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ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 22/VΙI/2012 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1
ου

 ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων 

της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 11
η
 Απριλίου 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 

13:00, µε την εξής σύνθεση: 

Πρόεδρος:    ∆ηµήτριος Κυριτσάκης.  

Αντιπρόεδρος: ∆ηµήτριος Λουκάς, 

Μέλη:           Ιωάννης Μπιτούνης, 

                      Εµµανουέλα Τρούλη, 

                      Βικτωρία Μερτικοπούλου, 

                      ∆ηµήτριος ∆ανηλάτος και 

                      Ιωάννης Αυγερινός. 

Γραµµατέας: Ηλιάνα Κούτρα. 

Πριν από την έναρξη της συζήτησης, ο Πρόεδρος όρισε Γραµµατέα της υπόθεσης την 

Ηλιάνα Κούτρα µε αναπληρώτρια την Ευαγγελία Ρουµπή. 

Θέµα της συνεδρίασης: «Η σύνταξη γνωµοδοτήσεως της Επιτροπής Ανταγωνισµού, 

βάσει του άρθρου 23 του Ν. 3959/2011 επί των αιτηµάτων εξαίρεσης από τις 

διατάξεις του Ν. 3919/2011 «Αρχή της Επαγγελµατικής Ελευθερίας, Κατάργηση 

Αδικαιολόγητων Περιορισµών στην Πρόσβαση και στην Άσκηση Επαγγελµάτων» 

για επαγγέλµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη – Αρχηγείο 

Λιµενικού Σώµατος». 

Η συζήτηση επί της γνωµοδότησης συνεχίστηκε σε επόµενη προγραµµατισµένη 

συνεδρίαση της Επιτροπής την 20
η
 Απριλίου 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. 

Την 2.11.2011 (αριθ. πρωτ. 6913) διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Οικονοµικών 

στην Επιτροπή Ανταγωνισµού αίτηµα έκδοσης γνωµοδότησης βάσει του άρθρου 23 

του ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93 Α΄) για εξαίρεση από τις διατάξεις του ν. 3919/2011 

(ΦΕΚ 32 Α΄) σε σχέση µε τη διατήρηση περιορισµών για τα επαγγέλµατα: α) του 

Οργανισµού Πιστοποίησης Αυτοδυτών, β) του Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών 

Αναψυχής γ) του εκµισθωτή θαλασσίων µέσων αναψυχής, δ) των λεµβουχικών 

εργασιών, ε) των ρυµουλκικών εργασιών, στ) της άσκησης υπαίθριου εµπορίου 

(στάσιµου - πλανόδιου) επί πλοίων ή / και του καθεστώτος προηγούµενης διοικητικής 

άδειας για τα επαγγέλµατα: α) της λειτουργίας καζίνων επί Ελληνικής σηµαίας 

επιβατηγών πλοίων διεθνών πλόων, β) του εκµισθωτή θαλασσίων µέσων αναψυχής, 

γ) του ναυαγοσώστη, δ.i) της λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

επί µόνιµα αγκυροβοληµένων πλοίων ή πλωτών ναυπηγηµάτων, δ.ii) της λειτουργίας 

καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων
1
, κατά το 

                                                 
1 Επισηµαίνεται ότι στο αίτηµα που διαβιβάστηκε στην Επιτροπή από το Υπουργείο Οικονοµικών δεν 

περιλαµβάνονται προς γνωµοδότηση τα επαγγέλµατα α) του Ναυαγοσώστη, β) λειτουργία καταστήµατος 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος επί µονίµως αγκυροβοληµένων πλοίων ή πλωτών ναυπηγηµάτων, και γ) λειτουργία 
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σχέδιο Π.∆. «Θέσπιση εξαιρέσεων και διατήρηση περιορισµών ως προς ορισµένα 

επαγγέλµατα αρµοδιότητας του Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής 

Ακτοφυλακής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη από τις ρυθµίσεις των παρ. 1 και 

2 του άρθρου 2 και της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32)».  

Επιπρόσθετα, στις 4.11.2011 παρελήφθη από την Επιτροπή Ανταγωνισµού το υπ’ 

αριθ. πρωτ. 6986 έγγραφο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη - Αρχηγείο 

Λιµενικού Σώµατος, το οποίο έφερε ηµεροµηνία 31.10.2011 και είχε ως θέµα 

«∆ιατήρηση περιορισµών ή διοικητικής άδειας στο πλαίσιο του Ν. 3919/2011». ∆ιά του 

εγγράφου αυτού, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη διαβίβασε σχέδιο Π.∆. µε 

τίτλο του θέµατος «σχέδιο Π.∆.» και Σηµείωµα στο οποίο εκτίθενται οι λόγοι 

διατήρησης των περιορισµών και του καθεστώτος λήψης προηγούµενης διοικητικής 

άδειας για τα διαλαµβανόµενα στο σχέδιο Π.∆. επαγγέλµατα (σχετικό είναι επίσης το 

µε αριθ. πρωτ. 21113/326/11 -ηµετ. αριθ. πρωτ. 8062/8.12.2011- έγγραφο της ∆/νσης 

Γενικής Αστυνόµευσης και Κανονισµών Λιµένων του Αρχηγείου Λιµενικού 

Σώµατος). 

Η Επιτροπή Ανταγωνισµού αφού έλαβε υπόψη της το αίτηµα του Υπουργείου 

Οικονοµικών, το σχέδιο Προεδρικού ∆ιατάγµατος του Υπουργείου Προστασίας του 

Πολίτη – Αρχηγείο Λιµενικού Σώµατος, το ισχύον νοµικό πλαίσιο και την υπ’ αριθ. 

πρωτ. 3285/9.4.2012 εισήγηση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµού,   

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

1. Το κατά τα ανωτέρω αίτηµα γνωµοδότησης κατατέθηκε στο πλαίσιο εφαρµογής 

του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας, κατάργηση 

αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων» (ΦΕΚ Α΄ 

32/2.3.2011), µε την παράγραφο. 4 του άρθρου 2 του οποίου  προβλέπεται η 

δυνατότητα θέσπισης εξαίρεσης σε ορισµένα επαγγέλµατα από την κατάργηση 

των περιορισµών στην πρόσβαση και στην άσκηση επαγγελµάτων της παρ. 2 του 

ίδιου άρθρου, µε έκδοση Προεδρικού ∆ιατάγµατος µετά από πρόταση του καθ’ 

ύλην αρµόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών, στην περίπτωση που 

η διατήρηση του περιορισµού, ως έχει ή µε ηπιότερη µορφή, i) επιβάλλεται από 

επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος, ii) ο περιορισµός είναι α) 

πρόσφορος, β) αναγκαίος και γ) αναλογικός για την εξυπηρέτηση του επιτακτικού 

λόγου δηµοσίου συµφέροντος και iii) o περιορισµός αυτός δεν εισάγει άµεσα ή 

έµµεσα διακρίσεις ανάλογα µε την ιθαγένεια ή, όσον αφορά τις επιχειρήσεις, 

                                                                                                                                            
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων, ενώ αυτά περιλαµβάνονται στο 

σχέδιο Π.∆. που απεστάλη στην Υπηρεσία από το αρµόδιο Υπουργείο. Σε σχετικό ερώτηµα από µέρους της Γ∆Α 

προς το εν λόγω Υπουργείο, διευκρινίστηκε (βλ. σχετικά το υπ’ αριθ. πρωτ. 8062/.8.12.2011 έγγραφο) ότι έχει 

υποβληθεί ερώτηµα στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών για το εάν τα εν λόγω επαγγέλµατα εµπίπτουν 

στις διατάξεις του Ν. 3919/2011, ερώτηµα στο οποίο δεν έχουν λάβει απάντηση και ότι σε περίπτωση που κριθεί 

ότι τα εν λόγω επαγγέλµατα εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του εν λόγω νόµου, το Υπουργείο Προστασίας του 

Πολίτη επιθυµεί τη διατήρηση του καθεστώτος έκδοσης προηγούµενης διοικητικής άδειας. 
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ανάλογα µε την έδρα τους
2
. Επίσης στην παρ. 2 του άρθρου 3 του αυτού ν. 

3919/2011 προβλέπεται η θέσπιση εξαίρεσης από την κατάργηση απαίτησης 

προηγούµενης διοικητικής άδειας για την άσκηση ορισµένων επαγγελµάτων, 

εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: i) η εξυπηρέτηση επιτακτικού λόγου 

δηµοσίου συµφέροντος, και ii) η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας
3
.  

2. Το Υπουργείο Οικονοµικών διαβίβασε στην Επιτροπή Ανταγωνισµού για 

περαιτέρω οικονοµική αξιολόγηση και έλεγχο καθυστερηµένα αιτήµατα για τη 

διατήρηση είτε περιορισµών είτε προηγούµενης διοικητικής άδειας για ορισµένα 

επαγγέλµατα, προκειµένου, µετά τις ανωτέρω αξιολογήσεις, να προωθήσει για 

ψήφιση στη Βουλή ενιαίο νόµο, για την εξαίρεση από τις διατάξεις του Ν. 

3919/2011 των επαγγελµάτων για τα οποία θα προκύψει θετική γνωµοδότηση
4
.  

3. Προκειµένου να αξιολογηθούν οι διατάξεις του Σχεδίου Π.∆. µε βάση τους 

κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισµού, κρίνεται σκόπιµη η παράθεση ανά 

δραστηριότητα/επάγγελµα του νοµοθετικού πλαισίου του οποίου ζητείται η 

διατήρηση/επαναφορά, και στη συνέχεια γίνεται η αξιολόγηση της συµβατότητάς 

του µε τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισµού
5
. 

4. Η παρούσα γνωµοδότηση περιορίζεται στην εξέταση του δικαιολογηµένου, 

εύλογου και αναλογικού χαρακτήρα των προς διατήρηση απαιτήσεων 

προηγούµενης διοικητικής άδειας εξ επόψεως των αρχών και κανόνων της 

θεωρίας και της πρακτικής του ελεύθερου ανταγωνισµού (βλ. και άρθρο 1 παρ. 2 

του Ν. 3919/2011). Οι κατωτέρω απόψεις είναι αυστηρά γενικές και δεν 

αναφέρονται σε συγκεκριµένες συµπεριφορές που κρίνονται µε βάση τις διατάξεις 

των άρθρων 1 και 2 του Ν. 3959/2011 και 101 και 102 της Συνθήκης για τη 

Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ΣΛΕΕ»). Αναφέρονται δε σε 

ζητήµατα ουσίας του δικαίου του ανταγωνισµού, ενώ δεν άπτονται ζητηµάτων 

διαδικασίας και τύπου θέσπισης των εξαιρέσεων. ∆εν δεσµεύουν την Ε.Α. σε 

υπάρχουσες ή µελλοντικές υποθέσεις και διαδικασίες, και, ενδεικτικά, σε σχέση 

µε τυχόν ρυθµιστικά εµπόδια που δεν περιλαµβάνονται στο ως άνω αίτηµα. Η 

Ε.Α. επιφυλάσσεται να επανέλθει στο µέλλον αναφορικά µε κινδύνους εµφάνισης 

                                                 
2 Άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 3919/2011 «Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του καθ’υλην αρµόδιου 

Υπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών εντός τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, 

είναι δυνατή η θέσπιση εξαιρέσεως σε σχέση προς ορισµένο επάγγελµα από τη ρύθµιση της παρ. 1 και η διατήρηση 

σε ισχύ περιορισµού αναφερόµενου στην παράγραφο 2 ή θεσπιζόµενου δυνάµει της παρ. 3, ως έχει ή µε ηπιότερη 

µορφή, εάν: Ι. Με τον περιορισµό αυτόν επιδιώκεται η εξυπηρέτηση επιτακτικού λόγου δηµοσίου συµφέροντος και ΙΙ. 

Ο περιορισµός αυτός είναι πρόσφορο και αναγκαίο µέσο για την εξυπηρέτησή του και από απόψεως εντάσεως της 

επεµβάσεως στη σφαίρα της οικονοµικής ελευθερίας, τελεί σε εύλογη αναλογία προς τη σπουδαιότητα του 

επιδιωκόµενου να εξυπηρετηθεί επιτακτικού λόγου δηµοσίου συµφέροντος και ΙΙΙ. Ο περιορισµός αυτός δεν εισάγει 

άµεσα ή έµµεσα διακρίσεις ανάλογα µε την ιθαγένεια ή όσον αφορά τις επιχειρήσεις ανάλογα µε την έδρα τους». 
3 Άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 3919/2011 «Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του καθ’ ύλην αρµόδιου 

Υπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών εντός τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, 

είναι δυνατή η θέσπιση εξαιρέσεως ως προς ορισµένο επάγγελµα από τη διάταξη της προηγούµενης παρ., αν η 

διατήρηση του νοµικού καθεστώτος της προηγούµενης διοικητικής άδειας επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους 

δηµοσίου συµφέροντος και µε την επιφύλαξη της αρχής της αναλογικότητας». 
4 Βλ. σχετικά το υπ’ αριθ. πρωτ.  5561/7.9.2011 έγγραφο του Υπ. Οικονοµικών αλλά και το υπ’ αριθ. πρωτ. 

508/19.1.2011 του Γεν. Γραµµατέα του Υπ. Οικονοµικών, στο οποίο επισηµαίνεται ότι οι διατάξεις που 

περιλαµβάνονται στην πρόταση του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την 

εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» δεν αναιρούν την πρόθεση να 

καταρτιστεί ενιαίος νόµος που θα περιλαµβάνει εξαιρέσεις του Ν. 3919/2011 και επί των οποίων έχει κληθεί να 

γνωµοδοτήσει η Επιτροπή Ανταγωνισµού.  
5 Παρόλο που ορισµένοι περιορισµοί, οι οποίοι αναλύονται στις επόµενες ενότητες της παρούσας, δεν φαίνεται να 

εµπίπτουν κατ’ αρχήν στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 3919/2011, αποτελούν αντικείµενο εξέτασης καθώς είναι 

στενά συνδεδεµένοι µε το σύστηµα πρόσβασης και άσκησης των εξεταζοµένων οικονοµικών δραστηριοτήτων και 

επηρεάζουν ουσιαστικά το επίπεδο ανταγωνισµού στη συγκεκριµένη αγορά υπηρεσιών. 
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αντιανταγωνιστικών συνεπειών, κατά την εξειδίκευσή τους από το νοµοθέτη ή 

την εκτελεστική εξουσία.  

5. Όπως κρίθηκε στη σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισµού «Αρχή 

της Επαγγελµατικής Ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην 

πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων», επειδή η άσκηση των λεγόµενων 

«ελευθέριων επαγγελµάτων» άπτεται σε ορισµένες περιπτώσεις του δηµοσίου 

συµφέροντος, σε πολλές έννοµες τάξεις τα επαγγέλµατα αυτά είναι αντικείµενο 

ρυθµιστικών κανόνων που θεσπίζονται είτε από το ίδιο το Κράτος, είτε από 

επαγγελµατικές ενώσεις στα πλαίσια αυτορρύθµισης. Η ύπαρξη σχετικών 

ρυθµιστικών κανόνων στις περισσότερες των περιπτώσεων δηµιουργεί 

προβλήµατα στους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισµού. Τόσο στο Ελληνικό, 

όσο και στο Ενωσιακό δίκαιο ανταγωνισµού, η βασική αρχή είναι ότι τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά δεν µπορούν να αποτελέσουν βάση για κάποιου είδους 

γενική εξαίρεση των ελευθέριων επαγγελµάτων από το πλαίσιο του ελεύθερου 

ανταγωνισµού. Ωστόσο, ορισµένος βαθµός ρύθµισης των επίµαχων 

επαγγελµάτων µπορεί να δικαιολογείται, ιδιαίτερα ενόψει του ότι οι σχετικές 

υπηρεσίες έχουν επιπτώσεις σε τρίτους, και ότι ορισµένες επαγγελµατικές 

υπηρεσίες θεωρείται ότι παράγουν δηµόσια αγαθά, επωφελή για το κοινωνικό 

σύνολο γενικότερα. Εποµένως, ρυθµίσεις για τη διατήρηση της ποιότητας των 

επαγγελµατικών υπηρεσιών και την προστασία των καταναλωτών / του 

κοινωνικού συνόλου µπορεί να είναι απαραίτητες
6
. Στην εν λόγω Γνωµοδότηση 

επισηµαίνεται εξάλλου ότι, όπως γίνεται δεκτό διεθνώς, οποιοιδήποτε 

περιορισµοί του ανταγωνισµού θα πρέπει να είναι απόλυτα αναγκαίοι για την 

προστασία ενός συγκεκριµένου υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος ή αγαθού και 

να µην είναι δυνατό αυτό να προστατευθεί µέσω λιγότερο περιοριστικών 

µέτρων
7
. 

6. Λαµβάνεται υπόψη ότι οι εθνικές ρυθµίσεις που περιορίζουν την ελεύθερη 

κυκλοφορία εν ευρεία εννοία ελέγχονται βάσει του συνόλου των διατάξεων της 

Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) που αφορούν το 

δικαίωµα στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών (άρθρο 56 ΣΛΕΕ - πρώην 49 ΣΕΚ), 

το δικαίωµα ελεύθερης εγκατάστασης (άρθρο 49 ΣΛΕΕ - πρώην 43 ΣΕΚ), και την 

ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων (άρθρο 45 ΣΛΕΕ - πρώην 39 ΣΕΚ), 

δηλαδή την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των υπηρεσιών και των 

κεφαλαίων
8
. Από τη νοµολογία του ∆ΕΚ (νυν ∆ικαστηρίου ΕΕ) προκύπτει επίσης 

ότι τα εθνικά µέτρα που ενδέχεται να παρακωλύσουν ή να καταστήσουν λιγότερο 

ελκυστική την άσκηση των θεµελιωδών ελευθεριών που διασφαλίζονται µε τη 

Συνθήκη πρέπει να πληρούν τέσσερις προϋποθέσεις: να εφαρµόζονται κατά τρόπο 

που δεν δηµιουργεί  διακρίσεις, να δικαιολογούνται από επιτακτικούς λόγους 

γενικού συµφέροντος, να είναι κατάλληλα για την επίτευξη του επιδιωκοµένου 

σκοπού και να µην είναι δεσµευτικά πέραν του βαθµού που είναι αναγκαίος για 

                                                 
6 Γνωµοδότηση ΕΑ (Ολοµ.) 11/VΙ/2011, παρ. 3 επ. 
7 Με παραποµπή στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 24.6.2004, Barême d’honoraires de l’Ordre des 

Architectes belges, παρ. 99, όπου η Επιτροπή έκρινε ότι η θέσπιση κατώτατων αµοιβών σε καµία περίπτωση δεν 

συνάδει µε την αρχή της αναλογικότητας. 
8 Βλ. Ζιάµο εις Σκουρή, Ερµηνεία Συνθηκών, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα – Κοµοτηνή 2003, σ. 572.  
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την επίτευξη του σκοπού αυτού
9
. Επίσης, η αρχή του κράτους προέλευσης ισχύει 

και στον τοµέα των υπηρεσιών
10

. 

