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Κεφάλαιο Α΄

Άρθρο 1 – Ορισμοί

1. Για  την  εφαρμογή  των  διατάξεων  του  νόμου  αυτού,  οι  όροι  που 

χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια:

α) "Πλοίο αναψυχής": Κάθε σκάφος ολικού μήκους άνω των επτά (7) 

μέτρων,  το  οποίο,  είτε  διαθέτει  είτε  όχι  χώρους  ενδιαίτησης,  έχει  τη 

δυνατότητα,  από  τη  γενική  κατασκευή  του,  να  χρησιμοποιείται 

αποκλειστικά για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης.

 β)  "Επαγγελματικό πλοίο  αναψυχής":  Το πλοίο  αναψυχής,  που έχει 

μεταφορική ικανότητα μέχρι και σαράντα εννέα (49) επιβατών,  το οποίο 

διαθέτει  χώρους  ενδιαίτησης,  πέραν  αυτών  του  πληρώματος,  και 

χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και 

περιήγησης με ολική ναύλωση, για χρονική διάρκεια  μεγαλύτερη των 

δώδεκα ωρών.  Πλοία με μεταφορική ικανότητα μέχρι ενενήντα εννέα 

(99)επιβατών, μπορούν να υπάγονται αποκλειστικά στις διατάξεις του 

παρόντος κατ’ επιλογή του πλοιοκτήτη με τη προβλεπόμενη στο άρθρο 

2 του προμηθευτή διαδικασία. 

γ) "Ιστιοφόρο επαγγελματικό πλοίο αναψυχής": Το επαγγελματικό πλοίο 

αναψυχής,  το  οποίο  διαθέτει  επαρκή  ιστιοφορία,  ως  κύριο   μέσο 

πρόωσης,  φέρει   κινητήρα  πρόωσης  και  συγκεντρώνει  τα  κριτήρια 

καθορισμού του ως ιστιοφόρου, όπως αυτά ισχύουν. 

δ) "Μηχανοκίνητο επαγγελματικό πλοίο αναψυχής": Το επαγγελματικό 

πλοίο αναψυχής, το οποίο διαθέτει μηχανή, ως κύριο μέσο πρόωσης για 

ναυσιπλοΐα, και βοηθητικό μέσο πρόωσης, εάν αυτό απαιτείται από τις 

κείμενες  διατάξεις,  το  οποίο  και  αναφέρεται  στο  πιστοποιητικό 

ασφαλείας.

ε)  "Ιδιωτικό  πλοίο  αναψυχής":  Το  πλοίο  αναψυχής  που  δεν  είναι 

επαγγελματικό σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

στ)  Επαγγελματικό Τουριστικό Ημερόπλοιο, είναι το πλοίο μεταφορικής 

ικανότητας τουλάχιστον είκοσι (20) επιβατών το οποίο εκτελεί ημερήσιες 

θαλάσσιες περιηγήσεις, με εισιτήριο ή ονομαστική κατάσταση επιβατών, 

με  αφετηρία   και  επιστροφή  στον  ίδιο  λιμένα  χωρίς  διανυκτέρευση, 

διαρκείας μέχρι δώδεκα ωρών
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ζ)."Πλοίαρχος":  Το  πρόσωπο  στο  οποίο  έχει  ανατεθεί,  με  σύμβαση 

ναυτολόγησης,  η  διακυβέρνηση  του  πλοίου  αναψυχής.   στη) 

"Κυβερνήτης": αα) Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής: Το πρόσωπο 

που  προσλαμβάνεται  από  τον  ναυλωτή  ή  ο  επιβάτης,  που  διαθέτει 

ναυτική  ικανότητα  και  εμπειρία  και  αναλαμβάνει  τη  διακυβέρνηση 

επαγγελματικού πλοίου αναψυχής,  το οποίο μπορεί  να εκναυλώνεται 

χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα, σύμφωνα με το νόμο αυτόν.

ββ) Για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής: Το πρόσωπο το οποίο ασκεί  τη 

διακυβέρνηση του πλοίου και διαθέτει ναυτική ικανότητα και εμπειρία. Ο 

κυβερνήτης έχει όλες τις αρμοδιότητες, υποχρεώσεις και ευθύνες που 

προβλέπονται για τον πλοίαρχο.

θ) "Πλήρωμα": Το σύνολο των προσώπων που υπηρετούν με σύμβαση 

ναυτολόγησης σε πλοίο αναψυχής, εκτός του πλοιάρχου.

ι) "Επιβάτης": Κάθε πρόσωπο, το οποίο επιβαίνει σε πλοίο αναψυχής 

είτε  επαγγελματικό  είτε  ιδιωτικό,  εκτός  του  πλοιάρχου  και  του 

πληρώματος ή του κυβερνήτη και των παιδιών ηλικίας κάτω του ενός 

έτους.

ια) "Επιβαίνοντες":  Ο πλοίαρχος και  το πλήρωμα ή ο κυβερνήτης,  οι 

επιβάτες και τα παιδιά ηλικίας κάτω του ενός έτους, που επιβαίνουν σε 

πλοίο αναψυχής.

ιβ) "Χώροι ενδιαίτησης": Οι κλειστοί χώροι διαμονής, σίτισης και υγιεινής 

του πλοίου.

ιγ) "Λιμένας αφετηρίας": Ο ελληνικός λιμένας από τον οποίο αποπλέει 

το  επαγγελματικό  πλοίο  αναψυχής  με  τους  επιβαίνοντες  και 

πραγματοποιείται η έναρξη του ταξιδιού για αναψυχή ή και περιήγηση 

σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 2 (γ) και (δ) και 4 

παρ.3 του παρόντος νόμου.

"ιδ)  "Παραδοσιακό  πλοίο,:  Το  πρωτότυπο  και  κάθε  μεμονωμένο 

ομοίωμα  ιστορικού  πλοίου,  που  σχεδιάστηκε  πριν  το  έτος  1965  και 

κατασκευάστηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος από τα αρχικά υλικά." 

2. Με απόφαση του Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας 

(στο  εξής,  Θ.Υ.Ν.ΑΛ.)  καθορίζονται  τα  ειδικότερα  κριτήρια 

χαρακτηρισμού  επαγγελματικού  πλοίου  αναψυχής  ως  ιστιοφόρου, 

μεταξύ  των  οποίων  περιλαμβάνονται  αυτά  που  αφορούν  στην 
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κατασκευή και ευστάθεια του πλοίου ιστιοφορία και ο κινητήρας ως μέσο 

πρόωσης. 

3. "Με  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Ανάπτυξης  και  Θ.Υ.Ν.ΑΛ.. 

καθορίζονται  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και τα ειδικότερα 

τεχνικά  και  λεπτομερειακά  κριτήρια,  για  το  χαρακτηρισμό 

επαγγελματικού ή ιδιωτικού  πλοίου αναψυχής, ως παραδοσιακού και 

κάθε άλλο σχετικό θέμα>,.
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Κεφάλαιο Β΄ - Επαγγελματικά Πλοία Αναψυχής

Άρθρο 2 - Άδεια επαγγελματικών πλοίων αναψυχής

1. α) Με άδεια του Υπουργού Θ.Υ.Ν.ΑΛ. η οποία εκδίδεται ύστερα από 

αίτηση  που  καταθέτει  στην  αρμόδια  Διεύθυνση  του  Υπουργείου 

(ΥΘ.Υ.Ν.ΑΛ.) ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής, μπορεί να χαρακτηριστεί 

ένα πλοίο αναψυχής επαγγελματικό. Η άδεια ισχύει για μία πενταετία 

από την  έκδοσή  της  με  την  επιφύλαξη  της  παρ.  3  εδ.  α  και  β  του 

παρόντος   άρθρου και  ανανεώνεται  για  ίσο χρονικό διάστημα,  χωρίς 

περιορισμό  εφόσον  στο  τέλος  κάθε  πενταετίας  βεβαιώνεται  από  την 

αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων Ναυτιλίας 

και Αλιείας (ΥΘ.Υ.Ν.ΑΛ.) η πλήρωση των όρων ανανέωσής  της, όπως 

αυτοί  καθορίζονται  στις  παρ.  6  του άρθρου 3  του  παρόντος  Νόμου, 

εκδιδομένης διαπιστωτικής πράξης της Υπηρεσίας αυτής. 

Η πενταετία συμπληρώνεται  στις 31 Δεκεμβρίου  του πέμπτου έτους 

από  την  έκδοση  ή  ανανέωση  της  άδειας  η  δε  διαπιστωτική  πράξη 

εκδίδεται εντός εξαμήνου από την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της 

διάρκειας της άδειας.

β)  Με  την  αίτηση   έκδοσης  της  αδείας  υποβάλλονται  τα  ακόλουθα 

δικαιολογητικά:

αα)  Επικυρωμένο  αντίγραφο  του  εγγράφου  εθνικότητας  του  πλοίου 

αναψυχής,  από  το  οποίο  προκύπτει  η  οριστική  νηολόγησή  του  σε 

ελληνικό νηολόγιο ή σε νηολόγια που αναφέρονται στην παράγραφο 6 

περίπτωση δ` του άρθρου 9.

ββ)  Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού ασφαλείας,  που είναι  σε 

ισχύ και αναγνωρίζεται, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, 

από το οποίο να προκύπτει ότι το πλοίο αναψυχής είναι κατάλληλο για 

να χαρακτηριστεί  επαγγελματικό  κατά  τις  διατάξεις  του νόμου αυτού. 

Επιπρόσθετα δε για επαγγελματικά πλοία αναψυχής εγγεγραμμένος σε 

νηολόγια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εδαφ. β` του άρθρου 3, 

απαιτείται  η  προσκόμιση  βεβαίωσης  από  την  αρμόδια  αρχή  των 

παραπάνω κρατών από την  οποία  θα  προκύπτει  ότι  τα  πλοία  αυτά 

πληρούν  τις  προϋποθέσεις  που  απαιτούνται  για  την  εκτέλεση 

ενδομεταφορών στα παραπάνω κράτη.
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γγ)  Θεωρημένο  αντίγραφο  της  βεβαίωσης  έναρξης  εργασιών  με 

αντικείμενο την εκμετάλλευση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, που 

εκδίδεται από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

δδ) Απόδειξη είσπραξης παραβόλου ή έντυπο παράβολο.

εε) Βεβαίωση από το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Ν.Ε.Ε.) περί 

εγγραφής σε αυτό και μη ύπαρξης οφειλών.

ζζ)  Βεβαίωση  εγγραφής  του  πλοιοκτήτη  σε  αναγνωρισμένο 

επαγγελματικό σωματείο, εφόσον είναι μέλος.

2. Για την ανανέωση της άδειας προσκομίζονται:

α)  Αίτηση  ανανέωσης προς  την  αρμόδια  Διεύθυνση του  Υ.Θ.Υ.Ν.ΑΛ 

υποβάλλεται το τελευταίο εξάμηνο πριν από τη 

συμπλήρωση  της  πενταετίας  και  μέχρι  και  έξι  (6)  μήνες  μετά  την 

συμπλήρωση  της  πενταετίας  από:  αα)   την  έκδοση  ή  ββ)  την 

προηγούμενη ανανέωση ή  γγ) τη λήξη της παράτασης που τυχόν έχει 

χορηγηθεί σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος Άρθρου.

β) απόδειξη είσπραξης παραβόλου ή έντυπο παραβόλου,

 γ)επικυρωμένο  αντίγραφο  του  Ειδικού  Εντύπου  Πληροφοριακών 

Στοιχειών  Επαγγελματικού  Πλοίου  Αναψυχής,  θεωρημένου  από  την 

αρμόδια Δ.Ο.Υ. , με την οποία βεβαιώνεται η εμπρόθεσμη θεώρηση των 

ναυλοσυμφώνων και η απόδοση του Φ.Π.Α.. ώστε τα ναυλοσύμφωνα 

αυτά  να  λαμβάνονται  υπόψη  για  τις  πραγματοποιηθείσες  ημέρες 

ναύλωσης.

δ) βεβαίωση από το Ν.Ε.Ε. ότι δεν υπάρχουν οφειλές προς αυτό και

ε) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του δικαιούχου."

3. α) Η ολοκλήρωση της πενταετίας παρατείνεται μέχρι δύο έτη εφόσον 

κατά τη διάρκειά της ο πλοιοκτήτης δήλωσε στο αρμόδιο λιμεναρχείο και 

έλαβε βεβαίωση ακινητοποίησης του πλοίου για διάρκεια τουλάχιστον 

δώδεκα  συνεχόμενων μηνών μέχρι συνολικά εικοσιτέσσερις μήνες στην 

πενταετία.  Μετά  τη  λήξη  της  ακινητοποίησης  ο  πλοιοκτήτης  θα 

υποβάλλει  εκ  νέου επικυρωμένο αντίγραφο επιθεώρησης του πλοίου 

στην αρμόδια Διεύθυνση του Υ.Θ.Υ.Ν.ΑΛ μαζί με τη δήλωση λήξης της 

διάρκειας ακινητοποίησης του πλοίου. 

β)  Η  διάρκεια  της  άδειας  παρατείνεται  επίσης  μέχρι  δώδεκα  μήνες 

συνολικά στην πενταετία  σε κάθε περίπτωση που αποδεικνύεται από 

βεβαίωση  του  αρμόδιου  Λιμεναρχείου,  ότι  το  επαγγελματικό  πλοίο 
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παρέμεινε παροπλισμένο για επισκευή το χρονικό διάστημα από Μάρτιο 

ως Οκτώβριο οποιουδήποτε έτους εντός της πενταετίας.

γ) Η άδεια που δεν ανανεώθηκε για οποιοδήποτε λόγο, ή ανακλήθηκε 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, δεν χορηγείται  εκ νέου στον 

κάτοχό της και το σκάφος αποχαρακτηρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παραγράφου 4 (β) του παρόντος άρθρου 

4. α) Η άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής που χορηγείται σύμφωνα 

με  τις  διατάξεις  του  νόμου  αυτού  παύει  να  ισχύει  στις  ακόλουθες 

περιπτώσεις:

αα) Μετά από αίτηση του δικαιούχου.

ββ)  Αν  διαγραφεί  το  πλοίο  από  το  νηολόγιο  στο  οποίο  είναι 

εγγεγραμμένο.

γγ) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20.

"β) Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων αα, ββ, γγ ανωτέρω για την παύση 

ισχύος  εκδίδεται  αιτιολογημένη  απόφαση του  Υπουργού   Θ.Υ.Ν.ΑΛ., 

στην  οποία  ορίζεται  και  η  ημερομηνία  της  παύσης.   Με  την  άνω 

απόφαση παύσης ισχύος της άδειας του Υ.Θ.Υ.Ν.ΑΛ καθορίζεται και ο 

τρόπος υπολογισμού της ημερομηνίας παύσης της ισχύος της άδειας 

του επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής. 

