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ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

(ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 

ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 

 

Επιμέλεια Άγγελου Αργυρακόπουλου 

Υποναύαρχου Λ.Σ. (ε.α.)  

Δ/ντή ΣΕΚΑΠΛΑΣ‐ΠΕΕΥ 

 

Τα  δικαιώματα  (τέλη)  προσόρμισης,  παραβολής,  πρυμνοδέτησης  και 

ελλιμενισμού  των  τουριστικών  πλοίων  αναψυχής,  επαγγελματικών  και  ιδιωτικής 

χρήσης,  καθώς  επίσης  και  των  ερασιτεχνικών  αλιευτικών  σκαφών  ανεξαρτήτως 

μεγέθους καθορίζονται με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που ακολουθεί: 

 

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  

 Αριθ. 8122.1/14/06   

(Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 330 Β΄ /20‐03‐2006) 

 

Αναπροσδιορισμός δικαιωμάτων  

Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ‐ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

 1. Τις διατάξεις της πργ. 1 εδαφ. 7 του άρθρου 20 και 42 του από 14.1.1939  

β.  δ/τος  ʺΠερί  κωδικοποιήσεως  των  περί  Λιμενικών  Ταμείων  κειμένων 

διατάξεωνʺ (ΦΕΚ 24 Α΄). 

 2.  Τις  διατάξεις  του  άρθρ.  7  πργ.  2  του  ν.δ.  2721/1953  (ΦΕΚ  325/Α΄)  ʺΠερί 

τροποποιήσεως  και  συμπληρώσεως  των  περί  Λιμενικών  Ταμείων  κειμένων 

διατάξεωνʺ. 
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   3.  Τις  διατάξεις  του  άρθρ.  4  πργ.  2  του  ν.δ.  158/1969  (ΦΕΚ  63/Α΄)  ʺΠερί 

τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων 

κ.λπ.ʺ. 

 4. Τις διατάξεις του π.δ. 649/1977 ʺΠερί μεταφοράς αρμοδιοτήτων εις Υπουργείο 

Δημοσίων Έργων κ.λπ.ʺ (ΦΕΚ 212/Α΄). 

 5.  Τις  διατάξεις  του  άρθρ.  31  του  ν.  1473/1984  ʺΡυθμίσεις  στην  έμμεση 

φορολογία και άλλες διατάξειςʺ  (ΦΕΚ 127/Α΄),  όπως  ισχύει μετά την αντικατάστασή 

του με το άρθρο 42 του ν. 2214/1994 ʺΑντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος 

και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄). 

   6.  Τις  διατάξεις  του  ν.  1558/1985  ʺΚυβέρνηση  και  Κυβερνητικά Όργαναʺ  (ΦΕΚ 

187/Α΄). 

   7.  Τις  διατάξεις  του  π.δ.  81/2002  (ΦΕΚ  57/Α΄)  ʺΣυγχώνευση  των  Υπουργείων 

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικώνʺ. 

 8. Την υπ` αριθμ. 3422.27/26/96/30.4.1996 (ΦΕΚ 326/Β΄) ΚΥΑ ΥΠΟΙΟ ΥΕΝ. 

 9.  Ότι  από  τις  διατάξεις  της  απόφασης  αυτής  δεν  προκαλείται  δαπάνη  σε 

βάρος  του  Κρατικού  Προϋπολογισμού  και  των  Προϋπολογισμών  των  ΝΠΔΔ 

(Λιμενικών Ταμείων), αποφασίζουμε: 

 

   1.  Τροποποιούμε  την  υπ`  αριθμ.  3422.27/26/96/30.4.1996  (ΦΕΚ  326/Β΄)  απόφασή 

μας  και  επανακαθορίζουμε  τα  υπέρ  των  Λιμενικών  Ταμείων  και  Δημοτικών 

Λιμενικών  Ταμείων  ανταποδοτικά  δικαιώματα  προσόρμισης,  παραβολής, 

πρυμνοδέτησης  και  ελλιμενισμού  των  τουριστικών  πλοίων  αναψυχής 

επαγγελματικών  και  ιδιωτικής  χρήσης,  καθώς  επίσης  και  των  ερασιτεχνικών 

αλιευτικών σκαφών ανεξαρτήτως μεγέθους ως ακολούθως: 

 

Α. ΤΕΛΗ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ 

 1.  Επαγγελματικά  πλοία  αναψυχής  (Ε/ΓΤ/Ρ)  του  ν.  2743/1999  ανεξαρτήτως 

μεγέθους 0,07 € ανά μέτρο ημερησίως. 

