Γενικές απαγορεύσεις – Υποχρεώσεις
1. Η άσκηση υποβρύχιας δραστηριότητας στη θάλασ−
σα µε αναπνευστικές συσκευές ή άλλα υποθαλάσσια
µέσα, χάριν αναψυχής, επιτρέπεται σε όλη την επικρά−
τεια, 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 οικο−
λογικά ευαίσθητα θαλάσσια οικοσυστήµατα σύµφω−
να µε τους νόµους 1650/1986, 3044/2002 και την κ.υ.α.
33318/3028/1998.
Η οριοθέτηση πραγµατοποιείται αντιστοίχως µε κοι−
νή απόφαση των Υπουργών Πολιτισµού και Εµπορικής
Ναυτιλίας και των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωρο−
ταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και Εµπορικής Ναυτιλίας.
Κατ’ εξαίρεση της απαγόρευσης της περίπτωσης α΄
της παραγράφου αυτής, µε κοινή απόφαση των Υπουρ−
γών Πολιτισµού και Εµπορικής Ναυτιλίας, κηρυγµένοι
ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι µπορούν να χαρακτηρί−
ζονται ως υποβρύχια µουσεία, στα οποία επιτρέπεται
καθοδηγούµενη κατάδυση, πάντα µε συνοδεία δυτών
φυλάκων αρχαιοτήτων ή αρχαιολόγων.
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 ∆υνάµεων,
γ. διενέργειας πλόων εκµισθούµενων µηχανοκίνητων
θαλάσσιων µέσων αναψυχής και σε απόσταση εκατό
µέτρων εκατέρωθεν των σηµείων εκκίνησής τους,
δ. όπου επιβάλλονται απαγορεύσεις από νοµοθετή−
µατα 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 εγκατεστη−
µένα 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 επιτή−
ρησης 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 µετά τη δύση και µέχρι µία ώρα πριν την ανα−
τολή του ήλιου, εκτός εάν υπάρχει έγγραφη άδεια της
Λιµενικής Αρχής. Αν οι καταδύσεις αυτές διενεργούνται
µε παροχή υπηρεσιών Παροχέα Καταδυτικών Υπηρε−
σιών 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 κατα−
δυτική συσκευή σε πρόσωπα που δεν κατέχουν πιστο−
ποιητικό αναγνωρισµένο από Οργανισµό του άρθρου
3 χωρίς την παροχή υπηρεσιών Παροχέα Καταδυτικών
Υπηρεσιών Αναψυχής.

General Restrictions – Obligations (Law 3409/2005‐Article 11)
1. Underwater activities using breathing apparatus or other
submersible means, for recreational reasons, is allowed
throughout the country except for :
a) In certain underwater antiquities sites, as they are set by the
relevant authorities of the Greek Ministry of Culture (according
to the law 3028/2002 articles 12 and 15) and
b) In certain delicate marine ecosystems (according to the laws
1650/1986, 3044/2002 and the ministerial order
33318/3028/1998). The boundaries of the above regions are
set after relevant ministerial orders are issued.
Underwater antiquities sites, in exceptional cases and after
relevant legal prerewuisites are met (special ministerial order)
may be declared as underwater museums in which guided
diving is allowed when accompanied by archaiologists or other
specialized appointed personnel.
2. SCUBA diving is prohibited in the following sites :
a) Where ship traffic and anchorage is common
b) Where military excercises are conducted.
c) Where rental boats (or other relevant means) are used, and
in a distance 100m from the position they usually start.
d) Wherever certain restrictions exist about
protected/prohibited marine areas.
e) Wherever underwater cables are laid or other similar
common benefit equipment / machinery exist.
f) Wherever Port Authorities impose justified restrictions for
reasons of safety.
3. The advertising of services for transportation, support or
guidance of divers by any means, is prohibited to those that do
not hold the relevant license (Law 3409/05 article 7 – Diving
Service Provider)
4. Recreational diving if not conducted under the services of a
Diving Service Provider is prohibited in the period one hour
after the sunset until one hour before sunrise, except if a
written permission issued by the relevant Port Authority is
issued. In cases where diving is conducted under the services of
a Diving Service Provider a previous notification of the relevant
Port Authority is required. The Port Authority may not allow a
certain diving activity, if the safety of people or ships is
compromised.
5. SCUBA diving without holding a relevant certification from an
agency recognized by the Greek State is prohibited to those
that do not use the services of a Diving Service Provider.
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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 υδρό−
βιων οργανισµών,
γ. ανέλκυση, µετακίνηση ή φωτογράφηση αντικει−
µένων 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 αυτοδύ−
τη.
7. Κάθε αυτοδύτης έχει υποχρέωση να ενηµερώνει
αµέσως και µε κάθε πρόσφορο µέσο την αρµόδια Λι−
µενική 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 ∆ιεθνή Κώδικα Σηµάτων 1969, ή η
διεθνώς αναγνωρισµένη σηµαία υποδήλωσης καταδύ−
σεων (κόκκινη µε άσπρη διαγώνια γραµµή).
9. Αυτοδύτες που αποµακρύνονται σε οριζόντια από−
σταση, µεγαλύτερη από πενήντα µέτρα από το πλοίο
που τους συνοδεύει ή διενεργούν καταδύσεις χωρίς τη
συνοδεία πλοίου, υποχρεούνται να φέρουν στην επι−
φάνεια της θάλασσας πλωτήρα χρώµατος πορτοκαλί
µε το ειδικό σήµα ή τη διεθνώς αναγνωρισµένη σηµαία
της προηγούµενης παραγράφου.
10. Όλα τα πλοία και σκάφη οφείλουν να πλέουν σε
απόσταση µεγαλύτερη των εκατό µέτρων από το ση−
µείο που βρίσκεται το ειδικό σήµα ή η διεθνώς αναγνω−
ρισµένη σηµαία των παραγράφων 8 και 9.
Απαγορεύεται:
1. Η διενέργεια καταδύσεων όταν επικρατούν δυσµε−
νείς καιρικές συνθήκες ή συνθήκες κακής υποβρύχιας
ορατότητας. Η απαγόρευση όσον αφορά τις δυσµενείς
καιρικές συνθήκες, ορίζεται µε απόφαση των Προϊστα−
µένων των Λιµενικών Αρχών, κατόπιν συνεκτιµήσεως
των τοπικών ιδιαιτεροτήτων, ενώ όσον αφορά τις συν−
θήκες της κακής υποβρύχιας ορατότητας, αυτές απο−
τελούν µέριµνα και ευθύνη του Παροχέα.
2. Η απασχόληση των εκπαιδευτών αυτοδυτών σε
ηµερήσια βάση, πέραν των ωρών που προβλέπονται
από τους διεθνείς κανόνες ασφαλείας περί διαδοχικών
καταδύσεων. Με µέριµνα και προσωπική ευθύνη του
Παροχέα, θα τηρείται ειδικό βιβλίο στο οποίο θα ανα−
γράφεται η ηµερήσια απασχόληση των εκπαιδευτών. Το
βιβλίο θα υπογράφεται καθηµερινά από τον Παροχέα
και θα συνυπογράφεται από τους απασχολούµενους
εκπαιδευτές.

