
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. 2133.1/49509/2020 
Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού 

Λιμένων υπ’ αρ. 16 «Για τα θαλάσσια ταξί». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περ. α) του άρθρου 156 του Κώδικα Δημοσίου 

Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον 
του ν.δ. 187/1973 (Α’ 261), όπως ισχύει,

β) του άρθρου 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 102), όπως ισχύει,

γ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (Α’ 114),

δ) της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 16 του π.δ. 13/2018 
«Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής» (Α’ 26), όπως ισχύει,

ε) του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121), όπως ισχύει,

στ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως ισχύει.

2. Την υπ’ αρ. 2811.8/45984/2020/16-7-2020 εισήγηση 
της ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ, σύμφωνα με την οποία από τις διατά-
ξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Πρώτο
Εγκρίνουμε την παρακάτω τροποποίηση του Γενικού 

Κανονισμού Λιμένων υπ’ αρ. 16 «Για τα θαλάσσια ταξί» 
(Β’ 795/1995), ως ισχύει.

Τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων 
υπ’ αρ. 16 «Για τα θαλάσσια ταξί»

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περ. α) του άρθρου 156 του Κώδικα Δημοσίου 

Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον 
του ν.δ. 187/1973 (Α’ 261), όπως ισχύει,

β) του ν.δ. 444/1970 «Περί αρμοδιοτήτων Λιμενικού 
Σώματος και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας των Σω-
μάτων Ασφαλείας» (Α’ 39), όπως ισχύει,

γ) του άρθρου 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 102), όπως ισχύει,

δ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (Α’ 114),

ε) της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 16 του π.δ. 13/2018 
«Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής» (Α’ 26), όπως ισχύει,

στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121), όπως ισχύει,

ζ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο Μόνον
Τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων 
υπ’ αρ. 16

Ο Γενικός Κανονισμός Λιμένων αρ. 16 «Για τα θαλάσσια 
ταξί» που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 3131.2/22/08-08-1997 
(Β’ 795/1997) απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυ-
τιλίας τροποποιείται εν μέρει ως ακολούθως:

α) Η περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«α) το πλοίο:
αα) να είναι εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα για την 

κατηγορία του πιστοποιητικά αξιοπλοΐας σε ισχύ,
αβ) να είναι κόρων ολικής χωρητικότητας άνω των 

πέντε (5) και ολικού μήκους άνω των έξι (6) μέτρων,
αγ) να αναπτύσσει ταχύτητα μεγαλύτερη από είκοσι 

(20) κόμβους, υπό ευνοϊκές καιρικές συνθήκες
αδ) να μεταφέρει μέχρι οκτώ (8) κατ’ ανώτατο όριο 

επιβάτες, διαθέτοντας για αυτούς μόνιμα στεγασμένο 
κατά το χειμώνα και σκιαζόμενο κατά το θέρος χώρο».

β) Η παρ. 4 του άρθρου 3, αντικαθίσταται ως εξής:
«Εφόσον ο αναγγέλλων είναι νομικό πρόσωπο, οι προ-

ϋποθέσεις και τα προσόντα που ισχύουν για τα φυσικά 
πρόσωπα θα πρέπει να συντρέχουν στον νόμιμο εκπρό-
σωπο του νομικού προσώπου από τον οποίο αναλαμβά-
νονται και υπογράφονται όλες οι ενέργειες και διαδικασί-
ες, ενώ η βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων 
της παρ. 7, εκδίδεται στο όνομα του νομικού προσώπου.

Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλονται επιπρόσθετα:
α. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του καταστατικού της 

εταιρείας, μετά όλων των τυχόν τροποποιήσεων του, το 
οποίο προβλέπει την εκτέλεση τέτοιων εργασιών,

β. πρόσφατο (εντός εξαμήνου) πιστοποιητικό ή βεβαί-
ωση από την αρμόδια, κατά περίπτωση, Υπηρεσία, από 
το/ην οποίο/α να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος του 
νομικού προσώπου και

γ. υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/1986 
(Α’ 75), του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώ-
που, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρ-
μόδια Αρχή, στην οποία δηλώνεται ότι:

“(Επωνυμία νομικού προσώπου) διαθέτει την υπ’ αρ. 
…………………………. δήλωση έναρξης εργασιών, για 
τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, η οποία έχει χορηγηθεί 
από τη Δ.Ο.Υ. ……………. και δεν τελεί υπό πτώχευση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό, συνδιαλλαγή, αναγκαστική δι-
αχείριση, εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση, και 
ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση για να τεθεί σε κάποια από 
τις παραπάνω καταστάσεις”».

