,  

- ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο κεηαθνξψλ,  

- ππεξεζίεο κεηαθνξψλ κε θαζνξηζκέλα θφκηζηξα θαη ππνθείκελεο ζε εηδηθνχο φξνπο, ηδίσο γηα 

νξηζκέλεο θαηεγνξίεο επηβαηψλ ή γηα νξηζκέλεο ζπλδέζεηο,  

- πξνζαξκνγέο ησλ ππεξεζηψλ ζε πξαγκαηηθέο αλάγθεο-  

4. Χο "ππνρξεψζεηο παξνρήο δεκφζηαο ππεξεζίαο" λννχληαη νη ππνρξεψζεηο ηηο νπνίεο νη ελ ιφγσ 

πινηνθηήηεο ηεο Κνηλφηεηαο, αλ ειάκβαλαλ απνθιεηζηηθά ππφςε ηα δηθά ηνπο εκπνξηθά ζπκθέξνληα, 

δελ ζα αλαιάκβαλαλ ζηελ ίδηα έθηαζε ή κε ηνπο απηνχο φξνπο-  

5. Χο "ζνβαξή δηαηαξαρή ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο κεηαθνξψλ" λνείηαη ε εκθάληζε ζηελ αγνξά 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ απηήο ηεο αγνξάο ηα νπνία:  

- ζα νδεγήζνπλ θαηά πάζα πηζαλφηεηα ζε ζνβαξφ θαη, ελδερνκέλσο, δηαξθέο πιεφλαζκα πξνζθνξάο 

ζε ζρέζε κε ηε δήηεζε.  

- νθείινληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο ζαιάζζησλ ελδνκεηαθνξψλ ή επηδεηλψλνληαη απφ απηέο θαη  

- ζπληζηνχλ ζνβαξή απεηιή γηα ηελ νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη επηβίσζε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ 

πινηνθηεηψλ ηεο Κνηλφηεηαο,  

ππφ ηνλ φξν φηη νη βξαρππξφζεζκεο θαη κεζνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο γηα ηελ ελ ιφγσ αγνξά δελ 

δείρλνπλ θακία νπζηαζηηθή θαη δηαξθή βειηίσζε.  

Άξζξν 3  

1. Γηα ζθάθε πνπ εθηεινχλ ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο κεηαμχ επεηξσηηθψλ ιηκέλσλ θαζψο θαη γηα 

θξνπαδηεξφπινηα γξακκήο, φια ηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ επάλδξσζε ηνπ ζθάθνπο εκπίπηνπλ ζηελ 
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αξκνδηφηεηα ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν είλαη λενινγεκέλν ην ζθάθνο (θξάηνπο ηεο ζεκαίαο), εθηφο αλ 

πξφθεηηαη γηα ζθάθε θάησ ησλ 650 GT, ζηα νπνία κπνξνχλ λα εθαξκφδνληαη νη φξνη ηνπ θξάηνπο 

ππνδνρήο.  

2. Γηα ζθάθε πνπ εθηεινχλ ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο κεηαμχ ιηκέλσλ ζε λεζηά, φια ηα ζέκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ επάλδξσζε εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν ην ζθάθνο εθηειεί 

ζαιάζζηεο κεηαθνξέο (θξάηνο ππνδνρήο).  

3. Χζηφζν, απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1999, γηα εκπνξηθά ζθάθε κεγαιχηεξα ησλ 650 GT ηα νπνία 

εθηεινχλ ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο κεηαμχ ιηκέλσλ ζε λεζηά, φηαλ ην ζρεηηθφ ηαμίδη πξνεγείηαη ή 

έπεηαη ηαμηδίνπ πξνο ή απφ άιιν θξάηνο, φια ηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ επάλδξσζε εκπίπηνπλ ζηελ 

αξκνδηφηεηα ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν είλαη λενινγεκέλν ην ζθάθνο (θξάηνο ηεο ζεκαίαο).  

4. Ζ Δπηηξνπή ζα εμεηάζεη εκπεξηζηαησκέλα ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο 

ειεπζέξσζεο ησλ ζαιάζζησλ ελδνκεηαθνξψλ κεηαμχ ιηκέλσλ ζε λεζηά θαη ζα ππνβάιεη, πξηλ απφ ηελ 

1ε Ηαλνπαξίνπ 1997 ην αξγφηεξν, έθζεζε πξνο ην πκβνχιην.  

Με βάζε ηελ έθζεζε απηή, ε Δπηηξνπή πξέπεη λα ππνβάιεη ζην πκβνχιην πξφηαζε πνπ κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη πξνζαξκνγέο ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ επάλδξσζε πνπ νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 

3 φζνλ αθνξά ηελ εζληθφηεηα ψζηε ην νξηζηηθφ ζχζηεκα λα εγθξηζεί απφ ην πκβνχιην εγθαίξσο θαη 

πξηλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1999.  

Άξζξν 4  

1. Οπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο κπνξεί λα ζπλάςεη ζπκβάζεηο αλάζεζεο δεκφζηαο ππεξεζίαο ή λα 

επηβάιεη ππνρξεψζεηο δεκφζηαο ππεξεζίαο, σο πξνυπφζεζε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

ελδνκεηαθνξψλ, ζε λαπηηιηαθέο εηαηξείεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ηαθηηθέο γξακκέο απφ θαη πξνο λεζηά 

θαζψο θαη κεηαμχ ηνπο.  

Κάζε θνξά πνπ έλα θξάηνο κέινο ζπλάπηεη ζχκβαζε αλάζεζεο δεκφζηαο ππεξεζίαο ή επηβάιιεη 

ππνρξεψζεηο παξνρήο δεκφζηαο ππεξεζίαο, ελεξγεί θαηά ηξφπνλ ψζηε λα κε δεκηνπξγνχληαη 

δηαθξίζεηο εηο βάξνο νπνηνπδήπνηε πινηνθηήηε ηεο Κνηλφηεηαο.  

2. Σα θξάηε κέιε, φηαλ επηβάιινπλ ππνρξεψζεηο παξνρήο δεκφζηαο ππεξεζίαο, πεξηνξίδνληαη ζε 

απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο ιηκέλεο πνπ πξέπεη λα εμππεξεηνχληαη, ηελ ηαθηηθή εμππεξέηεζε, ηε 

ζπλέρεηα, ζπρλφηεηα, ηθαλφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ, ηα επηβαιιφκελα θφκηζηξα θαη ηελ επάλδξσζε 

ηνπ ζθάθνπο.  

ινη νη πινηνθηήηεο ηεο Κνηλφηεηαο πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε νπνηνδήπνηε ηπρφλ αληηζηάζκηζκα 

γηα αλάιεςε ππνρξεψζεσλ παξνρήο δεκφζηαο ππεξεζίαο.  

3. Οη πθηζηάκελεο ζπκβάζεηο αλάζεζεο δεκφζηαο ππεξεζίαο δχλαληαη λα εμαθνινπζήζνπλ λα ηζρχνπλ 

έσο ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο αληίζηνηρεο ζχκβαζεο.  

Άξζξν 5  

1. ε πεξίπησζε πνπ ζεκεησζεί ζνβαξή δηαηαξαρή ηεο αγνξάο ησλ εζσηεξηθψλ κεηαθνξψλ εμαηηίαο 

ηεο ειεπζέξσζεο ησλ ελδνκεηαθνξψλ, έλα θξάηνο κέινο κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηελ Δπηηξνπή λα 

ιάβεη κέηξα δηαζθάιηζεο.  

Όζηεξα απφ δηαβνπιεχζεηο κε ηα άιια θξάηε κέιε, ε Δπηηξνπή απνθαζίδεη, ελδερνκέλσο, λα ιάβεη ηα 

αλαγθαία κέηξα δηαζθάιηζεο κέζα ζε 30 εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο θξάηνπο 

κέινπο. Σα κέηξα απηά κπνξνχλ λα ζπλεπάγνληαη ηελ πξνζσξηλή εμαίξεζε ηεο ζρεηηθήο δψλεο απφ ην 

πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, ε νπνία φκσο δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο δψδεθα κήλεο.  

Ζ Δπηηξνπή αλαθνηλψλεη ζην πκβνχιην θαη ζηα θξάηε κέιε θάζε απφθαζε ζρεηηθά κε ηα κέηξα 

δηαζθάιηζεο.  
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Δάλ, κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ ησλ 30 εξγάζηκσλ εκεξψλ, ε Δπηηξνπή δελ έρεη ιάβεη απφθαζε επί 

ηνπ ζέκαηνο, ην ελδηαθεξφκελν θξάηνο κέινο δηθαηνχηαη λα εθαξκφζεη ηα δεηνχκελα κέηξα, κέρξηο 

φηνπ ιεθζεί απφθαζε απφ ηελ Δπηηξνπή.  

Δληνχηνηο, ζε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο, ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα ζεζπίδνπλ, κνλνκεξψο, ηα 

ελδεδεηγκέλα πξνζσξηλά κέηξα, ηα νπνία είλαη δπλαηφλ λα παξακείλνπλ ζε ηζρχ κέρξη ηξεηο ην πνιχ 

κήλεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ηα θξάηε κέιε νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ πάξαπηα ηελ Δπηηξνπή γηα ηε 

ιήςε ησλ κέηξσλ απηψλ. Ζ Δπηηξνπή κπνξεί λα θαηαξγήζεη ηα κέηξα ή λα ηα επηβεβαηψζεη κε ή ρσξίο 

ηξνπνπνηήζεηο κέρξη λα ιάβεη ηελ ηειηθή ηεο απφθαζε ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην.  

2. Ζ Δπηηξνπή κπνξεί επίζεο λα ζεζπίζεη κέηξα δηαζθάιηζεο κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία, έπεηηα απφ 

δηαβνπιεχζεηο κε ηα θξάηε κέιε.  

Άξζξν 6  

1. Καηά παξέθθιηζε, κπνξνχλ λα εμαηξεζνχλ πξνζσξηλά απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ 

νη αθφινπζεο ππεξεζίεο ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ ζηε Μεζφγεην θαη θαηά κήθνο ησλ ηζπαληθψλ, ησλ 

πνξηνγαιηθψλ θαη ησλ γαιιηθψλ αθηψλ:  

- ππεξεζίεο θξνπαδηεξψλ, έσο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1995,  

- κεηαθνξά ζηξαηεγηθψλ εκπνξεπκάησλ (πεηξέιαην, πεηξειαηνεηδή θαη πφζηκν λεξφ), έσο ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 1997,  

- ππεξεζίεο κε ζθάθε ησλ 650 GT, έσο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1998,  

- ηαθηηθέο γξακκέο επηβαηηθψλ κεηαθνξψλ θαη πνξζκείσλ, έσο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1999.  

2. Καηά παξέθθιηζε, νη ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο κεηαμχ ιηκέλσλ ζε λεζηά ηεο Μεζνγείνπ θαη νη 

ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηα αξρηπειάγε ησλ Καλαξίσλ Νήζσλ, ησλ Αδφξσλ θαη ηεο 

Μαδέξαο, θαζψο θαη ηε Θένπηα θαη ηε Μειίιηα, ηα γαιιηθά λεζηά θαηά κήθνο ηεο αθηήο πξνο ηνλ 

Αηιαληηθφ θαη ηα Γαιιηθά Τπεξπφληηα Γηακεξίζκαηα εμαηξνχληαη πξνζσξηλά απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ έσο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1999.  

3. Γηα ιφγνπο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο, ε παξέθθιηζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 

επεθηείλεηαη ζηελ Διιάδα έσο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2004 γηα ηαθηηθέο γξακκέο επηβαηηθψλ κεηαθνξψλ 

θαη πνξζκείσλ θαη γηα κεηαθνξέο πνπ εθηεινχλ ζθάθε θάησλ ησλ 650 GT.  

Άξζξν 7  

Σν άξζξν 62 ηεο ζπλζήθεο εθαξκφδεηαη ζηα ζέκαηα πνπ θαιχπηεη ν παξψλ θαλνληζκφο.  

Άξζξν 8  

Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο ζπλζήθεο πνπ αθνξνχλ ην δηθαίσκα εγθαηάζηαζεο θαη ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ, θάζε πξφζσπν πνπ παξέρεη ήδε ππεξεζίεο ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ κπνξεί, γηα 

ην ζθνπφ απηφ, λα αζθεί πξνζσξηλά ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζην θξάηνο κέινο φπνπ παξέρνληαη νη 

ππεξεζίεο, ππφ ηνπο ίδηνπο φξνπο κε απηνχο πνπ επηβάιιεη ην θξάηνο απηφ ζηνπο ππεθφνπο ηνπ.  

Άξζξν 9  

Πξηλ απφ ηε ζέζπηζε λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ θαη' εθαξκνγή ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ, ηα θξάηε κέιε δεηνχλ ηε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο. Δλεκεξψλνπλ ηελ Δπηηξνπή 

ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ ζεζπίδνληαη θαηά ηνλ ηξφπν απηφ.  

Άξζξν 10  
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Πξηλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1995, θαη ζηε ζπλέρεηα αλά δηεηία, ε Δπηηξνπή ππνβάιιεη ζην πκβνχιην 

έθζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη, ελδερνκέλσο, ηπρφλ αλαγθαίεο πξνηάζεηο.  

Άξζξν 11  

Ο παξψλ θαλνληζκφο αξρίδεη λα ηζρχεη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1993. Ο παξψλ θαλνληζκφο είλαη 

δεζκεπηηθφο σο πξνο φια ηα κέξε ηνπ θαη ηζρχεη άκεζα ζε θάζε θξάηνο κέινο.  

Βξπμέιιεο, 7 Γεθεκβξίνπ 1992. Γηα ην πκβνχιην  

Ο Πξφεδξνο  

J. MacGREGOR  

 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 
 

ΣΑ 27 ΚΡΑΣΖ ΜΔΛΖ ΣΖ Δ.Δ 

 

                ΠΑΛΑΙΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ   ΝΕΑ ΚΡΑΤΗ 

ΜΕΛΗ 

 

ΔΛΛΑΓΑ 

ΖΝΧΜΔΝΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 

ΗΡΛΑΝΓΗΑ 

ΟΛΛΑΝΓΗΑ 

ΒΔΛΓΗΟ 
ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ 

ΓΑΛΛΗΑ 

ΑΤΣΡΗΑ 

ΗΣΑΛΗΑ 

ΗΠΑΝΗΑ 

ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ 

ΦΗΝΛΑΝΓΗΑ 

ΟΤΖΓΗΑ 

ΓΑΝΗΑ 

 ΛΗΘΟΤΑΝΗΑ 

ΛΔΣΟΝΗΑ 

ΚΤΠΡΟ 

ΜΑΛΣΑ 

ΣΔΥΗΚΖ 

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΛΟΒΔΝΗΑ 

ΟΤΓΓΑΡΗΑ 

ΔΘΟΝΗΑ 
ΠΟΛΧΝΗΑ 

ΛΟΒΑΚΗΑ 

ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ  

ΡΟΤΜΑΝΗΑ 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3 
 

ΓΗΔΘΝΖ ΝΖΟΛΟΓΗΑ ΚΡΑΣΧΝ ΜΔΛΧΝ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΠΡΟΒΑΖ ΣΟ 

ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ CABOTAGE 

Σν δηεζλέο λενιόγην ηεο Γαλίαο (DIS) Γελ επηηξέπεηαη ε πξφζβαζε ζηα Δ/Γ πινία,άξα 

θαη ζε Κ/Ε. 

Σν δηεζλέο λενιόγην ησλ Καλαξίσλ Νήζσλ 

REC (Ηζπαλία) 

Διεύζεξε πξόζβαζε 

Σν δηεζλέο λενιόγην ηεο Πνξηνγαιίαο 

(Μαδέξαο-MAR) 

Διεύζεξε πξόζβαζε 

Σν δηεζλέο λενιόγην ηεο Γεξκαλίαο (ISR) Πεξηνξηζκέλε ρξνληθά πξφζβαζε ζην cabotage 

(φρη φιν ην έηνο, αιιά γηα 6 κήλεο κφλν) 
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ΠΛΟΗΑ ΠΟΤ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΝΑ 

ΔΚΣΔΛΟΤΝ ΚΡΤΑΕΗΔΡΔ ΣΟ ΔΧΣΔΡΗΚΟ 

ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 

ΠΛΟΗΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ* 

ΝΑ ΔΚΣΔΛΟΤΝ ΚΡΤΑΕΗΔΡΔ ΣΟ 

ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 

            

Νενινγεκέλα ζηα: 

 

-Κύξηα λενιόγηα ησλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο Δ.Δ. 
θαη ησλ ρσξψλ ΔΕΔ-ΔΟΥ 

 

-Νενινγεκέλα ζηα Γεύηεξα ή Γηεζλή Νενιόγηα 

ησλ Κξαηώλ Μειώλ ηεο Δ.Δ. 

 

Τπφ ηελ πξνυπφζεζε πξνζθφκηζεο απφ ηνλ 

πξάθηνξα ηνπ πινίνπ ζρεηηθήο βεβαίσζεο ηεο 

Αξρήο ηνπ Κξάηνπο ηεο ζεκαίαο πνπ θέξεη, φηη 

κπνξεί λα εθηειεί ζαιάζζηεο πεξηεγήζεηο ζην 

εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ηνπ. 

 

1) Νενινγεκέλα ζηα λενιφγηα: 

 

-ησλ λεζηψλ Κάπκαλ (Ζ.Β.) 
-Κεξγθνπειέλ (Γαιιία) 

-ησλ Οιιαλδηθψλ Αληηιιψλ (Οιιαλδία) 

-ηεο λήζνπ Μαλ (Ζ.Β.) 

-ηεο Βεξκνχδαο (Ζ.Β.) 

 

2) Νενινγεκέλα ζηα δεχηεξα λενιφγηα ησλ 

ρσξψλ ΔΟΥ-ΔΕΔ: 

 

-ηεο Ννξβεγίαο (NIS) 

 

3) Νενινγεκέλα ζε λενιφγηα ηξίησλ ρσξψλ 
 

(π.ρ. Ληβεξίαο, Παλακά, Μπαρακψλ Αγ.Βηθεληίνπ 

θιπ) 

 

* Μπνξνχλ λα δηελεξγνχλ ζαιάζζηεο πεξηεγήζεηο θαη πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο 

δηεζλνχο ηαμηδίνπ 

 
 

 
 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 4 
 

Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 344/2003 «Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ειεύζεξεο παξνρήο ησλ 

ππεξεζηώλ ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηνλ Καλνληζκό (ΔΟΚ) 

3577/92 ηνπ πκβνπιίνπ» (ΦΔΚ Α΄ 314/31.12.2003) 

 

Άξζξν πξώην 

Σν άξζξν 165 ηνπ Ν.Γ. 187/1973 «πεξί Κψδηθα Γεκνζίνπ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ», φπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: 

Άξζξν 165 Μεηαθνξά επηβαηψλ 

1. (α) Σν δηθαίσκα κεηαθνξάο επηβαηψλ κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ ιηκέλσλ, πεξηιακβαλνκέλνπ 

θαη ηνπ κεηαμχ ειιεληθψλ ιηκέλσλ ηκήκαηνο κεηαθνξάο επηβαηψλ αξρηθήο πξνέιεπζεο ή 

ηειηθνχ πξννξηζκνχ εμσηεξηθνχ, εθνδηαζκέλσλ κε εηζηηήξηα ζπλερείαο, αλήθεη ζηα 

αλαγλσξηδφκελα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο θαη 
δξνκνινγνχκελα ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ειιεληθά επηβαηεγά πινία, 

(β) Σν δηθαίσκα κεηαθνξάο επηβαηψλ κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ ιηκέλσλ ηεο επεηξσηηθήο 

αθηνγξακκήο, ρσξίο πξνζεγγίζεηο ζε λεζηά, επεθηείλεηαη θαη ζηα ππφ θνηλνηηθή ζεκαία 

επηβαηεγά πινία αλεμαξηήησο ρσξεηηθφηεηαο, εθφζνλ είλαη εγγεγξακκέλα ζηα λενιφγηα ησλ 

ινηπψλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζην έδαθνο ησλ νπνίσλ εθαξκφδεηαη ε 

πλζήθε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο δξνκνιφγεζεο πνπ 

νξίδνληαη ζην άξζξν 168 Α. 

(γ) Σα πινία ηεο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεσο (β) κπνξνχλ λα δηελεξγνχλ κεηαθνξέο 

επηβαηψλ κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ ιηκέλσλ ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο θαη ησλ λεζηψλ ή κεηαμχ 

ησλ λεζησηηθψλ ιηκέλσλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, 

2. (α) Με ηελ επηθχιαμε ηήξεζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο, ε απ' επζείαο κεηαθνξά 

επηβαηψλ κεηαμχ ειιεληθψλ ιηκέλσλ θαη ιηκέλσλ ηξίησλ θξαηψλ θαη ην αληίζεην, δχλαηαη λα 
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δηελεξγείηαη θαη κε ππφ ζεκαία ηξίηνπ θξάηνπο επηβαηεγά πινία, ππφ ηνλ φξν ηεο 

ακνηβαηφηεηαο. 

(β) Ο φξνο ηεο ακνηβαηφηεηαο δελ εθαξκφδεηαη γηα ππεθφνπο ησλ θξαηψλ κειψλ 

εγθαηεζηεκέλνπο ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο. Σν απηφ ηζρχεη γηα ππεθφνπο 

ησλ θξαηψλ κειψλ εγθαηεζηεκέλνπο εθηφο Κνηλφηεηαο θαη γηα λαπηηιηαθέο εηαηξείεο 

εγθαηεζηεκέλεο εθηφο Κνηλφηεηαο θαη ειεγρφκελεο απφ ππεθφνπο θξάηνπο κέινπο, εάλ ηα 
πινία ηνπο έρνπλ λενινγεζεί ζε απηφ ην θξάηνο κέινο ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ηνπ, 

3. (α) Σν δηθαίσκα παξαιαβήο επηβαηψλ απφ ειιεληθά ιηκάληα γηα πεξηήγεζε ζε ειιεληθά 

ιηκάληα αλήθεη ζηα ειιεληθά επηβαηεγά πινία. Σνχην ηζρχεη θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

πξνέθηαζεο ηεο πεξηεγήζεσο ζε ιηκάληα ηεο αιινδαπήο, εθφζνλ ν ιηκέλαο ηεο νξηζηηθήο 

απνβίβαζεο είλαη ειιεληθφο. 

(β) Σν δηθαίσκα δηελέξγεηαο πεξηεγήζεσλ κεηαμχ ειιεληθψλ ιηκέλσλ ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο 

θαη ησλ λεζηψλ ή κεηαμχ ησλ λεζησηηθψλ ιηκέλσλ επεθηείλεηαη ζηα ππφ θνηλνηηθή ζεκαία 

επηβαηεγά πινία αλεμαξηήησο ρσξεηηθφηεηαο, εθφζνλ είλαη εγγεγξακκέλα ζηα λενιφγηα ησλ 

ινηπψλ θξαηψλ κειψλ, ζην έδαθνο ησλ νπνίσλ εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Δπξσπατθήο 

Κνηλφηεηαο θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα λα εθηεινχλ ελδνκεηαθνξέο 

ζην εζσηεξηθφ ηνπ θξάηνπο κέινπο, ηνπ νπνίνπ θέξνπλ ηε ζεκαία. 

4. Οη δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ, β ηεο παξαγξάθνπ 1, β ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη β ηεο 
παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηζρχνπλ νκνίσο θαη γηα ηα πινία πνπ είλαη 

εγγεγξακκέλα ζηα λενιφγηα ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) 

θαη θέξνπλ ηε ζεκαία ηνπο, εθφζνλ πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα εθηεινχλ 

ελδνκεηαθνξέο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ηνπο, 

5. Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο ξπζκίδνληαη θάζε θνξά, θαηά 

παξέθθιηζε ησλ νξηδνκέλσλ ζην παξφλ άξζξν, ζέκαηα δηελέξγεηαο κεηαθνξψλ κεηαμχ 

ειιεληθψλ ιηκέλσλ ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

(α) έθηαθησλ θαη επεηγνπζψλ ζπγθνηλσληαθψλ αλαγθψλ, πνπ δελ κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ 

εγθαίξσο θαη, 

(β) δηαθίλεζεο πξνζψπσλ πνπ ζπλδένληαη κε ην πινίν θαη ην θνξηίν, 

6. Με πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, πνπ εθδίδνληαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξηθήο 
Ναπηηιίαο, ξπζκίδνληαη: 

(α) νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ παξαιαβή, πεξηήγεζε θαη απνβίβαζε επηβαηψλ απφ επηβαηεγά 

πινία ππφ ζεκαία ηξίηνπ θξάηνπο ππφ ηνλ φξν ηεο ακνηβαηφηεηαο 

(β) ηα ηεο δηελέξγεηαο πεξηεγεηηθψλ πιφσλ κεηαμχ ειιεληθψλ ιηκέλσλ κε ειιεληθά θαη ππφ 

θνηλνηηθή ζεκαία πινία 

2 

(γ) νη κεηαθνξέο επηβαηψλ κεηαμχ ειιεληθψλ ιηκέλσλ ηεο επεηξσηηθήο αθηνγξακκήο 

ζχκθσλα κε ηηο δηακνξθνχκελεο απφ ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο αλάγθεο ηεο λαπηηιίαο. 

7. Σα ηνπξηζηηθά πινία (ζαιακεγά θαη ηνπξηζηηθά πινηάξηα) δηέπνληαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο. 

Άξζξν δεύηεξν 

Σν άξζξν 166 ηνπ Ν.Γ. 187/1973 πεξί «Κψδηθα Γεκνζίνπ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ», φπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: 
Άξζξν 166 Μεηαθνξά εκπνξεπκάησλ 

1. (α) Σν δηθαίσκα κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ κεηαμχ ειιεληθψλ ιηκέλσλ αλήθεη ζηα θνξηεγά 

πινία αλεμαξηήησο ρσξεηηθφηεηαο πνπ θέξνπλ ηελ ειιεληθή ζεκαία. 

(β) Σν δηθαίσκα κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ κεηαμχ ειιεληθψλ ιηκέλσλ ηεο επεηξσηηθήο 

ρψξαο, ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο θαη ησλ λεζηψλ ή κεηαμχ ησλ λεζησηηθψλ ιηκέλσλ 

επεθηείλεηαη ζηα θνξηεγά πινία αλεμαξηήησο ρσξεηηθφηεηαο πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζηα 

λενιφγηα ησλ ινηπψλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζην έδαθνο ησλ νπνίσλ 

εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη θέξνπλ ηελ ζεκαία ηνπο, εθφζνλ 

απηά πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα λα εθηεινχλ ελδνκεηαθνξέο ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ θξάηνπο κέινπο, ηνπ νπνίνπ θέξνπλ ηε ζεκαία, 

2. (α) Ζ κεηαμχ ειιεληθψλ ιηκέλσλ θαη ιηκέλσλ ηξίησλ θξαηψλ απ' επζείαο κεηαθνξά 
εκπνξεπκάησλ θαη ην αληίζεην, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη θαη κε θνξηεγά πινία, ππφ 

ζεκαία ηξίηνπ θξάηνπο αλεμαξηήησο ρσξεηηθφηεηαο, ππφ ηνλ φξν ηεο ακνηβαηφηεηαο, 

(β) Ο φξνο ηεο ακνηβαηφηεηαο δελ εθαξκφδεηαη γηα ππεθφνπο ησλ θξαηψλ κειψλ 

εγθαηεζηεκέλνπο ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο. Σν απηφ ηζρχεη γηα ππεθφνπο 

ησλ θξαηψλ κειψλ εγθαηεζηεκέλνπο εθηφο Κνηλφηεηαο θαη γηα λαπηηιηαθέο εηαηξείεο 

εγθαηεζηεκέλεο εθηφο Κνηλφηεηαο θαη ειεγρφκελεο απφ ππεθφνπο θξάηνπο κέινπο, εάλ ηα 

πινία ηνπο έρνπλ λενινγεζεί ζε απηφ ην θξάηνο κέινο ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ηνπ. 

3. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, 
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ξπζκίδνληαη νη κεηαμχ ειιεληθψλ ιηκέλσλ κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ πνπ δηακνξθψλνληαη 

απφ ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ηεο λαπηηιίαο. 

4. Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο ξπζκίδνληαη ηα ηεο δηελέξγεηαο 

κεηαθνξψλ εκπνξεπκάησλ κεηαμχ ειιεληθψλ ιηκέλσλ ζε πεξηπηψζεηο: 

(α) αλεπάξθεηαο ησλ πινίσλ πνπ έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο δηαηάμεηο, δηθαίσκα 

δηελέξγεηαο κεηαθνξάο 
(β) έθηαθησλ ή κε δπλακέλσλ λα εμππεξεηεζνχλ εγθαίξσο ζπγθνηλσληαθψλ αλαγθψλ 

(γ) εκπνξεπκάησλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ. 

5. Οη δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ, β ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη β ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ ηζρχνπλ νκνίσο θαη γηα ηα πινία πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζηα λενιφγηα ησλ 

θξαηψλ κειψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) θαη θέξνπλ ηε ζεκαία ηνπο, 

εθφζνλ πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα εθηεινχλ ελδνκεηαθνξέο ζην εζσηεξηθφ ηεο 

ρψξαο ηνπο. 

Άξζξν ηξίην 

ην Ν.Γ. 187/1973 «πεξί Κψδηθα Γεκνζίνπ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ» πξνζηίζεηαη λέν άξζξν 168Α 

πνπ έρεη σο αθνινχζσο: 

Άξζξν 168 Α 

Θαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο κεηαμχ επεηξσηηθψλ ιηκέλσλ 
1. Γηα ηε δξνκνιφγεζε πινίσλ κεηαμχ ειιεληθψλ ιηκέλσλ ηεο επεηξσηηθήο αθηνγξακκήο, 

ηζρχνπλ νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζίεο δξνκνιφγεζεο: 

α) Πξνυπνζέζεηο δξνκνιφγεζεο: 

(i) Οη ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο κεηαμχ ειιεληθψλ επεηξσηηθψλ ιηκέλσλ εθηεινχληαη απφ 

επηβαηεγά θαη νρεκαηαγσγά πινία, επηβαηεγά ή θνξηεγά πινία, εθφζνλ είλαη λενινγεκέλα 

ζηελ Διιάδα, ή άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο (ΔΚ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ 

Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) θαη θέξνπλ ηε ζεκαία ηνπ. 

(ii) Σν πξνζσπηθφ ησλ παξαπάλσ πινίσλ, πνπ δελ έρεη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα, πξέπεη λα 

θαηέρεη πηζηνπνηεηηθφ ειιελνκάζεηαο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
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(iii) Σν πινίν θαη ν πινηνθηήηεο πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α, β, 
δ, ε θαη ζη ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη ησλ παξαγξάθσλ 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ ηξίηνπ ηνπ λ. 

2932/2001, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. 