7. Η αρχή της αναλογικότητας είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένη (άρθρο 25 § 1 Σ 

και ΕΣ∆Α). Η εν λόγω αρχή διέπει την πρόσφατη νοµολογία των ∆ικαστηρίων 

(εθνικών και ευρωπαϊκών, ακυρωτικών και ουσίας), καθώς και των ανεξάρτητων 

αρχών, και έχει ιδιαίτερη σηµασία στο σύστηµα προστασίας των θεµελιωδών 

δικαιωµάτων. Θέτει τα ακραία όρια ως προς τους νοµοθετικούς περιορισµούς των 

συνταγµατικών θεµελιωδών δικαιωµάτων και επιτάσσει ότι µεταξύ του νόµιµου 

σκοπού που επιδιώκει ένας περιορισµός του δικαιώµατος και του συγκεκριµένου 

περιορισµού πρέπει να υπάρχει εύλογη σχέση
11

. Σύµφωνα µε την Ολ. ΑΠ 6/2011: 

«… κατά το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγµατος, όπως τούτο ισχύει µετά την 

αντικατάσταση του κατά την αναθεώρηση του Συντάγµατος 1975 µε το από 6/17 

Απριλίου 2001 Ψήφισµα της Ζ` Αναθεωρητικής Βουλής, "Τα δικαιώµατα του 

ανθρώπου ως ατόµου και ως µέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του 

κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την προστασία του κράτους. Όλα τα 

κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεµπόδιστη και 

αποτελεσµατική άσκηση τους. Οι κάθε είδους περιορισµοί που µπορούν κατά το 

Σύνταγµα να επιβληθούν στα δικαιώµατα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε 

απευθείας από το Σύνταγµα είτε από το νόµο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ 

αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας". Από τη διάταξη αυτή 

προκύπτει, ότι αποδέκτης της επιταγής για σεβασµό της αρχής της αναλογικότητας 

είναι ο κοινός νοµοθέτης, που θεσπίζει περιορισµό ατοµικών δικαιωµάτων 

σύµφωνα µε συνταγµατική επιφύλαξη υπέρ του νόµου, την οποία και υλοποιεί, όχι 

δε και ο δικαστής, ο οποίος, απλώς οφείλει να ελέγχει αν η αρχή αυτή έχει τηρηθεί 

και, σε αρνητική περίπτωση, να αρνείται την εφαρµογή του νόµου ως 

αντισυνταγµατικού. Η εν λόγω δε αρχή, η οποία κατατείνει στην εκλογίκευση των 

επαχθών παρεµβάσεων της κρατικής εξουσίας στα ατοµικά και κοινωνικά 

δικαιώµατα του ανθρώπου και πολίτη, παραβιάζεται όταν η συγκεκριµένη κρατική 

παρέµβαση δεν είναι α) πρόσφορη για την επίτευξη του σκοπού που επιδιώκεται µε 

αυτήν, β) αναγκαία για την επίτευξη του εν λόγω σκοπού, µε την έννοια ότι το αυτό 

αποτέλεσµα δεν µπορεί να επιτευχθεί µε ένα ανώδυνο ή ηπιότερο µέσο, και γ) 

αναλογική εν στενή εννοία, δηλαδή να τελεί σε εσωτερική αλληλουχία προς τον 

επιδιωκόµενο σκοπό, ώστε η αναµενόµενη ωφέλεια να µην είναι ποιοτικά και 

ποσοτικά κατώτερη από τη βλάβη που προκαλείται (Ολ.ΑΠ 6/2009, 27/2008)»
12

. 

∆ηλαδή, σύµφωνα µε την αρχής της αναλογικότητας ελέγχεται α) η 

                                                 
9 Απόφαση ∆ΕΚ της 30.11.1995, Gebhard κατά Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano, 

Συλλ. I-04165, σκ. 37 µε παραποµπή στην απόφαση  της 31ης Μαρτίου 1993, C-19/92, Kraus, Συλλογή 1993, σ. Ι-

1663, σκέψη 32. 
10 Βλ. Ζιάµο εις Σκουρή, Ερµηνεία Συνθηκών, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα – Κοµοτηνή 2003, σ. 576 µε παραποµπή 

στην  απόφαση C-3/95 (Broede).  
11 Πρβλ. Γ. Βασιλακάκη, Η αρχή της αναλογικότητας. O αναιρετικός έλεγχος της εφαρµογής της από τον Άρειο 

Πάγο επί χρηµατικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης, ΝοµΧρ, Ιούλ. – Αύγ. 2008, τεύχος 50 µε παραποµπή σε 

∆αγτόγλου, Ατοµικά ∆ικαιώµατα, τ. Α, σελ. 176 επόµ., του ιδίου, Γενικό ∆ιοικητικό ∆ίκαιο, 4η έκδοση, σελ. 184, 

Στ. Ματθία, Ελλ∆νη 2006. 2. 
12 Βλ. και ΣτΕ (Ολ) 990/2004: «12. Επειδή, η αρχή της αναλογικότητας, απορρέουσα από την έννοια και τους 

θεσµούς του κράτους δικαίου, καθιερώνεται ήδη ρητώς από το Σύνταγµα (άρθρ. 25 παρ. 1) και  συγκαταλέγεται, 

κατά την πάγια νοµολογία του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, µεταξύ των γενικών αρχών του 

κοινοτικού δικαίου. Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, οι επιβαλλόµενοι από τον κοινό νοµοθέτη και τη διοίκηση 

περιορισµοί εις την άσκηση των ατοµικών δικαιωµάτων πρέπει να είναι µόνον οι αναγκαίοι και να συνάπτονται 

προς τον υπό του νόµου επιδιωκόµενο σκοπό. ΄Ενα µέτρο που προβλέπεται από διάταξη νόµου ως κύρωση για 

παράβαση διατάξεως, τότε µόνο αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητος, όταν από το είδος του ή τη φύση του είναι 

προδήλως ακατάλληλο για την επίτευξη του επιδιωκοµένου σκοπού ή όταν οι δυσµενείς συνέπειες του µέτρου τελούν 

σε προφανή δυσαναλογία ή υπερακοντίζουν τον επιδιωκόµενο σκοπό». Βλ. επίσης µειοψηφία. 
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καταλληλότητα του περιορισµού να επιφέρει το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, β) ο 

αναγκαίος χαρακτήρας του (εάν είναι ο λιγότερο επαχθής για τον θιγόµενο 

αποδέκτη του µέτρου), και γ) η συνάφεια και εύλογη σχέση µεταξύ του µέτρου 

και του επιδιωκόµενου σκοπού (δεν πρέπει να συνεπάγεται περισσότερα 

µειονεκτήµατα για τα δικαιώµατα του πολίτη, παρά πλεονεκτήµατα για τα 

συνταγµατικά συµφέροντα, στην προστασία των οποίων αποβλέπει). Σύµφωνα µε 

τη νοµολογία του Αρείου Πάγου, όλα τα µέσα ασκήσεως της κρατικής εξουσίας, 

ο νόµος, η δικαστική απόφαση και η διοικητική πράξη, πρέπει να πληρούν τα τρία 

κριτήρια της αρχής της αναλογικότητας
13

. 

8. Τα ανωτέρω συνεπάγονται στάθµιση µεταξύ του δηµοσίου συµφέροντος από 

την πλήρη απελευθέρωση των επαγγελµάτων και τη συνεπαγόµενη προώθηση του 

ανταγωνισµού, αφενός, και, αφετέρου, της επιτακτικής ανάγκης πλαισίωσης της 

εν λόγω ελευθερίας από ορισµένες εγγυήσεις, προσαρµοσµένες στις απαιτήσεις 

της συγκεκριµένης, εκάστοτε, κατηγορίας υπηρεσιών.  

 

Α. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΟ∆ΥΤΩΝ 

Ι. Το νοµοθετικό πλαίσιο 

9. Οι συγκεκριµένες υπηρεσίες ρυθµίζονται από το Ν. 3409/2005 (ΦΕΚ 

Α΄273/4.11.2005) «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις» και την ΥΑ 

2123/03/28-03-2006 (ΦΕΚ Β΄ 449/13-4-2006).  

10. Ο Οργανισµός Πιστοποίησης Αυτοδυτών (εφεξής Οργανισµός)
14

 είναι το νοµικό 

πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή Οµοσπονδία που ασκεί τις παρακάτω 

δραστηριότητες:  

i) Καταρτίζει πρόγραµµα εκπαίδευσης για καταδύσεις αναψυχής το οποίο 

παρέχει για εφαρµογή σε Παροχείς Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής, 

που αναγνωρίζονται από αυτόν ως ικανοί να παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες, 

σύµφωνα µε το πιστοποιηµένο σχήµα εκπαίδευσης που διαθέτει και 

εφαρµόζει. 

ii) Ελέγχει και εξουσιοδοτεί Παροχείς Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής 

για παροχή τέτοιων υπηρεσιών. 

iii) Εκδίδει πιστοποιητικά εκπαίδευσης στους εκπαιδευόµενους ερασιτέχνες 

και εκπαιδευτές αυτοδύτες που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση 

αυτόνοµης κατάδυσης, σύµφωνα µε το πιστοποιηµένο πρόγραµµά του και 

τηρεί σχετικούς καταλόγους των αναγνωρισµένων από αυτών Παροχέων 

και των προσώπων στα οποία χορηγήθηκαν τα πιστοποιητικά 

εκπαίδευσης.  

11. Για την αναγνώριση
15

 ενός νοµικού προσώπου δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου ή 

Οµοσπονδίας ως Οργανισµού, πρέπει το πρόσωπο αυτό µεταξύ άλλων να: 

i) έχει έδρα σε κράτος µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ)
16

, 

                                                 
13 ΑΠ 45/2005. 
14 Βλ. σχετικά άρθρο 3 Ν. 3409/2005. 
15 Βλ. σχετικά άρθρο 4 Ν. 3409/2005. 
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ii) διατηρεί νόµιµο γραφείο εκπροσώπησης στην Ελλάδα για τη λειτουργία του 

Οργανισµού, 

iii) είναι πιστοποιηµένο από διαπιστευµένο προς τούτο φορέα πιστοποίησης 

προϊόντων των κρατών – µελών του ΕΟΧ. Ο φορέας αυτός θα πρέπει να έχει 

διαπιστευθεί από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης (Ε.ΣΥ.∆.Α.Ε.) ή από άλλο 

εθνικό φορέα διαπίστευσης – µέλος της σχετικής Συµφωνίας Αµοιβαίας 

Αναγνώρισης (MLA) της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη ∆ιαπίστευση (ΕΑ), 

iv) µην έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή εκκαθάρισης, 

v) έχει νόµιµο εκπρόσωπο στην Ελλάδα
17

 ο οποίος µε υπεύθυνη δήλωση
18

 του 

πρέπει να πιστοποιεί ότι δεν ασκεί δραστηριότητες προµηθευτή, 

κατασκευαστή, εκµισθωτή ή πωλητή καταδυτικού εξοπλισµού και δε 

συµµετέχει στην µετοχική δοµή ή στη διοίκηση νοµικού προσώπου που ασκεί 

τέτοιες ή συναφείς προς αυτές δραστηριότητες
19

.  

12. Για την αναγνώριση υποβάλλεται σχετική αίτηση στην αρµόδια ∆ιεύθυνση του 

Υ.Ε.Ν, συνοδευόµενη από τα δικαιολογητικά
20

, τα οποία ορίζονται µε απόφαση 

του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας
21, 22

, που αποδεικνύουν τη συνδροµή των 

παραπάνω προϋποθέσεων, καθώς και από αποδεικτικό είσπραξης τέλους
23

. Η 

απόφαση του Αρχηγού του Λιµενικού Σώµατος
24

 επί της αίτησης αναγνώρισης 

εκδίδεται εντός διµήνου (που δύναται να παραταθεί για έναν ακόµη µήνα
25

) από 

την υποβολή της.  

                                                                                                                                            
16 Ο ΕΟΧ συνδέει τα κράτη µέλη της ΕΕ µε την Ισλανδία, τη Νορβηγία και το Λιχτενστάιν. Τα κράτη αυτά, µαζί 

µε την Ελβετία, είναι µέλη της ΕΖΕΣ. 
17 Ο οποίος πρέπει να είναι πολίτης κράτους-µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή πολίτης 

άλλου κράτους, ο οποίος έχει το δικαίωµα παραµονής και εργασίας στην Ελλάδα [άρθρο 4 παρ. 1 ε) εδάφιο αα] 

και να µην έχει τα πολιτικά του δικαιώµατα, να µην έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, να µην έχει 

υποβληθεί σε στερητική ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση, να µην έχει καταδικαστεί για αδίκηµα, που 

αποτελεί κώλυµα για διορισµό σε δηµόσια θέση στην Ελλάδα και να µην είναι φυγόποινος ή φυγόδικος για τέτοιο 

αδίκηµα [άρθρο 4 παρ. 1 ε) περ. ββ]. 
18 Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 1 περίπτ. στ) υποπερίπτωση εε) της ΥΑ 2123/03/28.3.2006 (ΦΕΚ Β΄ 449) ο 

νόµιµος εκπρόσωπος του Οργανισµού θα πρέπει να υποβάλει «υπεύθυνη δήλωση (…) στην οποία να δηλώνεται ότι 

δεν ασκεί δραστηριότητες προµηθευτή, κατασκευαστή, εκµισθωτή ή πωλητή καταδυτικού εξοπλισµού και δεν 

συµµετέχει στην µετοχική δοµή ή στην διοίκηση νοµικού προσώπου που ασκεί τέτοιες ή συναφείς προς αυτές 

δραστηριότητες». 
19 Άρθρο 4 παρ. 1 ε) περ. γγ) Ν. 3409/2005. 
20 Άρθρο 4 παρ. 2 Ν. 3409/2005 «Με απόφαση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας ορίζονται τα δικαιολογητικά 

που υποβάλλονται µε την αίτηση αναγνώρισης, καθώς και οι εξαιρετικοί λόγοι για τους οποίους µπορεί να παραταθεί 

η προθεσµία έκδοσης της απόφασης για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης αναγνώρισης Οργανισµού από τον 

Αρχηγό Λ.Σ.» 
21 Άρθρο 4 παρ. 3 Ν. 3409/2005 «Η απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. εκδίδεται εντός διµήνου, από την υποβολή της 

αίτησης αναγνώρισης, που, για εξαιρετικούς λόγους, µπορεί να παραταθεί για έναν ακόµη µήνα. Κατά της 

απορριπτικής απόφασης του Αρχηγού Λ.Σ. ασκείται προσφυγή στον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας µέσα σε 

προθεσµία δύο µηνών από την κοινοποίησή της, ο οποίος αποφασίζει µέσα σε προθεσµία δύο, επίσης, µηνών.» 
22 Ο οποίος τώρα έχει µετονοµασθεί σε Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 
23 Αξίας τριών χιλιάδων ευρώ υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Το ποσό αυτό  αναπροσαρµόζεται µε κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εµπορικής Ναυτιλίας. 
24 Άρθρο 4 παρ. 4 Ν. 3409/2005 «Με αιτιολογηµένη απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ., η απόφαση αναγνώρισης 

ανακαλείται:  α) αν εκλείψει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις έκδοσής της ή  β) στην περίπτωση της παρ. 2 του 

επόµενου άρθρου.  Κατά της απόφασης αυτής, ασκείται προσφυγή στον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, µέσα σε 

προθεσµία δύο µηνών από την κοινοποίησή της». 
25 Σύµφωνα µε την ΥΑ 2123/03/28.3-13.4.2006 (ΦΕΚ Β΄ 449), ισχύουν τα ακόλουθα: «Η προβλεπόµενη στην 

παράγραφο 3 άρθρου 4 του ν. 3409/2005 προθεσµία έκδοσης απόφασης για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης 

αναγνώρισης Οργανισµού, δύναται να παραταθεί για έναν (1) µήνα και µόνο για τους εξής λόγους: α) Εάν τα 

δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, χρήζουν κατά την κρίση της Υπηρεσίας, περαιτέρω διερεύνησης και 
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13. Σύµφωνα µε στοιχεία του Λιµενικού Σώµατος
26

, στην Ελλάδα έχουν 

αναγνωρισθεί µε Αποφάσεις του Αρχηγού του Λιµενικού Σώµατος και 

υφίστανται πέντε (5) Οργανισµοί Πιστοποίησης Αυτοδυτών. 

ΙΙ. Το αίτηµα εξαίρεσης και αξιολόγηση αυτού 

14. Με το άρθρο 3, ενότητα 4. [για τον Οργανισµό Πιστοποίησης Αυτοδυτών] του 

ανωτέρω αναφερόµενου σχεδίου Π.∆. ζητείται να παραµείνει  o περιορισµός του 

άρθρου 4 παρ. 1 υποπαρ. ε) περ. γγ)
27

 του Ν. 3409/2005, καθώς και του άρθρου 1 

παρ. 1 υποπαρ. στ) περ. εε) της ΥΑ 2123/03/28.03.2006, που προβλέπουν ότι ο 

νόµιµος εκπρόσωπος του Οργανισµού πρέπει να πιστοποιεί µε υπεύθυνη δήλωσή 

του ότι δεν ασκεί δραστηριότητες προµηθευτή, κατασκευαστή, εκµισθωτή ή 

πωλητή καταδυτικού εξοπλισµού και δε συµµετέχει στην µετοχική δοµή ή στη 

διοίκηση νοµικού προσώπου που ασκεί τέτοιες ή συναφείς προς αυτές 

δραστηριότητες
28

. 

15. Οι λόγοι που προβάλλονται από το Υπουργείο Προστασία του Πολίτη – 

Αρχηγείο Λιµενικού Σώµατος ως επιτακτικοί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος, για 

τη διατήρηση του εν λόγω περιορισµού είναι ότι στα πλαίσια δικαιοσύνης των 

εµπορικών συναλλαγών δεν είναι θεµιτό ο Οργανισµός που ελέγχει και 

εξουσιοδοτεί τους Παροχείς Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής να ασκεί τις 

αναφερόµενες δραστηριότητες. 

16. Ο περιορισµός αυτός βάσει του οποίου αποκλείεται η συµµετοχή σε 

Οργανισµό Πιστοποίησης Αυτοδυτών προσώπων που ασκούν 

δραστηριότητες προµηθευτή, κατασκευαστή, εκµισθωτή ή πωλητή 

καταδυτικού εξοπλισµού, ή που συµµετέχουν στη µετοχική δοµή ή στη 

διοίκηση νοµικού προσώπου που ασκεί τέτοιες ή συναφείς προς αυτές 

δραστηριότητες, συνιστά περιορισµό στην άσκηση επαγγέλµατος και εµπίπτει 

στην περίπτωση του άρθρου 2 παρ. 2 περίπτ. η) του Ν. 3919/2011, που ορίζει ότι 

«[Ως περιορισµοί που καταργούνται νοούνται…] η) Η επιβολή περιορισµών 

σχετιζοµένων µε τη συµµετοχή στη σύνθεση του µετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου, 

συναπτοµένων προς την ύπαρξη ή την έλλειψη ορισµένης επαγγελµατικής 

ιδιότητας». Κατά συνέπεια πρέπει να εκτιµηθεί εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις 

του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 3919/2011 για να µπορέσει να διατηρηθεί ο εν λόγω 

περιορισµός. 