γ) Η παρ. 10 του άρθρου 3, αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση αλλαγής κυριότητας νομίμως δραστη-

ριοποιούμενου θαλάσσιου ταξί, το δικαίωμα δραστηρι-
οποίησής του μεταβιβάζεται ελεύθερα, για όσο χρόνο 
το πλοίο δραστηριοποιείται ως θαλάσσιο ταξί, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού. Για την κατά τα 
ανωτέρω μεταβίβαση πρέπει να πληρούνται οι προϋπο-
θέσεις της παρ. 2. O νέος πλοιοκτήτης υποβάλλει στη Λι-
μενική Αρχή την αναγγελία της παρ. 2, συνυποβάλλοντας 
τα δικαιολογητικά της παρ. 3 και καταβάλλοντας τα ποσά 
του πρώτου εδαφίου της παρ. 7. Σε περίπτωση νομικού 
προσώπου πρέπει να πληρούνται και οι προϋποθέσεις 
της παρ. 4. Εντός πενήντα (50) ημερών από την υποβολή 
της αναγγελίας και εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋ-
ποθέσεις, η Λιμενική Αρχή αφαιρεί την παλαιά βεβαίω-
ση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων ή ανακαλεί την 
παλαιά άδεια και εκδίδει βεβαίωση συνδρομής νομίμων 
προϋποθέσεων στο όνομα του δικαιούχου.».

δ) Η παρ. 1 του άρθρου 11, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. α) Άδειες θαλασσίων ταξί που έχουν ανανεωθεί 

σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. α) του άρθρου 
12 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων υπ’ αρ. 16 «Για τα 
θαλάσσια ταξί», όπως αυτός εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 
3131.2/22/97/11- 8-1997 απόφαση του Υπουργού Εμπο-
ρικής Ναυτιλίας (Β’ 795/1997), εξακολουθούν να ισχύουν 
μέχρι την ημερομηνία λήξης τους, τηρουμένων των προ-
ϋποθέσεων της παρ. 8 του άρθρου 3. Μετά την λήξη της 
ισχύος τους το πλοίο συνεχίζει να δραστηριοποιείται ως 
θαλάσσιο ταξί, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 3, πλην των υποπερ. αβ) και. αγ) της παρ. 2 του 
ίδιου άρθρου.

β) Άδειες θαλασσίων ταξί που έχουν εκδοθεί σύμφωνα 
με τις εκάστοτε προϊσχύουσες διατάξεις του παρόντος, 
εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την ημερομηνία λήξης 
τους, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παρ. 8 του 
άρθρου. 3. Μετά την λήξη της ισχύος τους, το πλοίο συ-
νεχίζει να δραστηριοποιείται ως θαλάσσιο ταξί, εφόσον 
πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3.

γ) Στις περ. α) και β) εκδίδεται η βεβαίωση του δεύτε-
ρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 3, χωρίς την κατα-
βολή των ποσών του πρώτου εδαφίου της παρ. 7 του 
ίδιου άρθρου.

δ)Θαλάσσια ταξί εφοδιασμένα με βεβαίωση συνδρο-
μής νομίμων προϋποθέσεων, που έχει εκδοθεί σε αντι-
κατάσταση αδειών της περ. α) ή της περ. β), συνεχίζουν 
να δραστηριοποιούνται, εφόσον πληρούνται οι προϋπο-
θέσεις της περ. α) ή της περ. β), αντίστοιχα, τηρουμένων 
των προϋποθέσεων της παρ. 8 του άρθρου 3.

ε) Θαλάσσια ταξί εφοδιασμένα με βεβαίωση συνδρο-
μής νομίμων προϋποθέσεων, που έχει εκδοθεί σύμφωνα 
με τις εκάστοτε προϊσχύουσες διατάξεις του παρόντος, 
συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται, εφόσον πληρούνται 
οι προϋποθέσεις του άρθρου 3, τηρούμενων των προϋ-
ποθέσεων της παρ. 8 του ίδιου άρθρου.

στ) To ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A’ του Γενικού Κανονισμού Λιμένων 
αριθμ. 16 αντικαθίσταται ως εξής:
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  Πειραιάς, 27 Ιουλίου 2020

Ο Αρχηγός

Αντιναύαρχος Λ.Σ. Θεόδωρος ΚΛΙΑΡΗΣ

Άρθρο Δεύτερο
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 27 Ιουλίου 2020

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   
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*02035182508200008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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