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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νο 4
«Σύνοψη υποχρεώσεων ασφάλισης αστικής ευθύνης
σκαφών αναψυχής σύμφωνα με το Ν. 2743/99»
Ο Νόμος 2743/99 επέβαλε την υποχρέωση ασφάλισης της αστικής ευθύνης
προς τρίτους και επιβαίνοντες, για τα περισσότερα σκάφη αναψυχής κατά την
μετακίνηση και κυκλοφορία τους στη θάλασσα.
Ο πρακτικός τρόπος αναγνώρισης των σκαφών τα οποία εμπίπτουν στην
παραπάνω υποχρέωση του Νόμου 2743 είναι ο ακόλουθος :
Ένα σκάφος αναψυχής έχει υποχρέωση να είναι ασφαλισμένο για την αστική
ευθύνη προς τρίτους και επιβαίνοντες εφόσον :
1. η χρήση του γίνεται για επαγγελματικούς σκοπούς ανεξάρτητα
από το μέγεθος ή τον τύπο του.
2. έχει ολικό μήκος μεγαλύτερο από 7,00 μέτρα ανεξάρτητα από την
χρήση και τον τύπο του.
3. είναι ταχύπλοο ανεξάρτητα από το την χρήση και το μέγεθος του.
Προς διευκόλυνση αναγνώρισης των ταχυπλόων, ακολούθως παρατίθεται ο
ορισμός των ταχυπλόων σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λιμένος
Πειραιώς (αρ. 22/2000), ο οποίος έχει εφαρμογή σε όλα τα λιμάνια της
Ελληνικής Επικράτειας.
Ένα σκάφος χαρακτηρίζεται Ταχύπλοο εφόσον έχει κάποιο από τα παρακάτω
τεχνικά χαρακτηριστικά - γνωρίσματα.
1. Ανεξάρτητα από τύπο ή υλικό κατασκευής εάν φέρει :
-

Εξωλέμβια μηχανή άνω των 30ΗΡ ή
Εσω/εξωλέμβια βενζινομηχανή άνω των 40ΗΡ ή
Εσωλέμβια πετρελαιομηχανή άνω των 70ΗΡ

2. Φουσκωτό στο σύνολό του ή μέρος του, ανεξάρτητα από υλικό
κατασκευής είναι διπλής ή πολλαπλής γάστρας ή γάστρας τύπου V εάν
φέρει :
-

Εξωλέμβια μηχανή άνω των 15ΗΡ ή
Εσω/εξωλέμβια βενζινομηχανή άνω των 30ΗΡ ή
Εσωλέμβια πετρελαιομηχανή άνω των 50ΗΡ

3. Ανεξάρτητα από τύπο ή υλικό κατασκευής εάν φέρει :
Μηχανή άνω των 15ΗΡ και σύστημα πρόωσης με υδραυλική αντίδραση
(water jet).
4. Θαλάσσιο μοτοποδήλατο (jet ski)
5. Hover craft
Σημειώνεται ότι σκάφη με κινητήρες ίσης ιπποδύναμης
προαναφερόμενες ανά κατηγορία δεν χαρακτηρίζονται ταχύπλοα.
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