(iv) ια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζηειέρσζε ησλ παξαπάλσ πινίσλ ρσξεηηθφηεηαο θάησ 

ησλ 650 κνλάδσλ ππνινγηζκνχ, ζχκθσλα κε ηε δηεζλή ζχκβαζε ηνπ 1969 «Γηα ηελ 

θαηακέηξεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ πινίσλ», ηελ νπνία θχξσζε ν Ν. 1373/1983 (Α' 92), 

ξπζκίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο. 

β) Γηαδηθαζία δξνκνιφγεζεο: 

(i) Ο πινηνθηήηεο ππνβάιιεη δήισζε ζην Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο έλα κήλα πξηλ απφ 

ηελ έλαξμε ησλ δξνκνινγίσλ ηνπ πινίνπ, ζηελ νπνία αλαγξάθεη ηελ επσλπκία θαη ηελ έδξα 

ηεο εηαηξείαο ηνπ θαη πξνθεηκέλνπ πεξί θπζηθνχ πξνζψπνπ ην νλνκαηεπψλπκν, ηελ θαηνηθία 

ηνπ θαη ηελ ηζαγέλεηά ηνπ. Αλ έρεη έδξα ή θαηνηθεί ζε άιιν θξάηνο κέινο αλαγξάθεη επίζεο φηη 

έρεη θαηά λφκν δηνξίζεη εθπξφζσπν, δηαρεηξηζηή θαη αληίθιεηφ ηνπ ζηελ Διιάδα θαη 
εγθαηαζηήζεη γξαθείν ζε απηήλ θαη αλαγξάθεη ηα ζηνηρεία ηνπ δηνξηζκνχ. Δπίζεο, ζα πξέπεη 

λα αλαγξάθεη ηα ζηνηρεία πξνζδηνξηζκνχ ηνπ πινίνπ θαη ηα δξνκνιφγηα πνπ ζα εθηειεί 

(ii) Σν Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο κπνξεί λα ηξνπνπνηεί ηα δξνκνιφγηα ηεο δήισζεο αλ 

θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα φηη παξεκπνδίδεηαη ε εμππεξέηεζε ησλ γξακκψλ ηνπ γεληθνχ δηθηχνπ 

αθηνπιντθψλ ζπγθνηλσληψλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ν. 2932/2001. 

(iii) Καηά ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο γηα δξνκνιφγεζε πινίνπ θαηαηίζεηαη παξάβνιν ππέξ ηνπ 

«Λνγαξηαζκνχ Αθηνπιντθψλ πγθνηλσληψλ», ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξαγξάθνπ 1 

ηνπ άξζξνπ πέκπηνπ ηνπ Ν. 2932/ 2001. 

(iv) Γηα ηελ δηαθνπή ησλ δξνκνινγίσλ ηνπ πινίνπ, ην Τπνπξγείν θαη νη θαηά ηφπνπο Ληκεληθέο 

Αξρέο, ελεκεξψλνληαη εγγξάθσο δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο λσξίηεξα. 

2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο δχλαηαη λα ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα 
ζέκαηα δξνκνιφγεζεο θαη ηδίσο ε θάιπςε έθηαθησλ θαη επεηγνπζψλ αλαγθψλ. 

Άξζξν ηέηαξην 

Καηαξγνχκελεο Γηαηάμεηο 

Καηαξγνχληαη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο ε παξάγξαθνο 1 εδάθην α ηνπ άξζξνπ 

11 ηνπ Ν.Γ. 187/ 1973, νη δηαηάμεηο ησλ Π.Γ 850/78 (Α' 199), 215/94 (Α' 133), ην Π.Γ. 113/97 

(Α' 99), θαζψο θαη ην Π.Γ. 84/98 (Α' 77), θαζψο θαη θάζε άιιε δηάηαμε ε νπνία αληίθεηηαη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 

Άξζξν πέκπην 
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Έλαξμε ηζρχνο 

Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Ζ δεκνζίεπζε θαη εθηέιεζε ηνπ αλαηίζεηαη ζηνλ Τπνπξγφ 

Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο.__ 

 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 5 
 

 

Νόκνο 2743/1999 «Πινία αλαςπρήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.» (ΦΔΚ Α' 211/13.10.1999) 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α 

ΟΡΗΜΟΗ 

 

Άξζξν 1 

1. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ απηνχ, νη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη έρνπλ 

ηελ αθφινπζε έλλνηα: 

α) «Πινίν αλαςπρήο»: Κάζε ζθάθνο νιηθνχ κήθνπο άλσ ησλ επηά (7) κέηξσλ, ην νπνίν, είηε 

δηαζέηεη είηε φρη ρψξνπο ελδηαίηεζεο, έρεη ηε δπλαηφηεηα, απφ ηε γεληθή θαηαζθεπή ηνπ, λα 

ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ εθηέιεζε ηαμηδηψλ αλαςπρήο ή θαη πεξηήγεζεο. 

β) «Δπαγγεικαηηθφ πινίν αλαςπρήο»: Σν πινίν αλαςπρήο, πνπ έρεη κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα 

κέρξη θαη ζαξάληα ελλέα (49) επηβαηψλ, ην νπνίν δηαζέηεη ρψξνπο ελδηαίηεζεο, πέξαλ απηψλ 

ηνπ πιεξψκαηνο, θαη ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ εθηέιεζε ηαμηδηψλ αλαςπρήο ή θαη 

πεξηήγεζεο κε νιηθή λαχισζε. 

γ) «Ηζηηνθφξν επαγγεικαηηθφ πινίν αλαςπρήο»: Σν επαγγεικαηηθφ πινίν αλαςπρήο, ην νπνίν 
δηαζέηεη επαξθή ηζηηνθνξία, σο θχξην κέζν πξφσζεο, θέξεη βνεζεηηθφ θηλεηήξα πξφσζεο θαη 

ζπγθεληξψλεη ηα θξηηήξηα θαζνξηζκνχ ηνπ σο ηζηηνθφξνπ, φπσο απηά ηζρχνπλ. 

δ) «Μεραλνθίλεην επαγγεικαηηθφ πινίν αλαςπρήο»: Σν επαγγεικαηηθφ πινίν αλαςπρήο, ην 

νπνίν δηαζέηεη κεραλή, σο θχξην κέζν πξφσζεο γηα λαπζηπινΐα, θαη βνεζεηηθφ κέζν 

πξφσζεο, εάλ απηφ απαηηείηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ην νπνίν θαη αλαθέξεηαη ζην 

πηζηνπνηεηηθφ αζθαιείαο. 

ε) «Ηδησηηθφ πινίν αλαςπρήο»: Σν πινίν αλαςπρήο πνπ δελ είλαη επαγγεικαηηθφ ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. 

ζη) «Πινίαξρνο»: Σν πξφζσπν ζην νπνίν έρεη αλαηεζεί, κε ζχκβαζε λαπηνιφγεζεο, ε 

δηαθπβέξλεζε ηνπ πινίνπ αλαςπρήο. 

δ) «Κπβεξλήηεο»: 

αα) Γηα ηα επαγγεικαηηθά πινία αλαςπρήο: Σν πξφζσπν πνπ πξνζιακβάλεηαη απφ ηνλ 
λαπισηή ή ν επηβάηεο, πνπ δηαζέηεη λαπηηθή ηθαλφηεηα θαη εκπεηξία θαη αλαιακβάλεη ηε 

δηαθπβέξλεζε επαγγεικαηηθνχ πινίνπ αλαςπρήο, ην νπνίν κπνξεί λα εθλαπιψλεηαη ρσξίο 

πινίαξρν θαη πιήξσκα, ζχκθσλα κε ην λφκν απηφλ. 

ββ) Γηα ηα ηδησηηθά πινία αλαςπρήο: Σν πξφζσπν ην νπνίν αζθεί ηε δηαθπβέξλεζε ηνπ 

πινίνπ θαη δηαζέηεη λαπηηθή ηθαλφηεηα θαη εκπεηξία. Ο θπβεξλήηεο έρεη φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο, 

ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνλ πινίαξρν. 

ε) «Πιήξσκα»: Σν ζχλνιν ησλ πξνζψπσλ πνπ ππεξεηνχλ κε ζχκβαζε λαπηνιφγεζεο ζε 

πινίν αλαςπρήο, εθηφο ηνπ πινηάξρνπ. 

ζ) «Δπηβάηεο»: Κάζε πξφζσπν, ην νπνίν επηβαίλεη ζε πινίν αλαςπρήο είηε επαγγεικαηηθφ 

είηε ηδησηηθφ, εθηφο ηνπ πινηάξρνπ θαη ηνπ πιεξψκαηνο ή ηνπ θπβεξλήηε θαη ησλ παηδηψλ 

ειηθίαο θάησ ηνπ ελφο έηνπο. 
η) «Δπηβαίλνληεο»: Ο πινίαξρνο θαη ην πιήξσκα ή ν θπβεξλήηεο, νη επηβάηεο θαη ηα παηδηά 

ειηθίαο θάησ ηνπ ελφο έηνπο, πνπ επηβαίλνπλ ζε πινίν αλαςπρήο. 

ηα) «Υψξνη ελδηαίηεζεο»: Οη θιεηζηνί ρψξνη δηακνλήο, ζίηηζεο θαη πγηεηλήο ηνπ πινίνπ. 

ηβ) «Ληκέλαο αθεηεξίαο»: Ο ειιεληθφο ιηκέλαο απφ ηνλ νπνίν απνπιέεη ην επαγγεικαηηθφ 

πινίν αλαςπρήο κε ηνπο επηβαίλνληεο θαη πξαγκαηνπνηείηαη ε έλαξμε ηνπ ηαμηδηνχ γηα 

αλαςπρή ή θαη πεξηήγεζε. 

ηγ) «Παξαδνζηαθφ πινίν»,: Σν πξσηφηππν θαη θάζε κεκνλσκέλν νκνίσκα ηζηνξηθνχ πινίνπ, 

πνπ ζρεδηάζηεθε πξηλ ην έηνο 1965 θαη θαηαζθεπάζηεθε θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο απφ ηα 

αξρηθά πιηθά. 

[Ζ πεξ. ηγ' ηίζεηαη όπωο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.1 άξζξ.1 Ν.3182/2003, (ΦΔΚ Α’ 

220/12.9.2003)] 

2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαζνξίδνληαη ηα εηδηθφηεξα θξηηήξηα 
ραξαθηεξηζκνχ επαγγεικαηηθνχ πινίνπ αλαςπρήο σο ηζηηνθφξνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 
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πεξηιακβάλνληαη απηά πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή θαη επζηάζεηα ηνπ πινίνπ θαη ζηα 

θξηηήξηα κε ηα νπνία ζεσξείηαη ν θηλεηήξαο σο βνεζεηηθφο. 

Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαζνξίδνληαη ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, θαζψο θαη ηα εηδηθφηεξα ηερληθά θαη ιεπηνκεξεηαθά θξηηήξηα, γηα 

ην ραξαθηεξηζκφ επαγγεικαηηθνχ ή ηδησηηθνχ πινίνπ αλαςπρήο, σο παξαδνζηαθνχ θαη θάζε 

άιιν ζρεηηθφ ζέκα. 
[Σν δεύηεξν εδάθην ηεο παξ.2 ηίζεηαη όπωο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.2 άξζξ.40 Ν.3182/2003, 

(ΦΔΚ Α’ 220/12.9.2003)] 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΠΛΟΗΑ ΑΝΑΦΤΥΖ 

Άξζξν 2 

Άδεηα επαγγεικαηηθψλ πινίσλ αλαςπρήο 

1. α) Με άδεηα ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, ε νπνία εθδίδεηαη χζηεξα απφ αίηεζε 

πνπ θαηαζέηεη ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο (Τ.Δ.Ν.) ν 

πινηνθηήηεο ή ν εθνπιηζηήο, κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί έλα πινίν αλαςπρήο επαγγεικαηηθφ. Ζ 

άδεηα ηζρχεη γηα αφξηζην ρξφλν, κε ηελ επηθχιαμε φζσλ νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 5 θαη 

7ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

β) Με ηελ αίηεζε ππνβάιινληαη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 
αα) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ εγγξάθνπ εζληθφηεηαο ηνπ πινίνπ αλαςπρήο, απφ ην νπνίν 

πξνθχπηεη ε νξηζηηθή λενιφγεζή ηνπ ζε ειιεληθφ λενιφγην ή ζε λενιφγηα πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ παξάγξαθν 6 πεξίπησζε δ' ηνπ άξζξνπ 10. 

ββ) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ αζθαιείαο, πνπ είλαη ζε ηζρχ θαη αλαγλσξίδεηαη, 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα ειιεληθή λνκνζεζία, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ην πινίν 

αλαςπρήο είλαη θαηάιιειν γηα λα ραξαθηεξηζηεί επαγγεικαηηθφ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 

απηνχ. 

γγ) Θεσξεκέλν αληίγξαθν ηεο βεβαίσζεο έλαξμεο εξγαζηψλ κε αληηθείκελν ηελ εθκεηάιιεπζε 

επαγγεικαηηθψλ πινίσλ αλαςπρήο, πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα δεκφζηα νηθνλνκηθή 

ππεξεζία (Γ.Ο.Τ.). 

δδ) Απφδεημε είζπξαμεο παξαβφινπ ή έληππν παξάβνιν. 
εε) Βεβαίσζε απφ ην Ναπηηθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδνο (Ν.Δ.Δ.) πεξί εγγξαθήο ζε απηφ θαη 

κε χπαξμεο νθεηιψλ. 

2. Ζ άδεηα ππφθεηηαη ζε ηαθηηθή ζεψξεζε, απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Τ. Δ. Ν. αλά 

πεληαεηία θαη εηδηθφηεξα ην ηειεπηαίν εμάκελν πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε πέληε εηψλ: 

αα) απφ ηελ έθδνζε ή 

ββ) ηελ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ή 

γγ) ηε ιήμε ηεο θαη' εμαίξεζε ζεψξεζεο πνπ ηπρφλ έρεη ρνξεγεζεί θαη εθφζνλ έρνπλ 

εθπιεξσζεί νη φξνη πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 3. 

Γηα ηε ζεψξεζε πξνζθνκίδνληαη: 

α) απφδεημε είζπξαμεο παξαβφινπ ή έληππν παξαβφινπ, 

β) επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ Δηδηθνχ Δληχπνπ Πιεξνθνξηαθψλ ηνηρεηψλ Δπαγγεικαηηθνχ 

Πινίνπ Αλαςπρήο, 
γ) βεβαίσζε απφ ην Ν.Δ.Δ. φηη δελ ππάξρνπλ νθεηιέο πξνο απηφ θαη 

δ) πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ δηθαηνχρνπ. 

[Ζ παξ.2 ηίζεηαη όπωο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.3 άξζξ.40 Ν.3182/2003, (ΦΔΚ Α’ 

220/12.9.2003)] 

3. α) Ζ άδεηα κπνξεί, θαη' εμαίξεζε, λα ζεσξεζεί γηα έλα κφλν έηνο, αλ δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην πξνβιεπφκελν θαηψηαην φξην εκεξψλ λαχισζεο θαη κε ζθνπφ ηε 

ζπκπιήξσζε απηνχ, αλ ε κε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ νξίνπ νθείιεηαη ζε αλψηεξε βία ή ζε 

κεγάιεο έθηαζεο κεηαζθεπέο ή επηζθεπέο, πνπ έρνπλ έγθαηξα θαη γξαπηά αλαθεξζεί ζηελ 

πιεζηέζηεξε ιηκεληθή αξρή. Γηα ηελ θαη' εμαίξεζε ζεψξεζε πξέπεη λα θαηαηεζεί απφ ηνλ 

δηθαηνχρν αίηεζε ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Τ.Δ.Ν., θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν πξηλ ηε 

ζπκπιήξσζε «πέληε εηψλ» απφ ηελ έθδνζε ή ηελ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ηεο άδεηαο. 
Με ηελ αίηεζε ππνβάιινληαη ηα ζηνηρεία απφ ηα νπνία πξνθχπηνπλ ηα πην πάλσ πεξηζηαηηθά, 

θαζψο θαη ε απφδεημε είζπξαμεο ηνπ παξαβφινπ ή ην έληππν ηνπ παξαβφινπ πνπ 

αλαθέξεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7. 

[Οη ιέμεηο «ηξηώλ (3) εηώλ» ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ θαη ην ηξίην εδάθην ηίζεληαη όπωο 

αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηηο παξ.4 θαη 5 αληίζηνηρα άξζξ.40 Ν.3182/2003, (ΦΔΚ Α’ 

220/12.9.2003)] 

β) Δθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο δηάηαμεο δελ κπνξεί λα γίλεη γηα δεχηεξε ζπλερή θνξά, αλ 

δελ έρεη κεζνιαβήζεη ηνπιάρηζηνλ κία ηαθηηθή ή εθπξφζεζκε ζεψξεζε. 
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4. Αλ δελ ζεσξεζεί ε άδεηα, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 

απηνχ, επηηξέπεηαη ε εθπξφζεζκε θαη γηα κία «πεληαεηία» ζεψξεζή ηεο, απφ ηελ αξκφδηα 

Γηεχζπλζε ηνπ Τ.Δ.Ν., εθφζνλ δεηεζεί εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ζπκπιήξσζεο ησλ «πέληε (5) εηψλ» απφ ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ή ηελ πξνεγνχκελε 

ζεψξεζε απηήο ή απφ ηε ιήμε ηεο θαη' εμαίξεζε ζεψξεζεο, θαηά πεξίπησζε, θαη εθφζνλ 

έρνπλ εθπιεξσζεί νη φξνη πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 3. 
[Ζ ιέμε «ηξηεηία» αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ ιέμε «πεληαεηία» θαη νη ιέμεηο «ηξηώλ (3) εηώλ» 

αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηηο ιέμεηο «πέληε (5) εηώλ», κε ηελ παξ.6 άξζξ.40 Ν.3182/2003, (ΦΔΚ Α’ 

220/12.9.2003)] 

Ζ εθπξφζεζκε απηή ζεψξεζε ηζρχεη αλαδξνκηθψο απφ ηελ εκεξνκελία ζπκπιήξσζεο ησλ 

«πέληε (5)εηψλ» απφ ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ή ηελ πξνεγνχκελε ζεψξεζε απηήο ή ηε ιήμε 

ηεο θαη' εμαίξεζε ζεψξεζεο πνπ ηπρφλ έρεη ρνξεγεζεί, θαηά πεξίπησζε. Γηα ηε ζεψξεζε 

απηήλ πξνζθνκίδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

[Οη ιέμεηο «ηξηώλ (3) εηώλ» αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηηο ιέμεηο «πέληε (5) εηώλ» κε ηελ παξ.7 

άξζξ.40 Ν.3182/2003, (ΦΔΚ Α’ 220/12.9.2003)] 

5. α) Ζ άδεηα επαγγεικαηηθνχ πινίνπ αλαςπρήο πνπ ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λφκνπ απηνχ παχεη λα ηζρχεη ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

αα) Μεηά απφ αίηεζε ηνπ δηθαηνχρνπ. 
ββ) Αλ δηαγξαθεί ην πινίν απφ ην λενιφγην ζην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλν. 

γγ) χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 12. 

β) Γηα ηελ παχζε ηζρχνο εθδίδεηαη απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, ζηελ νπνία 

νξίδεηαη θαη ε εκεξνκελία ηεο παχζεο. Με φκνηα απφθαζε θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο 

ππνινγηζκνχ ηεο εκεξνκελίαο έλαξμεο ηεο παχζεο ηζρχνο ηεο άδεηαο ηνπ επαγγεικαηηθνχ 

πινίνπ αλαςπρήο ιφγσ κε εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 3 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο 

παξαγξάθνπ 3 θαη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2. 

[Ζ πεξ. β' ηίζεηαη όπωο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.8 άξζξ.40 Ν.3182/2003, (ΦΔΚ Α’ 

220/12.9.2003)] 

6. α) Αλ αιιάμεη ε πινηνθηεζία ή ν εθνπιηζκφο ή κεηαβιεζνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ 
επαγγεικαηηθνχ πινίνπ αλαςπρήο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ άδεηα, ε κεηαβνιή ζεκεηψλεηαη 

ζηελ άδεηα. Γηα ηε ζεκείσζε ηεο κεηαβνιήο απηήο θαηαηίζεηαη απφ ηνλ δηθαηνχρν ζρεηηθή 

αίηεζε ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Τ.Δ.Ν. εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία πνπ επήιζε ε κεηαβνιή, ζηελ νπνία επηζπλάπηνληαη ε άδεηα ηνπ επαγγεικαηηθνχ 

πινίνπ αλαςπρήο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 1 πεξίπησζε β' ππνπεξηπηψζεηο 

αα' θαη ββ' ηνπ άξζξνπ απηνχ. Αλ αιιάμεη ε πινηνθηεζία ή ν εθνπιηζκφο, επηζπλάπηνληαη θαη 

ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 1 πεξίπησζε β' ππνπεξηπηψζεηο γγ' θαη εε' ηνπ άξζξνπ 

απηνχ. 

β) Αλ αιιάμεη ε πινηνθηεζία ή ν εθνπιηζκφο, ν λένο πινηνθηήηεο ή εθνπιηζηήο ππεηζέξρεηαη 

ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνεγνπκέλνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ λφκνπ απηνχ θαη αθνξνχλ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ εκεξψλ λαχισζεο, πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 3 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 
παξαγξάθσλ 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

γ) Αλ ραζεί ε άδεηα επαγγεικαηηθνχ πινίνπ αλαςπρήο, γεγνλφο πνπ βεβαηψλεηαη κε ηελ 

ππνβνιή, απφ ηνλ δηθαηνχρν, ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, 

ρνξεγείηαη αληίγξαθν ηεο άδεηαο, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε έλδεημε «Αληίγξαθν ιφγσ 

απψιεηαο». 

7. Ζ άδεηα παχεη απηνδηθαίσο λα ηζρχεη εθφζνλ κέζα ζηηο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο δελ 

ζεσξεζεί ή δελ δεηεζεί ε θαηαρψξηζε αιιαγήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 

2, 3, 4 θαη 6 ηνπ άξζξνπ απηνχ. Γηα ηελ απηνδίθαηε παχζε εθδίδεηαη δηαπηζησηηθή πξάμε απφ 

ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Τ.Δ.Ν. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 γηα ηνλ ηξφπν 

ππνινγηζκνχ ηεο εκεξνκελίαο παχζεο ηεο ηζρχνο ηεο άδεηαο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο. 

[Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ.7 πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.9 άξζξ.40 Ν.3182/2003, (ΦΔΚ Α’ 
220/12.9.2003)] 

8. Δπηηξέπεηαη ε έθδνζε λέαο άδεηαο επαγγεικαηηθνχ πινίνπ αλαςπρήο, εθφζνλ γηα ην πινίν 

απηφ έπαπζε ε ηζρχο ηεο άδεηάο ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 5 πεξίπησζε 

α' ππνπεξηπηψζεηο αα' θαη ββ' θαη7 ηνπ άξζξνπ απηνχ. Γηα ηελ έθδνζε ηεο λέαο άδεηαο 

απαηηείηαη λα: 

α) Καηαηεζεί απφ ηνλ δηθαηνχρν αίηεζε ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Τ.Δ.Ν., ζηελ νπνία 

επηζπλάπηνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 πεξίπησζε β' ηνπ 

άξζξνπ απηνχ. 
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β) Έρεη παξέιζεη έλα (1) έηνο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έπαπζε ε ηζρχο ηεο. Ζ παξέιεπζε ηνπ 

ρξνληθνχ απηνχ δηαζηήκαηνο δελ απαηηείηαη, εθφζνλ ε θπξηφηεηα ηνπ πινίνπ έρεη πεξηέιζεη 

ζηνλ δηθαηνχρν κε θαηαθχξσζε ζε δεκφζην αλαγθαζηηθφ πιεηζηεξηαζκφ θαη 

[Ζ πεξ. β' θαηαξγήζεθε θαη ε πεξ. γ' αλαξηζκήζεθε ζε β' κε ηελ παξ.10 άξζξ.40 Ν.3182/2003, 

(ΦΔΚ Α’ 220/12.9.2003)] 

β-(γ) Τπνβάιιεηαη πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ δηθαηνχρνπ, απφ ηελ 
αξκφδηα Γ.Ο.Τ. 

[Ζ πεξ. β' θαηαξγήζεθε θαη ε πεξ. γ' αλαξηζκήζεθε ζε β' κε ηελ παξ.10 άξζξ.40 Ν.3182/2003, 

(ΦΔΚ Α’ 220/12.9.2003)] 

9. Οη δηθαηνχρνη πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο κπνξνχλ λα ελεξγνχλ 

θαη κε αληηπξφζσπν, ζηνλ νπνίν έρνπλ ρνξεγήζεη εηδηθή έγγξαθε πιεξεμνπζηφηεηα. 

Αληίγξαθν ηνπ πιεξεμνπζίνπ θαηαηίζεηαη καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά. 

10. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαζνξίδεηαη ν ηχπνο ηεο άδεηαο 

επαγγεικαηηθνχ πινίνπ αλαςπρήο θαη ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζε απηήλ θαη κπνξνχλ 

λα ξπζκίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

Άξζξν 3 

Ναχισζε 

1. α) Ζ εθηέιεζε ηαμηδηψλ αλαςπρήο ή θαη πεξηήγεζεο κε νιηθή λαχισζε πξαγκαηνπνηείηαη, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ παξφληα λφκν, απφ πινία αλαςπρήο ππφ 

ειιεληθή ζεκαία, πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί επαγγεικαηηθά θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ άξζξνπ. 

β) Σν δηθαίσκα εθηέιεζεο ησλ ηαμηδηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε α' επεθηείλεηαη θαη 

ζηα πινία αλαςπρήο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε δ' ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 1 

Ο, εθφζνλ ηα πινία απηά πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε 

ελδνκεηαθνξψλ ζηα θξάηε πνπ αλαθέξνληαη ζην ίδην άξζξν θαη έρνπλ ραξαθηεξηζηεί 

επαγγεικαηηθά θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. 

[Ζ πεξ. β΄ ηίζεηαη όπωο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.11 άξζξ.40 Ν.3182/2003, (ΦΔΚ Α’ 

220/12.9.2003)] 

2. Ζ εθκεηάιιεπζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πινίσλ αλαςπρήο επηηξέπεηαη κφλνλ κε νιηθή 
λαχισζε δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) σξψλ θαη έρεη σο απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ 

αλαςπρή ή θαη πεξηήγεζε. Οιηθή ή κεξηθή λαχισζε γηα κεηαθνξά πξνζψπσλ κε εηζηηήξην ή 

πξαγκάησλ κε λαχιν απαγνξεχεηαη. 

3. α) Γηθαίσκα εθλαχισζεο έρνπλ νη πινηνθηήηεο γηα ηα ππφ ηελ πινηνθηεζία ηνπο θαη νη 

εθνπιηζηέο γηα ηα ππφ ηνλ εθνπιηζκφ ηνπο επαγγεικαηηθά πινία αλαςπρήο. 

β) Γηθαίσκα εθλαχισζεο έρνπλ επίζεο νη λαπινκεζίηεο θαη νη θάηνρνη άδεηαο ιεηηνπξγίαο 

γξαθείνπ γεληθνχ ηνπξηζκνχ. Ζ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εθλαχισζεο απφ ηα πξφζσπα απηά 

πξνυπνζέηεη ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ πινηνθηήηε ή ηνπ εθνπιηζηή, κε ηνπο νπνίνπο 

θαζίζηαληαη ζπλππεχζπλα γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ησλ φξσλ 

ηνπ λαπινζχκθσλνπ. 

4. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Αλάπηπμεο θαη Οηθνλνκηθψλ 

θαζνξίδνληαη ηα πξνζφληα θαη ε δηαδηθαζία γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο 
λαπινκεζίηε επαγγεικαηηθψλ πινίσλ αλαςπρήο, νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο λαπινκεζηηηθψλ γξαθείσλ θαη θάζε ιεπηνκέξεηα. 

5. Δπηβίβαζε ζην επαγγεικαηηθφ πινίν αλαςπρήο άιισλ πξνζψπσλ, πέξαλ απηψλ πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηε ζεσξεκέλε, απφ ηε ιηκεληθή αξρή ηνπ ιηκέλα αθεηεξίαο, θαηάζηαζε 

επηβαηλφλησλ δελ επηηξέπεηαη, εθηφο εάλ ε επηβίβαζε απηή πξνβιέπεηαη ξεηά απφ ην 

λαπινζχκθσλν. 

6. Δθφζνλ ε εθλαχισζε γίλεηαη ζε αιινδαπνχο, ην ζπλάιιαγκα πνπ εηζπξάηηεηαη δηαηίζεηαη 

απφ ηνλ εθλαπισηή ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο ξπζκίζεηο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. 

7.α) Σν επαγγεικαηηθφ πινίν αλαςπρήο πξέπεη λα ζπκπιεξψλεη θαηψηαην, αλά πεληαεηία, 

φξην εκεξψλ λαχισζεο, ην νπνίν νξίδεηαη ζε ηξηαθφζηεο εκέξεο, φηαλ εθλαπιψλεηαη ρσξίο 

πινίαξρν θαη πιήξσκα, ζε δηαθφζηεο εκέξεο φηαλ εθλαπιψλεηαη κε πινίαξρν θαη πιήξσκα 
θαη ζε εβδνκήληα πέληε εκέξεο φηαλ πξφθεηηαη γηα ραξαθηεξηζκέλν σο παξαδνζηαθφ 

επαγγεικαηηθφ πινίν αλαςπρήο, αλεμάξηεηα αλ απηφ εθλαπιψλεηαη κε ή ρσξίο πινίαξρν θαη 

πιήξσκα. Γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ νξίσλ απηψλ ππνινγίδνληαη νη εκέξεο λαχισζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα ή έμσ απφ ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, εθφζνλ απνδεηθλχνληαη ή 

πηζηνπνηνχληαη Οη εκέξεο λαχισζεο κέζα ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα απνδεηθλχνληαη απφ ην 

Δηδηθφ Έληππν Πιεξνθνξηαθψλ ηνηρείσλ Δπαγγεικαηηθνχ Πινίνπ Αλαςπρήο. Με απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία, ν ηξφπνο πηζηνπνίεζεο ησλ 

εκεξψλ λαχισζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη έμσ απφ ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα θαη θάζε άιιν 
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ζρεηηθφ ζέκα. 

β) Σν έιιεηκκα απφ ηηο εκέξεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε α' ζπκπιεξψλεηαη απφ 

ηπρφλ πιεφλαζκα ηεο πξνεγνχκελεο πεληαεηίαο. 

[Οη πεξ. α' θαη β' ηίζεληαη όπωο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηελπαξ.12 άξζξ.40 Ν.3182/2003, (ΦΔΚ 

Α’ 220/12.9.2003)] 

γ) Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Αλάπηπμεο θαη Οηθνλνκηθψλ, πνπ 
εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Ν.Δ.Δ., κπνξεί: 

αα) Να ηξνπνπνηνχληαη ηα θαηψηαηα φξηα εκεξψλ λαχισζεο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο 

παξαγξάθνπ απηήο. 

