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- Craft Identification Number (C.I.N.) :
Ιδηνθηήηεο: (9) ………………………………………………………….…………………..…………….
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ΔΦΟΓΙΑ
1. ΩΣΙΚΑ ΜΔΑ

ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ

ΦΔΡΔΙ

ΚΑΣΑΣΑΗ
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ

1.1 ωζίβηεο
δώλεο

Γηα ην κέγηζην επηηξεπόκελν αξηζκό
επηβαηλόληωλ κε πξνζαύμεζε 10% (ε
ζηξνγγπινπνίεζε γίλεηαη πάληνηε πξνο
ηνλ ακέζωο αλώηεξν αθέξαην).

1.2 Παηδηθά ζωζίβηα

Γηα ην 20% ηωλ επηβαηλόληωλ

1.3 Βεγγαιηθά ρεξηνύ
εξπζξνύ ρξώκαηνο

Σξία (3).

Ηκεξ. Καηαζθεπήο
…../…./20…..

1.4 Καπλνγόλν

Έλα (1) Τπνρξεωηηθό

Ηκεξ. Καηαζθεπήο
…../…./20…..

1.5. Πλεπζηή ζρεδία

Γηα ην πόηε απαηηνύληαη, αλάινγα κε
ηελ απόζηαζε απνκάθξπλζεο ηνπ
ζθάθνπο από ηελ πιεζηέζηεξε αθηή, ηα
1.6 Πιεπζηηθή ζπζθεπή έλαληη ζωζηηθά κέζα (πλεπζηή ζρεδία,
πιεπζηηθή ζπζθεπή θαη θπθιηθά
ζωζίβηα), γηα ηελ πνζόηεηα απηώλ
1.7 Κπθιηθά ζωζίβηα
θαζώο θαη γηα ηελ επί ηνηο εθαηό (%)
ηνπ αξηζκνύ ηωλ επηβαηλόληωλ
ηθαλόηεηα ηεο πλεπζηήο ζρεδίαο ή ηεο
πιεπζηηθήο ζπζθεπήο βι. άξζξν 21 ηνπ
Γ.Κ.Λ. 23, όπωο ηζρύεη.
1.8 Δθεδξηθή θνηλή
Τπνρξεωηηθό εθόδην όηαλ ζηελ Α.Δ.Π.
άγθπξα
αλαγξάθεηαη ε έλδεημε «πλόερ
εζωηεπικού σωπίρ ηοπικούρ
πεπιοπιζμούρ»
1.9 ζθπξίρηξα
Τπνρξεωηηθό εθόδην όηαλ ζηελ Α.Δ.Π.
αλαγξάθεηαη ε έλδεημε «πλόερ
εζωηεπικού σωπίρ ηοπικούρ
πεπιοπιζμούρ»
1. 10 Global Positioning Τπνρξεωηηθό εθόδην όηαλ ζηελ Α.Δ.Π.
System (G.P.S.)
αλαγξάθεηαη ε έλδεημε
«πλόερ
εζωηεπικού
σωπίρ
ηοπικούρ
πεπιοπιζμούρ»
1.11 Κπθιηθό
Έλα (1). Με ζρνηλί κήθνπο ηνπιάρηζηνλ
ζωζίβην
15 κέηξωλ. Γελ είλαη ππνρξεωηηθό γηα
ηα ζθάθε πνπ δελ απνκαθξύλνληαη από
ηελ αθηή πέξαλ ηωλ ηξηώλ (3) λ.κ.
1.12 Βηβιία
Γ.Κ.Α.., θαη Γ.Κ.Λ. 20, 23 θαη 38
ΣΧΕΤ.: Γ.Κ.Λ. 38 άξζξν 8 παξγ. 3 πεξ. δ).
1.13 Ππμίδα, δηπαξάιιεινο, δηαβήηεο θαη λαπηηθνί ράξηεο (ηωλ
ζαιάζζηωλ πεξηνρώλ ηωλ δεινύκελωλ από ηνλ εθκηζζωηή όηη ζα
εθηειεζζνύλ πιόωλ). ΣΧΕΤ.: Γ.Κ.Λ. 38 άξζξν 8 παξγ. 2 πεξ. γ).
2. ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΑ ΜΔΑ
2.1 Φνξεηόο
Έλαο (1) αθξνύ ή ζθόλεο ή δηνμεηδίνπ ηνπ
ππξνζβεζηήξαο
άλζξαθα (CO 2)
2.2 Κάδνο κε ζρνηλί
Έλαο (1), πνπ ζα κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί ζε πεξίπηωζε ππξθαγηάο
3. ΦΑΝΟΙ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ:
ύκθωλα κε ηνπο Γ.Κ.Α..
4. ΦΑΡΜΑΚΔΙΟ
Έλα (1) θαηάιιειν θνπηί πνπ πεξηέρεη ην αλαγθαίν θαξκαθεπηηθό
θαη επηδεζκηθό πιηθό γηα ηελ παξνρή A΄ Βνεζεηώλ, ζε πεξηπηώζεηο
κηθξνηξαπκαηηζκώλ.

