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Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου καθορίζουν το 
πλαίσιο παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, συναφών ευκολιών και συναφών υπηρεσι−
ών εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ενσωματώνοντας 
συγχρόνως τις Οδηγίες 2002/19/ΕΚ, 2002/20/ΕΚ, 2002/21/
ΕΚ, 2002/22/ΕΚ και 2002/77/ΕΚ όπως τροποποιήθηκαν 
σύμφωνα με τις Οδηγίες 2009/136/ΕΚ και 2009/ 140/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

2. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εμπίπτουν 
τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα δί−
κτυα και οι μεμονωμένοι σταθμοί ραδιοεπικοινωνιών 
της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδι−
οερασιτέχνη μέσω δορυφόρου και όσα χρησιμοποιού−
νται αποκλειστικώς για πειραματικούς ή ερευνητικούς 
σκοπούς και για επίδειξη, καθώς και της υπηρεσίας 
ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB). Οι αρμοδιότητες της 
Ε.Ε.Τ.Τ. που καθορίζονται στο άρθρο 12 περίπτωση κ΄, 
του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και για τα δίκτυα 
και τους μεμονωμένους σταθμούς ραδιοεπικοινωνιών 
της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδι−
οερασιτέχνη μέσω δορυφόρου, τα δίκτυα και μεμονω−
μένους σταθμούς που χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς 
για πειραματικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και για επί−

δειξη, τους σταθμούς της υπηρεσίας ζώνης συχνοτήτων 
πολιτών (CB), καθώς και για τα κρατικά δίκτυα ηλε−
κτρονικών επικοινωνιών, εξαιρουμένων των δικτύων και 
εγκαταστάσεων των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων 
Ασφαλείας, του Λιμενικού Σώματος και της Ε.Υ.Π.. Για 
τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών η Ε.Ε.Τ.Τ. 
δεν έχει αρμοδιότητα επιβολής κυρώσεων. Εάν κατά τον 
έλεγχο διαπιστωθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ. ότι οι παρεμβολές 
προέρχονται από κρατικό δίκτυο, η Ε.Ε.Τ.Τ. ενημερώνει 
άμεσα το φορέα του κρατικού δικτύου για την άρση 
της παρεμβολής, καθώς και το Υπουργείο Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων.

Οι αρμοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ. που καθορίζονται στο 
άρθρο 12 περίπτωση λα΄ εφαρμόζονται και για τα δίκτυα 
και τους μεμονωμένους σταθμούς ραδιοεπικοινωνιών 
της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδι−
οερασιτέχνη μέσω δορυφόρου, τα δίκτυα και μεμονω−
μένους σταθμούς που χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς 
για πειραματικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και για επί−
δειξη, τους σταθμούς της υπηρεσίας ζώνης συχνοτήτων 
πολιτών (CB), καθώς και για τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρο−
νικών επικοινωνιών, εφόσον κατά περίπτωση απαιτείται, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται:
α) Στο περιεχόμενο και τη σχετική με το περιεχόμενο 

του οπτικοακουστικού τομέα πολιτική.
β) Στην αναλογική τηλεόραση και ραδιοφωνία ελεύ−

θερης λήψης, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί 
εποπτείας και ελέγχου της χρήσης του φάσματος ρα−
διοσυχνοτήτων και επιβολής των σχετικών κυρώσεων 
και του εδαφίου ιβ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4. 
Στην εξαίρεση αυτή δεν περιλαμβάνεται η υποδομή 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιμοποιείται για 
τη μεταφορά ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σήματος 
μέχρι το σημείο εκπομπής, καθώς και οι υποχρεώσεις 
των επιχειρήσεων για μεταφορά σήματος και παροχή 
πρόσθετων ευκολιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 73.
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4. Στο άρθρο 11 του ν. 3471/2006, προστίθεται παρά-
γραφος 8, ως εξής:

«8. Η Α.Π.Δ.Π.Χ. ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την ε-
φαρμογή του Κανονισμού 2006/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 364,
9.12.2004) στον τομέα της μη ζητηθείσας επικοινωνίας.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η κ.υ.α. Ζ1-827/2006
(Β΄1086, 9.8.2006), όπως ισχύει.»

Άρθρο 173

1. Ο τίτλος του άρθρου 12 του ν. 3471/2006 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Ασφάλεια Επεξεργασίας».
2. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3471/2006

προστίθενται παράγραφοι 3 έως 10, ως εξής:
«3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του ν. 2472/1997,

όπως ισχύει, με τα μέτρα του παρόντος άρθρου κατ’ ελά-
χιστον:
α) εξασφαλίζεται ότι πρόσβαση σε δεδομένα προσωπι-

κού χαρακτήρα μπορεί να έχει μόνον εξουσιοδοτημένο
προσωπικό για νομίμως εγκεκριμένους σκοπούς,
β) προστατεύονται τα αποθηκευμένα ή διαβιβασθέντα

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τυχαία ή παράνο-
μη καταστροφή, τυχαία απώλεια ή αλλοίωση και από μη
εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, συμπερι-
λαμβανομένης της αποθήκευσης, πρόσβασης ή αποκά-
λυψης και
γ) διασφαλίζεται η εφαρμογή πολιτικής ασφάλειας σε

σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χα-
ρακτήρα. Συναφείς ειδικές διατάξεις, καθώς και Κανονι-
σμοί Ανεξαρτήτων Αρχών, εξακολουθούν να ισχύουν.

