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ΘΕΜΑ : «Ασφαλιστική αντιμετώπιση των εκμεταλλευτών πλοίων αναψυχής πάνω από 10
κόρους »
Υπό την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 1 ν. 1027/80 στην υποχρεωτική ασφάλιση του
πρώην ΤΕΒΕ υπήγοντο οι εκμεταλλευτές σκαφών αναψυχής, περιλαμβανομένων και των
πλοίων άνω των 10 κόρων με όποια μορφή επιχείρησης και αν δραστηριοποιούντο. Και
τούτο επειδή η εκμετάλλευση σκάφους είναι εμπορική πράξη σύμφωνα με το άρθρο 1 του
Εμπορικού Νόμου σε συνδυασμό με τα άρθρα 2 και 3 του ΒΔ "περί εμποροδικείων", με
προεξέχον στοιχείο αυτό της επιδίωξης εμπορικού κέρδους, έχει δε χαρακτηριστεί ρητά ως
επαγγελματική δραστηριότητα και με τις διατάξεις του Ν. 438/1976.
Το ασφαλιστικό αυτό καθεστώς εξακολουθεί μέχρι και σήμερα καθώς οι εκμεταλλευτές
σκαφών, περιλαμβανομένων και των πλοίων άνω των 10 κόρων υπάγονται στην
υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ ως ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ 258/2005.

Σύμφωνα με την ακολουθούμενη από το πρώην ΤΑΝΠΥ και στη συνέχεια από το
ΤΑΝΤΠ – ΟΑΕΕ ασφαλιστική πρακτική, οι ιδιοκτήτες – εκμεταλλευτές πλοίων αναψυχής
πάνω από 10 κόρους υπάγονται στην υποχρεωτική του ασφάλιση. Η πρακτική αυτή
1

ΑΔΑ: ΒΕΥ54691Ω3-5ΓΦ
βασίστηκε στην ερμηνεία των καταστατικών του διατάξεων από τις οποίες προβλέπεται η
υπαγωγή στην ασφάλισή του των διαχειριστών πλοίων επιβατηγών ή φορτηγών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι ο «εκμεταλλευτής πλοίου άνω των 10 κόρων»
θεωρείται ασφαλιζόμενο πρόσωπο και στον ΟΑΕΕ και στο ΤΑΝΤΠ – ΟΑΕΕ, το
Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, προκειμένου να αρθούν οι αμφισβητήσεις ως προς
τον αρμόδιο για την υπαγωγή τους φορέα με την αρ.732/συν.30/20-12-2012 απόφασή του
αποφάσισε:

► Την ασφάλιση στον ΟΑΕΕ των εκμεταλλευτών πλοίων αναψυχής πάνω από 10
κόρους σύμφωνα και με την ισχύουσα νομοθεσία.

► Πρόσωπα που υπήχθησαν στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΤΑΝΤΠ - ΟΑΕΕ ως
ασκούντες την προαναφερθείσα δραστηριότητα εξακολουθούν να ασφαλίζονται σε αυτό.
Σε περίπτωση παράλληλης ασφάλισής τους για την ίδια ως άνω δραστηριότητα στον
ΤΑΝΤΠ – ΟΑΕΕ και στον ΟΑΕΕ διαγράφονται από τα Μητρώα ασφάλισης του
τελευταίου από την ημερομηνία που για τη δραστηριότητα αυτή υπήχθησαν στην
ασφάλιση του ΤΑΝΤΠ - ΟΑΕΕ, τυχόν δε καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές
επιστρέφονται ως αχρεωστήτως εισπραχθείσες.

Για την ενιαία εφαρμογή της προαναφερθείσας απόφασης ΔΣ ΟΑΕΕ διευκρινίζονται τα
ακόλουθα:

● Κατά τον Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου πλοίο είναι κάθε σκάφος καθαρής
χωρητικότητας τουλάχιστον 10 κόρων προορισμένο να κινείται αυτοδύναμα στη θάλασσα.
Η χωρητικότητα του πλοίου προκύπτει από το έγγραφο εθνικότητάς του.

● Εκμεταλλευτές πλοίων άνω των 10 κόρων θα ασφαλίζονται στο εξής στον ΟΑΕΕ.

● Οι ήδη ασφαλισμένοι για τη δραστηριότητα αυτή στο ΤΑΝΤΠ - ΟΑΕΕ συνεχίζουν την
ασφάλισή τους σε αυτό. Σε περίπτωση που έχει χωρήσει ασφάλιση για την ίδια
δραστηριότητα και για το ίδιο χρονικό διάστημα και στον ΟΑΕΕ (εκμετάλλευση πλοίων άνω
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των 10 κόρων) διαγράφονται από τα Μητρώα Ασφαλισμένων του από την ημερομηνία που
ασφαλίστηκαν στο ΤΑΝΤΠ- ΟΑΕΕ και επιστρέφονται ασφαλιστικές εισφορές ως
αχρεωστήτως καταβληθείσες. Για τη διαγραφή τους το αρμόδιο περιφερειακό τμήμα αναζητεί
αυτεπάγγελτα σχετική βεβαίωση από το ΤΑΝΤΠ- ΟΑΕΕ.

Παρακαλούμε να λάβει γνώση ενυπόγραφα της παρούσης το προσωπικό της μονάδας
σας.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ OAEE
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ
Ακριβές Αντίγραφο
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
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