Ηκεξ. Αλαγόκωζεο
…../…./20…..

5. ΑΛΛΑ ΔΦΟΓΙΑ
5.1 ρνηλί
5.2 Άγθπξα
5.3 Πιωηή άγθπξα
5.4 Κνηλόο πξνβνιέαο
5.5 Φαθόο
5.8 εηξήλα
5.9 Αλνμείδωην
πηπζζόκελν καραηξίδην
(ζνπγηάο)
5.10 Κνππηά & ζθαξκνί

Έλα (1) κήθνπο ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20)
κέηξωλ.
Μία (1) κε αλάινγν κήθνο ζρνηληνύ ή
αιπζίδαο
Μία (1)
Έλαο (1)
Έλαο (1) ζηεγαλνύ ηύπνπ κε κπαηαξίεο,
ζπλνδεπόκελνο θαη από κία ζεηξά
εθεδξηθώλ κπαηαξηώλ
Μία (1), θνξεηή ή κόληκε, θαηάιιειε
γηα ρξήζε ζε πεξίπηωζε θηλδύλνπ
Έλα (1)

Έλα (1) δεπγάξη. Μπνξεί λα είλαη θαη
πηπζζόκελα.
5.11 Δθεδξηθόο πείξνο
Έλαο (1). Δμαηξνύληαη ηα πλεπζηά.
5.9 Εθεδξηθό δνρείν θαύζηκεο ύιεο κε πώκα αζθαιείαο
ρωξεηηθόηεηαο πέληε (05) ηνπιάρηζηνλ ιίηξωλ ή γεκάηε εθεδξηθή
δεμακελή θαπζίκνπ (ξεδεξβνπάξ) ίδηαο ρωξεηηθόηεηαο (ΣΧΕΤ.:
Γ.Κ.Λ. 38 άξζξν 6 παξγ. 2).
ΝΑΤΠΗΓΙΚΟ ΣΟΜΔΑ
θάθνο άθξαθην (λαη-όρη)
Με θιεηζηό θαηάζηξωκα (λαη-όρη)
Πεξίβιεκα (γάζηξα) εζωηεξηθό θαη εμωηεξηθό, αληνρή θαη ζηεγαλόηεηα
ηεγαλνί ρώξνη - θξαθηέο
Δπζηάζεηα θαη ζηαζεξόηεηα θαηά ηνπο ρεηξηζκνύο
Αλαγλωξηζηηθόο Αξηζκόο θάθνπο – Α.Α.. (10)
Πηλαθίδα θαηαζθεπαζηή (11)
Αλνίγκαηα ζηε γάζηξα, ην θαηάζηξωκα θαη ηελ ππεξθαηαζθεπή (12)
Οξαηόηεηα από ηελ θύξηα ζέζε ηνπ πεδαιίνπ (13)
Μέζα πξνζηαζίαο από πηώζε ζηε ζάιαζζα θαη κέζα επαλεπηβίβαζεο (14)
Δγρεηξίδην θαηαζθεπζηή (15)
Ηκεξνκελία ηειεπηαίαο επηζεώξεζεο ζηελ μεξά …/…/20…
Δπγαζίερ πος εκηελέζηηκαν
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

ΜΗΥΑΝΟΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΟΜΔΑ
1. Model: ………………………………………..……..
Πποωζηικόρ κινηηήπαρ
1. Καηαζθεπαζηήο: ……………………. εηξηαθόο αξηζκόο (SN) …………………………..……..
……………………………….............…. Μέγηζηε ζπλερήο ηζρύο ζε: HP …….... Kw ……..…
2. Καηαζθεπαζηήο: …………………….
………………………............………….

