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ΕΝΑΛΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ , ΕΝΑΛΙΟΙ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ «YΠΟΒΡΥΧΙΑ 

ΜΟΥΣΕΙΑ» [2015] 

Πάντος Α. Πάντος 

1. Μέχρι της ψηφίσεως του Ν.3028/2002 η προστασία των 
εναλίων αρχαιοτήτων εβασίζετο στο άρθρο 1 του 
κωδικοποιηµένου Ν.5351/1932 «περί αρχαιοτήτων», 
σύµφωνα µε το οποίο «Πάντα τα εν Ελλάδι και οιοισδήποτε 
Εθνικοίς κτήμασιν, εν ποταμοίς, λίμναις και εν τω πυθμένι της 
θαλάσσης, προς δε εν δημοτικοίς, μοναστηριακοίς και ιδιωτικοίς 
κτήμασιν ευρισκόμενα αρχαία, κινητά τε και ακίνητα, από των 
αρχαιοτάτων χρόνων και εφεξής, είναι ιδιοκτησία του Κράτους. Κατ' 
ακολουθίαν το δικαίωμα και η φροντίς περί αναζητήσεως και 
διασώσεως τούτων εν δημοσίοις Μουσείοις ανήκει εις το Κράτος. 
Πάσα προς το σκοπόν τούτον ενέργεια υπάγεται εις την 
δικαιοδοσίαν του Υπουργείου [Παιδείας και Θρησκευμάτων]1 (άρθρ. 1 
Νομ. ΒΧΜΣΤ')». 

2. To 1976 για πρώτη φορά ιδρύθηκε στο Υπουργείο 
Πολιτισµού ως ειδική περιφερειακή υπηρεσία µε το 
άρθρο 1 του Ν.405/1976 (ΦΕΚ 207/Α΄/10.08.1976) η 
Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων. Ένα έτος αργότερα, η 
Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων οργανώθηκε µε τον 
Οργανισµό του Υπουργείου Πολιτισµού (Προεδρικό 
Διάταγµα 941/1977, ΦΕΚ 320/Α΄/17.10.1977, άρθρο 44) σε 
τρία Τµήµατα2. 

3. To 1988 ορίσθηκαν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
για την εφαρµογή του κ.Ν.5351/1932 σε συνδυασµό µε το 
άρθρο 44 του ΠΔ941/1977 για την χορήγηση αδειών 
αµµοληψίας, για την χορήγηση άδειας λειτουργίας των 

                                                           
1 Ήδη Πολιτισμού 
2 Υ.Γ. (2018): Και ήδη σε τέσσερα (βλ. άρθρο 26 του ΠΔ 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α΄/22.01.2018) 



2 
 

Κέντρων Σχολών καταδύσεων, άδειας για θαλάσσιες 
έρευνες (αρχαιολογικές, βιολογικές, ωκεανογραφικές, 
βιότοποι, θαλάσσια πάρκα, κλπ.), άδειας έρευνας για 
ανεύρεση κρυµµένου θησαυρού3. Επίσης µε την 
υπουργική απόφαση αρ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/10033/4.3.1988  
(ΦΕΚ 152/Β΄/18.3.1988) [κατωτέρω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι] 
κωδικοποιήθηκαν οι αποφάσεις που αφορούν 
θαλάσσιες περιοχές για υποβρύχια δραστηριότητα. H 
απόφαση αυτή καθώριζε σε ποιές θαλάσσιες περιοχές της 
ελληνικής επικρατείας επιτρέπεται η υποβρύχια 
δραστηριότητα , η οποία ήταν απαγορευµένη συνεπώς σε 
όλες τις υπόλοιπες. Η απόφαση ανετράπη µε την 
απόφαση αρ. 3094/1993 του  Συµβουλίου της Επικρατείας/ 
Τµ.Ε΄, η οποία ακύρωσε την απόφαση αρ. 10033/18.3.1988 
(ΦΕΚ152/Β΄/18.3.1988), ως εισάγουσα αυτοτελή 
κανονιστική (και όχι ατοµική ) ρύθµισι της υποβρυχίου 
δραστηριότητος. Κατόπιν αυτού ως επιτρεπόµενες 
νοούνται ήδη όλες οι θαλάσσιες περιοχές εκτός εκείνων 
που κηρύσσονται ως ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι. 

4.  Για την προστασία των εναλίων αρχαιοτήτων µέριµνα 
υπήρξε σε διαφόρους νόµους που αφορούν θέµατα 
σχετιζόµενα µε τον θαλάσσιο χώρο.  

5. Σε περίπτωση έργων κατασκευής τουριστικού λιµένα 
ορίσθηκε ότι: «Σε περίπτωση ανεύρεσης αντικειμένων 
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των 
έργων, ειδοποιείται η αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία, η οποία 
υποχρεούται εντός τριάντα (30) ημερών να προβεί στις απαιτούμενες 
ενέργειες, τόσο για τη διαφύλαξη των αρχαιοτήτων όσο και για την 
υπόδειξη τρόπων συνέχισης των  έργων, ώστε να μην καθυστερούν οι 
σχετικές εργασίες». (Ν.2160/1993, άρθρο 36 παρ.4).  

                                                           
3 Κοινή υπουργική απόφαση ΓΝΟΣ/50100/10.12.1986 «Διατήρηση δικαιολογητικών που 
απαιτούνται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 861/Β΄/1986) 
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6. Με υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 696/Β΄/14.9.1994) σχετικά µε 
το θέµα αδειών αγοράς, µεταφοράς και κατανάλωσης 
εκρηκτικών υλών ορίζεται ότι: «Σε περίπτωση χρήσης εκρηκτικών 
υλών σε θαλάσσιο χώρο, η αρμόδια για την χορήγηση της ανωτέρω αδείας 
υπηρεσία, ζητεί την γνώμη των αρμοδίων Υπηρεσιών των Υπουργείων 
[Β.Ε.Τ.]4 και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Πολιτισμού, Γεωργίας και Εμπορικής 
Ναυτιλίας. Επίσης, η ως άνω Αστυνομική Αρχή, ζητεί την γνώμη της 
αρμοδίας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, σε περίπτωση χορήγησης 
αδείας χρήσης εκρηκτικών πλησίον αρχαιολογικών χώρων».  

7. Στους Γενικούς Κανονισμούς Λιμένων αριθ. 10 «Για τις 
καταδυτικές εργασίες» (ΦΕΚ 978/Β΄/1995) το άρθρο 9 
προβλέπει ότι: «Ο εργοδότης, ανεξάρτητα αν αναθέτει την εκτέλεση 
του έργου σε ένα ή περισσότερους εργολάβους, έχει τις ακόλουθες 
υποχρεώσεις: …γ) Στις περιπτώσεις έργων, για τα οποία απαιτείται ειδική 
άδεια των αρμοδίων Αρχών, όπως για τα έργα σε βυθό που υπάρχουν 
αρχαιότητες,  λιμενικά έργα κ.λ.π, μεριμνά για την έκδοσή της, πριν από την 
έναρξη των καταδυτικών εργασιών και ενημερώνει σχετικά τον εργολάβο». To 
άρθρο 11 παρ.2 ορίζει ότι: «2. Για εκτεταμένες εργασίες όπως 
ανελκύσεις και διαλύσεις ναυαγίων, εκτέλεση ή επισκευή λιμενικών έργων και 
άλλων υποβρυχίων εγκαταστάσεων και γενικότερα προς εκτέλεση εργασιών για 
τα οποία απαιτείται προηγούμενη έγκριση αρμοδίων Υπηρεσιών (ΓΕΝ, 
Νομαρχία, Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων κλπ), καθώς και για 
ανελκύσεις αντικειμένων από το βυθό απαιτείται άδεια της Λιμενικής Αρχής 
που εκδίδεται κατόπιν υποβολής αίτησης του εργοδότη ή του νομίμου 
εκπροσώπου του,στην οποία μνημονεύεται η ανάθεση του έργου σε συγκεκριμένο 
ή συγκεκριμένους  εργολάβους και στην οποία επισυναπτονται τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά:…» 

8. Με το ΠΔ 86/1998 «Αλιεία Οστράκων» (ΦΕΚ 78/Α΄/1998) 
ορίζεται (άρθρο 1) ότι η οστρακοαλιεία διενεργείται «ζ) Σε 
θαλάσσιες περιοχές εκτός των λιμανιών, …. ως και ναυαγίων, ….., ενάλιων 
αρχαίων (αρχαίων ναυαγίων, βυθισμένων πλοίων, αρχαίων λιμενικών 
εγκαταστάσεων κ.α.), σε ειδικά απαγορευμένες για την αλιεία περιοχές, 
όπως καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.  
η) Με τη τήρηση των διατάξεων του Κ.Ν. 5351/1932 «περί 

                                                           
4 ΄Ηδη Ανάπτυξης. 
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αρχαιοτήτων» (Α΄ 275)5 για την άσκηση της οστρακοαλιείας στις 
επιτρεπόμενες θαλάσσιες περιοχές, με την επισήμανση ότι σε 
περίπτωση που τυχόν εντοπιστούν στο βυθό αρχαία απαγορεύεται η 
ανέλκυση, μετακίνηση ή φωτογράφηση αυτών και ειδοποιείται 
αμέσως η πλησιέστερη Εφορεία Αρχαιοτήτων και η αρμόδια 
Λιμενική Αρχή». 

9. Αντιστοίχως µε το ΠΔ 109/2002 «Αλιεία δολωµάτων» (ΦΕΚ 
92/Α΄/22.4.2002) ορίζεται (άρθρο 4) ότι η αλιεία αυτή 
επιτρέπεται «α) Σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές, εκτός λιμανιών και …., 
περιοχών ναυαγίων, ….., εναλίων αρχαιοτήτων (ναυαγίων, 
βυθισμένων πόλεων κ.ά.), ειδικά απαγορευμένων για την αλιεία 
περιοχών …2. Στις επιτρεπόμενες περιοχές η αλιεία ζώντων δολωμάτων 
διενεργείται τηρουμένων …. και των διατάξεων του Κ.Ν. 5351/1933 
"Περί Αρχαιοτήτων" (Α 275)6 -με την επισήμανση ότι σε 
περίπτωση που εντοπιστούν στο βυθό αρχαία, απαγορεύεται η 
ανέλκυση, μετακίνηση ή φωτογρόφησή τους και πρέπει να 
ειδοποιείται αμέσως η πλησιέστερη Εφορεία Αρχαιστήτων, ή η 
αρμόδια Λιμενική Αρχή». 

10. Το 1997 µε το άρθρο 7 του Ν.2557/1997 ορίσθηκε ποιο 
προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισµού χαρακτηρίζεται 
«καταδυόµενο» και παρεσχέθη η εξουσιοδότησις να 
εκδοθή µε Κ.Υ.Α. «Κανονισμός καταδυομένου προσωπικού 
του Υπουργείου Πολιτισμού» [βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ] 

11. Ο κωδικοποιηµένος Νόµος 5351/1932 «Περί αρχαιοτήτων» 
(ΦΕΚ 275/Α΄) αντικαταστάθηκε από τον Ν.3028/2002 «Για 
την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» (ΦΕΚ 153/Α΄/28.6.2002). Ο 
νόµος αυτός έδωσε τον ορισµό του αρχαιολογικού χώρου7 

                                                           
5 Νοείται ήδη ο Ν.3028/2002. 
6 Νοείται ήδη ο Ν.3028/2002. 
7 Άρθρο 2. ΄Εννοια όρων. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου:……γ) Ως 
αρχαιολογικοί χώροι νοούνται εκτάσεις στην ξηρά ή στη θάλασσα ή στις λίμνες ή στους ποταμούς, 
οι οποίες περιέχουν ή στις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι περιέχονται αρχαία μνημεία ή αποτέλεσαν ή 
υπάρχουν ενδείξεις ότι αποτέλεσαν από τους αρχαιοτάτους χρόνους έως και το 1830 μνημειακά, 
οικιστικά ή ταφικά σύνολα. Οι αρχαιολογικοί χώροι περιλαμβάνουν και το απαραίτητο ελεύθερο 
περιβάλλον που επιτρέπει στα σωζόμενα μνημεία να συντίθενται σε ιστορική, αισθητική και 
λειτουργική ενότητα 

PANAYIOTIS BEKIARIS
υπογράμμιση
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και περιέλαβε το άρθρο 15 «Ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι» 
καθώς και δύο κανονιστικές υπουργικές αποφάσεις (βλ. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ). Επίσης µε την υπουργική απόφαση 
αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/48604/3385/5-9-2003 
«Χαρακτηρισμός ναυαγίων ως πολιτιστικών αγαθών» (ΦΕΚ 
1701/Β΄/19-11-2003) [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV] χαρακτηρίσθηκαν 
ως µνηµεία, αν και µε αρκετές επιφυλάξεις διατάξεων 
άλλων νόµων, «τα ναυάγια πλοίων και αεροσκαφών άνω 
των πενήντα (50) ετών από την ημερομηνία ναυαγήσεώς 
τους, συµπεριλαµβανοµένων και των κινητών στοιχείων 
που περικλείουν, διότι παρουσιάζουν ιστορικό, 
τεχνολογικό, επιστηµονικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον». 
Συνεπώς τα ναυάγια πλοίων θεωρούνται ως ακίνητα 
µνηµεία, εµπίπτοντα στον σχετικό ορισµό του 
Ν.3028/20028. Στην συλλογική όµως αυτή κήρυξη 
εµφιλοχωρεί ένα κενό νόµου: Θα πρέπει δηλαδή να 
διευκρινισθή εάν ένα ναυάγιο είναι κινητό ή ακίνητο. 
Εάν τα ναυάγια θεωρηθούν ακίνητα, η ανωτέρω 
απόφαση είναι εκτός των διατάξεων του Ν.3028/2002, 
διότι µόνον κινητά µνηµεία (άρθρο 24 του Ν.3028/2002) 
µπορούν να χαρακτηρισθούν συλλήβδην, υπό όρους, 
κατά κατηγορίες (όπως η κατηγορία «ναυάγια»). 
Σηµειωτέον ότι γιά τα ακίνητα προ του 1831 [και τα 
κινητά πρό του 1453 (και εν µέρει πρό του 1831)] δεν 
απαιτείται χαρακτηρισµός, αλλά οριοθέτησις ζώνης 
προστασίας. Εάν θεωρηθούν κινητά, τότε δεν µπορούν 
να εφαρµοσθούν οι διατάξεις περί ακινήτων του 

                                                           
8     «γγ) Ως ακίνητα μνημεία νοούνται τα μνημεία που υπήρξαν συνδεδεμένα με το έδαφος και 
παραμένουν σε αυτό ή στο βυθό της θάλασσας ή στον πυθμένα λιμνών ή ποταμών, καθώς και τα 
μνημεία που βρίσκονται στο έδαφος ή στο βυθό της θάλασσας ή στον πυθμένα λιμνών ή ποταμών 
και δεν είναι δυνατόν να μετακινηθούν χωρίς βλάβη της αξίας τους ως μαρτυριών. Στα ακίνητα 
μνημεία συμπεριλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις, οι κατασκευές και τα διακοσμητικά και λοιπά 
στοιχεία που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους, καθώς και το άμεσο περιβάλλον τους» 
(Ν.3028/2002, άρθρο 2, σημ.β΄, περίπτ. Γγ΄) 
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Ν.3028/2002 (ζώνη προστασίας κλπ.). Εάν η περιοχή 
ναυαγίου/ων οριοθετηθή ως ενάλιος αρχαιολογικός 
χώρος ή ως ιστορικός τόπος, τότε ισχύει το άρθρο 15 του 
Ν.3028/2002. 