17. Ο επιτακτικός λόγος δηµοσίου συµφέροντος για τη διατήρηση του περιορισµού 

αυτού είναι, ουσιαστικά, η εύρυθµη λειτουργία της σχετικής αγοράς των 

παροχέων καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής, οι οποίοι δεν πρέπει να ελέγχονται 

και να εξουσιοδοτούνται από πρόσωπα που µπορεί να έχουν σχετικό οικονοµικό 

συµφέρον (λόγω προµήθειας, πώλησης, εκµίσθωσης, κ.λπ. του καταδυτικού 

                                                                                                                                            
διευκρίνισης. β) Εάν ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά του προηγούµενου άρθρου δεν υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα, 

για λόγους ανωτέρας βίας». 
26 Επιστολή µε αριθ. πρωτ. 1412/15-02-2012.  
27 Άρθρο 4 παρ.1 υποπ. ε περ. γγ Ν. 3409/2005: «Να µην ασκεί δραστηριότητες προµηθευτή, κατασκευαστή, 

εκµισθωτή η πωλητή καταδυτικού εξοπλισµού και να µην συµµετέχει στη µετοχική δοµή ή στη διοίκηση νοµικού 

προσώπου που ασκεί τέτοιες ή συναφείς προς αυτές δραστηριότητες. Για την αναγνώριση υποβάλλεται σχετική 

αίτηση στην αρµόδια ∆ιεύθυνση του ΥΕΝ συνοδευόµενη από τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδροµή των 

παραπάνω προϋποθέσεων, καθώς και από αποδεικτικό είσπραξης τέλους τριών χιλιάδων ευρώ υπέρ του Ελληνικού 

∆ηµοσίου. Το ανωτέρω ποσό αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών 

και Εµπορικής Ναυτιλίας».  
28 Βλ. υποσηµείωση 28 ανωτέρω. 
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εξοπλισµού). Προκύπτει ότι η διάταξη αυτή σκοπεί στην αποτροπή τυχόν 

περίστασης νόθευσης του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, έµµεσης ή άµεσης 

αθέµιτης προώθησης των προϊόντων των ελεγχόντων, και εν γένει αθέµιτης 

επιρροής κατά την πιστοποίηση των ελεγχοµένων που θα τους επιτρέψει τη 

νόµιµη λειτουργία τους.  

18. Ο περιορισµός αυτός είναι:  

α) πρόσφορος, διότι δεν είναι θεµιτό ο Οργανισµός που ελέγχει και εξουσιοδοτεί 

τους Παροχείς Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής να ασκεί τις αναφερόµενες 

δραστηριότητες, και ο εν λόγω περιορισµός αποτρέπει αποτελεσµατικά αυτή την 

περίπτωση που συνεπάγεται άδικο ανταγωνιστικό µειονέκτηµα στους υπόλοιπους 

δραστηριοποιούµενους στην αγορά καταδυτικού εξοπλισµού, 

β) αναγκαίος, διότι σε περίπτωση µη διατήρησής του οι Παροχείς Καταδυτικών 

Υπηρεσιών Αναψυχής που θα συµµετέχουν στους Οργανισµούς θα µπορούν να 

αποφεύγουν τον έλεγχο και να προβαίνουν, έστω και χωρίς να αποσκοπούν σε 

αυτό, σε επηρεασµό των επιλεγόµενων από τους ελεγχόµενους ειδών καταδυτικού 

εξοπλισµού, και 

γ) αναλογικός προς τη σπουδαιότητα του επιδιωκοµένου να εξυπηρετηθεί 

επιτακτικού λόγου δηµοσίου συµφέροντος, διότι δεν υφίσταται λιγότερο 

παρεµβατικός και εξίσου αποτελεσµατικός περιορισµός που θα µπορούσε να 

διαφυλάξει τον σκοπό αυτό. Για παράδειγµα, µια απλή απαγόρευση αθέµιτης 

προώθησης των προϊόντων των ελεγχόντων δεν θα µπορούσε να καταλάβει τις 

περιπτώσεις έµµεσου πειθαναγκασµού των ελεγχόµενων να προµηθευτούν τα 

προϊόντα των ελεγχόντων, ενώ η πλήρης απαγόρευση πώλησης των προϊόντων 

τους στους ελεγχόµενους, πέραν του ότι συνεπάγεται πρακτικά προβλήµατα 

προσδιορισµού των µελλοντικώς υπό έλεγχο προσώπων, θα συνιστούσε 

,ενδεχοµένως, επαχθέστερο µέτρο εξυπηρέτησης του στόχου αυτού.  

19. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή Ανταγωνισµού γνωµοδοτεί ότι, µπορεί να 

διατηρηθεί ο εν λόγω περιορισµός. 

20. Β. ΠΑΡΟΧΕΑΣ ΚΑΤΑ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

Ι. Το νοµοθετικό πλαίσιο 

21. Οι συγκεκριµένες υπηρεσίες ρυθµίζονται από το Ν. 3409/2005 «Καταδύσεις 

αναψυχής και άλλες διατάξεις» και την ΥΑ 2123/02/28-03-2006 (ΦΕΚ Β΄ 449/13-

4-2006).  

22. Ο Παροχέας Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής (καταδυτικά κέντρα, σχολές 

εκµάθησης υποβρύχιας κολύµβησης, εφεξής Παροχέας) είναι φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο που παρέχει µία ή περισσότερες από τις παρακάτω υπηρεσίες
29

: 

i) Εκπαίδευσης αυτοδυτών σύµφωνα µε το πιστοποιηµένο πρόγραµµα 

εκπαίδευσης του  Οργανισµού από τον οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί. 

ii) Οργανωµένης
30

- καθοδηγούµενης
31

 κατάδυσης.  

                                                 
29 Βλ. σχετικά άρθρο 6 Ν. 3409/2005. 
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iii) Εκµίσθωσης καταδυτικού εξοπλισµού. 

23. Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται από τον Παροχέα κατόπιν άδειας
32

 από την 

αρµόδια Λιµενική Αρχή (πενταετούς διάρκειας
33

) και ασκούνται στην περιοχή 

αρµοδιότητάς της. Μπορούν, επίσης, να ασκούνται και σε περιοχές αρµοδιότητας 

άλλων Λιµενικών Αρχών ύστερα από έγκρισή τους, που παρέχεται αµέσως, 

εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, προστασίας των 

εκπαιδευοµένων ή άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος, οι οποίοι όµως πρέπει να 

αιτιολογούνται επαρκώς
34

. 

Για την έκδοση άδειας Παροχέα
35

 από την αρµόδια Λιµενική Αρχή σε φυσικό 

πρόσωπο
36

, το πρόσωπο αυτό θα πρέπει µεταξύ άλλων: 

− Να είναι Έλληνας υπήκοος και να έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της 

ηλικίας του. Ο Παροχέας µπορεί να είναι επίσης υπήκοος Χώρας 

µέλους της Ε.Ε και του ΕΟΧ, υπό την προϋπόθεση ότι κατέχει 

πιστοποιητικό ελληνοµάθειας. Το λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό 

µπορεί να απασχοληθεί εφόσον έχει βασική γνώση της ελληνικής 

γλώσσας
37

.  

                                                                                                                                            
30 Άρθρο 6 παρ. 2.α) του Ν. 3409/2005 «Οργανωµένη κατάδυση είναι η υπηρεσία µεταφοράς, υποβρύχιας 

συνοδείας, επιτήρησης και υποστήριξης, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, που προσφέρεται από Παροχέα 

Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής σε αυτοδύτες οι οποίοι διαθέτουν προσόντα και εµπειρία σε επίπεδο ανάλογο µε 

την καταδυτική δραστηριότητα».  
31 Άρθρο 6 παρ. 2.β) του Ν. 3409/2005 «Καθοδηγούµενη κατάδυση είναι η οργανωµένη κατάδυση κατά την οποία οι 

αυτοδύτες συνοδεύονται από τον Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής ή προστηθέντα αυτού, εφόσον έχουν 

τα προσόντα που προβλέπονται κατά περίπτωση από τα Ε.Κ.Π.Α [Εθνικά Πρότυπα Καταδύσεων Αναψυχής]». 
32 Άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. 3409/2005 «Με απόφαση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας ορίζονται οι όροι και 

προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας του άρθρου αυτού, οι διαδικασίες ελέγχου από τη Λιµενική Αρχή, οι ειδικές 

απαγορεύσεις και περιορισµοί άσκησης της δραστηριότητας, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την απόδειξη 

της συνδροµής των όρων και των προϋποθέσεων για την έκδοση και την ανανέωση της άδειας, την ισχύ της, η 

µορφή, το περιεχόµενο των πιστοποιητικών και κάθε άλλο σχετικό θέµα.» . 
33 Η οποία µπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστηµα (άρθρο 7 παρ. 4 Ν. 3409/2005). 
34 Βλ. σχετικά άρθρο 7 παρ 3 του Ν. 3409/2005 «Η Λιµενική Αρχή µε έγκριση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης του Υ.Ε.Ν. 

µπορεί, αν υπάρχουν λόγοι ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, προστασίας των εκπαιδευοµένων ή άλλοι λόγοι δηµόσιου 

συµφέροντος, να επιβάλλει, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, τοπικούς ή και χρονικούς περιορισµούς και 

απαγορεύσεις στην παροχή υπηρεσιών από τους Παροχείς Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής». 
35 Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 3409/2005 «Στο Υ.Ε.Ν. τηρείται Μητρώο Αδειών, στο οποίο καταχωρούνται τα 

στοιχεία των Παροχέων Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής. Ο αύξων αριθµός µητρώου καταχωρείται στο έντυπο 

της άδειας. Κάθε αριθµός αντιστοιχεί αποκλειστικά σε έναν Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής και 

παραµένει δεσµευµένος ακόµα και σε περίπτωση παύσης των δραστηριοτήτων του συγκεκριµένου Παροχέα 

Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής ή οριστικής αφαίρεσης της χορηγηθείσας άδειας. Στο Μητρώο καταχωρούνται, 

επίσης, οι ανανεώσεις των αδειών των Παροχέων Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής, οι επιβαλλόµενες σε αυτούς 

Κυρώσεις, καθώς και η προσωρινή ή και οριστική ανάκληση των αδειών». 
36 Σύµφωνα µε την ΥΑ 2123/02/28-03-2006, άρθρο 1, είναι δυνατή η έκδοση άδειας Παροχέα σε νοµικό πρόσωπο 

εφόσον η πραγµατοποίηση της συγκεκριµένης δραστηριότητας προβλέπεται ρητά στο καταστατικό του. Στην 

περίπτωση αυτή οι προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν και στο πρόσωπο ενός τουλάχιστον από τους κατά νόµο 

εκπροσώπους του νοµικού προσώπου ο οποίος δηλώνεται στην Λιµενική Αρχή. Στην άδεια αναγράφεται η 

επωνυµία του νοµικού προσώπου και συµπεριλαµβάνονται τα στοιχεία του νοµίµου εκπροσώπου.  
37 Σύµφωνα µε το άρθρο 6 της ΥΑ 2123/02/28-03-2006, «Οι διατάξεις της παρούσας έχουν εφαρµογή και σε 

αλλοδαπούς υπηκόους των Χωρών µελών της Ε.Ε και του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, υπό την προϋπόθεση 

ότι ο Παροχέας κατέχει πιστοποιητικό ελληνοµάθειας, του πρώτου τουλάχιστον επιπέδου του π.δ. 363/1998 (Α΄ 242), 

που χορηγείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2413/1996 (Α΄ 124). 2. Το λοιπό εκπαιδευτικό 

προσωπικό µπορεί να απασχοληθεί εφόσον έχει βασική γνώση της ελληνικής γλώσσας στο εξής επίπεδο: ανάγνωση, 

προφορική έκφραση και κατανόηση, το οποίο δηλώνεται από τον ίδιο και βεβαιώνεται από τον Παροχέα. 3. Όλα τα 

δικαιολογητικά του άρθρου 2 της παρούσας που υποβάλλονται από τον Παροχέα, θα συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα. Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή, θα συνοδεύονται µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική 

από κρατική αρχή, ή από Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) ή δικηγόρο. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται 

τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αντικαθίστανται από υπεύθυνη 

δήλωση του ενδιαφεροµένου, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου.» 
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− Να είναι εξουσιοδοτηµένο από έναν
38

 τουλάχιστον Οργανισµό 

Πιστοποίησης Αυτοδυτών (εφεξής Οργανισµός) του άρθρου 4 του Ν. 

3409/2005 για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης αυτοδυτών, και 

πιστοποιηµένο από διαπιστευµένο προς τούτο φορέα πιστοποίησης 

προϊόντων των κρατών µελών του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 

(ΕΟΧ) για την παροχή υπηρεσιών οργανωµένης - καθοδηγούµενης 

κατάδυσης ή υπηρεσιών εκµίσθωσης καταδυτικού εξοπλισµού
39

. 

− Να µην έχει καταδικασθεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση, 

κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, 

λαθρεµπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, 

πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήµιση, 

έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονοµική εκµετάλλευση 

της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόµου περί ναρκωτικών και περί 

µεσαζόντων, παράνοµη αλιεία µε χρήση εκρηκτικών ή χηµικών ή 

φυτικών υλών ή συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, 

παράβαση του Α.Ν. 192/1936 και σε οποιαδήποτε ποινή µε την οποία 

καταγνώσθηκε έστω και µερική αποστέρηση των πολιτικών 

δικαιωµάτων, καθώς και να µην διώκεται ως φυγόποινος ή φυγόδικος. 

Επίσης να µην έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και να µην έχει 

υποβληθεί σε στερητική ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση
40

, 

− Να µην συµµετέχει στην µετοχική δοµή ή στη διοίκηση Οργανισµού 

αναγνωρισµένου σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3409/2005
41

. 

− Εφόσον διαθέτει µηχανοκίνητο σκάφος, ιδιόκτητο ή µισθωµένο, τα 

πιστοποιητικά αυτού να είναι σε ισχύ. Να εφαρµόζει την εκάστοτε 

κείµενη εργατική και ασφαλιστική νοµοθεσία για το απασχολούµενο 

σε αυτόν προσωπικό. 

Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται σύµφωνα  µε τα Εθνικά Πρότυπα 

Καταδύσεων Αναψυχής
42

 (Ε.Π.Κ.Α.)  

− Για υπηρεσίες εκπαίδευσης αυτοδυτών, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 

του Οργανισµού από τον οποίο έχουν πιστοποιηθεί. 

− Για υπηρεσίες οργανωµένης- καθοδηγούµενης κατάδυσης, µετά από 

πιστοποίηση των υπηρεσιών του Παροχέα από διαπιστευµένο φορέα 

πιστοποίησης προϊόντων σύµφωνα µε τα εκάστοτε σε ισχύ εθνικά 

πρότυπα παροχής καταδυτικών υπηρεσιών. 

− Για υπηρεσίες εκµίσθωσης καταδυτικού εξοπλισµού, µετά από 

πιστοποίηση του καταδυτικού εξοπλισµού από διαπιστευµένο φορέα 

πιστοποίησης προϊόντων σύµφωνα µε τα εκάστοτε σε ισχύ Ε.Κ.Π.Α 

για τον καταδυτικό εξοπλισµό. 

                                                 
38 Ο Παροχέας µπορεί να εξουσιοδοτηθεί από περισσότερους του ενός Οργανισµούς (άρθρο 7 παρ. 5 Ν. 

3409/2005). 
39 Άρθρο 1, ΥΑ 2123/02/28-03-2006. 
40 Άρθρο 1 παρ.1γ,  ΥΑ 2123/02/28-03-2006. 
41 Βλ. και παραπάνω ενότητα. 
42 Βλ. άρθρο 7 παρ. 1 περίπτωση β. Στις καταδύσεις αναψυχής οπουδήποτε και αν διενεργούνται εφαρµόζονται τα 

εκάστοτε σε ισχύ Ε.Π.Κ.Α (Π.∆., 39/2001) που αφορούν στις ελάχιστες  απαιτήσεις ασφαλείας για την 

εκπαίδευση ερασιτεχνών και εκπαιδευτών αυτοδυτών, στις απαιτήσεις για τους παροχείς υπηρεσιών 

ερασιτεχνικής κατάδυσης, καθώς και στα εξαρτήµατα κατάδυσης και αναπνευστικού εξοπλισµού (άρθρο 2 Ν. 

3409/2005).   



ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 

                      ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

12 

 

ΙΙ. Το αίτηµα εξαίρεσης και αξιολόγηση αυτού 

24. Σύµφωνα µε το υποβληθέν αίτηµα
43

 του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη – 

Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος ζητείται να παραµείνει ο περιορισµός του άρθρου 

1 περίπτ. δ) της Υπουργικής Απόφασης 2123/02/28-03-2006, ο οποίος προβλέπει 

ότι ο Παροχέας Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής πρέπει «να µην 

συµµετέχει στη µετοχική δοµή ή στη διοίκηση Οργανισµού, αναγνωρισµένου 

σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3409/2005», που είναι ο Οργανισµός 

Πιστοποίησης Αυτοδυτών.  

25. Οι λόγοι που προβάλλονται ως επιτακτικοί λόγου δηµόσιου συµφέροντος για τη 

διατήρηση του εν λόγω περιορισµού είναι ότι «στα πλαίσια δικαιοσύνης των 

εµπορικών συναλλαγών», δεν είναι θεµιτό ο Παροχέας να συµµετέχει στη 

µετοχική δοµή ή στη διοίκηση του Οργανισµού Πιστοποίησης Αυτοδυτών ο 

οποίος ελέγχει και εξουσιοδοτεί τους Παροχείς Καταδυτικών Υπηρεσιών 

Αναψυχής να ασκούν τις σχετικές δραστηριότητες. ∆ηλαδή, υποστηρίζεται ότι ο 

ελεγχόµενος (παροχέας) δεν µπορεί ταυτόχρονα να είναι και ελέγχων 

(Οργανισµός Πιστοποίησης), ώστε ο Οργανισµός ως ελεγκτικός µηχανισµός να 

µην σχετίζεται µε κανέναν ιδιωτικό φορέα ο οποίος θα µπορούσε να κατευθύνει 

τον πελάτη-καταναλωτή προς την αγορά προϊόντων καταδυτικού εξοπλισµού 

συγκεκριµένων εταιριών που σχετίζονται µε αυτόν.  

26. Ο περιορισµός αυτός µη συµµετοχής στη µετοχική δοµή ή στη διοίκηση 

Οργανισµού Πιστοποίησης Αυτοδυτών των Παροχέων συνιστά περιορισµό στην 

άσκηση επαγγέλµατος ο οποίος εµπίπτει στην περίπτωση του άρθρου 2 παρ. 2 

περίπτ. η) του νόµου 3919/2011. Εκεί ορίζεται ότι «[Ως περιορισµοί που 

καταργούνται νοούνται…] η) Η επιβολή περιορισµών σχετιζοµένων µε τη 

συµµετοχή στη σύνθεση του µετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου, συναπτοµένων προς 

την ύπαρξη ή την έλλειψη ορισµένης επαγγελµατικής ιδιότητας». Κατά συνέπεια 

πρέπει να εκτιµηθεί εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 

3919/2011 για να µπορέσει να διατηρηθεί ο εν λόγω περιορισµός. 

27. Η µη σώρευση στο ίδιο πρόσωπο των συγκρουόµενων και ασυµβίβαστων 

ιδιοτήτων ελέγχοντος και ελεγχοµένου συνιστά πρόκριµα για την εύρυθµη 

λειτουργία της σχετικής αγοράς των Παροχέων Καταδυτικών Υπηρεσιών 

Αναψυχής, και καθώς αυτή σχετίζεται µε την υγεία και την ασφάλεια των τελικών 

καταναλωτών των υπηρεσιών αυτών, συνιστά όντως επιτακτικό λόγο δηµοσίου 

συµφέροντος για τη διατήρηση του περιορισµού αυτού. Αντιθέτως, δεν θα ήταν 

θεµιτό κάποιος Παροχέας ουσιαστικά να είναι ταυτόχρονα και ελεγχόµενος (ως 

Παροχέας Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής) και ελέγχων (ως Οργανισµός 

Πιστοποίησης Αυτοδυτών). 

