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ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε ηλεκτρονικό μήνυμα» 
 

Σχετ.: Το από 26-6-2019 μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κ. ΚΟΝΖ Michael 

Σε απάντηση ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι αναφορικά με τη διακυβέρνηση ιδιωτικού πλοίου 

αναψυχής σχετικές τυγχάνουν οι διατάξεις της  παρ.1 (ι) του άρθρου 1 του ν. 4256/2014 (Α΄92) ενώ  τα προσόντα 

των Κυβερνητών ιδιωτικών πλοίων αναψυχής καθορίζονται με τις διατάξεις της αριθ. 3342/02/2004/21.1.2004 

(Β’478) Απόφασης Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, όπως τροποποιήθηκε με την 3342/13/2004/20.8.2004 

(Β’1330) όμοια.  

Σχετικά με διπλώματα που έχουν εκδοθεί από Αρχή άλλου κράτους, στην παρ. 2 της ως άνω Υπουργικής 

Απόφασης ορίζεται επιπλέον ότι η ναυτική ικανότητα και εμπειρία Κυβερνήτη αποδεικνύεται από αντίστοιχο 

πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί ή αναγνωρισθεί επίσημα από Κρατική Αρχή ξένου κράτους ή από ναυτικό ή 

ιστιοπλοϊκό όμιλο ή από  ιστιοπλοϊκή  σχολή του εξωτερικού.  Αν το πιστοποιητικό αυτό δεν έχει εκδοθεί από 

χώρα κράτος μέλος της Ε.Ε. θα πρέπει να συνοδεύεται από μετάφραση στην Ελληνική ή Αγγλική.  Για την 

απόδειξη της εγκυρότητας των πιο πάνω αναφερόμενων πιστοποιητικών και τυχόν μεταφράσεών τους καθώς 

και της ικανότητας διακυβέρνησης του πλοίου κατατίθεται από τον αναλαμβάνοντα χρέη κυβερνήτη και 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) μόνον όταν η αρμόδια Λιμενική Αρχή αντιμετωπίζει 

την περίπτωση για πρώτη φορά και δεν είναι σε θέση να γνωρίζει την ύπαρξη και λειτουργία του ομίλου, της 

σχολής κ.λ.π. που εξέδωσε το σχετικό πιστοποιητικό.  
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Επιπρόσθετα, στις διατάξεις της παρ. 3 της ίδιας Υ.Α. ορίζεται ότι  δεν επιτρέπεται η διακυβέρνηση πλοίου 

αναψυχής του οποίου τα χαρακτηριστικά (είδος, μεταφορική ικανότητα κ.λ.π.) δεν καλύπτονται από τυχόν 

περιορισμούς των αδειών, πτυχίων ή πιστοποιητικών. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφορία.   

 

 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

 

                 Σοφία Γιαλούτση 
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 κ. Κonz Michael 

email: sail@sioned.de 
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