12. Ωστόσο το θέµα των καταδύσεων και του καταδυτικού 
τουρισµού απησχόλησε το Υπουργείο Πολιτισµού τρία 
έτη µετά την ψήφισι του Ν.3028/2002, όταν – παρά την 
έντονη αντίδραση των αρχαιολόγων9 – προτάθηκε από 
άλλο Υπουργείο και ψηφίσθηκε ο Ν.3409/2005 
«Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις» 
[ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V]. Σηµειωτέον ότι το Ε΄ Τµήµα του 
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, σε σχετικό ερώτηµα 
του Υπουργού Πολιτισµού, µε την γνωµοδότησή του 281/1 
Ιουνίου 2005, η οποία είχε γίνει αποδεκτή,  είχε 
γνωµοδοτήσει κατά πλειοψηφία ότι: «Δεν είναι νόμιμη η 
χορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού, σε Ο.Τ.Α. ή οποιοδήποτε άλλο φορέα, 
άδειας για τη δημιουργία υποθαλάσσιου αρχαιολογικού πάρκου, προσιτού στο 
ευρύ κοινό, σε κηρυγμένο ενάλιο αρχαιολογικό χώρο, διότι, κατ’ αυτόν τον 
τρόπο, εξυπηρετείται μη επιτρεπόμενη δραστηριότητα»10.  Διάφοροι 
προβληµατισµοί διετυπώθησαν για τον χαρακτηρισµό 
των επισκεψίµων εναλίων αρχαιολογικών χώρων ως 
«υποβρυχίων µουσείων» (άρθρο 11 παρ.1 του Ν.3409/2005), 
διότι ο όρος «μουσείο» έχει διαφορετικό περιεχόµενο στον 
Ν.3028/2002 (άρθρο 45), καθώς και για τον χαρακτηρισµό 
«Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Καταδυτικού 
Πάρκου» (Π.Ο.Α.Κ.Π., άρθρο 13 του Ν.3409/2005). Παρά 
ταύτα επισκέψιµοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι – 
«υποβρύχια μουσεία» ιδρύθησαν ήδη (βλ. π.χ. σε 

                                                           
9 Η απήχησις της αντιδράσεως έφθασε και στο εξωτερικό. Χαρακτηριστικός είναι ο τίτλος «Greece – a 
new destination  for  looters” άρθρου στη βρεταννική εφημερίδα The Guardian. 
10 Και έτσι ίσως εξηγείται το εδάφιο, το οποίο προσετέθη μετά το τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 
11 του ν. 3409/2005 «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 273) με το άρθρο 44 παρ.1 του 
Ν.4179/2013 (175 Α΄). 
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θαλάσσιες περιοχές Μακρονήσου – Λαυρεωτικής, 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V).   
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Απόφαση αρ.ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/10033/4.3.1988  «Κωδικοποίηση αποφά-
σεων που αφορούν θαλάσσιες περιοχές για υποβρύχια δραστηριότητα» 
(ΦΕΚ 152/Β΄/18.3.1988)  

΄Αρθρο 1. 
1. Σε εκτέλεση του άρθρου 1 του κ.Νόμ.5351/1932 «περί αρχαιοτήτων» δεν επιτρέπεται 
κατ΄αρχήν η υποβρύχια δραστηριότητα με αναπνευστικές συσκευές στις θαλάσσιες περιοχές, 
τις λίμνες και τα ποτάμια της χώρας για λόγους προστασίας της υποβρύχιας πολιτιστικής 
κληορνομιάς. 
2. Επιτρέπεται από πλευράς Αρχαιολογικού Νόμου η άσκηση υποβρύχιας δραστηριότητας 
μα αναπνευστικές συσκευές για ψυχαγωγία ή εκπαιδευτικούς σκοπούς στις εξής θαλάσσιες 
περιοχές: […]11. 

΄Αρθρο 2. 
1. Η υποβρύχια δραστηριότητα με αναπνευστικές συσκευές για ψυχαγωγία «ή για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς»12 στις επιτρεπόμενες θαλάσσιες περιοχές ασκείται με τους εξής 
όρους και περιορισμούς: 

α) Η υποβρύχια δραστηριότητα με αναπνευστικές συσκευές επιτρέπεται από την 
ανατολή ως την δύση του ηλίου. 
β) Δεν επιτρέπεται η χρήση από τους καταδυομένους ηχοβολιστικών οργάνων για την 
αναζήτηση και εντόπιση αρχαίων  και η χρήση ανιχνευτών στο βυθό, όπως και η ύπαρξη 
τέτοιων συσκευών στα σκάφη αναψυχής που χρησιμοποιούν οι καταδυόμενοι (γιώτ, 
κότερα, κρίς-κράφτ κλπ.). 
γ) Οι καταδυόμενοι που τυχόν εντοπίζουν αρχαία στο βυθό δεν επιτρέπεται να 
προβαίνουν σε ανέλκυση ή μετακίνηση ή φωτογράφιση των εν λόγω αρχαίων και 
οφείλουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία13 να ειδοποιούν αμέσως την πλησιέστερη 
Αρχαιολογική Εφορεία ή την αρμόδια Λιμενική ή Αστυνομική αρχή. 

2. Στις επιτρεπόμενες θαλάσσιες περιοχές για την άσκηση υποβρύχιας δραστηριότητας με 
αναπνευστικές συσκευές για ψυχαγωγία, δεν επιτρέπεται κάθε είδους εργασία στο βυθό, 
επαγγελματικής ή επιστημονικής φύσεως χωρίς ειδική άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού 
καθώς και από τις αρμόδιες αρχές. 

                                                           
11 Μετά την απόφαση αρ.3094/1993 του  Συμβουλίου της Επικρατείας/ Τμ.Ε΄, η οποία ακύρωσε την 
απόφαση αρ.10033/18.3.1988 (ΦΕΚ152/Β΄/18.3.1988), ως εισάγουσα αυτοτελή κανονιστική (και όχι 
ατομική ) ρύθμισι της υποβρυχίου δραστηριότητος, ως επιτρεπόμενες νοούνται ήδη όλες οι θαλάσσιες 
περιοχές εκτός εκείνων που κηρύσσονται ως ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι. 
12 Η φράσις εντός « » προσετέθη με την παρ. β΄ της υπουργικής αποφάσεως 30896/11.7.1989 
(ΦΕΚ542/ Β΄/12.7.1989) 
13 Νοούνται τα άρθρα 7 και 14 του κ.Ν.5351/1932 «περί αρχαιοτήτων». 
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3. Οι καταδυόμενοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τους παραπάνω όρους και να τηρούν 
τις διατάξεις του κ.Νόμ.5351/1932 «περί αρχαιοτήτων». 
4.  Υποβρύχια δραστηριότητα για ψυχαγωγία σε όλες τις επιτρεπόμενες θαλάσσιες περιοχές 
τελεί από πλευράς αρχαιολογικής νομοθεσίας υπό την εποπτεία των Δ/νσεων Αρχαιοτήτων 
και ειδικότερα της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, οι οποίες μπορούν να μη επιτρέπουν 
τις καταδύσεις σε ευρύτερα τμήματα των εν λόγω θαλασσίων περιοχών ή σε ειδικότερα 
σημεία όπου ενδεχομένως θα εντοπισθούν αρχαία. 
5.  Αρμόδιες περιφερειακές Υπηρεσίες για την άσκηση του απαιτούμενου ελέγχου και για 
την κατά περίπτωση εφαρμογή των διατάξεων του κ.Νόμ.5351/1932 «περί αρχαιοτήτων» 
είναι η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, οι κατά τοπους Αρχαιολογικές Εφορείες και οι 
Λιμενικές και Αστυνομικές Αρχές. 
 
΄Αρθρο 3. 
Για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων σχολών καταδύσεων από ΄Ελληνες ή ξένους στις 
επιτρεπόμενες για υποβρύχια δραστηριότητα με αναπνευστικές συσκευές για ψυχαγωγία 
θαλάσσιες περιοχές, απαιτείται [για κάθε περίπτωση]14 πέρα από την άδεια άλλης αρμόδιας 
αρχής και ειδική άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού κατόπιν υποβολής δικαιολογητικών 
που αναφέρονται στην αριθ. ΓΝΟΣ/50100/10.12.86 κοινή απόφαση «για την διατήρηση των 
δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις υπηρεσίες του ΥΠΠΟ» (ΦΕΚ 861/Β). 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Νόμος αρ.2557/1997 «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης» 
(ΦΕΚ271/Α΄/24.12.1997) 
 

Αρθρο 7. 

                                                           
14 Mε την απόφαση  του Υπουργού Πολιτισμού αριθ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/24185/1467/1998 
«Υποβρύχιες δραστηριότητες με καταδυτική συσκευή» (ΦΕΚ 646/Β΄/26.6.1998) τροποποιήθηκε το 
άρθρο 3: «Τροποποιούμε τις αρ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/10033/4.3.1998 (ΦΕΚ 152/τ.Β/1988), 
ΥΠΠΟ/AΡΧ/A1/Φ41/30896/1989 (ΦΕΚ 542/τ.Β/12.7.1989), ΥΠΠΟ/AΡΧ/Α1/Φ41/ 25824/1060/1993 
(ΦΕΚ 388/τ.Β/28.5.1993), ΥΠΠΟ/AΡΧ/A1/Φ41/46950/3677/1995 (ΦΕΚ 1088/τ.Β/29.12.1995), 
ΥΠΠΟ/AΡΧ/A1/Φ41/53873/3041/1996  (ΦΕΚ 1056/τ.Β΄/22.11.1996), ΥΠΠΟ/AΡΧ/A1/ Φ41/30229/ 
1819/1997 (ΦΕΚ 564/τ.Β/1997) Υ.A., με τις οποίες αποδεσμεύθηκαν συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές 
για τη χορήγηση αδείας λειτουργίας Κέντρων Σχολών καταδύσεων σε Ελληνες και ξένους, για την οποία 
απαιτείται για κάθε περίπτωση πέραν από την άδεια άλλης αρμόδιας αρχής και ειδική άδεια από την 
Εφορεία Εναλίων Αρχ/των, μόνο ως προς το άρθρο 3. 
      Η τροποποίηση αυτή γίνεται, επειδή για τις περιοχές αυτές έχει κριθεί με την προβλεπόμενη από το 
Νόμο διαδικασία ότι δεν χρήζουν προηγούμενης έγκρισης από πλευράς αρχαιολογικού Νόμου. Το 
αυτό θα ισχύει στο εξής και για όσες θαλάσσιες περιοχές θα αποδεσμεύονται κατόπιν γνωμοδότησης του 
Κεντρικού Αρχ/κού Συμβουλίου με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 
      Για τις αποδεσμευθείσες θαλάσσιες περιοχές τα κατά τόπους λιμεναρχεία της Επικράτειας τα οποία 
εκδίδουν άδειες για την λειτουργία Σχολών και Κέντρων Κατάδυσης, επιβάλλεται να κοινοποιούν στην 
αρμόδια Ε.Ε.A.[sc.Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων] τις σχετικές αποφάσεις τους, συνοδευόμενες από 
απόσπασμα χάρτη Γ.Υ.Σ. 1:5.000, στο οποίο θα σημειώνεται η ζητούμενη για την παρακάτω 
δραστηριότητα θέση.» 
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7. … ε΄) «Ως καταδυόμενο προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού 
χαρακτηρίζεται εκείνο το οποίο ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού ή σε 
εποτευόμενους από αυτό φορείς, ανεξαρτήτως κλάδου, ειδικότητας ή σχέσης 
εργασίας, νομίμως διατεθέν στο Υπουργείο Πολιτισμού και το οποίο 
προσφέρει καταδυτικό έργο στις Εφορείες Εναλίων Αρχαιοτήτων και 
Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας του Υπουργείου αυτού. Στο προσωπικό 
αυτό συμπεριλαμβάνεται και το ωρομίσθιο»15. Στο προσωπικό αυτό 
προστίθεται στην ειδικότητά του ο χαρακτηρισμός «Καταδυόμενος». 
    Για τον χαρακτηρισμό ως καταδυομένου ο εργαζόμενος πρέπει να διαθέτει 
πτυχίο Σχολής ημεδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής του εξωτερικού 
τουλάχιστον δύο αστέρων ή ενός αστέρος και πιστοποιητικό της Μονάδας 
Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού, από το οποίο να 
προκύπτει ότι έχει εκπαιδευτεί σε καταδύσεις σε βάθος ίσο ή μεγαλύτερο των 
36 μέτρων και να πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει ο Κανονισμός 
Καταδυομένου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού. 
   Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού16 εκδίδεται 
ο Κανονισμός Καταδυομένου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού. 
Με τον Κανονισμό αυτόν ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στις προϋποθέσεις 
και τους κανόνες που διέπουν τις καταδύσεις, στις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί 
το καταδυόμενο προσωπικό, καθώς και στις υποχρεώσεις του, «στα θέματα 
ασφάλειας καταδύσεων και ασφάλισης ατυχημάτων, υγείας και ζωής»17, στα 
θέματα ασφαλείας και ασφάλισης, στα θέματα ειδικών πρόσθετων αμοιβών, στις 
συνέπειες από τη μη τήρηση των διατάξεων του Κανονισμού, καθώς και σε κάθε άλλο 
συναφές θέμα.  

Κοινή υπουργική απόφαση αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/63/ 
46324/21.8.2003 «Κανονισμός λειτουργίας και οργάνωσης υποβρυχίων 
αρχαιολογικών ερευνών της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και των 
Εφορειών Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας του Υπουργείου 
Πολιτισμού» (ΦΕΚ 1212/Β΄/26.8.2003) 
 

Έχοντας υπόψη: 

                                                           
15 Τα εδάφια εντός «.» τίθενται όπως αντικατεστάθησαν με την παρ.11 του άρθρου 19 του Ν.2947/ 
2001 (ΦΕΚ 228/Α΄/9.10.2001). 
16 Εξεδόθη η κ.υ.α. αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/63/ΤΟΠΥΝΣ/63/46324/21.8.2003 (ΦΕΚ 1212/Β΄/26.8.2003), 
βλ. κατωτέρω. 
17 H φράσις «στα θέματα ασφάλειας καταδύσεων και ασφάλισης ατυχημάτων, υγείας και ζωής» 
τίθεται όπως αντικατεστάθη με την παρ.12 του άρθρου 10 του Ν.3207/ 2003 (ΦΕΚ 
302/Α΄/24.12.2003). 
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1. Τις διατάξεις του Ν. 3028/02 «Περί προστασίας των αρχαιοτήτων και της εν 
γένει πολιτιστικής κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α ΄).  
2. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 191/03 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού» 
(ΦΕΚ 146/Α΄ ). 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 7, παράγραφος 7ε του Ν.2557/97 (ΦΕΚ 271/Α΄) 
«Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 19 παρ. 11 του Ν. 2947/01 (ΦΕΚ 228/ Α΄). 
4. Την διάταξη του άρθρου 11 του Ν. 1881/90 (ΦΕΚ 978/Β΄), με την οποία 
κυρώθηκε η 2027428/3402/0022/18-4-89 κοινή απόφαση «Χορήγηση ειδικής 
πρόσθετης αμοιβής στο καταδυόμενο προσωπικό της Εφορείας Εναλίων» (ΦΕΚ 
298/Β΄). 
5. Το Π.Δ. 81/2001 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και 
Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 57/Α΄). 
6. Την αριθμ. 1065956/863/A/0006/16-7-2003 απόφαση « Kαθορισμός 
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 985/Β΄). 
7. Την αριθμ. 3131.1/20/95/17-11-1995 « Έγκριση του Γενικού Κανονισμού 
Λιμένα με αριθ. 10 '' Για τις καταδυτικές εργασίες''» (ΦΕΚ 978/Β΄). 
8. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α΄ ), όπως 
αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/92 (ΦΕΚ 154/Α΄) και 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/Α΄) 
και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης προκαλείται δαπάνη 
329.300 ΕΥΡΩ περίπου ετησίως, η οποία θα καλυφθεί από το Ταμείο 
Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ), αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε τον παρακάτω «Κανονισμό Λειτουργίας και Οργάνωσης Υποβρυχίων 
Αρχαιολογικών Ερευνών της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και των Εφορειών 
Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας του ΥΠΠΟ». 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ 

ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ 
ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ-ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

΄Αρθρο 1. Σκοπός 

Ο παρών Καταδυτικός Κανονισμός έχει ως σκοπό: 
1. Την οργάνωση και λειτουργία των υποβρυχίων αρχαιολογικών ερευνών της 
Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και των Εφορειών Παλαιοανθρωπολογίας - 
Σπηλαιολογίας. 
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2. Την διαδικασία αναγνώρισης ως καταδυομένου, προσωπικού της Εφορείας 
Εναλίων Αρχαιοτήτων και των Εφορειών Παλαιοανθρωπολογίας-
Σπηλαιολογίας. 
3. Την διαδικασία συγκρότησης των καταδυτικών κλιμακίων. 
4. Τον καθορισμό των υποχρεώσεων του Επιστημονικού Υπευθύνου, του 
Υπευθύνου Καταδύσεων, του Τεχνικού Υπευθύνου, των Δυτών Ασφαλείας και 
των Μελών του Καταδυτικού Κλιμακίου της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων 
και των Εφορειών Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας. 