28. Ο περιορισµός αυτός είναι: 

α) πρόσφορος, διότι είναι κατάλληλος για την αποτροπή της προαναφερθείσας 

σύγκρουσης συµφερόντων, 

β) αναγκαίος, διότι σε περίπτωση µη διατήρησής του η αποτροπή της εν λόγω 

σύγκρουσης συµφερόντων δεν θα ήταν δυνατή, ενώ ορισµένοι Παροχείς θα 

καλούνταν να αυτοαξιολογηθούν και να πιστοποιηθούν κατ’ αυτό τον τρόπο, και 

                                                 
43 Επισηµαίνεται ότι για το επάγγελµα αυτό δεν έχει αποσταλεί Σχέδιο Προεδρικού ∆ιατάγµατος. 
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γ) αναλογικός προς τη σπουδαιότητα του επιδιωκοµένου να εξυπηρετηθεί 

επιτακτικού λόγου δηµοσίου συµφέροντος, διότι δεν υφίσταται λιγότερο 

παρεµβατικός και εξίσου αποτελεσµατικός περιορισµός που θα µπορούσε να 

διαφυλάξει επαρκώς και αποτελεσµατικά το σκοπό αυτό.  

29. Κατά συνέπεια, µπορεί να διατηρηθεί ο εν λόγω περιορισµός. 

 

Γ. ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

Ι. Το νοµοθετικό πλαίσιο 

30. Η συγκεκριµένη δραστηριότητα ρυθµίζεται από την ΥΑ 3131.1/03/99/06-04-

1999, Έγκριση του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθ. 20 "Ταχύπλοα 

(ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά θαλάσσια µέσα αναψυχής" (ΦΕΚ Β΄ 444/26-04-

1999). 

31. Σύµφωνα µε τον ανωτέρω Κανονισµό, εκµισθωτής θαλάσσιων µέσων αναψυχής 

είναι το πρόσωπο εκείνο που είναι εφοδιασµένο από τη Λιµενική Αρχή µε άδεια 

για να εκµισθώνει, µε την καταβολή αντιτίµου, τα θαλάσσια µέσα αναψυχής που 

προβλέπει το άρθρο 1 της ΥΑ 3131.1/03/99/06-04-1999. Ειδικότερα, τα θαλάσσια 

µέσα αναψυχής είναι τα εξής: Ταχύπλοο ή ταχυκίνητο σκάφος, Θαλάσσιο σκι, 

θαλάσσιο αλεξίπτωτο, θαλάσσιο έλκηθρο, θαλάσσιο δακτυλίδι, θαλάσσιο 

µοτοποδήλατο, ιστιοσανίδα, aqua scooter, seabuggy, mini cruiser, κανό, καυάκ, 

hover craft, acrylicraft, catamaran, θαλάσσιο ποδήλατο, µηχανοκίνητη λέµβος, 

ιστιοπλοϊκή λέµβος, µηχανοκίνητο µέσο αναψυχής, και µη µηχανοκίνητο µέσο 

αναψυχής. 

32. Σύµφωνα µε το άρθρο 22 της ανωτέρω ΥΑ, για την εκµίσθωση των θαλάσσιων 

µέσων αναψυχής απαιτείται σχετική άδεια. Η άδεια εκδίδεται από το κατά τόπο 

αρµόδιο Κεντρικό Λιµεναρχείο, Λιµεναρχείο, Υπολιµεναρχείο σε θέση (πόστο) 

«από τις καθορισθείσες ή καθοριζόµενες, εφόσον συντρέχει εκτάκτως περίπτωση, 

από την Επιτροπή του άρθρου 35»
44

. Για κάθε φυσικό πρόσωπο εκδίδεται µία 

µόνο άδεια εκµίσθωσης, η οποία ισχύει για το χρονικό διάστηµα παραχώρησης 

χρήσης του χώρου που αναγράφεται στη βεβαίωση/πράξη του φορέα. Η άδεια 

ανανεώνεται εντός ανατρεπτικής προθεσµίας τεσσάρων (4) µηνών από τη λήξη 

της ισχύος της για το χρονικό διάστηµα παραχώρησης χρήσης του χώρου που 

                                                 
44 Η Επιτροπή αυτή που προβλέπεται στο άρθρο 35 της ΥΑ 3131.1/03/99/06-04-1999 αποτελείται από τον 

προϊστάµενο της Λιµενικής Αρχής, έναν εκπρόσωπο της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και έναν εκπρόσωπο του 

ΟΤΑ ή του ΕΟΤ ή του Λιµενικού Ταµείου ή Λιµενικού Οργανισµού κατά περίπτωση (άρθρο 35 παρ. 1). Επίσης, 

σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 35 της ΥΑ «Συγκρότηση Επιτροπής – Αρµοδιότητες» η εν λόγω Επιτροπή 

είναι «αρµόδια να κρίνει για: α) το χαρακτηρισµό χώρου ως πολυσύχναστου ή µη για να θεωρηθεί ή όχι ως λουτρική 

εγκατάσταση κατά τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου του αλεξίπτωτου β) τη δυνατότητα ανύψωσης/καθόδου του 

αλεξίπτωτου από/σε πλωτή εξέδρα πλησίον της ακτής κατά τις διατάξεις της παραγρ. 18γ του άρθρου 7. γ) τον 

καθορισµό των ορίων των κατοικηµένων περιοχών κατά τις διατάξεις της υποπαραγρ. 2η του άρθρου 10. δ) τα είδη 

των θαλάσσιων µέσων αναψυχής και το µέγιστο αριθµό τους (µονάδες) ανά είδος, κατά εκµισθωτή, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 22. ε) τη θέση του δίαυλου κατά τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 27. 

στ) την ικανοποίηση ή όχι αιτήµατος κατά τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 22 και των άρθρων 28, 29 και 30 

κατά περίπτωση. ζ) την ικανοποίηση ή όχι αιτήµατος κατά τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 23. η) τη 

δυνατότητα µείωσης της απόστασης από την ακτογραµµή κατά τις διατάξεις των παρ. 5α και 5γ του άρθρου 6, 17α 

και 17γ του άρθρου 7, 12α και 12γ του άρθρου 8, 12α και 12γ του άρθρου 9 Και 4α και 4γ του άρθρου 20. θ) κάθε 

άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού». 
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αναγράφεται στη νέα βεβαίωση/πράξη του φορέα µε την υποβολή στη Λιµενική 

Αρχή των απαιτούµενων δικαιολογητικών
45

,
46

. 

33. Τα είδη των θαλάσσιων µέσων αναψυχής και ο µέγιστος αριθµός τους (µονάδες) 

κρίνονται από την ως άνω Επιτροπή η οποία λαµβάνει για το σκοπό αυτό υπόψη 

της ενδεικτικά την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την ασφάλεια και ησυχία των 

λουόµενων, την αποφυγή ενδεχόµενων προστριβών µεταξύ εκµισθωτών λόγω 

γειτνίασης, την ενδεχόµενη δηµιουργία λειτουργικών προβληµάτων από την 

παράλληλη ή και ταυτόχρονη χρησιµοποίηση (κυκλοφορία) όµοιων ή άλλων 

ειδών θαλάσσιων µέσων αναψυχής στη συγκεκριµένη ή και ευρύτερη θαλάσσια 

περιοχή και την προστασία του περιβάλλοντος ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες και 

ιδιοµορφίες κάθε περιοχής
47

. 

34. Η άδεια εκµίσθωσης θαλάσσιων µέσων αναψυχής µπορεί να εκδίδεται και σε 

νοµικό πρόσωπο
48

. Η άδεια ανακαλείται µεταξύ άλλων όταν αυτό επιβάλλεται για 

λόγους προστασίας του δηµόσιου συµφέροντος. 

35. Σε έκτακτες περιπτώσεις, ο Προϊστάµενος της Λιµενικής Αρχής, µετά από 

έγκριση της ∆ιεύθυνσης Λιµενικής Αστυνοµίας του ΥΕΝ, µπορεί να επιβάλλει µε 

αιτιολογηµένη απόφασή του περιορισµούς που έχουν σχέση µε το χρόνο, τον 

                                                 
45 Άρθρο 22 παρ. 10 της ΥΑ 3131.1/03/99/06-04-1999. 
46 Άρθρο 22 παρ. 11 της ΥΑ 3131.1/03/99/06-04-1999 «Η αξία της χορηγούµενης ή ανανεούµενης ή 

θεωρούµενης/ανανεούµενης κατά τις διατάξεις του άρθρου 37, άδειας εκµίσθωσης µη µηχανοκίνητων θαλάσσιων 

µέσων, ανεξάρτητα από τον αριθµό των µέσων (µονάδων), καθορίζεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχµές για 

κάθε έτος ισχύος της άδειας και αποτελεί έσοδο του Ειδικού Λογαριασµού Κεφαλαίου Λιµενικής Αστυνοµίας της 

Λιµενικής Αρχής. Εάν στην άδεια εκµίσθωσης περιλαµβάνονται και µηχανοκίνητα θαλάσσια µέσα αναψυχής η αξία 

της άδειας καθορίζεται σε σαράντα χιλιάδες (40.000) δραχµές για κάθε έτος ισχύος της άδειας, ενώ εάν 

περιλαµβάνονται και Θαλάσσια µοτοποδήλατα η αξία της άδειας καθορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) δραχµές.» 
47 Η διαδικασία για την εξέταση του αιτήµατος έκδοσης της άδειας γίνεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο ο 

ενδιαφερόµενος υποβάλλει στη Λιµενική Αρχή αίτηση στην οποία περιγράφει λεπτοµερώς όλα τα θαλάσσια µέσα 

αναψυχής που θα χρησιµοποιήσει, αναγράφει τη  συγκεκριµένη θέση (πόστο) και τις εναλλακτικές, εφόσον 

επιθυµεί, θέσεις που ζητά να δραστηριοποιηθεί καθώς και το σηµείο (χώρο-θέση) εκκίνησης των θαλάσσιων 

µηχανοκίνητων µέσων αναψυχής (από τον αιγιαλό, πλωτή εξέδρα, ναύδετο, πλοίο). Εφόσον το σηµείο εκκίνησης 

θα είναι η πλωτή εξέδρα υποβάλλει και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 

28. Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός του πρώτου εξαµήνου κάθε ηµερολογιακού έτους. Αίτηση που υποβάλλεται 

µετά την τελευταία ηµέρα  του έκτου µήνα δεν εξετάζεται. Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας δεν είναι 

δυνατή η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών στο προαναφερόµενο χρονικό διάστηµα, µπορεί αυτή να 

κατατεθεί και µετά το πέρας αυτού, µε την προϋπόθεση επαρκούς αιτιολόγησης. Η έγκριση ή µη του σχετικού 

αιτήµατος, δίδεται µε Απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ., κατόπιν εµπεριστατωµένης εισήγησης της οικείας Λιµενικής 

Αρχής. Ακριβές και θεωρηµένο από τη Λιµενική Αρχή αντίγραφο της παραπάνω αίτησης υποβάλλει ο 

ενδιαφερόµενος και στο φορέα που έχει την οικονοµική εκµετάλλευση της θέσης ή των θέσεων που ζητά να 

δραστηριοποιηθεί.  
48  Εκτός από φυσικό πρόσωπο «Άδεια εκµίσθωσης θαλάσσιων µέσων αναψυχής εκδίδεται και για νοµικό πρόσωπο 

εφόσον από τις ισχύουσες διατάξεις επιτρέπεται η πραγµατοποίηση τέτοιων εργασιών και προβλέπεται ρητά από το 

καταστατικό του. Στην περίπτωση αυτή οι προϋποθέσεις και τα προσόντα, πρέπει να συντρέχουν απο πρόσωπο ενός 

τουλάχιστον από τους κατά νόµο η κατ` ανάθεση, εκπροσώπους του νοµικού προσώπου, ο οποίος δηλώνεται στη 

Λιµενική Αρχή. Η άδεια εκδίδεται στο όνοµα του νοµικού προσώπου. Προκειµένου περί ξενοδοχειακής µονάδας δεν 

απαιτείται η ανωτέρω ρητή πρόβλεψη στο καταστατικό της, το οριζόµενο όµως από αυτή πρόσωπο συγκεντρώνει τις 

προϋποθέσεις και τα προσόντα, ανάλογα, που ορίζονται στο παρόν άρθρο. Στη περίπτωση αυτή η άδεια εκδίδεται στο 

όνοµα της ξενοδοχειακής µονάδας. " Επιτρέπεται σε νοµικό πρόσωπο, καθώς και σε ξενοδοχειακή µονάδα, η 

δήλωση στη Λιµενική Αρχή περισσοτέρων του ενός προσώπων, από τους κατά νόµο ή κατ` ανάθεση εκπροσώπους 

του, που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις και κατέχουν τα προσόντα, για την εκµίσθωση θαλάσσιων µέσων 

αναψυχής. Ο χρόνος (ηµέρες ώρες) εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου ή της ξενοδοχειακής µονάδας για κάθε 

ένα από τα προαναφερόµενα πρόσωπα δηλώνεται από το νοµικό πρόσωπο ή την ξενοδοχειακή µονάδα και 

αναγράφεται στην άδεια"» [άρθρο 22 παρ. 8 της ΥΑ 3131.1/03/99/06-04-1999, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 

2 της ΥΑ  2122/02/04] (ΦΕΚ Β` 101/23.1.2004). Σε περίπτωση δε «… θανάτου ή αλλαγής ή αποχώρησης για 

οποιαδήποτε αιτία, του εκπρόσωπου του νοµικού προσώπου, στον οποίο συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις του παρόντος 

άρθρου, αν η που πρόκειται να συνεχισθεί, επιτρέπεται η αντικατάσταση της άδειας εκµίσθωσης εφόσον ο νέος 

εκπρόσωπος, κατά τις διατάξεις της παρ. 8, συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις και τα προσόντα, ανάλογα, του παρόντος 

άρθρου» (άρθρο 22 παρ. 10 της ΥΑ). 
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τόπο και τον τρόπο απασχόλησης των θαλάσσιων µέσων αναψυχής, ιδίως των 

µηχανοκίνητων και ιδιαίτερα των θαλάσσιων µοτοποδηλάτων
49

. 

36. Για λόγους, µεταξύ άλλων, προστασίας των λουόµενων, ασφάλειας της 

ναυσιπλοΐας, αποφυγής οποιασδήποτε µορφής ατυχηµάτων, η απόσταση µεταξύ 

των θέσεων (πόστων) επί του αιγιαλού των εκµισθωτών, απαγορεύεται να είναι 

µικρότερη των τριακοσίων (300) µέτρων
50, 51, 52

. 

ΙΙ. Το αίτηµα εξαίρεσης και αξιολόγηση αυτού 

37. Με το άρθρο 3 του σχεδίου Π.∆. ζητείται α) να παραµείνει ο περιορισµός του 

άρθρου 22 παρ. 1 εδ. α΄ και β΄ της ΥΑ 3131.1/03/99/06-04-1999, που προβλέπει 

τη χορήγηση προηγούµενης διοικητικής άδειας για την εκµίσθωση θαλάσσιων 

µέσων αναψυχής, ενώ µε το άρθρο 4 του ίδιου σχεδίου Π.∆. ζητείται β) να 

παραµείνει ο περιορισµός του άρθρου 22 παρ. 1 εδ. β΄ της ΥΑ 3131.1/03/99/06-

04-1999, που προβλέπει ότι η άδεια του εκµισθωτή θαλάσσιων µέσων αναψυχής 

που εκδίδεται από το κατά τόπο αρµόδιο Κεντρικό Λιµεναρχείο, Λιµεναρχείο, 

Υπολιµεναρχείο ισχύει µόνο στην περιοχή της Λιµενικής Αρχής που την εξέδωσε, 

γ) να παραµείνει ο περιορισµός του άρθρου 22 παρ. 1 εδ. δ΄ της ΥΑ 

3131.1/03/99/06-04-1999, που προβλέπει ότι τα είδη των θαλάσσιων µέσων 

αναψυχής και ο µέγιστος αριθµός τους (µονάδες) κρίνονται από Επιτροπή της 

αρµόδιας Λιµενικής Αρχής και δ) να παραµείνει ο περιορισµός του άρθρου 22 

παρ. 6 της ΥΑ 3131.1/03/99/06-04-1999, που προβλέπει ότι η απόσταση µεταξύ 

των θέσεων (πόστων) επί του αιγιαλού των εκµισθωτών θαλασσίων µέσων 

αναψυχής, απαγορεύεται να είναι µικρότερη των τριακοσίων (300) µέτρων
53

. 

38. Οι λόγοι που προβάλλονται από το αρµόδιο Υπουργείο για τη διατήρηση των εν 

λόγω περιορισµών είναι αυτοί της δηµόσιας τάξης και ασφάλειας. Για τους 

ανωτέρω περιορισµούς υπό γ) και δ), οι λόγοι που προβάλλονται σχετίζονται 

ειδικότερα και µε την προστασία της ζωής και της ακεραιότητας των λουοµένων 

και την ασφαλή µετακίνηση των θαλάσσιων µέσων αναψυχής, ενώ, ως λόγος για 

τη διατήρηση της αδειοδότησης προβάλλεται και η δυνατότητα άµεσης 

επιβεβαίωσης της νοµιµότητας του εκµισθωτή θαλάσσιων µέσων αναψυχής. 

39. Η απαίτηση για έκδοση προηγούµενης διοικητικής άδειας για την 

εκµίσθωση θαλάσσιων µέσων αναψυχής εµπίπτει στην περίπτωση του άρθρου 3 

παρ. 1 του Ν. 3919/2011, που ορίζει ότι «Η απαίτηση προηγούµενης διοικητικής 

άδειας για την άσκηση επαγγέλµατος (…), όταν η χορήγηση της άδειας αυτής 

συναρτάται προς την, αντικειµενικώς διαπιστούµενη κατά δεσµία αρµοδιότητα, 

συνδροµή νόµιµων προϋποθέσεων, παύει να ισχύει (…)». Κατά συνέπεια πρέπει να 

                                                 
49 Άρθρο 22 παρ. 5 της ΥΑ 3131.1/03/99/06-04-1999. 
50 Άρθρο 22 παρ. 6 της ΥΑ 3131.1/03/99/06-04-1999. 
51 Άρθρο 22 παρ. 7 της ΥΑ 3131.1/03/99/06-04-1999 «Η διάταξη της προηγούµενης παρ. δεν έχει εφαρµογή για 

κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα κατά την έννοια της παραγρ, 1Α του άρθρου 2 του Ν. 2160/93 (Α 118), τα οποία 

σύµφωνα µε το ειδικό σήµα ή την άδεια λειτουργίας τους έχουν αριθµό κλινών εξήντα (60) και άνω, εφόσον οι 

εγκαταστάσεις τους είναι συνέχεια της παραλίας ή του αιγιαλού και η χορηγούµενη άδεια αφορά εκµίσθωση 

θαλάσσιων µέσων αποκλειστικά και µόνο για τους πελάτες τους». Άρθρο 22 παρ. 14 της ΥΑ 3131.1/03/99/06-04-

1999 «Εντός του παραχωρούµενου µε τη βεβαίωση/πράξη του φορέα χώρου του αιγιαλού για τις ανάγκες του 

εκµισθωτή θαλάσσιων µέσων αναψυχής απαγορεύεται να διενεργείται παράλληλη εκµετάλλευση, δηλαδή τοποθέτηση 

καθισµάτων ανακλίντρων ή µέσων προφύλαξης από τον ήλιο κ.λπ.». 
52 Η διάταξη αυτή είναι µεταγενέστερη του άρθρου 15 παρ. 40 του Ν. 2166/1993. 
53 ∆ιευκρινίζεται ότι δεν υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα διατήρησης του περιορισµού ενός φυσικού προσώπου να 

λάβει περισσότερες της µιας άδειες και κατά συνέπεια πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει καταργηθεί κατά τις διατάξεις 

του Ν. 3919/2011. 
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εκτιµηθεί εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 3919/2011 

για να µπορέσει να διατηρηθεί ο εν λόγω περιορισµός. 