ββ) Να νξίδεηαη θαηψηαην εκεξήζην φξην λαχινπ ησλ επαγγεικαηηθψλ πινίσλ αλαςπρήο, 

αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία, ηε ρσξεηηθφηεηα, ην κήθνο ή ηε κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα ζε επηβάηεο 

ηνπ πινίνπ. 

Άξζξν 4 

Ναπινζχκθσλν 

1. Ζ ζχκβαζε νιηθήο λαχισζεο έρεη σο αληηθείκελν ηε ρξήζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ πινίνπ 

αλαςπρήο κφλν γηα αλαςπρή ή θαη πεξηήγεζε. Ζ ζχκβαζε απνδεηθλχεηαη εγγξάθσο κε ηελ 

θαηάξηηζε λαπινζχκθσλνπ. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, 

Αλάπηπμεο θαη Οηθνλνκηθψλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Ν.Δ.Δ., θαζνξίδνληαη 
ππφδεηγκα ηνπ λαπινζχκθσλνπ, ν ηξφπνο ζεψξεζήο ηνπ, νη βαζηθνί ηνπ φξνη θαζψο θαη θάζε 

ιεπηνκέξεηα. 

2. α) Σν επαγγεικαηηθφ πινίν αλαςπρήο, φηαλ είλαη λαπισκέλν, πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν 

κε αληίγξαθν λαπινζχκθσλνπ πξηλ απφ ηνλ απφπινπ ηνπ απφ ην ιηκέλα αθεηεξίαο. Σν 

αληίγξαθν απηφ ζεσξείηαη απφ ηε ιηκεληθή αξρή ηνπ ιηκέλα αθεηεξίαο, βξίζθεηαη πάληνηε ζην 

πινίν θαη επηδεηθλχεηαη ζε θάζε δήηεζε απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. Θεσξεκέλν αληίγξαθν ηνπ 

λαπινζχκθσλνπ απηνχ θαηαηίζεηαη απφ ηνλ εθλαπισηή, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 3 

ηνπ άξζξνπ 3, κε ηελ ππνβνιή ηεο εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 

(Φ.Π.Α.) ζηελ αξκφδηα γηα ηε θνξνινγία ηνπ Γ.Ο.Τ.. Ζ θαηάζεζε απηή γίλεηαη θαη απφ ηνλ 

λαπισηή, εάλ ππνρξενχηαη ζε ππνβνιή ηέηνηαο δήισζεο. 

Με ηηο απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 2648/1998 (ΦΔΚ Α‟ 238)κπνξεί λα θαζνξίδνληαη νη 

ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ζηηο νπνίεο ππνβάιινληαη ηα αληίγξαθα ησλ 

λαπινζπκθψλσλ, θαζψο θαη δηαθνξεηηθφο ηξφπνο θαη ρξφλνο ππνβνιήο απηψλ. 

[Σν ηειεπηαίν εδάθην ηίζεηαη όπωο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.16 άξζξ.11Ν.2954/2001, (ΦΔΚ Α’ 

255/2.11.2001)] 

β) Σα λαπινζχκθσλα θπιάζζνληαη, κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ εθλαπισηή, επί κία πεληαεηία 

απφ ηελ εκεξνκελία ζεψξεζήο ηνπο. 

γ) Σν επαγγεικαηηθφ πινίν αλαςπρήο κπνξεί, κε εηδηθή άδεηα ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο 

ιηκεληθήο αξρήο, λα απνπιεχζεη ρσξίο επηβάηεο, αλ απαηηείηαη λα πιεχζεη πξνο άιιν ιηκέλα 

γηα ηελ παξαιαβή επηβαηψλ ή αλ επηζηξέςεη ζην ιηκέλα ηνπ κφληκνπ ειιηκεληζκνχ ηνπ, κεηά 

ηελ νξηζηηθή απνβίβαζε ησλ επηβαηψλ. Ζ εηδηθή απηή άδεηα αλαθέξεη ηνπο ιηκέλεο 

πξνζέγγηζεο. Παξέθθιηζε είλαη δπλαηή κφλν γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο ή εθηέιεζεο 
λαπινζχκθσλνπ πνπ έρεη ζπλαθζεί εθηάθησο, γηα ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα ελεκεξσζεί ε 

αξρή πνπ ρνξήγεζε ηελ άδεηα. 

δ) Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο γ' εθαξκφδνληαη θαη γηα ην επαγγεικαηηθφ 

πινίν αλαςπρήο, πνπ έρεη ππνζηεί βιάβε θαη θξίλεηαη αλαγθαίν, απφ ηελ αξκφδηα ιηκεληθή 

αξρή, λα κεηαβεί ζε άιιν ιηκέλα γηα επηζθεπή. ηελ πεξίπησζε απηήλ ε εηδηθή άδεηα ηνπ 

πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο ιηκεληθήο αξρήο αλαθέξεη θαη ην είδνο ηεο βιάβεο. 

3. Χο ιηκέλαο αθεηεξίαο θαη ειέγρνπ ηεο ζχκβαζεο νιηθήο λαχισζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη έλαξμε ηνπ ηαμηδηνχ ζηελ αιινδαπή, ζεσξείηαη ν πξψηνο ειιεληθφο ιηκέλαο 

ζηνλ νπνίν πξνζεγγίδεη ην επαγγεικαηηθφ πινίν αλαςπρήο. 

4. Πξηλ απφ ηνλ απφπινπ, ν πινίαξρνο ή ν θπβεξλήηεο επαγγεικαηηθνχ πινίνπ αλαςπρήο 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέηεη ζηε ιηκεληθή αξρή ηνπ ιηκέλα αθεηεξίαο, θαηάζηαζε κε ηα 
ζηνηρεία ησλ επηβαηλφλησλ, αληίγξαθν ηεο νπνίαο, ζεσξεκέλν απφ ηελ ίδηα αξρή, πξέπεη λα 

θέξεη καδί κε ηα ινηπά έγγξαθα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

λαχισζεο επέιζεη κεηαβνιή ζηελ θαηάζηαζε επηβαηλφλησλ, ν πινίαξρνο ή ν θπβεξλήηεο 

ππνβάιεη γηα ζεψξεζε λέα θαηάζηαζε ζηελ αξκφδηα ιηκεληθή αξρή. 

5. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαζνξίδνληαη νη 

φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο εθηέιεζεο ηαμηδηψλ, φηαλ ην επαγγεικαηηθφ πινίν αλαςπρήο δελ 

είλαη λαπισκέλν. 

[Ζ παξ.5 ηίζεηαη όπωο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.13 άξζξ.40 Ν.3182/2003, (ΦΔΚ Α’ 
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220/12.9.2003)] 

6. Ζ ιηκεληθή αξρή, ζε ιηκέλα αξκνδηφηεηαο ηεο νπνίαο είλαη ειιηκεληζκέλν ην πινίν θαηά ηελ 

έθδνζε άδεηαο επαγγεικαηηθνχ πινίνπ αλαςπρήο, ρνξεγεί ην «Δηδηθφ Έληππν 

Πιεξνθνξηαθψλ ηνηρείσλ Δπαγγεικαηηθνχ Πινίνπ Αλαςπρήο». Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαζνξίδνληαη ην αληίηηκν ηνπ εληχπνπ απηνχ, πνπ απνηειεί έζνδν ηνπ 

Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Κεθαιαίνπ Ληκεληθήο Αζηπλνκίαο ηεο ιηκεληθήο αξρήο πνπ ην ρνξεγεί, ν 
ηχπνο ηνπ, ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη, ε ηζρχο, ε δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζήο ηνπ ζε 

πεξίπησζε απψιεηαο, ηα ζέκαηα ειέγρνπ θαη ζεψξεζήο ηνπ θαη θάζε ιεπηνκέξεηα.__ 

 

 

 

ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ - 122 – 1995 

 

 

Άξζξν 1 

Σίηινο Αξζξνπ 
Δλλνηα ηνπ ζαιάζζηνπ Πεξηεγεηηθνχ Σαμεηδίνπ  

Λήκκαηα 
Θαιάζζηα πεξηεγεηηθά ηαμίδηα κεηαμχ ειιεληθψλ ιηκέλσλ ,Οξηζκφο έλλνηαο  

Κείκελν Αξζξνπ 

ηελ έλλνηα ησλ ζαιάζζησλ πεξηεγεηηθψλ ηαμηδίσλ πεξηιακβάλνληαη ηα θπθιηθά 

ηαμεηδηα πνπ εθηεινχλ αλαγλσξηζκέλα Διιεληθά Δπηβαηεγά Πινία κεηαμχ ηνπ 

αθεηήξηνπ θαη ελφο ή πεξηζζνηέξσλ Διιεληθψλ ιηκέλσλ, κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ 

ζαιάζζηα αλαςπρή θαη ηελ πεξηήγεζε ησλ κεηαθεξνκέλσλ επηβαηψλ. Απαξαίηεηνο 

φξνο ηνπ ζαιάζζηνπ Πεξηεγεηηθνχ Σαμεηδίνπ είλαη ε ηειηθή απνβίβαζε ησλ επηβαηψλ 
ζηνλ αθεηήξην ιηκέλα.  

 

Άξζξν 2 

Σίηινο Αξζξνπ 
Γηαθνπή Πεξηεγεηηθνχ Σαμεηδίνπ - Σαμείδηα κε νιηθή λαχισζε  

Λήκκαηα 
Θαιάζζηα πεξηεγεηηθά ηαμίδηα κεηαμχ ειιεληθψλ ιηκέλσλ ,Γηαθνπή ηαμηδηνχ  

Κείκελν Αξζξνπ 

1. Ζ παξαιαβή θαη απνβίβαζε επηβαηψλ - πεξηεγεηψλ ζηνπο ελδηάκεζνπο ιηκέλεο 

απαγνξεχεηαη. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεξηεγεηηθνχ ηαμεηδίνπ ν επηβάηεο - πεξηεγεηήο 

ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζεί ην πινίν γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα δηάξθεηαο ηνπ 
πεξηεγεηηθνχ ηαμεηδίνπ, κπνξεί φκσο λα απνβηβάδεηαη απφ ην πινίν θαη λα παξακέλεη 

ζηελ μεξά γηα φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε παξακνλή ηνπ πινίνπ ζε θάζε ιηκέλα 

πξνζέγγηζήο ηνπ. 

2. ε ζαιάζζηα πεξηεγεηηθά ηαμίδηα ζηνλ Διιεληθφ ζαιάζζην ρψξν πνπ δελ δηαξθνχλ 
πάλσ απφ 48 ψξεο, νη επηβάηεο - πεξηεγεηέο κπνξνχλ ειεχζεξα λα δηαθφπηνπλ ην 

ηαμείδη ηνπο ζε ελδηάκεζνπο ιηκέλεο, εθφζνλ έρνπλ εθνδηαζηεί κε εηζηηήξην γηα φιν ην 

πεξηεγεηηθφ ηαμείδη θαη λα μαλαεπηβηβάδνληαη ζε κεηαγελέζηεξν ηαμεηδη ηνπ ίδηνπ 

πινίνπ ή άιινπ ηεο απηήο ρξνληθά δηάξθεηαο πεξηήγεζεο ηεο ίδηαο ή άιιεο εηαηξείαο, 

πνπ ζπλεξγάδεηαη απνδεδεηγκέλα απφ πξηλ καδί ηεο. 

3. Ο Πινίαξρνο ζεσξείηαη ππεχζπλνο πξνο ηηο Ληκεληθέο Αξρέο γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξνυπνζέζεσλ δηαθνπήο ηνπ ζαιάζζηνπ Πεξηεγεηηθνχ ηαμεηδηνπ θαη ππνρξενχηαη λα 

θαηαζέηεη ππεχζπλε δήισζε κε ηα νλνκαηεπψλπκα ησλ πεξηεγεηψλ - επηβαηψλ πνπ 

ηπρφλ δηαθφπηνπλ ην ηαμεηδη κε αλαθνξά ζηελ χπαξμε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ 

παξφληνο. Παξφκνηα δήισζε πξέπεη λα ππνβάιεη θαη ν Πινίαξρνο ηνπ πινίνπ πνπ 

παξαιακβάλεη ηνπο πεξηεγεηέο - επηβάηεο πνπ είραλ δηαθφςεη απφ πξηλ ην ηαμείδη ηνπο. 

4. Γηα θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ δελ ζπληξέρνπλ νη παξαπάλσ 

πξνυπνζέζεηο, ν πεξηεγεηήο - επηβάηεο δελ κπνξεί λα δηαθφςεη ηελ πεξηήγεζή ηνπ, 
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εθηφο βέβαηα απφ ηελ πεξίπησζε αλψηεξεο βίαο. 

5. Σν Δπηβαηεγά δξνκνινγεκέλα πινία κπνξνχλ λα εθηεινχλ ηαμεηδηα κε νιηθή 

λαχισζε γηα ηελ εμππεξέηεζε νξγαλσκέλσλ νκαδηθψλ κεηαθηλήζεσλ, εθφζνλ δελ 
παξαβιάπηεηαη ε εθηέιεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ δξνκνινγίσλ ηνπο, χζηεξα απφ έγθξηζε 

ηεο αξκφδηαο γηα ηελ δξνκνιφγεζή ηνπο Αξρήο.  

 

Άξζξν 3 

Σίηινο Αξζξνπ 

Δμαηξέζεηο 

Λήκκαηα 

Θαιάζζηα πεξηεγεηηθά ηαμίδηα κεηαμχ ειιεληθψλ ιηκέλσλ ,Σαμίδηα νιηθήο λαχισζεο 

Κείκελν Αξζξνπ 

1. Καη' εμαίξεζε θαη κφλν γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

αλάγθε απηή δηθαηνινγείηαη απφ ηελ έιιεηςε ή ηελ αλεπάξθεηα θαη ηδηνκνξθία ησλ πθηζηακέλσλ 

ζπγθνηλσληαθψλ εμππεξεηήζεσλ θαη ζπλζεθψλ, θαη κε ηνλ απνθιεηζηηθφ φξν φηη παξέρεηαη έλα 

ζχλνιν (παθέην) ππεξεζηψλ ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη, πέξαλ ηνπ λαχινπ, θαη ππεξεζίεο έμσ απφ ην 

πινίν (επίζθεςε αμηνζέαησλ - δηαζθέδαζε ζηελ μεξά θαη άιιεο ςπραγσγηθέο ππεξεζίεο) κπνξεί, κε 

έγθξηζε ηνπ ΤΔΝ χζηεξα απφ αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ , λα επηηξαπεί ζε νκάδεο (groups) επηβαηψλ 

- πεξηεγεηψλ, ε παξαιαβή θαη απνβίβαζή ηνπο ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ιηκέλεο θαη ε επηζηξνθή ηνπο 
ζηνλ αθεηήξην ιηκέλα θαηά ην απηφ ή άιιν ηαμεηδη θαη ζε δηαθνξεηηθή εκεξνκελία. 

 

2. Δπίζεο, θαη' εμαίξεζε, χζηεξα απφ αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, θαη κεηά γλψκεο ησλ Ληκεληθψλ 

Αξρψλ ησλ ιηκέλσλ πξνζέγγηζεο ηνπ Δ/Γ - Σ/Ρ πινίνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί απφ ην ΤΔΝ, ε παξαιαβή 

επηβαηψλ - πεξηεγεηψλ θαη απφ ελδηάκεζνπο ιηκέλεο κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνβίβαζήο ηνπο 

ζην ιηκέλα επηβίβαζήο ηνπο. 

 

Άξζξν 4 

Σίηινο Αξζξνπ 
Κπξψζεηο  

Λήκκαηα 
Θαιάζζηα πεξηεγεηηθά ηαμίδηα κεηαμχ ειιεληθψλ ιηκέλσλ ,Κπξψζεηο παξαβαηψλ  

Κείκελν Αξζξνπ 

Οη παξαβάηεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Π.Γ. Πινηνθηήηεο - Δθνπιηζηέο - Πινίαξρνη 

θαη Ναπηηθνί Πξάθηνξεο ηηκσξνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ 

ηα άξζξα 44 (Τπεξάξηζκνη επηβάηεο) θαη 180 (Πνηληθέο Κπξψζεηο) ηνπ Κ.Γ.Ν.Γ. (Ν.Γ. 

187/73) ή κε ηηο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Ληκέλνο ή θαη κεηά δχν.  

 

Άξζξν 5 

ΣίηινοΑξζξνπ 
Καηαξγνχκελεο δηαηάμεηο - Δλαξμε ηζρχνο  

Λήκκαηα 
Θαιάζζηα πεξηεγεηηθά ηαμίδηα κεηαμχ ειιεληθψλ ιηκέλσλ ,Καηάξγεζε Π.Γ. 694/1982  

Κείκελν Αξζξνπ 

1. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο Π.Γ. θαηαξγείηαη ην Π.Γ.684/82. 

2. Σν Πξνεδξηθφ απηφ Γηάηαγκα ηζρχεη έλα κήλα κεηά ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο.3. ηνλ Τπνπξγφ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο αλαζέηνπκε ηελ 

δεκνζίεπζε θαη εθηέιεζε ηνπ παξφληνο.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 6 

 
ΚΧΓΗΚΑ ΓΖΜΟΗΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ - 1973 

 

Άξζξν 165 

Σίηινο Αξζξνπ 

Μεηαθνξά επηβαηψλ 

Λήκκαηα 
ΝΑΤΣΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ ,ΓΖΜΟΗΟ ΝΑΤΣΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ ,ΚΧΓΗΚΑ ΓΖΜΟΗΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ 

ΓΗΚΑΗΟΤ ,ΑΚΣΟΠΛΟΨΑ ,ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΠΗΒΑΣΧΝ 

ρόιηα 

*Σν ηειεπηαίν εδάθην εληφο εηζαγ. ηεο παξ. 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, πξνζηέζεθε κε ην άξζξ. 1 ηνπ ΠΓ 

113/1997 (ΦΔΚ Α 99). *Σα ηειεπηαία εληφο " " εδάθηα ηεο παξ. 2 πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν κφλν ηνπ 

π.δ. 84/1998 (ΦΔΚ Α 77), πξνθεηκέλνπ ην παξφλ άξζξν λα πξνζαξκνζηεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ αξηζ. 

4055/86 Καλνληζκνχ (ΔΟΚ) ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Γεθεκβξίνπ 1986.Σν παξφλ άξζξν 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν πξψην ΠΓ 344/2003 (ΦΔΚ Α 314). 

Κείκελν Αξζξνπ 

"1. (α) Σν δηθαίσκα κεηαθνξάο επηβαηψλ κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ ιηκέλσλ, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

κεηαμχ ειιεληθψλ ιηκέλσλ ηκήκαηνο κεηαθνξάο επηβαηψλ αξρηθήο πξνέιεπζεο ή ηειηθνχ πξννξηζκνχ 

εμσηεξηθνχ, εθνδηαζκέλσλ κε εηζηηήξηα ζπλερείαο, αλήθεη ζηα αλαγλσξηδφκελα ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο θαη δξνκνινγνχκελα ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, 

ειιεληθά επηβαηεγά πινία. 

(β) Σν δηθαίσκα κεηαθνξάο επηβαηψλ κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ ιηκέλσλ ηεο επεηξσηηθήο αθηνγξακκήο, 

ρσξίο πξνζεγγίζεηο ζε λεζηά, επεθηείλεηαη θαη ζηα ππφ θνηλνηηθή ζεκαία επηβαηεγά πινία 

αλεμαξηήησο ρσξεηηθφηεηαο, εθφζνλ είλαη εγγεγξακκέλα ζηα λενιφγηα ησλ ινηπψλ θξαηψλ-κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζην έδαθνο ησλ νπνίσλ εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο 

θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο δξνκνιφγεζεο πνπ νξίδνληαη ζην Άξζξν 168 Α. 

(γ) Σα πινία ηεο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεσο (β) κπνξνχλ λα δηελεξγνχλ κεηαθνξέο επηβαηψλ κεηαμχ 

ησλ ειιεληθψλ ιηκέλσλ ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο θαη ησλ λεζηψλ ή κεηαμχ ησλ λεζησηηθψλ ιηκέλσλ, 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

2. (α) Με ηελ επηθχιαμε ηήξεζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο, ε απ' επζείαο κεηαθνξά επηβαηψλ 
κεηαμχ ειιεληθψλ ιηκέλσλ θαη ιηκέλσλ ηξίησλ θξαηψλ θαη ην αληίζεην, δχλαηαη λα δηελεξγείηαη θαη κε 

ππφ ζεκαία ηξίηνπ θξάηνπο επηβαηεγά πινία, ππφ ηνλ φξν ηεο ακνηβαηφηεηαο. 

(β) Ο φξνο ηεο ακνηβαηφηεηαο δελ εθαξκφδεηαη γηα ππεθφνπο ησλ θξαηψλ-κειψλ εγθαηεζηεκέλνπο ζε 

θξάηνο-κέινο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο. Σν απηφ ηζρχεη γηα ππεθφνπο ησλ θξαηψλ-κειψλ 

εγθαηεζηεκέλνπο εθηφο Κνηλφηεηαο θαη γηα λαπηηιηαθέο εηαηξείεο εγθαηεζηεκέλεο εθηφο Κνηλφηεηαο 

θαη ειεγρφκελεο απφ ππεθφνπο θξάηνπο- κέινπο, εάλ ηα πινία ηνπο έρνπλ λενινγεζεί ζε απηφ ην 

θξάηνο-κέινο ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ηνπ. 

3. (α) Σν δηθαίσκα παξαιαβήο επηβαηψλ απφ ειιεληθά ιηκάληα γηα πεξηήγεζε ζε ειιεληθά ιηκάληα 

αλήθεη ζηα ειιεληθά επηβαηεγά πινία. Σνχην ηζρχεη θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο πξνέθηαζεο ηεο 

πεξηεγήζεσο ζε ιηκάληα ηεο αιινδαπήο, εθφζνλ ν ιηκέλαο ηεο νξηζηηθήο απνβίβαζεο είλαη ειιεληθφο. 

(β) Σν δηθαίσκα δηελέξγεηαο πεξηεγήζεσλ κεηαμχ ειιεληθψλ ιηκέλσλ ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο θαη ησλ 
λεζηψλ ή κεηαμχ ησλ λεζησηηθψλ ιηκέλσλ επεθηείλεηαη ζηα ππφ θνηλνηηθή ζεκαία επηβαηεγά πινία 

αλεμαξηήησο ρσξεηηθφηεηαο, εθφζνλ είλαη εγγεγξακκέλα ζηα λενιφγηα ησλ ινηπψλ θξαηψλ-κειψλ, 

ζην έδαθνο ησλ νπνίσλ εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα λα εθηεινχλ ελδνκεηαθνξέο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θξάηνπο-κέινπο, 

ηνπ νπνίνπ θέξνπλ ηε ζεκαία. 

4. Οη δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ, β ηεο παξαγξάθνπ 1, β ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη β ηεο παξαγξάθνπ 3 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηζρχνπλ νκνίσο θαη γηα ηα πινία πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζηα λενιφγηα ησλ 

θξαηψλ-κειψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) θαη θέξνπλ ηε ζεκαία ηνπο, εθφζνλ 

πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα εθηεινχλ ελδνκεηαθνξέο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ηνπο. 

5. Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο ξπζκίδνληαη θάζε θνξά, θαηά παξέθθιηζε ησλ 

νξηδνκέλσλ ζην παξφλ άξζξν, ζέκαηα δηελέξγεηαο κεηαθνξψλ κεηαμχ ειιεληθψλ ιηκέλσλ ζηηο 

παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 
(α) έθηαθησλ θαη επεηγνπζψλ ζπγθνηλσληαθψλ αλαγθψλ, πνπ δελ κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ εγθαίξσο 

θαη, 

(β) δηαθίλεζεο πξνζψπσλ πνπ ζπλδένληαη κε ην πινίν θαη ην θνξηίν. 

6. Με πξνεδξηθά δηαηάγκαηα , πνπ εθδίδνληαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, 

ξπζκίδνληαη: 
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(α) νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ παξαιαβή, πεξηήγεζε θαη απνβίβαζε επηβαηψλ απφ επηβαηεγά πινία ππφ 

ζεκαία ηξίηνπ θξάηνπο ππφ ηνλ φξν ηεο ακνηβαηφηεηαο (β) ηα ηεο δηελέξγεηαο πεξηεγεηηθψλ πιφσλ 

κεηαμχ ειιεληθψλ ιηκέλσλ κε ειιεληθά θαη ππφ θνηλνηηθή ζεκαία πινία 

(γ) νη κεηαθνξέο επηβαηψλ κεηαμχ ειιεληθψλ ιηκέλσλ ηεο επεηξσηηθήο αθηνγξακκήο ζχκθσλα κε ηηο 

δηακνξθνχκελεο απφ ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο αλάγθεο ηεο λαπηηιίαο. 

7. Σα ηνπξηζηηθά πινία (ζαιακεγφ θαη ηνπξηζηηθά πινηάξηα) δηέπνληαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο." 
 

Άξζξν 180 

Σίηινο Αξζξνπ 

Πνηληθαί Κπξψζεηο 

Λήκκαηα 

ΝΑΤΣΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ ,ΓΖΜΟΗΟ ΝΑΤΣΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ ,ΚΧΓΗΚΑ ΓΖΜΟΗΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ 

ΓΗΚΑΗΟΤ ,ΑΚΣΟΠΛΟΨΑ ,ΤΠΔΡΑΡΗΘΜΑ ΔΗΗΣΖΡΗΑ ,ΠΟΗΝΗΚΔ ΚΤΡΧΔΗ 

ρόιηα 

Σν παξφλ άξζξν ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην δσδέθαην άξζξν Ν. 2372/1996 (ΦΔΚ Α' 29). 

χκθσλα κε ην άξζξν 3 ΠΓ 427/1995 (ΦΔΚ Α' 245), ζηνπο παξαβάηεο ηνπ ελ ιφγσ ΠΓ επηβάιινληαη 

νη πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ άξζξν. χκθσλα κε ην αξζξν 13 ΠΓ 120/1997 (ΦΔΚ Α' 110), 

ζηνπο παξαβάηεο ηνπ ηδίνπ ΠΓ επηβάιινληαη νη πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ άξζξν. Ζ εληφο " " 
παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 

2881/2001 (Α' 16), ηζρχεη, δε, απφ 6.2.2001. 

Κείκελν Αξζξνπ 

"1. Οη παξαβάηεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ θαη ησλ ζε εθηέιεζε απηνχ εθδηδάκελσλ 

πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ θαη απνθάζεσλ: (α) ηηκσξνχληαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζην δχν (2) κελψλ θαη 

(β) ππφθεηληαη ζηηο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 157. "2. Δηδηθά 

ζε πεξίπησζε έθδνζεο ππεξάξηζκσλ εηζηηεξίσλ επηβαηψλ επηβάιιεηαη ζηνλ ππαίηην λαπηηθφ πξάθηνξα 

πξφζηηκν χςνπο ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000) δξαρκψλ αλά ππεξάξηζκν εηζηηήξην. Οκνίσο θαη εθφζνλ 

δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 44, ηζφπνζν 

πξφζηηκν επηβάιιεηαη θαη ζηνλ πινηνθηήηε ή εθνπιηζηή ηνπ πινίνπ." 

 

 

 
  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 7 
 

Τπόζεζε C-288/02 

Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ 

θαηά 

Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο 

«Θαιάζζηεο κεηαθνξέο – Διεχζεξε παξνρή ππεξεζηψλ – Θαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο» 

Πεξίιεςε ηεο απνθάζεσο 

1.        Μεηαθνξέο – Θαιάζζηεο κεηαθνξέο – Διεύζεξε παξνρή ππεξεζηώλ – Πεξηνξηζκνί – Δζληθό κέηξν 

ην νπνίν εμαξηά ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζαιάζζηωλ ελδνκεηαθνξώλ από ηελ πξνζθόκηζε, από ηα 

θνηλνηηθά πινία ηα νπνία είλαη λενινγεκέλα ζε δεύηεξν ή δηεζλέο λενιόγην, πηζηνπνηεηηθνύ ην νπνίν λα 

πηζηνπνηεί όηη ηα ελ ιόγω πινία κπνξνύλ λα δηελεξγνύλ ελδνκεηαθνξέο ζην θξάηνο ηεο ζεκαίαο – 

Δπηηξέπεηαη – Πξνϋπνζέζεηο – Βάξνο απνδείμεωο 

(Καλνληζκόο 3577/92 ηνπ πκβνπιίνπ, άξζξν 1) 

2.        Μεηαθνξέο – Θαιάζζηεο κεηαθνξέο – Διεύζεξε παξνρή ππεξεζηώλ – Θαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο – 

Καλνληζκόο 3577/92 – Έλλνηα ηεο λήζνπ 
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(Καλνληζκόο 3577/92 ηνπ πκβνπιίνπ) 

3.        Μεηαθνξέο – Θαιάζζηεο κεηαθνξέο – Διεύζεξε παξνρή ππεξεζηώλ – Θαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο – 

Αξρή ηεο επζύλεο ηνπ θξάηνπο ηεο ζεκαίαο γηα ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ην πιήξωκα – Πεδίν 

εθαξκνγήο – Κξνπαδηεξόπινηα πνπ εθηεινύλ ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο από θαη πξνο ηα λεζηά – 

Δκπίπηνπλ – Πξνϋπόζεζε 

(Καλνληζκόο 3577/92 ηνπ πκβνπιίνπ, άξζξν 3 § 1) 

1.        Δζληθφ κέηξν ην νπνίν εμαξηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζαιάζζησλ ελδνκεηαθνξψλ απφ ηελ 

πξνζθφκηζε, απφ ηα θνηλνηηθά πινία ηα νπνία είλαη λενινγεκέλα ζε δεχηεξν ή δηεζλέο λενιφγην, 

πηζηνπνηεηηθνχ εθδηδφκελνπ απφ ηηο αξρέο ηνπ θξάηνπο ηεο ζεκαίαο, ην νπνίν πηζηνπνηεί φηη 

επηηξέπεηαη ζηα πινία απηά λα παξέρνπλ ζην θξάηνο ηεο ζεκαίαο ππεξεζίεο ελδνκεηαθνξψλ, ζπληζηά 

εκπφδην ζηελ ειεχζεξε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ.  

