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ΜΟΝΙΜΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ (Μ.Α.Ε.)
αριθμ. 09
ΘΕΜΑ: Δέσμες ενεργειών και συντονισμός επιχειρησιακών δράσεων για τη

διενέργεια αστυνομικών επιθεωρήσεων στις επιχειρήσεις εκμίσθωσης
θ.μ.α. και ελέγχων στο χερσαίο πεδίο των ιδιοκτητών και χειριστών
Θ.Μ.Α.
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.

Καθώς είναι γνωστό, κατά τη θερινή περίοδο κάθε έτους δραστηριοποιείται ανά την Επικρά-

τεια πληθώρα επιχειρήσεων εκμίσθωσης ταχυπλόων σκαφών και των κάθε κατηγορίας θαλασσίων
μέσων αναψυχής.
Κατ΄ ακολουθία, η Υπηρεσία μας, με αντικειμενικό σκοπό τον έλεγχο της νόμιμης λειτουργίας των εν
λόγω επιχειρήσεων, το έτος 2012, είχε προβεί στην εκπόνηση της υπ΄αριθμ. 06 ΜΑΕ με την οποία
σας είχαν παρασχεθεί κατευθυντήριες οδηγίες για τη διενέργεια τακτικών ελέγχων στις επιχειρήσεις
εκμίσθωσης θ.μ.α. που δραστηριοποιούνται στους χώρους ευθύνης σας.
Στη συνέχεια και, συνεκτιμώντας όλες τις ιδιαιτερότητες και δυσκολίες που χαρακτηρίζουν τους επίμαχους διενεργούμενους ελέγχους, η Υπηρεσία μας προέβη στον επανασχεδιασμό ειδικότερης μεθοδολογίας και αστυνομικής πρακτικής για τη διενέργεια των ελέγχων αυτών, ώστε να καθίστανται πιο
λειτουργικοί

και,

κατ΄επέκταση,

ουσιαστικότεροι

και

πιο

αποδοτικοί.
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Β. ΣΚΟΠΟΣ
2. Με την παρούσα, επιδιώκεται η παροχή κατευθυντηρίων οδηγιών για τη διενέργεια όλων εκείνων των ελέγχων στις δραστηριοποιούμενες επιχειρήσεις εκμίσθωσης θ.μ.α. αποσκοπώντας στην
πιστή και απαρέγκλιτη, εκ μέρους των υπόχρεων, συμμόρφωση με τους κανόνες που διέπουν τους
ελέγχους αυτούς, στο πλαίσιο μιας ενιαίας και τυποποιημένης διαδικασίας που πρέπει να τηρείται
εξίσου από τα στελέχη των Υπηρεσιών σας και ιδίως εκείνα που ασχολούνται κατεξοχήν με τους ελέγχους αυτούς.
3. Κατ΄ ακολουθία, θα παρασχεθούν οδηγίες για τον κατάλληλο συντονισμό των διενεργουμένων
αυτών ελέγχων από τις Υπηρεσίες σας, εφεξής και ενόψει κάθε θερινής περιόδου.
Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
4.

Συντονισμός επιχειρησιακών δράσεων για τη διενέργεια ελέγχων - αστυνομικών

επιθεωρήσεων στις επιχειρήσεις εκμίσθωσης θ.μ.α.
α. Με τη ΜΑΕ 6 σας είχαν παρασχεθεί, μεταξύ άλλων, οδηγίες για τη διαδικασία ελέγχου των
επιχειρήσεων εκμίσθωσης θμα που δραστηριοποιούνται, κυρίως, τις θερινές περιόδους στους χώρους δικαιοδοσίας σας.
Η υπόψη διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται στην εν λόγω ΜΑΕ, περιελάμβανε τη συμπλήρωση
Φύλλων Αστυνομικού Ελέγχου (ΦΑΕ) για κάθε επιχείρηση εκμίσθωσης και για κάθε εκμισθούμενο
θμα. Ωστόσο, από τη κτηθείσα εμπειρία στον τομέα αυτό των ελέγχων, παρατηρήθηκε ότι, για την
πραγματοποίηση των επίμαχων ελέγχων απαιτείται ιδιαίτερα μεγάλη ποσότητα ΦΑΕ για τον έλεγχο
κάθε δραστηριοποιούμενης επιχείρησης εκμίσθωσης, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι, εκ των πραγμάτων και με δεδομένο ότι ο επιδιωκόμενος αντικειμενικός σκοπός είναι, οι υπόψη έλεγχοι να είναι
πλήρεις και ολοκληρωμένοι, το χρονικό διάστημα κάθε διενεργούμενου ελέγχου, ώστε να συμπληρωθούν κατάλληλα τα αντίστοιχα ΦΑΕ, καθίσταται ιδιαίτερα χρονοβόρο.
β.