40. Ο επιτακτικός λόγος δηµοσίου συµφέροντος για τη διατήρηση του καθεστώτος 

προηγούµενης διοικητικής άδειας είναι η δηµόσια τάξη και ασφάλεια που 

σχετίζονται µε την προστασία της ζωής και της ακεραιότητας των λουοµένων και 

την ασφάλεια των επιβαινόντων σε θαλάσσια µέσα αναψυχής, δεδοµένου ότι 

µόνο µε τον προηγούµενο έλεγχο της ∆ιοίκησης εξασφαλίζεται η συνδροµή των 

προβλεπόµενων στο νόµο προϋποθέσεων επαγγελµατικής ακεραιότητας και 

ικανότητας που πρέπει να διαθέτουν τα εµπλεκόµενα µε τις ως άνω 

δραστηριότητες πρόσωπα. Ειδικότερα, ο προηγούµενος αστυνοµικός έλεγχος 

προϋποθέτει τη δυνατότητα επί τόπου διαπίστωσης, βάσει της άδειας, της 

συνδροµής των νοµίµων προϋποθέσεων στο πρόσωπο του εκµισθωτή θαλάσσιων 

µέσων αναψυχής. 

41. Η διατήρηση έκδοσης προηγούµενης διοικητικής άδειας για την άσκηση του ως 

άνω επαγγέλµατος συνάδει µε την αρχή της αναλογικότητας καθώς αποτελεί 

αναγκαίο και πρόσφορο µέσο για τη διασφάλιση της δηµόσιας τάξης και 

ασφάλειας, εφόσον δεν υφίσταται άλλος τρόπος λιγότερο παρεµβατικός και 

εξίσου αποτελεσµατικός για τον προληπτικό έλεγχο των προσώπων που 

ενδιαφέρονται να ασκήσουν την ως άνω επαγγελµατική δραστηριότητα, χωρίς 

παράλληλα να θίγεται το δικαίωµα της επαγγελµατικής τους ελευθερίας, εφόσον 

οι άδειες εκδίδονται σε εύλογο χρόνο που δεν υπερβαίνει τους τρεις µήνες.   

42. Κατά συνέπεια, µπορεί να διατηρηθεί η εν λόγω απαίτηση για την έκδοση 

προηγούµενης διοικητικής άδειας. 

43. Ο περιορισµός στην επαγγελµατική ελευθερία που συνίσταται στην ισχύ της 

άδειας εκµίσθωσης θαλάσσιων µέσων αναψυχής µόνο στην περιοχή της 

Λιµενικής Αρχής που την εξέδωσε, συνιστά γεωγραφικό περιορισµό στην 

άσκηση επαγγέλµατος που εµπίπτει στην περίπτωση του άρθρου 2 παρ. 2 περίπτ. 

γ) του Ν. 3919/2011, η οποία ορίζει ότι «[Ως περιορισµοί που καταργούνται 

νοούνται…] γ) Η απαγόρευση για ένα πρόσωπο της ασκήσεως επαγγέλµατος έξω 

από ορισµένο γεωγραφικό διαµέρισµα, εντός του οποίου και µόνο είναι αυτή 

επιτρεπτή». Κατά συνέπεια, πρέπει να εκτιµηθεί εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις 

του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 3919/2011 για να µπορέσει να διατηρηθεί ο εν λόγω 

περιορισµός.  

44. Ο επιτακτικός λόγος δηµοσίου συµφέροντος για τη διατήρηση του περιορισµού 

αυτού είναι η δηµόσια τάξη και ασφάλεια που σχετίζονται µε την προστασία της 

ζωής και της ακεραιότητας των λουοµένων και την ασφαλή µετακίνηση των 

θαλάσσιων µέσων αναψυχής.   

45. Ο περιορισµός αυτός είναι:  

α) πρόσφορος, διότι µόνο η πλησιέστερη προς το σηµείο εκµίσθωσης θαλάσσιων 

µέσων αναψυχής Λιµενική Αρχή µπορεί να ασκεί αποτελεσµατικά το σχετικό 

έλεγχο  και αστυνόµευση µε το ανθρώπινο δυναµικό της και τα υλικά της µέσα 

(βάσει και της γνώσης της περιοχής), 

β) αναγκαίος, διότι είναι απαραίτητος ο έλεγχος της µίσθωσης θαλάσσιων µέσων 

αναψυχής από την αρµόδια και σε χωρική εγγύτητα Λιµενική Αρχή,  
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γ) αναλογικός προς τη σπουδαιότητα του επιδιωκοµένου να εξυπηρετηθεί 

επιτακτικού λόγου δηµοσίου συµφέροντος, διότι δεν υφίσταται λιγότερο 

παρεµβατικός και εξίσου αποτελεσµατικός περιορισµός που θα µπορούσε να 

διαφυλάξει τον σκοπό αυτό.  

46. Ο εν λόγω περιορισµός δεν εισάγει διάκριση ανάλογα µε την ιθαγένεια ή, όσον 

αφορά τις επιχειρήσεις, ανάλογα µε την έδρα τους. 

47. Κατά συνέπεια, µπορεί να  διατηρηθεί ο εν λόγω περιορισµός. 

48. Όσον αφορά στον περιορισµό στα είδη των θαλάσσιων µέσων αναψυχής (και 

ο µέγιστος αριθµός τους -µονάδες-) από Επιτροπή της αρµόδιας Λιµενικής Αρχής, 

συνιστά περιορισµό στην άσκηση επαγγέλµατος και εµπίπτει στην περίπτωση του 

άρθρου 2 παρ. 2 περίπτ. στ), που ορίζει ότι «[Ως περιορισµοί που καταργούνται 

νοούνται…] στ) Η πρόβλεψη (…) απαγόρευσης διάθεσης είδους αγαθών από 

ορισµένη κατηγορία επαγγελµατικών εγκαταστάσεων». Κατά συνέπεια πρέπει να 

εκτιµηθεί εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 3919/2011 

για να µπορέσει να διατηρηθεί ο εν λόγω περιορισµός. 

49. Ο επιτακτικός λόγος δηµοσίου συµφέροντος για τη διατήρηση του περιορισµού 

αυτού είναι η δηµόσια τάξη και ασφάλεια και ειδικότερα:  

i) η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, δεδοµένου ότι από τις ιδιοµορφίες του φυσικού 

χώρου στον οποίο θα λάβει χώρα η δραστηριότητα µπορεί να εξαρτάται και το 

είδος των θαλάσσιων µέσων αναψυχής που είναι κατάλληλα (είτε λόγω των 

απαιτούµενων χειρισµών κατά την έλξη, είτε για λόγους όγκου, κ.ά.), αλλά 

και ο αριθµός αυτών.  

ii) η ασφάλεια και ησυχία των λουοµένων και των χρηστών των θαλάσσιων 

µέσων αναψυχής,  

iii) η ενδεχόµενη δηµιουργία λειτουργικών προβληµάτων από την παράλληλη ή 

και ταυτόχρονη χρησιµοποίηση (κυκλοφορία) ειδών θαλάσσιων µέσων 

αναψυχής στη συγκεκριµένη ή και ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, και  

iv) η προστασία του περιβάλλοντος ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες και 

ιδιοµορφίες κάθε περιοχής. 

 

50. Ο περιορισµός αυτός είναι:  

α) πρόσφορος, διότι µε αυτό τον τρόπο δεν θα δηµιουργείται επικίνδυνος 

συνωστισµός λόγω πολλών διαφορετικών ειδών και του αριθµού των θαλασσίων 

µέσων σε µία περιοχή λουοµένων, 

β) αναγκαίος, διότι είναι απαραίτητος για τους παραπάνω λόγους ο από την 

αρµόδια Λιµενική Αρχή έλεγχος ειδών και µέγιστου αριθµού των θαλασσίων 

µέσων, και 

γ) αναλογικός προς τη σπουδαιότητα του επιδιωκοµένου να εξυπηρετηθεί 

επιτακτικού λόγου δηµοσίου συµφέροντος, διότι δεν υφίσταται λιγότερο 

παρεµβατικός και εξίσου αποτελεσµατικός περιορισµός που θα µπορούσε να 

διαφυλάξει τον σκοπό αυτό.  
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51. Ο εν λόγω περιορισµός δεν εισάγει διάκριση ανάλογα µε την ιθαγένεια ή, όσον 

αφορά τις επιχειρήσεις, ανάλογα µε την έδρα τους. 

52. Ως εκ τούτου, µπορεί να διατηρηθεί ο εν λόγω περιορισµός. 

53. ΄Οσον αφορά τον περιορισµό της απόστασης µεταξύ των θέσεων (πόστων) 

επί του αιγιαλού των εκµισθωτών θαλασσίων µέσων αναψυχής σε όχι 

µικρότερη από τριακόσια (300) µέτρα συνιστά περιορισµό στην άσκηση 

επαγγέλµατος και εµπίπτει στην περίπτωση του άρθρου 2 παρ. 2 περίπτ. δ), που 

ορίζει ότι «[Ως περιορισµοί που καταργούνται νοούνται…] δ) Η επιβολή της 

υπάρξεως ελάχιστων αποστάσεων µεταξύ των εγκαταστάσεων προσώπων που 

ασκούν το επάγγελµα». Κατά συνέπεια πρέπει να εκτιµηθεί εάν πληρούνται οι 

προϋποθέσεις του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 3919/2011 για να µπορέσει να 

διατηρηθεί ο εν λόγω περιορισµός. 

54. Ο επιτακτικός λόγος δηµοσίου συµφέροντος για τη διατήρηση του περιορισµού 

αυτού είναι η δηµόσια τάξη και ασφάλεια και ειδικότερα:  

i) η προστασία των λουοµένων,  

ii) η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, 

iii) η αποφυγή οποιασδήποτε µορφής ατυχηµάτων, και 

iv)  η διασφάλιση επαρκούς χώρου επί της παραλίας για τους λουόµενους. 

55. Ο περιορισµός αυτός είναι:  

α) πρόσφορος, διότι µε αυτό τον τρόπο δεν θα δηµιουργείται επικίνδυνος 

συνωστισµός των θαλασσίων µέσων  σε µία περιοχή λουοµένων, 

β) αναγκαίος, διότι είναι απαραίτητο να διαφυλάσσεται η δηµόσια ασφάλεια, ενώ 

τα τριακόσια (300) µέτρα απόστασης µεταξύ των εκµισθωτών θαλασσίων µέσων 

αναψυχής δεν κρίνονται υπερβολικά, και 

γ) αναλογικός προς τη σπουδαιότητα του επιδιωκοµένου να εξυπηρετηθεί 

επιτακτικού λόγου δηµοσίου συµφέροντος, διότι δεν υφίσταται λιγότερο 

παρεµβατικός και εξίσου αποτελεσµατικός περιορισµός που θα µπορούσε να 

διαφυλάξει τον σκοπό αυτό. 

56. Ο εν λόγω περιορισµός δεν εισάγει διάκριση ανάλογα µε την ιθαγένεια ή, όσον 

αφορά τις επιχειρήσεις, ανάλογα µε την έδρα τους. 

57. Συνεπώς, µπορεί να διατηρηθεί ο  εν λόγω περιορισµός. 

 

∆. ΛΕΜΒΟΥΧΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Ι. Το νοµοθετικό πλαίσιο 

58. Οι συγκεκριµένες υπηρεσίες ρυθµίζονται από τον Γενικό Κανονισµό Λιµένα 

αριθ. 17 µε την ΥΑ 3131.1/07/97/03-12-1997 «Για τις λεµβουχικές εργασίες» 

(ΦΕΚ Β΄ 1136/22-12-1997). 

59. Οι λεµβουχικές εργασίες συνίστανται ιδίως στην εκτέλεση µε κόµιστρο 

µεταφορών φορτίων, συσκευασµένων λιπαντελαίων-ορυκτελαίων, εφοδίων 
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γενικά ή προσώπων (πληρώµατα πλοίων, εργατοτεχνίτες, επισκέπτες, επιβάτες, 

ναυτικοί πράκτορες, φύλακες πλοίων ή άλλοι επαγγελµατίες λιµένα), από τις 

αποβάθρες σε επισκευαζόµενα, αγκυροβοληµένα ή παροπλισµένα εντός ή και 

εκτός λιµένα πλοία και αντίστροφα, καθώς και από πλοίο ή αφετηρία κίνησης σε 

άλλη αφετηρία
54

.  

60. Στις λεµβουχικές εργασίες υπάγονται επίσης η πρόσδεση και λύση των πλοίων 

από θαλάσσης και η από ξηράς πρόσδεση και λύση πλοίων εφόσον αυτές οι 

εργασίες τοπικά δεν εκτελούνται διαφορετικά
55

. 

Λεµβούχος νοείται το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που εκµεταλλεύεται ιδιόκτητη 

λέµβο (λάντζα) εγγεγραµµένη στα µητρώα της οικείας Λιµενικής Αρχής
56

, ενώ ως 

λέµβος νοείται µηχανοκίνητο σκάφος το οποίο εκτελεί λεµβουχικές εργασίες
57

.  

61. Για την εκτέλεση των λεµβουχικών εργασιών, τα σκάφη (λάντζες) πρέπει να 

είναι εφοδιασµένα µε σχετική άδεια από την οικεία Λιµενική Αρχή
58

. Η Λιµενική 

Αρχή µπορεί µε απόφασή της να καθορίζει κάθε µήνα, ανάλογα µε τον αριθµό 

των λαντζών του λιµένα της και τις ειδικές συνθήκες της περιοχής, τον τρόπο και 

το χρόνο φυλακής των λαντζών ασφαλείας στο λιµάνι της
59

. Οι λάντζες 

ασφαλείας µπορούν να απασχολούνται κατά τη διάρκεια της φυλακής τους σε 

λεµβουχικές εργασίες, ύστερα από άδεια της Λιµενικής Αρχής µε την 

προϋπόθεση ότι οι κυβερνήτες τους θα διατηρούν συνεχή επαφή µε τη Λιµενική 

Αρχή, για την άµεση χρησιµοποίησή τους, εφόσον απαιτηθεί. 

62. Σύµφωνα µε το άρθρο 12 παρ. 1 της ως άνω ΥΑ, οι αποκλειστικές αφετηρίες 

των λαντζών για την διενέργεια των λεµβουχικών εργασιών καθορίζονται µε 

απόφαση της Λιµενικής Αρχής ανάλογα µε τις ανάγκες του λιµένα ύστερα από 

πρόταση των ενδιαφερόµενων Σωµατείων. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και 

η περιοχή κυκλοφορίας των λαντζών, ανάλογα µε το Πρωτόκολλο Γενικής 

Επιθεωρήσεως (Π.Γ.Ε.), η οποία καταχωρίζεται στη χορηγούµενη από τη 

Λιµενική Αρχή άδεια. Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο η προσέγγιση (άφιξη - 

αναχώρηση) των λαντζών σε άλλο σηµείο του λιµένα, χωρίς άδεια της Λιµενικής 

Αρχής. 

63. Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 15 εδ. α’ της ως άνω ΥΑ, η Λιµενική Αρχή 

διατηρεί το δικαίωµα καθορισµού υποχρεωτικών δροµολογίων των λαντζών, 

εφόσον οι ανάγκες των συναλλασσοµένων και η κίνηση του λιµένα το 

επιβάλλουν. Στην περίπτωση αυτή η Λιµενική Αρχή ρυθµίζει και τους 

αντίστοιχους ναύλους µεταφοράς προσώπων και εµπορευµάτων ύστερα από 

έγκριση του ΥΕΝ κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Γενικού Κανονισµού 

Λιµένα µε αριθ. 2. 

 

 

                                                 
54 Άρθρο 2 παρ. 1 α) της ΥΑ 3131.1/07/97/3.12.1997. 
55 Άρθρο 2 παρ. 2 της ΥΑ 3131.1/07/97/3.12.1997. 
56 Άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑ 3131.1/07/97/3.12.1997. 
57 Άρθρο 2 παρ. 4 της ΥΑ 3131.1/07/97/3.12.1997. 
58 Άρθρο 6 της ΥΑ 3131.1/07/97/3.12.1997. Για τα δικαιολογητικά χορήγησης άδειας λαντζών.  
59 Άρθρο 7 παρ. 1 της ΥΑ 3131.1/07/97/3.12.1997. 
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ΙΙ. Το αίτηµα εξαίρεσης και αξιολόγηση αυτού  

64. Με το άρθρο 3 του σχεδίου Π.∆. ζητείται να παραµείνει α) ο περιορισµός του 

άρθρου 7 παρ. 1 της ΥΑ 3131.1/07/97/03-12-1997, που προβλέπει ότι η Λιµενική 

Αρχή µπορεί µε απόφασή της να καθορίζει κάθε µήνα, ανάλογα µε τον αριθµό 

των λαντζών του λιµένα της και τις ειδικές συνθήκες της περιοχής, τον τρόπο και 

το χρόνο φυλακής των λαντζών ασφαλείας στο λιµάνι της (οι οποίες γίνονται 

αµισθί και µε κυκλικές βάρδιες και αφορά στα µεγάλα λιµάνια κατά βάση), β) ο 

περιορισµός του άρθρου 12 της ΥΑ 3131.1/07/97/03-12-1997, που προβλέπει ότι 

οι αποκλειστικές αφετηρίες των λαντζών για τη διενέργεια των λεµβουχικών 

εργασιών καθορίζονται µε απόφαση της Λιµενικής Αρχής ανάλογα µε τις ανάγκες 

του λιµένα ύστερα από πρόταση των ενδιαφερόµενων σωµατείων, ότι µε την ίδια 

απόφαση καθορίζεται και η περιοχή κυκλοφορίας των λαντζών ανάλογα µε το 

πρωτόκολλο γενικής επιθεώρησης, και ότι απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο η 

προσέγγιση (αναχώρηση- άφιξη) των λαντζών σε άλλο σηµείο του λιµένα, χωρίς 

την άδεια της Λιµενικής Αρχής, και γ) ο περιορισµός του άρθρου 15 εδ. α΄ της 

ΥΑ 3131.1/07/97/03-12-1997, που προβλέπει ότι η Λιµενική Αρχή διατηρεί το 

δικαίωµα καθορισµού υποχρεωτικών δροµολογίων των λαντζών εφόσον οι 

ανάγκες των συναλλασσόµενων και η κίνηση του λιµένα το επιβάλλουν. 

65. Οι λόγοι που προβάλλονται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη – 

Αρχηγείο Λιµενικού Σώµατος για τη διατήρηση των εν λόγω περιορισµών είναι 

αυτοί της δηµόσιας τάξης και ασφάλειας. 