4. Οι αρμόδιες αρχές εκδίδουν συστάσεις σχετικά με
βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά το επίπεδο ασφαλείας
το οποίο πρέπει να επιτυγχάνεται με τα μέτρα των προη-
γούμενων παραγράφων.

5. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, ο φορέας παροχής διαθέσιμων στο κοινό υ-
πηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών γνωστοποιεί α-
μελλητί την παραβίαση στην Α.Π.Δ.Π.Χ. και στην
Α.Δ.Α.Ε.. Η γνωστοποίηση προς τις αρμόδιες αρχές πε-
ριλαμβάνει κατ’ ελάχιστον περιγραφή της φύσης της πα-
ραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των
σημείων επαφής από τα οποία μπορούν να αποκτηθούν
περισσότερες πληροφορίες. Περιγράφονται επίσης οι
συνέπειες της παραβίασης και τα μέτρα που προτάθηκαν
ή λήφθηκαν από τον φορέα για την αντιμετώπιση της πα-
ραβίασης.

6. Όταν η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρα-
κτήρα ενδέχεται να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στα δε-
δομένα προσωπικού χαρακτήρα ή την ιδιωτική ζωή του
συνδρομητή ή άλλου ατόμου, ο φορέας ενημερώνει α-
μελλητί για την παραβίαση αυτή και τον θιγόμενο συν-
δρομητή ή το θιγόμενο άτομο. Η ενημέρωση του προη-
γούμενου εδαφίου περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον περι-
γραφή της φύσης της παραβίασης δεδομένων προσωπι-
κού χαρακτήρα και των σημείων επαφής από τα οποία
μπορούν να αποκτηθούν περισσότερες πληροφορίες,
καθώς και συστάσεις που δύνανται να περιορίσουν ενδε-
χόμενα δυσμενή αποτελέσματα της παραβίασης δεδο-
μένων προσωπικού χαρακτήρα.

7. Η ενημέρωση του θιγόμενου συνδρομητή ή του θι-

πικού χαρακτήρα δεν είναι αναγκαία, εάν ο φορέας έχει
αποδείξει κατά ικανοποιητικό τρόπο στις αρμόδιες αρ-
χές, ότι έχει εφαρμόσει τα κατάλληλα τεχνολογικά μέ-
τρα προστασίας και ότι τα μέτρα αυτά εφαρμόσθηκαν
για τα δεδομένα που αφορούσε η παραβίαση της ασφά-
λειας. Αυτά τα τεχνολογικά μέτρα προστασίας πρέπει,
κατ’  ελάχιστον, να περιλαμβάνουν ασφαλή κρυπτογρά-
φηση των δεδομένων, ώστε να μην είναι δυνατή η μη ε-
ξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Αν ο φορέας δεν έχει προ-
βεί σε ενημέρωση σύμφωνα με την παράγραφο 6 του πα-
ρόντος άρθρου, οι αρμόδιες αρχές, αφού εξετάσουν τις
πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις της παραβίασης, δύνα-
νται να του ζητήσουν να το πράξει.

8. Με κοινή πράξη τους, η Α.Π.Δ.Π.Χ. και η Α.Δ.Α.Ε.
δύνανται να εκδίδουν οδηγίες σχετικά με τις περιστά-
σεις κατά τις οποίες απαιτείται από τον φορέα η γνω-
στοποίηση των παραβιάσεων δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, το μορφότυπο της εν λόγω γνωστοποίησης,
καθώς και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνεται η
γνωστοποίηση αυτή.

9. Οι φορείς που παρέχουν διαθέσιμες στο κοινό υπη-
ρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών τηρούν αρχείο παρα-
βιάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περι-
λαμβάνει την περιγραφή των σχετικών περιστατικών, τα
αποτελέσματά τους και τις διορθωτικές ενέργειες στις
οποίες προέβησαν, με στοιχεία επαρκή ώστε να δύνα-
νται οι αρμόδιες αρχές να διαπιστώνουν τη συμμόρφωση
με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Το εν λόγω αρ-
χείο περιλαμβάνει μόνον τις πληροφορίες που απαιτού-
νται προς το σκοπό αυτόν.

10. Για τη διαχείριση των παραβιάσεων δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου, οι αρμόδιες αρχές ενημερώνονται α-
μοιβαία για τα μέτρα που προτίθενται να λάβουν.»

3. Η παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3471/2006 αναριθμεί-
ται ως παράγραφος 11. 

ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Άρθρο 174
Σκοπός

Σκοπός των διατάξεων των άρθρων 176 έως και 186
είναι η ανάπτυξη, η οργάνωση και η εποπτεία δραστηριο-
τήτων και επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας στο πε-
δίο του Αλιευτικού Τουρισμού, με επιδίωξη τη στήριξη
του αλιευτικού εισοδήματος και της τοπικής οικονομίας,
στο πλαίσιο εμπλουτισμού και διαφοροποίησης του εγ-
χώριου τουριστικού προϊόντος, καθώς και αύξησης της
ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητάς του.

Άρθρο 175
Ορισμοί

1. Αλιευτικός Τουρισμός είναι ειδική μορφή Τουρισμού
Υπαίθρου η οποία συνίσταται στο σύνολο των δραστη-
ριοτήτων παροχής επιχειρηματικά οργανωμένων τουρι-
στικών υπηρεσιών και αγαθών, που συνδέονται με την α-
λιευτική, σπογγαλιευτική και υδατοκαλλιεργητική παρα-
γωγή, το πολιτιστικό περιβάλλον των αλιευτικών κοινο-
τήτων, τις αλιευτικές, τις σπογγαλιευτικές και τις υδατο-

γόμενου ατόμου για την παραβίαση δεδομένων προσω- καλλιεργητικές ασχολίες και τις αντίστοιχες πρακτικές

margarita
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και τα τοπικά έθιμα, που σχετίζονται με αυτές, τα τοπικά
προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα και τοπική γαστρο-
νομία σε σχέση με την αλιεία, την σπογγαλιεία και την υ-
δατοκαλλιέργεια, τη διοργάνωση γιορτών και εκδηλώσε-
ων στις αγροτικές και αλιευτικές περιοχές με βάση τα
τοπικά έθιμα, τον τοπικό πολιτισμό και τις τοπικές παρα-
δόσεις.

2. Ο Αλιευτικός Τουρισμός περιλαμβάνει επίσης:
α. την επίδειξη τεχνικών αλιείας, σπογγαλιείας, και

μεθόδων εκτροφής και καλλιέργειας υδρόβιων οργανι-
σμών και της χρήσης συγκεκριμένων μεθόδων και εργα-
λείων από τους ίδιους τους τουρίστες-επισκέπτες ή και
την άμεση και ενεργό συμμετοχή των τουριστών-επισκε-
πτών σε αυτές τις δραστηριότητες και πρακτικές, τόσο
στον υδάτινο χώρο όσο και σε κατάλληλα διαμορφωμέ-
νους χώρους στην παράκτια, παρόχθια και παραλίμνια
ζώνη,
β. την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, εστίασης σε πα-

ράκτιες, παρόχθιες και παραλίμνιες περιοχές αλιευτικών
κοινοτήτων,
γ. την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης, παρακολούθη-

σης ή συμμετοχής σε δράσεις, ενέργειες ή δραστηριότη-
τες που μπορούν να αναπτυχθούν με στόχο την ψυχα-
γωγία και την απόκτηση γνώσεων και εμπειριών του επι-
σκέπτη-τουρίστα μέσω της επαφής του με την αλιεία και
την σπογγαλιεία και το φυσικό, κοινωνικό και πολιτιστικό
περιβάλλον της και τέλος την διοργάνωση εκπαιδευτι-
κών και επιμορφωτικών σεμιναρίων για όλα τα ανωτέρω.

3. Επιχείρηση Αλιευτικού Τουρισμού, είναι κάθε επιχεί-
ρηση η οποία παρέχει τις υπηρεσίες των παραγράφων 1
και 2 του παρόντος άρθρου και πρέπει: α) να ανήκει σε ε-
παγγελματία αλιέα ή επαγγελματίες αλιείς ή συνεταιρι-
σμούς αυτών ή υδατοκαλλιεργητές ή το κεφάλαιό της να
ανήκει τουλάχιστον κατά 50% σε επαγγελματία αλιέα ή
επαγγελματίες αλιείς ή συνεταιρισμούς αυτών ή υδατο-
καλλιεργητές και β) να χρησιμοποιεί επαγγελματικά αλι-
ευτικά ή και σπογγαλιευτικά σκάφη που είναι επίσημα
καταχωρισμένα στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο ή στο Μη-
τρώο Αλιευτικών σκαφών Εσωτερικών Υδάτων.

4. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νό-
μου, επαγγελματίας αλιέας θεωρείται οποιοδήποτε φυ-
σικό πρόσωπο που είναι νόμιμος κάτοχος επαγγελματι-
κού αλιευτικού ή σπογγαλιευτικού σκάφους έστω και σε
ποσοστό και το σκάφος είναι καταχωρισμένο στο Εθνικό
Αλιευτικό Μητρώο ή στο Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών Ε-
σωτερικών Υδάτων και διεξάγει ατομικά ή σε συνεργα-
σία με άλλα πρόσωπα τη δραστηριότητα της επαγγελμα-
τικής αλιείας ή της σπογγαλιείας ή τη σύλληψη ή την
καλλιέργεια ή τη συγκομιδή υδροβίων οργανισμών σε
γλυκά, υφάλμυρα ή θαλάσσια ύδατα, για εμπορικούς
σκοπούς.