5. Τα ληπτέα μέτρα ασφαλείας, τις προϋποθέσεις και τους κανόνες που διέπουν 
τις καταδύσεις, για την ομαλή διεξαγωγή των υποβρυχίων αρχαιολογικών 
ερευνών και την ασφάλεια των καταδυομένων. 
6. Την διασφάλιση του καταδυτικού εξοπλισμού και πλωτών μέσων της 
Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και των Εφορειών Παλαιοανθρωπολογίας - 
Σπηλαιολογίας. 
7. Συναφή θέματα (γενικές διατάξεις). 

Άρθρο 2. Ορισμοί 
    Υποβρύχιες Αρχαιολογικές Έρευνες της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων: Κάθε 
υποβρύχια δραστηριότητα που αποσκοπεί στην αρχαιολογική έρευνα, ήτοι 
στον εντοπισμό, την προστασία, ανάδειξη και μελέτη των αρχαίων που 
βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια των υδάτων [θάλασσες, λίμνες, ποτάμια] 
της Ελληνικής Επικράτειας. 

    Υποβρύχιες Αρχαιο-γεωλογικές Έρευνες των Εφορειών Παλαιοανθρωπολογίας-
Σπηλαιολογίας: Κάθε υποβρύχια δραστηριότητα που αποσκοπεί στην αρχαιο - 
γεωλογική έρευνα των κατακλυσμένων με νερό τμημάτων των σπηλαίων, 
παρεμφερών γεωλογικών σχηματισμών και παλαιοντολογικών καταλοίπων της 
Ελληνικής Επικράτειας, για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι συνδέονται με την 
ανθρώπινη ύπαρξη. 

    Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ο οριζόμενος, από τον Διευθυντή της Εφορείας 
Εναλίων Αρχαιοτήτων ή των Εφορειών Παλαιοανθρωπολογίας -
Σπηλαιολογίας, αρχαιολόγος να διεξάγει υπό την άμεση διεύθυνση ή εποπτεία 
του την εκάστοτε υποβρύχια αρχαιολογική έρευνα. Έχει την ευθύνη της επί 
τόπου εκπροσώπησης της Υπηρεσίας και είναι επιφορτισμένος να φέρει εις 
πέρας επιστημονικά και διοικητικά την εκάστοτε αποστολή. 

    Μέτρα ασφαλείας: Όλα τα μέτρα που αφορούν σε καταδυτικές εργασίες, όπως 
προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος και του Γενικού Κανονισμού 
Λιμένος (ΓΚΛ), για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. 
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    Καταδυόμενος: Κάθε υπάλληλος, ανεξαρτήτως κλάδου, θέσης ή ειδικότητας, 
ο οποίος προσφέρει καταδυτικό έργο στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων και 
στις Εφορείες Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας. Στο προσωπικό αυτό 
συμπεριλαμβάνεται και το ωρομίσθιο προσωπικό, καθώς και εκείνο των 
εποπτευομένων από το ΥΠΠΟ φορέων. 

    Υπεύθυνος καταδύσεων: Ο οριζόμενος από τον Διευθυντή ως επικεφαλής - 
συντονιστής των καταδυτικών εργασιών, ο οποίος θα διαθέτει τουλάχιστον 
πενταετή υπηρεσία και εμπειρία στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων ή στις 
Εφορείες Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας, καθώς και τις απαραίτητες 
θεωρητικές γνώσεις και πείρα σχετικά με την φύση της εργασίας. 

    Δύτης Ασφαλείας: Έμπειρος καταδυόμενος οριζόμενος από τον υπεύθυνο 
καταδύσεων, ως άμεσος βοηθός αυτού για την παρακολούθηση των εργασιών 
και την ασφάλεια των εργαζομένων στις υποβρύχιες αρχαιολογικές έρευνες. 

    Τεχνικός Υπεύθυνος: Ο οριζόμενος από τον Διευθυντή ως επόπτης και 
συντονιστής του χειρισμού του τεχνολογικού εξοπλισμού της εκάστοτε 
υποβρύχιας αρχαιολογικής έρευνας, ο οποίος θα διαθέτει τις απαραίτητες 
θεωρητικές γνώσεις και εμπειρία στον χειρισμό του τεχνολογικού εξοπλισμού 
της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων ή των Εφορειών Παλαιοανθρωπολογίας-
Σπηλαιολογίας. 

Άρθρο 3. Διαδικασία αναγνώρισης καταδυομένου προσωπικού 
1. H Eφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-
Σπηλαιολογίας Νότιας Ελλάδος, με έδρα την Αθήνα και η Εφορεία 
Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος, με έδρα την 
Θεσσαλονίκη, ως Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες, του Υπουργείου 
Πολιτισμού, λόγω της ιδιαιτερότητας του αρχαιολογικού τους έργου, 
καταρτίζουν Καταστάσεις Καταδυόμενου Προσωπικού από υπαλλήλους του 
Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίοι, ανεξαρτήτως κλάδου, ειδικότητας ή σχέσης 
εργασίας, εκτός της κύριας απασχόλησής τους, προσφέρουν και καταδυτικό 
έργο. 
2. Προκειμένου οι ως άνω υπάλληλοι ανεξαρτήτως κλάδου, ειδικότητας ή 
σχέσης εργασίας, να συμπεριληφθούν στις οριστικές Καταστάσεις 
Καταδυόμενου Προσωπικού και να αναγνωρισθούν ως καταδυόμενοι και να τους 
ανατεθούν, ύστερα από γνώμη του αρμοδίου κατά περίπτωση Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου, στο πλαίσιο διενέργειας υποβρυχίων αρχαιολογικών ερευνών, 
καθήκοντα, για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται κατάδυση με αναπνευστική 
συσκευή, θα πρέπει να υπηρετούν στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων ή στις 



13 
 

Εφορείες Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας και να υποβάλουν αίτηση 
συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από τα οποία να προκύπτει 
ότι πληρούν τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. ε του Ν. 
2557/97 προϋποθέσεις και ότι έχουν κριθεί ικανοί για την άσκηση της 
συγκεκριμένης δραστηριότητας από γιατρό εξειδικευμένο σε θέματα 
υπερβαρικής ιατρικής. 

Άρθρο 4. Συγκρότηση καταδυτικών κλιμακίων 
1. Οι υποβρύχιες αυτοψίες και έρευνες για αρχαιολογικούς σκοπούς σύμφωνα 
με το Πρόγραμμα Δράσης και τις ανάγκες της Εφορείας Εναλίων 
Αρχαιοτήτων ή των Εφορειών Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας, 
διενεργούνται ύστερα από απόφαση του Διευθυντού της Εφορείας Εναλίων 
Αρχαιοτήτων ή των Διευθυντών των Εφορειών Παλαιοανθρωπολογίας-
Σπηλαιολογίας ή των νομίμων αναπληρωτών τους. 
2. Με απόφαση του Διευθυντού της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων ή των 
Διευθυντών των Εφορειών Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας ορίζεται, ως 
Επιστημονικός Υπεύθυνος, αρχαιολόγος που υπηρετεί στην Εφορεία Εναλίων 
Αρχαιοτήτων ή στις Εφορείες Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας, ο 
οποίος είναι και ο επικεφαλής του κλιμακίου της εκάστοτε αποστολής. 
3. Το καταδυόμενο κλιμάκιο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων ή των 
Εφορειών Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας για την διενέργεια 
υποβρυχίων αρχαιολογικών αυτοψιών ή ερευνών συγκροτείται κατ' εντολήν του 
Διευθυντού της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων ή των Διευθυντών των 
Εφορειών Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας, από υπαλλήλους της 
Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, που περιλαμβάνονται στην οριστική 
κατάσταση καταδυομένου προσωπικού της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων. 
4. Η ελάχιστη σύνθεση του καταδυτικού κλιμακίου είναι τρεις (3) τουλάχιστον 
καταδυόμενοι υπάλληλοι, σε περιπτώσεις διενέργειας καταδύσεων με 
αναπνευστικές συσκευές και δύο (2) τουλάχιστον υπάλληλοι σε περιπτώσεις 
ελευθέρων καταδύσεων, χωρίς χρήση καταδυτικών συσκευών. 
5. Στο πλαίσιο διενέργειας καταδυτικής αποστολής για αρχαιολογικούς 
σκοπούς, δύνανται να μετέχουν, κατόπιν σχετικής προς τούτο άδειας από τον 
Διευθυντή της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων ή τους Διευθυντές των 
Εφορειών Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας, υπάλληλοι άλλων Υπηρεσιών 
του ΥΠΠΟ, εφ΄ όσον αυτό δεν εμποδίζει την άσκηση των καθηκόντων στις 
θέσεις στις οποίες υπηρετούν ή να προσλαμβάνονται από την Εφορεία Εναλίων 
Αρχαιοτήτων ή τις Εφορείες Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας για τις 
ανάγκες της αποστολής άτομα, τα οποία δεν ανήκουν στο καταδυόμενο 
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δυναμικό της, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι εφοδιασμένα με τις 
προβλεπόμενες άδειες και πιστοποιητικά υγείας ήτοι:  
    α) να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του άρθρου 7 παρ. 7ε του Ν. 
2557/97,  
    β) να υποβάλουν προς την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων ή τις Εφορείες 
Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας υπεύθυνη δήλωση ότι φέρουν την 
αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος, καθώς και για οποιαδήποτε 
βλάβη, τυχόν επιφέρουν στα άτομα ή περιουσιακά στοιχεία της Εφορείας 
Εναλίων Αρχαιοτήτων ή των Εφορειών Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας  
    γ) να είναι εφοδιασμένοι με πρόσφατο ιατρικό πιστοποιητικό, που να έχει 
εκδοθεί κατά το τελευταίο τρίμηνο από την υποβολή της αιτήσεως και να 
πιστοποιεί την ικανότητά τους προς κατάδυση. 

Άρθρο 5. Υποχρεώσεις Επιστημονικού Υπευθύνου - Υπευθύνου 
Καταδύσεων - Τεχνικού Υπευθύνου - Δυτών Ασφαλείας και Μελών του 
Καταδυτικού Κλιμακίου της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων ή των 
Εφορειών Παλαιοανθρωπολογίας -Σπηλαιολογίας 
1. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι υπεύθυνος για την άρτια εκτέλεση των πάσης 
φύσεως εργασιών και υποβρύχιας δραστηριότητας της εκάστοτε αποστολής, 
στην οποία ορίζεται ως επικεφαλής. 
2. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος οφείλει να συνεργάζεται και να παρέχει κάθε 
σχετική πληροφορία στον Υπεύθυνο Καταδύσεων για την φύση του προς 
εκτέλεση έργου, για την σωστή εκτέλεσή του, καθώς και για την λήψη και 
εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την υγιεινή και ασφάλεια του 
καταδυομένου κλιμακίου. 
3. Πριν από την έναρξη των καταδυτικών εργασιών ο Επιστημονικός 
Υπεύθυνος, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Καταδύσεων της εκάστοτε 
αποστολής, καταρτίζει τον προγραμματισμό των καταδυτικών εργασιών, επί 
των οποίων ασκεί και τον άμεσο έλεγχο. Ενημερώνει επίσης λεπτομερώς τον 
Υπεύθυνο Καταδύσεων για την συγκεκριμένη εργασία, που πρέπει να 
εκτελεσθεί. 
4. Σε κάθε καταδυτική αποστολή ορίζεται με απόφαση του Διευθυντού της 
Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων ή των Διευθυντών των Εφορειών 
Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας ως Υπεύθυνος Καταδύσεων, ο εκάστοτε 
εμπειρότερος υπάλληλος της αποστολής, για την λήψη και τήρηση των γενικών 
κανόνων ασφαλείας, ο οποίος και έχει την ευθύνη ασφαλούς οργάνωσης και 
διεξαγωγής των καταδύσεων. Ο Υπεύθυνος Καταδύσεων δύναται να 
συνεπικουρείται από άλλον καταδυόμενο υπάλληλο, στον οποίο ανατίθενται 
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βοηθητικά καθήκοντα, κατά περίπτωση και από τον οποίο, σε περίπτωση 
απροόπτου κωλύματος, αναπληρώνεται στα οριζόμενα καθήκοντά του. 
5. Ο Υπεύθυνος Καταδύσεων είναι συντονιστής του καταδυτικού κλιμακίου. 
Καθ' όλη την διάρκεια των υποβρυχίων εργασιών παρίσταται στον χώρο 
εκτέλεσής τους και επιβλέπει την άρτια και ασφαλή διεξαγωγή τους. Δεν 
αναλαμβάνει ενέργειες που τυχόν θα έθεταν σε κίνδυνο την ασφάλεια των 
δυτών. Κατά την διάρκεια της κατάδυσης μεριμνά για την σωστή εκτέλεσή της, 
την τήρηση των χρόνων και την ασφάλεια των δυτών. Ο Υπεύθυνος 
Καταδύσεων, σε συννενόηση με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, διακόπτει τις 
εργασίες και καταδύσεις, όταν λόγοι ασφαλείας το επιβάλλουν (καιρός, κλπ). 
6. Ο Υπεύθυνος Καταδύσεων εξασφαλίζει την πληρότητα του καταδυτικού 
υλικού, την σωστή λειτουργία του, την συντήρηση και χρήση του κατά την 
διάρκεια της αποστολής, σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, τους Διεθνείς 
Κανόνες Κατάδυσης και τις οδηγίες των κατασκευαστών. 
7. Ο Υπεύθυνος Κατάδυσης οφείλει να τηρεί ημερολόγιο καταδύσεων και να 
μεριμνά για τα ατομικά φύλλα καταδύσεων του καταδυομένου προσωπικού 
εκάστης αποστολής, τα οποία μετά το πέρας εκάστης αποστολής κατατίθενται 
στο Αρχείο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων ή των Εφορειών 
Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας. 
8. Το ατομικό φύλλο καταδύσεων πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 
    - Ημερομηνία. 
    - Ονοματεπώνυμο καταδυόμενου και υπογραφή. 
    - Ονοματεπώνυμο του Υπεύθυνου Καταδύσεων και υπογραφή. 
    - Τόπος - περιοχή. 
    - Σκοπός και φύση καταδυτικής εργασίας. 
    - Ώρα έναρξης κατάδυσης. 
    - Ώρα ανάδυσης. 
    - Ώρα ολοκλήρωσης της αποσυμπίεσης. 
    - Μέγιστο βάθος κατάδυσης. 
    - Αέρια που χρησιμοποιήθηκαν κατά την κατάδυση (μείγματα και 
ποσοστά). 
    - Διαδικασία αποσυμπίεσης (νερό, κώδωνας, θάλαμος). 
    - Αέρια που χρησιμοποιήθηκαν κατά την αποσυμπίεση (μείγματα και 
ποσοστά). 
    - Υψόμετρο. 
    - Πίνακες που χρησιμοποιήθηκαν. 
    - Θερμοκρασία ατμοσφαιρική. 
    - Θερμοκρασία νερού. 
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    - Μετεωρολογικές συνθήκες. 
    - Ρεύματα. 
    - Ορατότητα. 
    - Παρατηρήσεις. 
9. Το Ατομικό Φύλλο Κατάδυσης υπογράφεται από τον Υπεύθυνο Κατάδυσης 
και τον καταδυόμενο υπάλληλο. 
10. Το Ημερολόγιο Καταδύσεων υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο 
και τον Υπεύθυνο Κατάδυσης. Το Ημερολόγιο Καταδύσεων και τα Ατομικά 
Φύλλα Καταδύσεων κατατίθενται στο Αρχείο της Υπηρεσίας μετά το πέρας 
της εκάστοτε αποστολής. 
11. Ο Υπεύθυνος Καταδύσεων οφείλει να ενημερώνει το προσωπικό που 
μετέχει στην εκάστοτε αποστολή για τα στοιχεία της περιοχής, όπως βάθος, 
συνθήκες βυθού, ορατότητας, ρευμάτων, και κάθε άλλη πληροφορία χρήσιμη 
για την λήψη αναλόγων μέτρων ασφαλείας σε κάθε περίπτωση. 
12.Ο Υπεύθυνος Καταδύσεων ορίζει, κατά περίπτωση, Δύτη/ες Ασφαλείας, 
όταν απαιτείται ή όταν η ανάδυση προϋποθέτει στάσεις αποσυμπίεσης. 
13. Ο Δύτης/ες Ασφαλείας καθ' όλη την διάρκεια των καταδυτικών εργασιών 
ενεργεί ως άμεσος βοηθός του Υπευθύνου Καταδύσεων και τηρεί με ακρίβεια 
τις εντολές του. 
14. Παρακολουθεί συνεχώς τις θέσεις των δυτών και είναι έτοιμος να καταδυθή 
σε περίπτωση ανάγκης. Σε ειδικές περιπτώσεις βρίσκεται υποβρυχίως κοντά 
στον εκάστοτε καταδυόμενο, στα σημεία στάσεων αποσυμπίεσης. 
15. Όταν χρησιμοποιείται σκάφος ασφαλείας, ο χειριστής του και ο Δύτης 
Ασφαλείας παραμένουν σε ετοιμότητα επί του σκάφους για να παράσχουν 
άμεση βοήθεια στους καταδυόμενους υπαλλήλους όταν και εφόσον απαιτηθεί. 
16. Με απόφαση του Διευθυντού της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων ή των 
Διευθυντών των Εφορειών Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας και μετά από 
εισήγηση του Επιστημονικού Υπεύθυνου ορίζεται κατά περίπτωση, αναλόγως 
της φύσεως και εκτάσεως των εργασιών, Τεχνικός Υπεύθυνος, ο οποίος έχει την 
ευθύνη:  
    α) της καλής και ασφαλούς λειτουργίας του τεχνικού – μηχανολογικού 
εξοπλισμού,  
    β) της μεταφοράς, φυλάξεως και συντηρήσεως του ως άνω εξοπλισμού κατά 
την διάρκεια της αποστολής. 
17. Στα καθήκοντα του Τεχνικού Υπεύθυνου περιλαμβάνεται και ο έλεγχος 
καταλληλότητας συσκευών - μηχανημάτων και του εν γένει εξοπλισμού 
ιδιωτικής χρήσεως, ο οποίος δυνατόν να χρησιμοποιηθεί στην καταδυτική 
δραστηριότητα, κατά περίπτωση. 
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18. Σε αυτοψίες ή έρευνες περιορισμένης συνθέσεως δύναται να ανατεθούν στο 
ίδιο πρόσωπο, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του ιδίου, περισσότερες της μιάς 
αρμοδιότητες. 
19. Τα καταδυόμενα μέλη της εκάστοτε αποστολής οφείλουν να τηρούν τις 
κατευθύνσεις και οδηγίες του Επιστημονικού Υπευθύνου και του Υπευθύνου 
Καταδύσεων, τον οποίο πρέπει να ενημερώνουν σε κάθε περίπτωση έκτακτης 
αδιαθεσίας τους ή αδυναμίας να εκτελέσουν την κατάδυση, διακόπτοντας ή 
αποφεύγοντας από την αρχή την κατάδυση. 