66. Ο περιορισµός αυτός µε τον οποίο καθορίζεται από τη Λιµενική Αρχή ο 

τρόπος και ο χρόνος φυλακής των λαντζών ασφαλείας στο λιµάνι της συνιστά 

περιορισµό στην άσκηση επαγγέλµατος ο οποίος µπορεί να εµπίπτει στην 

περίπτωση του άρθρου 2 παρ. 2 περίπτ. ι), που ορίζει ότι «[Ως περιορισµοί που 

καταργούνται νοούνται…] ι) Η επιβολή υποχρέωσης στον ασκούντα το επάγγελµα 

να προσφέρει µαζί µε τη δική του υπηρεσία, άλλες συγκεκριµένες υπηρεσίες». Κατά 

συνέπεια πρέπει να εκτιµηθεί εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 παρ. 

4 του Ν. 3919/2011 για να µπορέσει να διατηρηθεί ο εν λόγω περιορισµός. 

67. Ο επιτακτικός λόγος δηµοσίου συµφέροντος για τη διατήρηση του περιορισµού 

αυτού είναι η δηµόσια τάξη και ασφάλεια και ειδικότερα η ασφαλής κυκλοφορία 

– µετακίνηση εντός των λιµένων και η αντιµετώπιση εκτάκτων περιστατικών. 

68. Ο περιορισµός αυτός είναι:  

α) πρόσφορος, διότι µε αυτό τον τρόπο µπορεί να εξασφαλιστεί η ασφαλής 

µετακίνηση και κυκλοφορία εντός των λιµένων και η αντιµετώπιση έκτακτων 

περιστατικών (λ.χ. µεταφορά ασθενούς), επ’ ωφελεία της εύρυθµης λειτουργίας 

των λιµένων, 

β) αναγκαίος, διότι διαφυλάσσεται η δηµόσια ασφάλεια και η εύρυθµη λειτουργία 

του λιµένα, και 

γ) αναλογικός προς τη σπουδαιότητα του επιδιωκοµένου να εξυπηρετηθεί 

επιτακτικού λόγου δηµοσίου συµφέροντος, διότι δεν υφίσταται λιγότερο 

παρεµβατικός και εξίσου αποτελεσµατικός περιορισµός που θα µπορούσε να 

διαφυλάξει τον σκοπό αυτό, λαµβανοµένων υπόψη και παραµέτρων όπως οι 

κυκλικές βάρδιες και ο χαρακτήρας των λιµένων στους οποίους επιβάλλεται ο 

περιορισµός. 
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69. Ο εν λόγω περιορισµός δεν εισάγει διάκριση ανάλογα µε την ιθαγένεια ή, όσον 

αφορά τις επιχειρήσεις, ανάλογα µε την έδρα τους. 

70. Εποµένως, µπορεί να  διατηρηθεί ο εν  λόγω περιορισµός. 

71. Όσον αφορά στον περιορισµό µε τον οποίο καθορίζονται από τη Λιµενική 

Αρχή οι αποκλειστικές αφετηρίες των λαντζών και η περιοχή κυκλοφορίας 

τους, και απαγορεύεται η προσέγγισή τους σε άλλο σηµείο του λιµένα χωρίς 

την άδεια της Λιµενικής Αρχής, συνιστά γεωγραφικό περιορισµό στην άσκηση 

επαγγέλµατος και εµπίπτει στην περίπτωση του άρθρου 2 παρ. 2 περίπτ. γ) του 

νόµου 3919/2011, που ορίζει ότι «[Ως περιορισµοί που καταργούνται νοούνται…] 

γ) Η απαγόρευση για ένα πρόσωπο της ασκήσεως επαγγέλµατος έξω από ορισµένο 

γεωγραφικό διαµέρισµα, εντός του οποίου και µόνο είναι αυτή επιτρεπτή». Κατά 

συνέπεια πρέπει να εκτιµηθεί εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 παρ. 

4 του Ν. 3919/2011 για να µπορέσει να διατηρηθεί ο εν λόγω περιορισµός. 

72. Ο επιτακτικός λόγος δηµοσίου συµφέροντος για τη διατήρηση του περιορισµού 

αυτού είναι η δηµόσια τάξη και ασφάλεια και ειδικότερα η διατήρηση της τάξης 

σε έναν τόσο ευαίσθητο χώρο όπως είναι οι λιµένες, που απαιτούν τον καθορισµό 

συγκεκριµένων χώρων από όπου µπορούν να εκκινούν και να κυκλοφορούν οι 

λάντζες, για λόγους τόσο µη παρακώλυσης της κυκλοφορίας στους λιµένες, όσο 

και ικανής δυνατότητας αστυνόµευσης της τήρησης των απαραίτητων 

προϋποθέσεων από τις λάντζες. 

73. Ο περιορισµός αυτός είναι:  

α) πρόσφορος, διότι µε αυτό τον τρόπο µπορεί να εξασφαλιστεί η ασφαλής 

κίνηση και κυκλοφορία εντός των λιµένων, και η αστυνόµευση των λαντζών, 

β) αναγκαίος, διότι είναι απαραίτητο σε κάθε λιµένα να διαφυλάσσεται η δηµόσια 

ασφάλεια από την κυκλοφορία των λαντζών, και η ύπαρξη των αναγκαίων 

προϋποθέσεων σε κάθε λάντζα, 

γ) αναλογικός προς τη σπουδαιότητα του επιδιωκοµένου να εξυπηρετηθεί 

επιτακτικού λόγου δηµοσίου συµφέροντος, διότι δεν υφίσταται λιγότερο 

παρεµβατικός και εξίσου αποτελεσµατικός περιορισµός που θα µπορούσε να 

διαφυλάξει τον σκοπό αυτό. 

74. Ο εν λόγω περιορισµός δεν εισάγει διάκριση ανάλογα µε την ιθαγένεια ή, όσον 

αφορά τις επιχειρήσεις, ανάλογα µε την έδρα τους. 

75. Κατά συνέπεια, µπορεί να  διατηρηθεί ο εν  λόγω περιορισµός. 

76. ΄Οσον αφορά τον περιορισµό µε τον οποίο καθορίζονται από τη Λιµενική 

Αρχή υποχρεωτικά δροµολόγια λαντζών εάν αυτό επιβάλλεται από τις 

ανάγκες των συναλλασσόµενων και την κίνηση του λιµένα µπορεί να θεωρηθεί 

ότι συνιστά περιορισµό στην άσκηση επαγγέλµατος και εµπίπτει στην περίπτωση 

του άρθρου 2 παρ. 2 περίπτ. ι), που ορίζει ότι «[Ως περιορισµοί που καταργούνται 

νοούνται…] ι) Η επιβολή υποχρέωσης στον ασκούντα το επάγγελµα να προσφέρει 

µαζί µε τη δική του υπηρεσία, άλλες συγκεκριµένες υπηρεσίες». Κατά συνέπεια 

πρέπει να εκτιµηθεί εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 

3919/2011 για να µπορέσει να διατηρηθεί ο εν λόγω περιορισµός. 
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77. Ο επιτακτικός λόγος δηµοσίου συµφέροντος για τη διατήρηση του περιορισµού 

αυτού είναι η δηµόσια τάξη και ασφάλεια και ειδικότερα η ανάγκη παροχής 

βοήθειας σε άµεσο χρόνο για περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών και η τήρηση 

της ευταξίας στους λιµένες. Σε συγκεκριµένες περιπτώσεις ή περιόδους 

εµφανίζεται αυξηµένη κίνηση που µε τη συνήθη δραστηριότητα δεν µπορεί να 

εξυπηρετηθεί. Για αυτές τις περιπτώσεις, η δυνατότητα θέσπισης υποχρεωτικών 

δροµολογίων από το Υπουργείο είναι ουσιαστικής σηµασίας. 

78. Ο περιορισµός αυτός είναι:  

α) πρόσφορος, διότι µε αυτό τον τρόπο µπορεί να λειτουργήσει οµαλά ο λιµένας, 

β) αναγκαίος, διότι είναι απαραίτητο σε κάθε λιµένα να εξασφαλίζεται η παροχή 

βοήθειας και των εν λόγω σηµαντικών υπηρεσιών όποτε παρίσταται σχετική 

ανάγκη, και 

γ) αναλογικός προς τη σπουδαιότητα του επιδιωκοµένου να εξυπηρετηθεί 

επιτακτικού λόγου δηµοσίου συµφέροντος, διότι δεν υφίσταται λιγότερο 

περιοριστικός περιορισµός που θα µπορούσε να διαφυλάξει τον σκοπό αυτό. 

79. Ο εν λόγω περιορισµός δεν εισάγει διάκριση ανάλογα µε την ιθαγένεια ή, όσον 

αφορά τις επιχειρήσεις, ανάλογα µε την έδρα τους. 

80. Ως εκ τούτου,  µπορεί να  διατηρηθεί ο εν  λόγω περιορισµός. 

 

Ε. ΡΥΜΟΥΛΚΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Ι. Το νοµοθετικό πλαίσιο 

81. Οι συγκεκριµένες υπηρεσίες ρυθµίζονται από τον Γενικό Κανονισµό Λιµένα 

αριθ. 01 µε την ΥΑ 3131.1/01/93/21-04-1993 «Περί ρυµουλκικών εργασιών 

λιµένος και ρυµουλκών λιµένος» (ΦΕΚ Β΄ 336/10-5-1993). 

82. Ρυµουλκό λιµένος είναι κάθε ρυµουλκό το οποίο εφοδιάζεται µε άδεια της 

Λιµενικής Αρχής για τη διενέργεια ρυµουλκικών εργασιών στην περιοχή 

δικαιοδοσίας της. 

83. Ρυµουλκική εργασία λιµένος είναι η προσφερόµενη από τα ρυµουλκά λιµένος 

κάθε είδους υπηρεσία, κυρίως η πραγµατοποίηση ρυµουλκήσεων, πλευρίσεων και 

αποπλευρίσεων των καταπλεόντων και αποπλεόντων πλοίων, η παροχή 

υπηρεσιών επιφυλακής κ.λπ.  

84. Ρυµουλκό επιφυλακής είναι το ρυµουλκό λιµένος το οποίο παραµένει σε 

ετοιµότητα πλησίον πλοίου κάθε κατηγορίας το οποίο, λόγω της καταστάσεως 

του (µηχανική βλάβη, βλάβη πηδαλίου) ή του είδους του φορτίου που µεταφέρει 

ή φορτοεκφορτώνει απαιτείται από την ισχύουσα νοµοθεσία ή µετά από απόφαση 

της Λιµενικής Αρχής να προσλάβει ρυµουλκό για την ασφάλεια των 

παρακείµενων εγκαταστάσεων ή των διερχόµενων πλοίων. 

85. Ρυµουλκό ασφαλείας είναι το ρυµουλκό λιµένος το οποίο µετά από απόφαση 

της Λιµενικής Αρχής ανάλογα µε τις ειδικές συνθήκες του λιµένα, τίθεται στη 
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διάθεσή της, κανονικά επανδρωµένο για την αντιµετώπιση έκτακτου 

περιστατικού
60

.   

86. Η άδεια ρυµουλκού λιµένος χορηγείται από την Λιµενική Αρχή σε ρυµουλκό 

που πληροί όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από τον ανωτέρω 

κανονισµό
61

. Για την απόκτηση της άδειας του ρυµουλκού λιµένος πρέπει µεταξύ 

άλλων ο πλοιοκτήτης µε υπεύθυνη δήλωσή του να αναλαµβάνει την υποχρέωση 

εκτελέσεως από το ρυµουλκό φυλακών ασφαλείας στο λιµάνι. Η υποχρέωση αυτή 

καταχωρείται στην χορηγούµενη άδεια και δεν παρέχει δικαίωµα  για αποζηµίωση 

από το ∆ηµόσιο ανεξάρτητα από την παροχή ή όχι υπηρεσιών κατά την διάρκεια 

φυλακής του ρυµουλκού (άρθρο 4 παρ. 2 περιπτ. ∆ της ΥΑ). 

87. Η Λιµενική Αρχή καθορίζει κάθε µήνα και ανάλογα µε τον αριθµό των 

ρυµουλκών και τις ειδικές συνθήκες της περιοχής, τον τρόπο και τον χρόνο 

φυλακής των ρυµουλκών ασφαλείας του λιµένα της. Τα ρυµουλκά ασφαλείας 

µπορούν κατά τη διάρκεια φυλακής τους να απασχολούνται σε ρυµουλκικές 

εργασίες µετά από άδεια της Λιµενικής Αρχής µε την προϋπόθεση ότι οι 

κυβερνήτες τους θα διατηρούν συνεχή επαφή µε τη Λιµενική Αρχή, για την 

άµεση χρησιµοποίησή τους εφόσον απαιτηθεί
62

.  

 

ΙΙ. Το αίτηµα εξαίρεσης και αξιολόγηση αυτού  

88. Με το άρθρο 3 του σχεδίου Π.∆. ζητείται να παραµείνει ο περιορισµός του 

άρθρου 2 παρ. 4, του άρθρου 4 παρ. 2 περίπτ. δ και του άρθρου 8 της ΥΑ 

3131.1/01/93/21-04-1993, που προβλέπει την εκτέλεση υποχρεωτικών φυλακών 

ασφαλείας των ρυµουλκών
63

. 

89. Οι λόγοι που προβάλλονται για τη διατήρηση του εν λόγω περιορισµού είναι 

δηµόσιας ασφάλειας και προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος. 

90. Ο περιορισµός αυτός µε τον οποίο καθορίζεται από τη Λιµενική Αρχή εκτέλεση 

υποχρεωτικών φυλακών ασφαλείας των ρυµουλκών σύµφωνα µε τις κείµενες 

διατάξεις συνιστά περιορισµό στην άσκηση επαγγέλµατος και εµπίπτει στην 

περίπτωση του άρθρου 2 παρ. 2 περίπτ. ι), που ορίζει ότι «[Ως περιορισµοί που 

καταργούνται νοούνται…] ι) Η επιβολή υποχρέωσης στον ασκούντα το επάγγελµα 

να προσφέρει µαζί µε τη δική του υπηρεσία, άλλες συγκεκριµένες υπηρεσίες». Κατά 

συνέπεια πρέπει να εκτιµηθεί εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 παρ. 

4 του Ν. 3919/2011 για να µπορέσει να διατηρηθεί ο εν λόγω περιορισµός. 

91. Η δυνατότητα αντιµετώπισης έκτακτων περιστατικών που αντιστοιχεί, εκ της 

φύσεως της δραστηριότητας, στις ρυµουλκικές εργασίες, και η οποία συναρτάται 

τόσο µε λόγους ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και των επιβαινόντων επί πλοίων όσο 

και προστασίας του περιβάλλοντος συνιστούν όντως επιτακτικούς λόγους 

δηµοσίου συµφέροντος. 

                                                 
60 Άρθρο 2 της ΥΑ 3131.1/01/93/21-04-1993.  
61 Άρθρο 2 παρ. 4 της ΥΑ 3131.1/01/93/21-04-1993.  
62 Άρθρο 8 της ΥΑ 3131.1/01/93/21-04-1993. 
63 Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 4, «Άδεια ρυµουλκού λιµένος είναι η χορηγούµενη από την Λιµενική Αρχή άδεια σε 

ρυµουλκό που πληροί όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από τον παρόντα κανονισµό». Για το άρθρο 4 παρ. 2 

περίπτ. δ, βλ. Παράρτηµα IV. 
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92. Ο περιορισµός αυτός είναι:  

α) πρόσφορος, διότι µε βάσει τις κείµενες διατάξεις διασφαλίζεται η παροχή 

άµεσης βοήθειας σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού και κατά τις νυκτερινές 

ώρες στους λιµένες (π.χ. πυρκαγιά, εισροή υδάτων σε πλοίο, κ.ά.), 

β) αναγκαίος, διότι είναι απαραίτητο σε κάθε λιµένα να εξασφαλίζεται η παροχή 

βοήθειας, και 

γ) αναλογικός προς τη σπουδαιότητα του επιδιωκοµένου να εξυπηρετηθεί 

επιτακτικού λόγου δηµοσίου συµφέροντος, διότι δεν υφίσταται λιγότερο 

παρεµβατικός και εξίσου αποτελεσµατικός περιορισµός που θα µπορούσε να 

διαφυλάξει το σκοπό αυτό, λαµβανοµένων υπόψη και παραµέτρων όπως οι 

κυκλικές βάρδιες και ο χαρακτήρας των λιµένων στους οποίους επιβάλλεται ο 

περιορισµός. 

93. Ο εν λόγω περιορισµός δεν εισάγει διάκριση ανάλογα µε την ιθαγένεια ή, όσον 

αφορά τις επιχειρήσεις, ανάλογα µε την έδρα τους. 

94. Ως εκ τούτου, µπορεί να διατηρηθεί ο  εν λόγω περιορισµός. 

 

 

ΣΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΖΙΝΩΝ ΕΠΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ Ε/Γ ΠΛΟΙΩΝ 

∆ΙΕΘΝΩΝ ΠΛΟΩΝ 

Ι. Το νοµοθετικό πλαίσιο 

95. Οι συγκεκριµένες υπηρεσίες ρυθµίζονται από το άρθρο 4 του νόµου 2206/1994 

και την Υπουργική Απόφαση 3312.61/01/95/04-04-1995 «Λειτουργία και 

προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας καζίνων σε υπό Ελληνική σηµαία 

επιβατηγά πλοία που εκτελούν διεθνείς πλόες» (ΦΕΚ 384/10-5-1995). 

Πιο συγκεκριµένα: 

i. Επιτρέπεται, µετά από άδεια του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, σε 

επιβατηγά πλοία που εκτελούν διεθνείς πλόες διάρκειας άνω των 12 ωρών, 

η λειτουργία καζίνων στη διάρκεια του τµήµατος του πλου έξω από τα 

ελληνικά χωρικά ύδατα. 

ii. Η άδεια λειτουργίας ισχύει για δύο έτη και εκδίδεται από το Υπουργείο 

Εµπορικής Ναυτιλίας για συγκεκριµένο πλοίο στο όνοµα εκείνου που το 

εκπροσωπεί νόµιµα. 

iii. Εκτός του νοµίµου εκπροσώπου στο όνοµα του οποίου εκδίδεται η άδεια, 

υπεύθυνος για τη λειτουργία του καζίνο είναι ο πλοίαρχος του πλοίου ή 

τρίτο φυσικό πρόσωπο, το οποίο ορίζει το άτοµο στο όνοµα του οποίου 

έχει εκδοθεί η άδεια. Ο υπεύθυνος καζίνο υποχρεούται να εποπτεύει 

προσωπικά τη λειτουργία του καζίνο.  
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ΙΙ. Το αίτηµα εξαίρεσης και αξιολόγηση αυτού  

96. Με το άρθρο 2 του σχεδίου Π.∆. ζητείται να παραµείνει ο περιορισµός του 

άρθρου 4 του νόµου 2206/1994 και της ΥΑ 3312.61/01/95/04-04-1995, που 

προβλέπει τη χορήγηση προηγούµενης διοικητικής άδειας για τη λειτουργία 

καζίνων σε υπό Ελληνική σηµαία επιβατηγά πλοία που εκτελούν διεθνείς πλόες. 

97. Ο λόγος που προβάλλεται για τη διατήρηση του εν λόγω περιορισµού είναι η 

καταπολέµηση της απάτης. 