Έλα ηέηνην κέηξν κπνξεί, σζηφζν, λα δηθαηνινγείηαη απφ επηηαθηηθνχο ιφγνπο γεληθνχ ζπκθέξνληνο 

εθφζνλ εθαξκφδεηαη γηα θάζε πξφζσπν ή επηρείξεζε πνπ αζθεί δξαζηεξηφηεηεο ζην έδαθνο ηνπ 

θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο, είλαη θαηάιιειν γηα ηελ επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ θαη δελ είλαη 

δεζκεπηηθφ πέξαλ ηνπ βαζκνχ πνπ είλαη αλαγθαίνο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ. ζνλ αθνξά 

ηηο ηειεπηαίεο απηέο πξνυπνζέζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αλαινγηθφ ραξαθηήξα ηνπ επίδηθνπ κέηξνπ, νη 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ πξφηεηλε ε Δπηηξνπή νη νπνίεο είηε δελ επηηξέπνπλ ηελ πιήξε επίηεπμε ηνπ 

επηδησθφκελνπ ζηφρνπ είηε απνδεηθλχνληαη, ζηελ πξάμε, πεξηζζφηεξν πεξίπινθεο θαη πεξηζζφηεξν 

πεξηνξηζηηθέο ηεο ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ απ‟ φ,ηη ην ηζρχνλ ζήκεξα θαζεζηψο ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ, ε Δπηηξνπή, ε νπνία θέξεη ην βάξνο απνδείμεσο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ιφγσ 

παξαβάζεσο, δελ απνδεηθλχεη ηελ χπαξμε παξαβάζεσο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ 
θαλνληζκφ 3577/92, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ ππεξεζηψλ ζηηο 

ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ζην εζσηεξηθφ ησλ θξαηψλ κειψλ (ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο-θακπνηάδ).  

(βι. ζθέςεηο 30-33, 35) 

2.        πληζηά λήζν, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ θαλνληζκνχ 3577/92, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο 

ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ ππεξεζηψλ ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ζην εζσηεξηθφ ησλ θξαηψλ κειψλ 

(ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο-θακπνηάδ), ε έθηαζε ηεο μεξάο ε νπνία πεξηβξέρεηαη δηαξθψο απφ ηα 

ζαιάζζηα χδαηα.  

Γελ κπνξεί λα πάξεη έλαλ ηέηνην ραξαθηεξηζκφ ε έθηαζε μεξάο ε νπνία ρσξίδεηαη απφ ηε ινηπή 

επεηξσηηθή ρψξα κφλν κε ηερλεηή δηψξπγα πιάηνπο κεξηθψλ δεθάδσλ κέηξσλ.  

(βι. ζθέςεηο 42-43) 

3.        Σν άξζξν 3, παξάγξαθνο 1, ηνπ θαλνληζκνχ 3577/92, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο 

ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ ππεξεζηψλ ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ζην εζσηεξηθφ ησλ θξαηψλ κειψλ 

(ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο-θακπνηάδ), έρεη εθαξκνγή ζε φια ηα θξνπαδηεξφπινηα, αλεμάξηεηα απφ ηε 

θχζε ησλ ζαιάζζησλ ελδνκεηαθνξψλ πνπ εθηεινχλ. Δπνκέλσο, φζνλ αθνξά ηα θξνπαδηεξφπινηα άλσ 

ησλ 650 GT ηα νπνία εθηεινχλ ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο ζηα λεζηά, φια ηα ζρεηηθά κε ηελ 

επάλδξσζε ζέκαηα εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ θξάηνπο ηεο ζεκαίαο.  

(βι. ζθέςεηο 54, 56) 

ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ (δεχηεξν ηκήκα) 

ηεο 21εο Οθησβξίνπ 2004 (*)  

«Θαιάζζηεο κεηαθνξέο – Διεχζεξε παξνρή ππεξεζηψλ – Θαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο» 

ηελ ππφζεζε C-288/02,  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0288:EL:HTML#Footnote*
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κε αληηθείκελν πξνζθπγή ηνπ άξζξνπ 226 ΔΚ ιφγσ παξαβάζεσο, 

αζθεζείζα ζηηο 9 Απγνχζηνπ 2002, 

Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ, εθπξνζσπνχκελε απφ ηνλ K. Simonsson θαη ηε Μ. 

Παηαθηά, κε ηφπν επηδφζεσλ ζην Λνπμεκβνχξγν,  

πξνζθεχγνπζα, 

θαηά 

Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, εθπξνζσπνχκελεο απφ ηελ Δ.-Μ. Μακνχλα, κε ηφπν επηδφζεσλ ζην 

Λνπμεκβνχξγν,  

θαζήο, 

ΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ (δεχηεξν ηκήκα), 

ζπγθείκελν απφ ηνπο C. W. A. Timmermans (εηζεγεηή), πξφεδξν ηκήκαηνο, C. Gulmann θαη R. 

Schintgen, δηθαζηέο,  

γεληθφο εηζαγγειέαο: A. Tizzano 

γξακκαηέαο: L. Hewlett, θχξηα ππάιιεινο δηνηθήζεσο, 

έρνληαο ππφςε ηελ έγγξαθε δηαδηθαζία θαη θαηφπηλ ηεο πξνθνξηθήο δηαδηθαζίαο ηεο 25εο Μαξηίνπ 

2004,  

έρνληαο ππφςε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ ππέβαιαλ νη δηάδηθνη, 

αθνχ άθνπζε ηνλ γεληθφ εηζαγγειέα πνπ αλέπηπμε ηηο πξνηάζεηο ηνπ θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 19εο 

Μαΐνπ 2004, 

εθδίδεη ηελ αθφινπζε 

Απόθαζε 

1        Με ηελ πξνζθπγή ηεο, ε Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ δεηεί απφ ην Γηθαζηήξην λα 

αλαγλσξίζεη φηη ε Διιεληθή Γεκνθξαηία,  

–        απνλέκνληαο ξεηά ην δηθαίσκα ηεο κεηαθνξάο επηβαηψλ κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ επεηξσηηθψλ 

ιηκέλσλ κφλν ζε ειιεληθά επηβαηεγά θαη ην δηθαίσκα δηελέξγεηαο πεξηεγήζεσλ κε επηβαηεγά πινία 
νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο άλσ ησλ 650 θφξσλ (ζην εμήο: θνρ ή GT) ζηηο λεζησηηθέο ελδνκεηαθνξέο κφλν 

ζε ειιεληθά επηβαηεγά,  

–        απαηηψληαο, επί θνηλνηηθψλ πινίσλ λενινγεκέλσλ ζε δεχηεξα ή δηεζλή λενιφγηα, πηζηνπνηεηηθφ 

απφ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο ζεκαίαο φπνπ λα δειψλεηαη φηη επηηξέπεηαη ζην ελ ιφγσ πινίν λα 

παξέρεη ππεξεζίεο ελδνκεηαθνξψλ,  

–        ζεσξψληαο φηη ε Πεινπφλλεζνο απνηειεί λήζν, 

–        εθαξκφδνληαο επί θνηλνηηθψλ δεμακελφπινησλ, θνξηεγψλ, επηβαηεγψλ θαη ηνπξηζηηθψλ πινίσλ, 

φπσο θαη επί θξνπαδηεξφπινησλ πνπ δηελεξγνχλ ζαιάζζηεο πεξηεγήζεηο ζηηο λεζησηηθέο 

ελδνκεηαθνξέο, ηνπο θαλφλεο ηεο σο θξάηνπο ππνδνρήο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο επαλδξψζεσο θαη 

ππνρξεψλνληαο ηνπο πινηνθηήηεο λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζηε Γηεχζπλζε Διέγρνπ Δκπνξηθψλ Πινίσλ 
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(ΓΔΔΠ) πξνο θαηακέηξεζε ηεο νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ πινίνπ, ψζηε νη ειιεληθέο αξρέο λα 

ππνινγίδνπλ ηελ νξγαληθή ζχλζεζε ηνπ πιεξψκαηνο,  

παξέβε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη απφ ηα άξζξα 1, 3 θαη 6 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) 3577/92 ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 7εο Γεθεκβξίνπ 1992, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ 

ππεξεζηψλ ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ζην εζσηεξηθφ ησλ θξαηψλ κειψλ (ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο-

θακπνηάδ) (ΔΔ L 364, ζ. 7, ζην εμήο: θαλνληζκφο).  

 Σν λνκηθό πιαίζην 

 Ζ θνηλνηηθή θαλνληζηηθή ξύζκηζε  

2        Ο θαλνληζκφο ζην άξζξν 1, παξάγξαθνο 1, νξίδεη:  

«Απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1993, εθαξκφδεηαη ε ειεχζεξε θπθινθνξία ππεξεζηψλ ζαιάζζησλ 

κεηαθνξψλ εληφο θξάηνπο κέινπο (ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο-θακπνηάδ) γηα ηνπο πινηνθηήηεο ηεο 

Κνηλφηεηαο ησλ νπνίσλ ηα ζθάθε είλαη λενινγεκέλα ζε θξάηνο κέινο θαη θέξνπλ ηε ζεκαία ηνπ, ππφ 

ηνλ φξν φηη ηα ζθάθε απηά πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα λα εθηεινχλ 

ελδνκεηαθνξέο ζην ελ ιφγσ θξάηνο κέινο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζθαθψλ ησλ λενινγεκέλσλ 

ζην Euros, αθφηνπ ην πκβνχιην εγθξίλεη ην ελ ιφγσ λενιφγην.»  

3        Σν άξζξν 2 ηνπ θαλνληζκνχ πξνβιέπεη:  

«Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ: 

1)      Χο “ππεξεζίεο ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ εληφο θξάηνπο κέινπο (ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο-

θακπνηάδ)” λννχληαη νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη θαηά θαλφλα έλαληη ακνηβήο θαη πεξηιακβάλνπλ 

εηδηθφηεξα:  

α)      “ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο κεηαμχ επεηξσηηθψλ ιηκέλσλ”: ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο επηβαηψλ ή 

εκπνξεπκάησλ κεηαμχ ιηκέλσλ ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο ή ηνπ θπξίνπ εδάθνπο ελφο θαη ηνπ απηνχ 

θξάηνπο κέινπο ρσξίο πξνζεγγίζεηο ζε λεζηά·  

[…] 

γ)      “ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο κεηαμχ ιηκέλσλ ζε λεζηά”: ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο επηβαηψλ ή 

εκπνξεπκάησλ κεηαμχ: 

–        ιηκέλσλ ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο θαη ιηκέλσλ ελφο ή πεξηζζφηεξσλ λεζηψλ ελφο θαη ηνπ απηνχ 

θξάηνπο κέινπο, 

–        ιηκέλσλ ησλ λεζηψλ ελφο θαη ηνπ απηνχ θξάηνπο κέινπο. 

Ζ Θένπηα θαη ε Μειίιηα ζεσξνχληαη νκνίσο ιηκέλεο λεζηψλ. 

[…]» 

4        Καηά ην άξζξν 3 ηνπ θαλνληζκνχ:  

«1.      Γηα ζθάθε πνπ εθηεινχλ ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο κεηαμχ επεηξσηηθψλ ιηκέλσλ θαζψο θαη γηα 

θξνπαδηεξφπινηα γξακκήο, φια ηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ επάλδξσζε ηνπ ζθάθνπο εκπίπηνπλ ζηελ 

αξκνδηφηεηα ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν είλαη λενινγεκέλν ην ζθάθνο (θξάηνπο ηεο ζεκαίαο), εθηφο αλ 

πξφθεηηαη γηα ζθάθε θάησ ησλ 650 GT, ζηα νπνία κπνξνχλ λα εθαξκφδνληαη νη φξνη ηνπ θξάηνπο 

ππνδνρήο.  
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2.      Γηα ζθάθε πνπ εθηεινχλ ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο κεηαμχ ιηκέλσλ ζε λεζηά, φια ηα ζέκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ επάλδξσζε εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν ην ζθάθνο εθηειεί 

ζαιάζζηεο κεηαθνξέο (θξάηνο ππνδνρήο).  

[…]» 

5        Σν άξζξν 6 ηνπ θαλνληζκνχ νξίδεη:  

«1.      Καηά παξέθθιηζε, κπνξνχλ λα εμαηξεζνχλ πξνζσξηλά απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο 
θαλνληζκνχ νη αθφινπζεο ππεξεζίεο ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ ζηε Μεζφγεην θαη θαηά κήθνο ησλ 

ηζπαληθψλ, ησλ πνξηνγαιηθψλ θαη ησλ γαιιηθψλ αθηψλ:  

–        ππεξεζίεο θξνπαδηεξψλ, έσο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1995,  

–        κεηαθνξά ζηξαηεγηθψλ εκπνξεπκάησλ (πεηξέιαην, πεηξειαηνεηδή θαη πφζηκν λεξφ), έσο ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 1997,  

–        ππεξεζίεο κε ζθάθε [θάησ] ησλ 650 GT, έσο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1998,  

–        ηαθηηθέο γξακκέο επηβαηηθψλ κεηαθνξψλ θαη πνξζκείσλ, έσο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1999. 

2.      Καηά παξέθθιηζε, νη ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο κεηαμχ ιηκέλσλ ζε λεζηά ηεο Μεζνγείνπ θαη νη 
ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηα αξρηπειάγε ησλ Καλαξίσλ Νήζσλ, ησλ Αδφξσλ θαη ηεο 

Μαδέξαο, θαζψο θαη ηε Θένπηα θαη ηε Μειίιηα, ηα γαιιηθά λεζηά θαηά κήθνο ηεο αθηήο πξνο ηνλ 

Αηιαληηθφ θαη ηα γαιιηθά ππεξπφληηα δηακεξίζκαηα εμαηξνχληαη πξνζσξηλά απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ έσο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1999.  

3.      Γηα ιφγνπο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο, ε παξέθθιηζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 2 επεθηείλεηαη ζηελ Διιάδα έσο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2004 γηα ηαθηηθέο γξακκέο επηβαηηθψλ 

κεηαθνξψλ θαη πνξζκείσλ θαη γηα κεηαθνξέο πνπ εθηεινχλ ζθάθε θάησ ησλ 650 GT.»  

6        Καηά ην άξζξν 9 ηνπ θαλνληζκνχ:  

«Πξηλ απφ ηε ζέζπηζε λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ θαη‟ εθαξκνγή ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ, ηα θξάηε κέιε δεηνχλ ηε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο. Δλεκεξψλνπλ ηελ Δπηηξνπή 

ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ ζεζπίδνληαη θαηά ηνλ ηξφπν απηφ.»  

7        Σν άξζξν 10 ηνπ θαλνληζκνχ νξίδεη:  

«Πξηλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1995, θαη ζηε ζπλέρεηα αλά δηεηία, ε Δπηηξνπή ππνβάιιεη ζην 

πκβνχιην έθζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη, ελδερνκέλσο, ηπρφλ αλαγθαίεο 

πξνηάζεηο.»  

 Ζ εζληθή θαλνληζηηθή ξύζκηζε  

8        Σν Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο εμέδσζε ηνλ Αχγνπζην θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1998 ηξεηο 

εγθπθιίνπο πξνο ηηο ιηκεληθέο αξρέο ηνπ εζσηεξηθνχ.  

9        Ζ εγθχθιηνο 1151.65/1/98 ηεο 4εο Απγνχζηνπ 1998, κε ηίηιν «Γξαζηεξηνπνίεζε θνξηεγψλ-
δεμακελφπινησλ ππφ θνηλνηηθή ζεκαία ζηηο εζσηεξηθέο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο», επηζεκαίλεη φηη ν 

θαλνληζκφο απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο θαη ππεξηζρχεη θάζε αληίζεηεο 

δηαηάμεσο. Δμάιινπ, θαηά ην άξζξν 2.1.1 ηεο ελ ιφγσ εγθπθιίνπ, νη ιηκέλεο ηεο Πεινπνλλήζνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνπο λεζησηηθνχο.  
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10      Σν άξζξν 2.1.2 νξίδεη φηη πξνθεηκέλνπ πινία λενινγεζέληα ζε δεχηεξα ή δηεζλή λενιφγηα λα 

εθηεινχλ ελδνκεηαθνξέο ζηα ειιεληθά χδαηα, ζα πξέπεη ν πξάθηνξάο ηνπο λα πξνζθνκίδεη απφδεημε 

φηη ην ελ ιφγσ πινίν δχλαηαη λα εθηειεί δξαζηεξηφηεηεο κεηαθνξψλ εληφο ηνπ θξάηνπο ζεκαίαο.  

11      Ζ εγθχθιηνο 1151.65/2/98 ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 1998, κε ηίηιν «Γξαζηεξηνπνίεζε επηβαηεγψλ-

ηνπξηζηηθψλ, θξνπαδηεξφπινησλ ππφ θνηλνηηθή ζεκαία ζηηο εζσηεξηθέο ζαιάζζηεο πεξηεγήζεηο 

(θξνπαδηέξεο)», επαλαιακβάλεη ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε εγθχθιην πεξί ηεο Πεινπνλλήζνπ. Σν 

ζεκείν 2.4.1 ηεο εγθπθιίνπ πξνβιέπεη ηα εμήο:  

«Γεληθά ζε φ,ηη αθνξά ην ζέκα ηεο ζηειέρσζεο ησλ θνηλνηηθψλ Δ/Γ-Σ/Ρ, Κ/Ε πνπ κπνξνχλ λα 

εθηεινχλ ζαιάζζηεο πεξηεγήζεηο κεηαμχ ησλ ιηκέλσλ ηεο επεηξσηηθήο αθηνγξακκήο θαη ησλ λεζηψλ ή 

κεηαμχ ησλ λεζησηηθψλ ιηκέλσλ ηεο ρψξαο καο, εθαξκφδεηαη ε ειιεληθή λνκνζεζία (θξάηνο 

ππνδνρήο), ελψ ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζαιάζζησλ πεξηεγήζεσλ κεηαμχ ιηκέλσλ ηεο επεηξσηηθήο 

αθηνγξακκήο εθαξκφδεηαη ε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο ηεο ζεκαίαο πνπ θέξεη ην πινίν».  

12      Ζ εγθχθιηνο 2311.10/10/98 ηεο 21εο Γεθεκβξίνπ 1998, κε ηίηιν «Δπάλδξσζε θνξηεγψλ-

δεμακελφπινησλ θαη θξνπαδηεξφπινησλ ππφ θνηλνηηθή ζεκαία πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο 

εζσηεξηθέο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο», πξνβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ειιεληθνχ λαπηηθνχ 

πεξί επαλδξψζεσο.  

 Ζ πξν ηεο αζθήζεσο ηεο πξνζθπγήο δηαδηθαζία  

13      Καηφπηλ κηαο πξψηεο αληαιιαγήο εγγξάθσλ επί ηνπ δεηήκαηνο ηεο εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ 

απφ ηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1999 θαη ζεσξψληαο φηη ε ηειεπηαία δελ 

ζπκκνξθψζεθε πξνο φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ θαλνληζκφ απηφλ, ε Δπηηξνπή ηεο 

απέζηεηιε έγγξαθν νριήζεσο ζηηο 3 Μαΐνπ 2000, ζην νπνίν ε Διιεληθή Γεκνθξαηία απάληεζε κε 

έγγξαθν ηεο 28εο Ηνπιίνπ 2000.  

14      Θεσξψληαο ηελ απάληεζε απηή θαζψο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έιαβε θαηά ηε δηάξθεηα 

ζπλαληήζεσο εξγαζίαο πνπ νξγαλψζεθε ζηηο 16 Φεβξνπαξίνπ 2001 σο κε ηθαλνπνηεηηθέο, ε Δπηηξνπή 

απεχζπλε, ζηηο 18 Ηνπιίνπ 2001, αηηηνινγεκέλε γλψκε ζηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία, ζηελ νπνία ε 

ηειεπηαία απάληεζε κε έγγξαθν ηεο 12εο Οθησβξίνπ 2001.  

15      Δπεηδή ε Δπηηξνπή έθξηλε φηη νη ειιεληθέο αξρέο δελ έιαβαλ ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα 

ζπκκνξθσζνχλ πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απέξξεαλ απφ ηνλ θαλνληζκφ, ε Δπηηξνπή απνθάζηζε λα 

αζθήζεη ηελ παξνχζα πξνζθπγή.  

 Δπί ηεο νπζίαο 

16      Λακβάλνληαο ππφςε νξηζκέλεο δηεπθξηλίζεηο πνπ έδσζε ε Διιεληθή Κπβέξλεζε, ε Δπηηξνπή 

παξαηηήζεθε, κε ην ππφκλεκά ηεο απαληήζεσο θαη θαηά ηελ επ‟ αθξναηεξίνπ ζπδήηεζε, αληηζηνίρσο 

απφ ην δεχηεξν ζθέινο ηεο ηέηαξηεο αηηηάζεσο θαη απφ ηελ πξψηε αηηίαζε.  

17      Γεδνκέλεο ηεο παξαηηήζεσο απηήο, ζα εμεηαζηνχλ κφλνλ ε δεχηεξε θαη ε ηξίηε αηηίαζε θαζψο 

θαη ην πξψην ζθέινο ηεο ηέηαξηεο αηηηάζεσο πνπ δηαηχπσζε ε Δπηηξνπή.  

 Δπί ηεο δεύηεξεο αηηηάζεωο 

 Δπηρεηξήκαηα ησλ δηαδίθσλ 

18      Ζ Δπηηξνπή θξνλεί φηη, απαηηψληαο απφ ηα θνηλνηηθά πινία πνπ είλαη λενινγεκέλα ζε δεχηεξν ή 

δηεζλέο λενιφγην πηζηνπνηεηηθφ εθδηδφκελν απφ αξρή ηνπ θξάηνπο ηεο ζεκαίαο ζην νπνίν λα 

δειψλεηαη φηη ην ελ ιφγσ πινίν δχλαηαη λα παξέρεη ππεξεζίεο ελδνκεηαθνξψλ, νη ειιεληθέο αξρέο 

δεκηνπξγνχλ εκπφδην ζηελ ειεχζεξε παξνρή ππεξεζηψλ.  



 73 

19      Αθφκε θαη αλ γίλεη δεθηφ φηη ην εκπφδην απηφ δηθαηνινγείηαη απφ επηηαθηηθφ ιφγν δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο, ηνχην ζπληζηά, θαηά ηελ Δπηηξνπή, δπζαλάινγν κέηξν ην νπνίν βαίλεη πέξαλ ηνπ 

απζηεξψο αλαγθαίνπ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ.  

20      Σν ίδην απνηέιεζκα κπνξνχζε, πξάγκαηη, λα επηηεπρζεί κε άιια, επηφηεξα κέζα, φπσο ε 

απαίηεζε πξνζθνκίζεσο αληηγξάθνπ ηεο λνκνζεζίαο ηνπ θξάηνπο κέινπο πνπ επηηξέπεη ζε πινία 

λενινγεκέλα ζε δηεζλή λενιφγηα λα εθηεινχλ ελδνκεηαθνξέο ή ε εηήζηα ελεκέξσζε ησλ εζληθψλ 

αξρψλ απφ ηηο αληίζηνηρεο αξρέο ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ λνκνζεηηθνχ 

θαζεζηψηνο ζηνλ λαπηηιηαθφ ηνκέα. ε πεξίπησζε ακθηβνιίαο ζα κπνξνχζε λα εξσηεζεί ε Δπηηξνπή 

απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο.  

21      Δμάιινπ, νη εθζέζεηο πξνο ηα θξάηε κέιε πνπ δεκνζηεχεη αλά δηεηία ε Δπηηξνπή, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 10 ηνπ θαλνληζκνχ, ζπληζηνχλ έλα ρξήζηκν εξγαιείν πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεχεηαη αλ 

πιεξνχληαη νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ελδνκεηαθνξψλ ζην θξάηνο ηεο ζεκαίαο.  

22      Δπηπιένλ, ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο εληζρχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε Δπηηξνπή δεζκεχζεθε λα 

ελεκεξψλεη ηαθηηθά ηα θξάηε κέιε ζρεηηθά κε ηηο εζληθέο λνκνζεηηθέο κεηαβνιέο νη νπνίεο αθνξνχλ 

ηα δεχηεξα λενιφγηα, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ επήιζαλ κεηαμχ ησλ δχν εθζέζεσλ, εθφζνλ 

νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο θνηλνπνηήζεθαλ ζηελ Δπηηξνπή δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ θαλνληζκνχ.  

23      Ζ Διιεληθή Κπβέξλεζε εμεγεί φηη ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε πθίζηαληαη λενιφγηα, 

απνθαινχκελα, εηδηθφηεξα, δεχηεξα ή δηεζλή λενιφγηα, ζηα νπνία είλαη λενινγεκέλα ζθάθε πνπ δελ 

λνκηκνπνηνχληαη απαξαίηεηα λα εθηεινχλ κεηαθνξέο ζην εζσηεξηθφ ησλ ίδησλ απηψλ θξαηψλ κειψλ. 

Χο εθ ηνχηνπ, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζζεί νξζψο ην άξζξν 1 ηνπ θαλνληζκνχ, ην θξάηνο ππνδνρήο ζα 

πξέπεη λα βεβαησζεί φηη ην ζθάθνο πνπ πξφθεηηαη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζην εζσηεξηθφ ηνπ πιεξνί ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα λα εθηειεί ελδνκεηαθνξέο ζην θξάηνο ηεο ζεκαίαο.  

24      ζνλ αθνξά ηα πινία απηά, ε Διιεληθή Κπβέξλεζε ακθηζβεηεί ηελ χπαξμε κέηξσλ ιηγφηεξν 

πεξηνξηζηηθψλ ηεο ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ απ‟ φ,ηη ε ππνρξέσζε πξνζθνκίζεσο πηζηνπνηεηηθνχ 

πνπ εθδίδεη ην θξάηνο ηεο ζεκαίαο θαη πνπ πηζηνπνηεί φηη πιεξνχληαη νη απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο 

γηα ηε δηελέξγεηα ελδνκεηαθνξψλ ζ‟ απηφ ην θξάηνο.  

25      ζνλ αθνξά ην άξζξν 9 ηνπ θαλνληζκνχ, ε Διιεληθή Κπβέξλεζε παξαηεξεί φηη ε δηάηαμε απηή 

αλαθέξεηαη κάιινλ ζηελ ελεκέξσζε ηεο Δπηηξνπήο απφ ηα θξάηε κέιε θαη φρη ην αληίζηξνθν. 

Δπνκέλσο, ε δηάηαμε απηή δελ πξνβιέπεη πξαγκαηηθά ηε ζπλερή ελεκέξσζε ησλ θξαηψλ κειψλ απφ 

ηελ Δπηηξνπή.  

26      ζνλ αθνξά ηηο εθζέζεηο πνπ θαηαξηίδνληαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ θαλνληζκνχ, ε 

Διιεληθή Κπβέξλεζε επηζεκαίλεη φηη κηα ηέηνηα έθζεζε δεκνζηεχεηαη πιένλ ηνπ έηνπο κεηά ηελ 

πάξνδν ηεο δηεηίαο πνπ θαιχπηεη ε έθζεζε απηή. πλεπψο, νη λνκνζεηηθέο κεηαβνιέο πνπ επέξρνληαη 
ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή ζε έλα θξάηνο κέινο θαη θαζηζηνχλ δπλαηέο ηηο κεηαθνξέο ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ δελ γλσζηνπνηνχληαη ζηα ινηπά θξάηε κέιε, κέζσ κηαο ηέηνηαο εθζέζεσο, παξά κφλν κε κεγάιε 

θαζπζηέξεζε.  

27      Χο εθ ηνχηνπ, ε Διιεληθή Κπβέξλεζε θξνλεί φηη ην δηθφ ηεο ζχζηεκα πξνζθνκίζεσο 
πηζηνπνηεηηθνχ ζπκβηβάδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ ειεχζεξε παξνρή ππεξεζηψλ, δεδνκέλνπ φηη 

θαζηζηά δπλαηή ηελ άκεζε ελεκέξσζε πεξί κηαο λνκνζεηηθήο ηξνπνπνηήζεσο πνπ επέξρεηαη ζε έλα 

άιιν θξάηνο κέινο.  

28      Δμάιινπ, ε πξνηαζείζα απφ ηελ Δπηηξνπή ιχζε, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ πξνζθφκηζε 
αληηγξάθνπ ηεο λνκνζεζίαο ηνπ θξάηνπο κέινπο πνπ επηηξέπεη ζε πινία λενινγεκέλα ζε δηεζλή 

λενιφγηα λα εθηεινχλ κεηαθνξέο ζ‟ απηφ ην θξάηνο κέινο, δελ είλαη αλάινγε πξνο ηνλ επηδησθφκελν 

ζηφρν. Καηά ηελ ίδηα θπβέξλεζε, ε ιχζε απηή είλαη, αληηζέησο, πνιππινθφηεξε, δεδνκέλνπ φηη ζα 

πξέπεη λα κεηαθξαζζεί νιφθιεξν ην θείκελν ηεο λνκνζεζίαο απφ επίζεκε αξρή θαη λα επηδεηρζεί ε 

νηθεία δηάηαμε ζηηο αξκφδηεο αξρέο ιηκέλα ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο.  

 Δθηίκεζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ  
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29      Δπηβάιιεηαη ε ππφκλεζε φηη ην άξζξν 1 ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ θαζηεξψλεη ζαθψο ηελ αξρή ηεο 

ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζαιάζζησλ ελδνκεηαθνξψλ εληφο ηεο Κνηλφηεηαο (απφθαζε ηεο 20ήο 

Φεβξνπαξίνπ 2001, C-205/99, Analir θ.ιπ., πιινγή 2001, ζ. Η-1271, ζθέςε 20).  

30      Δζληθφ κέηξν κε ην νπνίν απαηηείηαη απφ ηα θνηλνηηθά πινία ηα νπνία είλαη λενινγεκέλα ζε 

δεχηεξν ή δηεζλέο λενιφγην πηζηνπνηεηηθφ εθδηδφκελν απφ ηηο αξρέο ηνπ θξάηνπο ηεο ζεκαίαο ην νπνίν 

πηζηνπνηεί φηη επηηξέπεηαη ζην πινίν απηφ λα παξέρεη ππεξεζίεο ελδνκεηαθνξψλ είλαη ηθαλφ λα 

παξεκπνδίζεη ή λα θαηαζηήζεη ιηγφηεξν ειθπζηηθή ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ θαη, επνκέλσο, 

ζπληζηά πεξηνξηζκφ ζηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ηνπο (βι., ππφ ην πλεχκα απηφ, πξνπαξαηεζείζα 

απφθαζε Analir θ.ιπ., ζθέςε 22).  

31      ζνλ αθνξά ην επηηξεπηφ ηνπ πεξηνξηζκνχ απηνχ, επηβάιιεηαη, πξψηνλ, λα παξαηεξεζεί φηη ε 

δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ 1, παξάγξαθνο 1, ηνπ θαλνληζκνχ δελ παξέρεη, αθ‟ εαπηήο, θακία έλδεημε 

επηηξέπνπζα λα δνζεί απάληεζε ζην εξψηεκα πεξί ηνπ αλ κπνξεί λα απαηηεζεί πηζηνπνηεηηθφ 

πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί αλ, φπσο πξνβιέπεη ε δηάηαμε απηή, έλα πινίν πιεξνί φιεο ηηο 

απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο πξνο εθηέιεζε ελδνκεηαθνξψλ εληφο ηνπ θξάηνπο ηεο ζεκαίαο (βι., ππφ 

ην πλεχκα απηφ, πξνπαξαηεζείζα απφθαζε Analir θ.ιπ., ζθέςε 24).  