2. Model: …………………………...……………………
εηξηαθόο αξηζκόο (SN) ………………..…………….
Μέγηζηε ζπλερήο ηζρύο ζε HP …….... Kw ……….…
Model: ………………………………………..……..
εηξηαθόο αξηζκόο (SN) …………………………..……..
Μέγηζηε ζπλερήο ηζρύο ζε: HP …….... Kw ……..…

Δθεδπικόρ κινηηήπαρ
Καηαζθεπαζηήο: …………………….
……………………………….............….
Πξνζδίδεη ζην ζθάθνο ηαρύηεηα
ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξωλ (04) θόκβωλ
κε επλνϊθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο
ΝΑΙ ΟΥΙ
ΗΜΔΙΩΗ: Γελ είλαη ππνρξεσηηθόο,
όηαλ ην εθκηζζνύκελν κηθξό ζθάθνο
θέξεη δύν πξνσζηηθνύο θηλεηήξεο.
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΓΟΚΙΜΩΝ
ΚΑΣΑΣΑΗ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ
Λεηηνπξγία θηλεηήξα
Όξγαλα ειέγρνπ θηλεηήξα
Ορεηόο εμαγωγήο
Πξνζηαζία (εζωιέκβηνπ) θηλεηήξα
Δμαγωγή θαπζαεξίωλ (16)
Γεμακελέο θαπζίκωλ (17)
Αμνληθό ζύζηεκα
ύζηεκα πεδαιηνπρίαο
Βνεζεηηθά κεραλήκαηα (αληιίεο θ.ιπ.)
Ηιεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε
(θαιωδηώζεηο, ζπζζωξεπηέο, γελλήηξηεο,
δηαθόπηεο θ.ιπ.)
ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ (18)
Ιζρύο: …………………
Καηάζηαζε
Π/Γ VHF
Καηαζθεπαζηήο ……………………..… Γίαπινη: …………………
SN: …………………………………..… πζζωξεπηήο: …………
…………..
Σύπνο: …………………………….......
Φνξεηόο ή ζηαζεξόο
Ραδηόθωλν (ηξαλδίζηνξ) και θηλεηό ηειέθωλν κε εθεδξηθό ζπζζωξεπηή ή ηξνθνδνηηθό.
ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ
ΚΑΦΟΤ: ………………………………………….……..………
ΚΙΝΗΣΗΡΑ: ……………………………………………...………..
ΔΦΔΓΡΙΚΟΤ ΚΙΝΗΣΗΡΑ: ………………………………………
ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΦΟΓΙΩΝ: ………………………………..
ΚΑΣΑΛΗΛΛΟΣΗΣΑ ΚΑΦΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΩΗ ΣΟΤ ΚΑΣΑ ΣΙ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΙΜΔΝΩΝ ΑΡΙΘ. 38: …………………………………
Πξνηείλεηαη ε έθδνζε/αλαλέωζε ηεο Άδεηαο Δθηέιεζεο Πιόωλ – (Α.Δ.Π.).
…………….. …/…/20……
Ο Δπηζεωξεηήο
.......... νλνκαηεπώλπκν .........