98. H έκδοση προηγούµενης διοικητικής άδειας για τη λειτουργία καζίνων σε υπό 

Ελληνική σηµαία επιβατηγά πλοία που εκτελούν διεθνείς πλόες συνιστά 

περιορισµό στην πρόσβαση επαγγέλµατος και εµπίπτει στην περίπτωση του 

άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 3919/2011, που ορίζει ότι «Η απαίτηση προηγούµενης 

διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγέλµατος (…), όταν η χορήγηση της άδειας 

αυτής συναρτάται προς την, αντικειµενικώς διαπιστούµενη κατά δεσµία 

αρµοδιότητα, συνδροµή νόµιµων προϋποθέσεων, παύει να ισχύει (…)». Κατά 

συνέπεια πρέπει να εκτιµηθεί εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 παρ. 

2 του Ν. 3919/2011 για να µπορέσει να διατηρηθεί ο εν λόγω περιορισµός. 

99. Σε σχέση µε τους προβαλλόµενους ως επιτακτικούς λόγους δηµοσίου 

συµφέροντος για τη διατήρηση της προηγούµενης διοικητικής άδειας που 

ανάγονται στη δηµόσια τάξη και ασφάλεια και ειδικότερα στην καταπολέµηση 

της απάτης και της διακίνησης µαύρου χρήµατος, δεν προκύπτει, ιδίως δε και υπό 

το πρίσµα της αρχής της αναλογικότητας, γιατί οι λόγοι αυτοί δεν µπορεί να 

εξυπηρετηθούν αντιστοίχως αποτελεσµατικά από το καθεστώς της αναγγελίας (µε 

υποβολή των δικαιολογητικών και έλεγχο αυτών εντός τριµήνου). Το άρθρο 3 

παρ. 2 του Ν. 3919/2011 προβλέπει τον εντός τριµήνου από την αναγγελία έλεγχο 

των υποβληθέντων δικαιολογητικών από τη ∆ιοίκηση, και τη συνακόλουθη 

απαγόρευση της άσκησης του επαγγέλµατος σε περίπτωση που η τελευταία κρίνει 

ότι δεν πληρούνται οι  νόµιµες προϋποθέσεις («το επάγγελµα ασκείται ελευθέρως 

µετά πάροδο τριµήνου από την αναγγελία ενάρξεως ασκήσεώς του, συνοδευόµενη 

από τα νόµιµα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της συνδροµής των νόµιµων 

προϋποθέσεων, στην κατά τις ισχύουσες στο χρονικό εκείνο σηµείο διατάξεις 

αρµόδια προς αδειοδότηση διοικητική αρχή. Η αρχή αυτή δύναται, εντός τριών (3) 

µηνών από τη λήψη της αναγγελίας, να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλµατος, 

στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόµιµες προϋποθέσεις προς τούτο ή 

δεν προκύπτει η συνδροµή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία»). ∆εδοµένου του 

πεπερασµένου αριθµού των πλοίων τέτοιου µεγέθους που οι πλόες τους να 

υπερβαίνουν τις 12 ώρες και να µπορούν να φιλοξενήσουν χώρους καζίνο, η 

∆ιοίκηση θα µπορεί, χρησιµοποιώντας κατάλληλη µηχανοργάνωση, να έχει ανά 

πάσα στιγµή τη δυνατότητα εποπτείας των πλοίων τα οποία πληρούν τις 

αναγκαίες προϋποθέσεις, και άρα της σχετικής αποτελεσµατικής αστυνόµευσης. 

Συνεπώς, δεν προκύπτει πειστικός λόγος που να στοιχειοθετεί ότι η αρµόδια αρχή 

δεν θα έχει τη δυνατότητα για την πιστοποίηση της συνδροµής των νοµίµων 

προϋποθέσεων στο πλαίσιο που θέτει η ως άνω διάταξη, ούτε κάποιος επιτακτικός 

λόγος δηµοσίου συµφέροντος βάσει του οποίου να κρίνεται ανεπαρκές το 

σύστηµα της αναγγελίας. 

100. Ως εκ τούτου προτείνεται η µη διατήρηση του εν λόγω καθεστώτος 

αδειοδότησης. 
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Ζ. ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ 

Ι. Το νοµοθετικό πλαίσιο 

101. Το επάγγελµα του ναυαγοσώστη ρυθµίζεται από τις  διατάξεις του Π.∆. 23/2000 

«Καθορισµός προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σχολών ναυαγοσωστικής 

εκπαίδευσης. Καθορισµός προϋποθέσεων χορηγήσεως άδειας ναυαγοσώστη από τις 

Λιµενικές Αρχές ως και καθορισµός των υποχρεώσεων του ναυαγοσώστη κατά την 

άσκηση των καθηκόντων του. Καθορισµός περιπτώσεων υποχρεωτικής 

προσλήψεως ναυαγοσώστη σε οργανωµένες ή µη παραλίες, για την προστασία των 

λουοµένων στο θαλάσσιο χώρο». 

102. Ναυαγοσώστης είναι ο απόφοιτος  σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, 

εφοδιασµένος µε άδεια της Λιµενικής Αρχής σε ισχύ, ο οποίος έχει ως 

υποχρεώσεις που απορρέουν από την άσκηση του επαγγέλµατός του: 

• Να βρίσκεται σε ετοιµότητα µε ένδυµα κολύµβησης καθ’ όλη τη διάρκεια της 

Υπηρεσίας του και µπορεί να περιπολεί µε σωστική λέµβο κωπηλατώντας 

κοντά στο χώρο των λουοµένων ή να κάθεται επί του υπάρχοντος βάθρου 

ναυαγοσώστη. 

• Να παρακολουθεί, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, τους λουόµενους και 

να είναι σε άµεση ετοιµότητα για την παροχή βοήθειας χωρίς να εκτελεί άλλη 

παράλληλη εργασία.  

103. Άδεια ναυαγοσώστη χορηγείται σε απόφοιτους σχολών ναυαγοσωστικής 

εκπαίδευσης αφού προηγούµενα υποβάλουν αίτηµα στην Λιµενική Αρχή. Πιο 

συγκεκριµένα, το άρθρο 5 του ανωτέρω Π.∆. καθορίζει τις προϋποθέσεις για τη 

χορήγηση αδειών ναυαγοσώστη από την αρµόδια Λιµενική Αρχή. Μεταξύ άλλων 

απαιτείται: 

• Υποβολή του πιστοποιητικού σπουδών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης στο 

οποίο αναφέρεται µεταξύ άλλων και ο αριθµός της άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας της σχολής από την οποία αποφοίτησε ο ενδιαφερόµενος.  

• Εξέταση του ενδιαφερόµενου από σχετική Επιτροπή αναφορικά µε 

θεωρητικές γνώσεις του  σε αντικείµενα όπως εφόδια λουτρικής 

εγκατάστασης, χρησιµοποίηση ναυαγοσωστικού και άλλου σωστικού 

εξοπλισµού, τρόποι προσέγγισης και διάσωσης θύµατος, φυσιολογία πνιγµού, 

βασικές γνώσεις µετεωρολογίας, επίδεση τραυµάτων, συµπτώµατα και 

αντιµετώπιση ηλίασης κ.ά. 

• Εξέταση του ενδιαφερόµενου από σχετική Επιτροπή αναφορικά µε τις 

ελάχιστες αθλητικές επιδόσεις τις οποίες θα πρέπει να επιτύχει ο 

ενδιαφερόµενος. 

104. Άδεια ναυαγοσώστη χορηγείται χωρίς εξετάσεις σε πτυχιούχους των τµηµάτων 

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού µε ειδικότητα ναυαγοσωστικής ή κολύµβησης 

ή δραστηριοτήτων νερού.  
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ΙΙ. Το αίτηµα εξαίρεσης και αξιολόγηση αυτού  

105. Με το άρθρο 2 του σχεδίου Π.∆. ζητείται να παραµείνει ο περιορισµός του 

άρθρου 5 παρ. 1 του Π.∆. 23/2000 που προβλέπει τη χορήγηση προηγούµενης 

διοικητικής άδειας για την άσκηση του επαγγέλµατος του ναυαγοσώστη. 

106. Ο λόγος που προβάλλεται για τη διατήρηση του εν λόγω περιορισµού είναι 

δηµόσιας ασφάλειας και σχετίζεται µε την προστασία της ζωής και της 

ακεραιότητας των λουοµένων.  

107. Η έκδοση προηγούµενης διοικητικής άδειας άσκησης του επαγγέλµατος του 

ναυαγοσώστη συνιστά περιορισµό στην πρόσβαση επαγγέλµατος και εµπίπτει 

στην περίπτωση του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 3919/2011, που ορίζει ότι «Η 

απαίτηση προηγούµενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγέλµατος (…), όταν 

η χορήγηση της άδειας αυτής συναρτάται προς την, αντικειµενικώς διαπιστούµενη 

κατά δεσµία αρµοδιότητα, συνδροµή νόµιµων προϋποθέσεων, παύει να ισχύει 

(…)». Κατά συνέπεια πρέπει να εκτιµηθεί εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του 

άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 3919/2011 για να µπορέσει να διατηρηθεί ο εν λόγω 

περιορισµός. 

108. Ο επιτακτικός λόγος δηµοσίου συµφέροντος για τη διατήρηση του περιορισµού 

αυτού είναι η δηµόσια τάξη και ασφάλεια που σχετίζονται µε την προστασία της 

ζωής και της ακεραιότητας των λουοµένων. Το επάγγελµα του ναυαγοσώστη 

ενέχει ιδιαιτερότητες εκ του ότι αφορά σε επικίνδυνες για την υγεία και τη ζωή 

πολιτών καταστάσεις και ενσωµατώνει απαιτήσεις ειδικής εκπαίδευσης, οι οποίες 

πιστοποιούνται µε κρατικές εξετάσεις και ειδικές ικανότητες. Η διατήρηση της 

έκδοσης προηγούµενης διοικητικής άδειας για το επάγγελµα αυτό είναι συνεπώς 

επιτακτική, µεταξύ άλλων, διότι, όπως επικαλείται το αιτούν Υπουργείο, δίδεται 

µε τον τρόπο αυτό στα στελέχη της Λιµενικής Αρχής η δυνατότητα άµεσης, 

επιτόπου επιβεβαίωσης της νοµιµότητας του ναυαγοσώστη και των σχετικών 

αυστηρών προϋποθέσεων µετά από διενέργεια  των σχετικών ελέγχων. Η 

διαδικασία αυτή µπορεί να αποτρέψει τη δραστηριοποίηση παρανόµως 

απασχολούµενων ναυαγοσωστών και κατ’ επέκταση το να τεθούν σε κίνδυνο 

ανθρώπινες ζωές. 

109. Τηρείται η αρχή της αναλογικότητας για την απαίτηση έκδοσης προηγούµενης 

διοικητικής άδειας, καθώς µόνο µε την προηγούµενη ως άνω δράση και έλεγχο 

της ∆ιοίκησης είναι εφικτό να προστατευθεί ο ανωτέρω επιτακτικός λόγος 

δηµοσίου συµφέροντος. ∆εν υφίσταται άλλος πρόσφορος τρόπος λιγότερο 

παρεµβατικός και εξίσου αποτελεσµατικός για τον προληπτικό έλεγχο των 

ναυαγοσωστών, χωρίς παράλληλα να θίγεται το δικαίωµα της επαγγελµατικής 

τους ελευθερίας.  

110. Κατά συνέπεια, µπορεί να  διατηρηθεί ο  εν λόγω περιορισµός. 
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Η.i. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙ ΘΑΛΑΣΣΟΠΛΟΟΥΝΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ  

Ι. Το νοµοθετικό πλαίσιο 

111. Η συγκεκριµένη δραστηριότητα ρυθµίζεται από τον Ν. 2323/1995 (άρθρο 3 παρ. 

2)
64

, την Υπουργική Απόφαση 2123/03/28-02-2001 (ΦΕΚ Β΄ 269/15-03-2001) 

«Άδεια ίδρυσης καταστηµάτων υγειον. ενδιαφ. θαλασσοπλ. πλοίων» και την 

Υπουργική Απόφαση 10551/28-02-2007 (ΦΕΚ Β΄ 246/26-02-2007) «περί 

απλούστευσης της διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος καθώς και καταστήµατος υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων». 

112. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2323/1995, οι άδειες ίδρυσης και 

λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος
65

 επί θαλασσοπλοούντων 

πλοίων χορηγούνται από τις οικείες λιµενικές αρχές. 

113. Ο αιτών πρέπει να είναι Έλληνας πολίτης ή αλλοδαπός των χωρών-µελών της 

ΕΕ ή της ΕΖΕΣ (Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών)
66

, πλην Ελβετίας
67

.  

114. Η νοµοθεσία προβλέπει ότι για τη λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος ο πλοιοκτήτης υποβάλλει στη Λιµενική Αρχή του λιµένα 

αφετηρίας του πλοίου αίτηση που συνοδεύεται από σχεδιαγράµµατα κάτοψης, 

θεωρηµένα από τον Κλάδο Ελέγχου Εµπορικών Πλοίων (ΚΕΕΠ) του Υπουργείου 

Εµπορικής Ναυτιλίας, βεβαίωση από το ΥΕΝ/ΚΕΕΠ ότι το συγκεκριµένο 

κατάστηµα πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισµού ενδιαίτησης επιβατών και 

επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του εν ισχύ Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης 

(ΠΓΕ) ή του Πιστοποιητικού Ασφαλείας Επιβατηγού Πλοίου. Οι εργαζόµενοι σε 

καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος επί πλοίων έχουν την ιδιότητα 

ναυτικού ανάλογης ειδικότητας και είναι εφοδιασµένοι µε σχετικό βιβλιάριο 

υγείας. Κάθε κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος εφοδιάζεται µε το 

προβλεπόµενο από τη σχετική υγειονοµική διάταξη Βιβλίο Υγειονοµικών 

Επιθεωρήσεων. Η άδεια ανακαλείται αυτοδικαίως και απαιτείται η έκδοση νέας 

εφόσον εκλείψουν µεταγενέστερα οι προϋποθέσεις χορήγησής της ή µεταβιβαστεί 

η κυριότητα ή ο εφοπλισµός πλοίου, αν αποχωρήσει ο κάτοχος της άδειας, καθώς 

και σε περίπτωση ουσιώδους τροποποίησης των υγειονοµικών όρων λειτουργίας 

του καταστήµατος
68

. Η χορηγούµενη άδεια, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνει πλήρη 

στοιχεία του κατόχου, το είδος του υγειονοµικού καταστήµατος, το χρόνο 

λειτουργίας του καταστήµατος, τον αριθµό της γνωµοδότησης, την ηµεροµηνία 

και τίτλο της Υγειονοµικής Υπηρεσίας της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, 

τον αριθµό φορολογικού µητρώου και τους συγκεκριµένους χώρους (σηµεία) 

όπου λειτουργούν τα καταστήµατα και τα είδη αυτών
69

. 
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 Για τις υγειονοµικές υποχρεώσεις, βλ. και Ν. 2520/1940 «Περί υγειονοµικών διατάξεων», ως ισχύει. 
65

 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 της Α1β/8577/1983 Υγειονοµικής ∆ιάταξης, «Καταστήµατα Υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος είναι τα καταστήµατα,  στα οποία γίνεται παρασκευή ή/και διάθεση σε πελάτες 

(καθισµένους, όρθιους, περαστικούς) ή διανοµή φαγητών ή γλυκισµάτων ή οποιουδήποτε άλλου 

παρασκευάσµατος τροφίµων ή ποτών, καθώς και τα καταστήµατα προσφοράς υπηρεσιών, εξαιτίας των 

οποίων µπορεί να προκληθεί βλάβη στη δηµόσια υγεία, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα και 

στις άλλες υγειονοµικές διατάξεις». 
66

 Κράτη µέλη της ΕΖΕΣ είναι οι Ελβετία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και  Νορβηγία. 
67

 Σύµφωνα µε το άρθρο 7 της ΥΑ 2123/03/28-02-2001 (ΦΕΚ Β΄ 269/15-03-2001). 
68

 Άρθρα 1 και 3 της ΥΑ 2123/03/28-02-2001 (ΦΕΚ Β΄ 269/15-03-2001). 
69

 Άρθρο 4 της ΥΑ 2123/03/28-02-2001 (ΦΕΚ Β΄ 269/15-03-2001). 
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115. Ως αγορανοµικά υπεύθυνος ορίζεται ο εκάστοτε προϊστάµενος κατηγορίας του 

ξενοδοχειακού κλάδου των πλοίων, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Κανονισµού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας των Επιβατηγών Πλοίων. Ο ορισµός του ανωτέρω 

υπευθύνου γίνεται µε πράξη του εκπροσώπου της διαχειρίστριας εταιρίας του 

πλοίου. Ο ορισθείς ως αγορανοµικά υπεύθυνος υποβάλλει δήλωση αποδοχής του 

διορισµού του, που διαβιβάζεται στη Λιµενική Αρχή του λιµένα αφετηρίας του 

πλοίου
70

.  

116. Το Υπουργείο ζητεί να διατηρηθεί η προηγούµενη διοικητική άδεια. 

ΙΙ. Το αίτηµα εξαίρεσης και αξιολόγηση αυτού  

117. Για το παραπάνω αίτηµα πρέπει να επισηµανθούν τα ακόλουθα: Η απαίτηση για 

έκδοση προηγούµενης διοικητικής άδειας εµπίπτει στην περίπτωση του άρθρου 3 

παρ. 1 του Ν. 3919/2011, κατά συνέπεια πρέπει να εκτιµηθεί εάν πληρούνται οι 

προϋποθέσεις του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 3919/2011 για να µπορέσει να 

διατηρηθεί το ως άνω καθεστώς αδειοδότησης. 

118. Σύµφωνα µε το αιτούν Υπουργείο, η επίµαχη διαδικασία αδειοδότησης 

δικαιολογείται για λόγους που σχετίζονται µε τη δηµόσια ασφάλεια, υγιεινή και 

προστασία των καταναλωτών. Οι συγκεκριµένες άδειες εκδίδονται για 

συγκεκριµένο χώρο και κατόπιν ελέγχου ειδικών προϋποθέσεων που αφορούν το 

χώρο αυτό.  

119. Οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 3919/2011 είναι ο επιτακτικός 

λόγος δηµοσίου συµφέροντος και η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας. 

120. Οι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος για τη διατήρηση του καθεστώτος 

προηγούµενης διοικητικής άδειας που ανάγονται στη δηµόσια υγεία, στην 

προστασία των καταναλωτών και στη δηµόσια ασφάλεια φαίνεται αφενός να 

στοιχειοθετούνται, βάσει και της ιδιαιτερότητας των χώρων λειτουργίας και της 

διαδικασίας ελέγχου των συγκεκριµένων καταστηµάτων υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος. Ειδικά ο λόγος δηµόσιας υγείας, όταν πρόκειται για λειτουργία 

ενός καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, το οποίο όπως αναφέρθηκε 

αφορά σε παρασκευή ή διάθεση φαγητών ή σε προσφορά κάποιων υπηρεσιών 

εξαιτίας των οποίων µπορεί να προκληθεί βλάβη στη δηµόσια υγεία, δεν µπορεί 

να αµφισβητηθεί ότι συντρέχει στο επάγγελµα αυτό. 