Άρθρο 176
Αδειοδότηση δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων

Αλιευτικού Τουρισμού

1. Προκειμένου μια επιχείρηση Αλιευτικού Τουρισμού
να ασκήσει νομίμως οποιαδήποτε δραστηριότητα του
άρθρου 177 , εκτός από τις δραστηριότητες του εδαφίου
α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 177 , θα πρέπει να δια-
θέτει όλες τις σχετικές με τη δραστηριότητα αυτή προ-
βλεπόμενες άδειες ή μπορεί να συνεργαστεί με νόμιμα
αδειοδοτημένους παρόχους της υπηρεσίας αυτής.

στην Ειδική Άδεια Αλιευτικού Τουρισμού του άρθρου
181.

2. Συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων Αλιευτικού Τουρι-
σμού και τουριστικών γραφείων, ταξιδιωτικών οργανι-
σμών ή διοργανωτών οργανωμένων ταξιδιών ή οποιασ-
δήποτε άλλης επιχείρησης, για παροχή στους πελάτες
τους αντιστοίχων τουριστικών υπηρεσιών για δραστη-
ριότητες του άρθρου 177 είναι απολύτως άκυρες, αν η ε-
πιχείρηση που πρόκειται να παράσχει υπηρεσίες για
δραστηριότητες του άρθρου 177 δεν διαθέτει σε ισχύ
την Ειδική Άδεια Αλιευτικού Τουρισμού του άρθρου 183. 

3. Η αδειοδότηση των δραστηριοτήτων του εδαφίου
α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 177, διέπεται αποκλει-
στικά από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

4. Στο μητρώο τουριστικών επιχειρήσεων, που τηρείται
από τον Ε.Ο.Τ. σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του
ν. 2160/1993, καταχωρούνται και οι Επιχειρήσεις Αλιευ-
τικού Τουρισμού του παρόντος νόμου.

5. Κάθε επιχείρηση Αλιευτικού Τουρισμού μπορεί να
χρησιμοποιεί μικρά λεωφορεία τύπου «βαν», καθώς και
αυτοκίνητα τύπου «4Χ4», νομίμως αδειοδοτημένα στο ό-
νομα της επιχείρησης ή νομίμως μισθωμένα με απλή μί-
σθωση ή με τη διαδικασία leasing, αποκλειστικώς και μό-
νο για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας της και των πε-
λατών της κατά την παροχή των υπηρεσιών της σε δρα-
στηριότητες Αλιευτικού Τουρισμού.

Άρθρο 177
Άσκηση δραστηριοτήτων αλιευτικού τουρισμού

επί αλιευτικών σκαφών

1. Η αλιεία και η σπογγαλιεία, ως δραστηριότητα αλι-
ευτικού τουρισμού, πραγματοποιείται αποκλειστικά από
αλιευτικό ή σπογγαλιευτικό σκάφος καταχωρισμένο στο
Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο ή στο Μητρώο Αλιευτικών
Σκαφών Εσωτερικών Υδάτων εφοδιασμένο αντίστοιχα
με επαγγελματική άδεια αλιείας ή επαγγελματική άδεια
σπογγαλιείας με δυνατότητα επιβίβασης και ενδιαίτησης
σε αυτό ατόμων που δεν ανήκουν στο πλήρωμα, σύμφω-
να με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του παρό-
ντος άρθρου.

2. Ο επαγγελματίας αλιέας, κάτοχος επαγγελματικού
αλιευτικού σκάφους, μπορεί να αναπτύξει επιχειρηματι-
κές δραστηριότητες αλιευτικού τουρισμού, εφόσον αυ-
τές διεξάγονται με τη χρήση επαγγελματικών μέσων και
εξοπλισμού σύμφωνα με τον Αλιευτικό Κώδικα
(ν.δ. 420/1970) και τους εκάστοτε ισχύοντες Γενικούς
Κανονισμούς Λιμένα.

3. Κατά παρέκκλιση από τις εκάστοτε ισχύουσες δια-
τάξεις επιτρέπεται αλιευτικά ή σπογγαλιευτικά σκάφη ε-
φοδιασμένα με επαγγελματική άδεια αλιείας και Ειδική
Άδεια Αλιευτικού Τουρισμού, να χρησιμοποιούνται, για
την επιχειρηματική άσκηση αλιευτικού τουρισμού και να
επιβιβάζονται σε αυτά επισκέπτες-τουρίστες για τη συμ-
μετοχή τους μόνο σε δραστηριότητες αλιευτικού τουρι-
σμού.

