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ΘΕΜΑ: «Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4256/2014 (Α’ 92) με τις διατάξεις του ν. 4597/2019 (Α’ 35)» 

Με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4597/2019 (Α’ 35) τροποποιήθηκαν διατάξεις του ν. 4256/2014 
(Α’ 92). Ειδικότερα:  

Ι. Με την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4597/2019 προστέθηκε υποπερίπτωση δδ’ στην περίπτωση α΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4256/2014, σύμφωνα με την οποία:  

δδ) Για τον υπολογισµό του ελάχιστου αριθµού ηµερών ναύλωσης των επαγγελµατικών πλοίων αναψυχής, 
η διάρκεια της σύµβασης ολικής ναύλωσης µετατρέπεται σε ώρες, χωρίς να υπολογίζεται η τυχούσα 
υπολειπόµενη διάρκεια σε λεπτά. Αθροίζεται η διάρκεια των ωρών των συµβάσεων και το αποτέλεσµα του 
αθροίσµατος µετατρέπεται σε ηµέρες διαιρούµενο διά είκοσι τέσσερα (24). Αν το πηλίκο της διαίρεσης 
είναι δεκαδικός αριθµός, στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο, ενώ το ήµισυ στον αµέσως 
επόµενο ακέραιο. Ο ακέραιος αριθµός που προκύπτει αποτελεί το σύνολο των ηµερών ναύλωσης του 
επαγγελµατικού πλοίου αναψυχής. Έναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται η 1.11.2018.» 

Σε συνέχεια της ανωτέρω διάταξης και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις των περιπτώσεων β και γ 
της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4256/2014 καταργήθηκαν με το άρθρο 43 του ν. 4549/2018 (Α’ 105) και 
επομένως τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής δύνανται, από την 01-11-2018, να διενεργούν ναυλώσεις η 
διάρκεια των οποίων δεν υπόκειται σε χρονικό περιορισμό ενώ περιορισμός δεν θα υφίσταται ομοίως και 
ως προς τον αριθμό των ναυλώσεων του πλοίου εντός του ίδιου εικοσιτετραώρου, διευκρινίζονται τα 
ακόλουθα αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού της διάρκειας των ναυλοσυμφώνων:  

 Στο Ειδικό Έντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής (Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α.)  
καταχωρίζεται η ημερομηνία και η ώρα έναρξης και λήξης της ναύλωσης, όπως προκύπτουν από το 
αντίστοιχο ναυλοσύμφωνο.  

 Η διάρκεια της κάθε ναύλωσης/ναυλοσυμφώνου μετατρέπεται σε ώρες, μη υπολογιζόμενης 
τυχούσας υπολειπόμενης διάρκειας σε λεπτά. 

 Το αποτέλεσμα της ως άνω μετατροπής (δηλαδή οι ώρες), καταχωρίζεται στο αντίστοιχο πεδίο της 
στήλης «Ημέρες Ναύλωσης» του Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. Σε περίπτωση εκναύλωσης πλοίου για χρονικό 
διάστημα λιγότερο της μίας ώρας (π.χ. πενήντα λεπτά), τότε στο Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. αναγράφεται η 
ημερομηνία και η ώρα έναρξης και λήξης της ναύλωσης και στη στήλη «Ημέρες Ναύλωσης» 
αναγράφεται «παύλα» (-) και όχι το σύνολο των λεπτών ναύλωσης. 
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ΙΙ. Με την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4597/2019 αντικαταστάθηκε η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 8 του 
άρθρου 15 του ν. 4256/2014, ως εξής: 

«ε. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου του άρθρου 2, διατηρείται σε ισχύ η απόφαση του 
Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας µε αριθµ. 3342/2/2005 (Β΄ 169) κατά το µέρος που ορίζει τον τύπο της 
άδειας επαγγελµατικού πλοίου αναψυχής και τον κατάλογο των αποδεκτών για κοινοποίηση και 
εσωτερική διανοµή. Μέχρι την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης της περίπτωσης β΄ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 7, διατηρείται σε ισχύ η απόφαση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας 
3342/3/2003 (Β΄ 1111).» 

Επομένως, η ισχύς της αριθ. 3342/3/2003/16-7-2003 Υ.Α. «Ειδικό Έντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων 
Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής» (Β’ 1111) διατηρείται μέχρι την έκδοση της κοινής Υπουργικής 
Απόφασης της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 4256/2014, δηλαδή μέχρι τον 
καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων για την υποβολή του ναυλοσυμφώνου στις αρμόδιες Αρχές με 
ηλεκτρονικό τρόπο (e - ναυλοσύμφωνο).  

ΙΙΙ. Τέλος, με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4597/2019 αντικαταστάθηκε η περίπτωση α΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 4256/2014, ως εξής: 

«α. Πλοία αναψυχής µε ολικό µήκος µέχρι και είκοσι τέσσερα (24) µέτρα επιτρέπεται να εκναυλώνονται, 
χωρίς να υπηρετεί σε αυτά πλοίαρχος και πλήρωµα. Τη διακυβέρνηση των πλοίων αναψυχής του 
προηγούµενου εδαφίου αναλαµβάνει κυβερνήτης, ο οποίος προσλαµβάνεται από τον εκναυλωτή και 
θεωρείται προστηθείς αυτού. Ο κυβερνήτης του προηγούµενου εδαφίου οφείλει να διαθέτει τα προσόντα, 
που ορίζονται στην απόφαση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας 3342/02/2004 (Β΄ 478), όπως οι 
παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου µόνου της απόφασης αυτής αντικαταστάθηκαν µε την όµοια 
3342/13/2004 (Β΄ 1330).» 

  

 

 
Με εντολή Υπουργού 

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης 
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