121. Εντούτοις, η διατήρηση έκδοσης προηγούµενης διοικητικής άδειας για την 

άσκηση του ως άνω επαγγέλµατος δεν συνάδει µε την αρχή της αναλογικότητας, 

γιατί οι λόγοι αυτοί δηµοσίου συµφέροντος µπορούν να εξυπηρετηθούν 

αντιστοίχως αποτελεσµατικά από το καθεστώς της αναγγελίας (µε υποβολή των 

δικαιολογητικών και έλεγχο αυτών εντός τριµήνου). Υπενθυµίζεται ότι το άρθρο 

3 παρ. 2 του Ν. 3919/2011 προβλέπει τη µεταγενέστερη (εντός τριµήνου από την 

αναγγελία) δυνατότητα ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών από τη 

∆ιοίκηση, και απαγόρευση της άσκησης του επαγγέλµατος σε περίπτωση που η 

τελευταία κρίνει ότι δεν πληρούνται οι  νόµιµες προϋποθέσεις. Εξάλλου, η 

∆ιοίκηση θα µπορεί, µε τη χρήση κατάλληλης µηχανοργάνωσης, να έχει ανά 

πάσα στιγµή τη δυνατότητα εποπτείας των καταστηµάτων υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος τα οποία πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις, και άρα της 

σχετικής αποτελεσµατικής εποπτείας. 

122. Επιπλέον σηµειώνεται ότι, µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία, απαιτείται για την 

ίδρυση υγειονοµικού καταστήµατος η προηγούµενη εκτίµηση στην οποία 

                                                 
70

 Άρθρο 10 της ΥΑ 10551/28-02-2007 (ΦΕΚ Β΄ 246/26-02-2007). 
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προβαίνει η αρµόδια υγειονοµική υπηρεσία, η οποία υποβάλλει γνώµη προς την 

αρµόδια λιµενική αρχή. Η γνώµη αυτή, καθώς και όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά 

για την πιστοποίηση της συνδροµής των νόµιµων προϋποθέσεων, θα πρέπει να 

συνυποβάλλονται µε την αναγγελία, και θα ελέγχονται εντός του τριµήνου από 

την αναγγελία µέχρι τη δυνατότητα νόµιµης έναρξης άσκησης του επαγγέλµατος.  

123. Συνεπώς, δεν προκύπτει πειστικός λόγος που να στοιχειοθετεί ότι η αρµόδια 

αρχή δεν θα έχει τη δυνατότητα για την πιστοποίηση της συνδροµής των νοµίµων 

προϋποθέσεων και ότι κρίνεται ανεπαρκές το σύστηµα της αναγγελίας. Ως εκ 

τούτου προτείνεται να αρθεί η υποχρέωση διατήρησης του εν λόγω καθεστώτος 

αδειοδότησης και να αρκεί η αναγγελία. 

 

Θ.ii. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙ ΜΟΝΙΜΑ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΗΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Ή 

ΠΛΩΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΩΝ 

Ι. Το νοµοθετικό πλαίσιο 

124. Η συγκεκριµένη δραστηριότητα ρυθµίζεται από τον Ν. 2323/1995 (άρθρο 3 παρ. 

2), και την Υπουργική Απόφαση Φ.3131/17/96 (ΦΕΚ Β΄ 178/12/03/1997).  

125. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2323/1995, οι άδειες ίδρυσης και 

λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος επί µόνιµα 

αγκυροβοληµένων πλοίων ή πλωτών ναυπηγηµάτων  χορηγούνται από τις οικείες 

λιµενικές αρχές. 

126. Οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της συγκεκριµένης άδειας περιγράφονται 

στο άρθρο 26 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης. Σύµφωνα µε το συγκεκριµένο 

άρθρο, ισχύουν τα κατωτέρω: Η µόνιµη αγκυροβολία πλοίου ή εγκατάσταση 

πλωτού ναυπηγήµατος µε σκοπό την ίδρυση και λειτουργία καταστηµάτων 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος επιτρέπεται µόνο σε θαλάσσιο χώρο, ο οποίος 

σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις περιλαµβάνεται σε «ζώνη λιµένα». Ο 

ενδιαφερόµενος, εφόσον εξασφαλίσει την παραχώρηση του αναγκαίου χώρου από 

τον φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσής του, υποβάλλει στη λιµενική αρχή, στη 

θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας της οποίας προτίθεται να αγκυροβολήσει µονίµως 

πλοίο ή να εγκαταστήσει πλωτό ναυπήγηµα, αίτηση µε πλήρη ατοµικά στοιχεία, 

στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και βασικά 

στοιχεία του πλοίου ή του πλωτού ναυπηγήµατος, η ακριβής θέση και η έκταση 

του παραχωρηθέντος θαλάσσιου χώρου και το είδος του καταστήµατος ή των 

καταστηµάτων που προτίθεται να ιδρύσει και να λειτουργήσει επ’ αυτού
71

. 

Εφόσον συνηγορήσουν εγγράφως οι αρµόδιες ∆ιευθύνσεις του Υπουργείου 

Εµπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ), η Λιµενική Αρχή καλεί εγγράφως τον 

ενδιαφερόµενο να προσκοµίσει το ταχύτερο τα σχετικά δικαιολογητικά
72

. Η 

Λιµενική Αρχή στη συνέχεια διαβιβάζει στην αρµόδια Υγειονοµική Υπηρεσία τα 

σχεδιαγράµµατα και φωτοαντίγραφο βεβαίωσης της ∆ιεύθυνσης Ελέγχου 
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 Η Λιµενική Αρχή υποβάλλει στη ∆ιεύθυνση Λιµενικής Αστυνοµίας (ΥΕΝ/∆ΛΑ) και στη ∆ιεύθυνση 

Λιµένων και Λιµενικών Έργων (ΥΕΝ/∆ΛΛΕ) του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας από ένα αντίτυπο 

της αίτησης, µε διαβιβαστικό έγγραφο, στο οποίο θα αναφέρονται οι απόψεις της για τη χορήγηση ή 

µη της αιτούµενης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 
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 Προβλέπονται στα άρθρα 3 και 26 παρ. 5 της ΥΑ Φ.3131/17/96 (ΦΕΚ Β΄ 178/12/03/1997).  
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Εµπορικών Πλοίων (∆ΕΕΠ) του ΥΕΝ, προκειµένου να προβεί στην άσκηση 

υγειονοµικού ελέγχου. Για τη συλλογή, επεξεργασία και τελική διάθεση των 

λυµάτων και απορριµµάτων εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί 

προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος. 

127. Ο αιτών πρέπει να είναι Έλληνας πολίτης ή αλλοδαπός των χωρών-µελών της 

ΕΕ ή της ΕΖΕΣ (Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών), πλην Ελβετίας
73

.  

128. Το Υπουργείο αιτείται να διατηρηθεί η απαίτηση έκδοσης προηγούµενης 

διοικητικής άδειας. 

ΙΙ. Το αίτηµα εξαίρεσης και αξιολόγηση αυτού  

129. Για το παραπάνω αίτηµα πρέπει να επισηµανθούν τα ακόλουθα:  

130. Η απαίτηση για έκδοση προηγούµενης διοικητικής άδειας εµπίπτει στην 

περίπτωση του άρθρου 3 παρ. 1 του νόµου 3919/2011, κατά συνέπεια πρέπει να 

εκτιµηθεί εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 3919/2011 

για να µπορέσει να διατηρηθεί το ως άνω καθεστώς αδειοδότησης. 

131. Σύµφωνα µε το αιτούν Υπουργείο, η επίµαχη διαδικασία αδειοδότησης 

δικαιολογείται για λόγους που σχετίζονται µε τη δηµόσια ασφάλεια, υγιεινή και 

προστασία των καταναλωτών. Οι συγκεκριµένες άδειες εκδίδονται για 

συγκεκριµένο χώρο και κατόπιν ελέγχου ειδικών προϋποθέσεων που αφορούν το 

χώρο αυτό.  

132. Οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 3919/2011 είναι ο επιτακτικός 

λόγος δηµοσίου συµφέροντος και η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας. 

133. Οι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος για τη διατήρηση του καθεστώτος 

προηγούµενης διοικητικής άδειας που ανάγονται στη δηµόσια υγεία, στην 

προστασία των καταναλωτών και στη δηµόσια ασφάλεια φαίνεται αφενός να 

στοιχειοθετούνται, βάσει και της ιδιαιτερότητας των χώρων λειτουργίας και της 

διαδικασίας ελέγχου των συγκεκριµένων καταστηµάτων υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος. Ειδικά, ο λόγος δηµόσιας υγείας, όταν πρόκειται για λειτουργία 

ενός καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, το οποίο όπως αναφέρθηκε 

αφορά σε παρασκευή ή διάθεση φαγητών ή σε προσφορά κάποιων υπηρεσιών 

εξαιτίας των οποίων µπορεί να προκληθεί βλάβη στη δηµόσια υγεία, δεν µπορεί 

να αµφισβητηθεί ότι συντρέχει στο επάγγελµα αυτό. 

134. Εντούτοις, η διατήρηση έκδοσης προηγούµενης διοικητικής άδειας για την 

άσκηση του ως άνω επαγγέλµατος δεν συνάδει µε την αρχή της αναλογικότητας, 

γιατί οι λόγοι αυτοί δηµοσίου συµφέροντος µπορούν να εξυπηρετηθούν 

αντιστοίχως αποτελεσµατικά από το καθεστώς της αναγγελίας (µε υποβολή των 

δικαιολογητικών και έλεγχο αυτών εντός τριµήνου). Υπενθυµίζεται ότι το άρθρο 

3 παρ. 2 του Ν. 3919/2011 προβλέπει τη µεταγενέστερη (εντός τριµήνου από την 

αναγγελία) δυνατότητα ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών από τη 

∆ιοίκηση, και απαγόρευση της άσκησης του επαγγέλµατος σε περίπτωση που η 

τελευταία κρίνει ότι δεν πληρούνται οι  νόµιµες προϋποθέσεις. Εξάλλου, η 

∆ιοίκηση θα µπορεί, χρησιµοποιώντας κατάλληλη µηχανοργάνωση, να έχει ανά 

πάσα στιγµή τη δυνατότητα εποπτείας των καταστηµάτων υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος τα οποία πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις, και άρα της 

σχετικής αποτελεσµατικής εποπτείας. 

 

                                                 
73

 Σύµφωνα µε το άρθρο 28 της ΥΑ Φ.3131/17/96 (ΦΕΚ Β΄ 178/12/03/1997). 
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135. Επιπλέον σηµειώνεται ότι, µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία, απαιτείται για την 

αναγγελία ίδρυσης υγειονοµικού καταστήµατος η προηγούµενη εκτίµηση στην 

οποία προβαίνει η αρµόδια υγειονοµική υπηρεσία, η οποία υποβάλλει γνώµη προς 

την αρµόδια λιµενική αρχή. 

136. Συνεπώς, δεν προκύπτει πειστικός λόγος που να στοιχειοθετεί ότι η αρµόδια 

αρχή δεν θα έχει τη δυνατότητα για την πιστοποίηση της συνδροµής των νοµίµων 

προϋποθέσεων και ότι κρίνεται ανεπαρκές το σύστηµα της αναγγελίας. 

137. Ως εκ τούτου προτείνεται η µη διατήρηση του εν λόγω καθεστώτος 

αδειοδότησης. 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

138. Όλοι οι περιορισµοί των οποίων προτείνεται η κατ’ εξαίρεση διατήρηση πρέπει 

να ερµηνεύονται στενά και κατά τρόπο που δεν  δηµιουργεί διακρίσεις βάσει 

ιθαγένειας. Σηµειώνεται ότι η Επιτροπή Ανταγωνισµού δεν υπεισέρχεται σε κρίση 

ως προς τα επιµέρους απαιτούµενα δικαιολογητικά και διαδικασίες (λ.χ. χρόνος 

ισχύος των αδειών και των πιστοποιητικών, διαδικασίες χορήγησης, ανανέωσης, 

και αφαίρεσης / ανάκλησης αυτών) που ορίζονται εκάστοτε µε Υπουργική 

Απόφαση. Ωστόσο, πρέπει να επισηµανθεί ότι αυτά µπορεί να υπερβαίνουν το 

ελάχιστο µέτρο που απαιτείται για τη διασφάλιση των επιδιωκόµενων ως άνω 

έννοµων αγαθών και είναι σκόπιµο να απλοποιηθούν και εκσυγχρονισθούν. 

Ιδιαιτέρως πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα ούτως ώστε οι εν λόγω διατυπώσεις να 

µην οδηγούν σε διακρίσεις βάσει ιθαγένειας
74

. Όταν το δικαίωµα επιφυλάσσεται 

σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια κράτους µέλους της ΕΕ, θα 

πρέπει εν γένει να καλύπτονται κατ' ελάχιστον όλα τα πρόσωπα που έχουν την 

ιθαγένεια κράτους µέλους της ΕΕ ή της ΕΖΕΣ ή που καλύπτονται από τη σχετική 

νοµοθεσία της ΕΕ, ή κάθε νοµικό πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα παροχής 

υπηρεσιών στο πλαίσιο είτε της ελευθερίας εγκατάστασης είτε της ελεύθερης 

κυκλοφορίας των υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων των προσώπων από τρίτες 

χώρες των οποίων το δικαίωµα κατοχυρώνεται από ειδικές διεθνείς δεσµεύσεις 

της χώρας. Υπενθυµίζεται, τέλος, ότι οι υπέρµετρες γραφειοκρατικές διατυπώσεις 

συνεπάγονται αυξηµένο κόστος για το κράτος και τους πολίτες, ενώ επίσης 

παρεµποδίζουν το δικαίωµα στην επαγγελµατική και οικονοµική ελευθερία.    

139. Σηµειώνεται ότι όσον αφορά στο επάγγελµα της «ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΣΤΑΣΙΜΟΥ Ή ΠΛΑΝΟ∆ΙΟΥ) ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ», το οποίο 

περιλαµβάνεται, επίσης,  κατά τα ανωτέρω, στα προς γνωµοδότηση θέµατα, 

η Επιτροπή επιφυλάσσεται προκειµένου να διευκρινισθούν ορισµένα 

ειδικότερα ζητήµατα τα οποία τίθενται εκεί, ιδίως δε ως προς τη σχέση του 

νοµικού καθεστώτος µε το ισχύον για το χερσαίο υπαίθριο εµπόριο. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

                                                 
74 Ιδίως, δικαιολογητικά όπως το πιστοποιητικό ελληνοµάθειας µπορεί να διατηρηθεί µόνο όπου η συνεργασία και 

συνεννόηση του διοικούµενου – υποκείµενου στην υποχρέωση µε τον Έλληνα καταναλωτή θεωρείται ότι 

ανάγεται σε υποχρέωση δηµόσιας τάξης ή ασφάλειας. Αντιθέτως, δεν πρέπει να συνιστά τρόπο παράκαµψης της 

υποχρέωσης για παράλειψη διακριτικής µεταχείρισης εις βάρος πολιτών κρατών – µελών της ΕΕ / κεκαλυµµένη 

διάκριση.  
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Με την επιφύλαξη που διατυπώνεται στην  παράγραφο  139 του  σκεπτικού  

Η Ολοµέλεια  οµόφωνα γνωµοδοτεί ότι: 

i) µπορούν να διατηρηθούν οι  περιορισµοί που προβλέπουν ότι:  

α) ο νόµιµος εκπρόσωπος του Οργανισµού Πιστοποίησης Αυτοδυτών πρέπει να µην 

ασκεί δραστηριότητες προµηθευτή, κατασκευαστή, εκµισθωτή ή πωλητή 

καταδυτικού εξοπλισµού και να µην συµµετέχει στην µετοχική δοµή ή στη διοίκηση 

νοµικού προσώπου που ασκεί τέτοιες ή συναφείς προς αυτές δραστηριότητες 

(Οργανισµός Πιστοποίησης Αυτοδυτών),  

β) ο Παροχέας Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής πρέπει να µη συµµετέχει στη 

µετοχική δοµή ή στη διοίκηση Οργανισµού Πιστοποίησης Αυτοδυτών (Παροχέας 

Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής),  

γ) ο εκµισθωτής θαλάσσιων µέσων αναψυχής πρέπει να έχει λάβει προηγούµενη 

διοικητική άδεια που εκδίδεται από το κατά τόπο αρµόδιο Κεντρικό Λιµεναρχείο, 

Λιµεναρχείο, Υπολιµεναρχείο και ισχύει µόνο στην περιοχή της Λιµενικής Αρχής 

που την εξέδωσε. Τα είδη των θαλάσσιων µέσων αναψυχής και ο µέγιστος αριθµός 

τους (µονάδες) πρέπει να κρίνονται από Επιτροπή της αρµόδιας Λιµενικής Αρχής και 

η απόσταση µεταξύ των θέσεων (πόστων) επί του αιγιαλού των εκµισθωτών 

θαλασσίων µέσων αναψυχής, απαγορεύεται να είναι µικρότερη των τριακοσίων (300) 

µέτρων (Εκµισθωτής θαλασσίων µέσων αναψυχής),  

δ) στις λεµβουχικές εργασίες, η Λιµενική Αρχή µπορεί να καθορίζει κάθε µήνα, 

ανάλογα µε τον αριθµό των λαντζών του λιµένα της και τις ειδικές συνθήκες της 

περιοχής, τον τρόπο και το χρόνο φυλακής των λαντζών ασφαλείας στο λιµάνι της, 

τις αποκλειστικές αφετηρίες των λαντζών για τη διενέργεια των λεµβουχικών 

εργασιών ανάλογα µε τις ανάγκες του λιµένα την περιοχή κυκλοφορίας των λαντζών, 

ανάλογα µε το πρωτόκολλο γενικής επιθεώρησης, καθώς και να απαγορεύει για 

οποιοδήποτε λόγο την προσέγγιση (αναχώρηση- άφιξη) των λαντζών σε άλλο σηµείο 

του λιµένα, και να καθορίζει υποχρεωτικά δροµολόγια των λαντζών (των 

λεµβουχικών εργασιών),  

ε) στις ρυµουλκικές εργασίες, η Λιµενική Αρχή να µπορεί να καθορίζει την εκτέλεση 

υποχρεωτικών φυλακών ασφαλείας (των ρυµουλκικών εργασιών), και 

ζ) στους ναυαγωσώστες να απαιτείται η χορήγηση προηγούµενης διοικητικής άδειας 

άσκησης του επαγγέλµατος. 

 

ii) Πρέπει να αρθούν οι περιορισµοί οι οποίοι αφορούν τη διατήρηση του καθεστώτος 

προηγούµενης διοικητικής άδειας / των περιορισµών που προβλέπουν:  

α) τη χορήγηση προηγούµενης διοικητικής άδειας για λειτουργία καζίνων επί πλοίων 

σηµαίας Ε/Γ πλοίων διεθνών πλόων,  
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β) τη χορήγηση προηγούµενης διοικητικής άδειας λειτουργίας καταστήµατος 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων, και  

γ) τη χορήγηση προηγούµενης διοικητικής άδειας λειτουργίας καταστήµατος 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος επί αγκυροβοληµένων µονίµως πλοίων ή πλωτών 

ναυπηγηµάτων. 

 

Η Γνωµοδότηση εκδόθηκε την 20
η
 Απριλίου 2012. 

Η Γνωµοδότηση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, σύµφωνα µε το 

άρθρο 47 του ν. 3959/2011.                  

                                                          

                                                          Ο Πρόεδρος και Συντάκτης της Γνωµοδότησης 

 

                                                   ∆ηµήτριος Κυριτσάκης 

                      Η Γραµµατέας   

                     

                     Ηλιάνα Κούτρα 

 