32      Γεχηεξνλ, ζεκεησηένλ φηη ε ειεχζεξε παξνρή ππεξεζηψλ, σο ζεκειηψδεο αξρή ηεο πλζήθεο 

ΔΚ, κπνξεί λα πεξηνξηζηεί κφλνλ απφ ξπζκίζεηο δηθαηνινγνχκελεο απφ επηηαθηηθνχο ιφγνπο γεληθνχ 

ζπκθέξνληνο θαη εθαξκνδφκελεο ζε θάζε πξφζσπν ή επηρείξεζε πνπ αζθεί δξαζηεξηφηεηεο ζην 
έδαθνο ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο. Δμάιινπ, ε επίκαρε εζληθή θαλνληζηηθή ξχζκηζε, πξνθεηκέλνπ 

λα δηθαηνινγείηαη, πξέπεη λα είλαη θαηάιιειε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ θαη λα κελ 

είλαη δεζκεπηηθή πέξαλ ηνπ βαζκνχ πνπ είλαη αλαγθαίνο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ 

(πξνπαξαηεζείζα απφθαζε Analir θ.ιπ., ζθέςε 25, θαη παξαηηζέκελε λνκνινγία).  

33      Ζ δεχηεξε αηηίαζε ηεο Δπηηξνπήο εληάζζεηαη ζην ηειεπηαίν απηφ πιαίζην ζρεηηθά κε ηνλ 

αλαινγηθφ ραξαθηήξα ηεο επίδηθεο εζληθήο θαλνληζηηθήο ξπζκίζεσο. πγθεθξηκέλα, ε Δπηηξνπή 

πξνζάπηεη ζηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία φηη απαηηεί απφ θνηλνηηθφ πινίν πηζηνπνηεηηθφ εθδηδφκελν απφ 

ην θξάηνο ηεο ζεκαίαο, ελψ ππάξρνπλ κέηξα ιηγφηεξν πεξηνξηζηηθά ηεο ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

πξνο επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ εμαθξίβσζε ηνπ αλ ην πινίν απηφ πιεξνί φιεο ηηο 

απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο πξνο εθηέιεζε ελδνκεηαθνξψλ εληφο ηνπ θξάηνπο απηνχ.  

34      Χζηφζν, φπσο εμεγεί ν γεληθφο εηζαγγειέαο ζηα ζεκεία 27 έσο 37 ησλ πξνηάζεψλ ηνπ, νη 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ πξφηεηλε ε Δπηηξνπή είηε δελ επηηξέπνπλ ηελ πιήξε επίηεπμε ηνπ 

επηδησθφκελνπ ζηφρνπ είηε απνδεηθλχνληαη, ζηελ πξάμε, πεξηζζφηεξν πεξίπινθεο θαη πεξηζζφηεξν 

πεξηνξηζηηθέο ηεο ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ απ‟ φ,ηη ην ηζρχνλ ζήκεξα θαζεζηψο ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ.  

35      Τπφ ηηο ζπλζήθεο απηέο, ε Δπηηξνπή, ε νπνία θέξεη ην βάξνο απνδείμεσο ζην πιαίζην ηεο 

δηαδηθαζίαο ιφγσ παξαβάζεσο (βι., κεηαμχ άιισλ, απφθαζε ηεο 23εο Οθησβξίνπ 1997, C-159/94, 

Δπηηξνπή θαηά Γαιιίαο, πιινγή 1997, ζ. I-5815, ζθέςε 102, θαη παξαηηζέκελε λνκνινγία), δελ 

θαηφξζσζε λα απνδείμεη φηη ε Διιεληθή Γεκνθξαηία, απαηηψληαο ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ, παξέβε ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ θαλνληζκφ.  

36      Δπνκέλσο, ε δεχηεξε αηηίαζε πξέπεη λα απνξξηθζεί.  

 Δπί ηεο ηξίηεο αηηηάζεωο 

 Δπηρεηξήκαηα ησλ δηαδίθσλ 

37      Ζ Δπηηξνπή εθηηκά φηη θαθψο νη ειιεληθέο αξρέο ππνζηεξίδνπλ, ζηεξηδφκελεο ζηελ εηπκνινγία 

ηνπ νλφκαηνο θαη κφλνλ, φηη ε Πεινπφλλεζνο είλαη λεζί, επεθηείλνληαο έηζη ηερλεηά ηελ εμαίξεζε ηνπ 

άξζξνπ 6, παξάγξαθνο 3, ηνπ θαλνληζκνχ θαη ζηηο ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο κεηαμχ ησλ ιηκέλσλ ηεο 

Πεινπνλλήζνπ θαζψο θαη κεηαμχ ησλ ιηκέλσλ ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο θαη απηψλ ηεο Πεινπνλλήζνπ.  

38      πλαθψο, ππελζπκίδεη φηη ε Πεινπφλλεζνο ζπλδεφηαλ παιαηφηεξα κε ηελ ππφινηπε Διιάδα, απφ 

ηελ νπνία ρσξίζηεθε κε θαηαζθεπαζζείζα απφ αλζξψπνπο δηψξπγα. Παξαηεξεί φηη ε επηθνηλσλία ηεο 
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Πεινπνλλήζνπ κε ηελ ππφινηπε κε λεζησηηθή Διιάδα δηαζθαιίδεηαη κέζσ κηαο ζηδεξνδξνκηθήο 

γξακκήο θαη κηαο εζληθήο νδνχ, νη νπνίεο πεξλνχλ πάλσ απφ ηε δηψξπγα ηεο Κνξίλζνπ.  

39      Ζ Διιεληθή Κπβέξλεζε ππνγξακκίδεη φηη ν θαλνληζκφο ρξεζηκνπνηεί άιια θξηηήξηα εθηφο ηνπ 

γεγνλφηνο φηη νη ιηκέλεο, γηα λα ζεσξεζνχλ σο λεζησηηθνί, πξέπεη πξάγκαηη λα πεξηβξέρνληαη απφ 

ζάιαζζα. Αλαθέξεηαη ζπλαθψο ζηε Θένπηα θαη ζηε Μειίιηα, πνπ ζεσξνχληαη σο λεζησηηθνί ιηκέλεο 

βάζεη ηνπ άξζξνπ 2, ζεκείν 1, ζηνηρείν γ΄, ηνπ θαλνληζκνχ, ελψ είλαη ζαθψο επεηξσηηθνί, σο 

αλήθνληεο ζηα παξάιηα ηεο αθξηθαληθήο επείξνπ.  

40      Δμάιινπ, αλαθεξφκελε ζηελ απφθαζε ηεο 19εο Οθησβξίνπ 2000, C-15/98 θαη C-105/99, Ηηαιία 

θαη Sardegna Lines θαηά Δπηηξνπήο (πιινγή 2000, ζ. I-8855), ε Διιεληθή Κπβέξλεζε ηζρπξίδεηαη 

φηη γηα ηελ εξκελεία ηνπ αλ κηα γεσγξαθηθή πεξηνρή είλαη λεζί ή φρη θαζνξηζηηθφ θξηηήξην είλαη ε 

ζηαηηζηηθή θαηαγξαθή ηνπ δηεμαγνκέλνπ δηά ζαιάζζεο εκπνξίνπ.  

41      Σέινο, ιακβάλνληαο ππφςε ην πλεχκα επηεηθείαο θαη θαηαλνήζεσο σο πξνο νξηζκέλεο 

νηθνλνκίεο ηεο Κνηλφηεηαο πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαηηεξφηεηεο, φπσο καξηπξνχλ ηφζν ην πξννίκην ηνπ 

θαλνληζκνχ φζν θαη ην άξζξν 6, παξάγξαθνο 3, απηνχ, ην νπνίν πξνβιέπεη παξέθθιηζε γηα ηελ 

Διιάδα γηα ιφγνπο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο, επηβάιιεηαη ε παξέθθιηζε απηή λα 

εθαξκνζηεί θαη σο πξνο ηελ Πεινπφλλεζν.  

 Δθηίκεζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ 

42      Γεδνκέλνπ φηη ν θαλνληζκφο δελ πεξηιακβάλεη νξηζκφ ηεο έλλνηαο «λήζνο», πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ε θνηλή ζεκαζία ηεο έλλνηαο απηήο θαηά ηελ νπνία σο λήζνο, ζην πιαίζην ησλ 

ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, νξίδεηαη ε έθηαζε μεξάο ε νπνία πεξηβξέρεηαη δηαξθψο απφ ηα ζαιάζζηα 

χδαηα.  

43      πσο παξαηεξεί ν γεληθφο εηζαγγειέαο ζην ζεκείν 44 ησλ πξνηάζεψλ ηνπ, είλαη 

αδηακθηζβήηεην φηη ε Πεινπφλλεζνο, απφ γεσγξαθηθή άπνςε, είλαη ρεξζφλεζνο. Υσξίζηεθε απφ ηελ 

ππφινηπε Διιάδα κε ηερλεηή δηψξπγα πιάηνπο κεξηθψλ δεθάδσλ κέηξσλ. Τπφ ηηο ζπλζήθεο απηέο, δελ 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο λεζί ππφ ηελ έλλνηα ηνπ θαλνληζκνχ.  

44      Σν γεγνλφο φηη ην άξζξν 2 ηνπ θαλνληζκνχ εμνκνηψλεη ηνπο ιηκέλεο ηεο Θένπηα θαη ηεο Μειίιηα 

κε λεζησηηθνχο ιηκέλεο δελ εκπνδίδεη κηα ηέηνηα εξκελεία.  

45      Πξάγκαηη, νη δχν απηνί ιηκέλεο ζπληζηνχλ λεζησηηθνχο ιηκέλεο απνθιεηζηηθά επεηδή ην άξζξν 2 

ηνπ θαλνληζκνχ ηνπο εμνκνηψλεη πξνο ηέηνηνπο ιηκέλεο. Γελ είλαη εθ θχζεσο λεζησηηθνί. Δπνκέλσο, ε 

ζχγθξηζε, αθελφο, ηεο Θένπηα θαη ηεο Μειίιηα θαη, αθεηέξνπ, ησλ ιηκέλσλ ηεο Πεινπνλλήζνπ, ηνπο 

νπνίνπο ην άξζξν 2 ηνπ θαλνληζκνχ δελ εμνκνηψλεη πξνο λεζησηηθνχο ιηκέλεο, αλαηξεί κάιινλ παξά 

επηβεβαηψλεη ηελ άπνςε ηεο Διιεληθήο Κπβεξλήζεσο φηη ε Πεινπφλλεζνο είλαη λεζί.  

46      Δπηπξνζζέησο, φπσο παξαηεξεί ν γεληθφο εηζαγγειέαο ζην ζεκείν 45 ησλ πξνηάζεψλ ηνπ, 

κνινλφηη είλαη αιεζέο φηη, ζε ζρέζε κε ηελ αθξηθαληθή ήπεηξν, νη ιηκέλεο ησλ πφιεσλ απηψλ είλαη 

επεηξσηηθνί, σζηφζν, ζε ζρέζε κε ηελ επξσπατθή ήπεηξν θαη, εηδηθφηεξα, κε ηελ Ηβεξηθή Υεξζφλεζν, 

νη ιηκέλεο απηνί εμνκνηψλνληαη πξνο λεζησηηθνχο ιηκέλεο αθνχ ζηεξνχληαη νδηθψλ ζπλδέζεσλ κε ηελ 

Ηζπαλία.  

47      ζνλ αθνξά ηελ πξνπαξαηεζείζα απφθαζε Ηηαιία θαη Sardegna Lines θαηά Δπηηξνπήο, ζηελ 

νπνία αλαθέξεηαη ε Διιεληθή Κπβέξλεζε, αξθεί ε δηαπίζησζε φηη, κε ηελ απφθαζε απηή, ην 

Γηθαζηήξην δελ έιαβε ζέζε επί ηεο ελλνίαο ηεο «λήζνπ».  

48      Σέινο, ε δηαζηαιηηθή εξκελεία ηνπ άξζξνπ 6, παξάγξαθνο 3, ηνπ θαλνληζκνχ, ηελ νπνία 

πξνηείλεη ε Διιεληθή Κπβέξλεζε, πξνζθξνχεη ζην γεγνλφο φηη ε δηάηαμε απηή, σο παξεθθιίλνπζα απφ 

ηνπο γεληθνχο θαλφλεο πνπ πξνβιέπεη ν θαλνληζκφο ζηνλ ηνκέα ηεο ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ εληφο θξάηνπο κέινπο, πξέπεη λα εξκελεπζεί ζηελά.  

49      Απφ ηα πξνεθηεζέληα πξνθχπηεη φηη ε ηξίηε αηηίαζε ηεο Δπηηξνπήο είλαη βάζηκε.  
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 Δπί ηνπ πξώηνπ κέξνπο ηεο ηέηαξηεο αηηηάζεωο 

 Δπηρεηξήκαηα ησλ δηαδίθσλ 

50      Καηά ηελ επ‟ αθξναηεξίνπ ζπδήηεζε, ε Δπηηξνπή δηεπθξίληζε φηη ην πξψην κέξνο ηεο ηέηαξηεο 

αηηηάζεσο αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζην γεγνλφο φηη, βάζεη ηνπ ζεκείνπ 2.4.1 ηεο εγθπθιίνπ 

1151.65/2/98, ε ειιεληθή λνκνζεζία πεξί φξσλ επαλδξψζεσο ησλ πινίσλ εθαξκφδεηαη ζηα θνηλνηηθά 

θξνπαδηεξφπινηα άλσ ησλ 650 GT ηα νπνία δηελεξγνχλ ελδνκεηαθνξέο ζηα λεζηά.  

51      Ηζρπξίδεηαη φηη ε πξνπαξαηεζείζα δηάηαμε ηεο εγθπθιίνπ είλαη αληίζεηε πξνο ην άξζξν 3, 

παξάγξαθνο 1, ηνπ θαλνληζκνχ, ην νπνίν πξνβιέπεη φηη γηα φια ηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ επάλδξσζε 

ηνπ ζθάθνπο εθαξκφδεηαη ε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο ηεο ζεκαίαο, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα ζθάθε θάησ 

ησλ 650 GT, ζηα νπνία κπνξνχλ λα εθαξκφδνληαη νη φξνη ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο. Καηά ηελ Δπηηξνπή, 

απφ ην γξάκκα ηεο πξνπαξαηεζείζαο δηαηάμεσο πξνθχπηεη φηη απηή εθαξκφδεηαη ζε φια ηα 

θξνπαδηεξφπινηα, είηε απηά δηελεξγνχλ ελδνκεηαθνξέο κεηαμχ επεηξσηηθψλ ιηκέλσλ είηε δηελεξγνχλ 

ελδνκεηαθνξέο ζηα λεζηά.  

52      Ζ Διιεληθή Κπβέξλεζε θξνλεί φηη, θαηά ην άξζξν 3, παξάγξαθνο 2, ηνπ θαλνληζκνχ, φια ηα 

ζέκαηα ζρεηηθά κε ην πιήξσκα, γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο πινίσλ ηα νπνία δηελεξγνχλ ελδνκεηαθνξέο 

κεηαμχ λεζησηηθψλ ιηκέλσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξνπαδηεξφπινησλ, εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα 

ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο.  

 Δθηίκεζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ 

53      πσο πξνθχπηεη απφ ηε δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ 3, παξάγξαθνο 1, ηνπ θαλνληζκνχ, απηφ 

εθαξκφδεηαη ζηα ζθάθε πνπ εθηεινχλ ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο κεηαμχ επεηξσηηθψλ ιηκέλσλ θαζψο 

θαη ζηα θξνπαδηεξφπινηα γξακκήο. Σν άξζξν 3, παξάγξαθνο 2, έρεη εθαξκνγή ζηα ζθάθε πνπ 

εθηεινχλ ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο ζηα λεζηά.  

54      Απφ ηελ έιιεηςε ραξαθηεξηζκνχ ησλ φξσλ «θξνπαδηεξφπινηα γξακκήο» ζην άξζξν 3, 

παξάγξαθνο 1, ηνπ θαλνληζκνχ πξνθχπηεη φηη ε δηάηαμε απηή έρεη εθαξκνγή ζε φια ηα 

θξνπαδηεξφπινηα, αλεμάξηεηα απφ ηε θχζε ησλ ζαιάζζησλ ελδνκεηαθνξψλ πνπ εθηεινχλ.  

55      Ζ εξκελεία απηή επηβεβαηψλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη, φπσο παξαηεξεί ν γεληθφο εηζαγγειέαο ζην 

ζεκείν 54 ησλ πξνηάζεψλ ηνπ, αλ ηα θξνπαδηεξφπινηα πνπ εθηεινχλ ελδνκεηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

λεζηψλ έπξεπε λα ζεσξνχληαη φηη θαιχπηνληαη απφ ην άξζξν 3, παξάγξαθνο 2, ηνπ θαλνληζκνχ, ε 

αλαθνξά ζηα θξνπαδηεξφπινηα ζηελ παξάγξαθν 1 δελ ζα είρε πιένλ θαλέλα λφεκα, αθνχ νη φξνη 

«ζθάθε πνπ εθηεινχλ ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο κεηαμχ επεηξσηηθψλ ιηκέλσλ» θαιχπηνπλ ήδε ηα 

θξνπαδηεξφπινηα ηα νπνία εθηεινχλ ηέηνηεο ελδνκεηαθνξέο.  

56      Δπνκέλσο, φζνλ αθνξά ηα θξνπαδηεξφπινηα άλσ ησλ 650 GT ηα νπνία εθηεινχλ ζαιάζζηεο 

ελδνκεηαθνξέο ζηα λεζηά, φια ηα ζρεηηθά κε ηελ επάλδξσζε ζέκαηα εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ 

θξάηνπο ηεο ζεκαίαο. Γεδνκέλνπ φηη ην ζεκείν 2.4.1 ηεο εγθπθιίνπ 1151.65/2/98 πξνβιέπεη ην 

αληίζεην, ε Διιεληθή Γεκνθξαηία παξέβε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη απφ ηνλ θαλνληζκφ.  

57      Δπνκέλσο, ην πξψην κέξνο ηεο ηέηαξηεο αηηηάζεσο είλαη βάζηκν.  

 Δπί ησλ δηθαζηηθώλ εμόδσλ 

58      Καηά ην άξζξν 69, παξάγξαθνο 2, ηνπ Καλνληζκνχ Γηαδηθαζίαο, ν εηηεζείο δηάδηθνο 

θαηαδηθάδεηαη ζηα δηθαζηηθά έμνδα, εθφζνλ ππήξρε ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ ληθήζαληνο δηαδίθνπ. Πάλησο, 

θαηά ην άξζξν 69, παξάγξαθνο 3, πξψην εδάθην, ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ, ην Γηθαζηήξην κπνξεί λα 

απνθαζίζεη φηη θάζε δηάδηθνο θέξεη ηα δηθαζηηθά ηνπ έμνδα ζε πεξίπησζε κεξηθήο ήηηαο ησλ 
δηαδίθσλ. Γεδνκέλνπ φηη ε Δπηηξνπή θαη ε Διιεληθή Γεκνθξαηία εηηήζεθαλ ελ κέξεη, επηβάιιεηαη λα 

θέξνπλ ηα έμνδά ηνπο.  

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ην Γηθαζηήξην (δεχηεξν ηκήκα) απνθαζίδεη:  



 77 

1)      Ζ Διιεληθή Γεκνθξαηία, ζεσξψληαο ηελ Πεινπφλλεζν λεζί θαη εθαξκφδνληαο, σο θξάηνο 

ππνδνρήο, ζηα θνηλνηηθά θξνπαδηεξφπινηα άλσ ησλ 650 GT πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζαιάζζηεο 

ελδνκεηαθνξέο ζηα λεζηά ηνπο εζληθνχο ηεο θαλφλεο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο επάλδξσζεο, παξέβε ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη απφ ηα άξζξα 1, 3 θαη 6 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) 3577/92 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

7εο Γεθεκβξίνπ 1992, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ ππεξεζηψλ ζηηο 

ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ζην εζσηεξηθφ ησλ θξαηψλ κειψλ (ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο-θακπνηάδ). 

2)      Απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή θαηά ηα ινηπά. 

3)      Κάζε δηάδηθνο θέξεη ηα δηθαζηηθά ηνπ έμνδα. 

Τπνγξαθέο. 

 
  

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 8 
 

Βξπμέιιεο, 22.12.2003 

COM(2003) 595 ηειηθφ 

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΡΟ ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟ, ΣΟ 

ΤΜΒΟΤΛΗΟ, ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΧΝ 

Δξκελεία ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 3577/92 ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

αξρήο ηεο ειεύζεξεο θπθινθνξίαο ησλ ππεξεζηώλ ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ζην 

εζσηεξηθό ησλ θξαηώλ κειώλ (ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο-θακπνηάδ)) 

 

 

2. ΣΟ ΑΝΟΗΓΜΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΣΧΝ ΘΑΛΑΗΧΝ ΔΝΓΟΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 

2.1. Ζ ειεύζεξε παξνρή ππεξεζηώλ ζαιάζζησλ ελδνκεηαθνξώλ 

Σν πξψην άξζξν ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 3577/92 ειεπζεξψλεη ηηο ζαιάζζηεο 

ελδνκεηαθνξέο ζηηο ρψξεο φπνπ απηφο ν ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο απνηεινχζε 

απνθιεηζηηθφηεηα ησλ ππεθφσλ ησλ θξαηψλ κειψλ. Ζ ειεπζεξία εθηέιεζεο 

δξνκνινγίσλ κεηαμχ δχν ιηκέλσλ ελφο ίδηνπ θξάηνπο κέινπο πξνζθέξεηαη ζε φινπο 

ηνπο πινηνθηήηεο ηεο Κνηλφηεηαο3. 

Ζ Δπηηξνπή εθηηκά φηη απηή ε ειεπζεξία δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα 

ππνβάιιεηαη ζε θαζεζηψο πξνεγνχκελεο έγθξηζεο4, ηδίσο εάλ απηφ πεξηιακβάλεη 

πεξηνξηζηηθνχο φξνπο. Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ ην πνιχ λα δεηήζνπλ απφ ηνπο 

πινηνθηήηεο λα ηνπο θνηλνπνηήζνπλ πξνεγνπκέλσο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππεξεζίεο 

πνπ ζθνπεχνπλ λα πξνζθέξνπλ. Οκνίσο, ε Δπηηξνπή εθηηκά φηη ηα θξάηε κέιε δελ 

κπνξνχλ λα απαηηήζνπλ απφ ηηο εηαηξείεο λα δηαζέηνπλ εθπξφζσπν ζηελ επηθξάηεηά 
ηνπο. 

Ζ ξήηξα αλαζηνιήο ηεο εθαξκνγήο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 7 ηνπ θαλνληζκνχ, ε 

νπνία παξακέλεη ζε ηζρχ παξά ηελ θαηάξγεζε ηνπ άξζξνπ ηεο πλζήθεο ζην νπνίν 

αλαθέξεηαη, απαγνξεχεη θαη' αξρήλ ζηα θξάηε κέιε λα εηζαγάγνπλ πεξηνξηζκνχο 

ζηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ππεξεζηψλ νη νπνίνη δελ ππήξραλ πξηλ ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηνπ θαλνληζκνχ. 

2.2. Πνηνη έρνπλ δηθαίσκα ειεύζεξεο παξνρήο ππεξεζηώλ 

Σν πξψην άξζξν ηνπ θαλνληζκνχ δηεπθξηλίδεη γηα πνηνπο ηζρχεη ε ειεχζεξε παξνρή 

ππεξεζηψλ ζαιάζζηαο ελδνκεηαθνξάο. Πξφθεηηαη γηα ηνπο πινηνθηήηεο ηεο 

Κνηλφηεηαο (1), ησλ νπνίσλ ηα ζθάθε είλαη λενινγεκέλα ζε θξάηνο κέινο (2), θαη 

θέξνπλ ηε ζεκαία ηνπ (3), ππφ ηνλ φξν φηη ηα ζθάθε απηά πιεξνχλ φιεο ηηο 
πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα λα εθηεινχλ ελδνκεηαθνξέο ζην ελ ιφγσ θξάηνο 

κέινο (4). 

 
3 Γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ, βιέπε ην ζεκείν 2.2.  

4 Βιέπε σζηφζν ηνπο θαλφλεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα θεθάιαηα 4 θαη 5. 
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Οη πξνυπνζέζεηο (1), (2) θαη (4) πνπ ζέηεη ν θαλνληζκφο ρξήδνπλ δηεπθξίληζεο. 

Σίζεηαη επηπιένλ ην εξψηεκα ηνπ αλνίγκαηνο ηεο αγνξάο ζε πινία πνπ δελ πιεξνχλ 

ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξναλαθέξνληαη. 

2.2.1. Ζ έλλνηα ηνπ πινηνθηήηε ηεο Κνηλφηεηαο 

Σν άξζξν 2, ζεκείν 2 ηνπ θαλνληζκνχ δηαθξίλεη ηνπο «πινηνθηήηεο ηεο Κνηλφηεηαο» 

ζε ηξεηο ηχπνπο: 
«α) νη ππήθννη θξαηψλ κειψλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ζχκθσλα 

κε ηε λνκνζεζία ηνπ θαη αζθνχλ λαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο· 

β) νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία 

θξάηνπο κέινπο θαη ησλ νπνίσλ ν θχξηνο ηφπνο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

βξίζθεηαη, θαη ν πξαγκαηηθφο έιεγρνο αζθείηαη, ζε θξάηνο κέινο 

γ) νη ππήθννη θξάηνπο κέινπο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη εθηφο Κνηλφηεηαο ή νη 

λαπηηιηαθέο εηαηξείεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο εθηφο Κνηλφηεηαο νη νπνίεο 

ειέγρνληαη απφ ππεθφνπο θξάηνπο κέινπο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ζθάθε 

ηνπο είλαη λενινγεκέλα ζε θξάηνο κέινο θαη θέξνπλ ηε ζεκαία ηνπ, ζχκθσλα κε 

ηε λνκνζεζία ηνπ». 

Σν δήηεκα πνπ δεκηνχξγεζε ηα πεξηζζφηεξα εξσηεκαηηθά είλαη ν νξηζκφο ηεο 

έλλνηαο ηνπ «ειέγρνπ» πνπ πξνβιέπεη ν θαλνληζκφο γηα ηηο δχν απφ ηηο ηξεηο 
θαηεγνξίεο πινηνθηεηψλ ηεο Κνηλφηεηαο. 

Ο θαλνληζκφο ζπγθαηαιέγεη ζηνπο «πινηνθηήηεο ηεο Κνηλφηεηαο», «ηηο λαπηηιηαθέο 

εηαηξείεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία θξάηνπο κέινπο θαη ησλ 

νπνίσλ ν θχξηνο ηφπνο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο βξίζθεηαη, θαη ν πξαγκαηηθφο 

έιεγρνο αζθείηαη, ζε θξάηνο κέινο» (άξζξν 2, ζεκείν 2, ζηνηρείν β)). Ζ Δπηηξνπή 

εθηηκά φηη ε έλλνηα «πξαγκαηηθφο έιεγρνο ζε θξάηνο κέινο» ζεκαίλεη, ζε απηφ ην 

πιαίζην, φηη νη θαζνξηζηηθέο απνθάζεηο ιακβάλνληαη θαη ε θαζεκεξηλή δηαρείξηζε 

εθηειείηαη εληφο ηεο επηθξάηεηαο ηεο Κνηλφηεηαο θαη φηη νη ζπλεδξηάζεηο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ δηελεξγνχληαη επίζεο εληφο ηεο επηθξάηεηαο ηεο 

Κνηλφηεηαο. 

 
ηνπο πινηνθηήηεο ηεο Κνηλφηεηαο ζπγθαηαιέγνληαη επίζεο, «νη ππήθννη θξάηνπο 

κέινπο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη εθηφο Κνηλφηεηαο ή νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλεο εθηφο Κνηλφηεηαο νη νπνίεο ειέγρνληαη απφ ππεθφνπο θξάηνπο κέινπο, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ζθάθε ηνπο είλαη λενινγεκέλα ζε θξάηνο κέινο θαη θέξνπλ 

ηε ζεκαία ηνπ, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ» (άξζξν 2, ζεκείν 2, ζηνηρείν γ)). 

Ζ Δπηηξνπή ζεσξεί φηη ε έλλνηα ηνπ «ειέγρνπ απφ ηνπο ππεθφνπο ελφο θξάηνπο 

κέινπο» πνπ πξνβιέπεηαη ζε απηφ ην άξζξν ζεκαίλεη φηη ηελ πιεηνςεθία ηνπ 

θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο θαηέρνπλ ππήθννη ηεο Κνηλφηεηαο. 

Ζ πξνυπφζεζε λενιφγεζεο ηνπ πινίνπ ζε θξάηνο κέινο πξέπεη επίζεο λα 

δηεπθξηληζηεί. 

2.2.2. Οη πξνυπνζέζεηο γηα λενιφγεζε ζε θξάηνο κέινο θαη πξφζβαζε ζηηο εζληθέο 

ελδνκεηαθνξέο 
Ο θαλνληζκφο δελ πεξηιακβάλεη θαηάινγν κε ηα λενιφγηα ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηα 

νπνία πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο λενιφγεζεο θαη πξφζβαζεο ζηηο εζληθέο 

ελδνκεηαθνξέο. Έλαο ηέηνηνο θαηάινγνο εμάιινπ ζα κεηαβαιιφηαλ κε ην πέξαζκα 

ηνπ ρξφλνπ. 

Ζ πξνυπφζεζε ηεο λενιφγεζεο ζε έλα θξάηνο κέινο πξνυπνζέηεη φηη ην ζρεηηθφ 

λενιφγην βξίζθεηαη ζε έδαθνο φπνπ εθαξκφδεηαη ε πλζήθε θαη νη θαλφλεο ηνπ 

παξάγσγνπ δηθαίνπ. Έηζη, γηα ηα πινία πνπ είλαη λενινγεκέλα ζηα λενιφγηα ησλ 

λήζσλ Κέξγθνπιελ (ηκήκα ησλ γαιιηθψλ λφηησλ θαη αληαξθηηθψλ εδαθψλ), ησλ 

νιιαλδηθψλ Αληηιιψλ, ηεο λήζνπ ηνπ Μαλ, ησλ Βεξκνχδσλ θαη ησλ λήζσλ Κάπκαλ 

δελ ηζρχεη ν θαλνληζκφο5. 

Αληηζέησο, ν θαλνληζκφο ηζρχεη γηα ηα πινία πνπ είλαη λενινγεκέλα ζην Γηβξαιηάξ 
αθνχ ε πλζήθε εθαξκφδεηαη ζε απηά ηα εδάθε6. Δίλαη φκσο δπλαηφλ λα 

απαγνξεπζεί ε πξφζβαζε ζηηο θνηλνηηθέο ελδνκεηαθνξέο ζηα πινία απηά εάλ 

απνδεηρζεί φηη δελ ππφθεηληαη ζηε πλζήθε θαη ζην παξάγσγν θνηλνηηθφ δίθαην. 