 2.  Σκάφη  αναψυχής  ιδιωτικής  χρήσης  χωρίς  χώρους  ενδιαίτησης  και  σκάφη 

ερασιτεχνικής αλιείας μέχρι 5 μέτρα 0,020 € ανά μέτρο ημερησίως. 



 3.  Σκάφη  αναψυχής  ιδιωτικής  χρήσης  χωρίς  χώρους  ενδιαίτησης  και  σκάφη 

ερασιτεχνικής αλιείας άνω των 5 μέτρων 0,040 € ανά μέτρο ημερησίως. 

 4.  Πλοία  αναψυχής  ιδιωτικής  χρήσης  ανεξαρτήτως  μεγέθους  με  χώρους 

ενδιαίτησης και ανεξαρτήτως σημαίας 0,30 € ανά μέτρο ημερησίως. 

 

Β. ΤΕΛΗ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ 

   Τα  παραπάνω  τέλη  προσόρμισης  προσαυξημένα  σύμφωνα  με  την  υπ`  αριθ. 

3422.27/26/96/30.4.1996 απόφαση ως ακολούθως: 

 1.  Επαγγελματικά  πλοία  αναψυχής  (Ε/ΓΤ/Ρ)  του  ν.  2743/1999  ανεξαρτήτως 

μεγέθους 0,08 € ανά μέτρο ημερησίως. 

 2.  Σκάφη  αναψυχής  ιδιωτικής  χρήσης  χωρίς  χώρους  ενδιαίτησης  και  σκάφη 

ερασιτεχνικής αλιείας μέχρι 5 μέτρα 0,025 € ανά μέτρο ημερησίως. 

   3.  Σκάφη  αναψυχής  ιδιωτικής  χρήσης  χωρίς  χώρους  ενδιαίτησης  και  σκάφη 

ερασιτεχνικής αλιείας άνω των 5 μέτρων 0,050 € ανά μέτρο ημερησίως. 

 4.  Πλοία  αναψυχής  ιδιωτικής  χρήσης  ανεξαρτήτως  μεγέθους  με  χώρους 

ενδιαίτησης και ανεξαρτήτως σημαίας 0,36 € ανά μέτρο ημερησίως. 

 

Γ. ΤΕΛΗ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ 

 Τα  τέλη  προσόρμισης  προσαυξημένα  σύμφωνα  με  την  υπ`  αριθμ. 

3422.27/26/96/30.4.1996 απόφαση, ως ακολούθως: 

 1.  Επαγγελματικά  πλοία  αναψυχής  (Ε/ΓΤ/Ρ)  του  ν.  2743/1999  ανεξαρτήτως 

μεγέθους 0,11 € ανά μέτρο ημερησίως. 

 2.  Σκάφη  αναψυχής  ιδιωτικής  χρήσης  χωρίς  χώρους  ενδιαίτησης  και  σκάφη 

ερασιτεχνικής αλιείας μέχρι 5 μέτρα 0,030 € ανά μέτρο ημερησίως. 

 3.  Σκάφη  αναψυχής  ιδιωτικής  χρήσης  χωρίς  χώρους  ενδιαίτησης  και  σκάφη 

ερασιτεχνικής αλιείας άνω των 5 μέτρων 0,060 € ανά μέτρο ημερησίως. 

   4.  Πλοία  αναψυχής  ιδιωτικής  χρήσης  ανεξαρτήτως  μεγέθους  με  χώρους 

ενδιαίτησης και ανεξαρτήτως σημαίας 0,45 € ανά μέτρο ημερησίως. 

 

 



«Δ. ΤΕΛΗ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ 

   Τα  τέλη  ελλιμενισμού  καταβάλλονται  εφάπαξ  ετησίως  και  το  αργότερο 

μέχρι 1η Μαρτίου από όσα σκάφη της παρούσας Απόφασης ελλιμενίζονται μόνιμα σε 

λιμένες  που  παρέχουν  λιμενικές  διευκολύνσεις  (ρεύμα,  νερό  κ.λπ.)  και  τα  οποία 

τελούν  σε  κατάσταση  ακινησίας  λόγω  βλάβης,  επιθεώρησης,  κατάσχεσης  κ.λπ.  για 

χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός έτους. 

  Στα  τέλη  αυτά  συμπεριλαμβάνεται  η  παραβολή  και  πρυμνοδέτηση  ως 

ακολούθως: 

   1. Επαγγελματικά πλοία αναψυχής (Ε/Γ ? Τ/Ρ) του ν. 2743/1999 ανεξαρτήτως 

μεγέθους: 50 €. 