20. ΄Εκαστος καταδυόμενος είναι προσωπικά υπεύθυνος για την άρτια 
κατάσταση, συντήρηση και λειτουργία του υπηρεσιακού καταδυτικού 
εξοπλισμού (ατομική στολή, μάσκα, ρυθμιστής κατάδυσης και πλευστότητος, 
κλπ), ο οποίος του έχει χρεωθή προσωπικά και τον οποίο οφείλει να ελέγχει 
υποχρεωτικά πριν από κάθε αποστολή και κατάδυση. 

Άρθρο 6. Μέτρα Ασφαλείας 
1. Ισχύουν οι διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 10 « Για τις 
καταδυτικές εργασίες». 
2. Απαγορεύεται η κατάδυση εφόσον ο καταδυόμενος κατανάλωσε 
οινοπνευματώδη ποτά, έστω και την προηγούμενη μέρα της κατάδυσης ή 
εφόσον δεν αισθάνεται καλά ή αισθάνεται ιδιαίτερη κόπωση, ιδίως λόγω 
υποβρύχιας απασχόλησής του κατά το προηγούμενο εικοσιτετράωρο (24 
ωρες). 
3. Τα καταδυόμενα μέλη της εκάστοτε αποστολής οφείλουν να τηρούν τα 
μέτρα ασφαλείας, που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό, καθώς και στους 
διεθνείς κανονισμούς κατάδυσης και υπαγορεύονται από την φύση της 
εκάστοτε εκτελουμένης υποβρύχιας δραστηριότητας. 
4. Τα ανωτέρω μέτρα είναι υποχρεωτικά για όλους τους καταδυόμενους 
υπαλλήλους της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και των Εφορειών 
Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας και πρέπει να τηρούνται με 
σχολαστικότητα από αυτούς κατά τις υποβρύχιες αυτοψίες και έρευνες. 
5. Σε περίπτωση που ο καταδυόμενος υπάλληλος δεν τηρεί τους όρους του 
παρόντος Κανονισμού, ο Διευθυντής δύναται να αποκλείσει αυτόν από τις 
υποβρύχιες δραστηριότητες επί χρονικό διάστημα μέχρι 6 μηνών και και σε 
περίπτωση υποτροπής να προβεί στον αποχαρακτηρισμό του ως 
καταδυόμενου. 

6. Ειδικότερα Μέτρα Ασφαλείας: 
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Α. ΓΕΝΙΚΑ 
1. Η κατάδυση σχεδιάζεται λεπτομερώς. 
2. Πρέπει να υπάρχει καλή φυσική και ψυχική κατάσταση. 
3. Πρέπει να γίνεται σωστή συντήρηση και φύλαξη του εξοπλισμού. 
4. Τα παρεχόμενα αέρια από τους αεροσυμπιεστές πρέπει να ανταποκρίνονται 
στις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. 
5. Η κατάδυση γίνεται πάντα ανά ζεύγη. 
6. Δεν επιτρέπεται παρέκκλιση από το πρόγραμμα της κατάδυσης, εκτός 
ανωτέρας βίας. 
7. Η ταχύτητα κανονικής ανάδυσης είναι 10 μέτρα ανά λεπτό. 
8. Πρέπει να υπάρχει γνώση των σημάτων υποβρύχιας συνεννόησης. 
9. Πρέπει να υπάρχει γνώση ναυαγοσωστικής και παροχής πρώτων βοηθειών. 
10. Επιβάλλεται η χρήση ρυθμιστή πλευστότητας. 
11. Πρέπει να υπάρχει φαρμακείο και φιάλη οξυγόνου, για τις πρώτες βοήθειες 
σε περίπτωση ατυχήματος. 
12. Πρέπει να έχει ληφθεί μέριμνα για μέσα μεταφοράς και να είναι γνωστά τα 
τηλέφωνα και η διεύθυνση του πλησιέστερου θαλάμου επανασυμπίεσης. 
13. Δεν αμελούνται ποτέ οι προδιαθεσικοί παράγοντες της νόσου εξ 
αποσυμπίεσης και της νάρκωσης αζώτου. 
14. Δεν πραγματοποιούνται καταδύσεις σε βάθη μεγαλύτερα των 36 μέτρων, 
χωρίς προηγούμενη λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας. 
15. Σε περίπτωση κατάδυσης από σκάφος, αυτό πρέπει να πληροί τα οριζόμενα 
από τις Λιμενικές Αρχές μέτρα διάσωσης και να υπάρχουν μέσα επικοινωνίας. 

Β. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΥΣΗ 
1. Γίνεται ενημέρωση για το σκοπό της κατάδυσης, την περιοχή και τις 
συνθήκες που επικρατούν. 
2. Σημαίνεται η περιοχή κατάδυσης με τα κατάλληλα μέσα, κατά την κρίση 
των Υπευθύνων. 
3. Ελέγχεται σχολαστικά η καταλληλότητα και η καλή λειτουργία των υλικών. 
4. Ελέγχεται η καλή κατάσταση των διαφόρων άλλων συσκευών και εργαλείων. 
5. Πρέπει να υπάρχουν επαρκή και κατάλληλα μέσα υποστήριξης (αυτοκίνητα 
ή και πλωτά). 
6. Όταν εκτελούνται καταδυτικές εργασίες σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 
μέτρων από την ακτή, πρέπει να υπάρχει στην επιφάνεια κατάλληλο σκάφος. 
Σκάφος απαιτείται και σε κάθε περίπτωση που αυτό κρίνεται αναγκαίο, 
ανάλογα με τη φύση της αποστολής και ανεξαρτήτως απόστασης από την ακτή. 
7. Πρέπει να ενημερώνονται εγκαίρως οι Λιμενικές Αρχές και λοιπές 
συναρμόδιες Υπηρεσίες. 
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8. Προσχεδιάζεται ο τρόπος επικοινωνίας και συνεννόησης των δυτών μεταξύ 
τους και με την επιφάνεια. 

Γ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΥΣΗ 
1. Η θέση του καταδυτικού συνεργείου πρέπει να επισημαίνεται με ειδικό 
πλωτήρα. 
2. Ως μέγιστο όριο βάθους καταδύσεων με αέρα και αυτόνομη καταδυτική 
συσκευή ορίζεται αυτό των 40 μέτρων. 
3. Καταδύσεις σε βάθη μεγαλύτερα των 40 μέτρων πραγματοποιούνται μόνο 
με ειδικά μείγματα αερίων, διάφορα του ατμοσφαιρικού αέρα από προσωπικό 
κατάλληλα εκπαιδευμένο και εφόσον ισχύουν όσα ορίζει το εδάφιο Δ3 του 
παρόντος παραρτήματος. 
4. Καταδύσεις πραγματοποιούνται μόνο κατά την ημέρα. Νυχτερινές 
καταδύσεις πραγματοποιούνται κατ΄ εξαίρεση, αν συντρέχει σοβαρός λόγος 
και εφόσον υπάρχει προηγούμενη εκπαίδευση και εμπειρία. 
5. Η ελάχιστη σύνθεση του καταδυτικού κλιμακίου είναι τρεις καταδυόμενοι. Η 
σύνθεση αυξάνεται κατ΄ αριθμό ανάλογα με τις συνθήκες. 
6. Σε περίπτωση κατάδυσης από σκάφος πρέπει να παραμένει επ΄ αυτού 
χειριστής σε ετοιμότητα. 
7. Σε καταδύσεις βαθύτερες των 12 μέτρων με «ναργιλέ», απαιτείται ο δύτης να 
φέρει επιπλέον συσκευή ασφαλείας. 
8. Επιβάλλεται η χρήση διεθνώς αναγνωρισμένων πινάκων αποσυμπίεσης και 
το καταδυόμενο προσωπικό να είναι εξοικειωμένο με αυτήν. Κάθε καταδυτικό 
κλιμάκιο πρέπει να χρησιμοποιεί ενιαίους πίνακες. 
9. Σε καταδύσεις που δεν περιλαμβάνουν στάσεις αποσυμπίεσης σύμφωνα με 
τους χρησιμοποιούμενους πίνακες, γίνεται πάντα στάση προληπτικής 
αποσυμπίεσης πριν την ανάδυση. 

Δ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΥΣΗ 
1. Να είναι διαθέσιμα τα απαραίτητα μέσα εντοπισμού δύτη στην επιφάνεια. 
2. Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση καταδυτικού ατυχήματος, όταν 
πραγματοποιούνται καταδύσεις σε βάθη από 36-40 μέτρων η ακόμη και 
μικρότερα, εάν οι συνθήκες το επιβάλλουν κατά την κρίση των Υπευθύνων, 
πρέπει προηγουμένως να έχει εξασφαλισθεί η έγκαιρη μεταφορά του 
καταδυόμενου στον πλησιέστερο θάλαμο επανασυμπίεσης. 
3. Πρέπει να υπάρχει επί τόπου θάλαμος επανασυμπίεσης σε καλή λειτουργία 
και εκπαιδευμένο προσωπικό για το χειρισμό του όταν:  
    α) πραγματοποιούνται καταδύσεις σε βάθη από 36-40 μέτρων και δεν 
εξασφαλίζονται τα του εδαφίου Δ2, 
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    β) πραγματοποιούνται επί μακρόν επαναληπτικές καταδύσεις ή καταδύσεις 
που περιλαμβάνουν συχνές στάσεις αποσυμπίεσης, 
    γ) γίνονται καταδύσεις σε βάθη μεγαλύτερα των 50 μέτρων, 
    δ) σε κάθε περίπτωση που αυτό κρίνεται αναγκαίο, ανάλογα με τη φύση της 
αποστολής και ανεξαρτήτως βάθους. 
4. Ο θάλαμος επανασυμπίεσης πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές λειτουργίας 
που προβλέπει ο κατασκευαστής. Σε περίπτωση φορητού θαλάμου, αυτός 
πρέπει να έχει σύστημα προσαρμογής σε υφιστάμενο στην Ελλάδα μεγάλο. 
5. Μετά από επαναληπτικές καταδύσεις ή καταδύσεις που περιλαμβάνουν 
στάσεις αποσυμπίεσης, δεν επιτρέπεται έντονη σωματική δραστηριότητα. 

Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Κάθε καταδυόμενος πρέπει να φέρει σύγχρονο και καλής ποιότητας 
εξοπλισμό, κατάλληλο για το βάθος και τη φύση της κατάδυσης: 
    α) Στολή υγρού ή στεγανού τύπου ή και θερμαινόμενη. 
    β) Ρυθμιστή πιέσεως με εφεδρικό δεύτερο στάδιο και δείκτη πιέσεως αέρα. 
    γ) Ρυθμιστή πλευστότητας. 
    δ) Μάσκα και αναπνευστήρα. 
    ε) Φακό. 
    στ) Καταδυτικό μαχαίρι. 
    ζ) Πυξίδα. 
    η) Καταδυτικό ρολόι. 
    θ) Βαθύμετρο. 
    ι) Καταδυτικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, όταν εκτελούνται καταδύσεις με 
στάσεις αποσυμπίεσης. 
    κ) Πινακίδα γραφής. 
    λ) Έντυπους πίνακες αποσυμπίεσης. 

ΣΤ. ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΠΗΛΑΙΟΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ 
1. Πρέπει να υπάρχει προηγούμενη εκπαίδευση και εμπειρία στις καταδύσεις. 
2. Πρέπει να υπάρχει προηγούμενη εκπαίδευση και εμπειρία στη σπηλαιολογία 
και τις τεχνικές της. 
3. Πρέπει να υπάρχει σωστή φυσική και ψυχολογική προετοιμασία για 
καταδύσεις σε κλειστούς χώρους και στο απόλυτο σκοτάδι. 
4. Η σπηλαιοκατάδυση ΔΕΝ γίνεται κατά ζεύγη. 
5. Επιβάλλεται η χρήση προστατευτικού κράνους. 
6. Πρέπει να υπάρχουν επαρκείς πηγές φωτισμού. 
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7. Πρέπει να υπάρχει σχοινί - οδηγός («μίτος της Αριάδνης») και ο 
σπηλαιοδύτης να έχει εκπαιδευτεί στη χρήση του. 
8. Κάθε πηγή αέρα πρέπει να διαθέτει ανεξάρτητη παροχή. 
9. Η ελάχιστη σύνθεση του σπηλαιοκαταδυτικού κλιμακίου είναι τρείς 
καταδυόμενοι. Η σύνθεση αυξάνεται κατ' αριθμό ανάλογα με τις συνθήκες. 
10. Ανάλογα με τη φύση της αποστολής πρέπει να υπάρχει επαρκής σε αριθμό 
και καλά εκπαιδευμένη ομάδα υποστήριξης. 
11. Γενικότερα, τα προβλήματα που προκύπτουν από την αδυναμία 
προγραμματισμού της κατάδυσης, την αδυναμία προσανατολισμού και την 
περιορισμένη ορατότητα, αντιμετωπίζονται με τη χρήση αυξημένων μέτρων 
ασφαλείας και ειδικού εξοπλισμού. 
12. 'Οσον αφορά στον έλεγχο του εξοπλισμού και των παρεχομένων αερίων 
από τους αεροσυμπιεστές, στα μέσα υποστήριξης, στην ενημέρωση των 
συναρμόδιων υπηρεσιών, στο μέγιστο βάθος κατάδυσης αέρα, στην 
αντιμετώπιση καταδυτικών ατυχημάτων και στους θαλάμους επανασυμπίεσης, 
ισχύουν όσα αναφέρονται στο εδάφιο 6Α έως 6Ε του παρόντος άρθρου. 

