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ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη του Συνδέσμου 
ΘΕΜΑ: Νέος Γενικός Κανονισμός Λιμένων αριθ. 38 
1. Σας γνωρίζουμε ότι έγιναν αποδεκτές οι από μακρού χρόνου διατυπωθείσες προτάσεις του 

Συνδέσμου μας προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  για: 
1.1. την αύξηση του ολικού μήκους των μικρών σκαφών ανοικτού τύπου (ΟΡΕΝ), που μπορούν να 

εκμισθώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθ. 38, από τα δέκα 
(10) στα δώδεκα (12) μέτρα και 

1.2. την τροποποίηση, προς το επιεικέστερο, των διατάξεων  που προβλέπουν την αφαίρεση της 
βεβαίωσης συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων (πρώην άδειας)  για την εκμίσθωση μηχανοκίνητων 
λέμβων και ταχύπλοων σκαφών σε περίπτωση τέλεσης παραβάσεων του πιο πάνω Κανονισμού 

2. Συγκεκριμένα στο Φ.Ε.Κ. 2390 B΄/19-6-2019 δημοσιεύτηκε η αριθ. 2133.1/43348/2019 
Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία αντικαταστάθηκαν, 
κωδικοποιήθηκαν και προσαρμόστηκαν οι διατάξεις του πιο πάνω Κανονισμού. 

3. Εκτός από τις πιο πάνω μεταβολές είναι υποχρεωτική πλέον,από την 19 Σεπτεμβρίου 2019,και 
η ασφάλιση των μηχανοκίνητων λέμβων,  εκτός από τα ταχύπλοα σκάφη που προβλεπόταν αρχικά. 

4. Παρατίθεται πιο κάτω η σχετική με την ασφάλιση νέα διάταξη: 
«ε. Έχει καλύψει με ιδιωτική ασφάλιση φορέα, πουλειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, τους 

κινδύνους της αστικής ευθύνης του ιδίου, των μισθωτών, του κατόχουκαι οιωνδήποτε προστηθέντων 
ή υπευθύνων των εκμισθούμενων μηχανοκίνητων λέμβων έναντι τρίτων γιαθάνατο, σωματικές 
βλάβες, υλικές ζημιές και πρόκλησηρύπανσης. Τα ποσά της ασφαλιστικής κάλυψης για 
κάθεεκμισθούμενη μηχανοκίνητη λέμβο δεν είναι κατώτερααπό αυτά που προβλέπονται από τις 
συναφείς διατάξειςτου ν. 4256/2014 (Α΄92), όπως ισχύει. Για την ασφαλιστική κάλυψη κάθε 
εκμισθούμενου ταχυπλόου σκάφουςεφαρμόζονται οι συναφείς διατάξεις του ν. 4256/2014(Α΄92), 
όπως ισχύει». 

5. Οι πιο πάνω νέες ρυθμίσεις σε συνδυασμό με τις διατάξεις του π.δ. 74/2018 (βενζινοκίνηση 
επαγγελματικών σκαφών μέχρι 12 μέτρα και μεταφορικής ικανότητας μέχρι 12 επιβάτες) που και 
αυτό αποτέλεσε πρόταση του Συνδέσμου θεωρούμε ότι θα προσδώσουν σημαντική ώθηση στον 
τομέα της κατασκευής και εμπορίας των σκαφών αλλά θα διευκολύνουν και τους εν δυνάμει 
πελάτες μας οι οποίοι επιθυμούσαν/θούν να δραστηριοποιηθούν με βενζινοκίνητα σκάφη/πλοία 
στον τομέα της θαλάσσιας αναψυχής. 

6. Για διευκόλυνσή σας επισυνάπτεται και το σχετικό Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως – 
Φ.Ε.Κ. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Για το Δ.Σ./ΣΕΚΑΠΛΑΣ-ΠΕΕΥ 
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