   2. Σκάφη αναψυχής  ιδιωτικής χρήσης χωρίς χώρους  ενδιαίτησης και σκάφη 

ερασιτεχνικής αλιείας μέχρι 5 μέτρα: 25 €. 

   3. Σκάφη αναψυχής  ιδιωτικής  χρήσης  χωρίς  χώρους  ενδιαίτησης  και  σκάφη 

ερασιτεχνικής αλιείας άνω των 5 μέτρων: 35 €. 

   4. Πλοία αναψυχής ιδιωτικής χρήσης ανεξαρτήτως μεγέθους και σημαίας με 

χώρους  ενδιαίτησης: 250 €». 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παραπάνω εντός εισαγωγικών κείμενο τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε από την κ.υ.α. 

αριθμ. 8122.1/35/06/23‐6‐2006 (ΦΕΚ Β΄926/17.7.2006) 

«2.  Στα  τέλη  προσόρμισης,  πρυμνοδέτησης  και  παραβολής  εάν  καταβληθούν 

προκαταβολικά παρέχεται έκπτωση: 

 α. 20% εάν προκαταβληθούν για ένα μήνα. 

    β. 30% εάν προκαταβληθούν για ένα εξάμηνο, και 

 γ. 40% εάν προκαταβληθούν για ένα έτος. 

  Τα τέλη προσόρμισης καταβάλλονται ανά κατάπλου εκάστου σκάφους» 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παραπάνω εντός εισαγωγικών κείμενο τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε από την κ.υ.α. 

αριθμ. 8122.1/35/06/23‐6‐2006 (ΦΕΚ 926 Β΄/17.7.2006). 

 3.  Ναυταθλητικά  σκάφη  καθώς  και  σκάφη  αναψυχής  ιδιωτικής  χρήσης  που 

συμμετέχουν σε ναυταθλητικούς αγώνες απαλλάσσονται των καθοριζόμενων με την 

παρούσα  απόφαση  τελών  προσόρμισης,  παραβολής,  πρυμνοδέτησης  και 

ελλιμενισμού κατά τη διάρκεια των αγώνων αυτών. 



 4. Τα Λιμενικά και Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία οφείλουν: 

 α) Να ενημερώνουν τους χρήστες του λιμένος να δηλώσουν εγγράφως σε αυτά 

την πρόθεσή τους για το συγκεκριμένο διάστημα που επιθυμούν τον ελλιμενισμό των 

σκαφών τους. 

 β)  Να  μεριμνούν  έγκαιρα  για  τον  καθορισμό  των  θέσεων  και  ύστερα  από 

σύμφωνη γνώμη  της  οικείας Λιμενικής Αρχής,  ούτως ώστε αυτή  να προβαίνει  στην 

βεβαίωση  και  είσπραξη  των  λιμενικών  τελών  από  τους  υπόχρεους  στην  καταβολή 

τους. 

   γ)  Να  προβαίνουν  στον  έλεγχο  και  καταγραφή  των  ελλιμενισμένων  στην 

περιοχή τους σκαφών και να ενημερώνουν εγγράφως την οικεία Λιμενική Αρχή για 

την  από  αυτή  βεβαίωση  και  είσπραξη  των  αναλογούντων  λιμενικών  τελών, 

δεδομένου  ότι  ορισμένες  κατηγορίες  σκαφών  αναψυχής  απαλλάσσονται  της 

υποχρέωσης λήψης απόπλου σε κάθε λιμάνι προσέγγισης. 

 5.  Τα  πιο  πάνω  τέλη  είναι  ανταποδοτικά  και  θα  αναλώνονται  αποκλειστικά 

από  τους  φορείς  διοίκησης  και  εκμετάλλευσης  των  λιμένων  για  την  εκτέλεση, 

συντήρηση  και  βελτίωση  των  λιμενικών  έργων,  εγκαταστάσεων  και  των 

παρεχομένων λιμενικών υπηρεσιών προς τους χρήστες. 

 6.  Από  την  έναρξη  ισχύος  της  παρούσας  καταργείται  η  υπ`  αριθμ. 

3422.27/26/96/30.4.1996 (ΦΕΚ 326/Β΄) όμοιά της. 

 7. H  απόφαση αυτή  να  δημοσιευθεί  στην  Εφημερίδα  της Κυβερνήσεως  και  η 

ισχύς της αρχίζει από 1ης Μαΐου 2006. 

Πειραιάς, 2 Μαρτίου 2006 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ             ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ            