Δπηπιένλ, ν θαλνληζκφο πξνβιέπεη φηη γηα λα δηθαηνχηαη έλα πινίν θξάηνπο κέινπο 

λα εθηειεί ελδνκεηαθνξέο ζε άιιν θξάηνο κέινο, πξέπεη πξψηα λα πιεξνί φιεο ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα λα ηνπ επηηξαπεί ε εθηέιεζε ελδνκεηαθνξψλ ζην 

θξάηνο κέινο ζην νπνίν είλαη λενινγεκέλν. 

Έηζη ηα πινία ηα νπνία δελ έρνπλ πξφζβαζε ζηηο εζληθέο ελδνκεηαθνξέο δελ έρνπλ 
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πξφζβαζε νχηε ζηηο αγνξέο ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ. Οκνίσο, ηα πινία πνπ έρνπλ 

πξφζβαζε ππφ φξνπο ζηηο εζληθέο αγνξέο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ ζε παξφκνηνπο 

φξνπο φηαλ ζειήζνπλ λα εθηειέζνπλ δξνκνιφγηα ζε έλα άιιν θξάηνο κέινο. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ φηαλ ε λενιφγεζε ζην δεχηεξν λενιφγην Υ ελφο θξάηνπο 

κέινπο ππφθεηηαη ζηνλ φξν λα εθηειεί ην πινίν δξνκνιφγηα ηνπιάρηζηνλ γηα έλα 

εμάκελν ζε δηεζλείο γξακκέο, έλα πινίν λενινγεκέλν ζε απηφ ην λενιφγην Υ δελ ζα 
κπνξεί λα απαηηήζεη κεγαιχηεξε πξφζβαζε ζηηο ελδνκεηαθνξέο ησλ άιισλ θξαηψλ 

κειψλ (δελ ζα έρεη επνκέλσο ην δηθαίσκα λα πξνζθέξεη ηαθηηθά δξνκνιφγηα θαζφιν 

ην έηνο)7 

2.3. Σν άλνηγκα ηεο αγνξάο ζηα πινία γηα ηα νπνία δελ ηζρύεη ν θαλνληζκόο 

Πνιιά θξάηε κέιε έρνπλ αλνίμεη ηελ αγνξά ηνπο πεξηζζφηεξν απφ φζν απαηηεί ν 

θαλνληζκφο είηε έλαληη φισλ, είηε κε δηκεξείο ζπκθσλίεο είηε κε εγθξίζεηο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο. Απηέο νη πξαθηηθέο δελ αληηβαίλνπλ ζηελ θνηλνηηθή 

λνκνζεζία. 

3. ΣΟ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΟΚ) ΑΡΗΘ. 3577/92 

ηελ πξψηε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 3577/92 

αλαθέξεηαη φηη απηφο ηζρχεη γηα ηηο ππεξεζίεο ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ (ζαιάζζηα 

κεηαθνξά επηβαηψλ ή εκπνξεπκάησλ) εληφο θξάηνπο κέινπο. πλερίδεη παξέρνληαο 
ηνλ ελδεηθηηθφ θαηάινγν ησλ ινηπψλ ππεξεζηψλ ελδνκεηαθνξψλ πνπ θαιχπηνληαη 

απφ ηνλ θαλνληζκφ. 

Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ θαλνληζκνχ, έρνπλ ηεζεί ηα αθφινπζα ηέζζεξα θχξηα 

δεηήκαηα φζνλ αθνξά ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ. Σα ζθάθε αλαςπρήο εκπίπηνπλ ζην 

πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ; Σν ζθέινο ζαιάζζηαο ελδνκεηαθνξάο κηαο 

ππεξεζίαο δηεζλνχο θξνπαδηέξαο εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ; 

Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη κε ζθάθε φπσο ηα ξπκνπιθά εκπίπηνπλ ζην πεδίν ηνπ 

θαλνληζκνχ; Οη ππεξεζίεο ηξνθνδφηεζεο (feeder) πξέπεη λα ζεσξνχληαη ππεξεζίεο 

ζαιάζζηαο ελδνκεηαθνξάο ή δηεζλείο ππεξεζίεο; Απηά ηα δεηήκαηα εμεηάδνληαη 

ρσξηζηά ζηε ζπλέρεηα. 

 

3.1. θάθε αλαςπρήο 

Ο θαλνληζκφο (ΔΟΚ) αξηζ. 3577/92 θαιχπηεη κφλν ηηο ζαιάζζηεο ππεξεζίεο «πνπ 

παξέρνληαη θαηά θαλφλα έλαληη ακνηβήο». πλεπψο, νη πεξηζζφηεξεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηα ζθάθε αλαςπρήο δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ. 

3.2. Κξνπαδηεξόπινηα 

Οη θξνπαδηέξεο εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 

3577/92 φηαλ παξέρνληαη ζην εζσηεξηθφ ελφο θξάηνπο κέινπο (βιέπε άξζξν 3, 

παξάγξαθνο 1 θαη άξζξν 6, παξάγξαθνο 1 ηνπ θαλνληζκνχ). Σν δήηεκα είλαη εάλ ην 

ζθέινο ζαιάζζηαο ελδνκεηαθνξάο κηαο ππεξεζίαο δηεζλνχο θξνπαδηέξαο εκπίπηεη 

επίζεο ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ. 

Ζ Δπηηξνπή είλαη ηεο άπνςεο φηη ν θαλνληζκφο ηζρχεη κφλν φηαλ νη επηβάηεο 
επηβηβάδνληαη ή απνβηβάδνληαη ζην θξάηνο κέινο φπνπ ιακβάλεη ρψξα ην ζθέινο 

ηεο ελδνκεηαθνξάο. 

Μηα θξνπαδηέξα πνπ μεθηλά ζε έλα θξάηνο κέινο X ή ζε κηα ηξίηε ρψξα θαη 

θαηαιήγεη ζε κηα ηξίηε ρψξα ή ζην θξάηνο κέινο Υ θαη θαηαπιέεη ζε ιηκέλεο ελφο 

θξάηνπο κέινπο Τ δελ εκπίπηεη ζην πεδίν ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 3577/92 γηα 

ηηο ελδνκεηαθνξέο εάλ δελ επηβηβάδνληαη ή απνβηβάδνληαη επηβάηεο ζηελ θξνπαδηέξα 

ζην θξάηνο κέινο Τ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, εθαξκφδεηαη ν θαλνληζκφο (ΔΟΚ) 

αξηζ. 4055/86 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Γεθεκβξίνπ 1986 γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

αξρήο ηεο ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ 

κεηαμχ θξαηψλ κειψλ θαη κεηαμχ θξαηψλ κειψλ θαη ηξίησλ ρσξψλ.__ 

 
________________________________________ 

5 Απηά ηα εδάθε, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, απνηεινχλ ηκήκα ησλ ππεξπφληησλ ρσξψλ θαη εδαθψλ πνπ  

ππφθεηληαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 299, παξάγξαθνο 3 ηεο πλζήθεο, ζε εηδηθφ θαζεζηψο ζχλδεζεο κε ηα  

θξάηε κέιε. 

6 Σν άξζξν 299, παξάγξαθνο 4 ηεο πλζήθεο πξνβιέπεη φηη «νη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ζπλζήθεο 

εθαξκφδνληαη ζηα επξσπατθά εδάθε, γηα ηηο εμσηεξηθέο ζρέζεηο ησλ νπνίσλ ππεχζπλν είλαη έλα θξάηνο  

κέινο». 

7 Βιέπε επ‟απηνχ ηελ ηέηαξηε έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ)  

αξηζ. 3577/92 γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηήο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ ππεξεζηψλ ζηηο ζαιάζζηεο  

κεηαθνξέο ζην εζσηεξηθφ ησλ θξαηψλ κειψλ (αθηνπινΐα) (1999-2000) COM(2002) 203, ζ. 5 θαη 6. 
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4. ΚΑΝΟΝΔ ΔΠΑΝΓΡΧΖ 

 

Σα ζέκαηα επάλδξσζεο εκπίπηνπλ παξαδνζηαθά ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ θξάηνπο ηεο 

ζεκαίαο. Οη θαλφλεο είλαη πνιχ δηαθνξεηηθνί αλάινγα κε ηα λενιφγηα. Έηζη, 

νξηζκέλα θξάηε κέιε επηβάιινπλ απζηεξνχο φξνπο ζε ζέκαηα ππεθνφηεηαο 

απαηηψληαο ηα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο λα είλαη φια ππήθννη θξάηνπο κέινπο, ελψ 
άιια πεξηνξίδνληαη λα απαηηνχλ ηελ θνηλνηηθή ηζαγέλεηα γηα ηηο ζέζεηο ηνπ 

θαπεηάληνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ. Απηέο νη δηαθνξέο απαηηήζεσλ ζε ζέκαηα 

ππεθνφηεηαο κεηαθξάδνληαη ζε ζεκαληηθέο δηαθνξέο θφζηνπο απφ ην έλα λενιφγην 

ζην άιιν. 

Πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί ν ελδνθνηλνηηθφο αληαγσληζκφο ζηηο πην επαίζζεηεο 

γξακκέο, ην άξζξν 3 ηνπ θαλνληζκνχ πξνβιέπεη φηη ηα θξάηε κέιε «ππνδνρήο» 

κπνξνχλ λα επηβάιινπλ ηνπο δηθνχο ηνπο θαλφλεο επάλδξσζεο ζηα πινία πνπ 

εθηεινχλ ελδνκεηαθνξέο κεηαμχ ιηκέλσλ ζε λεζηά. Σα θξάηε κέιε ππνδνρήο 

κπνξνχλ επίζεο λα απνθαζίζνπλ γηα ηνπο θαλφλεο επάλδξσζεο ησλ κηθξψλ πινίσλ 

(πινία ρσξεηηθφηεηαο κηθξφηεξεο ησλ 650 ηφλσλ κηθηνχ θνξηίνπ). ηελ πξάμε, 

πέληε θξάηε κέιε επέιεμαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ απηέο ηηο δηαηάμεηο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Χζηφζν, πξνθεηκέλνπ λα κελ θαηαζηεί θελή πεξηερνκέλνπ ε αξρή ηεο ειεχζεξεο 
παξνρήο ππεξεζηψλ, ν θαλνληζκφο πξνβιέπεη φηη νη θαλφλεο ηνπ θξάηνπο κέινπο ηεο 

ζεκαίαο ζα εμαθνινπζήζνπλ λα εθαξκφδνληαη ζηα πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ 

ρσξεηηθφηεηαο κεγαιχηεξεο ησλ 650 ηφλσλ κηθηνχ θνξηίνπ πνπ εθηεινχλ 

ελδνκεηαθνξέο κεηαμχ ιηκέλσλ ζε λεζηά φηαλ ην ζρεηηθφ ηαμίδη πξνεγείηαη ή έπεηαη 

ηαμηδίνπ πξνο ή απφ άιιν θξάηνο κέινο («δηαδνρηθέο ελδνκεηαθνξέο»). 

Απηέο νη δηαηάμεηο ζέηνπλ δχν εηδψλ δεηήκαηα φζνλ αθνξά ηελ έθηαζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο. 

Αθελφο πξνθχπηνπλ δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ησλ θαλφλσλ επάλδξσζεο 

πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο θαη αθεηέξνπ δεηήκαηα 

ζρεηηθά κε ην φξην κεηαμχ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο θαη εθείλσλ ηνπ 

θξάηνπο ηεο ζεκαίαο ζε πεξίπησζε δηαδνρηθψλ ελδνκεηαθνξψλ 
Έρεη επίζεο ηεζεί ην εξψηεκα εάλ ηζρχνπλ νη θαλφλεο ηνπ θξάηνπο ηεο ζεκαίαο ή νη 

θαλφλεο ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο ζηα θξνπαδηεξφπινηα πνπ πξαγκαηνπνηνχλ 

ελδνκεηαθνξέο κεηαμχ λεζηψλ. Ζ Δπηηξνπή εθηηκά φηη ην θείκελν ηνπ θαλνληζκνχ 

είλαη ζαθέζηαην ζε απηφ ην ζεκείν: γηα ηα θξνπαδηεξφπινηα, νη θαλφλεο ζε ζέκαηα 

επάλδξσζεο εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ θξάηνπο ηεο ζεκαίαο (βιέπε άξζξν 3, 

παξάγξαθν 1 ηνπ θαλνληζκνχ). Σν ζέκα έρεη παξαπεκθζεί ζην Γηθαζηήξην. 

 

4.1. Σν πεξηερόκελν ησλ θαλόλσλ επάλδξσζεο πνπ κπνξεί λα επηβάιεη ην θξάηνο 

ππνδνρήο 

Ο θαλνληζκφο δελ δηεπθξηλίδεη πνηα είλαη ηα «ζέκαηα επάλδξσζεο» πνπ εκπίπηνπλ 

ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο. χκθσλα κε νξηζκέλνπο, ε αξκνδηφηεηα 

ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο είλαη απεξηφξηζηε (ν θαλνληζκφο αθνξά «φινπο» ηνπο 
θαλφλεο επάλδξσζεο). Ζ Δπηηξνπή αθνινπζεί κηα πην πεξηνξηζηηθή πξνζέγγηζε. 

Δθηηκά φηη ε αξκνδηφηεηα ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη 

πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιαρζεί ε αξρή ηεο ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηελ 

νπνία παξεθθιίλεη απηή ε αξκνδηφηεηα. 

Ζ Δπηηξνπή εθηηκά φηη ηα θξάηε ππνδνρήο είλαη αξκφδηα λα θαζνξίζνπλ ηελ 

απαηηνχκελε αλαινγία θνηλνηηθψλ ππεθφσλ ζην πιήξσκα ησλ πινίσλ πνπ εθηεινχλ 

ελδνκεηαθνξέο κεηαμχ ιηκέλσλ ζε λεζηά (θαη ησλ πινίσλ ρσξεηηθφηεηαο 

κηθξφηεξεο ησλ 650 ηφλσλ κηθηνχ θνξηίνπ). Έλα θξάηνο κέινο κπνξεί επνκέλσο λα 

απαηηήζεη λα απνηειείηαη ην πιήξσκα απηψλ ησλ πινίσλ εμ νινθιήξνπ απφ 

θνηλνηηθνχο ππεθφνπο. Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ επίζεο λα απαηηήζνπλ λα έρνπλ νη 

λαπηηθνί ζηα πινία θνηλσληθή αζθάιηζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ζν γηα ηηο 
ζπλζήθεο εξγαζίαο, κπνξνχλ λα επηβάινπλ λα ηεξείηαη ε ειάρηζηε ακνηβή πνπ 

ηζρχεη ζηε ρψξα. Αληηζέησο, ζε ζέκαηα θαλφλσλ αζθάιεηαο θαη εθπαίδεπζεο (ζηα 

νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη νη νκηινχκελεο ζην πινίν γιψζζεο), ε Δπηηξνπή εθηηκά 

φηη ηα θξάηε κέιε δχλαληαη λα απαηηνχλ κφλν λα ηεξνχληαη ηα ηζρχνληα θνηλνηηθά ή 

δηεζλή πξφηππα (ζπκβάζεηο STCW θαη SOLAS) ρσξίο λα πεξηνξίδνπλ κε 

δπζαλάινγν ηξφπν ηελ ειεχζεξε παξνρή ππεξεζηψλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 9 
 

ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ - 177 - 1974 

 

Άξζξν 1 

Σίηινο Αξζξνπ 

Πξνζσπηθφλ Καηαζηξψκαηνο 

Λήκκαηα 

Δπηβαηεγά πινία ,Πιήξσκα θαηαζηξψκαηνο 

Κείκελν Αξζξνπ 

1. Ζ νξγαληθή ζχλζεζηο ηνπ πιεξψκαηνο θαηαζηξψκαηνο ησλ εθηεινχλησλ πιφαο ζπλνιηθήο 

απνζηάζεσο απφ ιηκέλνο αθεηεξίαο κέρξη ιηκέλνο πξννξηζκνχ αλσηέξαο ησλ 30 κηιιίσλ επηβαηεγψλ 

πινίσλ, πιελ ησλ δξνκνινγεκέλσλ εηο γξακκάο Αξγνζαξσληθνχ, θαζνξίδεηαη σο αθνινχζσο: 
(Αθνινπζεί Πίλαθαο). 

2. Γηά ηελ επάλδξσζηλ ηεο ζέζεσο ηνπ Γνθίκνπ Πινηάξρνπ πξνηηκψληαη νη πξνεξρφκελνη εθ ησλ 

Γ..Δ.Ν. 

3. Δπηβαηεγά πινία νιηθήο ρσξεηηθφηεηνο 2500, 01-5000 θφξσλ εθηεινχληα πιφαο κεηαμχ ιηκέλσλ 

εζσηεξηθνχ δελ ππνρξενχληαη εηο ηελ πξφζιεςηλ Γνθίκνπ Πινηάξρνπ. 

4. Δάλ δελ πξνζθέξεηαη Γφθηκνο Πινίαξρνο πξνζιακβάλεηαη εηο εηζέηη Ναπηφπαηο. 

5. Δθ ηεο ζπλζέζεσο ηνπ πιεξψκαηνο θαηαζηξψκαηνο ησλ εθηεινχλησλ απνθιεηζηηθψο εκεξηλνχο 

πιφαο εθ' φζνλ δελ δηαζέηνπλ θχξε ή εηέξνπο ρψξνπο δηά ηελ θφξησζηλ εκπνξεπκάησλ ή νρεκάησλ σο 

θαη ησλ εθηεινχλησλ ηνπξηζηηθνχο πιφαο ή επί πελζήκεξνλ ηνπιάρηζηνλ θαζ' εβδνκάδα αγφλνπο 

γξακκάο πινίσλ αθαηξείηαη: 

α)Δθ ησλ κέρξη 500 θφξσλ νιηθήο ρσξεηηθφηεηνο ν Κπβεξλήηεο Α'. β)Δθ ησλ απφ 500, 01-8000 θφξσλ 
ρσξεηηθφηεηνο εηο Ναπηφπαηο. γ)Δθ ησλ απφ 8000, 01-12000 θφξσλ νιηθήο ρσξεηηθφηεηνο εηο 

Τπνλαχθιεξνο. 

 

 

Άξζξν 2 

Σίηινο Αξζξνπ 

Πξνζσπηθφλ Μεραλήο 

Λήκκαηα 

Δπηβαηεγά πινία ,Πξνζσπηθφ κεραλήο 

ρόιηα 

Ζ παξ. 9 πξνζηέζεθε απφ ην άξζξν 1 ηνπ Π.Γ. 230/1984, κε εκεξνκελία ηζρχνο ηελ 15.06.1984. 

Κείκελν Αξζξνπ 
1. Σν πξνζσπηθφλ κεραλήο ησλ ελ άξζξ. 1 πινίσλ θαζνξίδεηαη σο αθνινχζσο: 

(Αθνινπζνχλ Πίλαθεο). 

2. Χο πλνιηθή ηππνδχλακηο ζεσξείηαη ην άζξνηζκα ηεο ηππνδπλάκεσο ησλ πξνσζηεξίσλ κεραλψλ ηνπ 

πινίνπ. 

3.Ο αξηζκφο ησλ ζεξκαζησλ δηπιαζηάδεηαη εάλ ν αξηζκφο ησλ εζηηψλ είλαη κεγαιχηεξνο ησλ 9 σο θαη 

επί πινίσλ ερφλησλ δχν ιεβεηνζηάζηα. 

4. Δηο αηκφπινηα ηππνδπλάκεσο αλσηέξαο ησλ 2000 ΗΖΡ ν Αξρηζεξκαζηήο δχλαηαη λα αληηθαζίζηαηαη 

δηά Ληπαληνχ. 

5. Δπί εθηεινχλησλ πιφαο ζπλνιηθήο δηαξθείαο κέρξη 12σξσλ αλά 24σξνλ αθαηξείηαη πξνθεηκέλνπ 

πεξί Γεδεινπινίσλ εηο (1) Μεραλνδεγφο Β', πξνθεηκέλνπ δε πεξί αηκνπινίσλ ηππνδπλάκεσο 

κεγαιπηέξαο ησλ 5000 ΗΖΡ εηο (1) ιηπαληήο. 
6. Δηο άο πεξηπηψζεηο πξνβιέπνληαη δχν Γφθηκνη Μεραληθνί ν εηο δχλαηαη λα αληηθαζίζηαηαη δηά 

Μεραλνδεγνχ ή Ληπαληνχ. Δηο ηα δεδειφπινηα ηππνδπλάκεσο αλσηέξαο ησλ 10.000 ΒΖΡ ν εηο ησλ 

Μεραλνδεγψλ Β' δχλαηαη λα αληηθαζίζηαηαη δηά ιηπαληνχ. 

7. Δπί πινίσλ ερφλησλ δχν κεραλνζηάζηα πξνζηίζεληαη: 

α)Δπί ηππνδπλάκεσο κέρξη 3.000 ίππσλ εηο Μεραλνδεγφο Β' επί Γεδεινπινίσλ θαη εηο ιηπαληήο επί 

αηκνπινίσλ. 

β)Δπί αλσηέξαο ηππνδπλάκεσο εηο Γφθηκνο κεραληθφο θαη δχν Μεραλνδεγνί Β'. Δπί αηκνπινίσλ νη 

κεραλνδεγνί αληηθαζίζηαληαη δηά ιηπαληψλ. 

8)Γεδειφπινηα θέξνληα κε απηνκάηνπ ιεηηνπξγίαο βνεζεηηθφλ αηκνιέβεηα ππνρξενχληαη εηο ηελ 

πξφζιεςηλ ζεξκαζηνχ. 

"9. α)ε πινία, (αηκφπινηα, δεδειφπινηα) 1.500 κέρξη θφξσλ νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο πξνζιακβάλνληαη 

έλαο (1) Ζιεθηξνιφγνο θαη έλαο (1) Βνεζφο Ζιεθηξνιφγνπ, πιελ ησλ δξνκνινγεκέλσλ αθηνπιντθψλ 
επηβαηεγψλ πινίσλ ζηα νπνία ε πξφζιεςε ηνπ Βνεζνχ Ζιεθηξνιφγνπ είλαη πξναηξεηηθή. 
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β)ε πινία άλσ ησλ 8.000 θφξσλ νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο πξνζιακβάλνληαη 2 Ζιεθηξνιφγνη θαη έλαο 

(1) Βνεζφο Ζιεθηξνιφγνπ". 

 

Άξζξν 3 

Σίηινο Αξζξνπ 

Πξνζσπηθφλ Ραδηνηειεγξαθηθήο θαη Ραδηνηειεθσληθήο Τπεξεζίαο 

Λήκκαηα 

Δπηβαηεγά πινία ,Πξνζσπηθφ ξαδηνηειεγξαθηθήο θαη ξαδηνηειεθσληθήο ππεξεζίαο 

Κείκελν Αξζξνπ 

1. Ζ εηο Ραδηνηειεγξαθεηάο νξγαληθή ζχλζεζηο ησλ ππνρξενπκέλσλ φπσο θέξνπλ ηαζκφλ 

Αζπξκάηνπ επηβαηεγψλ πινίσλ θαζνξίδεηαη σο αθνινχζσο, ππφ ηελ πξνυπφζεζηλ φηη ηαχηα θέξνπλ 

ζπζθεπήλ απηνκάηνπ ζήκαηνο θηλδχλνπ (ΑUTO - ALARM) ελ ιεηηνπξγία: 

α)Δάλ ν νξηδφκελνο ππφ ηνπ Πξσηνθφιινπ Γεληθήο Δπηζεσξήζεσο ζπλνιηθφο αξηζκφο επηβαηψλ 

ζέξνπο δελ ππεξβαίλε ηνπο 250: Ραδηνηειεγξαθεηήο Α' εηο 

β)Δθηεινχληα εκεξηλνχο πιφαο: Ραδηνηειεγξαθεηήο Α' εηο. 

γ)Δθηεινχληα αγφλνπο αθηνπιντθάο γξακκάο επί πελζήκεξνλ ηνπιάρηζηνλ θαζ' εβδνκάδα σο θαη ηα 

εθηεινχληα ηνπξηζηηθνχο πιφαο κεηαμχ ιηκέλσλ εζσηεξηθνχ ή θαη πξνεθηεηλνκέλνπο εηο έλα 

ελδηάκεζνλ ιηκέλα ηεο αιινδαπήο: Ραδηνηειεγξαθεηήο Α' εηο. 
δ)Δθηεινχληα πιφαο δηαξθείαο κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ ιηκέλσλ κηθξνηέξαο ησλ 16 σξψλ θαη εθ' φζνλ 

ε νιηθή ρσξεηηθφηεο ησλ δελ ππεξβαίλεη ηνπο 4000 θφξνπο: Ραδηνηειεγξαθεηήο Α' εηο. 

ε)Δθηεινχληα πιφαο δηαξθείαο κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ ιηκέλσλ κηθξνηέξαο ησλ 16 σξψλ, θαη εθ' φζνλ 

ε νιηθή ησλ ρσξεηηθφηεο ππεξβαίλεη ηνπο 4000 θφξνπο: Ραδηνηειεγξαθεηήο Α' εηο, 

Ραδηνηειεγξαθεηήο Β' εηο. 

ο)Δθηεινχληα πιφαο δηαξθείαο κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ ιηκέλσλ κεγαιπηέξαο ησλ 16 σξψλ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εκπηπηφλησλ εηο ηαο πεξηπηψζεηο ησλ εδάθ. β' θαη γ' ηεο παξνχζεο 

παξαγξάθνπ: Ραδηνηειεγξαθεηήο Α' εηο θαη Ραδηνηειεγξαθεηήο Β' εηο. 

 

δ)Δθηεινχληα πιφαο εμ Διιάδνο κε ιηκέλαο ηεο αιινδαπήο πιελ ησλ θεηκέλσλ εηο Δχμεηλνλ Πφληνλ, 

Σνπξθίαλ, Κχπξνλ θαη Αδξηαηηθήλ: Ραδηνηειεγξαθεηαί Α' 2 θαη Ραδηνηειεγξαθεηήο Β' εηο. 
2. Σα ελ εδάθ. α' έσο θαη ο' αλαθεξφκελα πινία, εάλ δελ θέξνπλ απηφκαηνλ ζπζθεπήλ ζήκαηνο 

θηλδχλνπ (AUTO ALARM) ελ ιεηηνπξγία ππνρξενχληαη εηο ηελ πξφζιεςηλ ηξηψλ Ραδηνηειεγξαθεηψλ 

εμ ψ ν εηο Α' ηάμεσο 

3. Δλ πάζε πεξηπηψζεη ν αξηζκφο ησλ Ραδηνηειεγξαθεηψλ δελ δχλαηαη λα είλαη κηθξφηεξνο ηνπ 

πξνβιεπνκέλνπ ππφ ηνπ εθάζηνηε ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ ηεο Γηεζλνχο πκβάζεσο πεξί αζθαιείαο ηεο 

αλζξψπηλεο δσήο ελ ζαιάζζε θαη ησλ ηνηνχησλ πεξί Ραδηνηειεγξαθηθήο ππεξεζίαο ησλ ειιεληθψλ 

εκπνξηθψλ πινίσλ. 

 

Άξζξν 4 

Σίηινο Αξζξνπ 

Πξνζσπηθφλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ. 

Λήκκαηα 
Δπηβαηεγά πινία ,Πξνζσπηθφ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ 

ρόιηα 

Σν άξζξ. 4 αληηθαηαζηάζεθε κε ην Π.Γ. 581 ηεο 29 Ηνπλ./7 Ηνπι. 1977 (ΦΔΚ Α‟ 191). 

Κείκελν Αξζξνπ 

1. Ζ νξγαληθή ζχλζεζηο ηνπ πξνζσπηθνχ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαζνξίδεηαη σο θαησηέξσ: 

2. Πξνθεηκέλνπ πεξί αθηνπιντθψλ επηβαηεγψλ - νρεκαηαγσγψλ πινίσλ κε αξηζκφλ επηβαηλφλησλ 

κεγαιχηεξνλ ησλ 801 (κέξνο φξνο αξηζκνχ επηβαηλφλησλ πξσηνθφιισλ Γεληθήο Δπηζεσξήζεσο 

ζέξνπο θαη Υεηκψλνο) θαη κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηνο αλσηέξαο ησλ 101 Δ/Γ ΗΥ νρεκάησλ, πξνζηίζεηαη 

εηο Γφθηκνο Οηθνλνκηθφο Αμησκαηηθφο θαηά ηελ πεξίνδνλ απφ 1εο Ηνπλίνπ έσο 31εο Οθησβξίνπ. 

Πξνθεηκέλνπ πεξί αθηνπιντθψλ Δ/Γ πινίσλ άλσ ησλ 800 επηβαηλφλησλ εμαηξέζεη ησλ εκεξνπινίσλ 

πξνζηίζεηαη εηο δφθηκνο θαηά ηελ απηήλ πεξίνδνλ. 
3. Σα δξνκνινγεκέλα εηο δεπηεξεπνχζαο δξνκνινγηαθάο γξακκάο επηβαηεγά νρεκαηαγσγά (Δ/Γ - Ο/Γ) 

νιηθήο ρνξεηηθφηεηνο κέρξη 2000 θφξσλ πξνζιακβάλνπλ έλα νηθνλνκηθφλ Αμησκαηηθφλ Α‟ ηάμεσο. 

Καηά ηελ πεξίνδνλ απφ 1εο Ηνπλίνπ έσο 31εο Οθησβξίνπ πξνζηίζεηαη εηο Γφθηκνο Οηθνλνκηθφο 

Αμησκαηηθφο εθ‟ φζνλ ν αξηζκφο ησλ επηβαηλφλησλ ζπκθψλσο πξνο ην ελ ηζρχη πξσηφθνιινλ Γεληθήο 

Δπηζεσξήζεσο εθάζηνπ πινίνπ ππεξβαίλεη ηνπο 400. 

4. Δπηβαηεγά - νρεκαηαγσγά (Δ/Γ-Ο/Γ) νιηθήο ρσξεηηθφηεηνο κέρξη 1500 θνρ κεηαθέξνληαη άλσ ησλ 

20 νρεκάησλ Η.Υ. πξνζιακβάλνπλ έλα Οηθνλνκηθφλ Αμησκαηηθφλ Α‟. Σα κεγαιπηέξαο ρσξεηηθφηεηνο 
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Δ/Γ-Ο/Γ πξνζιακβάλνπλ έλα Οηθνλνκηθφλ Αμησκαηηθφλ Α‟ ηάμεσο θαη έλα Οηθνλνκηθφλ Αμησκαηηθφλ 

Β‟ ηάμεσο. 

Σα δξνκνινγεκέλα εηο πεξηθεξεηαθάο γξακκάο Δ/Γ-Ο/Γ νιηθήο 

ρσξεηηθφηεηνο κέρξη 2000 θφξσλ πξνζιακβάλνπλ έλα νηθνλνκηθφλ Αμησκαηηθφλ Α΄ηάμεσο. 