ΙΙ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Κάθε σπηλαιοδύτης πρέπει απαραίτητα να φέρει: 
    α) Προστατευτικό κράνος. 
    β) Πηγές φωτισμού τουλάχιστον 4 επί του προστατευτικού κράνους και έναν 
προβολέα χειρός βοηθητικό. 
    γ) Σχοινί - οδηγό (μίτο) ειδικών προδιαγραφών και να γνωρίζει τη χρήση 
του (κύριο και εφεδρικό). 
    δ) Φιάλες τουλάχιστον 2 με ανεξάρτητη παροχή αέρα και χωριτικότητας 
ανάλογης με τη φύση της σπηλαιοκατάδυσης. 
    ε) Τα κλείστρα των φιαλών πρέπει να είναι τύπου DIN και αν 
προστατεύονται από ειδικό μεταλλικό πλέγμα. 
    στ) 'Ενα ρυθμιστή πιέσεως για κάθε πηγή αέρα, συνοδευόμενο πάντα από 
δείκτη πίεσης (μανόμετρο). Το πρώτο στάδιο κάθε ρυθμιστή πρέπει να έχει 
σύνδεση τύπου DIN. 
    ζ) Στολή υγρού ή στεγανού τύπου ή θερμαινόμενη. 
    η) Προστατευτική της στολής φόρμα. 
    θ) Ρυθμιστή πλευστότητας. 
    ι) Κόφτη. 
    ια) Μάσκες 2 ( κύρια και εφεδρική). 
    ιβ) Πέδιλα με δέστρα ασφαλείας. 
    ιγ) Γάντια ανθεκτικά. 
    ιδ) Βοηθητικές φιάλες για την αποσυμπίεση. 
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    ιε) 'Εντυπους πίνακες αποσυμπίεσης. 
    ιστ) Καταδυτικό ηλεκτρονικό υπολογιστή. 
    ιζ) Δύο βαθύμετρα (1 κύριο και ένα εφεδρικό). 
    ιη) Καταδυτικό ρολόι. 
    ιθ) Πινακίδα, αδιάσταλτο χαρτί και πυξίδα για την τοπογραφική αποτύπωση. 
 
΄Αρθρο 7. Διασφάλιση καταδυτικού εξοπλισμού και πλωτών μέσων. 
1. Στο πλαίσιο εσωτερικής λειτουργίας της Υπηρεσίας, ο Διευθυντής της 
Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων ή οι Διευθυντές των Εφορειών 
Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας δύνανται να ορίσουν με απόφαση τους, 
δύο (2) υπεύθυνους υπαλλήλους από το προσωπικό της Εφορείας Εναλίων 
Αρχαιοτήτων ή των Εφορειών Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας και να 
τους αναθέσουν καθήκοντα που αφορούν στην κίνηση του καταδυτικού 
εξοπλισμού και των πλωτών μέσων και ενδεικτικά: απογραφής, ασφαλούς 
φύλαξης, συντήρησης σε καλή κατάσταση και αποθήκευσης του καταδυτικού 
εξοπλισμού, μηχανών και μηχανημάτων και των εν γένει υλικών κοινής 
χρήσεως καθώς και στον έλεγχο, την συντήρηση και την διατήρηση 
καταλληλότητας και ετοιμότητας των πλωτών μεταφορικών μέσων της 
Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων ή των Εφορειών Παλαιοανθρωπολογίας-
Σπηλαιολογίας. Ο Διευθυντής της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων ή οι 
Διευθυντές των Εφορειών Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας οφείλουν να 
ορίσουν με την παραπάνω απόφαση τους και τους δύο αναπληρωτές των 
υπευθύνων υπαλλήλων ανά τομέα, οι οποίοι να βοηθούν και να αναπληρώνουν, 
σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τους Υπευθύνους. 
2. Οι Υπεύθυνοι οφείλουν να τηρούν βιβλίο εισαγωγής στο οποίο να 
απογράφεται και καταχωρείται ο καταδυτικός εξοπλισμός, καθώς και βιβλίο 
της εκάστοτε εξαγωγής και χρήσεως του καταδυτικού εξοπλισμού και μητρώο 
κινήσεως, λειτουργίας και συντήρησης των πλωτών υπηρεσιακών μέσων και των 
ανταλλακτικών τους. Τα ως άνω βιβλία και μητρώα θεωρούνται από τον 
Διευθυντή της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και τους Διευθυντές των 
Εφορειών Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας και οφείλουν να είναι 
πάντοτε ενημερωμένα για οιαδήποτε μεταβολή ή παροπλισμό του εξοπλισμού, 
των υλικών και πλωτών μέσων. 
3. Οι ως άνω Υπεύθυνοι εισηγούνται στον Διευθυντή της Εφορείας Εναλίων 
Αρχαιοτήτων ή στους Διευθυντές των Εφορειών Παλαιοανθρωπολογίας - 
Σπηλαιολογίας για οιαδήποτε ανάγκη μεταβολής της κατάστασης των υλικών. 
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Άρθρο 8. Γενικές Διατάξεις 
1. Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων και οι Εφορείες Παλαιοανθρωπολογίας-
Σπηλαιολογίας, οφείλουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 7ε του 
Ν. 2557/97, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19, παρ. 11 του Ν.2947/01, 
να ασφαλίζουν το καταδυόμενο προσωπικό, κατ' έτος, για κίνδυνο ζωής και 
υγείας του, σε κρατικό φορέα ή ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία. Η ασφάλιση 
αυτή είναι πέραν της ασφάλειας που αυτό τυγχάνει ως προσωπικό του ΥΠΠΟ, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η δαπάνη βαρύνει το Ταμείο 
Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ). 
2. Μερίμνη της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και των Εφορειών 
Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας, το καταδυόμενο προσωπικό 
υποβάλλεται υποχρεωτικώς, τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος, σε συνολικό 
ιατρικό έλεγχο (CHECK UP), καθώς και σε ιατρικές εξετάσεις υπερβαρικής 
ιατρικής για την καταδυτική ικανότητα18. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται 
στα Κρατικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα της χώρας. 
3. Στο καταδυόμενο προσωπικό, που συμπεριλαμβάνεται στην οριστική 
Κατάσταση Καταδυομένου Προσωπικού, καταβάλλεται ειδική πρόσθετη 
αμοιβή, ανερχόμενη στο ποσόν των εβδομήντα πέντε (75) ΕΥΡΩ για κάθε 
ημέρα κατάδυσης, συμπεριλαμβανομένων και των καταδύσεων που 
προβλέπονται στο εδάφιο 7 του παρόντος άρθρου, και σύμφωνα με το 
τηρούμενο ημερολόγιο καταδύσεων της εκάστοτε αποστολής. Το ποσό αυτό 
βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΤΑΠΑ. 
4. Στο Αρχείο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και των Εφορειών 
Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας, τηρείται παράλληλα με τον 
υπηρεσιακό φάκελο του υπαλλήλου, φάκελος της καταδυτικής δραστηριότητος 
εκάστου καταδυομένου, ο οποίος περιλαμβάνει αντίγραφα φύλλων ημερολογίου 
κατάδυσης, ιατρικά πιστοποιητικά καταλληλότητας, οιοδήποτε έγγραφο ή 
πιστοποιητικό το οποίο έχει σχέση με την γνώση, εμπειρία και εν γένει 
καταδυτική δραστηριότητα εκάστου εκ του καταδυομένου προσωπικού. 
5. Η Eφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων και οι Εφορείες Παλαιοανθρωπολογίας- 
Σπηλαιολογίας μεριμνούν για την διατήρηση σε συνεχή ετοιμότητα και καλή 
φυσική κατάσταση του καταδυομένου προσωπικού.Οι καταδύσεις συντήρησης 
συντονίζονται, με εντολή του Διευθυντού της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων 
ή των Διευθυντών των Εφορειών Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας, από 

                                                           
18 Bλ. και την Υπουργική απόφαση αριθ. Υ4α/οικ 130724/5.12.2005 «Καθορισμός προδιαγραφών και 
κανόνων ασφαλείας που πρέπει να πληρούν οι Μονάδες Υπερβαρικής Ιατρικής (Μ.ΥΠ.Ι)» (ΦΕΚ 
1793/Β΄/20.12.2005) 
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τους υπεύθυνους διασφάλισης του καταδυτικού εξοπλισμού και των πλωτών 
μέσων. 
6. Η Υπηρεσία μεριμνά για την περαιτέρω και συνεχή επιμόρφωση του 
καταδυομένου προσωπικού, με την διοργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων, 
καθώς και με την χορήγηση αδειών για ειδικές καταδύσεις στην Ελλάδα ή στο 
εξωτερικό. Οι άδειες αυτές χορηγούνται ύστερα από αίτηση του 
ενδιαφερομένου υπαλλήλου. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

Νόμος αριθ. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α΄/28.6.2002). 

Άρθρο 15. Ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι 
1. Στους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους απαγορεύεται η αλιεία, η 
αγκυροβολία και η υποβρύχια δραστηριότητα με αναπνευστικές συσκευές, 
εκτός αν έχει χορηγηθεί άδεια του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται 
ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου. 
2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και του τυχόν συναρμόδιου 
Υπουργού19, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου καθορίζονται οι όροι 
άσκησης των δραστηριοτήτων αυτών στους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους. 
3. Με όμοια απόφαση20 ορίζονται οι όροι άσκησης της υποβρύχιας 
δραστηριότητας με αναπνευστικές συσκευές, βαθυσκάφη ή άλλα μέσα 
επισκόπησης του βυθού σε θαλάσσιες περιοχές, λίμνες και ποταμούς, για 
λόγους προστασίας της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς. 
4. Γύρω από ενάλια μνημεία και γύρω από αρχαιολογικούς χώρους είναι 
δυνατόν να ορίζεται περιοχή στην οποία δεν επιτρέπονται οι παραπάνω 
δραστηριότητες χωρίς προηγούμενη άδεια (Ζώνη Προστασίας), που 
χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από γνώμη του 
Συμβουλίου. 

                                                           
19  Εξεδόθη η κ.υ.α. αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/11228/1865/9.2.2004 «Καθορισμός όρων 
αγκυροβολίας και άσκησης της αλιείας και της υποβρύχιας δραστηριότητας με αναπνευστικές συσκευές 
κατ' εφαρμογήν του άρθρου 15, παρ.2, του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν 
γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 336/Β΄/11.2.2004), βλ. κατωτέρω. 
20 Eξεδόθη η κ.υ.α. αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/42813/2830/2.9.2003 «Ορισμός όρων άσκησης 
υποβρύχιων δραστηριοτήτων με αναπνευστικές συσκευές, βαθυσκάφη ή άλλα μέσα επισκόπησης του 
βυθού, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 15, παρ. 3, του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων 
και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 1498/Β΄/10.10.2003), βλ. κατωτέρω. Βλ. όμως ήδη 
Ν.3409/2005 «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ273/Α΄/4.11.2005), κατωτέρω. 

PANAYIOTIS BEKIARIS
υπογράμμιση

PANAYIOTIS BEKIARIS
υπογράμμιση
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5. Απαγορεύεται η εκτέλεση κάθε μορφής λιμενικού έργου χωρίς προηγούμενη 
άδεια, που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ύστερα από 
γνώμη του Συμβουλίου. Η άδεια αυτή προηγείται από όλες τις άδειες που 
αφορούν στην εκτέλεση του έργου και τα στοιχεία της αναγράφονται με ποινή 
ακυρότητας στις υπόλοιπες άδειες που απαιτούνται. 

Κοινή υπουργική απόφαση αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/42813/2830/ 2.9.2003 
«Ορισμός όρων άσκησης υποβρύχιων δραστηριοτήτων με αναπνευστικές συσκευές, 
βαθυσκάφη ή άλλα μέσα επισκόπησης του βυθού, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 15, παρ. 3, 
του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 1498/Β΄/10.10.2003)21. 

…., αποφασίζουμε: 

    Ορίζουμε τους όρους άσκησης υποβρυχίων δραστηριοτήτων με αναπνευστικές συσκευές, 
βαθυσκάφη ή άλλα μέσα επισκόπησης του βυθού, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 15, 
παραγράφου 3, του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς», ως ακολούθως: 

    Οι υποβρύχιες δραστηριότητες με αναπνευστικές συσκευές, βαθυσκάφη ή άλλα μέσα 
επισκόπησης του βυθού, σε θαλάσσιες περιοχές, λίμνες και ποταμούς της Ελληνικής 
Επικράτειας, επιτρέπεται να ασκούνται στις περιοχές που ορίζονται στην παράγραφο 2 της 
παρούσης με τους παρακάτω όρους: 
           α) Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων πρέπει να ειδοποιείται αμέσως η Εφορεία 
Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού είτε η πλησιέστερη αρμόδια Λιμενική 
Αρχή. 
           β) Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων απαγορεύεται η φωτογράφηση, 
βιντεοσκόπηση, μετακίνηση ή ανέλκυσή τους. 
           γ) Δεν επιτρέπεται από τους καταδυόμενους η χρήση ανιχνευτών μετάλλων και 
ηλεκτρονικών συστημάτων εντοπισμού μετάλλων στο βυθό, όπως και η ύπαρξή τους εντός 
των σκαφών που χρησιμοποιούν. 
          δ) Παράβαση των όρων των προηγουμένων εδαφίων συνεπάγεται επιβολή κυρώσεων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 15 του άρθρου 73 του Ν. 3028/2002. 
      Οι περιοχές στις οποίες ασκούνται οι δραστηριότητες της παραγράφου 1 της παρούσης, 
ορίζονται ως εξής : 
…………………22 
3. Για τις λοιπές θαλάσσιες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας που δεν 
περιλαμβάνονται σε εκείνες της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και σε περιοχές που 
προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 4 του άρθρου 15 του Ν. 3028/2002 και στις 
οποίες υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις παρουσίας καταλοίπων ενάλιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς, η υποβρύχια δραστηριότητα κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του Ν. 

                                                           
21 Βλ. όμως ήδη Ν.3409/2005 «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ273/Α΄/4.11.2005), 
κατωτέρω. 
22 Ακολουθούν οι περιοχές προσδιοριζόμενες με συντεταγμένες επί χαρτών, βλ. ΦΕΚ 1498/Β΄/10.10. 
2003, καθώς και στους οικείους τόμους του «Διαρκούς Καταλόγου των κηρυγμένων αρχαιολογικών 
χώρων και μνημείων της Ελλάδος», έκδοσις ΥΠΠΟ/ΔΕΑΜ [και στο Διαδίκτυο, listedmonuments] 
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3028/2002 ασκείται ύστερα από έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από γνώμη του 
Συμβουλίου. Η σχετική έγκριση δεν χορηγείται στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί 
ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/11228/1865/9.2.2004 «Καθορισμός όρων 
αγκυροβολίας και άσκησης της αλιείας και της υποβρύχιας δραστηριότητας με 
αναπνευστικές συσκευές κατ' εφαρμογήν του άρθρου 15, παρ.2, του Ν. 3028/2002 «Για 
την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 
336/Β΄/11.2.2004)23 . 