Άρθρο 178
Επισκέπτες – τουρίστες αλιευτικού τουρισμού

1. Η άδεια επιβίβασης επισκεπτών-τουριστών σε επαγ-
γελματικό αλιευτικό ή σπογγαλιευτικό σκάφος εκδίδεται
από τη Λιμενική Αρχή που έχει καταγράψει στα οικεία
μητρώα το σκάφος αυτό και εφόσον συμπεριλαμβάνεται
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5. Τα αλιεύματα ανήκουν στον επαγγελματία αλιέα και
μπορούν να διατεθούν προς πώληση σύμφωνα με την ε-
παγγελματική αλιευτική άδεια του σκάφους.

6. Όλα τα επαγγελματικά αλιευτικά και σπογγαλιευτι-
κά σκάφη που έχουν την Ειδική Άδεια Αλιευτικού Τουρι-
σμού συμμορφώνονται, κατά τη χρήση τους, σε δραστη-
ριότητες αλιευτικού τουρισμού, με τις αντίστοιχες απαι-
τήσεις ασφαλείας που ισχύουν για τα τουριστικά σκάφη,
και διαθέτουν το προβλεπόμενο ιατρικό και φαρμακευτι-
κό υλικό, καθώς και τα προβλεπόμενα σωστικά και πυρο-
σβεστικά μέσα.

Άρθρο 181
Ειδική Άδεια Αλιευτικού Τουρισμού

1. Αλιευτικό σκάφος που διατίθεται για δραστηριότη-
τες αλιευτικού τουρισμού εφοδιάζεται με σχετική Ειδική
Άδεια Αλιευτικού Τουρισμού που εκδίδεται και χορηγεί-
ται από τη Λιμενική Αρχή που έχει καταχωρήσει το σκά-
φος στα οικεία μητρώα της.

2. Δικαίωμα υποβολής της αίτησης απόκτησης της Ει-
δικής Άδειας Αλιευτικού Τουρισμού έχει κάθε επαγγελ-
ματίας αλιέας ή σπογγαλιέας κάτοχος αδειοδοτημένου
επαγγελματικού αλιευτικού ή σπογγαλιευτικού σκά-
φους, καθώς και κάθε υδατοκαλλιεργητής και συνεταιρι-
σμός αλιέων που κατέχει αδειοδοτημένο αλιευτικό ή
σπογγαλιευτικό σκάφος.

3. Με προεδρικό διάταγμα αρμοδιότητας των Υπουρ-
γών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
Πολιτισμού και Τουρισμού, καθώς και του κατά περίπτω-
ση αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται μέσα σε έξι μήνες
από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, καθορίζονται
οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη λήψη της Ειδικής Ά-
δειας Αλιευτικού Τουρισμού. Στο προεδρικό αυτό διά-
ταγμα καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές, για την παρακο-
λούθηση και τον έλεγχο, η διαδικασία και τα απαιτούμε-
να δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας, η διάρκεια
ισχύος της, το χρονικό διάστημα εντός του οποίου εκδί-
δεται η άδεια, ο επιτρεπόμενος αλιευτικός και ο ανα-
γκαίος λοιπός εξοπλισμός, τα ελάχιστα χαρακτηριστικά
και οι αναγκαίοι ελάχιστοι χώροι ενδιαίτησης των αλιευ-
τικών σκαφών, οι λεπτομέρειες που αναφέρονται στο
σήμα το οποίο υποχρεούνται να φέρουν τα επαγγελματι-
κά αλιευτικά πλοία που δραστηριοποιούνται στον αλιευ-
τικό τουρισμό, ο μέγιστος αριθμός επιβαινόντων, η μέγι-
στη απόσταση από την ακτή, η ανώτατη χρονική διάρ-
κεια του ταξιδιού, οι καιρικές συνθήκες για την εκτέλεση
προγραμμάτων αλιευτικού τουρισμού, τα αναγκαία μέσα
για την ασφάλεια των επιβαινόντων, καθώς και ζητήματα
της ασφάλισής τους σε περίπτωση ατυχήματος, οι ελά-
χιστες απαιτήσεις για πρόσβαση ατόμων με αναπηρία, ό-
που αυτό είναι δυνατόν, και θέματα σχετικά με την εκτέ-
λεση των προγραμμάτων του αλιευτικού τουρισμού.

4. Η αρμόδια για την έκδοση της Ειδικής Άδειας Αλιευ-
τικού Τουρισμού του παρόντος άρθρου αρχή υποχρεού-
ται εντός μηνός από την έκδοση, ανάκληση ή επαναχο-
ρήγηση της, να ενημερώνει εγγράφως τον ΕΟΤ για την
τήρηση του κεντρικού μητρώου τουριστικών επιχειρήσε-
ων της χώρας.

5. Οι αλιείς κάτοχοι επαγγελματικών αλιευτικών ή και
σπογγαλιευτικών σκαφών που χρησιμοποιούνται σε δρα-
στηριότητες αλιευτικού τουρισμού, πρέπει να ενημερώ-σιμοποιούν οι επιβάτες - τουρίστες.

2. Επισκέπτες - τουρίστες νεώτεροι των 14 ετών πρέ-
πει να συνοδεύονται από ενήλικα.

