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Ως Πίνακας Διανομής

«Παροχή οδηγιών αναφορικά με την αναγραφή στοιχείων επιβατών που θα απο-επιβιβαστούν
στα επαγγελματικά πλοία αναψυχής του ν. 4256/2014 (Α’ 92)»

Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 4256/2014 (Α’92), όπως προστέθηκε
με την παρ. 6 του άρθρου 94 του ν. 4504/2017 (Α΄184), «Επιβίβαση στο πλοίο αναψυχής άλλων
προσώπων, πέραν αυτών που αναγράφονται στην ενημερωμένη κατάσταση επιβαινόντων, ή οριστική
αποβίβαση ενός ή περισσότερων από τους επιβαίνοντες, πριν από τη λήξη του ναυλοσυμφώνου,
επιτρέπεται, εάν αυτό προβλέπεται από το ναυλοσύμφωνο, με την αναγραφή των ονοματεπωνύμων των
προσώπων που θα επιβιβαστούν ή αποβιβαστούν και του λιμένα επιβίβασής ή αποβίβασής τους ή αν
πρόκειται για λόγους που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή ηθελημένη αποχώρηση επιβαίνοντος.
Προσωρινή...».
Η ως άνω αναφερομένη υποχρέωση αναγραφής των ονοματεπωνύμων των προσώπων που
επιβιβάζονται ή αποβιβάζονται καθώς και του λιμένα επιβίβασης ή αποβίβασής τους επί του
ναυλοσυμφώνου μπορεί να πραγματοποιείται και με κατάσταση, η οποία επισυνάπτεται σε αυτό και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του. Στην περίπτωση αυτή:
(α) αναγράφεται όρος επί του ναυλοσυμφώνου ότι η αποεπιβίβαση επιβατών κατά τα οριζόμενα
στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4256/2014 (Α’92) πραγματοποιείται σύμφωνα με τη συνημμένη
κατάσταση.
(β) στην κατάσταση αναγράφονται τα εξής (i) «Η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του από
…….…/…..…../…..…. Ναυλοσυμφώνου του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής «………..», Νηολογίου ……..
(λιμένας/αριθμός)…….», (ii) τα ονοματεπώνυμα των επιβατών και οι λιμένες αποεπιβίβασης κατά τα
προβλεπόμενα στην ανωτέρω διάταξη και (iii) τα ονοματεπώνυμα/υπογραφές των μερών που συνάπτουν
τη σύμβαση ολικής ναύλωσης.
(γ) Σε περίπτωση που προκύψει μεταβολή των αναγραφομένων στην ως άνω κατάσταση στοιχείων,
τότε οι μεταβολές σημειώνονται είτε επί της ίδιας κατάστασης και φέρουν την υπογραφή των μερών ή
συντάσσεται νέα κατάσταση, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα στην περίπτωση (β), η οποία αποτελεί
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συνέχεια της προηγούμενης κατάστασης και επισυνάπτεται σε αυτή και στο ναυλοσύμφωνο. Σε
περίπτωση μεταβολής, δεν απαιτείται η προσκόμιση στη Λιμενική Αρχή της κατάστασης που φέρει τις
μεταβολές ή της επόμενης κατάστασης.
(δ) Σε περίπτωση που δεν είχε προβλεφθεί αρχικά, η κατάσταση δύναται να συνταχθεί και
μεταγενέστερα, κατά τη διάρκεια της ίδιας ναύλωσης. Σε αυτή την περίπτωση το ναυλοσύμφωνο
προσκομίζεται στη Λιμενική Αρχή στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας βρίσκεται το πλοίο και
προστίθεται σε αυτό ο αναφερόμενος στην περίπτωση (β) όρος, ο οποίος φέρει την υπογραφή των
συμβαλλομένων μερών. Η Λιμενική Αρχή σημειώνει επί του ναυλοσυμφώνου, σε σημείο άνω του πεδίου
θεώρησής της, ότι προσκομίστηκε αντίγραφό του, λόγω προσθήκης νέου όρου ναύλωσης αναφορικά με
την αποεπιβίβαση επιβατών κατά τα αναγραφόμενα σε συνημμένη στο ναυλοσύμφωνο κατάσταση.
Ευκρινή αντίγραφα του ναυλοσυμφώνου και της κατάστασης κατατίθενται στη Λιμενική Αρχή.
Επισημαίνεται ότι τα ως άνω αφορούν στη δυνατότητα επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών
στα/από επαγγελματικά πλοία αναψυχής και είναι ανεξάρτητα της υποχρέωσης τήρησης κατάστασης
επιβαινόντων, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4256/2014 (Α’92).
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