αποφασίζουμε: 

Καθορίζουμε τους όρους αγκυροβολίας και άσκησης της αλιείας και της υποβρύχιας 
δραστηριότητας με αναπνευστικές συσκευές, κατ' εφαρμογήν της παραγράφου 2, του 
άρθρου 15, του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς», ως ακολούθως: 

Α. Στους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους οι όροι αγκυροβολίας και άσκησης της αλιείας 
και της υποβρύχιας δραστηριότητας με αναπνευστικές συσκευές ορίζονται ως εξής: 
      1. Στους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους επιτρέπονται: 
          α) Μόνον η προσωρινή αγκυροβολία. 
          β) Η υποβρύχια δραστηριότητα με αναπνευστικές συσκευές με αποκλειστικό σκοπό 
την επιθεώρηση υφάλων πλωτών ναυπηγημάτων και πλοίων, υπό την εποπτεία και της 
αρμόδιας Λιμενικής Αρχής. 
          γ) Η υποβρύχια δραστηριότητα με αναπνευστικές συσκευές αποκλειστικά για 
επιστημονικούς σκοπούς, υπό την εποπτεία και της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής. 
          δ) Η επαγγελματική αλιεία με τα επιτρεπόμενα αλιευτικά μέσα και μεθόδους. 
          ε) Η οστρακαλιεία κατά περίπτωση και ύστερα από άδεια του ΥΠΠΟ και χωρίς τη 
χρήση μηχανικών μέσων (τσουγκράνα και αργαλειός). 
      2. Στους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους δεν επιτρέπονται: 
          α) Η εγκατάσταση μόνιμου αγκυροβολίου. 
          β) Οι εργασίες καθαρισμού υφάλων ή μεγάλης έκτασης επισκευές πλωτών 
ναυπηγημάτων και πλοίων. 
          γ) Η υποβρύχια δραστηριότητα με αναπνευστικές συσκευές για σκοπούς 
ψυχαγωγικούς ή εκπαιδευτικούς εκμάθησης καταδύσεων. 
          δ) Η αλιεία με συρόμενα εργαλεία, η οστρακαλιεία με μηχανικά μέσα, η σπογγαλιεία, 
καθώς και η αλιεία με ψαροντούφεκο. 
          ε) Η εγκατάσταση υδατοκαλλιεργειών. 
Β. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων ισχύουν και εφαρμόζονται και στους 
ενάλιους ιστορικούς τόπους. 
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
                                                           
23 Βλ. όμως ήδη Ν.3409/2005 «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ273/Α΄/4.11.2005), 
κατωτέρω. 

PANAYIOTIS BEKIARIS
υπογράμμιση

PANAYIOTIS BEKIARIS
υπογράμμιση

PANAYIOTIS BEKIARIS
υπογράμμιση

PANAYIOTIS BEKIARIS
υπογράμμιση
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

Υπουργική απόφασις αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/48604/3385/5.9.2003 
«Χαρακτηρισμός ναυαγίων ως πολιτιστικών αγαθών» (ΦΕΚ 1701/Β΄/19.11.2003) 

αποφασίζουμε: 

  Κηρύσσουμε ως μνημεία τα ναυάγια πλοίων και αεροσκαφών άνω των πενήντα 
(50) ετών από την ημερομηνία ναυαγήσεώς τους, συμπεριλαμβανομένων και των 
κινητών στοιχείων που περικλείουν, διότι παρουσιάζουν ιστορικό, τεχνολογικό, 
επιστημονικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον. 
  Επιπλέον, ορίζουμε ζώνη προστασίας πέριξ ενός εκάστου των ναυαγίων σε 
ακτίνα 300 μέτρων, με κέντρο το στίγμα αυτών κατά το άρθρο 15 § 4 του Ν. 
3028/2002. 
  Με την κήρυξη αυτή δε θίγεται το νομικό καθεστώς των πλοίων, όταν αυτά 
ναυαγούν, ούτε και ο νομικός ορισμός του πολεμικού πλοίου κατά τη Σύμβαση 
της Γενεύης του1958 «Περί  ανοιχτής θαλάσσης", άρθρο 8, 2, ούτε της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας του 1982, άρθρο 29. 
Επίσης, δε συνεπάγεται την κατάργηση δικαιωμάτων που ασκεί το Υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας επί των πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ΝΔ 2648/1953 μέσω του Μετοχικού Ταμείου του Πολεμικού 
Ναυτικού, ούτε θίγει το δίκαιο της ναυαγιαίρεσης (Ν.2881/2001), ούτε τα 
δικαιώματα εξακριβωμένων ιδιοκτητών ή άλλους κανόνες ναυτικού δικαίου. 
Από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

ΝΟΜΟΣ 3409/2005 «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις»  

(ΦΕΚ  273/Α΄/4.11.2005). 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

Αρθρο 1.  Πεδίο εφαρμογής - Εποπτεία 
Η άσκηση υποβρύχιας δραστηριότητας στη θάλασσα και στις λοιπές περιοχές 
αρμοδιότητας του Υ.Ε.Ν. με αναπνευστικές συσκευές ή άλλα υποθαλάσσια μέσα, χάριν 
αναψυχής ή αθλητικών σκοπών, η εκπαίδευση εκπαιδευτών αυτοδυτών και ερασιτεχνών 
αυτοδυτών υπάγεται στην εποπτεία και στον έλεγχο του Υπουργού Εμπορικής  
Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν.). 

Αρθρο 2. Εθνικά Πρότυπα Καταδύσεων Αναψυχής (Ε.Π.Κ.Α.) 
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Στις καταδύσεις αναψυχής οπουδήποτε και αν διενεργούνται εφαρμόζονται τα εκάστοτε σε 
ισχύ Εθνικά Πρότυπα Καταδύσεων Αναψυχής (π.δ. 39/2001, ΦΕΚ 28 Α') που αφορούν 
στις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για την εκπαίδευση ερασιτεχνών αυτοδυτών και 
εκπαίδευση εκπαιδευτών αυτοδυτών, στις απαιτήσεις για τους παροχείς υπηρεσιών 
ερασιτεχνικής κατάδυσης, καθώς και στα εξαρτήματα κατάδυσης και αναπνευστικού 
εξοπλισμού. 

Αρθρο 3. Οργανισμός πιστοποίησης αυτοδυτών 
Οργανισμός πιστοποίησης αυτοδυτών (Οργανισμός) είναι το νομικό πρόσωπο δημοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου ή Ομοσπονδία που ασκεί, σύμφωνα με τα Εθνικά Πρότυπα Καταδύσεων 
Αναψυχής (Ε.Π.Κ.Α.) και τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τις εξής δραστηριότητες: 
     α) 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.  
      β) Ελέγχει και εξουσιοδοτεί Παροχείς Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής για την 
παροχή τέτοιων υπηρεσιών. 
      γ) 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 
αναγνωριζόμενων από αυτόν Παροχέων και των προσώπων στα οποία χορηγήθηκαν 
πιστοποιητικά εκπαίδευσης. 
 
Αρθρο 4. Αναγνώριση Οργανισμού 
1. Για την αναγνώριση νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή Ομοσπονδίας ως 
Οργανισμού πρέπει το πρόσωπο αυτό να: 

α) έχει έδρα σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
β) διατηρεί νόμιμο γραφείο εκπροσώπησής του στην Ελλάδα για τη λειτουργία του 
Οργανισμού, 
γ) είναι πιστοποιημένο από διαπιστευμένο προς τούτο φορέα πιστοποίησης 
προιόντων των κρατών-μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Ο φορέας 
αυτός πιστοποίησης πρέπει να έχει διαπιστευτεί από το Εθνικό Σύστημα 
Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε.) ή από άλλον εθνικό φορέα διαπίστευσης-μέλος της 
σχετικής Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (ΜΙΑ) της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας 
για τη Διαπίστευση (ΕΑ), 
δ) μην έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή εκκαθάρισης, 
ε) έχει νόμιμο εκπρόσωπο στην Ελλάδα, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(αα) 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. 
(ββ) Να μην έχει στερηθεί 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 
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αδίκημα, που αποτελεί κώλυμα για διορισμό σε δημόσια θέση στην Ελλάδα 
και να μην είναι φυγόποινος ή φυγόδικος για τέτοιο αδίκημα. 
(γγ) Να μην ασκεί δραστηριότητες προμηθευτή, κατασκευαστή, εκμισθωτή 
ή πωλητή καταδυτικού εξοπλισμού και να μη 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 Διεύθυνση του Υ.Ε.Ν., 
συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των παραπάνω 
προϋποθέσεων, καθώς και από αποδεικτικό είσπραξης τέλους τριών χιλιάδων ευρώ υπέρ του 
Ελληνικού Δημοσίου. Το ανωτέρω ποσό αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας. 
2. 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.. 
3. 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. 
4. 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 παραγράφου 2 του επόμενου άρθρου. 
    Κατά της απόφασης αυτής, ασκείται προσφυγή στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, 
μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την κοινοποίησή της. 
 
Αρθρο 5. Υποχρεώσεις Οργανισμού 
1. Ο Οργανισμός υποχρεούται να: 
      α) δηλώνει αμέσως και εγγράφως στο Υ.Ε.Ν. οποιαδήποτε μεταβολή των προϋποθέσεων 
έκδοσης της απόφασης αναγνώρισης της παραγράφου 3 του προηγούμενου άρθρου ή την 
παύση λειτουργίας του, 
      β) υποβάλλει τον Ιανουάριο κάθε έτους στο Υ.Ε.Ν. κατάσταση των εξουσιοδοτημένων 
από αυτόν Παροχέων Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής, 
      γ) υποβάλλει τον Ιανουάριο κάθε έτους στο Υ.Ε.Ν. κατάσταση με τα στοιχεία 
(ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, έτος γέννησης, υπηκοότητα) των προσώπων στα οποία 
χορηγήθηκαν από αυτόν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου αυτού και κατά τη διάρκεια 
του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, πιστοποιητικά εκπαίδευσης ως εκπαιδευτών 
αυτοδυτών και ως ερασιτεχνών αυτοδυτών στην Ελληνική Επικράτεια, 
      δ) παρέχει στο Υ.Ε.Ν, όταν του ζητηθεί, κάθε στοιχείο και πληροφορία που 
διαχειρίζεται κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού. 
2. Εάν δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της προηγούμενης παραγράφου, η αρμόδια 
Διεύθυνση του Υ.Ε.Ν. εισηγείται στον Αρχηγό Λ.Σ. την ανάκληση της απόφασης που 
αναγνωρίζει τον Οργανισμό και του επιτρέπει να ασκεί τις δραστηριότητες του άρθρου 3 
στην Ελλάδα.  
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     Για την αποδοχή ή την απόρριψη της εισήγησης εκδίδεται απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.. 
Κατά της απόφασης που ανακαλεί την αναγνώριση του Οργανισμού ασκείται προσφυγή 
στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του 
προηγούμενου άρθρου. 

Αρθρο 6. Παροχέας Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής 
1. Ο Παροχέας Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής (Καταδυτικά Κέντρα, Σχολές 
Εκμάθησης Υποβρύχιας Κολύμβησης) είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει μία 
ή περισσότερες από τις παρακάτω υπηρεσίες  

α) εκπαίδευσης αυτοδυτών σύμφωνα με το πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης 
Οργανισμού από τον οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί, 
β)  οργανωμένης – καθοδηγούμενης κατάδυσης, 
γ) εκμίσθωσης καταδυτικού εξοπλισμού 

2.  α) 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 σ΄ επίπεδο ανάλογο με την καταδυτική δραστηριότητα 
      β) 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.Π.Κ.Α.. 

Αρθρο 7. Αδεια Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής 
1. Οι υπηρεσίες του προηγούμενου άρθρου παρέχονται από τους Παροχείς Καταδυτικών 
Υπηρεσιών Αναψυχής: 

α) Ύστερα από άδεια της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής και ασκούνται στην περιοχή 
της αρμοδιότητάς της. Μπορούν, επίσης, να ασκούνται και σε περιοχές 
αρμοδιότητας άλλων Λιμενικών Αρχών ύστερα από έγκρισή τους, που παρέχεται 
αμέσως, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι της παραγράφου 3, οι οποίοι όμως πρέπει να 
αιτιολογούνται επαρκώς. 
β) Σύμφωνα με τα Ε.Π.Κ.Α. του άρθρου 2, και 

αα) Για υπηρεσίες εκπαίδευσης αυτοδυτών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
Οργανισμού από τον οποίο έχουν εξουσιοδοτηθεί. 
ββ) 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. 
γγ) Για υπηρεσίες εκμίσθωσης καταδυτικού εξοπλισμού μετά από 
πιστοποίηση καταδυτικού εξοπλισμού από διαπιστευμένο φορέα 
πιστοποίησης προϊόντων σύμφωνα με τα εκάστοτε σε ισχύ Ε.Π.Κ.Α. για τον 
καταδυτικό εξοπλισμό. 

2. 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 
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προϋποθέσεων για την έκδοση και την ανανέωση της άδειας, την ισχύ της, η μορφή, το 
περιεχόμενο των πιστοποιητικών και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 
3. Η Λιμενική Αρχή με έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υ.Ε.Ν. μπορεί, αν 
υπάρχουν λόγοι ασφάλειας της ναυσιπλοίας, 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. 
4. Η άδεια είναι πενταετούς ισχύος και μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα. Η 
αίτηση ανανέωσης και τα δικαιολογητικά που καθορίζονται με την απόφαση της 
παραγράφου 2, πρέπει να υποβάλλονται τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της 
άδειας. Για την έκδοση και την ανανέωση της άδειας, καταβάλλεται τέλος χιλίων ευρώ και 
πεντακοσίων ευρώ αντίστοιχα, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Τα ανωτέρω ποσά 
αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Εμπορικής Ναυτιλίας. 
5. Ο Παροχέας Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής μπορεί να εξουσιοδοτηθεί από 
περισσότερους του ενός Οργανισμούς. 
6. Η άδεια του Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής αφαιρείται: 
    α. Προσωρινά αν: 

1) για χρονικό διάστημα ενός μηνός, αν επιβληθούν οι κυρώσεις της παραγράφου 3 
του άρθρου 15 για δεύτερη φορά μέσα σε ένα χρόνο και 
2) για χρονικό διάστημα τριών μηνών, αν επιβληθούν κυρώσεις της παραγράφου 3 
του άρθρου 15 μέσα σε ένα χρόνο από την προσωρινή αφαίρεση της άδειας 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση. 

    β. Οριστικά αν: 
1) εκλείψει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις χορήγησής της, 
2) παρέλθουν έξι μήνες από την ανάκληση της εξουσιοδότησης ή την παύση της 
λειτουργίας του Οργανισμού, του οποίου το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εφαρμόζει 
και δεν υποβάλει στη Λιμενική Αρχή εξουσιοδότηση από άλλον Οργανισμό ή την 
απόφαση αναγνώρισης ικανότητας που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 
10, 
3) σε περίπτωση ατυχήματος, ανεξάρτητα από το βαθμό συμμετοχής και 
υπαιτιότητας του ιδίου ή προστηθέντος αυτού, δεν προσέφερε κάθε δυνατή βοήθεια 
στους παθόντες 

Αρθρο 8. Μητρώο Αδειών Παροχέων Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής 
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 Υπηρεσιων 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. 
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Αρθρο 9. Πιστοποιητικά εκπαιδευτών και ερασιτεχνών αυτοδυτών 
1. Τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης των αυτοδυτών διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

α. Για εκπαιδευτές 
β. Για ερασιτέχνες. 