 Στην περίπτωση μη ανανέωσης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 6 

εκδίδεται διαπιστωτική πράξη της αρμόδιας διεύθυνσης του ΥΘ.Υ.Ν.ΑΛ. 

όπως προβλέπεται στην παρ. 1 εδάφιο α και στην παρ. 3 εδάφια α, β, γ 

του παρόντος άρθρου. 

5. α) Αν αλλάξει η πλοιοκτησία ή ο εφοπλισμός ή μεταβληθούν τα στοιχεία 

του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής που αναγράφονται στην άδεια, η 

μεταβολή  σημειώνεται  στην  άδεια.  Για  τη  σημείωση  της  μεταβολής 

αυτής  κατατίθεται  από  τον  δικαιούχο  σχετική  αίτηση  στην  αρμόδια 

Διεύθυνση του  ΥΘ.Υ.Ν.ΑΛ. εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από 

την ημερομηνία που επήλθε η μεταβολή, στην οποία επισυνάπτονται η 

άδεια του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής και τα δικαιολογητικά της 

παραγράφου 1 περίπτωση β` υποπεριπτώσεις αα` και ββ` του άρθρου 

αυτού. Αν αλλάξει η πλοιοκτησία ή ο εφοπλισμός, επισυνάπτονται και τα 

δικαιολογητικά της παραγράφου 1 περίπτωση β` υποπεριπτώσεις γγ`, 

εε` και ζζ’ του άρθρου αυτού.

β)  Αν αλλάξει  η  πλοιοκτησία ή ο εφοπλισμός,  ο νέος  πλοιοκτήτης  ή 

εφοπλιστής  υπεισέρχεται  στα  δικαιώματα  και  τις  υποχρεώσεις  του 

9
Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας



Προσχέδιο Νόμου (8/4/2011)                        

προηγουμένου, που απορρέουν από τις διατάξεις του νόμου αυτού και 

αφορούν  τη  συμπλήρωση  του  ορίου  ημερών  ναύλωσης,  που 

προβλέπεται από την παράγραφο 6 του άρθρου 3 σε συνδυασμό με τις 

διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού.

γ)  Αν  χαθεί  η  άδεια  επαγγελματικού πλοίου αναψυχής,  γεγονός  που 

βεβαιώνεται με την υποβολή, από τον δικαιούχο, υπεύθυνης δήλωσης 

του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, χορηγείται αντίγραφο της άδειας, στο 

οποίο αναγράφεται η ένδειξη "Αντίγραφο λόγω απώλειας".

6. Η άδεια παύει αυτοδικαίως να ισχύει εφόσον μέσα στις προβλεπόμενες 

προθεσμίες  δεν  ανανεωθεί  ή  δεν  ζητηθεί  η  καταχώριση  αλλαγής, 

σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στις  ως  άνω  παραγράφους.  Για  την 

αυτοδίκαιη  παύση  εκδίδεται   διαπιστωτική  πράξη  από  την  αρμόδια 

Διεύθυνση του ΥΘ.Υ.Ν.ΑΛ.

Στην  περίπτωση  μη  υποβολής  αίτησης  καταχώρησης  αλλαγών 

εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  της  παραγράφου  4  (β)  για  τον  τρόπο 

υπολογισμού  της  ημερομηνίας   παύσης  της  ισχύος  της  άδειας 

εφαρμόζονται αναλόγως.

7. Οι  δικαιούχοι  που  αναφέρονται  στις  προηγούμενες  παραγράφους 

μπορούν  να  ενεργούν  και  με  αντιπρόσωπο,  στον  οποίο  έχουν 

χορηγήσει  ειδική  έγγραφη  πληρεξουσιότητα.  Αντίγραφο  του 

πληρεξουσίου κατατίθεται μαζί με τα δικαιολογητικά.

8. Με απόφαση του Υπουργού Θ.Υ.Ν.ΑΛ.. καθορίζεται ο τύπος της άδειας 

επαγγελματικού πλοίου αναψυχής και τα στοιχεία που αναγράφονται σε 

αυτήν  και  μπορούν  να  ρυθμίζονται  οι  λεπτομέρειες  εφαρμογής  του 

άρθρου αυτού. 

9. Με ίδια απόφαση καθορίζεται  ειδικό σήμα το οποίο υποχρεούνται  να 

φέρουν  εμφανώς  τα  επαγγελματικά  πλοία  αναψυχής  ώστε  να 

διακρίνονται  από  τα  ιδιωτικά  πλοία  αναψυχής.  Το  ειδικό  σήμα 

χορηγείται  από  την  αρμόδια  Διεύθυνση  του  ΥΘ.Υ.Ν.ΑΛ.  με  την 

χορήγηση  ή  την  ανανέωση  της  άδειας.  Τυχόν  παράβαση  της 

υποχρέωσης αυτής επισύρει τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται 

στο άρθρο 20 παρ.1, 2 του παρόντος νόμου.
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Άρθρο 3 - Ναύλωση

1. α) Η εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης με ολική ναύλωση 

πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στον 

παρόντα νόμο, από πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία, που έχουν 

χαρακτηριστεί  επαγγελματικά  κατά  τις  διατάξεις  του  προηγούμενου 

άρθρου.

β)  Το  δικαίωμα  εκτέλεσης  των  ταξιδιών  που  αναφέρονται  στην 

περίπτωση α`  επεκτείνεται και στα πλοία αναψυχής  με ξένη σημαία 

χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου  (Ε.Ο.Χ.)  και  της  Ευρωπαϊκής  Ζώνης  Ελευθέρων 

Συναλλαγών(Ε.Ζ.Ε.Σ.)  ,  εφόσον  τα  πλοία  αυτά  πληρούν  τις 

προϋποθέσεις  που απαιτούνται για την εκτέλεση ενδομεταφορών στα 

κράτη  που  αναφέρονται  στο  ίδιο  άρθρο  και  έχουν  χαρακτηριστεί 

επαγγελματικά κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος νόμου.

2. Η  εκμετάλλευση  των  επαγγελματικών  πλοίων  αναψυχής  επιτρέπεται 

μόνον με ολική ναύλωση διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα (12) ωρών και 

έχει ως αποκλειστικό σκοπό την αναψυχή ή και την περιήγηση. Ολική ή 

μερική ναύλωση για μεταφορά προσώπων με εισιτήριο ή πραγμάτων με 

ναύλο απαγορεύεται.

3. α)  Δικαίωμα  εκναύλωσης  έχουν  οι  πλοιοκτήτες  για  τα  υπό  την 

πλοιοκτησία  τους  και  οι  εφοπλιστές  για  τα  υπό τον  εφοπλισμό  τους 

επαγγελματικά πλοία αναψυχής.

β) Δικαίωμα εκναύλωσης έχουν επίσης οι ναυλομεσίτες και οι κάτοχοι 

άδειας  λειτουργίας  γραφείου  γενικού  τουρισμού.  Η  άσκηση  του 

δικαιώματος  εκναύλωσης  από  τα  πρόσωπα  αυτά  προϋποθέτει  την 

έγγραφη  συγκατάθεση  του  πλοιοκτήτη  ή  του  εφοπλιστή,  με  τους 

οποίους καθίστανται συνυπεύθυνα για την τήρηση των διατάξεων του 

παρόντος νόμου και των όρων του ναυλοσύμφωνου.

4. Επιβίβαση  στο  επαγγελματικό  πλοίο  αναψυχής  άλλων  προσώπων, 

πέραν αυτών που αναγράφονται στη θεωρημένη, από τη λιμενική αρχή 

του λιμένα αφετηρίας, κατάσταση επιβαινόντων δεν επιτρέπεται, εκτός 

εάν η επιβίβαση αυτή προβλέπεται ρητά από το ναυλοσύμφωνο.

5. Εφόσον  η  εκναύλωση  γίνεται  σε  υπηκόους  τρίτων  χωρών,  το 

συνάλλαγμα που εισπράττεται διατίθεται από τον εκναυλωτή σύμφωνα 

με τις σχετικές ρυθμίσεις της Τράπεζας της Ελλάδος.
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6. α)  Το  επαγγελματικό  πλοίο  αναψυχής  πρέπει  να  συμπληρώνει 

κατώτατο, ανά πενταετία, όριο ημερών ναύλωσης, το οποίο ορίζεται σε 

τριακόσιες  (300)  ημέρες,  όταν  εκναυλώνεται  χωρίς  πλοίαρχο  και 

πλήρωμα, σε διακόσιες (200) ημέρες όταν εκναυλώνεται με πλοίαρχο 

και πλήρωμα και σε εβδομήντα πέντε (75) ημέρες όταν πρόκειται  για 

χαρακτηρισμένο  ως  παραδοσιακό  επαγγελματικό  πλοίο  αναψυχής, 

ανεξάρτητα αν αυτό εκναυλώνεται με ή χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα. 

Για  τη  συμπλήρωση  των  ορίων  αυτών  υπολογίζονται  οι  ημέρες 

ναύλωσης  που  πραγματοποιούνται  μέσα  ή  έξω  από  την  ελληνική 

επικράτεια,  εφόσον  αποδεικνύονται  ή  πιστοποιούνται,  όπως 

προβλέπεται στην πα. Ε του παρόντος άρθρου. Οι ημέρες ναύλωσης 

μέσα στην ελληνική επικράτεια αποδεικνύονται από το "Ειδικό Έντυπο 

Πληροφοριακών Στοιχείων  Επαγγελματικού  Πλοίου  Αναψυχής.  β)  Το 

έλλειμμα  από  τις  ημέρες  που  αναφέρονται  στην  περίπτωση  α` 

συμπληρώνεται από τυχόν πλεόνασμα της προηγούμενης πενταετίας.".

Σε περίπτωση κατά την οποία με τη συμπλήρωση της πενταετίας οι 

πραγματοποιηθείσες  ημέρες  ναύλωσης  υπολείπονται  κατά  ποσοστό 

μέχρι  15%  των  οριζόμενων  για  την  κατηγορία  του  πλοίου, 

λαμβανομένου υπόψη και του τυχόν πλεονάσματος της προηγούμενης 

πενταετίας  ,   η  άδεια  επαγγελματικού  πλοίου  ανανεώνεται  για  μία 

πενταετία επιπλέον του ελαχίστου ορίου και ο πλοιοκτήτης υποχρεούται 

να  πραγματοποιήσει  τις  ημέρες  ναύλωσης  που  υπολείπονται  την 

επόμενη πενταετία  ως προϋπόθεση ανανέωσης της  άδειας  του  στο 

τέλος της επόμενης πενταετίας. 

γ)  Τα  κατώτατα  όρια  της  παρ.  6α  του  παρόντος,  μειώνονται  κατά 

ποσοστό  5%  για  κάθε  πενταετία  κατοχής  άδειας  επαγγελματικού 

σκάφους  μετά  την  πρώτη  πενταετία  και  σε  κάθε  περίπτωση  μέχρι 

ποσοστό 30% συνολικά του ανωτάτου ορίου της πρώτης πενταετίας. 

δ) Επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, επιτρέπεται να εκτελεί πλόες χωρίς 

ναύλο για την μεταφορά του πλοιοκτήτη ή των μετόχων ή των εταίρων 

του  ή των μελών του Δ.Σ.  πλοιοκτήτριας  εταιρίας και  συγγενών των 

παραπάνω προσώπων μέχρι δευτέρου βαθμού, υπό την προϋπόθεση 

υπογραφής  ναυλοσυμφώνου,  μηδενικού  ναύλου  και  καταβολής  του 

Φ.Π.Α.  που  αναλογεί  με  βάση  τον  κατώτατο  ημερήσιο  ναύλο  του 

εδαφίου ββ της παραγράφου στ, του παρόντος άρθρου. 

Επιτρέπεται  η  εκτέλεση  ταξιδιών  για  λογαριασμό  του  Δημοσίου  και 

Φορέων του  ευρύτερου  δημόσιου  τομέα με  σκοπό την  προβολή  του 
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θαλάσσιου τουρισμού, κατόπιν άδειας της Λιμενικής Αρχής του λιμένα 

αφετηρίας.

Οι ημέρες των ναυλώσεων της παραγράφου αυτής, δεν προσμετρούνται 

για  την  συμπλήρωση  του  κατώτατου  ορίου  ανά  πενταετία  για  την 

ανανέωση της άδειας.   

ε) Οι ημέρες ναύλωσης που πραγματοποιούνται έξω από την Ελληνική 

Επικράτεια από επαγγελματικά πλοία αναψυχής που εκναυλώνονται με 

ή χωρίς Πλοίαρχο και Πλήρωμα υπολογίζονται για τη συμπλήρωση του 

κατωτάτου ορίου ημερών ναύλωσης ανά πενταετία κατά τις διατάξεις 

της παρ. 6 (α) του Άρθρου 3 του παρόντος νόμου ως ακολούθως:

αα.  Χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα:

(i) Αν το σύνολο των ημερών ναύλωσης αφορά το ίδιο ναυλοσύμφωνο 

και  η  επιβίβαση  και  οριστική  αποβίβαση  των  επιβατών 

πραγματοποιήθηκαν μέσα στην Ελληνική Επικράτεια. Στην περίπτωση 

αυτή εκτός από την εγγραφή των στοιχείων 

του  ναυλοσυμφώνου  στο  "Ειδικό  έντυπο  πληροφοριακών  στοιχείων 

επαγγελματικών πλοίων αναψυχής" από την Λιμενική Αρχή επιβίβασης, 

απαιτείται  και  την  εγγραφή  της  οικείας  Λιμενικής  Αρχής  στη  στήλη 

παρατηρήσεων του ίδιου εντύπου για την οριστική αποβίβαση και για τις 

ημέρες ναύλωσης που έγιναν στο εξωτερικό.

(ii) Οι προς υπολογισμό ημέρες προκύπτουν από ναυλο σύμφωνα και 

τα αποδεικτικά καταβολής τελών (λιμενικών κ.λ.π.) στους λιμένες που 

προσέγγισε το πλοίο, και

(iii)  Επιδεικνύονται  τα  πρωτότυπα  των  ανωτέρω  δικαιολογητικών  σε 

Λιμενική Αρχή Εσωτερικού με τον κατάπλου του πλοίου προς έλεγχο 

και  καταχώρηση  στο  "Ειδικό  έντυπο  πληροφοριακών  στοιχείων 

επαγγελματικού πλοίου αναψυχής" προ της καταληκτικής ημερομηνίας 

θεώρησης της άδειας του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής.

