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Κέρκυρα, 26/04/2022 

 

Ενημέρωση Μελών 

(Τροποποίηση Νομοθετικού Πλαισίου) 

 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4926 (ΦΕΚ: A' 82/20-04-

2022) και με θέμα «Ασφάλιση πλοίων και σκαφών λοιπών κατηγοριών» άλλαξαν 

τα όρια ασφαλιστικής κάλυψης των ταχύπλοων σκαφών του Γ.Κ.Λ. 20. Τα όρια της 

ασφαλιστικής κάλυψης διαμορφώνονται ως ακολούθως:  

αα. αστική ευθύνη για θάνατο ή σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων: 

εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, ανά πρόσωπο και επτακόσιες 

χιλιάδες (700.000) ευρώ, ανά συμβάν και δύο εκατομμύρια εκατό χιλιάδες 

(2.100.000) ευρώ συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης, 

 

αβ. αστική ευθύνη για υλικές ζημιές επιβαινόντων και τρίτων: εκατόν πενήντα 

χιλιάδες (150.000) ευρώ, ανά συμβάν και τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες 

(450.000) ευρώ συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης, 

 

αγ. αστική ευθύνη για πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης: εκατόν πενήντα 

χιλιάδες (150.000 ) ευρώ, ανά συμβάν συμβάν και τετρακόσιες πενήντα 

χιλιάδες (450.000) ευρώ συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης. 

 

Για πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας παραθέτουμε αυτούσιο το άρθρο 

προκειμένου να ενημερωθείτε επί του περιεχόμενού του.  

1. α. Ο ιδιοκτήτης: 

(i) πλοίου που δραστηριοποιείται ως λάντζα,  

(ii) πλοίου που δραστηριοποιείται ως θαλάσσιο ταξί και  

(iii) ταχύπλοου σκάφους, επαγγελματικής ή ιδιωτικής χρήσης, κατά την έννοια 
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των Κανονισμών Λιμένων που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 156 του Κώδικα 

Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του ν.δ. 

187/1973 και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των εννοιών της παρ. 1 του 

άρθρου 1, και 

β. ο εκμισθωτής μηχανοκίνητων λέμβων, οι οποίες εκμισθώνονται σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένων υπ’ αριθμ. 38, όπως 

εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 2122/10/19.5.2004 απόφαση του Υπουργού 

Εμπορικής Ναυτιλίας (Β' 748), υποχρεούται να διαθέτει ασφάλιση σε ισχύ, 

σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια κάλυψης, ανά αναλαμβανόμενο κίνδυνο των 

υποπερ. αα', αβ' και αγ' της περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 17, για την κάλυψη 

των κινδύνων και απαιτήσεων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση πλόων, τον 

ελλιμενισμό και την αγκυροβολία. 

2. Απαγορεύεται η εκτέλεση πλόων από πλοίο ή μικρό σκάφος της παρ. 1, το 

οποίο δεν διαθέτει ασφάλιση σε ισχύ, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια 

κάλυψης, ανά αναλαμβανόμενο κίνδυνο των υποπερ. αα', αβ' και αγ' της περ. 

(α) της παρ. 3 του άρθρου 17, για την κάλυψη των κινδύνων και απαιτήσεων 

που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση πλόων, τον ελλιμενισμό και την 

αγκυροβολία. Η ύπαρξη της απαιτούμενης ασφάλισης αποδεικνύεται από ένα 

ή περισσότερα πιστοποιητικά, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, τα οποία 

κατέχονται επί του πλοίου ή του μικρού σκάφους. 

3. Επιβάλλονται πρόστιμα, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 157 του 

Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, ως εξής: 

α. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της παρ. 1 , επιβάλλεται στα 

πρόσωπα της ίδιας παραγράφου, πρόστιμο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ 

ανά μέτρο ολικού μήκους του πλοίου ή του μικρού σκάφους, ανεξάρτητα από 

τις συντρέχουσες αστικές και ποινικές ευθύνες. 

β. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της παρ. 2, επιβάλλεται στον 

πλοίαρχο ή στον κυβερνήτη, πρόστιμο ύψους εκατό (100) ευρώ ανά μέτρο 

ολικού μήκους του πλοίου ή του μικρού σκάφους, ανεξάρτητα από τις 

συντρέχουσες αστικές, ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες. Εφόσον οι ιδιότητες 

του πλοιάρχου ή του κυβερνήτη συμπίπτουν στο πρόσωπο του ιδιοκτήτη ή του 

εκμισθωτή της παρ. 1, τότε επιβάλλεται το πρόστιμο της περ. (α). 

γ. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης της υποχρέωσης, περί κατοχής επί 

πλοίου ή μικρού σκάφος της παρ. 1 του απαιτούμενου πιστοποιητικού 

ασφάλισης, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2, επιβάλλεται πρόστιμο 

ύψους πενήντα (50) ευρώ. Υπόχρεοι για την καταβολή του προστίμου, είναι 

αλληλεγγύως και εις ολόκληρο, ο ιδιοκτήτης ή ο εκμισθωτής της παρ. 1 και ο 

πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης του. 

 



Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε είτε τηλεφωνικά 

(2661038610) είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος 

(t.panelliniossyndesmos@yahoo.gr).  

 

 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, 
 

Ο  Πρόεδρος         Ο Γραμματέας 
 

Ξωμεριτάκης Ιωάννης                                                                    Θεριανός Φίλιππος 
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