3. Ατομική άδεια αλιείας για τους επισκέπτες - τουρί-
στες δεν απαιτείται.

4. Τα επαγγελματικά αλιευτικά ή σπογγαλιευτικά σκά-
φη που χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες αλιευτι-
κού τουρισμού, είναι υποχρεωμένα να αποβιβάζουν τους
επιβαίνοντες επισκέπτες - τουρίστες στο λιμένα της επι-
βίβασής τους, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ασφαλείας, υ-
γείας, καιρικών συνθηκών ή άλλα γεγονότα ανωτέρας
βίας.

5. Οι διατάξεις των άρθρων 176 έως και 186 κατισχύ-
ουν οποιασδήποτε αντίθετης διάταξης των Γενικών Κα-
νονισμών Λιμένα.

Άρθρο 179
Περιοχές άσκησης δραστηριοτήτων

αλιευτικού τουρισμού

1. Ο αλιευτικός τουρισμός διεξάγεται εντός της αιγια-
λίτιδας ζώνης της χώρας, καθώς και των πλεύσιμων πο-
ταμών, λιμνών και λιμνοθαλασσών, όπου διενεργείται α-
λιεία, καλλιέργεια και εκτροφή υδρόβιων οργανισμών,
τηρουμένων των διατάξεων για την προστασία της θα-
λάσσιας χλωρίδας και πανίδας, των θαλάσσιων πάρκων
και των υποθαλάσσιων αρχαιολογικών μνημείων.

2. Δραστηριότητες του αλιευτικού τουρισμού δύνανται
να πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, και στη χερσαία
παράκτια, παραλίμνια και παρόχθια ζώνη.

Άρθρο 180
Περίοδοι άσκησης αλιευτικού τουρισμού, μέθοδοι και

μέσα αλιείας, μέτρα ασφαλείας

1. Οι δραστηριότητες του αλιευτικού τουρισμού επί
του σκάφους μπορούν να λαμβάνουν χώρα σε χρονική
περίοδο και περιοχή που δεν υπάρχει απαγόρευση αλιεί-
ας για το χρησιμοποιούμενο εργαλείο, σύμφωνα με τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των Γενικών Κανονισμών
Λιμένα, τους περιορισμούς της αδείας του σκάφους, τις
εντολές, υποδείξεις και απαγορεύσεις της αρμόδιας λι-
μενικής αρχής.

2. Τα σκάφη που χρησιμοποιούνται για την άσκηση
δραστηριοτήτων αλιευτικού τουρισμού μπορούν να α-
σκούν τις δραστηριότητες αυτές καθ’ όλη την διάρκεια
του έτους και στην έκταση που επιτρέπεται από τις σχε-
τικές διατάξεις και την άδεια του σκάφους, καθώς και να
είναι εφοδιασμένα με στέγαστρο, οποιασδήποτε μορ-
φής, για προστασία των επιβαινόντων.

3. Για αλιευτικά, βοηθητικά σκάφη υδατοκαλλιέργειας
και σπογγαλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος λιγότερο από
24 μ., εφαρμόζονται τα άρθρα 20, 21, 22 των υπ’  αριθ.
23 και 26 Γενικών Κανονισμών Λιμένα όπως ισχύουν (Β΄
231 και Β΄ 441).

4. Ο αλιευτικός τουρισμός μπορεί να διεξάγεται χρησι-
μοποιώντας τις αλιευτικές ή τις σπογγαλιευτικές μεθό-
δους και εργαλεία που καθορίζονται τόσο στην αντίστοι-
χη επαγγελματική άδεια αλιείας ή σπογγαλιείας όσο και
στην αντίστοιχη Ειδική Άδεια Αλιευτικού Τουρισμού του
άρθρου 181. Στην Ειδική Άδεια Αλιευτικού Τουρισμού
πρέπει να αναγράφονται τα αλιευτικά εργαλεία που χρη-
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νουν τα έγγραφα τα σχετικά με την ασφάλεια του σκά-
φους. Σε περίπτωση μετατροπών στα σκάφη διακόπτεται
η ισχύς της ειδικής άδειας του παρόντος άρθρου από την
έναρξη των εργασιών μετατροπής και οι πλοιοκτήτες ή
οι εκμεταλλευόμενοι αυτά υποχρεούνται αμέσως μετά
το πέρας των εργασιών αυτών να υποβάλουν εκ νέου αί-
τηση για χορήγηση νέας άδειας. Η ανωτέρω διακοπή γί-
νεται με υπεύθυνη δήλωση του αλιέα κατόχου στην αρ-
μόδια αρχή που χορήγησε την ειδική άδεια του παρό-
ντος άρθρου.

Άρθρο 182
Κυρώσεις

1. Οι παραβάσεις της αλιευτικής νομοθεσίας κατά την
άσκηση της δραστηριότητας του Αλιευτικού Τουρισμού
τιμωρούνται με τις κυρώσεις που προβλέπει το άρθρο 11
του ν.δ 420/1970 (Α΄ 27), όπως αντικαταστάθηκε και ι-
σχύει.