2. Τα Ε.Π.Κ.Α. προβλέπουν τα ελάχιστα επίπεδα των πιστοποιητικών κάθε κατηγορίας, 
όπως και τη θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση των αυτοδυτών για την 
απόκτησή τους. 
3. Πιστοποιητικά ερασιτεχνών αυτοδυτών ή εκπαιδευτών αυτοδυτών, που εκδόθηκαν 
σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οργανισμού, που έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με 
τις διατάξεις του νόμου αυτού, αναγνωρίζονται και ισχύουν αυτοδίκαια από την έκδοσή τους  
4. Κάτοχοι πιστοποιητικού εκπαίδευσης ερασιτέχνη αυτοδύτη που έχει εκδοθεί από 
Οργανισμό, ο οποίος δεν έχει αναγνωρισθεί στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 4, καθώς και κάτοχοι πτυχίου ερασιτέχνη αυτοδύτη που έχει χορηγηθεί από Κέντρο 
Εκμάθησης Υποβρύχιας Κολύμβησης του υπ' αριθ. 5 Γενικού Κανονισμού Λιμένα, 
μπορούν να συμμετέχουν σε καταδύσεις αναψυχής συνοδευόμενοι από Παροχέα 
Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής. 
5. Πτυχία του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λ.Σ. με ειδικότητα υποβρυχίου 
καταστροφέα υποβρυχίων αποστολών, αναγνωρίζονται ως ισότιμα της κατώτερης 
κατηγορίας πιστοποιητικών εκπαίδευσης για εκπαιδευτές αυτοδύτες κατά την περίπτωση α΄ 
της παραγράφου 1. Με Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Εθνικής Αμυνας 
καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικών ανώτερης 
κατηγορίας. 
6. Πτυχία των αποφοίτων της Σχολής Δυτών Καλύμνου αναγνωρίζονται ως ισότιμα της 
ανώτερης κατηγορίας πιστοποιητικών εκπαίδευσης για ερασιτέχνες αυτοδύτες κατά την 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 1  
7. Οποιος εκπαιδεύεται για να αποκτήσει πιστοποιητικό ερασιτέχνη αυτοδύτη πρέπει να έχει 
συμπληρώσει το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας του. Πρόσωπο μικρότερης ηλικίας και 
οπωσδήποτε όχι μικρότερης από εκείνη που προβλέπεται από τα Ε.Π.Κ.Α., εκπαιδεύεται 
μόνο μετά από έγγραφη συναίνεση εκείνου που έχει την επιμέλειά του. Το πρόσωπο αυτό 
συμπληρώνει και την ιατρική δήλωση που προβλέπεται στα Ε.Π.ΚΑ 

Αρθρο 10. Λοιπές διατάξεις 
1. Κάτοχοι επί δύο τουλάχιστον χρόνια άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους ή άδειας 
διακυβέρνησης ιδιωτικού πλοίου αναψυχής, επιτρέπεται να κυβερνούν επιβατικά πλοία ή 
μικρά σκάφη, ολικού μήκους μέχρι δέκα μέτρων, αποκλειστικά για τη μεταφορά αυτοδυτών 
και εξοπλισμού καταδύσεων, εφόσον δεν απομακρύνονται από τις ακτές σε απόσταση 
μεγαλύτερη των έξι ναυτικών μιλίων. 
2. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας συνιστάται επιτροπή αποτελούμενη 
από τον Διευθυντή του Κλάδου Λιμενικής Αστυνομίας, τον Διευθυντή της Διεύθυνσης 
Λιμενικής Αστυνομίας (Δ.Λ.Α.), τον Τμηματάρχη του Α Τμήματος της Δ.Λ.Α. του Υ.Ε.Ν., 
έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε.) και έναν 
εκπρόσωπο του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ Α.Ε.). Αν μέχρι την 
30.4.2006 δεν έχει αναγνωρισθεί Οργανισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και 
μέχρι την αναγνώριση ενός τουλάχιστον Οργανισμού, η επιτροπή με απόφασή της 
αναγνωρίζει τους Παροχείς Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής ως ικανούς να παρέχουν μία 
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ή περισσότερες υπηρεσίες του άρθρου 6 με την προϋπόθεση εφαρμογής των Ε.Π.Κ.Α.. Η 
επιτροπή συνεδριάζει εντός των ωρών εργασίας. 

Αρθρο 11. Γενικές απαγορεύσεις - Υποχρεώσεις 
1. Η άσκηση υποβρύχιας δραστηριότητας στη θάλασσα με αναπνευστικές συσκευές ή 
άλλα υποθαλάσσια μέσα, χάριν αναψυχής, επιτρέπεται σε όλη την επικράτεια, ενώ 
απαγορεύεται: α) σε προσδιορισμένες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 
Πολιτισμού θαλάσσιες περιοχές εναλίων αρχαιολογικών χώρων σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στα άρθρα 12 και 15 του ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α) και β) σε συγκεκριμένα 
οικολογικά ευαίσθητα θαλάσσια οικοσυστήματα σύμφωνα με τους νόμους 1650/1986, 
3044/2002 και την Κ.υ.α. 33318/3028/1998. 
     Η οριοθέτηση πραγματοποιείται αντιστοίχως με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Πολιτισμού και Εμπορικής Ναυτιλίας και των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημόσιων 'Εργων και Εμπορικής Ναυτιλίας. Κατ' εξαίρεση της απαγόρευσης της 
περίπτωσης α' της παραγράφου αυτής, με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού 
και Εμπορικής Ναυτιλίας, κηρυγμένοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι μπορούν να 
χαρακτηρίζονται ως υποβρύχια μουσεία, στα οποία επιτρέπεται καθοδηγούμενη 
κατάδυση, πάντα με συνοδεία δυτών φυλάκων αρχαιοτήτων ή αρχαιολόγων. 
     «Με την ίδια απόφαση μπορεί να παρέχεται η δυνατότητα κατάρτισης 
προγραμματικών συμβάσεων πολιτισμικής ανάπτυξης κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 
του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 287), με τις οποίες θα εξειδικεύονται τα έργα, 
προγράμματα και υπηρεσίες πολιτιστικού χαρακτήρα εντός των επισκέψιμων ενάλιων 
αρχαιολογικών χώρων, καθώς και τα ζητήματα οργάνωσης, διαχείρισης, επίβλεψης και 
εκμετάλλευσης των επιτρεπόμενων στους χώρους αυτούς δραστηριοτήτων, καθώς και 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»24. 
2. Οι καταδύσεις αναψυχής με αυτόνομη καταδυτική συσκευή απαγορεύονται σε περιοχές: 

α. διέλευσης ή αγκυροβολίας πλοίων, 
β. γυμνασίων ή άλλων δραστηριοτήτων πολεμικών πλοίων ή προσωπικού των 
Ενόπλων Δυνάμεων, 
γ. διενέργειας πλόων εκμισθούμενων μηχανοκίνητων θαλάσσιων μέσων αναψυχής 
και σε απόσταση εκατό μέτρων εκατέρωθεν των σημείων εκκίνησής τους, 
δ. όπου επιβάλλονται απαγορεύσεις από νομοθετήματα κήρυξης θαλάσσιων 
προστατευόμενων περιοχών ή από τους κανονισμούς διοίκησης και λειτουργίας ή τα 
σχέδια διαχείρισης των αρμόδιων διαχειριστικών αρχών τους, 
ε. όπου υπάρχουν υποβρύχια καλώδια ή εγκατεστημένα συστήματα οργανισμών 
κοινής ωφέλειας, 
στ. όπου η Λιμενική Αρχή, με αιτιολογημένη απόφασή της, επιβάλλει απαγορεύσεις 
για λόγους ασφάλειας πλοίων ή προσώπων. 

3. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο διαφήμιση παροχής μεμονωμένων υπηρεσιών 
μεταφοράς ή επιτήρησης ή υποστήριξης ή συνοδείας αυτοδυτών, εφόσον ο διαφημιζόμενος 
δεν κατέχει την προβλεπόμενη από το άρθρο 7 άδεια. 
4. Οι καταδύσεις αναψυχής, εφόσον δεν διενεργούνται με παροχή υπηρεσιών Παροχέα 
Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής, απαγορεύονται κατά το χρονικό διάστημα μία ώρα 

                                                           
24  Το εδάφιο μετά το τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3409/2005 «Καταδύσεις 
αναψυχής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 273) προσετέθη με το άρθρο 44 παρ.1 του Ν.4179/2013 (175 Α΄) 



34 
 

μετά τη δύση και μέχρι μία ώρα πριν την ανατολή του ήλιου, εκτός εάν υπάρχει έγγραφη 
άδεια της Λιμενικής Αρχής. Αν οι καταδύσεις αυτές διενεργούνται με παροχή υπηρεσιών 
Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση της 
αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, η οποία μπορεί να μην επιτρέπει συγκεκριμένη κατάδυση, αν 
αυτό επιβάλλεται για λόγους ασφάλειας πλοίων ή προσώπων. 
5. Απαγορεύονται οι καταδύσεις με αυτόνομη καταδυτική συσκευή σε πρόσωπα που δεν 
κατέχουν πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από Οργανισμό του άρθρου 3 χωρίς την παροχή 
υπηρεσιών Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής. 
6. Στους αυτοδύτες με αυτόνομη καταδυτική συσκευή απαγορεύεται η: 

α. αλιεία με ψαροτούφεκο ή με άλλο μέσο, η συλλογή όχληση και καταστροφή 
μεμονωμένων στοιχείων των ειδών της μικροπανίδας, μικροχλωρίδας, πανίδας και 
χλωρίδας της περιοχής, καθώς και οι ενέργειες που θα αλλοιώσουν - αναστείλουν τις 
οικολογικές διεργασίες στο οικοσύστημα της περιοχής, 
β. ύπαρξη στο πλοίο ή στο πλωτό μέσο που τους συνοδεύει αλιευτικού εργαλείου 
υποβρύχιας αλιείας, καθώς και αλιευμάτων ή άλλων ζωικών ή φυτικών υδρόβιων 
οργανισμών, 
γ. ανέλκυση, μετακίνηση ή φωτογράφηση αντικειμένων αρχαιολογικής ή άλλης 
αξίας, που βρίσκονται στο βυθό, 
δ. φωτογράφηση και κινηματογράφηση σε περιοχές που απαγορεύονται οι 
καταδύσεις, εκτός αν υπάρχει έγγραφη άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας και 
ε. κατάδυση χωρίς τη συνοδεία και άλλου αυτοδύτη  

7. Κάθε αυτοδύτης έχει υποχρέωση να ενημερώνει αμέσως και με κάθε πρόσφορο μέσο 
την αρμόδια Λιμενική Αρχή, αν εντοπίσει αντικείμενα αρχαιολογικού ή αστυνομικού 
ενδιαφέροντος ή ναυάγια. 
8. Σε ειδικό ιστό του πλοίου που συνοδεύει αυτοδύτες αναρτάται η σημαία του γράμματος 
"Α", όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο ΧΙ του Διεθνή Κώδικα Σημάτων 1969, ή η διεθνώς 
αναγνωρισμένη σημαία υποδήλωσης καταδύσεων (κόκκινη με άσπρη διαγώνια γραμμή). 
9. Αυτοδύτες που απομακρύνονται σε οριζόντια απόσταση, μεγαλύτερη από πενήντα μέτρα 
από το πλοίο που τους συνοδεύει ή διενεργούν καταδύσεις χωρίς τη συνοδεία πλοίου, 
υποχρεούνται να φέρουν στην επιφάνεια της θάλασσας πλωτήρα χρώματος πορτοκαλί με το 
ειδικό σήμα ή τη διεθνώς αναγνωρισμένη σημαία της προηγούμενης παραγράφου. 

10. Ολα τα πλοία και σκάφη οφείλουν να πλέουν σε απόσταση μεγαλύτερη των εκατό 
μέτρων από το σημείο που βρίσκεται το ειδικό σήμα ή η διεθνώς αναγνωρισμένη σημαία 
των παραγράφων 8 και 9. 

Αρθρο 12. Ασφάλιση 
    Ο Παροχέας Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής καλύπτει υποχρεωτικά την αστική του 
ευθύνη με ασφάλιση σε ασφαλιστική επιχείρηση ή διεθνώς αναγνωρισμένο 
αλληλασφαλιστικό συνεταιρισμό που εδρεύει σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, 
καθώς και την αστική ευθύνη των εκπαιδευτών και των προστηθέντων αυτού έναντι των 
προσώπων στα οποία παρέχει υπηρεσίες, καθώς και έναντι τρίτων για θάνατο ή σωματικές 
τους βλάβες. 
    Το κατώτερο ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται κάθε φορά με αποφάσεις του Υπουργού 
Ανάπτυξης κατά τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του κ.ν 489/1979 (ΦΕΚ 
331 Α). 

PANAYIOTIS BEKIARIS
υπογράμμιση
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Αρθρο 13. Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Καταδυτικού Πάρκου 
1. Ο χαρακτηρισμός "Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Καταδυτικού Πάρκου" 
(Π.Ο.Α.Κ.Π.) για τη διενέργεια καταδύσεων αναψυχής, εκπαίδευσης αυτοδυτών, 
επιστημονικής έρευνας ή έρευνας άλλης μορφής γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 10 του ν. 2742/1999 (Χωροταξικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη και άλλες 
διατάξεις). Για το χαρακτηρισμό και οριοθέτηση εκτάσεων ως Π.Ο.Α.Κ.Π. υποβάλλεται 
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων αίτηση από το φορέα της 
παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 2742/1999.  
    Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα δικαιολογητικά και 
έγγραφα που θα συνοδεύουν την αίτηση του φορέα, ο τύπος και το περιεχόμενο της 
αιτήσεως, ο χρόνος και τα στάδια ολοκλήρωσης της διαδικασίας και κάθε άλλη λεπτομέρεια 
που είναι αναγκαία για την εφαρμογή αυτής της παραγράφου. Για τη σύνταξη της ανωτέρω 
υπουργικής απόφασης συνιστάται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημόσιων Εργων επιτροπή στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των συναρμόδιων 
υπουργείων. Η επιτροπή συνεδριάζει εντός των ωρών εργασίας. 
    Εφόσον για τη δημιουργία Π.Ο.Α.Κ.Π. απαιτείται η σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων, αυτή καταρτίζεται κατά τις κείμενες διατάξεις και υποβάλλεται μαζί με τα 
υπόλοιπα δικαιολογητικά της παραγράφου αυτής. Εφόσον η χρήση και η εκμετάλλευση της 
θαλάσσιας περιοχής ανήκει σε φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, για το 
χαρακτηρισμό της ως Π.Ο.ΑΚΠ απαιτείται η σύμφωνη γνώμη και του φορέα αυτού, ενώ, αν 
η θαλάσσια περιοχή ή μέρος της εμπίπτει σε περιοχή του δικτύου NATURA ή σε Τοπίο 
Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους ή γενικότερα σε φυσική προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή, 
για το χαρακτηρισμό της ως Π.Ο.ΑΚΠ απαιτείται η γνώμη και της αρμόδιας 
διαχειριστικής αρχής της. 
2. Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν θίγονται οι διατάξεις του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 
285 Α'). 

Αρθρο 14. Ίδρυση τμημάτων υπερβαρικής ιατρικής 
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εμπορικής 
Ναυτιλίας, ορίζονται τα Περιφερειακά και τα Γενικά Νομαρχιακά Νοσοκομεία της Χώρας, 
στα οποία ιδρύονται τμήματα υπερβαρικής ιατρικής. 
2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης25, ρυθμίζονται τα 
θέματα που σχετίζονται με τον εφοδιασμό των τμημάτων της προηγούμενης παραγράφου, 
με τους θαλάμους αποσυμπίεσης, τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, τη στελέχωση 
και εκπαίδευση του απαραίτητου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και κάθε 
άλλο σχετικό θέμα.  

Αρθρο 15. Κυρώσεις 
1. Με ποινή φυλάκισης τριών τουλάχιστον μηνών τιμωρείται το φυσικό πρόσωπο ή ο 
νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου που ασκεί δραστηριότητα Παροχέα Καταδυτικών 

                                                           
25 Eξεδόθη η υπουργική απόφαση αριθ. Υ4α/οικ 130724/5.12.2005 «Καθορισμός προδιαγραφών και 
κανόνων ασφαλείας που πρέπει να πληρούν οι Μονάδες Υπερβαρικής Ιατρικής (Μ.ΥΠ.Ι)» (ΦΕΚ 
1793/Β΄/20.12.2005). 
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Υπηρεσιών Αναψυχής και παρέχει ή διαφημίζει υπηρεσίες του άρθρου 6, χωρίς την 
προβλεπόμενη στο άρθρο 7 άδεια. 
2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου, που ασκεί τις 
δραστηριότητες Οργανισμού χωρίς να έχει αναγνωρισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 4. 
3. Ανεξάρτητα από τις κυρώσεις των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού, στους 
Οργανισμούς, στους Παροχείς Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής και στους αυτοδύτες που 
παραβαίνουν τις διατάξεις του νόμου αυτού ή των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται με 
εξουσιοδότησή του, επιβάλλονται και οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα 
Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του νδ 187/1973 (ΦΕΚ 
261 Α'), και κατά τη διαδικασία που προβλέπεται σε αυτόν. 