 Σε περίπτωση που ο κατάπλους του πλοίου σε ελληνικό λιμένα δεν 

είναι εφικτός μέχρι την καταληκτική αυτή ημερομηνία, η προσκόμιση, ο 

έλεγχος και η καταχώρηση μπορεί να γίνει σε Ελληνική Προξενική Αρχή 

εξωτερικού  υπό  τον  όρο  ότι  με  μέριμνα  του  εκπροσώπου  της 

πλοιοκτήτριας εταιρείας εκδίδεται  και  βεβαίωση της Προξενικής αυτής 

Αρχής  για  το  γεγονός  ότι  το  πλοίο  ευρίσκεται  στη  χώρα  που  αυτή 

εδρεύει  ή  στην  περιοχή δικαιοδοσίας της  και  για  τα προσκομισθέντα 

στοιχεία  που  λήφθηκαν  υπόψη  στην  πράξη  της  καταχώρησης  των 

ημερών ναύλωσης.
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(iv) Ολα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ανωτέρω εδάφιο Α (iii) 

(ναυλοσύμφωνα,  αποδεικτικά  στοιχεία,  βεβαιώσεις  αν  συντρέχει 

περίπτωση) προσκομίζονται μαζί με το "Ειδικό έντυπο πληροφοριακών 

στοιχείων  επαγγελματικού  πλοίου  αναψυχής"  κατά  τη  θεώρηση  της 

άδειας του πλοίου σε 

επικυρωμένα αντίγραφα προς καταχώρηση στον ατομικό φάκελο του 

πλοίου.

ββ) Με πλοίαρχο και πλήρωμα:

Οι ημέρες ναύλωσης έξω από την Ελληνική Επικράτεια υπολογίζονται 

για την συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ημερών ναύλωσης υπό τις 

ίδιες προϋποθέσεις ως και στα επαγγελματικά πλοία χωρίς πλοίαρχο 

και πλήρωμα, με τη διαφοροποίηση ότι στις Λιμενικές Αρχές κατάπλου 

του εσωτερικού ή στις Ελληνικές Προξενικές Αρχές καθώς και κατά τη 

διαδικασία θεώρησης της άδειας,  αντί  αποδεικτικών καταβολής τελών 

(λιμενικών κ.λ.π.) υποβάλλονται:

i)  Φωτοαντίγραφα  σελίδων  του  Ημερολογίου  του  πλοίου  που 

αντιστοιχούν  σε  εγγραφές  που  πραγματοποιήθηκαν  κατά  το  χρονικό 

διάστημα της ναύλωσης έξω από την Ελληνική Επικράτεια, και

ii) Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αντίστοιχων σελίδων ναυτολογίου.

στ)  Με  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Θ.Υ.Ν.ΑΛ..,  Ανάπτυξης  και 

Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ν.Ε.Ε., μπορεί:

αα)  Να  τροποποιούνται  τα  κατώτατα  όρια  ημερών  ναύλωσης  της 

περίπτωσης 6α του παρόντος

ββ) Να ορίζεται κατώτατο ημερήσιο όριο ναύλου των επαγγελματικών 

πλοίων  αναψυχής,  ανάλογα  με  την  κατηγορία,  τη  χωρητικότητα,  το 

μήκος  ή τη  μεταφορική ικανότητα  σε επιβάτες  του πλοίου,  μετά από 

πρόταση  των  επαγγελματικών  ενώσεων  που  εκπροσωπούν  την 

κατηγορία του πλοίου.
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Άρθρο 4 - Ναυλοσύμφωνο

1. Η σύμβαση ολικής  ναύλωσης έχει  ως αντικείμενο τη  χρήση του 

επαγγελματικού  πλοίου  αναψυχής  μόνο  για  αναψυχή  ή  και 

περιήγηση. Η σύμβαση αποδεικνύεται εγγράφως με την κατάρτιση 

ναυλοσύμφωνου.  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Θ.Υ.Ν.ΑΛ., 

Ανάπτυξης και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του 

Ν.Ε.Ε.,  καθορίζονται  υπόδειγμα  του  ναυλοσύμφωνου,  ο  τρόπος 

θεώρησής του, οι βασικοί του όροι καθώς και κάθε λεπτομέρεια. 

2. α)  Το  επαγγελματικό  πλοίο  αναψυχής,  όταν  είναι  ναυλωμένο, 

πρέπει να είναι εφοδιασμένο με αντίγραφο ναυλοσύμφωνου πριν 

από τον απόπλου του από το λιμένα αφετηρίας. Το αντίγραφο αυτό 

θεωρείται  από τη  λιμενική αρχή του λιμένα αφετηρίας,  βρίσκεται 

πάντοτε  στο  πλοίο  και  επιδεικνύεται  σε  κάθε  ζήτηση  από  τις 

αρμόδιες αρχές. Θεωρημένο αντίγραφο του ναυλοσύμφωνου αυτού 

κατατίθεται από τον εκναυλωτή, κατά την έννοια της παραγράφου 3 

του άρθρου 3, με την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) στην αρμόδια για τη φορολογία του 

Δ.Ο.Υ..  Η  κατάθεση  αυτή  γίνεται  και  από  τον  ναυλωτή,  εάν 

υποχρεούται σε υποβολή τέτοιας δήλωσης.

"Με τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που προβλέπονται 

από  τις  διατάξεις  της  παραγράφου  7  του  άρθρου  32  του  Ν. 

2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α) μπορεί να καθορίζονται οι υπηρεσίες του 

Υπουργείου Οικονομικών στις οποίες υποβάλλονται τα αντίγραφα 

των ναυλοσυμφώνων, καθώς και διαφορετικός τρόπος και χρόνος 

υποβολής και έλεγχος αυτών. 

β)  Τα  ναυλοσύμφωνα  φυλάσσονται,  με  μέριμνα  και  ευθύνη  του 

εκναυλωτή, επί μία πενταετία από την ημερομηνία θεώρησής τους.

γ) Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής μπορεί, με ειδική άδεια του 

προϊσταμένου της αρμόδιας λιμενικής αρχής, να αποπλεύσει χωρίς 

επιβάτες,  αν  απαιτείται  να  πλεύσει  προς  άλλο  λιμένα  για  την 

παραλαβή  επιβατών  ή  αν  επιστρέψει  στο  λιμένα  του  μόνιμου 

ελλιμενισμού του, μετά την οριστική αποβίβαση των επιβατών. Η 

ειδική αυτή άδεια αναφέρει τους λιμένες προσέγγισης. Παρέκκλιση 

είναι  δυνατή  μόνο  για  λόγους  ανωτέρας  βίας  ή  εκτέλεσης 
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ναυλοσύμφωνου  που  έχει  συναφθεί  εκτάκτως,  για  τους  οποίους 

πρέπει να ενημερωθεί η αρχή που χορήγησε την άδεια.

  δ) Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης γ` εφαρμόζονται 

και για το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, που έχει υποστεί βλάβη 

και κρίνεται αναγκαίο, από την αρμόδια λιμενική αρχή, να μεταβεί 

σε άλλο λιμένα για επισκευή. Στην περίπτωση αυτήν η ειδική άδεια 

του προϊσταμένου της αρμόδιας λιμενικής αρχής αναφέρει και το 

είδος της βλάβης.

3. Ως λιμένας αφετηρίας και ελέγχου της σύμβασης ολικής ναύλωσης, 

στις περιπτώσεις που πραγματοποιείται έναρξη του ταξιδιού στην 

αλλοδαπή,  θεωρείται  ο  πρώτος  ελληνικός  λιμένας  στον  οποίο 

προσεγγίζει το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής.

4. Πριν  από  τον  απόπλου,  ο  πλοίαρχος  ή  ο  κυβερνήτης 

επαγγελματικού  πλοίου  αναψυχής  είναι  υποχρεωμένος  να 

καταθέτει στη λιμενική αρχή του λιμένα αφετηρίας, κατάσταση με τα 

στοιχεία των επιβαινόντων, αντίγραφο της οποίας, θεωρημένο από 

την  ίδια  αρχή,  πρέπει  να  φέρει  μαζί  με  τα  λοιπά  έγγραφα 

(διαβατήρια,  ταυτότητα  ή  άλλο ικανό  δημόσιο  αποδεικτικό  με  το 

οποίο πιστοποιείται η ταυτοπροσωπία κεθενός από τους επιβάτες) 

κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Αν κατά τη διάρκεια της ναύλωσης 

επέλθει  μερική  μεταβολή  στην  κατάσταση  επιβαινόντων,  ο 

πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης υποβάλει για θεώρηση νέα κατάσταση 

στην αρμόδια λιμενική αρχή.

5. Η  λιμενική  αρχή,  σε  λιμένα  αρμοδιότητας  της  οποίας  είναι 

ελλιμενισμένο  το  πλοίο  κατά  την  έκδοση άδειας  επαγγελματικού 

πλοίου  αναψυχής,  χορηγεί  το  "Ειδικό  Έντυπο  Πληροφοριακών 

Στοιχείων Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής".  Με απόφαση του 

Υπουργού Θ.Υ.Ν.ΑΛ. καθορίζονται το αντίτιμο του εντύπου αυτού, 

που αποτελεί  έσοδο ΕΚΟΕΜ ? που το χορηγεί,  ο τύπος του, τα 

στοιχεία που αναγράφονται, η ισχύς, η διαδικασία αντικατάστασής 

του σε περίπτωση απώλειας, τα θέματα ελέγχου και θεώρησής του 

και κάθε λεπτομέρεια.
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Άρθρο 5  - Οργανική σύνθεση - Κυβερνήτης

1. Με  απόφαση  του  Υπουργού  Θ.Υ.Ν.ΑΛ.  καθορίζεται  η  οργανική 

σύνθεση του προσωπικού των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής 

του  νόμου  αυτού,  λαμβανομένων  υπόψη  των  ειδικών 

χαρακτηριστικών τους.

2. "Ιστιοφόρα ολικού μήκους  μέχρι  είκοσι  μέτρα και  μηχανοκίνητα 

επαγγελματικά  πλοία  αναψυχής  μέχρι  δεκαοκτώ  μέτρα,  , 

επιτρέπεται  να  εκναυλώνονται  χωρίς  να  υπηρετούν  σε  αυτά 

πλοίαρχος και πλήρωμα. Στις περιπτώσεις αυτές, με την απόφαση 

της  παραγράφου  3  του  παρόντος  άρθρου,  μπορεί  να  ορίζονται 

πρόσθετα μέτρα ασφάλειας των επιβαινόντων και προστασίας του 

θαλάσσιου  περιβάλλοντος,  που  αφορούν  κυρίως  στην 

επιτρεπόμενη έκταση των πλόων, στον εξοπλισμό ασφαλείας και 

στη  συγκράτηση  πετρελαιοειδών  και  λυμάτων,  καθώς  και  κάθε 

άλλης ρυπογόνου ουσίας".

Στις  περιπτώσεις  αυτές  τη  διακυβέρνησή  τους  αναλαμβάνει 

κυβερνήτης,  ο  οποίος,  αν  προσλαμβάνεται  από  τον  ναυλωτή, 

θεωρείται  προστηθείς  αυτού,  όπως  ειδικότερα  προβλέπεται  στο 

ναυλοσύμφωνο.  Σε  κάθε  περίπτωση  ένας  από  τους  επιβάτες, 

πέραν του κυβερνήτη, πρέπει να έχει ναυτική εμπειρία, την οποία 

βεβαιώνει με υπεύθυνη δήλωσή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ν.1599/1986.

Τα  επαγγελματικά  πλοία  αναψυχής  της  κατηγορίας  αυτής 

επιτρέπεται να ναυτολογούν πλήρωμα οποιασδήποτε κατηγορίας, 

ασφαλισμένο στο Ν.Α.Τ., χωρίς να υποχρεούνται έναντι του ΝΑΤ ή 

των λιμενικών αρχών, να τηρούν οποιαδήποτε οργανική σύνθεση.

3. α) Με απόφαση του Υπουργού Θ.Υ.Ν.ΑΛ., που εκδίδεται ύστερα 

από γνώμη του Ν.Ε.Ε., καθορίζονται τα προσόντα του κυβερνήτη, 

ο τρόπος απόδειξης κατοχής τους και κάθε λεπτομέρεια.

4. "Οι κυβερνήτες επαγγελματικών πλοίων αναψυχής (ιστιοφόρων ή 

μηχανοκίνητων),  που  ορίζονται  από  την  παρ.  2  του  παρόντος 

άρθρου  και  δεν  είναι  επιβάτες,  με  την  επιφύλαξη  της  παρ.  2 

υπάγονται για την εργασία τους αυτή στην υποχρεωτική  ασφάλιση 

του Ο.Α.Ε.Ε., σύμφωνα με την παρ.6 άρθρ.16 Ν.3232/2004,ΦΕΚ Α 

48.
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Άρθρο 6  - Μητρώο και Αρχείο επαγγελματικών πλοίων 
αναψυχής

1. Το  ΥΘ.Υ.Ν.ΑΛ.  τηρεί  για  τα  επαγγελματικά  πλοία  αναψυχής 

Μητρώο και Αρχείο ατομικών φακέλων τους. 

2. το Μητρώο καταγράφονται το όνομα και ο αριθμός νηολογίου του 

επαγγελματικού  πλοίου  αναψυχής,  καθώς  και  το  όνομα  ή  η 

επωνυμία  του  φυσικού  ή  νομικού  προσώπου  που  αναγράφεται 

στην  άδεια  ως  πλοιοκτήτης  και  ο  αριθμός  του  φορολογικού 

μητρώου του. Στον ατομικό φάκελο κάθε πλοίου φυλάσσονται τα 

δικαιολογητικά που είναι σχετικά με την άδεια του επαγγελματικού 

πλοίου αναψυχής,  αντίγραφο αυτής  και  κάθε άλλο έγγραφο που 

αφορά το πλοίο, σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος νόμου.

3. Όταν ο δικαιούχος του άρθρου 2 της παρούσας παραγράφου που 

αναγράφεται  στην  άδεια  είναι  Ν.Ε.ΠΑ.  ή  άλλης  νομικής  μορφής 

νομικό πρόσωπο τότε στο Μητρώο καταχωρούνται:

α) ο αριθμός καταχώρησης, της εταιρείας.

β)  ο φάκελος κάθε εταιρείας,

γ)  η μερίδα κάθε εταιρείας και

δ) το ευρετήριο των εταιρειών.