6. SCUBA divers are not allowed :
a) To engage in fishing activites using a harpoon or with any
other means, to collect, disturb or destroy individual elements
of the marine ecosystem.
b) To have onboard the vessel that is supporting their
activities any fishing equipment for underwater use, or any
flora / fauna organisms caught.
c) To salvage, disturb or photograph objects of archaeological
or other value that lie on the bottom of the sea.
d) To take pictures (stills or video) in areas where diving is
prohibited, unless a special license from the relevant authority
is issued.
e) To dive without the presence of another diver.
7. Every diver is obliged to notify immediately and with any
possible way the relevant Port Authorities if objects of
archaeological/forensic interest or wrecks are discovered.
8. Vessels accompanying divers are obliged to carry the special
flag that denotes the presence of divers underwater (A
Flag/Chapter XI International Signal Code 1969 or Diving
Flag/Red with a White diagonal stripe).
9. Divers who find themselves farther away thatn 50 meters
from an accompanying vessel or those that dive without using
one, must carry after them, on the surface, an orange bouy
with the special “divers underwater” signal on it (described
previously).
10. All ships and boats must sail in distances greater than 100
meters from the position of the “divers underwater” signal
(described previously).
Ministerial Order 2123/02
The following is prohibited :
1. Diving when weather conditions or underwater visibility are
bad. The bad weather restrictions are in effect under the
responsibility of the local Port Authorities taking under
consideration the local condition, whereas the underwater
visibility restrictions are in effect under the responsibility of
the Diving Service Provider.
2. Employing SCUBA diving instructors on a daily basis, beyond
the accepted international repetitive safe diving guidelines. It
is the responsibility of the Diving Service Providers to keep a
daily record of the diving instructors’ hours, for those
employed by them. Records shall be daily signed by both the
Service Providers and the Instructors.
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Υπουργική Απόφαση 48604/3385

Ministerial Order 48604/3385

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

The wreckage of ships or aeroplanes that have sank more
than 50 years ago from the present date are declared as
(marine) monuments. Possible movable elements are also
included. Reason for the above is the fact that such
wreckage is of historical, technological, scientific and
cultural interst. In addition, a protection zone of 300
meters around the wreckage is in effect, according to
article 15 paragraph 4 of the law 3028/2002. …
Law 3028/2002 article15 paragraph 4

Νόµος 3028 / 2002 άρθρο 15 § 4
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.
…
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.

In underwater archaeological sites fishing, anchorage and
underwater activities with the use of Breathing Equipment is
prohibited, unless a license is issued by the minister of culture,
after the relevant council has expressed its opinion.
…
Around underwater archaeological sites and marine
monuments a zone (protection zone) where the above
activities are prohibited without a license issued by the minister
of culture, after the relevant council has expressed its opinion.
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