Ζ ππφ ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ νξηδνκέλε ζχλζεζηο εθαξκφδεηαη εθ‟ φζνλ εμ εηέξαο δηαηάμεσο δελ 

πξνθχπηεη ππνρξέσζηο πξνζιήςεσο πεξηζζνηέξσλ ή κε επμεκέλα πξνζφληα Οηθνλνκηθψλ 
Αμησκαηηθψλ θαη Γνθίκσλ. 

5. Δθ ηεο ζπλζέζεσο πινίσλ εθηεινχλησλ αγφλνπο γξακκάο επί πελζήκεξνλ θαζ‟ εβδνκάδα αθαηξείηαη 

εηο Οηθνλνκηθφο Αμησκαηηθφο Β‟ εθ‟ φζνλ πξνβιέπεηαη θαη έηεξνο Αμησκαηηθφο. 

Δηο ήλ δε πεξίπησζηλ πξνβιέπεηαη εηο Οηθνλνκηθφο Αμησκαηηθφο αθαηξείηαη ν Γφθηκνο. 

6. Οπδελφο πινίνπ άλσ ησλ 1000 θνρ ή εηο Οηθνλνκηθνχο Αμησκαηηθνχο ζχλζεζηο ηνπ πιεξψκαηφο ηνπ 

δχλαηαη λα είλαη θαησηέξα ηεο ππφ ηεο παξ. 

3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ νξηδνκέλεο δηά ηα εκεξφπινηα. 

7. Δηο ηα ηνπξηζηηθά πινία αη ππέξ ηνλ πξνβιεπφκελνλ ππφ ηνπ πξσηνθφιινπ Γεληθήο Δπηζεσξήζεσο 

αξηζκφλ επηβαηψλ θιίλαη δελ ιακβάλνληαη ππφςηλ. 

 

Άξζξν 5 

Σίηινο Αξζξνπ 
Πξνζσπηθφλ Σξνθνδνζίαο. 

Λήκκαηα 

Δπηβαηεγά πινία ,Πξνζσπηθφ ηξνθνδνζίαο 

Κείκελν Αξζξνπ 

1. Ζ νξγαληθή ζχλζεζηο ηνπ πξνζσπηθνχ Σξνθνδνζίαο θαζνξίδεηαη σο αθνινχζσο: 

(Αθνινπζνχλ Πίλαθεο). 

2. Αη ππέξ ηνλ αξηζκφλ επηβαηψλ ζέξνπο ηνπ Πξσηνθφιινπ Γεληθήο Δπηζεσξήζεσο θιίλαη ησλ 

ηνπξηζηηθψλ πινίσλ δελ ιακβάλνληαη ππ‟ φςηλ. 

3. Δθ‟ φζνλ δελ πξνζθέξεηαη παξαζθεπαδνκέλε επί ηνπ πινίνπ ηξνθή πξνζιακβάλεηαη κφλνλ εηο 

βνεζφο Φξνληηζηνχ. 

Άξζξν 6 

Σίηινο Αξζξνπ 

Πξνζσπηθφλ Δλδηαηηεκάησλ. 

Λήκκαηα 

Δπηβαηεγά πινία ,Πξνζσπηθφ Δλδηαηηεκάησλ 

ρόιηα 

Οη παξ. 5, 6, 7, θαη 8 ηνπ παξφληνο άξζξνπ αλαξηζκνχληαη απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ΠΓ 

319/1996 ζε 4, 5, 6, θαη 7 αληίζηνηρα. Ζ λέα παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΠΓ 177/74 αληηθαηαζηάζεθε απφ 

ην άξζξν 2 ηνπ ΠΓ 319/1996. Ζ λέα παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΠΓ 177/74 αληηθαηαζηάζεθε απφ ην 

άξζξν 3 ηνπ ΠΓ 319/1996. Ζ λέα παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΠΓ 177/74 αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 

4 ηνπ ΠΓ 319/1996. Ζ παιαηά παξ. 4 θαηαξγήζεθε απφ ην άξζξν 1 παξ. 1 ηνπ ΠΓ 319/1996. 

Κείκελν Αξζξνπ 

1. Σα επηβαηεγά πινία ππνρξενχληαη εηο ηελ πξφζιεςηλ ζαιακεπφισλ, επηθνχξσλ θαη ηξαπεδνθφκσλ 
σο θάησζη: 

α)Αλά 24 θιίλαο εηο ζαιακεπφινο. 

β)Αλά 3 ζαιακεπφινπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Αξρηζαιακεπφισλ εηο Δπίθνπξνο. 

γ)αλά 3 ζαιακεπφινπο εηο ηξαπεδνθφκνο. 

2. Δηο ηνλ αξηζκφλ ησλ θιηλψλ ζπλππνινγίδνληαη θαη αη θιίλαη ησλ Αμησκαηηθψλ. Κιίλαη επξηζθφκελαη 

εληφο ζαιακίζθσλ ή θνηηψλσλ πεξηιακβαλφλησλ πιείνλαο ησλ 6 ζπλππνινγίδνληαη θαηά ηα 3/4. 

Κιίλαη Γ ζέζεσο δελ ιακβάλνληαη ππ φςηλ. 

3. Δάλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφλ ησλ ζαιακεπφισλ πξνθχπηε ππφινηπνλ κεγαιχηεξνλ ησλ 10 θιηλψλ 

πξνζηίζεηαη εηο ζαιακεπφινο. 

(4. Καηαξγήζεθε απφ ην άξζξν 1 παξ. 1 ηνπ ΠΓ 319/1996). 

4(5). "ε πινία πνπ δηαζέηνπλ έσο 400 θιίλεο πξνζιακβάλεηαη έλαο Αξρηζαιακεπφινο Πξντζηάκελνο. 
ε πινία πνπ δηαζέηνπλ απφ 401 έσο 800 θιίλεο πξνζηίζεηαη έλαο αθφκε Αξρηζαιακεπφινο. ε πινία 

πνπ δηαζέηνπλ αλσ ησλ 800 θιηλψλ πξνζιακβάλεηαη έλαο αθφκε Αξρηζαιακεπφινο θαη αθαηξείηαη 

έλαο Θαιακεπφινο". 

5(6). Καηά ηελ ρεηκεξηλήλ πεξίνδνλ ε εηο ζαιακεπφινπο, επηθνχξνπο θαη ηξαπεδνθφκνπο νξγαληθή 

ζχλζεζηο κεηνχηαη θαηά ην 1/3. Πξνθεηκέλνπ πεξί πινίσλ εθηεινχλησλ αγφλνπο γξακκάο επί 

πελζήκεξνλ θαζ εβδνκάδα ε εηο ζαιακεπφινπο, επηθνχξνπο θαη ηξαπεδνθφκνπο νξγαληθή ζχλζεζηο 

κεηνχηαη θαηά ην 1/3 ηελ ζεξηλήλ πεξίνδνλ θαη θαηά ην ½ θαηά ηελ ρεηκεξηλήλ. 
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6(7)."ε θάζε πεξίπησζε ε νξγαληθή ζχλζεζε ησλ Δ/Γ πινίσλ πνπ κεηαθέξνπλ επηβάηεο άλεπ θιίλεο 

ζε πνζζηφ άλσ ηνπ 30% ηνπ επηηξεπφκελνπ αξηζκνχ επηβαηψλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ: 

α. Δλα ζαιακεπφιν γηα θάζε 350 επηβάηεο. 

β. Δλα ηξαπεδνθφκν αλά ηξεηο ζαιακεπφινπο. 

γ. Δλα Δπίθνπξν αλά δχν ζαιακεπφινπο. 

δ. Δλα ζαιακεπφιν γηα θάζε θπιηθείν πνπ ππάξρεη ζην πινίν θαη κφλν θαηά ηελ πεξίνδν ιεηηνπξγίαο 
ηνπ θπιηθείνπ απηνχ. 

ε. Δλα Αξρηζαιακεπφιν, πξντζηάκελν γηα πινία πνπ κεηαθέξνπλ κέρξη 1200 επηβάηεο. Γηα πινία πνπ 

κεηαθέξνπλ πάλσ απφ 1200 επηβάηεο, πξνζιακβάλεηαη θαη έλαο Αξρηζαιακεπφινο αθαηξνπκέλνπ ελφο 

Θαιακεπφινπ. 

Χο αξηζκφο επηβαηψλ ιακβάλεηαη ν κέζνο φξνο ηνπ αξηζκνχ επηβαηψλ ρεηκψλα - ζέξνπο πνπ 

αλαγξάθεηαη ζην Πξσηφθνιν Γεληθήο Δπηζεψξεζεο (Π.Γ.Δ.) ή ζην Πηζηνπνηεηηθφ Αζθαιείαο ηνπ 

πινίνπ. 

Καηά ηελ Υεηκεξηλή πεξίνδν ή ζε Θαιακεπφινπο, Σξαπεδνθφκνπο θαη Δπηθνχξνπο Οξγαληθή ζχλζεζε 

φπσο θαζνξίδεηαη ζην παξφλ άξζξν κεηψλεηαη θαηά ην 1/3" 

7(8)."α)Δάλ δελ πξνζθέξεηαη ηξνθή ζηνπο επηβάηεο ή πξνζθέξεηαη κφλν θαηά ην ζχζηεκα ηεο 

απηνεμππεξέηεζεο (SELF SERVICE) δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε πξφζιεςε ηξαπεδνθφκσλ. Ζ δηάηαμε 

απηή εθαξκφδεηαη θαη γηα ηα πινία ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ. 
β)Δάλ ζην πινίν ιεηηνπξγεί ηξαπεδαξία θαζψο θαη ζχζηεκα 

απηνεμππεξέηεζεο (SELF SERVICE) γηα ηελ παξνρή ηξνθήο ζηνπο επηβάηεο, ν πξνβιεπφκελνο απφ ην 

άξζξν 6 παξ. 1(γ) ηνπ παξφληνο αξηζκφο ησλ Σξαπεδνθφκσλ αληηθαζίζηαηαη απφ ίζν αξηζκφ 

Δπηθνχξσλ. Καηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν απφ πξψηε Απξηιίνπ έσο θαη ηελ ηξηαθνζηή επηεκβξίνπ 

λαπηνινγνχληαη δχν επηπιένλ ζαιακεπφινη. Σα πην πάλσ δελ ηζρχνπλ γηα ηα Δ/Γ - Σ/Ρ πνπ εθηεινχλ 

ηνπξηζηηθά ηαμίδηα εμσηεξηθνχ". 

 

Άξζξν 7 

Σίηινο Αξζξνπ 

Πξνζσπηθφλ Μαγεηξείνπ. 

 

Λήκκαηα 

Δπηβαηεγά πινία ,Πξνζσπηθφ Μαγεηξείνπ 

Κείκελν Αξζξνπ 

1. Ζ εηο καγείξνπο θαη ρπηξνθαζαξηζηάο νξγαληθή ζχλζεζηο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ επηβαηεγψλ πινίσλ 

θαζνξίδεηαη σο θαησηέξσ: 

(Αθνινπζεί Πίλαθαο). 

2. Δπηβαηεγά πινία νιηθήο ρσξεηηθφηεηνο αλσηέξαο ησλ 2500 θφξσλ πξνεθηείλνληα ηνπο πιφαο ησλ 

εηο ηελ αιινδαπήλ ππνρξενχληαη εηο ηελ πξφζιεςηλ δαραξνπιάζηνπ, εθ‟ φζνλ παξαζθεπάδνληαη 

γιπθίζκαηα επί ηνπ πινίνπ. 

3. Καηά ηελ ζεξηλήλ πεξίνδνλ εηο ηελ ζχλζεζηλ ηνπ πξνζσπηθνχ Μαγεηξείνπ ησλ πξνεθηεηλφλησλ ηνπο 

πιφαο ησλ εηο ηελ αιινδαπήλ πινίσλ πξνζηίζεηαη, πξνθεηκέλνπ πεξί ησλ ερφλησλ νιηθήλ 

ρσξεηηθφηεηα 1250, 01-2500 θφξσλ εηο Αξρηκάγεηξνο, 2500, 01-5000 θφξσλ εηο Μάγεηξνο Β‟ θαη 
5000, 01-12000 θφξσλ εηο Μάγεηξνο Α‟. 

4. Καηά ηελ ρεηκεξηλήλ πεξίνδνλ εθ ηεο ζπλζέζεσο ηνπ πξνζσπηθνχ Μαγεηξείνπ επηβαηεγψλ πινίσλ 

νιηθήο ρσξεηηθφηεηνο 5000, 01-12000 αθαηξείηαη εηο Μάγεηξνο Γ‟. 

5. Πξνθεηκέλνπ πεξί πινίσλ νιηθήο ρσξεηηθφηεηνο 1250, 01-5000 θφξσλ εθηεινχλησλ επί πελζήκεξνλ 

ηνπιάρηζηνλ θαζ‟ εβδνκάδα αγφλνπο αθηνπιντθάο γξακκάο αθαηξείηαη εηο Μάγεηξνο Γ‟ ηάμεσο. 

6. Ζ νξγαληθή ζχλζεζηο ηνπ πξνζσπηθνχ καγεηξείνπ επηβαηεγψλ πινίσλ κε παξερφλησλ πξνο ηνπο 

επηβάηαο ηξνθήλ παξαζθεπδνκέλελ εληφο ηνπ πινίνπ θαζνξίδεηαη σο θάησζη: 

(Αθνινπζεί Πίλαθαο). 

 

ΚΧΓΗΚΑ ΓΖΜΟΗΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ 

 

Άξζξν 87   

Σίηινο Αξζξνπ 

Οξγαληθή ζχλζεζηο 

Λήκκαηα 

ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ ,ΝΑΤΣΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ ,ΓΖΜΟΗΟ ΝΑΤΣΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ ,ΚΧΓΗΚΑ 

ΓΖΜΟΗΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ,ΤΝΘΔΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΠΛΟΗΧΝ ,ΟΡΓΑΝΗΚΖ 

ΤΝΘΔΖ 
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ρόιηα 

Βιέπε ΠΓ 12/1993 (ΦΔΚ Α' 5), γηα ηελ πξφζβαζε ζε ζέζεηο εξγαζίαο επί Διιεληθψλ Δκπνξηθψλ 

Πινίσλ λαπηηθψλ, ππεθφσλ Κξαηψλ Μειψλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη αλαγλσξίζεσο 

ζαιάζζηαο ππεξεζίαο πνπ δηαλχεηαη απφ Διιελεο λαπηηθνχο ζε πινία πνπ θέξνπλ ζεκαία Κξάηνπο 

Μέινπο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, πξνο απφθηεζε απνδεηθηηθψλ λαπηηθήο ηθαλφηεηαο. 

Κείκελν Αξζξνπ 
ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Δ΄ 

χλζεζηο πξνζσπηθνχ ησλ πινίσλ 

1. Σν πξνζσπηθφλ ησλ πινίσλ απνηειείηαη εμ Διιήλσλ απνγεγξακκέλσλ λαπηηθψλ θεθηεκέλσλ ην 

ηπρφλ αλαγθαηνχλ απνδεηθηηθφλ λαπηηθήο ηθαλφηεηνο ή θαη εμ επηζηεκφλσλ ή άιισλ εηδηθψλ 

θεθηεκέλσλ ηελ απαηηνπκέλελ άδεηαλ αζθήζεσο επαγγέικαηνο. 

2. Ζ νξγαληθή ζχλζεζηο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ πινίσλ θαζνξίδεηαη δηα Π. Γηαηαγκάησλ. Καη' εμαίξεζηλ 

αχηε θαζνξίδεηαη δη' ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ: 

α) επί πινίσλ ελεξγνχλησλ πιφαο ελ ηε εκεδαπή κεηαμχ ιηκέλσλ ή φξκσλ θεηκέλσλ εληφο ηνπ απηνχ 

θφιπνπ ή εληφο δχν ζπλερνκέλσλ θφιπσλ ή εηο παξαθεηκέλαο αθηάο, 

β) επί πινίσλ αλαςπρήο εθηεινχλησλ ηαθηηθνχο πιφαο δηαξθείαο κηθξνηέξαο ηνπ εηθνζηηεηξαψξνπ, θαη 

γ) επί πινίσλ εθσδηαζκέλσλ δη' απηνκάησλ ζπζθεπψλ θαη κεραλεκάησλ. 

 
 

Άξζξν 90 

Σίηινο Αξζξνπ 

Δηδηθή ζχλζεζηο πιεξψκαηνο 

Λήκκαηα 

ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ ,ΝΑΤΣΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ ,ΓΖΜΟΗΟ ΝΑΤΣΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ ,ΚΧΓΗΚΑ 

ΓΖΜΟΗΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ,ΤΝΘΔΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΠΛΟΗΧΝ ,ΔΗΓΗΚΖ ΤΝΘΔΖ 

ΠΛΖΡΧΜΑΣΟ 

Κείκελν Αξζξνπ 

Δπηηξέπεηαη εηο εμαηξεηηθάο πεξηπηψζεηο θαηά ηελ θξίζηλ ηνπ Τπνπξγνχ ν θαζνξηζκφο εηδηθήο 

ζπλζέζεσο ηνπ πιεξψκαηνο πξνο εθηέιεζηλ κεκνλσκέλνπ πινπ ή πιφσλ. 
 

 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 10 
 

ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ (έθην ηκήκα) 

 

ηεο 10εο Γεθεκβξίνπ 2009 (*) 

 

«Παξάβαζε θξάηνπο κέινπο – Άξζξν 39 ΔΚ – Θέζεηο εξγαζίαο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε – Πινίαξρνη 

θαη ππνπινίαξρνη – Απνλνκή πξνλνκηψλ δεκφζηαο εμνπζίαο επί ηνπ πινίνπ – Απαίηεζε ηεο ηζαγέλεηαο 

ηνπ θξάηνπο κέινπο ηεο ζεκαίαο ηνπ πινίνπ» 

 

ηελ ππόζεζε C-460/08, 

 

κε αληηθείκελν πξνζθπγή ηνπ άξζξνπ 226 ΔΚ ιφγσ παξαβάζεσο, αζθεζείζα ζηηο 20 Οθησβξίνπ 2008, 
 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή, εθπξνζσπνχκελε απφ ηνπο G. Rozet θαη Γ. Σξηαληαθχιινπ, κε ηφπν επηδφζεσλ 

ζην Λνπμεκβνχξγν, 

 

πξνζθεχγνπζα, 

 

θαηά 

 

Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, εθπξνζσπνπκέλεο απφ ηελ Δ. Μακνχλα, κε ηφπν επηδφζεσλ ζην 

Λνπμεκβνχξγν, 

 

θαζήο, 
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ΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ (έθην ηκήκα), 

 

ζπγθείκελν απφ ηνπο J.‑ C. Bonichot, πξφεδξν ηνπ ηεηάξηνπ ηκήκαηνο, πξνεδξεχνληα ηνπ έθηνπ 

ηκήκαηνο, P. Kūris (εηζεγεηή) θαη L. Bay Larsen, δηθαζηέο, 

 

γεληθφο εηζαγγειέαο: J. Mazák 
 

γξακκαηέαο: L. Hewlett, θχξηα ππάιιεινο δηνηθήζεσο, 

 

έρνληαο ππφςε ηελ έγγξαθε δηαδηθαζία θαη θαηφπηλ ηεο επ‟ αθξναηεξίνπ ζπδεηήζεσο ηεο 9εο 

επηεκβξίνπ 2009, 

 

θαηφπηλ ηεο απνθάζεσο πνπ έιαβε, αθνχ άθνπζε ηνλ γεληθφ εηζαγγειέα, λα εθδηθάζεη ηελ ππφζεζε 

ρσξίο αλάπηπμε πξνηάζεσλ, 

 

εθδίδεη ηελ αθφινπζε 

 

Απφθαζε 
 

1        Με ηελ πξνζθπγή ηεο, ε Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ δεηεί απφ ην Γηθαζηήξην λα 

αλαγλσξίζεη φηη ε Διιεληθή Γεκνθξαηία, δηαηεξψληαο ζηε λνκνζεζία ηεο ηελ απαίηεζε ηεο ειιεληθήο 

ηζαγέλεηαο γηα ηελ πξφζβαζε ζε ζέζεηο πινηάξρνπ θαη αμησκαηηθνχ (ππνπινηάξρνπ) ζε φια ηα ππφ 

ειιεληθή ζεκαία πινία, παξέβε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη απφ ην άξζξν 39 ΔΚ. 

 

 Σν λνκηθφ πιαίζην 

 

2        Σν άξζξν 2, παξάγξαθνο 1, ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο 12/1993 (ΦΔΚ A΄ 5/1.2.1993) νξίδεη 

ηα εμήο: 

 
«Τπήθννη θξαηψλ κειψλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, πνπ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ λαπηηθνχ 

ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο ηνπο, έρνπλ ηελ ίδηα δπλαηφηεηα πξνζβάζεσο ζε ζέζεηο 

εξγαζίαο επί ειιεληθψλ εκπνξηθψλ πινίσλ κε εθείλε πνπ επηθπιάζζεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο 

ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο γηα ηνπο Έιιελεο λαπηηθνχο, εμαηξνπκέλεο ηεο ζέζεσο ηνπ πινηάξρνπ θαη 

ηνπ λφκηκνπ αλαπιεξσηή ηνπ.» 

 

 Ζ πξν ηεο αζθήζεσο ηεο πξνζθπγήο δηαδηθαζία 

 

3        ηηο 13 Απγνχζηνπ 2005, ε Δπηηξνπή απέζηεηιε ζηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία πξνεηδνπνηεηηθή 

επηζηνιή. Με ηελ ελ ιφγσ επηζηνιή, ε Δπηηξνπή επέζηεζε ηελ πξνζνρή ηνπ θξάηνπο κέινπο απηνχ 

ζηηο απνθάζεηο ηεο 30ήο επηεκβξίνπ 2003, C‑ 405/01, Colegio de Oficiales de la Marina Mercante 

Española (πιινγή 2003, ζ. I‑ 10391), θαη C‑ 47/02, Anker θ.ιπ. (πιινγή 2003, ζ. I‑ 10447), κε ηηο 
νπνίεο θξίζεθε φηη ε πξνυπφζεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηζαγέλεηαο γηα ηελ πξφζβαζε ζηηο ζέζεηο 

πινηάξρνπ θαη αμησκαηηθνχ (ππνπινηάξρνπ) ζηα πινία πνπ θέξνπλ ηε ζεκαία ηνπ νηθείνπ θξάηνπο 

κέινπο δελ ζπκβηβάδεηαη κε ηνπο θνηλνηηθνχο θαλφλεο πεξί ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

 

4        Με ηελ πξνεηδνπνηεηηθή επηζηνιή, ε Δπηηξνπή επηβεβαίσζε ηελ εθ κέξνπο ηνπ Γηθαζηεξίνπ 

εξκελεία ηνπ άξζξνπ 39, παξάγξαθνο 4, ΔΚ θαη απέξξηςε θάζε επηρείξεκα ζηεξηδφκελν ζηελ απιή 

πηζαλφηεηα λα αζθήζνπλ ν πινίαξρνο θαη ν ππνπινίαξρνο πξνλνκίεο δεκφζηαο εμνπζίαο. Καηά ηελ 

Δπηηξνπή, ε Διιεληθή Γεκνθξαηία δελ κπνξνχζε λα επηθαιεζηεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39, 

παξάγξαθνο 4, ΔΚ, ε δε επίκαρε ειιεληθή λνκνζεζία έπξεπε λα ζεσξεζεί σο αληηβαίλνπζα ζην 

θνηλνηηθφ δίθαην. Με ηελ επηζηνιή απηή, ε Δπηηξνπή θάιεζε ηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία λα δηαηππψζεη 
ηηο παξαηεξήζεηο ηεο εληφο δχν κελψλ απφ ηεο παξαιαβήο ηεο. 

 

5        Με επηζηνιή ηεο 20ήο επηεκβξίνπ 2005, ε Διιεληθή Κπβέξλεζε εμέθξαζε ηελ άπνςε φηη ην 

δήηεκα ζα κπνξνχζε λα δηεπζεηεζεί κε ηξνπνπνίεζε ηεο επίκαρεο εζληθήο λνκνζεζίαο, κε ηελ 

πξνζζήθε, ζην άξζξν 2, παξάγξαθνο 1, ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο 12/93, ηνπ εμήο εδαθίνπ: 
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«Ζ πην πάλσ εμαίξεζε ηζρχεη φηαλ ηα θαζήθνληα δεκφζηαο δηνίθεζεο ηνπ πινηάξρνπ θαη, ζε 

πεξίπησζε απνπζίαο ή αδπλακίαο απηνχ, ηνπ λφκηκνπ αλαπιεξσηή ηνπ αζθνχληαη ηαθηηθά θαηά ηξφπν 

ζπλήζε θαη δελ αληηπξνζσπεχνπλ έλα πνιχ κηθξφ κέξνο ησλ ζπλνιηθψλ θαζεθφλησλ ηνπο.» 

 

6        Σν θξάηνο κέινο απηφ ππνγξάκκηζε επίζεο φηη, ζε πεξίπησζε ακθηβνιίαο σο πξνο ηελ εθαξκνγή 

ηεο παξέθθιηζεο ζε ζπγθεθξηκέλν ειιεληθφ εκπνξηθφ πινίν, ζρεηηθέο απνθάζεηο ζα ιακβάλεη ε 
Γηεχζπλζε Ναπηηθήο Δξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

πκβνπιίνπ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ. 

 

7        Με έγγξαθν ηεο 24εο Μαΐνπ 2006, ε Δπηηξνπή δήηεζε απφ ηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία 

ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην είδνο ησλ πινίσλ ζηα νπνία, γηα ηηο ζέζεηο ηνπ πινηάξρνπ θαη 

ππνπινηάξρνπ, είρε εθαξκνγή ε πξνυπφζεζε ηζαγέλεηαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη γηα 

ηα πινία γηα ηα νπνία επξφθεηην λα δηαηεξεζεί ε πξνυπφζεζε ηζαγέλεηαο κεηά ηε ζέζπηζε ησλ λέσλ 

δηαηάμεσλ, θαζψο επίζεο θαη γηα ηηο δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο πνπ επξφθεηην λα ζεζπηζηνχλ πξνθεηκέλνπ 

λα εμαζθαιηζηεί φηη ε πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ λέσλ δηαηάμεσλ ζα είλαη ζχκθσλε πξνο ην θνηλνηηθφ 

δίθαην. 

 

8        Ζ Διιεληθή Γεκνθξαηία, απαληψληαο κε έγγξαθν ηεο 12εο Ηνπιίνπ 2006, γλσζηνπνίεζε ζηελ 
Δπηηξνπή φηη, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ε πξνυπφζεζε ηζαγέλεηαο γηα ηηο ζέζεηο 

πινηάξρνπ θαη ππνπινηάξρνπ εθαξκφδεηαη ζε φια ηα εκπνξηθά πινία πνπ θέξνπλ ειιεληθή ζεκαία, 

ρσξίο δηαθξίζεηο αλαιφγσο ηνπ ηχπνπ ηνπ πινίνπ ή ησλ ηδηαηηέξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ. 

 

9        Σν θξάηνο κέινο απηφ δηεπθξίληζε, κε ηελ απάληεζή ηνπ, φηη νη λένη θαλφλεο πξνβιέπνπλ φηη ε 

ελ ιφγσ πξνυπφζεζε ζα ηζρχεη γηα ηηο ζέζεηο πινηάξρνπ θαη ππνπινηάξρνπ ζηα πινία πνληνπινΐαο θαη 

αθηνπινΐαο, φρη φκσο γηα ηα πινία κηθξήο ρσξεηηθφηεηαο πνπ εθηεινχλ βξαρείο πιφεο εζσηεξηθνχ. 

ζνλ αθνξά ηα ηειεπηαία απηά πινία, νη λένη θαλφλεο ζα εθαξκφδνληαη ιφγσ ηνπ φηη πθίζηαηαη άκεζε 

πξφζβαζε ζε ιηκέλεο φπνπ εδξεχνπλ δεκφζηεο αξρέο. Σν ελ ιφγσ θξάηνο κέινο δηεπθξίληζε επίζεο φηη 

δελ ήηαλ απαξαίηεην λα ζεζπηζηνχλ δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ θαλφλσλ. 

 
10      Με έγγξαθν ηεο 1εο Φεβξνπαξίνπ 2007, ε Δπηηξνπή εμέδσζε αηηηνινγεκέλε γλψκε, 

ππνγξακκίδνληαο εθ λένπ ην αζχκβαην ηεο επίδηθεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ην άξζξν 39 ΔΚ θαη 

επηθαινχκελε ηε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ (πξνκλεζζείζεο απνθάζεηο Colegio de Oficiales de la 

Marina Mercante Española θαη Anker θ.ιπ.). 

 

11      Ζ Διιεληθή Γεκνθξαηία, κε επηζηνιή ηεο 13εο Μαξηίνπ 2007, απάληεζε φηη είρε ήδε 

θνηλνπνηήζεη ζρέδην ηξνπνπνηήζεσο ηεο ελ ιφγσ λνκνζεζίαο πνπ επζπγξακκηδφηαλ κε ηε λνκνινγία 

ηνπ Γηθαζηεξίνπ, αιιά ην νπνίν δελ είρε αθφκα εγθξηζεί. 

 

12      Με έγγξαθν ηεο 26εο Ηνπιίνπ 2007, ε Δπηηξνπή δήηεζε εθ λένπ απφ ην ελ ιφγσ θξάηνο κέινο 

δηεπθξηλίζεηο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κειινληηθήο ηξνπνπνηήζεσο. Με 

δηαζέηνληαο θακία πιεξνθνξία πνπ λα ηεο επηηξέπεη λα ζπλαγάγεη φηη ε Διιεληθή Γεκνθξαηία είρε 
ηειηθά ζεζπίζεη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο, ε Δπηηξνπή άζθεζε ηελ ππφ θξίζε 

πξνζθπγή. 

 

 Δπί ηεο πξνζθπγήο 

 

 Δπηρεηξήκαηα ησλ δηαδίθσλ 

 

13      Με ηελ πξνζθπγή ηεο, ε Δπηηξνπή, ζηεξηδφκελε ζηηο πξνκλεζζείζεο απνθάζεηο Colegio de 

Oficiales de la Marina Mercante Española θαη Anker θ.ιπ., θαζψο θαη ζηηο απνθάζεηο ηεο 11εο 

Μαξηίνπ 2008, C‑ 89/07, Δπηηξνπή θαηά Γαιιίαο, θαη ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2008, C‑ 447/07, 

Δπηηξνπή θαηά Ηηαιίαο, ππνζηεξίδεη φηη ε επίδηθε ειιεληθή λνκνζεζία δελ είλαη ζχκθσλε κε ην άξζξν 
39 ΔΚ. Καη‟ απηήλ, ε λνκνζεζία απηή πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί νχησο ψζηε ε ειιεληθή ηζαγέλεηα λα 

απαηηείηαη κφλν γηα ηηο ζέζεηο πινηάξρνπ θαη ππνπινηάξρνπ νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη φλησο ηελ εθ 

κέξνπο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ άζθεζε ησλ αλαηηζεκέλσλ ζ‟ απηνχο πξνλνκηψλ δεκφζηαο εμνπζίαο, 

εθφζνλ νη πξνλνκίεο απηέο αζθνχληαη θαηά ηξφπν ζπλήζε θαη δελ αληηπξνζσπεχνπλ έλα πνιχ κηθξφ 

κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. 