4. Με απόφαση  του  Υπουργού  Θ.Υ.Ν.ΑΛ.   ρυθμίζονται  τα  θέματα 

τήρησης  του  Μητρώου  και  του  Αρχείου,  πρόσθετων  στοιχείων, 

χρόνου  τήρησης  των  ατομικών  φακέλων  μετά  την  παύση  της 

ισχύος  της  άδειας  ή  διαδικασίας  κατά  την  μεταφορά  στο  ενιαίο 

αρχείο και μητρώο, από τα ως σήμερα τηρούμενα αρχεία και κάθε 

λεπτομέρεια σχετική με την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
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Άρθρο 7 - Παράβολα

1. Για   την  έκδοση  νέας  άδειας  επαγγελματικού  πλοίου  αναψυχής 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, την κατ` ανανέωσή της, 

καταβάλλεται παράβολο, το ύψος του οποίου ορίζεται σε σαράντα 

(40) ευρώ ανά μέτρο ολικού μήκους του πλοίου.

2. Για  την  ανανέωση  της  άδειας  για  μια  πενταετία,  καταβάλλεται 

παράβολο, το ύψος του οποίου ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ ανά 

μέτρο ολικού μήκους του πλοίου.

3. Στις  περιπτώσεις  των  προηγούμενων  παραγράφων,  το  κλάσμα 

μέτρου στρογγυλοποιείται  στην πλησιέστερη μονάδα,  ενώ το 0,5 

στρογγυλοποιείται στην επόμενη μονάδα.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υ.Θ.Υ. Ν. ΑΛ. 

δύνανται  να  αυξομειώνονται  τα  ανωτέρω ποσά των παραβόλων 

των παραγράφων 1 και 2.

Άρθρο 8  - Ειδικές ρυθμίσεις

1. α) Η μετακίνηση και κυκλοφορία επαγγελματικών πλοίων αναψυχής 

επιτρέπεται μόνον αν αυτά είναι ασφαλισμένα τουλάχιστον για:

αα)  Αστική  ευθύνη  για  θανάτους  και  σωματικές  βλάβες 

επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή 

οποιαδήποτε  άλλη  αιτία.  Το  ασφαλιστικό  ποσό  καθορίζεται  σε 

τριακόσιες  χιλιάδες  ευρώ  (300.000  €)  ανεξαρτήτως  αριθμού 

θυμάτων.

ββ) Αστική ευθύνη για υλικές ζημίες επιβαινόντων και τρίτων από 

πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το 

ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται  σε εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ 

(150.000 €)

γγ)  Πρόκληση  θαλάσσιας  ρύπανσης.  Τo  ασφαλιστικό  ποσό 

καθορίζεται  σε ενενήντα χιλιάδες ευρώ (90.000 €).   β)  Με κοινή 

απόφαση  των  Υπουργών  Οικονομίας  Ανταγωνιστικότητας  και 

Ναυτιλίας, Οικονομικών και Θ.Υ.Ν.ΑΛ. μπορεί να ανακαθορίζεται το 

ύψος των ασφαλιστικών ποσών της προηγούμενης  περίπτωσης, 

να  καθορίζονται  ασφαλιστικά  ποσά  αναλόγως  της  μεταφορικής 

ικανότητας  του  πλοίου  και  να  ρυθμίζεται  κάθε  άλλη  σχετική 

λεπτομέρεια.
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2. Τα  επαγγελματικά  πλοία  αναψυχής,  τα  οποία  λόγω  αργίας  ή 

παροπλισμού  δεν  διαθέτουν  ναυτολόγιο  σε  ισχύ,  μπορούν  να 

μετακινούνται  προς  ναυπηγεία,  καρνάγια,  επισκευαστήρια  ή  να 

πραγματοποιούν  μικρής  διάρκειας  δοκιμαστικά  ταξίδια  ή 

μεθορμίσεις με άδεια του προϊσταμένου της αρμόδιας κατά τόπο 

λιμενικής  αρχής,  με  την  οποία  καθορίζεται  και  η  σύνθεση  του 

προσωπικού τους, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το μισό 

της  κανονικής  σύνθεσης  κατά  ειδικότητα.  Τo  προσωπικό  αυτό 

πρέπει να είναι ασφαλισμένο σε ασφαλιστική εταιρεία.

3. Επιτρέπεται η απόκτηση άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, 

προκειμένου  περί  πλοίου  για  το  οποίο  έχει  συναφθεί 

χρηματοδοτική  μίσθωση.  Με  προεδρικό  διάταγμα,  που  εκδίδεται 

ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Θ.Υ.Ν.ΑΛ., 

ρυθμίζονται οι ειδικοί όροι που διέπουν τη χρηματοδοτική μίσθωση, 

τη νηολόγηση των πλοίων αυτών και κατ`  εξαίρεση της κείμενης 

νομοθεσίας, ως και κάθε λεπτομέρεια.

β)  Εφόσον  συντρέχει  περίπτωση  εφαρμογής  των  διατάξεων  της 

παραγράφου 4 του άρθρου 3 και των υποπαραγράφων (γ) και (δ) 

της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.
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1. Ως  προς  τα  τέλη  διέλευσης  της  Διώρυγας  Κορίνθου  τα 

επαγγελματικά πλοία αναψυχής θεωρούνται επιβατηγά πλοία και 

υπάγονται στο τιμολογιακό καθεστώς της κατηγορίας αυτής.

2. Οι κυβερνήτες επαγγελματικών πλοίων αναψυχής μέχρι 20 μέτρα 

απαλλάσσονται  από  την  υποχρέωσή  τους  να  θεωρούν  τα 

ναυτιλιακά έγγραφα των πλοίων αυτών και  να λαμβάνουν άδεια 

απόπλου από τη Λιμενική Αρχή κάθε λιμένα προσέγγισης. Οι ως 

άνω εκπληρώνουν την υποχρέωση αυτή:

α) Για κάθε ναύλωση και για το χρονικό διάστημά της μόνον από τη 

Λιμενική Αρχή του λιμένα αφετηρίας και τελικού κατάπλου.
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Άρθρο 9 - Ημερόπλοια

1. Επαγγελματικό Τουριστικό Ημερόπλοιο, είναι το πλοίο μεταφορικής 

ικανότητας  τουλάχιστον  είκοσι  (20)  επιβατών,  το  οποίο  εκτελεί 

ημερήσιες  θαλάσσιες  περιηγήσεις,  με  εισιτήριο  ή  ονομαστική 

κατάσταση επιβατών, με αφετηρία  και επιστροφή στον ίδιο λιμένα 

χωρίς διανυκτέρευση, διαρκείας μέχρι δώδεκα ωρών

Ως  ημερόπλοια  αναγνωρίζονται  πλοία  διαφόρων  μεγεθών,  που 

εκτελούν ημερήσιους πλόες από τον λιμένα ή όρμο αφετηρίας προς 

παρακείμενους όρμους και λιμένες για εκδρομή ή θαλάσσιο λουτρό 

και επιστροφή στον αφετήριο λιμένα, με ενιαίο κατ’ άτομο εισιτήριο 

ή κατάσταση επιβατών και ενιαίο ναύλο.

2. Για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας τα πλοία της 

κατηγορίας  λαμβάνουν  άδεια,  που  εκδίδεται  από  τη  Διεύθυνση 

Θαλασσίου  Τουρισμού  του  Υ.Θ.Υ.Ν.ΑΛ.,  κατόπιν  αίτησης  του 

πλοιοκτήτη ή και εφοπλιστή ή του νόμιμου εκπρόσωπου του με την 

οποία  προσδιορίζει  την  περιοχή  άσκησης  της  δραστηριότητος 

αυτής, σύμφωνα με το ισχύον Πρωτόκολλον Γενικής Επιθεώρησης 

(Π.Γ.Ε.)  του  πλοίου  ή  το  πιστοποιητικό  ασφαλείας  (Π.Α.)  του 

πλοίου.

Η άδεια  είναι  αορίστου  διάρκειας,  ανακαλείται  δε  εφ’   όσον  δεν 

πληρούνται οι προϋποθέσεις έκδοσης της και ιδιαίτερα η διατήρηση 

σε ισχύ του Π.Γ.Ε. ή της Π.Α., της σύνθεσης του πληρώματος και 

της τήρησης των κανόνων του λιμένος.

Επίσης στην άδεια επισημαίνονται από την αρμόδια για την έκδοση 

της  υπηρεσία  κάθε  μεταβολή  στην  πλοιοκτησία,  ή  τα 

χαρακτηριστικά του πλοίου, άλλως η άδεια ανακαλείται.

3. Με απόφαση του Υπουργού Θ.Υ.Ν.ΑΛ., ορίζονται τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας, οι λόγοι και η διαδικασία 

ανάκλησης  της.  Με  όμοιες  αποφάσεις  καθορίζονται  η  σύνθεση 

πληρώματος  κατά  κατηγορία  ημερόπλοιου  ως  και  η  ακτίνα 

ημερήσιου  πλου,  ανάλογα  με  την  κατηγορία  κάθε  πλοίου,  το 

μέγεθός  του,  το   Π.Γ.Ε.,  το  Π.Α>,  την  θαλάσσια  περιοχή  που 

δραστηριοποιείται  το  πλοίο  και  κάθε  άλλο  αναγκαίο  για  τον 

καθορισμό των ανωτέρω, στοιχείο του πλοίου.

4. Με  αιτιολογημένες  αποφάσεις  της  οικείας  λιμενικής  Αρχής  του 

λιμένα  αφετηρίας,  καθορίζονται  οι  όροι  εκτέλεσης  των  πλόων, 
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έκδοσης και ελέγχου εισιτηρίων, τήρησης κανόνων ασφαλείας και η 

λήψη αναγκαίων μέτρων στην εκτέλεση των πλόων, σε περίπτωση 

ανεπάρκειας των χώρων και λειτουργικής αδυναμίας εξυπηρέτησης 

των  πλοίων  της  κατηγορίας  αυτής  στο  λιμένα  αφετηρίας  ή 

κατάπλου.

5. Επιτρέπεται  η  παραλαβή  επιβατών  με  πλοία  ή  σκάφη  , 

μεταφορικής ικανότητας κατώτερης των 20 επιβατών, για ημερήσια 

εκδρομή από λιμένες ή όρμους και αντιστρόφως. Με απόφαση των 

Υπουργών Θ.Υ.Ν.ΑΛ. και ΠΡΟ.ΠΟ., καθορίζονται οι προϋποθέσεις 

και  κάθε  άλλη  λεπτομέρεια  για  την  εφαρμογή  της  παραγράφου 

αυτής.

6. Τα ημερόπλοια της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και πλοιοκτήτριες 

εταιρείες καταχωρούνται στο Μητρώο του άρθρου 6 του παρόντος 

νόμου,  κατά  ανάλογη  εφαρμογή  των  διατάξεων  για  την 

καταχώρηση  των  επαγγελματικών  πλοίων  αναψυχής  και  των 

πλοιοκτητριών εταιρειών.
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Κεφάλαιο Γ΄ - Ιδιωτικά Πλοία Αναψυχής

Άρθρο 10 

1. α) Απαγορεύεται η εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης 

με καταβολή ναύλου από ιδιωτικά πλοία αναψυχής.

β)  Απαγορεύεται  η  διαφήμιση,  σε  οποιαδήποτε  χώρα  και  κατά 

οποιονδήποτε τρόπο, εκτέλεσης στην Ελλάδα ταξιδιών αναψυχής ή 

και  περιήγησης με καταβολή ναύλου από ιδιωτικά πλοία αναψυχής 

με ελληνική και ξένη σημαία.

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 εφαρμόζεται  και  για  τα ιδιωτικά 

πλοία αναψυχής, καθώς και για τα σκάφη ή άλλα θαλάσσια μέσα 

αναψυχής,  τα  οποία  θεωρούνται  ταχύπλοα,  σύμφωνα  με  τους 

ισχύοντες κανονισμούς λιμένα.

3. α) Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής με ελληνική σημαία ή αυτά τα οποία 

είναι εγγεγραμμένα σε νηολόγια που αναφέρονται στην παράγραφο 

1 εδαφ. β` του άρθρου 3, με ολικό μήκος  μεγαλύτερο των δέκα 

μέτρων  εφοδιάζονται  με  Δελτίο  Κίνησης  Πλοίου  Αναψυχής 

(ΔΕ.Κ.Π.Α.),  που  χορηγείται  από  οποιαδήποτε  λιμενική  αρχή, 

ανεξαρτήτως του τόπου ελλιμενισμού ή από τη λιμενική αρχή του 

λιμένα στον οποίο καταπλέουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 

β)  Οι  πλοίαρχοι  και  κυβερνήτες  ιδιωτικών  πλοίων  αναψυχής  με 

ελληνική  ή ξένη σημαία,  εφόσον τα πλοία δεν είναι  υπόχρεα να 

διαθέτουν  Δελτίο  Κίνησης  (TRANSIT  LOG)  ή  Δελτίο  Κίνησης 

Πλοίου  Αναψυχής  (ΔΕ.Κ.Π.Α.),  απαλλάσσονται  από  την 

υποχρέωση  να  θεωρούν  τα  ναυτιλιακά  τους  έγγραφα  και  να 

λαμβάνουν  άδεια  απόπλου  για  διάστημα  τριών  μηνών,  από την 

τελευταία θεώρηση και χορήγηση άδειας απόπλου.

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας Ανάπτυξης και 

Ναυτιλίας και Οικονομικών καθορίζονται ο τύπος του ΔΕ.Κ.Π.Α., τα 

κριτήρια και οι προϋποθέσεις θεώρησής του, τα προσκομιζόμενα 

δικαιολογητικά  για  την  έκδοση  και  την  ετήσια  θεώρησή  του,  τα 

στοιχεία  που  αναγράφονται  σε  αυτό,  η  ισχύς,  η  διαδικασία 

αντικατάστασής του σε περίπτωση απώλειας, το αντίτιμό του, που 

αποτελεί  έσοδο  του  Ειδικού  Λογαριασμού  Κεφαλαίου  Λιμενικής 

Αστυνομίας  της  λιμενική  αρχής  που  το  εκδίδει,  καθώς  και  κάθε 
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άλλη λεπτομέρεια. Με απόφαση του Υπουργού θα καθορίζεται ο 

τύπος του  Δελτίου Κίνησης Πλοίων Αναψυχής (ΔΕΚΠΑ),.    