2. Η Ειδική Άδεια Αλιευτικού Τουρισμού μπορεί να α-
νακληθεί για ένα το πολύ έτος, με αιτιολογημένη από-
φαση του οργάνου που την εξέδωσε, εάν ο υπεύθυνος
για το επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος παραβιάζει την
ισχύουσα αλιευτική ή τουριστική νομοθεσία. Η παρούσα
κύρωση επιβάλλεται συμπληρωματικά των ειδικών κυρώ-
σεων που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις της Αλιευτικής και Τουριστικής Νομοθεσίας.
Μετά την πάροδο του χρόνου της ανάκλησης ο ενδιαφε-
ρόμενος δύναται να υποβάλει εκ νέου δικαιολογητικά
και να ακολουθήσει τη διαδικασία για την έκδοση νέας ά-
δειας.

3. Μετά από δύο ανακλήσεις μέσα σε διάστημα πέντε
(5) ετών, δεν επιτρέπεται η χορήγηση της Ειδικής Άδειας
Αλιευτικού Τουρισμού για τον ασκούντα την επιχείρηση
επαγγελματία αλιέα, σπογγαλιέα ή υδατοκαλλιεργητή.

Άρθρο 183
Φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις για τους

αλιείς που παρέχουν υπηρεσίες αλιευτικού τουρισμού

1. Οποιοδήποτε εισόδημα προέρχεται από τον αλιευτι-
κό τουρισμό δηλώνεται και φορολογείται ως αλιευτικό
εισόδημα, σύμφωνα με τις ειδικές φορολογικές διατά-
ξεις.

2. Οι επαγγελματίες αλιείς και σπογγαλιείς που είναι
πλοιοκτήτες επαγγελματικού αλιευτικού ή σπογγαλιευ-
τικού σκάφους και τα αντίστοιχα πληρώματα των σκα-
φών αυτών κατά την απασχόλησή τους στον αλιευτικό
τουρισμό ως συμπληρωματική απασχόληση της κύριας
απασχόλησής τους, ασφαλίζονται στον Οργανισμό Γε-
ωργικών Ασφαλίσεων, εφόσον το καθαρό ατομικό αλιευ-
τικό ή/και αγροτικό εισόδημά τους υπερβαίνει το 50%
του συνόλου του ατομικού εισοδήματός τους.

Άρθρο 184
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σεις Αλιευτικού Τουρισμού.

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 117 του Κεφαλαίου
ΣΤ: Κεφάλαιο Δυτών του Βιβλίου Δεύτερου του ν.δ. 420/
1970 - Αλιευτικός Κώδικας, προστίθεται στο τέλος της,
περίπτωση στ΄ ως ακολούθως:

«στ. Επιχορηγήσεις προς το Κεφάλαιο Δυτών για τη
λειτουργία και την ανάπτυξη της Σχολής Δυτών Καλύ-
μνου: 1. Επιτρέπεται και είναι νόμιμη η κατάθεση χρημά-
των από το Δήμο Καλυμνίων, την Περιφέρεια Νοτίου Αι-
γαίου, καθώς και από κάθε φυσικό πρόσωπο ή επιχείρη-
ση ή σωματείο ή σύλλογο, στον ειδικό λογαριασμό του
Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ) με την επωνυμία
«Κεφάλαιο Δυτών», ως επιχορήγηση του λογαριασμού
αυτού και με σκοπό αποκλειστικά και μόνο την κάλυψη
των πάσης φύσεως δαπανών λειτουργίας και ανάπτυξης
της Σχολής Δυτών Καλύμνου τηρουμένων κατά τα λοιπά
των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων για τη χρηματοδό-
τηση και λειτουργία της σχολής αυτής, καθώς και των ι-
σχυουσών διατάξεων για τη νομιμότητα των δαπανών ε-
κάστου από τους ανωτέρω επιχορηγούντες. 2. Πριν την
κατάθεση στον ανωτέρω ειδικό λογαριασμό οποιουδή-
ποτε ποσού από τους ανωτέρω επιχορηγούντες, θα πρέ-
πει ο εκάστοτε επιχορηγών να αποστείλει προς τη Διοί-
κηση του ΝΑΤ έγγραφη γνωστοποίηση της σχετικής του
απόφασης με αιτιολόγηση και αναγραφή σε αυτήν του
συγκεκριμένου ποσού, καθώς και των όρων και του σκο-
πού της σκοπούμενης επιχορήγησης και στη συνέχεια
θα πρέπει η Διοίκηση του ΝΑΤ να αποστείλει προς τον ε-
πιχορηγούντα αντίστοιχο έγγραφο αποδοχής της από-
φασης αυτής, καθώς και της αντίστοιχης επιχορήγη-
σης.»