 

14      Ζ Δπηηξνπή παξαηεξεί φηη, θαηά ηε δηαδηθαζία ιφγσ παξαβάζεσο, ε Διιεληθή Γεκνθξαηία δελ 

πξνέβαιε επηρεηξήκαηα δηαθνξεηηθά απφ εθείλα πνπ είρε πξνβάιεη ζηηο ππνζέζεηο επί ησλ νπνίσλ 
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εθδφζεθαλ νη πξνκλεζζείζεο απνθάζεηο Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española θαη 

Anker θ.ιπ., επηρεηξήκαηα ηα νπνία απέξξηςε ην Γηθαζηήξην κε ηηο απνθάζεηο απηέο. 

 

15      Ζ Δπηηξνπή ιακβάλεη ππφςε ηεο φηη ε Διιεληθή Γεκνθξαηία αλαγλψξηζε ηελ αλάγθε 

ζπκπιεξψζεσο ηεο λνκνζεζίαο ηεο, εθηηκά φκσο φηη ην λνκνζρέδην γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο επίδηθεο 

εζληθήο λνκνζεζίαο, θαίηνη πηνζεηεί ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμε ην Γηθαζηήξην κε ηηο 
πξνκλεζζείζεο απνθάζεηο, δελ πεξηέρεη θακία έλδεημε σο πξνο ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ θξηηεξίσλ 

απηψλ. Κακία δηάηαμε ηνπ λνκνζρεδίνπ απηνχ δελ δηεπθξηλίδεη ην πεξηερφκελν ηεο επηηαγήο λα 

αζθνχληαη νη πξνλνκίεο δεκφζηαο εμνπζίαο ηνπ πινηάξρνπ θαη ηνπ ππνπινηάξρνπ θαηά ηξφπν ζπλήζε 

θαη λα κελ αληηπξνζσπεχνπλ έλα πνιχ κηθξφ κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. 

 

16      Ζ Διιεληθή Γεκνθξαηία, κε ην ππφκλεκα αληηθξνχζεσο, δηαηείλεηαη φηη, αληίζεηα πξνο ηνπο 

ηζρπξηζκνχο ηεο Δπηηξνπήο, απάληεζε ζην αίηεκα παξνρήο πιεξνθνξηψλ πνπ δηαηχπσζε ην φξγαλν 

απηφ κε επηζηνιέο ηεο 24εο Μαΐνπ 2006 θαη ηεο 26εο Ηνπιίνπ 2007, φηη πξαγκαηνπνηήζεθε επίζεο 

ζπλάληεζε κε ηελ Δπηηξνπή θαη φηη απάληεζε ζηελ επηζηνιή ηεο 13εο Φεβξνπαξίνπ 2008. 

 

17      Σν θξάηνο κέινο απηφ θξνλεί, εμάιινπ, φηη ην Γηθαζηήξην, κε ηηο πξνκλεζζείζεο απνθάζεηο 

Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española θαη Anker θ.ιπ., έζεζε ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο 
νπνίεο ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ηεο παξεθθιίζεσο ηελ νπνία πξνβιέπεη ην άξζξν 39, 

παξάγξαθνο 4, ΔΚ. 

 

18      Ζ Διιεληθή Γεκνθξαηία επηζεκαίλεη, επίζεο, φηη ε επίδηθε εζληθή λνκνζεζία ξεηψο απνλέκεη 

ζηνλ πινίαξρν, θαη ζε πεξίπησζε αδπλακίαο απηνχ ζηνλ ππνπινίαξρν, πξνλνκίεο δεκφζηαο εμνπζίαο 

πξνο ηνλ ζθνπφ ηεο δηαθπιάμεσο ησλ γεληθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο ρψξαο. Ζ άζθεζε ησλ πξνλνκηψλ 

απηψλ επί ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ ζπλδέεηαη κε ηελ επηβαιιφκελε απφ ην δηεζλέο δίθαην ππνρξέσζε 

δηαηεξήζεσο «γλήζηνπ δεζκνχ» κεηαμχ ηνπ πινίνπ θαη ηνπ θξάηνπο ηε ζεκαία ηνπ νπνίνπ θέξεη ην 

πινίν. 

 

19      Δπηπιένλ, ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεσο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ λεζησηηθνχ ραξαθηήξα ηεο, 
πξνβιέπεηαη φηη ηα ππφ ειιεληθή ζεκαία εκπνξηθά πινία κπνξεί λα θιεζνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 

άκπλα ηεο ρψξαο θαη ζηελ αληηκεηψπηζε θξίζεσλ ζε θαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηεο 

δεκφζηαο πγείαο θαη ζεκαληηθψλ δεκνζίσλ αγαζψλ. Καηά ην ειιεληθφ δίθαην, νη πξνλνκίεο δεκφζηαο 

εμνπζίαο πνπ απνλέκνληαη ζηνλ πινίαξρν θαη ζηνλ ππνπινίαξρν ζπλδένληαη κε ηε δηαηήξεζε ηεο 

αζθάιεηαο επί ηνπ πινίνπ, κε ηελ άζθεζε αζηπλνκηθψλ θαζεθφλησλ ζπλνδεπνκέλσλ απφ αλαθξηηηθέο 

εμνπζίεο, κε ηελ άζθεζε θαηαλαγθαζκνχ ή ηελ επηβνιή θπξψζεσλ θαη κε ηελ άζθεζε αξκνδηνηήησλ 

ζπκβνιαηνγξάθνπ θαη ιεμίαξρνπ. 

 

20      Πάλησο, έζησ θαη αλ νη πξνλνκίεο δεκφζηαο εμνπζίαο δελ αζθνχληαη θαη‟ εμαίξεζε, δελ 

αληηπξνζσπεχνπλ έλα πνιχ κηθξφ κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ πινηάξρσλ ή ησλ ππνπινηάξρσλ θαη 

πξνβιέπνληαη ιφγσ ηνπ λεζησηηθνχ ραξαθηήξα ηεο Διιάδαο, ε Διιεληθή Γεκνθξαηία θαηάξηηζε, 

παξά ηαχηα, ζρέδην ηξνπνπνηήζεσο ηεο επίδηθεο εζληθήο λνκνζεζίαο. 
 

21      Σν θξάηνο κέινο απηφ δηεπθξηλίδεη φηη, ζε πεξίπησζε ακθηβνιίαο σο πξνο ην αλ έρεη εθαξκνγή ε 

πξνβιεπφκελε απφ ην άξζξν 2, παξάγξαθνο 1, ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο 12/93 παξέθθιηζε, 

πξνβιέπεηαη φηη ην ζέκα ζα επηιχεηαη απφ ηε Γηεχζπλζε Ναπηηθήο Δξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ, ζην νπνίν 

κεηέρνπλ εθπξφζσπνη ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ηεο λαπηηιίαο. Αλ ε ελ ιφγσ δηαδηθαζία δελ νδεγήζεη 

ζην αλακελφκελν απνηέιεζκα, νη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ δηθαίσκα πξνζθπγήο, βάζεη ησλ εζληθψλ 

δηαηάμεσλ, ελψπηνλ ησλ αξκνδίσλ εζληθψλ δηθαζηεξίσλ. 

 

22      Καηά ην ελ ιφγσ θξάηνο κέινο, ε έγθξηζε ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο επίδηθεο 

εζληθήο λνκνζεζίαο θαζπζηέξεζε ιφγσ ησλ καθξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηελ Δπηηξνπή θαη φρη απφ 
δηθή ηνπ νιηγσξία. Σν θξάηνο κέινο απηφ δηεπθξηλίδεη φηη ε ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε απνηειεί ην 

αληηθείκελν πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο πνπ έρεη ήδε ππνγξαθεί απφ ηνλ αξκφδην ππνπξγφ. 

 

 Δθηίκεζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ 

 

23      Πξνθαηαξθηηθψο, πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί φηη, ζην δηθφγξαθν ηεο πξνζθπγήο ηεο, ε Δπηηξνπή 

αλαθέξεηαη ζην πξνεδξηθφ δηάηαγκα 12/92, πεξί πξνζβάζεσο ζε ζέζεηο εξγαζίαο επί ειιεληθψλ 

εκπνξηθψλ πινίσλ λαπηηθψλ, ππεθφσλ θξαηψλ κειψλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, θαη πεξί 
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αλαγλσξίζεσο ζαιαζζίαο ππεξεζίαο πνπ δηαλχεηαη απφ Έιιελεο λαπηηθνχο ζε πινία πνπ θέξνπλ 

ζεκαία θξάηνπο κέινπο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, θαη φρη ζην πξνεδξηθφ δηάηαγκα 12/93 κε ην 

ίδην αληηθείκελν. Ζ εζθαικέλε κλεία ηνπ αξηζκνχ ηνπ επίδηθνπ ειιεληθνχ λνκνζεηήκαηνο, ην νπνίν 

ήδε κλεκνλεπφηαλ εζθαικέλσο θαηά ηελ πξν ηεο αζθήζεσο ηεο πξνζθπγήο δηαδηθαζία, δελ 

ακθηζβεηήζεθε ζε θαλέλα ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο εθ κέξνπο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο. Σν ζθάικα 

απηφ θαίλεηαη λα νθείιεηαη ζε ζχγρπζε πξνθιεζείζα απφ ηελ εκεξνκελία εθδφζεσο ηνπ πξνεδξηθνχ 
δηαηάγκαηνο 12/93, ήηνη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 1992, ελψ ε εκεξνκελία δεκνζηεχζεψο ηνπ είλαη ε 1ε 

Φεβξνπαξίνπ 1993, εμ νπ θαη ν αξηζκφο 12/93. Δπνκέλσο, ην ζθάικα απηφ, ην νπνίν δελ έρεη 

επηπηψζεηο ζηελ εμέιημε ηφζν ηεο πξν ηεο αζθήζεσο ηεο πξνζθπγήο φζν θαη ηεο έλδηθεο δηαδηθαζίαο, 

πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί σο ζθάικα γξαθίδαο. Σν ίδην ζθάικα είρε ζεκεησζεί θαη ζηελ ππφζεζε επί 

ηεο νπνίαο εθδφζεθε ε απφθαζε ηεο 2αο Ηνπιίνπ 1996, C‑ 290/94, Δπηηξνπή θαηά Διιάδαο (πιινγή 

1996, ζ. I‑ 3285, ζθέςε 24). 

 

24      Με ηελ ππφ θξίζε πξνζθπγή, ε Δπηηξνπή πξνζάπηεη ζηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία φηη δηαηήξεζε 

ζηε λνκνζεζία ηεο ηελ πξνυπφζεζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο γηα ηελ πξφζβαζε ζηηο ζέζεηο πινηάξρνπ 

θαη ππνπινηάξρνπ ζε φια ηα ππφ ειιεληθή ζεκαία πινία. 

 

25      Πξέπεη λα ππνκλεζζεί φηη ην άξζξν 39, παξάγξαθνη 1 έσο 3, ΔΚ θαζηεξψλεη ηελ αξρή ηεο 
ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ θαηάξγεζε θάζε δηαθξίζεσο ιφγσ ηζαγελείαο 

κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ θξαηψλ κειψλ. Σν άξζξν 39, παξάγξαθνο 4, ΔΚ πξνβιέπεη, σζηφζν, φηη 

νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ δελ εθαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ πεξί απαζρνιήζεσο ζηε δεκφζηα 

δηνίθεζε. 

 

26      Καηά ηε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ε θαηά ην άξζξν 39, παξάγξαθνο 4, ΔΚ έλλνηα ηεο 

«δεκνζίαο δηνηθήζεσο» πξέπεη λα εξκελεχεηαη θαη λα εθαξκφδεηαη νκνηφκνξθα ζην ζχλνιν ηεο 

Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη δελ κπνξεί, ζπλεπψο, λα αθεζεί ζηελ απφιπηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ 

θξαηψλ κειψλ (βι. πξνκλεζζείζα απφθαζε Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española, 

ζθέςε 38 θαη εθεί παξαηηζέκελε λνκνινγία). 

 
27      Ζ έλλνηα απηή αθνξά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ ζπλεπάγνληαη άκεζε ή έκκεζε ζπκκεηνρή ζηελ 

άζθεζε ηεο δεκφζηαο εμνπζίαο θαη ζηα θαζήθνληα πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηε δηαζθάιηζε ησλ 

γεληθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπ θξάηνπο ή ησλ άιισλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ θαη νη νπνίεο πξνυπνζέηνπλ, 

ζπλεπψο, ηελ χπαξμε εηδηθήο ζρέζεσο αιιειεγγχεο ησλ θαηφρσλ ηνπο πξνο ην θξάηνο θαζψο θαη ηελ 

ακνηβαηφηεηα ησλ δηθαησκάησλ θαη θαζεθφλησλ πνπ απνηεινχλ ην ζεκέιην ηνπ δεζκνχ ηεο ηζαγέλεηαο 

(βι. πξνκλεζζείζα απφθαζε Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española, ζθέςε 39 θαη εθεί 

παξαηηζέκελε λνκνινγία). 

 

28      Αληηζέησο, ε εμαίξεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 39, παξάγξαθνο 4, ΔΚ δελ έρεη εθαξκνγή 

ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο νη νπνίεο, ελψ ππάγνληαη ζην θξάηνο ή ζε άιινπο νξγαληζκνχο δεκνζίνπ δηθαίνπ, 

δελ ζπλεπάγνληαη, εληνχηνηο, θακία ζπκκεηνρή ζε θαζήθνληα πνπ άπηνληαη ηεο θαηά θπξηνιεμία 

δεκνζίαο δηνηθήζεσο νχηε, θαηά κείδνλα ιφγν, ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ ππεξεζία ηδηψηε ή λνκηθνχ 
πξνζψπνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, αλεμαξηήησο ησλ θαζεθφλησλ ηα νπνία θαιείηαη λα εθπιεξψζεη ν 

εξγαδφκελνο (βι. πξνκλεζζείζα απφθαζε Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española, 

ζθέςε 40 θαη εθεί παξαηηζέκελε λνκνινγία). 

 

29      Απφ ηε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ πξνθχπηεη φηη ην άξζξν 39, παξάγξαθνο 4, ΔΚ, σο 

παξέθθιηζε απφ ηνλ ζεκειηψδε θαλφλα ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ θνηλνηηθψλ εξγαδνκέλσλ θαη 

ηεο απαγνξεχζεσο ησλ εηο βάξνο ηνπο δηαθξίζεσλ, πξέπεη λα εξκελεχεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα 

πεξηνξίδεη ηελ έθηαζε εθαξκνγήο ηνπ ζην απνιχησο αλαγθαίν γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηα 

νπνία ε δηάηαμε απηή επηηξέπεη ζηα θξάηε κέιε λα πξνζηαηεχνπλ (βι. πξνκλεζζείζεο απνθάζεηο 

Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española, ζθέςε 41· Anker θ.ιπ., ζθέςε 60 θαη εθεί 

παξαηηζέκελε λνκνινγία, θαζψο θαη Δπηηξνπή θαηά Ηηαιίαο, ζθέςε 15 θαη εθεί παξαηηζέκελε 
λνκνινγία). 

 

30      πλαθψο, πξνθεηκέλνπ γηα ζέζεηο πινηάξρσλ θαη ππνπινηάξρσλ ηνπ εκπνξηθνχ λαπηηθνχ θαζψο 

θαη πινηάξρσλ αιηεπηηθψλ πινίσλ, ην Γηθαζηήξην έθξηλε, κε ηηο ζθέςεηο 44 θαη 63, αληηζηνίρσο, ησλ 

πξνκλεζζεηζψλ απνθάζεσλ Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española θαη Anker θ.ιπ., φηη 

ε επίθιεζε ηεο πξνβιεπνκέλεο ζην άξζξν 39, παξάγξαθνο 4, ΔΚ παξεθθιίζεσο απφ ηνλ θαλφλα ηεο 

ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ θνηλνηηθψλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο απαγνξεχζεσο ησλ εηο βάξνο ηνπο 

δηαθξίζεσλ δελ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί απφ ην γεγνλφο θαη κφλνλ φηη ην εζληθφ δίθαην απνλέκεη 
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ζηνπο θαηφρνπο ηέηνησλ ζέζεσλ πξνλνκίεο δεκφζηαο εμνπζίαο, αιιά ζα πξέπεη αθφκα νη πξνλνκίεο 

απηέο λα αζθνχληαη φλησο θαηά ηξφπν ζπλήζε απφ ηνπο ελ ιφγσ θαηφρνπο θαη λα κελ 

αληηπξνζσπεχνπλ έλα πνιχ κηθξφ κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο (πξνκλεζζείζα απφθαζε Δπηηξνπή 

θαηά Ηηαιίαο, ζθέςε 16). 

 

31      Έηζη, ην Γηθαζηήξην απνθάλζεθε, κε ηηο πξνκλεζζείζεο απνθάζεηο Colegio de Oficiales de la 
Marina Mercante Española θαη Anker θ.ιπ., φηη ην άξζξν 39, παξάγξαθνο 4, ΔΚ έρεη ηελ έλλνηα φηη 

δελ παξέρεη ζε θξάηνο κέινο ηε δπλαηφηεηα λα επηθπιάζζεη ηηο ζέζεηο πινηάξρνπ θαη ππνπινηάξρνπ 

επί ησλ πινίσλ πνπ θέξνπλ ηε ζεκαία ηνπ απνθιεηζηηθά ππέξ ησλ ππεθφσλ ηνπ, παξά κφλνλ ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη νη πξνλνκίεο δεκφζηαο εμνπζίαο πνπ ηνπο απνλέκνληαη φλησο αζθνχληαη θαηά ηξφπν 

ζπλήζε θαη δελ αληηπξνζσπεχνπλ έλα πνιχ κηθξφ κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο (βι. πξνκλεζζείζα 

απφθαζε Δπηηξνπή θαηά Ηηαιίαο, ζθέςε 18 θαη εθεί παξαηηζέκελε λνκνινγία). 

 

32      Δπνκέλσο, ε Διιεληθή Γεκνθξαηία, επηθαινχκελε ην δηθαίσκά ηεο λα θάλεη ρξήζε ηεο 

παξεθθιίζεσο ηνπ άξζξνπ 39, παξάγξαθνο 4, ΔΚ, νθείιεη λα απνδείμεη φηη πιεξνχληαη νη 

απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο. 

 

33      κσο, ελ πξνθεηκέλσ, δηαπηζηψλεηαη φηη ε Διιεληθή Γεκνθξαηία δελ πξνζθφκηζε ηα 
απαξαίηεηα ζηνηρεία πξνο απφδεημε ηνπ φηη ε άζθεζε ησλ ελ ιφγσ πξνλνκηψλ δεκφζηαο εμνπζίαο 

ζπλδέεηαη κε ηελ επηβαιιφκελε απφ ην δηεζλέο δίθαην ππνρξέσζε λα πθίζηαηαη «γλήζηνο δεζκφο» 

κεηαμχ ηνπ πινίνπ θαη ηνπ θξάηνπο ηε ζεκαία ηνπ νπνίνπ θέξεη ην πινίν, ψζηε λα κπνξεί λα θάλεη 

ρξήζε ηεο παξεθθιίζεσο ηνπ άξζξνπ 39, παξάγξαθνο 4, ΔΚ. 

 

34      Γελ πξνθχπηεη, επίζεο, απφ ηε δηθνγξαθία φηη νη πινίαξρνη θαη νη ππνπινίαξρνη φισλ ησλ ππφ 

ειιεληθή ζεκαία πινίσλ δηαζέηνπλ πξνλνκίεο δεκφζηαο εμνπζίαο ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεσο ηεο 

Διιάδαο θαη ηνπ λεζησηηθνχ ραξαθηήξα ηεο. Ζ Διιεληθή Γεκνθξαηία δελ απέδεημε, επίζεο, φηη νη 

ελδερφκελεο απηέο πξνλνκίεο, γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο πνπ άπηνληαη ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεσο ηεο 

Διιάδαο θαη ηνπ λεζησηηθνχ ραξαθηήξα ηεο, αζθνχληαη φλησο θαηά ηξφπν ζπλήζε θαη απνηεινχλ 

ζεκαληηθφ κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. 
 

35      Δμάιινπ, ππελζπκίδεηαη φηη, θαηά πάγηα λνκνινγία, ε χπαξμε παξαβάζεσο εθηηκάηαη κε 

γλψκνλα ηελ θαηάζηαζε ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ ηάρζεθε κε ηελ 

αηηηνινγεκέλε γλψκε, ην δε Γηθαζηήξην δελ ιακβάλεη ππφςε κεηαγελέζηεξεο κεηαβνιέο (βι. 

πξνκλεζζείζα απφθαζε Δπηηξνπή θαηά Ηηαιίαο, ζθέςε 23 θαη εθεί παξαηηζέκελε λνκνινγία). Καηά 

ζπλέπεηα, νη ππφ εθπφλεζε ηξνπνπνηήζεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο, νη νπνίεο, άιισζηε, δελ έρνπλ 

αθφκα ζεζπηζηεί, δελ κπνξνχλ, ελ πάζε πεξηπηψζεη, λα ιεθζνχλ ππφςε απφ ην Γηθαζηήξην. 

 

36      Τπφ ηηο ζπλζήθεο απηέο, ε πξνζθπγή ηεο Δπηηξνπήο πξέπεη λα θξηζεί βάζηκε. 

 

37      Καηά ζπλέπεηα, πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί φηη ε Διιεληθή Γεκνθξαηία, δηαηεξψληαο ζηε 

λνκνζεζία ηεο ηελ απαίηεζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο γηα ηελ πξφζβαζε ζηηο ζέζεηο πινηάξρνπ θαη 
αμησκαηηθνχ (ππνπινηάξρνπ) ζε φια ηα ππφ ειιεληθή ζεκαία πινία, παξέβε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

ππέρεη απφ ην άξζξν 39 ΔΚ. 

 

 Δπί ησλ δηθαζηηθψλ εμφδσλ 

 

38      Καηά ην άξζξν 69, παξάγξαθνο 2, ηνπ Καλνληζκνχ Γηαδηθαζίαο, ν εηηεζείο δηάδηθνο 

θαηαδηθάδεηαη ζηα δηθαζηηθά έμνδα εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ ληθήζαληνο δηαδίθνπ. Δπεηδή 

ε Δπηηξνπή δήηεζε λα θαηαδηθαζηεί ε Διιεληθή Γεκνθξαηία ζηα δηθαζηηθά έμνδα θαη ε ηειεπηαία 

εηηήζεθε, ε Διιεληθή Γεκνθξαηία πξέπεη λα θαηαδηθαζηεί ζηα δηθαζηηθά έμνδα. 

 

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ην Γηθαζηήξην (έθην ηκήκα) απνθαζίδεη: 
 

1)      Ζ Διιεληθή Γεκνθξαηία, δηαηεξψληαο ζηε λνκνζεζία ηεο ηελ απαίηεζε ηεο ειιεληθήο 

ηζαγέλεηαο γηα ηελ πξφζβαζε ζηηο ζέζεηο πινηάξρνπ θαη αμησκαηηθνχ (ππνπινηάξρνπ) ζε φια ηα ππφ 

ειιεληθή ζεκαία πινία, παξέβε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη απφ ην άξζξν 39 ΔΚ. 

 

2)      Καηαδηθάδεη ηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία ζηα δηθαζηηθά έμνδα. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 11               
 

ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ - 12 - 1993 

 

 

Άξζξν 2 

Λήκκαηα 

Ναπηνιφγεζε ππεθφσλ θξαηψλ κειψλ Δ.Κ. ζε ειιεληθά πινία 

Κείκελν Αξζξνπ 

1. Τπήθννη Κξαηψλ Μειψλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, πνπ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ λαπηηθνχ 

ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ Κξάηνπο ηνπο, έρνπλ ηελ ίδηα δπλαηφηεηα πξνζβάζεσο ζε ζέζεηο 

εξγαζίαο επί Διιεληθψλ Δκπνξηθψλ Πινίσλ κε εθείλε πνπ επηθπιάζζεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο 

ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο γηα ηνπο Διιελεο λαπηηθνχο εμαηξνπκέλεο ηεο ζέζεσο ηνπ πινηάξρνπ θαη 
ηνπ λνκίκνπ αλαπιεξσηή ηνπ. 

 

2. Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ, φπνπ ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πνπ ξπζκίδεη ηελ εξγαζία επί Διιεληθψλ 

Δκπνξηθψλ πινίσλ αλαθέξνληαη νη φξνη "Διιελεο λαπηηθνί" ή "εκεδαπνί" ή άιινο φξνο πνπ 

ππνδειψλεη πξφζσπν Διιεληθήο ηζαγελείαο, λννχληαη θαη νη ππήθννη ησλ Κξαηψλ Μειψλ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ πνπ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ λαπηηθνχ ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ηνπ 

Κξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνειεχζεψο ηνπο. 

 

 

 
 
 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 12 

 

 
ΝΟΜΟ - 3409 - 2005 

 
Άξζξν 24 

 

Σίηινο Αξζξνπ 

Ρπζκίζεηο ζεκάησλ Ν.Α.Σ. γηα ηελ αληηθαηάζηαζε θαη εθθαζάξηζε λαπηνινγίσλ ειιεληθψλ 

επηβαηεγψλ πινίσλ πνπ εθηεινχλ πεξηεγεηηθνχο πιφεο - θξνπαδηεξφπινησλ 

Κείκελν Αξζξνπ 

1. Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ιεμηπξφζεζκνπ λαπηνινγίνπ επηβαηεγψλ πινίσλ πνπ εθηεινχλ 

πεξηεγεηηθνχο πιφεο θαη επεθηείλνπλ ηνπο πιφεο απηνχο ζην εμσηεξηθφ ή θξνπαδηεξφπινησλ πνπ 

εθηεινχλ πιφεο κεηαμχ ιηκέλσλ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ή κφλνλ εμσηεξηθνχ, νιηθήο 
ρσξεηηθφηεηαο άλσ ησλ 1.500 θφξσλ, θαηαηίζεηαη απφ ηνλ πινηνθηήηε ζην Ν.Α.Σ. εγγπεηηθή επηζηνιή 

ηξάπεδαο αλαγλσξηζκέλεο απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, πνζνχ ίζνπ κε ηηο πξνυπνινγηζζείζεο 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. Οη πξνυπνινγηζζείζεο εηζθνξέο γλσζηνπνηνχληαη απφ ηε Γηεχζπλζε 

Δηζθνξψλ θαη Πφξσλ ηνπ Ν.Α.Σ. ζηνλ πινηνθηήηε εληφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ 

λαπηνινγίνπ. Ζ δηάηαμε απηή εθαξκφδεηαη θαη ζε πεξίπησζε νπνηεδήπνηε δεηεζεί εμφθιεζε ηνπ 

λαπηνινγίνπ εληφο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηνπ. 

2. Μεηά ηελ εθθαζάξηζε ηνπ λαπηνινγίνπ δελ θαηαβάιινληαη νξηζηηθά νη ηαθηηθέο αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο θαη ην Ν.Α.Σ. επηζηξέθεη ζηνλ πινηνθηήηε ηελ θαηαηεζείζα εγγπεηηθή επηζηνιή, αθνχ 

δηαπηζησζεί πξνεγνπκέλσο ε ηήξεζε ησλ αθφινπζσλ πξνυπνζέζεσλ: 

α) ηεξνχληαη νη απαηηήζεηο ηεο νξγαληθήο ζχλζεζεο πιεξψκαηνο ηνπ πινίνπ σο πξνο ηελ ππνρξέσζε 

λαπηνιφγεζεο ειάρηζηνπ αξηζκνχ Διιήλσλ λαπηηθψλ αλά εηδηθφηεηα, 
β) λαπηνινγείηαη ζην πινίν επηπιένλ ηεο νξγαληθήο ζπλζέζεσο πιεξψκαηνο έλαο ηνπιάρηζηνλ 

ζπνπδαζηήο Α.Δ.Ν. (Πινίαξρνο ή Μεραληθφο), εθφζνλ πξνζθέξνληαη, ή ε ππνρξέσζε απηή, κεηά απφ 

έγθξηζε ηνπ Τ.Δ.Ν., εθπιεξνχηαη κε ηε λαπηνιφγεζε ηνπ ζπνπδαζηή Α.Δ.Ν. ζε άιιν πινίν ηεο απηήο 

δηαρεηξίζεσο, ππφ ειιεληθή ή μέλε ζεκαία ζχκθσλα κε ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο, 

γ) πθίζηαηαη έγθξηζε ηνπ Τ.Δ.Ν. γηα ηε λαπηνιφγεζε αιινδαπψλ λαπηηθψλ ζηηο ζέζεηο Διιήλσλ 

λαπηηθψλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ νξγαληθή ζχλζεζε πιεξψκαηνο ηνπ πινίνπ. 

3. Πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηνχλ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 2, ν πινηνθηήηεο θαηαζέηεη 

δήισζε ζην Ν.Α.Σ. πεξί απαξέγθιηηεο ηήξεζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ νξίδνληαη. Δθφζνλ δελ 
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εθπιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2, ν πινηνθηήηεο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη ζην 

Ν.Α.Σ. γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα κε εθπιήξσζεο απηψλ ηε δηθή ηνπ ηαθηηθή εηζθνξά, θαζψο επίζεο 

θαη ηελ ηαθηηθή εηζθνξά ησλ λαπηηθψλ γηα ην ζχλνιν ηεο νξγαληθήο ζχλζεζεο πιεξψκαηνο ηνπ 

πινίνπ, κε βάζε ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά νηθεία πιινγηθή χκβαζε, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

λαπηνινγεκέλσλ αιινδαπψλ λαπηηθψλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαηαπίπηεη θαηά 

ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο νθεηιφκελεο εηζθνξέο. 
4. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα εθθαζάξηζεο ηνπ λαπηνινγίνπ δελ δχλαηαη λα ππεξβεί ηηο δεθαπέληε εκέξεο 

απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηνπ ζην Ν.Α.Σ. θαη ηπρφλ ππέξβαζε ηνπ ρξνληθνχ απηνχ νξίνπ 

ζπλεπάγεηαη ηελ απηφκαηε επηζηξνθή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζηνλ πινηνθηήηε. 

5. Απφ ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο, πνπ ηζρχεη θαη γηα ηα λαπηνιφγηα πνπ αληηθαζίζηαληαη ή 

εμνθινχληαη κεηά ηε 15.10.2005, ζε θακία πεξίπησζε δελ ζίγνληαη ηα αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα ησλ 

Διιήλσλ λαπηηθψλ απφ ηε ζαιάζζηα ππεξεζία ηνπο ζην πινίν θαη νη ηαθηηθέο εηζθνξέο δελ δχλαηαη λα 

αλαδεηεζνχλ απφ νπνηνλδήπνηε θαη γηα νπνηαδήπνηε αηηία. 
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