4. Κάθε ιδιωτικό πλοίο αναψυχής με ξένη σημαία εκτός αυτών που 

αναφέρονται  στην  παράγραφο  1  εδαφ.  β`  του  άρθρου  3  του 

παρόντος Νόμου, που καταπλέει σε ελληνικά λιμάνια, προκειμένου 

να  διακινείται  στα  ελληνικά  χωρικά  ύδατα,  εφοδιάζεται  από  την 

αρμόδια  Τελωνειακή  Αρχή,  κατά  την  είσοδό  του  στη  χώρα,  με 

τριπλότυπο "Δελτίο κίνησης" (TRANSIT LOG), ως ακολούθως:

α.  Όταν  ο  χρήστης  του  πλοίου,  ανεξάρτητα  αν  είναι  ή  όχι  ο 

πλοιοκτήτης, έχει τη συνήθη κατοικία  του, όπως αυτή ορίζεται από 

την  Δ.247/88  Α.Υ.Ο.  (ΦΕΚ  195/Β/6-4-88)  σε   χώρα  εκτός  της 

Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (Ε.Ε.),  των  χωρών  του  Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού  Χώρου  (Ε.Ο.Χ.)  και  της  Ευρωπαϊκής  Ζώνης 

Ελεύθερων   Συναλλαγών  (Ε.Ζ.Ε.Σ.)  εκτός  Ελβετίας,  εφοδιάζεται 

από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή με "Δελτίο κίνησης" , ισχύος έξι 

(6) μηνών από την ημερομηνία της έκδοσής του. Η προθεσμία αυτή 

μπορεί να παρατείνεται χωρίς χρονικό περιορισμό και κάθε φορά 

για  έξι  (6)  μήνες  κατ`  έτος,  για  να καλύπτει  την  παραμονή του 

πλοίου  στη  χώρα,  είτε   την  εξακολούθηση  της  χρήσης  του  για 

ταξίδια αναψυχής από το πρόσωπο που το έφερε αρχικά ή από 

άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον και αυτό έχει τη συνήθη 

κατοικία του σε τρίτη χώρα.

β.  Όταν  ο  χρήστης  του  πλοίου,  ανεξάρτητα  αν  είναι  ή  όχι  ο 

πλοιοκτήτης, έχει τη συνήθη κατοικία  του σε άλλο Κράτος - Μέλος 

της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή  στην  Ελλάδα,  εφοδιάζεται  από  την 

αρμόδια Τελωνειακή Αρχή με "Δελτίο κίνησης" ισχύος κατ` ανώτατο 

όριο δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της έκδοσής του, για την 

μέσα  στην  προθεσμία  αυτή,  διακίνηση  και  επανεξαγωγή  του 

πλοίου. Η προθεσμία αυτή δεν παρατείνεται.

γ. Στην περίπτωση όμως που ο χρήστης του πλοίου, επιθυμεί να 

παραμείνει  το πλοίο στα ελληνικά χωρικά ύδατα, για μεγαλύτερο 

των δύο (2) μηνών διάστημα, πρέπει να προβεί στον  εκτελωνισμό 

του πλοίου και να καταβάλει τους αναλογούντες σ`αυτό δασμούς 

και φόρους έως τη λήξη του παραπάνω χρονικού διαστήματος. Η 

υποχρέωση αυτή για τον εκτελωνισμό του πλοίου δεν δημιουργεί 

δικαίωμα  για  ύψωση  της  ελληνικής  σημαίας,  εφόσον  αυτό  δεν 

επιτρέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
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δ. Για την μετά τον εκτελωνισμό διακίνησή του στα ελληνικά χωρικά 

ύδατα,  εφόσον  το  ιδιωτικό  πλοίο  αναψυχής  διατηρεί  τη  σημαία 

χώρας  εκτός  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (Ε.Ε.),  των  χωρών  του 

Ευρωπαϊκού  Οικονομικού  Χώρου  (Ε.Ο.Χ.)  και  της  Ευρωπαϊκής 

Ζώνης  Ελεύθερων   Συναλλαγών  (Ε.Ζ.Ε.Σ.)  εκτός  Ελβετίας, 

εφοδιάζεται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή με "Δελτίο Κίνησης" 

αορίστου ισχύος.

ε.  Όταν  ο  κάτοχος-χρήστης,  έχει  τη  συνήθη  κατοικία  του  στην 

Ελλάδα,  αντίγραφο  του  χορηγούμενου  στην  περίπτωση  αυτή 

Δελτίου  Κίνησης  Αορίστου  Ισχύος  καθώς  και  του  ΔΕΚΠΑ,  στην 

περίπτωση  ιδιωτικών  πλοίων  αναψυχής  με  ελληνική  σημαία  ή 

αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εδαφ. β` του άρθρου 

3,διαβιβάζεται άμεσα στην αρμόδια για τη φορολογία του χρήστη 

Δ.Ο.Υ. 

Άρθρο 11

Με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 1 περίπτωση β` του 

άρθρου 3, τα πλοία αναψυχής με ξένη σημαία δεν μπορούν να εκκινούν 

από ελληνικούς λιμένες ή να παραλαμβάνουν επιβάτες από ελληνικούς 

λιμένες με σκοπό την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης με 

καταβολή ναύλου μεταξύ λιμένων ή και ακτών της ελληνικής επικράτειας.

Άρθρο 12 - Ναυταθλητικά σκάφη

1. Ναυταθλητικά σκάφη παντός τύπου, ιστιοφόρα ή κωπήλατα  που 

ανήκουν  στους  αναγνωρισμένους   ναυτικούς  Ομίλους  ή  ναυτικά 

σωματεία ή σε μέλη τούτων καταχωρημένα  στα  μητρώα  αυτών 

και  προοριζόμενα  είτε  για την προπόνηση  των  ναυταθλητών, 

είτε για την συμμετοχή σε πάσης φύσεως αγώνες και φέροντα την 

Ελληνική σημαία απαλλάσσονται της φορολογίας που επιβάλλονται 

σε  ιδιωτικά  πλοία  αναψυχής  βάσει  του  ν.27/1975  με  τις 

προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

2. Για   τον   χαρακτηρισμό  κάποιου  σκάφους  ως  ναυταθλητικού, 

απαιτείται,  έγγραφη  βεβαίωση  του  οικείου  ναυτικού  ομίλου,  ή 

σωματείου,  εγκεκριμένη   από   την    Γενική    Γραμματεία 

Αθλητισμού,  ότι  χρησιμοποιείται  για  εξάσκηση  μέλους  και 
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συμμετοχή   σε   ναυτικούς  αγώνες,  θεωρημένη  από  την  οικεία 

Λιμενική Αρχή.

Άρθρο 13 - Πλήρωμα Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής

1. Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, δεν υπόκεινται σε οργανική σύνθεση 

πληρώματος, τυχόν δε πρόσληψη ναυτικού ασφαλισμένου στο Ν.Α.Τ., δε 

δημιουργεί  οποιαδήποτε  υποχρέωση  για  συμπλήρωση  οργανική 

(σύνθεση),  ή  ασφάλιση  στο  ΝΑΤ  άλλου  ναυτικού  πλην  του 

προσληφθέντος.

2. Ο  πλοιοκτήτης  ιδιωτικού  πλοίου  αναψυχής  δικαιούται  να 

απασχολεί  βοηθητικό  προσωπικό  κατά  τις  ισχύουσες  ασφαλιστικές 

διατάξεις περί οικιακού βοηθητικού προσωπικού του άρθρου 21 του Ν. 

3863/10, εφαρμοζόμενες αναλογικά. 

Άρθρο 14 - Εταιρείες Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής

1. Εταιρεία  Ιδιωτικών  Πλοίων  Αναψυχής  (Ε.Ι.Π.Α.)  είναι  η  μη 

κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία συνιστάται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος άρθρου και διέπεται από αυτές και από τα άρθρα 741 έως 784 

του Αστικού Κώδικα, στο μέτρο που δεν ορίζεται ειδικότερα στις διατάξεις 

του  παρόντος,  έχει  δε  ως  αποκλειστικό  σκοπό  την  κτήση  κυριότητας 

πλοίων αναψυχής με ελληνική σημαία που χαρακτηρίζονται ως ιδιωτικά 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. Η Ε.Ι.Π.Α. δεν μπορεί να 

συμμετέχει  σε  άλλες  Ε.Ι.Π.Α.  ή  σε  άλλα ελληνικά  ή  αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα, ή να μετατρέπεται σε άλλης μορφής εταιρείας.

2. Το καταστατικό, με το οποίο συνιστάται η Ε.Ι.Π.Α., καταρτίζεται με 

ιδιωτικό  έγγραφο  από  έναν  τουλάχιστον  ιδρυτή  φυσικό  ή  νομικό 

πρόσωπο και πρέπει να περιέχει διατάξεις για την επωνυμία, την έδρα, το 

σκοπό,  τη  διάρκεια  της  Ε.Ι.Π.Α.,  το  εταιρικό  κεφάλαιο  και  τα  εταιρικά 

μερίδια,  τη  διαχείριση  και  τη  λύση  και  εκκαθάριση  της  εταιρείας.  Το 

καταστατικό  καταχωρίζεται  στο  Μητρώο  Εταιρειών  (Ε.Ι.Π.Α.)  Ιδιωτικών 

Πλοίων Αναψυχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παρόντος.

3. Η Ε.Ι.Π.Α.  αποκτά νομική προσωπικότητα από την καταχώριση 

του  καταστατικού  της  στο  Μητρώο  Εταιρειών  Ιδιωτικών  Πλοίων 

Αναψυχής.
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4. Η  επωνυμία  της  Ε.Ι.Π.Α.  πρέπει  να  περιλαμβάνει  τις  λέξεις 

"Εταιρεία Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής" ή τα αρχικά γράμματα των λέξεων 

αυτών  "Ε.Ι.Π.Α.",  καθώς  και  διακριτικό  με  το  οποίο  θα  αποκλείεται  η 

πρόκληση σύγχυσης με άλλη εταιρεία. Έδρα της εταιρίας ορίζεται δήμος 

της  ελληνικής επικράτειας.  Για  τις  διεθνείς  συναλλαγές  της  εταιρείας η 

επωνυμία  μπορεί  να  αποδίδεται  και  σε  ξένη  γλώσσα  σε  πιστή 

μετάφραση.

Το κεφάλαιο  της  ΕΙΠΑ καταβάλλεται  από τους  ιδρυτές  κατά  τη 

σύσταση της εταιρείας και ορίζεται κατ’ελάχιστον σε 5.000 (πέντε 

χιλιάδες ευρώ). Η απόκτηση   πλοίου αναψυχής από την ΕΙΠΑ 

γίνεται στο όνομα της εταιρίας, χωρίς   το απαιτούμενο ποσό να 

συμπεριλαμβάνεται και να εγγράφεται υποχρεωτικά  στο κεφάλαιο 

της εταιρείας. Ο ιδρυτής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας ή 

ο  χρήστης του σκάφους ή και κάθε εταίρος είναι αλληλεγγύως και 

εις  ολόκληρον  υπεύθυνοι  έναντι  των  αρμοδίων  αρχών  για  την 

τήρηση των φορολογικών και λοιπών διατάξεων που διέπουν την 

αγορά και κατοχή ιδιωτικού σκάφους αναψυχής στην Ελλάδα.

5. Τα  πρόσωπα  που  ασκούν  τη  διαχείριση  της  Ε.Ι.Π.Α. 

εκπροσωπούν την εταιρεία και ενεργούν στο όνομα της κάθε πράξη που 

καλύπτεται από το σκοπό της εταιρείας. Οι διαχειριστές της Ε.Ι.Π.Α. δεν 

υπάγονται  σε  κοινωνική  ασφάλιση  από  μόνη  τη  διαχειριστική  τους 

ιδιότητα.  Η  διαχείριση  που  έχει  ανατεθεί  σε  έναν  ή  περισσότερους 

εταίρους  ή  μη  μπορεί  να  ανακληθεί  οποτεδήποτε,  με  απόφαση  των 

εταίρων που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία.

6. Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και λήγει στις 

31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση μπορεί να οριστεί για 

χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες. 

Οι  ΕΙΠΑ  δεν  υποχρεούνται  σε  τήρηση  βιβλίων  οποιασδήποτε 

κατηγορίας, υποβάλλουν δε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας τους, 

τον Δεκέμβριο κάθε έτους δήλωση διατήρησης και ετήσιο τέλος 

€800 (οκτακοσίων ευρώ)

Αν εντός δύο μηνών δεν υποβληθεί η δήλωση και δεν καταβληθεί 

το  τέλος  στην  αρμόδια  Δ.Ο.Υ.  επιβάλλεται  από  την  τελευταία 

πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο του οφειλόμενου τέλους. 

Για τον τρόπο καταβολής και τον τύπο της δήλωσης καθώς και για 

κάθε άλλο σχετικό θέμα αναφορικά με την δήλωση διατήρησης και 
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την καταβολή του ετησίου τέλους, προβλέπεται η έκδοση σχετικής 

υπουργικής απόφασης από τον Υπουργό Θ.Υ.Ν.ΑΛ.

7. Οι  εταίροι  δεν  δικαιούνται  μέρισμα  και  δεν  ευθύνονται  με  την 

προσωπική τους περιουσία για τις δημιουργούμενες υποχρεώσεις και τα 

χρέη  της  εταιρείας  εκτός  οφειλών  προς  ο  Ελληνικό  Δημόσιο  και 

ασφαλιστικούς Οργανισμούς. Πόρο της εταιρείας δύναται να αποτελούν οι 

κατά έτος εισφορές σε μετρητά των εταίρων. Η πτώχευση της εταιρείας 

δεν συνεπάγεται και την πτώχευση των εταίρων της εταιρείας.

8. Η  εισαγωγή  και  η  αγορά  ιδιωτικού  σκάφους  αναψυχής  από 

Ε.Ι.Π.Α.  δεν απαλλάσσεται  από την υποχρέωση καταβολής του φόρου 

προστιθέμενης αξίας ή εισαγωγικού τέλους, που τυχόν του αναλογεί,  ο 

οποίος δεν επιτρέπεται να συμψηφισθεί ή να επιστραφεί. Η παραπάνω 

υποχρεώση παραλείπεται  σε περίπτωση,  κατά  την  οποία  ο  αναλογών 

ΦΠΑ έχει νομίμως καταβληθεί σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και ο οποίος δεν έχει συμψηφισθεί ή επιστραφεί.

Σε περίπτωση μεταβίβασης ιδιωτικού πλοίου αναψυχής, νομίμως 

εισαχθέντος ή νομίμως ευρισκόμενου στην Ελλάδα από φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο σε ΕΙΠΑ της οποίας ιδρυτής και αποκλειστικός 

μέτοχος είναι το μεταβιβάζον ιδιωτικό πλοίο φυσικό πρόσωπο ή ο 

μοναδικός   εταίρος  ή  μέτοχος  της  μεταβιβάζουσας  εταιρίας,  η 

μεταβίβαση  αυτή  απαλλάσσεται  από  κάθε  φόρο,  τέλος  ή 

δικαιώματα τρίτου.

Άρθρο 15 - Μητρώο Ε.Ι.ΠΑ.