ΔΠΔΞΗΓΗΜΑΣΙΚΔ ΗΜΔΙΩΔΙ:
(*) Γηαγξάθεηαη αλάινγα.
(1) Σπκπιεξώλεηαη: Μεηαθνξάο επηβαηώλ
(2) Σπκπιεξώλεηαη αλάινγα κε ηελ επηηξεπόκελε έθηαζε ησλ πιόσλ. Σύκθσλα κε ην άξζξν 6 παξγ. 3
ηνπ Γ.Κ.Λ. 38 ε έθηαζε ησλ πιόσλ θάζε εθκηζζνύκελνπ κηθξνύ ζθάθνπο είλαη αλάινγε ηνπ εμνπιηζκνύ
ηνπ, εθαξκνδνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ, γηα πιόεο εξαζηηερληθώλ κηθξώλ ζθαθώλ, ηνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ
Ληκέλα 23,
(3) Σύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 17 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Γ.Κ.Λ. 23 σο νιηθό κήθνο λνείηαη ε απόζηαζε
κεηαμύ ησλ πιένλ εμσηεξηθώλ άθξσλ ηεο πξώξαο θαη ηεο πξύκλεο (ζεκεία έλσζεο ηεο γάζηξαο κε ην
θαηάζηξσκα) ηνπ ζθάθνπο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππόςε ην κήθνο ηνπ ηπρόλ εμέρνληνο πεδαιίνπ,
πξνβόινπ ή πεξηδώκαηνο. Μεηξάηαη επί επζείαο παξαιιήινπ πξνο ηελ ηξόπηδα.
(4) Πιαζηηθό ή θνπζθσηό ή άιιν (θαηνλνκάδεηαη)
(5) Σπκπιεξώλεηαη αλάινγα: Βελδηλνθηλεηήξαο ή πεηξειαηνθηλεηήξαο ή ειεθηξνθηλεηήξαο.
(6) Σπκπιεξώλεηαη αλάινγα: Δμσιέκβηνο ή Δζσιέκβηνο
ή
Δζσεμσιέκβηνο
θηλεηήξαο
ρσξίο
ελζσκαησκέλε εμάηκηζε ή Δζσεμσιέκβηνο θηλεηήξαο κε ελζσκαησκέλε εμάηκηζε
(7) Σύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 13 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Γ.Κ.Λ. 23 σο επηβάηεο λνείηαη θάζε πξόζσπν πνπ
επηβαίλεη ζην κηθξό ζθάθνο, ειηθίαο άλσ ηνπ ελόο έηνπο, εθηόο από ηνλ θπβεξλήηε θαη ην πιήξσκα.
Δμάιινπ ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ ίδηνπ Γ.Κ.Λ. 23, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από
ην Γ.Κ.Λ. αξηζ. 45 (ΦΔΚ 1535 Β΄/4-8-2008) «5. Δηδηθά ζε ζθάθε πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο
ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο 4841/Φ.76/52/7-2-1997 (ΦΔΚ 111 Β’), όπσο ηζρύεη, ν αξηζκόο
επηβαηώλ είλαη απηόο πνπ αλαγξάθεηαη ζηε Γήισζε Σπκκόξθσζεο, εθόζνλ είλαη κέρξη 12 επηβάηεο θαη
ηθαλνπνηείηαη ε απαίηεζε ηεο πεξίπησζεο α) ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνύ». Η
πεξίπησζε α) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ ίδηνπ πάληνηε άξζξνπ 22 ηνπ Γ.Κ.Λ. 23 αλαθέξεη όηη «α) Γηα θάζε
επηβαίλνληα δηαηίζεηαη κήθνο ζέικαηνο ηνπιάρηζηνλ πελήληα (50) εθαηνζηώλ ηνπ κέηξνπ θαη πιάηνο
πεξίπνπ ηξηάληα (30) εθαηνζηώλ ηνπ κέηξνπ».
(8) Σύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 12 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Γ.Κ.Λ. 23 σο επηβαίλνληεο λννύληαη όια ηα άηνκα
πνπ επηβαίλνπλ ζην κηθξό ζθάθνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ Κπβεξλήηε θαη ηνπ πιεξώκαηνο.
(9) Αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ηδηνθηήηε (νλ/κν, παηξώλπκν, δ/λζε, ηει.) ή ζπληδηνθηεηώλ. Δπί
λνκηθνύ πξνζώπνπ ε επσλπκία, δ/λζε, ηει. θαη ηα ζηνηρεία ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ.
(10) Ο Αλαγλσξηζηηθόο Αξηζκόο Σθάθνπο – ΑΑΣ (Craft Identification Number-CIN) απνηειείηαη από
δέθα ηέζζεξηο (14) ραξαθηήξεο (από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά).
Οη δύν πξώηνη ραξαθηήξεο, νη νπνίνη αθνινπζνύληαη από έλα ελσηηθό (παύια), ππνδειώλνπλ ηνλ
θσδηθό ηεο ρώξαο ηνπ θαηαζθεπαζηή, όπσο εηδηθόηεξα θαζνξίδεηαη ζην ΔΛΟΤ ΔΝ ISO alpha-2 code in
ΔΛΟΤ ΔΝ ISO 3166-1.
Οη επόκελνη ηξεηο ραξαθηήξεο είλαη ν κνλαδηθόο θσδηθόο αλαγλώξηζεο πνπ ρνξεγείηαη από ηνλ
Κιάδν Διέγρνπ Δκπνξηθώλ Πινίσλ (Κ.Δ.Δ.Π.) ηνπ Υπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο

ζε εθηέιεζε ηνπ άξζξνπ 11 ηεο Κνηλήο Υπνπξγηθήο Απόθαζεο αξηζ. 4841/Φ7β/52/07-02-1997 (ΦΔΚ 111
η. Β’ /26-2-1997).
Απηνί νη ραξαθηήξεο κπνξνύλ λα απνηεινύληαη από αξαβηθνύο (1, 2, 3 θ.ιπ.) αξηζκνύο ή/θαη
γξάκκαηα Λαηηληθήο Αιθαβήηνπ, εθηόο από ηνπο αξηζκνύο 0 θαη 1.
Οη επόκελνη πέληε (5) ραξαθηήξεο ππνδειώλνπλ ηνλ κνλαδηθό αξηζκό ζεηξάο (ζεηξηαθόο αξηζκόο)
θάζε ζθάθνπο πνπ θαζνξίδεηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή ή αλαγλσξηζκέλν Οξγαληζκό.
Ο ζεηξηαθόο αξηζκόο απνηειείηαη από αξαβηθνύο αξηζκνύο θαη/ή γξάκκαηα ηεο Λαηηληθήο
Αιθαβήηνπ εθηόο από ηα γξάκκαηα Ι, Ο θαη Q.
Οη ηειεπηαίνη ηέζζεξηο (4) ραξαθηήξεο ππνδειώλνπλ ην κήλα θαη ην έηνο θαηαζθεπήο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ζθάθνπο θαζώο θαη ην έηνο θαηαζθεπήο ηνπ πξνηύπνπ ζθάθνπο (κνληέιν).
Δηδηθά σο πξνο ην κήλα ρξεζηκνπνηνύληαη ηα αθόινπζα θεθαιαία γξάκκαηα ηεο Λαηηληθήο
Αιθαβήηνπ:
ΜΗΝΑ
ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ
ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ
ΜΑΡΣΙΟ
ΑΠΡΙΛΙΟ
ΜΑΙΟ
ΙΟΤΝΙΟ

ΓΡΑΜΜΑ
Α
Β
C
D
E
F

ΜΗΝΑ
ΙΟΤΛΙΟ
ΑΤΓΟΤΣΟ
ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ
ΟΚΣΩΒΡΙΟ
ΝΟΔΜΒΡΙΟ
ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ

ΓΡΑΜΜΑ
G
H
I
J
K
L

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΚΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΚΑΦΟΤ
GR-ARGALL52C807
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: Οη δύν πξώηνη ραξαθηήξεο, νη νπνίνη αθνινπζνύληαη από έλα ελσηηθό (παύια),
ππνδειώλνπλ ηνλ θσδηθό ηεο ρώξαο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ελ πξνθεηκέλσ νη ραξαθηήξεο GR
ππνδειώλνπλ ηελ Διιάδα.
Οη ηξεηο επόκελνη ραξαθηήξεο ππνδειώλνπλ ηνλ θσδηθό θαηαζθεπαζηή θαη ελ πξνθεηκέλσ νη
ραξαθηήξεο ARG ππνδειώλνπλ όηη θαηαζθεπαζηήο είλαη ν ARGYRAKOPOULOS.
Οη πέληε επόκελνη ραξαθηήξεο ALL52 ππνδειώλνπλ ηνλ ζεηξηαθό αξηζκό ηνπ ζθάθνπο.
Οη δύν επόκελνη ραξαθηήξεο ππνδειώλνπλ ην κήλα θαη ην έηνο θαηαζθεπήο ηνπ ζθάθνπο θαη ελ
πξνθεηκέλσ νη ραξαθηήξεο C8 ππνδειώλνπλ όηη ην ζπγθεθξηκέλν ζθάθνο θαηαζθεπάζηεθε ηνλ κήλα
Μάξηην (C) ηνπ έηνπο 2008.
Οη ηειεπηαίνη δύν ραξαθηήξεο ππνδειώλνπλ ην έηνο θαηαζθεπήο ηνπ πξνηύπνπ ζθάθνπο (κνληέιν)
θαη ελ πξνθεηκέλσ νη ραξαθηήξεο 07 ππνδειώλνπλ όηη ην πξόηππν (κνληέιν) ζθάθνο θαηαζθεπάζηεθε ην
έηνο 2007.
Τν έηνο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ πξνηύπνπ ζθάθνπο είλαη ε δωδεκάμηνη περίοδος θαηά ηελ δηάξθεηα
ηεο νπνίαο πξνβιέπεηαη όηη ην ζθάθνο ζα δηαηεζεί γηα πξώηε θνξά ζηελ αγνξά θαη ζα αλαγλσξίδεηαη
από ηνπο δύν ηειεπηαίνπο αξηζκνύο ηνπ έηνπο. Δάλ ε δσδεθάκελε πεξίνδνο παξαηείλεηαη γηα δύν έηε, ν
θαηαζθεπαζηήο απνθαζίδεη πνην από απηά είλαη ην έηνο θαηαζθεπήο ηνπ πξνηύπνπ ζθάθνπο.