Άρθρο 185

1. Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του
ν. 3897/2010 (Α΄ 208) αντικαθίσταται ως εξής:

«Απαγορεύεται εφεξής η εγκατάσταση πρατηρίων υ-
γρών καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων εξοπλισμένων
με αντλίες καυσίμων, σε θέσεις που απέχουν από το
πλησιέστερο σημείο του κτιρίου εκκλησιών, νοσοκομεί-
ων, κλινικών, ασύλων ανιάτων, γηροκομείων, οίκων ευγη-
ρίας και γενικότερα κτιρίων υγείας και πρόνοιας, όπως
αυτά ταξινομούνται σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κτιριο-
δομικού Κανονισμού (υ.α. 3046/304/1989 Δ΄ 59/
3.2.1989) και εκπαιδευτηρίων, ανεξαρτήτως αριθμού α-
τόμων, καθώς και κτιρίων ξενοδοχείων, γραφείων, κατα-
στημάτων και χώρων συνάθροισης κοινού, των οποίων η
χωρητικότητα ξεπερνά τα πενήντα (50) άτομα, απόστα-
ση μικρότερη από τριάντα (30) μέτρα, μετρούμενη προς
πάσα κατεύθυνση (ακτινικά και επί οριζοντίου επιπέδου
προβολής) από το κέντρο της νησίδας των αντλιών ή
των φρεατίων της δεξαμενής καυσίμου ή της προβολής
του στομίου του σωλήνα εξαερώσεως, με την προϋπόθε-
ση ότι οι ανωτέρω κτιριακές εγκαταστάσεις και χώροι
βρίσκονται σε περιοχές όπου είτε επιτρέπονται από τις
αντίστοιχες θεσμοθετημένες ισχύουσες χρήσεις γης και
υφίστανται νομίμως είτε δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση
για την ίδρυση και λειτουργία τους σε περιοχές όπου
δεν έχουν θεσμοθετηθεί χρήσεις γης.
Επιπλέον, είναι δυνατή η μείωση της ελάχιστης από-

στασης ασφαλείας των τριάντα (30) μέτρων για την ί-
δρυση νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων και σταθμών
αυτοκινήτων εξοπλισμένων με αντλίες καυσίμων, από το
πλησιέστερο σημείο των κτιρίων ή χώρων, με χρήσεις

1. Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του
ν. 3897/2010 (Α΄ 208) αντικαθίσταται ως εξής:

«Απαγορεύεται εφεξής η εγκατάσταση πρατηρίων υ-
γρών καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων εξοπλισμένων
με αντλίες καυσίμων, σε θέσεις που απέχουν από το
πλησιέστερο σημείο του κτιρίου εκκλησιών, νοσοκομεί-
ων, κλινικών, ασύλων ανιάτων, γηροκομείων, οίκων ευγη-
ρίας και γενικότερα κτιρίων υγείας και πρόνοιας, όπως
αυτά ταξινομούνται σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κτιριο-
δομικού Κανονισμού (υ.α. 3046/304/1989 Δ΄ 59/
3.2.1989) και εκπαιδευτηρίων, ανεξαρτήτως αριθμού α-
τόμων, καθώς και κτιρίων ξενοδοχείων, γραφείων, κατα-
στημάτων και χώρων συνάθροισης κοινού, των οποίων η
χωρητικότητα ξεπερνά τα πενήντα (50) άτομα, απόστα-
ση μικρότερη από τριάντα (30) μέτρα, μετρούμενη προς
πάσα κατεύθυνση (ακτινικά και επί οριζοντίου επιπέδου
προβολής) από το κέντρο της νησίδας των αντλιών ή
των φρεατίων της δεξαμενής καυσίμου ή της προβολής
του στομίου του σωλήνα εξαερώσεως, με την προϋπόθε-
ση ότι οι ανωτέρω κτιριακές εγκαταστάσεις και χώροι
βρίσκονται σε περιοχές όπου είτε επιτρέπονται από τις
αντίστοιχες θεσμοθετημένες ισχύουσες χρήσεις γης και
υφίστανται νομίμως είτε δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση
για την ίδρυση και λειτουργία τους σε περιοχές όπου
δεν έχουν θεσμοθετηθεί χρήσεις γης.
Επιπλέον, είναι δυνατή η μείωση της ελάχιστης από-

στασης ασφαλείας των τριάντα (30) μέτρων για την ί-
δρυση νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων και σταθμών
αυτοκινήτων εξοπλισμένων με αντλίες καυσίμων, από το
πλησιέστερο σημείο των κτιρίων ή χώρων, με χρήσεις

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Γε-
νικού Κανονισμού Λιμένα αρ. 23, (Β΄ 231/1.3.2000) προ-
στίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη στα οποία επιτρέπε-
ται να έχουν άδεια να μεταφέρουν επιβάτες για δραστη-
ριότητες αλιευτικού τουρισμού.»

2. Στις τουριστικές επιχειρήσεις του άρθρου 2 του
ν. 2160/1993 προστίθενται, ως αριθμός 7.α., οι επιχειρή-
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