1. Στο  Υπουργείο  Θ.Υ.Ν.ΑΛ.  τηρείται  ειδικό  μητρώο  στο  οποίο 

καταχωρίζονται  όλες  οι  Ε.Ι.Π.Α.  (Ειδικό  Μητρώο  Εταιρειών 

Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής) και το οποίο αποτελείται από:

α) το βιβλίο μητρώου Ε.Ι.Π.Α.,

β) το φάκελο κάθε Ε.Ι.Π.Α.,

γ) τη μερίδα κάθε Ε.Ι.Π.Α. και

δ) το ευρετήριο των Ε.Ι.Π.Α..

2. Για οποιαδήποτε καταχώριση στο Μητρώο υποβάλλεται αίτηση και 

λαμβάνει  αριθμό  πρωτοκόλλου.  Για  την  καταχώριση  του 

καταστατικού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 προκαταβάλλεται 

πάγιο τέλος υπέρ του Δημοσίου διακοσίων πενήντα (250) ευρώ και 

εκατό (100) ευρώ υπέρ ΕΚΟΕΜΝ. Για τις καταχωρίσεις αποφάσεων 

των οργάνων της Ε.Ι.Π.Α. προκαταβάλλεται τέλος υπέρ Δημοσίου 
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εβδομήντα  (70)  ευρώ  και  τριάντα  (30)  ευρώ  υπέρ  ΕΚΟΕ 

ΜΝ για κάθε καταχώρηση. Το γνήσιο της υπογραφής των ιδρυτών 

καθώς  και  των  εξουσιοδοτημένων  προσώπων  να  εκδίδουν 

αντίγραφα  αποφάσεων  θεωρείται  από  δημόσια  αρχή  ή 

συμβολαιογράφο.
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Κεφάλαιο Δ΄ - Φορολογικές Διατάξεις

Άρθρο 16 - Ειδική ρύθμιση για την καταβολή φορολογικών 
επιβαρύνσεων λόγω παύσης ισχύος της άδειας 

επαγγελματικού πλοίου αναψυχής.

1. Για επαγγελματικά πλοία αναψυχής του ν. 2743/99 (ΦΕΚ 211 Α΄), τα 

οποία έχουν εισαχθεί ή αποκτηθεί με απαλλαγή από τον φόρο προστιθέμενης 

αξίας   πριν  τη  δημοσίευση  του  παρόντος  νόμου  και  για  τα  οποία  η 

χορηγηθείσα κατά τις κείμενες διατάξεις άδεια επαγγελματικού πλοίου έπαυσε 

ή παύει με οποιονδήποτε τρόπο να ισχύει, δεν οφείλονται τέλη εκπροθέσμου 

καταβολής, πρόστιμα και προσαυξήσεις και δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις που 

προβλέπονται  από  την  κείμενη  τελωνειακή  νομοθεσία  λόγω  της 

χρησιμοποίησης των πλοίων αυτών για ιδιωτικούς σκοπούς εφόσον:

α)  υποβάλει  ο ενδιαφερόμενος έως τις    -    -2011 αίτηση για την 

υπαγωγή του στην παρούσα ρύθμιση και 

β)  καταβάλλει  εφάπαξ,  μέσα  σε  αποκλειστική  προθεσμία  δύο  (2) 

μηνών από την υποβολή της ως άνω αίτησης τον αναλογούντα φόρο 

προστιθέμενης αξίας του σκάφους και  τους φόρους που αναλογούν 

στα καύσιμα, λιπαντικά και λοιπά εφόδια για τους οποίους το σκάφος 

έτυχε απαλλαγής.

Στην παρούσα ρύθμιση υπάγονται και υποθέσεις που εκκρεμούν και 

δεν  έχουν  ακόμη  συζητηθεί  ενώπιον  των  ποινικών  και  διοικητικών 

δικαστηρίων εφόσον υποβάλει ο ενδιαφερόμενος υπεύθυνη δήλωση, 

ότι  παραιτείται  των  προβλεπόμενων  από  το  νόμο  ενδίκων 

βοηθημάτων ή μέσων. 

2. Για σκάφη για τα οποία κατά την υποβολή της αίτησης για την υπαγωγή 

στην παρούσα ρύθμιση έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του 

ν.2743/99  απόφαση  παύσης  ισχύος  της  άδειας  επαγγελματικού  πλοίου 

αναψυχής,  καταβάλλονται  ταυτόχρονα  με  τον  αναλογούντα  φόρο 

προστιθέμενης αξίας του σκάφους και οι φόροι που αναλογούν στα καύσιμα, 

λιπαντικά και λοιπά εφόδια για τους οποίους το σκάφος έτυχε απαλλαγής από 

το  χρόνο που έπαυσε να ισχύει  η  άδεια  έως το  χρόνο υποβολής  αίτησης 

υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση.

Για  σκάφη για  τα  οποία  δεν  έχει  εκδοθεί  η  προβλεπόμενη  από τις 

διατάξεις  του  ν.2743/99  απόφαση  παύσης  ισχύος  της  άδειας 

επαγγελματικού  πλοίου  αναψυχής,  προκειμένου  να  υπαχθούν  στη 30
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Άρθρο 18  - Φορολογικές και Δασμολογικές Απαλλαγές για τα 
Πλοία.

1. Οι  απαλλαγές  από  το  Φόρο  Προστιθέμενης  Αξίας  (Φ.Π.Α.)  που 

προβλέπονται  από  τις  ισχύουσες  κάθε  φορά  Κοινοτικές  και  Εθνικές  περί 

Φ.Π.Α. διατάξεις, ισχύουν και για τα πλοία του παρόντος νόμου.

2. α. Επιπλέον, απαλλάσσεται από το δασμό και τις λοιπές φορολογικές 

επιβαρύνσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από τις Κοινοτικές και 

Εθνικές διατάξεις, η εισαγωγή και η παράδοση τροφοεφοδίων, καυσίμων και 

λιπαντικών που προορίζονται για τον εφοδιασμό των επαγγελματικών πλοίων 

που εκτελούν επί κέρδει εργασίες, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για 

την εμπορική ναυσιπλοΐα και την εκπλήρωση εν γένει των σκοπών για τους 

οποίους προορίζονται τα πλοία αυτά, ως και την κάλυψη των αναγκών των 

επιβαινόντων σε αυτά.

β.  Η  απαλλαγή  της  προηγούμενης  περίπτωσης  α΄  αφορά  τις 

ακόλουθες κατηγορίες επαγγελματικών πλοίων:

1. Τα υπό ελληνική ή ξένη σημαία πλοία καθαρής χωρητικότητας δέκα 

τουλάχιστον κόρων, που εκτελούν πλόες εξωτερικού.

2. Τα υπό ελληνική ή ξένη σημαία πλοία καθαρής χωρητικότητας δέκα 

τουλάχιστον κόρων, που εκτελούν μικτούς πλόες. Η απαλλαγή για τα 

τροφοεφόδια  στα  ανωτέρω πλοία  αφορά  μόνο  εκείνα  τα  οποία  θα 

χρησιμοποιηθούν κατά τους πλόες τους στο εξωτερικό.

3. Τα υπό ελληνική ή ξένη σημαία πλοία καθαρής χωρητικότητας δέκα 

τουλάχιστον κόρων, που εκτελούν πλόες εσωτερικού, με εξαίρεση τα 

τροφοεφόδια.

4. Τα αναγνωριζόμενα από τις διατάξεις ως επαγγελματικά τουριστικά 

πλοία  ή  πλοιάρια,  ανεξαρτήτου  χωρητικότητας,  με  εξαίρεση  τα 

τροφοεφόδια.

H προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του εδαφίου β) 

του  άρθρου  78  του  ν.2960/01  απαλλαγή  του  ειδικού  φόρου 

κατανάλωσης  των  ενεργειακών  προϊόντων  που  παραλαμβάνονται 

προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα για τη ναυσιπλοΐα στα 

ύδατα  της  Κοινότητας,  δεν  παρέχεται  για  επαγγελματικά  πλοία 

αναψυχής  του  ν.2743/99  κάτω  των  είκοσι  (20)  μέτρων  και  για 
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επαγγελματικά πλοία αναψυχής με ξένη σημαία κάτω των είκοσι (20) 

μέτρων. 

5. Τα υπό ελληνική ή ξένη σημαία πλοία, ανεξαρτήτως χωρητικότητας, 

που  εκτελούν  θαλάσσιες  επιστημονικές  έρευνες  ή  εργασίες 

εκμετάλλευσης  θαλάσσιου  υπόγειού  πλούτου,  με  εξαίρεση  τα 

τροφοεφόδια.

6.  Τα  αλιευτικά  και  σπογγαλιευτικά  σκάφη,  ανεξαρτήτως 

χωρητικότητας, με εξαίρεση τα τροφοεφόδια.

7. Άλλα πλοία, πλωτά μέσα και εν γένει ναυπηγήματα υπό ελληνική ή 

ξένη σημαία, καθαρής χωρητικότητας πέντε τουλάχιστον κόρων, για 

τις επί κέρδη εργασίες που πραγματοποιούν εκτός λιμένα, με εξαίρεση 

τα τροφοεφόδια.

3. Σχετικά  με  τα  επαγγελματικά  πλοία  αναψυχής  για  τα  οποία  έχει 

καταβληθεί ο αναλογών ΦΠΑ στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος – Μέλος της 

Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  πριν  αυτά  λάβουν  άδεια  επαγγελματικού  πλοίου 

αναψυχής  και  για  τα  οποία  ο  παραπάνω φόρος  δεν  έχει  συμψηφισθεί  ή 

επιστραφεί κατά οποιονδήποτε τρόπο, δεν επιβάλλεται εκ νέου ΦΠΑ, κατά τη 

λήξη της ισχυος της άδειας.

4. Η  σύμβαση  σύστασης  ναυτικής  υποθήκης  σε  βάρος  πλωτών 

ναυπηγημάτων, συντάσσεται ατελώς και χωρίς καμία επιβάρυνση σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν.Δ. 4419/64.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας ή με κοινές αποφάσεις των 

Υπουργών  Οικονομίας  και  Θ.Υ.Ν.ΑΛ,  κατά  περίπτωση,  καθορίζεται  κάθε 

λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού".

    

Κεφάλαιο Ε΄- Κυρώσεις

Άρθρο 19 - Κυρώσεις

1. Η εκναύλωση πλοίων αναψυχής κατά παράβαση των διατάξεων του 

παρόντος  νόμου  και  η  ανακριβής  δήλωση  του  εισπραττόμενου  ναύλου 

τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
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2. Ανεξάρτητα  από  τις  ποινικές  κυρώσεις,  για  κάθε  παράβαση  των 

διατάξεων του παρόντος νόμου επιβάλλεται, με αιτιολογημένη απόφαση του 

προϊσταμένου της αρμόδιας λιμενικής αρχής, πρόστιμο από  μέχρι.

3. α) Κατ` εξαίρεση, η παράβαση των παραγράφων 1 περίπτωση α` του 

άρθρου 10 και 1 του άρθρου 11, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) 

ετών.  Ακόμη,  στους  παραβάτες  των ίδιων διατάξεων επιβάλλεται  από τον 

Υπουργό  Θ.Υ.Ν.ΑΛ.,  μετά  από  εισήγηση του  προϊσταμένου  της  αρμόδιας 

λιμενικής αρχής, πρόστιμο από 

β) Κατ` εξαίρεση, η παράβαση των παραγράφων 1 περίπτωση β , του 

άρθρου  10    τιμωρείται  με  φυλάκιση  τουλάχιστον  ενός  (1)  έτους. 

Ακόμη  στους  παραβάτες  των  ίδιων  διατάξεων  επιβάλλονται  τα 

πρόστιμα της προηγούμενης περίπτωσης μειωμένα στο μισό.

4. Σε περίπτωση παραβάσεων καθ` υποτροπή, τα όρια του προστίμου, 

όπως αυτά καθορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, διπλασιάζονται. 

Στην περίπτωση αυτή, ο Υπουργός Θ.Υ.Ν.ΑΛ. μπορεί να ανακαλεί την άδεια 

του  επαγγελματικού  πλοίου  αναψυχής,  που  χορηγήθηκε  σύμφωνα  με  τις 

διατάξεις του νόμου αυτού. Ως υποτροπή νοείται η τέλεση νέας παράβασης 

των διατάξεων του νόμου αυτού μέσα σε ένα (1) έτος από την τέλεση της 

προηγούμενης.

5. Η διαδικασία επιβολής των παραπάνω διοικητικών κυρώσεων αρχίζει 

από τη σύνταξη βεβαίωσης της παράβασης από τη λιμενική αρχή που τη 

διαπίστωσε.

6. Πριν  από  την  επιβολή  του  προστίμου  οι  παραβάτες  καλούνται  να 

εκθέσουν τις  απόψεις  τους  μέσα σε δύo (2)  ημέρες από την επίδοση της 

κλήσης. Από την προθεσμία αυτή μπορούν εγγράφως να παραιτηθούν.

7.   Από τη σύνταξη της παραπάνω βεβαίωσης και μέχρι την πληρωμή 

του  προστίμου  σε  οποιαδήποτε  Δ.Ο.Υ  ή  την  απαλλαγή  εκείνου  κατά  του 

οποίου  βεβαιώθηκε  η  παράβαση,  απαγορεύεται  ο  απόπλους  του  πλοίου 

αναψυχής, με εξαίρεση τον απόπλου του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής. 

Η απαγόρευση απόπλου αίρεται  αν  κατατεθεί  ισόποση προς το  πρόστιμο 

που επιβλήθηκε  εγγυητική  επιστολή τράπεζας που λειτουργεί  νόμιμα στην 

Ελλάδα. Ο απόπλους μπορεί επίσης να επιτραπεί, χωρίς την καταβολή του 

προστίμου ή την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής τράπεζας, αν παρέχεται 

άλλη  επαρκής  ασφάλεια  και  είναι  εκ  των  πραγμάτων  ανέφικτη  η  άμεση 

προσκόμιση τραπεζικής εγγύησης.
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8. Κατά των αποφάσεων επιβολής προστίμου που προβλέπονται  στις 

παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού, επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον των 

αρμόδιων δικαστηρίων. Η προσφυγή δεν αναστέλλει την εκτέλεση.

9. Με  προεδρικό  διάταγμα,  που  εκδίδεται  ύστερα  από  πρόταση  των 

Υπουργών Θ.Υ.Ν.ΑΛ. και Οικονομικών , μπορούν να αυξομειώνονται τα όρια 

των  προστίμων  που  αναφέρονται  στις  παραγράφους  2  και  3  του  άρθρου 

αυτού.