Τν ύςνο ησλ ραξαθηήξσλ (γξακκάησλ θαη αξηζκώλ) ηνπ Α.Α.Σ. (CIN) ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ έμη
(06) ρηιηνζηά, ελώ ζα πξέπεη λα ηίζεηαη, επηηίζεηαη, πξνζαξηάηαη κόληκα ζηε γάζηξα θαηά ηέηνην ηξόπν
έηζη ώζηε νπνηαδήπνηε αιιαγή, κεηαηξνπή, κεηαβνιή, αθαίξεζε, αληηθαηάζηαζε λα είλαη πξνθαλήο θαη
λα θαζίζηαηαη εκθαλήο.
Δλδεηθηηθνί ηξόπνη: Φάξαμε, θάςηκν, αλάγιπθε απνηύπσζε, ζθξάγηζκα, ρύηεπζε (κε ηε ρξήζε
θαινππηνύ).
Σηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Α.Α.Σ. αλαγξάθεηαη ζε πηλαθίδα ηόηε ε πηλαθίδα ζα πξέπεη λα
ζηεξεώλεηαη πάλσ ζηε γάζηξα, κε πεξηιακβαλνκέλσλ σο κόλσλ κέζσλ γηα ηε ζηεξέσζή ηεο ηνπ
βηδώκαηνο ή θαξθώκαηνο, έηζη ώζηε ε αθαίξεζε - απνκάθξπλζή ηεο λα αθήλεη ίρλε (ζεκάδηα) ζηελ
πεξηβάιινπζα πεξηνρή.
Ο Α.Α.Σ. ζα πξέπεη λα είλαη νξαηόο ηνπνζεηνύκελνο ζηε δεμηά εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ θαζξέπηε ή
θνληά ζηελ πξύκλε ζε απόζηαζε κηθξόηεξε από 50 ρηιηνζηά από ην πάλσ κέξνο ηνπ θαζξέπηε, ηεο
θνππαζηήο, ηνπ ζεκείνπ έλσζεο ηεο γάζηξαο/θαηαζηξώκαηνο, νπνηνδήπνηε από απηά είλαη ρακειόηεξα.
Σε ζθάθε κε θαζξέπηε, ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ θαζξέπηε. Σε ζθάθε ρσξίο
θαζξέπηε ή κε θαζξέπηε ζηνλ νπνίν όκσο γηα πξαθηηθνύο ιόγνπο δελ κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ν Α.Α,Σ.,
ηόηε ηνπνζεηείηαη ζε απόζηαζε κηθξόηεξε από 300 ρηιηνζηά από ηελ πξύκλε.
Σηα πλεπζηά (θνπζθσηά) ζθάθε ν Α.Α.Σ. ηνπνζεηείηαη ζηελ πξπκλαία άθακπηε εγθάξζηα δνθό ή ζην
κπξαθέην ηεο κεραλήο ζε απόζηαζε κηθξόηεξε από 300 ρηιηνζηά από ηελ δεμηά έλσζε κε ηε γάζηξα. Αλ ν
Α.Α.Σ. δελ είλαη εύθνια νξαηόο εμ’ αηηίαο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ζθάθνπο, ηόηε επηπξόζζεηα ζα πξέπεη λα
ηνπνζεηείηαη θαη ζε θάπνην άιιν θαηάιιειε θαηαζθεπή (ζεκείν) ηνπ ζθάθνπο, όπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ
θνλζόια.