Αρθρο 16. Ρύθμιση για το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών 
1. Των διατάξεων του παρόντος εξαιρούνται οι ερευνητικές καταδύσεις δυτών, 
επανδρωμένων βαθυσκαφών, αυτόνομων υποβρυχίων οχημάτων ή άλλων υποθαλάσσιων 
μέσων, που πραγματοποιούνται από το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών 
(ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.). 
2. Οι ερευνητικές καταδύσεις της προηγούμενης παραγράφου ρυθμίζονται με κανονισμό, ο 
οποίος εγκρίνεται από τους Υπουργούς Εμπορικής Ναυτιλίας και Ανάπτυξης μετά από 
πρόταση του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών. 

Αρθρο 17. Μεταβατικές διατάξεις 
1. Κάτοχοι πτυχίων εκπαιδευτών αυτοδυτών του άρθρου 4 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα 
με αριθμό 5 (ΦΕΚ 858 Β'/1994), που έχουν χορηγηθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος 
νόμου κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ανωτέρω Γενικού 
Κανονισμού Λιμένα ή έχουν αξιολογηθεί και αναγνωρισθεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 
12 του ίδιου Κανονισμού ή κατά τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 231/1998, 
μπορούν να παρέχουν σε Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής υπηρεσίες 
εκπαίδευσης αυτοδυτών και οργανωμένης - καθοδηγούμενης κατάδυσης σύμφωνα με τις 
καθοριζόμενες στον Κανονισμό αυτόν δυνατότητες και με την τήρηση των Ε.Π.Κ.Α. από 
τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. 
2. Καταδυτικά Κέντρα και Κέντρα Εκμάθησης Υποβρύχιας Κολύμβησης και η Ελληνική 
Ομοσπονδία Υποβρύχιας Δραστηριότητας Αθλητικής Αλιείας και Τεχνικής Κολύμβησης 
(Ε.Ο.Υ.Δ.Α.Τ.Κ.), η λειτουργία των οποίων διέπεται από τις διατάξεις του Γενικού 
Κανονισμού Λιμένα με αριθμό 5, τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχουν 
άδεια σε ισχύ, λειτουργούν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ίδιου Κανονισμού μέχρι την 
31η Δεκεμβρίου 2007. Μετά την προθεσμία αυτή υποχρεούνται για τη νόμιμη λειτουργία 
τους να κατέχουν τις άδειες του νόμου αυτού. 
3. Πτυχία εκπαιδευτών αυτοδυτών που χορηγούνται από την Ε.Ο.Υ.Δ.Α.Τ.Κ. κατά τις 
διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμό 5 χορηγούνται μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου 2007. Μετά την προθεσμία αυτή χορηγούνται πιστοποιητικά εκπαιδευτών 
αυτοδυτών σύμφωνα με τα Ε.Π.Κ.Α. και τις διατάξεις του νόμου αυτού. 

Αρθρο 25. Εναρξη ισχύος 
Η ισχύς του Μέρους Α του νόμου αυτού αρχίζει μετά την παρέλευση τριών μηνών από τη 
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την έναρξη ισχύος του Μέρους Α 
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του νόμου αυτού καταργείται κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου 
αυτού ή ρυθμίζει ίδια θέματα κατά διάφορο τρόπο. 

 

K.Y.A.  αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ17/ 
344762/ 203211/16908/4712 /2015 « Ίδρυση Ενάλιων Επισκέψιμων 
Αρχαιολογικών Χώρων − Όροι, προϋποθέσεις λειτουργίας και 
επιτρεπόμενες δραστηριότητες εντός αυτών, σε θαλάσσιες περιοχές της 
Λαυρεωτικής − Μακρονήσου, Π.Ε. Αττικής» (ΦΕΚ 2665/Β΄/9-12-2015).  

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ − ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

  Έχοντας υπόψη:  
α) Του άρθρου 11 του Ν. 3409/2005 «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 273/ 
Α΄/4−11−2005), όπως η παράγραφος 1 αυτού συμπληρώθηκε με παρ. 1 του άρθρου 44 του 
Ν. 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α΄/8−8−2013) και ισχύει.  
β) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/ 
Α΄/26−07−1985), που συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/ 
Α΄/10−9−1992) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 
38/Α΄/14−3−1997).  
γ) Του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α΄/28−06−2002), «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων 
και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 
δ) Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010).  
ε) Του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 102/ Α΄/29−4−2013), όπως ισχύει.  
στ) Του Ν. 3378/2005 (ΦΕΚ 203/Α΄/19−8−2005) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για 
την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς (αναθεωρημένη)».  
ζ) Του Π. δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22−4−05) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».  
η) Του Ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35/Α΄/4−3−2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
θ) Του Π.δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α΄/ 
28−08−2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα άρ. 31 και 39 του Ν. 4305/2014 
(ΦΕΚ 237/Α΄/31−10−2014).  
ι) Του Π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ 170/Α΄/ 
28−8−2014).  
ια) Του Π. δ/τος 70/2015 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/22−9−2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ... Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο 
Βιομηχανίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».  
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ιβ) Του Π. δ/τος 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23−9−2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 
2. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/11228/1865/ 09.02.2004 κοινή 
υπουργική απόφαση Υπουργών Γεωργίας, Πολιτισμού και Εμπορικής Ναυτιλίας 
«Καθορισμός όρων αγκυροβολιάς και άσκησης της αλιείας και της υποβρύχιας δραστηριότητας με 
αναπνευστικές συσκευές κατ’ εφαρμογή του άρθρου 15, παρ. 2, του Ν. 3028/2002 «Για την 
προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 336/Β΄/11−2− 
2004).  
3. Την υπ’ αρ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/ Φ17/ 249071/146515/ 
12446/3591/15−09−2015 υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 2069/Β΄/2015) «Κήρυξη − 
οριοθέτηση ενάλιων αρχαιολογικών χώρων στη θαλάσσια περιοχή του Νότιου Ευβοϊκού κόλπου».  
4. Το υπ’ αρ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΕΕΑ/248311/146037/4629/ 11−09−2015 έγγραφο 
της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων.  
5. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, όπως αυτή 
διατυπώθηκε στην υπ’ αρ. 26/16−09−2015 Συνεδρία του.  
6. Το υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/ΤΤΦΚ/343317/ 30914/2822/386/ 
4−12−2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων.  
7. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,  

αποφασίζουμε: 

Εγκρίνεται η ίδρυση Ενάλιων Επισκέψιμων Αρχαιολογικών Χώρων και 
καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις λειτουργίας και οι επιτρεπόμενες 
δραστηριότητες εντός αυτών, σε θαλάσσιες περιοχές της Λαυρεωτικής − 
Μακρονήσου, Π.Ε. Αττικής, ως ακολούθως:  

Άρθρο 1. Επισκέψιμοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι  
1. Χαρακτηρίζονται ως επισκέψιμοι από το κοινό για τη διενέργεια υποβρύχιας 
επισκόπησης οι εξής κηρυγμένοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι:  
(Α) Ο κηρυγμένος, σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ ΔΙΠΚΑ/ 
ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ17/249071/146515/12446/ 3591/ 15−09−2015 υπουργική απόφαση 
(Φ.Ε.Κ. 2069/Β΄/2015), ενάλιος αρχαιολογικός χώρος στη θαλάσσια περιοχή του όρμου 
Βαθύ Αυλάκι.  
(Β) Ο κηρυγμένος, σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ 
ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ17/249071/146515/12446/3591/ 15−09−2015 υπουργική απόφαση 
(Φ.Ε.Κ. 2069/Β΄/2015), ενά λιος αρχαιολογικός χώρος στη θαλάσσια περιοχή του 
ακρωτηρίου Κέντρον, στη νήσο Μακρόνησο.  
(Γ) Ο κηρυγμένος, σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ 
ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ17/249071/ 146515/12446/3591/ 15−09−2015 υπουργική απόφαση 
(Φ.Ε.Κ. 2069/Β΄/2015), ενάλιος αρχαιολογικός χώρος στη θαλάσσια περιοχή πέριξ του 
υφάλου Τρυπητής, στη νήσο Μακρόνησο, σε ακτίνα 0,4 ν.μ. και με λήψη προστατευτικών 
μέτρων.  
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(Δ) Ο κηρυγμένος, σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ 
ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ17/249071/146515/12446/3591/ 15−09−2015 υπουργική απόφαση 
(Φ.Ε.Κ. 2069/Β΄/2015), ενάλιος αρχαιολογικός χώρος στη θαλάσσια περιοχή του όρμου 
Γαϊδουρόμανδρας Λαυρίου.  
(Ε) Ο κηρυγμένος, σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ 
ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ17/249071/ 146515/12446/3591/ 15−09−2015 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 
2069/Β΄/2015), ενάλιος αρχαιολογικός χώρος στη θαλάσσια περιοχή του όρμου 
Τουρκολίμανο Δασκαλειού Κερατέας.  
(Ζ) Τα τμήματα Α΄ και Β΄ του κηρυγμένου, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ17/249071/146515/ 
12446/3591/15−09−2015 υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 2069/Β΄/2015), ενάλιου 
αρχαιολογικού χώρου στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Τουρκολίμανο Θορικού, στον 
Νότιο Ευβοϊκό, τα οποία ορίζονται από τις πολυγωνικές γραμμές που διέρχονται από τα 
σημεία 1, 2, 3, 4, 5, ακτογραμμή, 1 και 6, 7, 8, 9, ακτογραμμή, 6, αντίστοιχα, όπως αυτές 
σημειώνονται στο απόσπασμα φύλλου χάρτου Γ.Υ.Σ. 6478/4 (ΠΛΑΚΑ) κλίμακας 1:5.000, 
που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.  
2. Οι ανωτέρω επισκέψιμοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι λειτουργούν ως 
«υποβρύχια μουσεία», κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του 
Ν. 3409/2005, όπως ισχύει.  
3. Η διαχείριση τους και η αρμοδιότητα παραχώρησης δικαιωμάτων επ’ 
αυτών ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από 
γνώμη του αρμοδίου Συμβουλίου. 

 Άρθρο 2. Επιτρεπόμενες δραστηριότητες  
1. Στους επισκέψιμους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους του προηγούμενου 
άρθρου επιτρέπονται: η καθοδηγούμενη κατάδυση των επισκεπτών για 
επισκόπηση του βυθού με ή χωρίς τη χρήση αυτόνομων αναπνευστικών 
συσκευών και μέχρι το μέγιστο βάθος των 46 μέτρων, η ερασιτεχνική 
φωτογράφηση στο πλαίσιο της καθοδηγούμενης κατάδυσης, η επισκόπηση του 
βυθού με σκάφη διαφανούς πυθμένα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και η πάσης φύσεως αρχαιολογική 
έρευνα/εργασία συντήρησης, για την οποία απαιτείται απόφαση του Υπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από γνώμη του αρμοδίου Συμβουλίου.  
2. Η εποπτεία των επισκέψεων στους παραπάνω ενάλιους αρχαιολογικούς 
χώρους περιλαμβανομένης και της συνοδείας από δύτες φύλακες αρχαιοτήτων 
ή δύτες αρχαιολόγους, στο πλαίσιο της καθοδηγούμενης κατάδυσης, ανήκει 
στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού.  

Άρθρο 3. Προϋποθέσεις καθοδηγούμενης κατάδυσης  
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1. Οι περιηγήσεις υποβρύχιας επισκόπησης στους επισκέψιμους ενάλιους 
αρχαιολογικούς χώρους θα γίνονται από και προς προεπιλεγμένα και 
κατάλληλα προστατευμένα χερσαία σημεία απόπλου και κατάπλου, όπου θα 
υπάρχει φυλάκιο στέγασης ελεγκτικού προσωπικού. Το εν λόγω προσωπικό 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, τόσο κατά την προσέλευση όσο και κατά 
την επιστροφή των επισκεπτών από την περιήγηση στους επισκέψιμους 
ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους, θα προβαίνει σε έλεγχο σε οποιονδήποτε 
επισκέπτη ή στον εξοπλισμό και τις τυχόν αποσκευές αυτού.  
2. Κατά τη διενέργεια των περιηγήσεων απαγορεύεται τα σκάφη μεταφοράς 
των επισκεπτών να προσεγγίζουν άλλο χερσαίο σημείο, πλην του 
φυλασσόμενου σημείου απόπλου και κατάπλου.  
3. Η καθοδηγούμενη κατάδυση των επισκεπτών στους ανωτέρω ενάλιους 
αρχαιολογικούς χώρους διενεργείται από παροχείς καταδυτικών υπηρεσιών 
οργανωμένης − καθοδηγούμενης κατάδυσης, με τη συνοδεία δυτών φυλάκων 
αρχαιοτήτων ή δυτών αρχαιολόγων, που έχουν τύχει του ελέγχου και της 
πιστοποίησης της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, σύμφωνα με τη νόμιμη 
διαδικασία, και δεν έχουν καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα ή για το 
αδίκημα της αρχαιοκαπηλίας.  
 
Άρθρο 4. Μη επιτρεπόμενες δραστηριότητες. Εξαιρέσεις.  
Στους επισκέψιμους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους του άρθρου 1 της 
παρούσας δεν επιτρέπεται:  
α. Οποιαδήποτε επέμβαση στον πυθμένα και στα εκεί υπάρχοντα εν γένει 
αντικείμενα, καθώς και η απομάκρυνση οποιουδήποτε αντικειμένου. Αντίθετα, 
είναι δυνατή η σήμανση και διευθέτηση των υποβρύχιων διαδρομών προς 
ανάδειξη των υποβρύχιων αξιοθέατων, η πόντιση ναύδετων πρόσδεσης των 
εντός των επισκέψιμων ενάλιων χώρων νόμιμα εισερχόμενων σκαφών και η 
πόντιση οριοδεικτικών σημαντήρων ή φωτοσημαντήρων, υπό την έγκριση και 
την επίβλεψη της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, καθώς και την έγκριση των 
λοιπών συναρμόδιων Υπηρεσιών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  
β. Οποιαδήποτε μορφή αλιείας ή άλλης υποβρύχιας δραστηριότητας, όπως 
προβλέπεται στην υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/11228/ 
1865/9.2.2004 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄/336), πλην των αναφερομένων 
στο άρθρο 2 παρ. 1 και στην περίπτωση (α) του παρόντος άρθρου, των 
επισκέψεων υποβρύχιας επισκόπησης και της επιστημονικής έρευνας, ενώ κατά 
τη διάρκεια υποβρύχιας ανασκαφικής έρευνας θα διακόπτεται προσωρινά η 
δυνατότητα επίσκεψης των συγκεκριμένων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων.  



41 
 

γ. Η αγκυροβολιά, πλην της πρόσδεσης σε μόνιμα ναύδετα, που θα είναι 
τοποθετημένα σε συγκεκριμένα σημεία των καταδυτικών διαδρομών. 
 
Άρθρο 5. Παραβάσεις  
Οι παραβάτες της παρούσας πληρούν την αντικειμενική υπόσταση και 
τιμωρούνται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 66 του Ν. 3028/2002. 
Επιβάλλονται, επίσης, σ’ αυτούς και οι κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα 
Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (Ν.δ. 187/1973).  
 
Άρθρο 6.  Δυνατότητα κατάρτισης προγραμματικών συμβάσεων 
πολιτισμικής  ανάπτυξης  
Το δικαίωμα για την, εντός των επισκέψιμων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων 
του άρθρου 1 της παρούσας, εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης, 
καθώς και τα ζητήματα οργάνωσης, διαχείρισης, επίβλεψης και εκμετάλλευσης 
των επιτρεπόμενων στους χώρους αυτούς δραστηριοτήτων και οποιαδήποτε 
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, κατ’ εφαρμογή των ρυθμίσεων των προηγούμενων 
άρθρων, είναι δυνατόν να αποτελούν αντικείμενο προγραμματικών συμβάσεων 
πολιτισμικής ανάπτυξης κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 100 του Ν. 
3852/2010 (Α΄/87) και της παρ. 1 του άρθρου 11 Ν. 3409/2005, όπως 
συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4179/2013 (Α΄/175). 
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