10. Το  ύψος  των  προστίμων  που  επιβάλλονται  σύμφωνα  με  τις 

παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού εξαρτάται ιδίως από τις συνθήκες 

τέλεσης της παράβασης, το βαθμό επανάληψης αυτής, τη βαρύτητά της, την 

προσωπικότητα του παραβάτη και τη βλάβη που προκλήθηκε στο κράτος ή 

τον τουρισμό ειδικότερα.

Κεφάλαιο ΣΤ΄ - Αλιευτικός Τουρισμός 

Άρθρο 20- Αλιευτικός Τουρισμός

1. O αλιευτικός τουρισμός αποτελεί μορφή εναλλακτικού τουρισμού και 
προσδιορίζεται  με  την  ανάδειξη  και  αξιοποίηση  της  αλιείας  και 
υδατοκαλλιέργειας,  δραστηριοτήτων  με  πλούσια  στοιχεία 
παραδοσιακού  χαρακτήρα,  όσον  αφορά  τη  απασχόληση  και  τα 
χρησιμοποιούμενα  μέσα,  αλλά  και  στοιχεία  του  υδάτινου 
περιβάλλοντος και της υδρόβιας ζωής.

2. Ειδικότερα, ως αλιευτικός τουρισμός ορίζεται:

α) η επίδειξη μεθόδων αλιείας

β)  η  επίδειξη  μεθόδων  εκτροφής  και  καλλιέργειας  υδρόβιων 
οργανισμών

γ) η επίδειξη αλιευτικών μέσων και εργαλείων

δ)  η ανάδειξη του αλιευτικού πλούτου και  της  βιοποικιλότητας  των 
υδάτινων οικοσυστημάτων

ε) η ανάδειξη του τρόπου ζωής αλιευτικών κοινοτήτων 

3. Ο αλιευτικός τουρισμός αναπτύσσεται στο σύνολο των υδάτων της 
Χώρας,  θαλάσσιων,  λιμναίων,  ποτάμιων,  λιμνοθαλάσσιων,  όπου 
ασκείται  αλιεία,   καλλιέργεια  και  εκτροφή  υδρόβιων  οργανισμών 
μπορεί να διεξάγεται και με την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων και 
εντάσσεται στους τρόπους εκμετάλλευση των εν λόγω υδάτων. 
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4. Σε  προγράμματα  αλιευτικού  τουρισμού  μπορούν  να  ενταχθούν 
επαγγελματίες αλιείς, με όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται με 
Κοινή Απόφαση του Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και 
Αλιείας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών. 

5. Για  τη  δημιουργία  κατάλληλων  υποδομών  για  την  άσκηση  του 
αλιευτικού  τουρισμού  σε  περιοχές  ιχθυοτροφικών  εκμεταλλεύσεων 
απαιτείται  έγκριση  της  αδειοδοτούσας   την  ιχθυοτροφική 
εκμετάλλευση ,αρχής.

6. Επιτρέπεται μετά από σχετική άδεια η παραλαβή επιβατών, με σκοπό 
τον αλιευτικό τουρισμό από επαγγελματικά σκάφη αλιείας.

7. Η παραλαβή επιβατών από επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη μόνον 
για θαλάσσια εκδρομή ή θαλάσσιο λουτρό,  κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 14 του ν. 2743/1999 (ΦΕΚ Α΄ 211) δεν επιτρέπεται.

8. Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων 
και Αλιείας, Πολιτισμού και Τουρισμού και κάθε άλλου συναρμόδιου 
Υπουργού,  καθορίζονται  οι  όροι,  οι  προϋποθέσεις  και  κάθε  άλλη 
λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

9. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με 
τις διοικητικές ποινές που προβλέπει το άρθρο 11 του ν.δ 420/1970 
(ΦΕΚ 27Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 3 του 
ν.  1740/1987  (ΦΕΚ  221Α΄)  και  την  παρ.  2  του  άρθρου  9  του  ν. 
2040/1992 (ΦΕΚ 70Α΄). 

Κεφάλαιο Ζ΄- Λοιπές Διατάξεις

Άρθρο 21 - Κατάργηση της Α.Ε. με την επωνυμία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.»

Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται η ανώνυμη εταιρία με την 
επωνυμία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» με 
έδρα  τον  Πειραιά,  εποπτευόμενη  από  το  Υπουργείο  Θαλασσίων 
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 1 
έως  7  του  ν.  3490/2006  (206  Α΄)  που  προβλέπουν  τη  σύσταση,  τις 
αρμοδιότητες,  τα  όργανα και  λοιπά θέματα  που  διέπουν  την  εν  γένει 
λειτουργία της. Το Ελληνικό Δημόσιο υποκαθίσταται στα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις της καταργούμενης εταιρίας»    
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Άρθρο 22 - Έξοδα υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής 
προσωπικού Υ.Θ.Υ.Ν.ΑΛ.

Το εδάφιο β της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του ν. 2935/2001 (ΦΕΚ 
Α΄162/19.07.2001) τροποποιείται ως ακολούθως:

«Τα  έξοδα  υπεράσπισης  και  πολιτικής  αγωγής  του  προσωπικού  του 
προηγούμενου  εδαφίου,   το  οποίο  αποκαθίσταται,  καθορίζονται  με 
προεδρικό  διάταγμα  που  εκδίδεται  με  πρόταση  του  Υπουργού 
Θαλασσίων  Υποθέσεων  Νήσων  και  Αλιείας  και  μπορεί  να  έχει 
αναδρομική ισχύ από την  1η Ιανουαρίου 2004.  Μέχρι  την  έκδοση του 
προεδρικού διατάγματος αυτού εφαρμόζονται στο ως άνω προσωπικό οι 
διατάξεις  του  π.δ.15/2007  (ΦΕΚ  11/22.01.2007),   όπως  ισχύει  κάθε 
φορά».

Άρθρο 23 - Κάλυψη ειδικών απρόβλεπτων εξόδων του 
Υ.Θ.Υ.Ν.ΑΛ.

1. Για την κάλυψη των ειδικών απρόβλεπτων εξόδων του Υπουργείου 
Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας (ΥΘΥΝΑΛ) εγγράφεται πίστωση 
στον προϋπολογισμό του Υπουργείου αυτού σε ξεχωριστό Κωδικό Αριθμού 
Εξόδων (ΚΑΕ).

2. Το  ποσό  της  πίστωσης  αυτής  προσδιορίζεται  από  τον 
προϋπολογισμό και είναι δεκτικό αναπλήρωσης και ανάληψης με χρηματικά 
εντάλματα προπληρωμής.

3. Οι  δαπάνες  των  πιστώσεων  της  παραγράφου  1  ενεργούνται  δια 
εντολών του Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.

4. Η δικαιολόγηση των δαπανών πραγματοποιείται βάσει πρακτικού, το 
οποίο  συντάσσεται  από  τριμελή  επιτροπή  αποτελούμενη  από  τρεις  (03) 
Μόνιμους Πολιτικούς Υπαλλήλους του Υπουργείου αυτού, Κλάδου Π.Ε. Ο 
ορισμός των μελών της επιτροπής αυτής πραγματοποιείται με απόφαση του 
Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας.

5. Η  κατά  την  προηγούμενη  παράγραφο  επιτροπή,  αφού  ελέγξει  τα 
δικαιολογητικά  διαθέσεως  των  δαπανηθέντων  ποσών,  βεβαιώνει  σε 
πρακτικό την κανονική διάθεση αυτών χωρίς καμιά περαιτέρω αιτιολογία.

6. Το σύμφωνα με  την  παραπάνω παράγραφο πρακτικό αποτελεί  το 
μόνο και οριστικό δικαιολογητικό στοιχείο για την διάθεση των χρηματικών 
ποσών από τις πιστώσεις του άρθρου 1.

7. Οι σύμφωνες με τις παραπάνω διατάξεις δαπάνες δεν υπόκεινται σε 
καμία κράτηση ή τέλος χαρτοσήμου.
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Άρθρο 24 - Αντικατάσταση του άρθρου όγδοου του ν. 2932/2001 
«Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας»

1. Το άρθρο όγδοο του ν. 2932/2001 (ΦΕΚ Α’ 145), όπως ισχύει μετά την 
αντικατάσταση  της  παραγράφου  5  αυτού  με  το  άρθρο  έκτο  του  ν. 
3482/2006 (ΦΕΚ Α’ 163) και τη συμπλήρωσή της με το άρθρο 27 του ν. 
3511/2006 (ΦΕΚ Α’ 258), και την κατάργηση της παραγράφου  8, που 
είχε προστεθεί με το άρθρο 28 του ν. 3153/2003 (ΦΕΚ Α’ 153), με την 
παράγραφο  3  του  άρθρου  19  του  ν.  3409/2005  (ΦΕΚ  Α’   273), 
αντικαθίσταται ως εξής :  

«Άρθρο όγδοο

Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας

1. Αν δεν υποβληθούν δηλώσεις για δρομολόγηση πλοίου σύμφωνα με 
τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου τέταρτου, όπως ισχύει 
κάθε  φορά   ή  οι  δηλώσεις  που  έχουν   υποβληθεί  δεν  πληρούν  τις 
προϋποθέσεις  των  διατάξεων  αυτών  ή  δεν   ανταποκρίνονται  στις 
ανάγκες  της  συνέχειας  και  τακτικότητας  του  δικτύου  ακτοπλοϊκών 
συγκοινωνιών, της πλήρους εξυπηρέτησης του μεταφορικού έργου, της 
ποιότητας  και  της  τιμολόγησης  της  παροχής  υπηρεσιών  στις  προ-
βλεπόμενες  στο  νόμο  αυτόν  περιπτώσεις,  ο  Υπουργός  μπορεί  να 
συνάπτει  σύμβαση  ή  συμβάσεις  ανάθεσης  δημόσιας  υπηρεσίας 
διάρκειας  τριών  έως  πέντε  ετών  για  την  αποκλειστική  εξυπηρέτηση 
συγκεκριμένης γραμμής ή γραμμών.

2. Το Υπουργείο, το αργότερο μέχρι την 30η Απριλίου, με πρόσκληση 
που  δημοσιεύεται  στην  Εφημερίδα  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων, 
αναρτάται  στην  οικεία  ιστοσελίδα  του  Υπουργείου  στο  Διαδίκτυο   και 
δημοσιεύεται σε περίληψη, που περιλαμβάνει τα ουσιώδη αυτής στοιχεία, 
στην  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως  και  σε  μία  τουλάχιστον  ημερήσια 
εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, καλεί τους πλοιοκτήτες, που οι ίδιοι 
και τα πλοία τους έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις, να εκδηλώσουν το 
ενδιαφέρον  τους,  για  τη  δρομολόγηση  πλοίου  τους  σε  συγκεκριμένη 
γραμμή ή γραμμές, με σύναψη σχετικής σύμβασης. 

3.  Στην  πρόσκληση  αναφέρεται  η  προθεσμία  για  την  εκδήλωση 
ενδιαφέροντος,  η  δρομολογιακή γραμμή ή  γραμμές,   η  διαδικασία,  το 
όργανο και τα κριτήρια επιλογής των ενδιαφερομένων, τα απαιτούμενα 
χαρακτηριστικά  του  πλοίου  ή  των  πλοίων,  τυχόν  υποχρεώσεις  για 
παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών μεταφοράς, ο χρόνος διάρκειας 
της σύμβασης, τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις, οι όροι που εξασφαλίζουν 
τη  διενέργεια  τακτικών  δρομολογίων  και  την  ασφάλεια  μεταφοράς,  οι 
περιπτώσεις μεταβολής των όρων της σύμβασης, η εγγυητική επιστολή, 
οι  λόγοι  μερικής  ή  ολικής  κατάπτωσης  αυτής,  η  σταδιακή  κατά  τη 
διάρκεια  εκτέλεσης  της  σύμβασης  απόδοσή  της  στον  εγγυητή,  οι 
κυρώσεις για τις παραβάσεις των υποχρεώσεων του πλοιοκτήτη και τα 
αφορώντα το ναύλο.
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4. Οι όροι της πρόσκλησης για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας 
υπηρεσίας, αποτελούν και όρους της σύμβασης, η οποία υπογράφεται 
μεταξύ  του  Υπουργού  και  του  πλοιοκτήτη,  καθορίζουν  τον  τρόπο 
σύναψης αυτής καθώς και το ειδικό νομικό πλαίσιο υλοποίησής της και 
ρυθμίζουν  κάθε  άλλη  λεπτομέρεια  που  αφορά  στην  παροχή  των 
υπηρεσιών αυτών. 

5.  Σε  περίπτωση  κατά  την  οποία  τηρήθηκε  η  διαδικασία  των 
προηγούμενων  παραγράφων,  δεν  έχουν  υποβληθεί  προτάσεις  ή  οι 
προτάσεις που υποβλήθηκαν δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 
πρόσκλησης  της  παραγράφου  3  και  δεν  έχουν  υποβληθεί  δηλώσεις 
σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου τέταρτου, όπως ισχύει κάθε 
φορά, που να ικανοποιούν τις ανάγκες της δρομολογιακής γραμμής ή 
γραμμών στις  οποίες αφορά η  πρόσκληση,    προκηρύσσεται,  ύστερα 
από  γνώμη  του  Συμβουλίου  Ακτοπλοϊκών  Συγκοινωνιών  (Σ.Α.Σ.), 
μειοδοτικός  διαγωνισμός  για  τη  σύναψη  σύμβασης  ή  συμβάσεων 
ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας έως  δώδεκα (12) έτη, έναντι 
μισθώματος.

6.  Με  την  προκήρυξη  του  διαγωνισμού  καλούνται  να  υποβάλλουν 
προσφορά οι πλοιοκτήτες εκείνοι,  που οι ίδιοι και τα πλοία τους έχουν τις 
προϋποθέσεις  οι  οποίες  ορίζονται  στο  άρθρο  τρίτο.  Η  προκήρυξη 
περιλαμβάνει, εκτός από τα στοιχεία της παραγράφου 3, όλα τα ουσιώδη 
στοιχεία  που  ορίζουν  οι  κείμενες  διατάξεις  για  τις  προσφορές  στους 
δημόσιους  διαγωνισμούς  και  δημοσιεύεται  όπως  ορίζεται  στην 
παράγραφο 2.  Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας 
υπηρεσίας δωδεκαετούς διάρκειας, η ηλικία του πλοίου κατά τη λήξη της 
δωδεκαετίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το εικοστό (20) έτος. 

7. Οι όροι της προκήρυξης του διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης 
ανάθεσης  δημόσιας  υπηρεσίας,  η  οποία  υπογράφεται  μεταξύ  του 
Υπουργού  και  του  πλοιοκτήτη,  αποτελούν  όρους  της  σύμβασης, 
καθορίζουν τον τρόπο σύναψης αυτής καθώς και το ειδικό νομικό πλαίσιο 
υλοποίησής της και ρυθμίζουν κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στην 
παροχή των υπηρεσιών αυτών. 