ΗΜΔΙΩΗ: Η πην πάλσ ζρεκαηηθή απεηθόληζε ηνπ Αλαγλσξηζηηθνύ Αξηζκνύ Σθάθνπο- Α.Α.Σ. (Craft
Identification Number – C.I.N.) θηινηερλήζεθε από ην ζπγγξαθέα κε βάζε ην ζρεηηθό ελαξκνληζκέλν
πξόηππν ΔΛΟΤ ΔΝ ISO 10087:2006

(11) Κάζε ζθάθνο θέξεη ζε ζεκείν δηαθνξεηηθό από απηό ηνπ αλαγλσξηζηηθνύ ηνπ αξηζκνύ πηλαθίδα κνλίκσο
ηνπνζεηεκέλε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο εμήο πιεξνθνξίεο:
(α) επσλπκία θαηαζθεπαζηή,
(β) ζήκαλζε «CE»,
(γ) θαηεγνξία ζρεδηαζκνύ ζθάθνπο,
(δ) κέγηζην ζπληζηώκελν από ηνλ θαηαζθεπαζηή θνξηίν, ρσξίο λα πεξηιακβάλεηαη ην βάξνο ησλ
πεξηερνκέλσλ ησλ ζηαζεξώλ δεμακελώλ όηαλ απηέο είλαη γεκάηεο,
(ε) αξηζκό επηβαηώλ πνπ ζπληζηά ν θαηαζθεπαζηήο θαη ηνπο νπνίνπο ην ζθάθνο ζρεδηάζηεθε λα κεηαθέξεη.
ΥΕΔΙΑΜΟ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΗ
Ο θαηαζθεπαζηήο ηνπ ζθάθνπο είλαη ειεύζεξνο λα επηιέμεη ην ζρέδην ηεο πηλαθίδαο θαη ηνλ ηξόπν
κε ηνλ νπνίν επηδεηθλύνληαη νη πιεξνθνξίεο.
Φαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ζρεδίνπ πηλαθίδσλ θαηαζθεπαζηή κε ηηο ελάτιζηες πληροθορίες,
παξαηίζεληαη παξαθάησ:
Για ζκάθη πος θέποςν εζωλέμβιοςρ ή
εζωεξωλέμβιοςρ κινηηήπερ (STERN DRIVE)
Δπσλπκία θαηαζθεπαζηή
Καηεγνξία ζρεδηαζκνύ ζθάθνπο
Αλώηαηνο αξηζκόο επηβαηλόλησλ
Μέγηζην ζπληζηώκελν από ηνλ θαηαζθεπαζηή θνξηίν, ζην
νπνίν δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε κάδα ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ
ζηαζεξώλ δεμακελώλ θαπζίκσλ θαη λεξνύ, όηαλ είλαη
πιήξεηο (γεκάηεο).
Σήκαλζε CE θαη
αλαγλσξηζηηθόο αξηζκόο ηνπ
Κνηλνπνηεκέλνπ Φνξέα (αλ απαηηείηαη)
Για ζκάθη πος θέποςν εξωλέμβιοςρ κινηηήπερ
Δπσλπκία θαηαζθεπαζηή
Καηεγνξία ζρεδηαζκνύ ζθάθνπο
Αλώηαηνο αξηζκόο επηβαηλόλησλ
Μέγηζην ζπληζηώκελν από ηνλ θαηαζθεπαζηή θνξηίν, ζην
νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ε κάδα ηνπ εμσιέκβηνπ θηλεηήξα
αιιά δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε κάδα ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ
ζηαζεξώλ δεμακελώλ θαπζίκσλ θαη λεξνύ, όηαλ είλαη
πιήξεηο (γεκάηεο).
Σήκαλζε CE θαη
αλαγλσξηζηηθόο αξηζκόο ηνπ
Κνηλνπνηεκέλνπ Φνξέα (αλ απαηηείηαη)
ΗΜΔΙΩΗ: Οη πην πάλσ ζρεκαηηθέο απεηθνλίζεηο ησλ πηλαθίδσλ θαηαζθεπαζηή (Builder’s plates)
θηινηερλήζεθαλ από ην ζπγγξαθέα κε βάζε ην ζρεηηθό ελαξκνληζκέλν πξόηππν ΔΛΟΤ ΔΝ ISO
14945:2004.