8.  Στον πλοιοκτήτη στον οποίο έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού, 
αποστέλλεται  σχετική  ανακοίνωση.  Με  την  ανακοίνωση  η  σύμβαση 
θεωρείται  συναφθείσα,  τελεί  όμως  υπό  την  αίρεση  της  θετικής 
περάτωσης του προβλεπόμενου στην παράγραφο 7 του άρθρου 19 του 
π.δ. 774/1980 (ΦΕΚ Α’ 189) προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας υποβολής 
αίτησης ανάκλησης ή την έκδοση απόφασης επί της αίτησης ανάκλησης. 
Ο  πλοιοκτήτης  στον  οποίο  κατακυρώθηκε  το  αποτέλεσμα  του 
διαγωνισμού είναι υποχρεωμένος να προσέλθει  για την υπογραφή της 
σύμβασης  μέσα  στο  χρόνο  που  ορίζεται  στην  ανακοίνωση  της 
κατακύρωσης ή σε ξεχωριστό έγγραφο που αποστέλλεται σε αυτόν, με 
την  προϋπόθεση  της  κατάθεσης  της  σχετικής  εγγυητικής  επιστολής 
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καλής  εκτέλεσης.  Το  έγγραφο  της  σύμβασης  έχει  αποδεικτικό  μόνο 
χαρακτήρα. Αν τα δικαιολογητικά ή ορισμένα από αυτά, τα οποία είχαν 
υποβληθεί για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν λήξει κατά το χρόνο 
της κατακύρωσης, ο πλοιοκτήτης, ύστερα από σχετική πρόσκληση της 
αρμόδιας  υπηρεσίας,  υποχρεούται  να  προσκομίσει  πριν  από  την 
κατακύρωση  νέα  δικαιολογητικά,  τα  οποία  να  είναι  σε  ισχύ  κατά  τον 
χρόνο της κατακύρωσης. 

9. Για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του 
διαγωνισμού  (αρχικού  ή  και  επαναληπτικών)  και  την  υπογραφή  του 
εγγράφου  της  σχετικής   σύμβασης,  ο  Υπουργός  μπορεί,  για  την 
εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών, να αναθέτει απ’ ευθείας με 
την  υπογραφή  σύμβασης  ανάθεσης  δημόσιας  υπηρεσίας,  χωρίς  την 
τήρηση διαγωνιστικής διαδικασίας και  κατά παρέκλιση από κάθε άλλη 
διάταξη,  την διενέργεια δρομολογίων σε πλοιοκτήτη πλοίου που πληροί 
τις  προβλεπόμενες  από  τον  νόμο  προϋποθέσεις,  έναντι  μισθώματος. 
Στην περίπτωση αυτή, ο έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο 
ενεργείται κατά τις διατάξεις  της παραγράφου 1 του άρθρου έκτου του ν. 
3755/2009 (ΦΕΚ Α’ 52). Αν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός και η σύμβαση 
θεωρηθεί μη συναφθείσα,  καταβάλεται στον ανάδοχο το μίσθωμα που 
αντιστοιχεί  στα  δρομολόγια  που  είχε  ήδη  εκτελέσει  κατά  το  χρονικό 
διάστημα  μέχρι  τη  γνωστοποίηση  στο  Υπουργείο  της  πράξης  του 
Κλιμακίου  ή  της  απόφασης  του  Τμήματος  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου, 
κατά περίπτωση, ως εάν η σύμβαση είχε συναφθεί μέχρι τότε εγκύρως, 
εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις.

10.  Με  απόφαση  του  Υπουργού,  ύστερα  από  σύμφωνη  γνώμη  του 
Συμβουλίου  Ακτοπλοϊκών  Συγκοινωνιών,  οι  συμβάσεις  ανάθεσης 
δημόσιας υπηρεσίας που συνάπτονται μετά από διενέργεια μειοδοτικού 
διαγωνισμού, μπορούν να παρατείνονται, πριν από τη λήξη τους, με τους 
ίδιους όρους, είτε εφάπαξ είτε αλλεπάλληλα, για χρονικό διάστημα μέχρι 
και τέσσερις μήνες συνολικά. 

11. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης των δρομολογίων λόγω αθέτησης της 
υποχρέωσης  του  πλοιοκτήτη  ή  αδυναμίας  εκτέλεσης  αυτών  για 
οποιονδήποτε  λόγο,  στο  πλαίσιο  είτε  τακτικής  (εμπρόθεσμης  ή 
εκπρόθεσμης)  δρομολόγησης  είτε  με  οποιασδήποτε  μορφής  σύμβαση 
ανάθεσης  δημόσιας  υπηρεσίας,  αν  κρίνεται  απολύτως  αναγκαίο,  για 
λόγους  κοινωνικής,  οικονομικής  και  εδαφικής  συνοχής  ή   κάλυψης 
επειγουσών  συγκοινωνιακών αναγκών, ο Υπουργός μπορεί, ακόμα και 
πριν από την κήρυξη του πλοιοκτήτη εκπτώτου, να αναθέτει απ’ ευθείας 
με την υπογραφή σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, χωρίς την 
τήρηση διαγωνιστικής διαδικασίας και  κατά παρέκλιση από κάθε άλλη 
διάταξη,  τη διενέργεια των δρομολογίων σε πλοιοκτήτη άλλου πλοίου, 
που  πληροί  τις  προβλεπόμενες  από  τον  νόμο  προϋποθέσεις,  έναντι 
μισθώματος. Η διάρκεια της σύμβασης σε αυτή την περίπτωση ορίζεται 
το  αργότερο μέχρι  την  έναρξη της  εκτέλεσης δρομολογίων με  τακτική 
(εμπρόθεσμη  ή  εκπρόθεσμη)  δρομολόγηση,  διαφορετικά  μέχρι  τη 
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σύναψη  σύμβασης  αποκλειστικής  εξυπηρέτησης  της  δρομολογιακής 
γραμμής και σε περίπτωση που δεν συναφθεί τέτοια σύμβαση μέχρι την 
προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού, οπότε έχει εφαρμογή η διάταξη της 
παραγράφου  9.   Το  καταβλητέο  μίσθωμα  είναι  αυτό  της  αρχικής 
σύμβασης  που  συνήφθη  κατόπιν  μειοδοτικού  διαγωνισμού,  ενώ  στις 
άλλες περιπτώσεις ορίζεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Σ.Α.Σ.  Οι 
διατάξεις του δευτέρου και  τρίτου εδαφίου της παραγράφου 9,   έχουν 
εφαρμογή και στην περίπτωση αυτή.  

12.  Το  άρθρο  έβδομο  έχει  εφαρμογή  και  στις   γραμμές  που 
εξυπηρετούνται με σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας.  

13. Στις συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, οι διατάξεις του π.δ. 
118/2007  (ΦΕΚ  Α’  150),  όπως  ισχύει  κάθε  φορά,  εφαρμόζονται 
συμπληρωματικά και μόνο για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις 
διατάξεις  του  παρόντος  άρθρου,  τους  όρους  της  πρόσκλησης  ή  της 
προκήρυξης, κατά περίπτωση, και τους όρους της σύμβασης».

2.   Οι  διατάξεις  του άρθρου όγδοου του ν.  2932/2001 (ΦΕΚ Α’  145), 
όπως  αντικαθίστανται  με  το  παρόν  άρθρο,  έχουν  εφαρμογή  επί 
συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, οι οποίες συνάπτονται είτε 
απ’ ευθείας είτε κατόπιν προσκλήσεων ή προκηρύξεων που εκδόθηκαν 
και  δημοσιεύθηκαν μετά την έναρξη ισχύος  του παρόντος άρθρου,  με 
εξαίρεση  τις  διατάξεις  των  παραγράφων  11  και  12,  οι  οποίες  έχουν 
εφαρμογή  επί  συμβάσεων  που  συνήφθησαν  οποτεδήποτε.  Συμβάσεις 
που  συνήφθησαν  είτε  απ’  ευθείας  είτε  κατόπιν  προσκλήσεων  ή 
προκηρύξεων που εκδόθηκαν και δημοσιεύθηκαν πριν από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος άρθρου,  διέπονται  από τους όρους αυτών, τους 
όρους  της  πρόσκλησης  ή  της  προκήρυξης,  κατά  περίπτωση,  και  τις 
διατάξεις  του  άρθρου  όγδοου  του  ν.  2932/2001  (ΦΕΚ Α’  145),  όπως 
ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με το παρόν άρθρο.

Άρθρο 25 - Τροποποίηση του άρθρου 205 του Κώδικα Ιδιωτικού 
Ναυτικού Δικαίου

Το άρθρο 205 του ν. 3816 της 26/28-2-58 (Α 32) «Περί κυρώσεως του 
Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου», όπως ισχύει μετά τη συμπλήρωσή 
της με το άρθρο με την παρ.15 του άρθρου 1   του  Ν. 1711/1987 (ΦΕΚ 
Α΄ 109) αντικαθίσταται ως εξής :  

                                «Άρθρον 205.

Είναι  προνομιούχοι  επί του πλοίου και του ναύλου κατά την κατωτέρω 
τάξιν μόνον αι ακόλουθοι απαιτήσεις: 

α) αι εκ της συμβάσεως εργασίας πηγάζουσαι απαιτήσεις του πλοιάρχου 
και του πληρώματος ως και τα εκ της ναυτολογήσεως αυτών δικαιώματα 
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του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, "και  τα  πρόστιμα  που  επιβλήθηκαν 
ή  επιβάλλονται από το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας υπέρ του 
Κεφαλαίου Ανεργίας  και  Ασθενείας  Ναυτικών (Κ.Α.Α.Ν.)".

β) τα δικαστικά έξοδα τα  γενόμενα  προς  το  κοινόν  συμφέρον  των 
δανειστών,  τα  βαρύνοντα  το  πλοίον τέλη και δικαιώματα, οι συναφείς 
προς την ναυσιπλοϊαν φόροι, ως και τα από του κατάπλου του πλοίου 
εις τον τελευταίον λιμένα έξοδα φυλάξεως και συντηρήσεως, 

γ)  τα  έξοδα και αι αμοιβαί λόγω επιθαλασσίου αρωγής διασώσεως και 
ναυαγιαιρέσεως,

δ)  αι  λόγω  συγκρούσεως   ή   προσκρούσεως   πλοίων   οφειλόμεναι 
αποζημιώσεις  εις  τα  πλοία, τους επιβάτας και τα φορτία. Τα προνόμια 
προηγούνται της υποθήκης.»

Άρθρο 26-  Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις

1. Από τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του παρόντος καταργούνται:

i) Ο ν. 2743/1999,

ii) ο ν. 438/1976,

iii) τα άρθρα 1-4 του ν. 3790/2009

iv) Τα  άρθρα  11,30,32,33,34,35,37,40,42,43  και  44  του 
νόμου 3182/2003.

2. Από τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του παρόντος τροποποιούνται 
ως ακολούθως:

α) Η προθεσμία του άρθρου 27 ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) αντί 
έξι (6) μήνες.
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β)Στο άρθρο 12 του Ν.3842/2010 προστίθεται εδάφιον ξξ) ως εξής, 
τις  απαλλαγές  των  επαγγελματικών  πλοίων  αναψυχής  και 
πλοιοκτητών τους φυσικών ή νομικών προσώπων και προβλέπονται 
στα άρθ. 1 και 2 του ν.27/1975. 

γ)  Η  παράγραφος  1  του  άρθρου  12  του  ν.27/1975  (ΦΕΚ  Α΄  77) 
τροποποιείται και ισχύει από τη διαχειριστική χρήση 2011 ως εξής:

«1. Ο φόρος επί των πλοίων της δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 
του  παρόντος  νόμου  υπολογίζεται  ετησίως  κατά  κόρο  ολικής 
χωρητικότητας (GROSS) του πλοίου και  καταβάλλεται  σε ευρώ με 
βάση την ακόλουθη κλίμακα:

Κλιμάκιο σε
 κόρους ολικής 
χωρητικότητας 

Φορολογικός 
συντελεστής 
κλιμακίου σε 

ευρώ ανά κόρο 
ολικής 

χωρητικότητας 

Φόρος 
κλιμακίου
(σε ευρώ)

Σύνολο
χωρητικότητας

σε κόρους 
(GROSS)

Σύνολο
ετήσιου 
φόρου 

(σε ευρώ)

20 0,90 18,00 20,00 18,00
30 1,05 31,50 50,00 49,50
50 1,14 57,00 100,00 106,50

Άνω των 100 1,50

Άρθρο 27 -  Μεταβατικές διατάξεις

1. Επαγγελματικά αναψυχής μηχανοκίνητα από 18 έως 20 μέτρα μήκος, 
συνεχίζουν να λειτουργούν χωρίς πλήρωμα μέχρι την 31/12/2012.

2. Άδειες  που  έχουν  χορηγηθεί  μέχρι  τη  δημοσίευση  του  παρόντος 
ισχύουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του πέμπτου από την έκδοσή τους έτους 
και ανανεώνονται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

3. Μέχρι την έκδοση της ΥΑ της § στ εδ. ββ του άρθ. 3 ως τεκμαρτός 
ναύλος για την εφαρμογή της παρ. δ του άρθ. 3 ορίζεται ο μέσος όρος των 
δηλωθέντων ημερησίων ναύλων του ίδιου επαγγελματικού πλοίου αναψυχής 
κατά δύο προηγούμενα έτη για το ίδιο χρονικό διάστημα του έτους.

4. Επαγγελματικά  πλοία  αναψυχής  των  οποίων  τα  έγγραφά  τους 
ελέγχονται από τις αρμόδιες ελεγκτικές, φορολογικές και τελωνειακές αρχές η 
άδειά  τους  τελεί  σε  αναστολή μέχρι  την  έκδοση τελεσίδικης  διοικητικής  ή 
δικαστικής απόφασης ή αναστολής εφαρμογής της παρούσας διάταξης από 
το καθ’ ύλην αρμόδιο Δικαστήριο.

5. Όπου  στον  παρόντα  νόμο  προβλέπεται  η  έκδοση  Υπουργικών 
Αποφάσεων,  εφαρμόζονται  οι  εκδοθείσες  για  τα  ίδια  θέματα,  κατ΄ 
εξουσιοδότηση του προϊσχύσαντος νόμου μέχρι να εκδοθούν νέες με βάση 
τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του παρόντος.
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Άρθρο 28 - Τελικές διατάξεις

Ο παρόν νόμος ισχύει από 01.10.2011.
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