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ
1. Η κάδα εθθξάδεηαη ζε ρηιηόγξακκα.
2. Οη απαξαίηεηνη ραξαθηήξεο πιεξνθνξηώλ ζα έρνπλ ύςνο ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ρηιηνζηώλ,
ελώ νη ινηπνί ραξαθηήξεο ηξηώλ (3) ηνπιάρηζηνλ ρηιηνζηώλ.
3. Τα εηθνλνγξάκκαηα θαη ηα ζύκβνια ζα έρνπλ ύςνο ηνπιάρηζηνλ 8 ρηιηνζηώλ
4. Η πηλαθίδα θαηαζθεπαζηή πξέπεη λα είλαη εύθνια (γξήγνξα) νξαηή, θαηά πξνηίκεζε ζην
πηινηήξην ή πιεζίνλ ηεο θπξίαο ζέζεο ρεηξηζκνύ (δηαθπβέξλεζεο), ελώ ζε θάζε πεξίπησζε ζα
είλαη ρσξηζηά από ηνλ Αλαγλσξηζηηθό Αξηζκό Σθάθνπο (Α.Α.Σ.-CIN).
5. Τν ζρήκα ηνπ εμσιέκβηνπ θηλεηήξα αληηπξνζσπεύεη ην ζπλνιηθό κέγηζην ζπληζηώκελν
βάξνο (κάδα) γηα όινπο ηνπο θηλεηήξεο.
(12) Τα αλνίγκαηα ζηε γάζηξα, ηα θαηαζηξώκαηα θαη ηελ ππεξθαηαζθεπή δελ πξέπεη λα αιινηώλνπλ ηελ
θαηαζθεπαζηηθή αθεξαηόηεηα ηνπ ζθάθνπο ή ηε ζηεγαλόηεηά ηνπ, όηαλ είλαη θιεηζηά.
(13) Η θύξηα ζέζε ηνπ πεδαιίνπ πξέπεη λα πξνζθέξεη ζην ρεηξηζηή, ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο
(ηαρύηεηα θαη θνξηίν) θαιή νξαηόηεηα 3600.
(14) Αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ζρεδηαζκνύ ηνπ (A, B, C, D) ην ζθάθνο πξέπεη λα έρεη ζρεδηαζζεί θαηά
ηξόπν ώζηε νη θίλδπλνη από πηώζε ζηε ζάιαζζα λα είλαη νη ειάρηζηνη δπλαηνί θαη λα δηεπθνιύλεηαη ε
επαλεπηβίβαζε.
(15) Κάζε ζθάθνο πνπ θαηαζθεπάδεηαη ή δηαηίζεηαη ζηελ Διιάδα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε
εγρεηξίδην ηδηνθηήηε ζηελ Διιεληθή γιώζζα. Σην εγρεηξίδην ζα πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη νη θίλδπλνη
ππξθαγηάο θαη θαηάθιπζεο θαη λα πεξηιακβάλνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ πηλαθίδα θαηαζθεπαζηή
ην κέγηζην ζπληζηώκελν από ηνλ θαηαζθεπαζηή θνξηίν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ρεηξηζκώλ θαζώο θαη ην
βάξνο ηνπ ζθάθνπο ρσξίο θνξηίν, ζε ρηιηόγξακκα.
(16) Η εμαγσγή ησλ θαπζαεξίσλ είλαη ζε ηέηνηα ζέζε, ώζηε ηα θαπζαέξηα λα κελ επηζηξέθνπλ κέζα ζην
ζθάθνο θαη ε ζσιήλσζή ηνπο λα είλαη θαηάιιεια πξνζηαηεπκέλε ζεξκηθά κε θαηάιιειν κνλσηηθό πιηθό
θαη ζηελ αληίζεηε πιεπξά από ηε δεμακελή θαπζίκσλ.
(17) Οη δεμακελέο θαπζίκνπ, αλ ππάξρνπλ, ηα δίθηπα θαη νη εύθακπηεο ζσιελώζεηο πξέπεη λα είλαη
ζηεξεσκέλεο θαη απνκαθξπζκέλεο ή πξνζηαηεπκέλεο από θάζε ζεκαληηθή πεγή ζεξκόηεηαο.
(18) Γηα ηνλ πξνβιεπόκελν ηειεπηθνηλσληαθό εμνπιηζκό, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ζθάθνπο θαη ηελ
έθηαζε ησλ πιόσλ ηνπ, βι. άξζξν 21 ηνπ Γ.Κ.Λ. αξηζ. 23.
ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΚΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΚΑΦΟΤ
GR-ARGΑLL52C807
(Όπως αναγράθεηαι ζηο ζκάθος)

(Όπως αναγράθεηαι ζηη Δήλωζη σμμόρθωζης)