Κατόπιν των ανωτέρω και προς εξεύρεση λυσιτελούς αντιμετώπισης στα προπαρατεθέ-

ντα προβλήματα τα οποία προφανώς επηρεάζουν τους διενεργούμενους αστυνομικούς ελέγχους στις
επιχειρήσεις εκμίσθωσης θ.μ.α. ως προς την αποδοτικότητά τους και με επιδιωκόμενο σκοπό την τυποποίηση της διαδικασίας κατά τη διενέργεια των υπόψη ελέγχων από τα εντεταλμένα προς τούτο
στελέχη των Υπηρεσιών σας αλλά και τη διευκόλυνση στο έργο τους αυτό, με την παρούσα, καθιερώνεται σύστημα Αστυνομικών Επιθεωρήσεων στις δραστηριοποιούμενες επιχειρήσεις εκμίσθωσης
θ.μ.α. ως εξής:
αα. Φύλλο Αστυνομικής Επιθεώρησης - Αρχική Επιθεώρηση (ΦΑΕ 1).
ββ. Φύλλο Αστυνομικής Επιθεώρησης - Τακτική Επιθεώρηση (ΦΑΕ 2).
γγ. Έκτακτος Αστυνομικός Έλεγχος.
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Στις ακόλουθες υποπαραγράφους, παρατίθενται επιμέρους οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση των
ΦΑΕ και γενικά τις ακολουθητέες ανά στάδιο δέσμες ενεργειών, στο πλαίσιο της αναμορφούμενης
διαδικασίας:
αα. Φύλλο Αστυνομικής Επιθεώρησης - Αρχική Επιθεώρηση (ΦΑΕ 1)
Το ΦΑΕ 1 αφορά στην πρώτη (αρχική) επιθεώρηση της κάθε υπό δραστηριοποίηση ή ήδη
δραστηριοποιούμενης νόμιμης επιχείρησης εκμίσθωσης.
Επισυνάπτονται σχετικά υποδείγματα στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "ΑΣΤΗΡ" – προσάρτημα 1.
Το ΦΑΕ 1 περιλαμβάνει τρία μέρη, το Α, το Β και το Γ μέρος.
Το Α ΜΕΡΟΣ αφορά τον προέλεγχο των εγγράφων - παραστατικών στοιχείων της κάθε επιχείρησης
εκμίσθωσης θμα, πριν τη μετάβαση του κλιμακίου ελέγχου της Υπηρεσίας σας στο πεδίο για επιτόπιο
έλεγχο, ήτοι, από το γραφείο της Υπηρεσίας.
Για την πραγματοποίηση του διενεργουμένου κατά τα ως άνω προελέγχου, προαπαιτείται η ψηφιακή
ανάρτηση (upload) των κατά περίπτωση απαιτούμενων παραστατικών στοιχείων στο πεδίο της
αντίστοιχης επιχείρησης εκμίσθωσης θμα της web εφαρμογής η οποία έχει δημιουργηθεί με τη
συνέργεια του κοινωνικού μ.κ.ο. Safe Water Sports και η οποία (επιχείρηση) είτε είναι ήδη
ανηρτημένη στην εφαρμογή από την παρελθούσα θερινή περίοδο ή πρόκειται να αναρτηθεί ως
νομίμως δραστηριοποιούμενη για πρώτη φορά την τρέχουσα θερινή περίοδο. Προς διευκόλυνσή σας
ως προς την καλύτερη κατανόηση των προεκτεθέντων, παρατίθεται ως ακολούθως συγκεκριμένη
μελέτη περίπτωσης σε προσομοιωμένη κατάσταση:

Έγγραφα –
παραστατικά
στοιχεία

Η συγκεκριμένη νόμιμη επιχείρηση εκμίσθωσης, η οποία δραστηριοποιείται στην περιοχή
δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής Ρόδου, εκμισθώνει τόσο μηχανοκίνητα όσο και μη μηχανοκίνητα
θ.μ.α. Μετά την τελευταία αναβάθμιση της επίμαχης web εφαρμογής, υπάρχει πλέον η δυνατότητα
ψηφιακής ανάρτησης (upload) των προβλεπόμενων εγγράφων – παραστατικών στοιχείων που
υποχρεούται να επιδεικνύει ο εκμισθωτής στα ελεγκτικά όργανα κατά το διενεργούμενο έλεγχο. Με τη
νέα αυτή δυνατότητα, καθίσταται πλέον δυνατός ο έλεγχος των εν λόγω παραστατικών στοιχείων
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από το Γραφείο μέσα στο Λιμενικό Κατάστημα και δεν χρειάζεται ο επιτόπιος έλεγχος στο πεδίο. Το
γεγονός αυτό, ελαχιστοποιεί τον έλεγχο στο πεδίο και καθ΄αυτόν τον τρόπο το εκάστοτε κλιμάκιο
ελέγχου εστιάζει μόνο στα σημεία ελέγχου που αφορούν στην ασφάλεια καθαυτή της νόμιμης
κυκλοφορίας των εκμισθούμενων θμα στο πεδίο, χωρίς να επιβαρύνει με περιττό χρόνο τον
επιχειρηματία ελέγχοντας και τα απαιτούμενα έγγραφα και στοιχεία της επιχείρησής του κατά τη
διάρκεια της εργασίας του. Επίσης, το νέο αυτό σύστημα επενεργεί επ΄ωφελείας του ιδίου του
κλιμακίου ελέγχου, το οποίο αφής στιγμής ξεκινήσει τη μετάβασή του στις επιχειρήσεις εκμίσθωσης
για επιτόπιο έλεγχο, σε σαφώς μικρότερο από εκείνο που απαιτούνταν τα παρελθόντα έτη χρονικό
διάστημα, μπορεί να ελέγξει περισσότερες επιχειρήσεις εκμίσθωσης, κατά το μέρος εκείνο που
αφορά στη νόμιμη κυκλοφορία και εκμίσθωση των εκμισθούμενων θμα.
Συγκεκριμένα, από το Γραφείο, μέσω της εφαρμογής, είναι δυνατός ο έλεγχος της ισχύος και της
κανονικότητας των εξής στοιχείων:


Άδειας εκμίσθωσης της επιχείρησης.



Ασφαλιστηρίου συμβολαίου για τα μη μ/χ εκμισθούμενα θμα.



Άδειες εκτέλεσης πλόων και ασφαλιστηρίων συμβολαίων, των εκμισθούμενων μ/χ θμα, της
σωστικής λέμβου και του τ/χ σκάφους που έλκει τα ελκόμενα θμα.



Άδειας χειριστή τ/χ σκάφους του εκμισθωτή και άδειας προπονητή ΓΓΑ για τις περιπτώσεις
εκμίσθωσης ελκόμενων θμα.



Οποιουδήποτε άλλου προβλεπόμενου κατά περίπτωση παραστατικού στοιχείου , το οποίο
σε κάθε άλλη περίπτωση θα έπρεπε να ελεγχθεί στο πεδίο κατά τη διενέργεια ελέγχου της
επιχείρησης εκμίσθωσης.

Στο σημείο αυτό και ιδίως όσον αφορά τους βοηθούς αλλά και τους όποιους γενικά
υπαλλήλους οι οποίοι προσλαμβάνονται κάθε φορά (ακόμα και εβδομαδιαία) σε κάθε νόμιμη
επιχείρηση εκμίσθωσης θμα, κρίνεται σκόπιμο να έχουν πρωτίστως γίνει κατάλληλες
συνεννοήσεις με τον εκμισθωτή, ώστε να αποστέλλει ηλεκτρονικά, έγκαιρα, το/α έγγραφο/α
της πρόσληψης και ασφάλισης των υπαλλήλων τους στο ΙΚΑ προς πιστοποίηση και
επαλήθευση των προσληφθέντων κάθε φορά, κατά τη διενέργεια των ελέγχων. Σε κάθε
γενόμενη πρόσληψη τα επίμαχα έγγραφα θα αναρτώνται ψηφιακά στο πεδίο της κάθε επιχείρησης,
ώστε θα είναι δυνατός ο έλεγχος των προσληφθέντων υπαλλήλων, από το στάδιο της συμπλήρωσης
του Α ΜΕΡΟΥΣ του ΦΑΕ, ήτοι από το Γραφείο και, ως εκ τούτου, όταν το κλιμάκιο ελέγχου μεταβεί
απευθείας στο πεδίο δραστηριοποίησης της επιχείρησης θα μπορεί να εξακριβώσει ποιοι εκ των
εργαζομένων έχουν προσληφθεί και εργάζονται νόμιμα από την επιχείρηση 1. Σε κάθε συντρέχουσα
περίπτωση διαπίστωσης παράνομης εργασίας, θα ενημερώνετε ΑΜΕΣΑ τις αρμόδιες κατά
περίπτωση Αρχές, για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

1

Σχετική καταχώριση – συμπλήρωση, μπορεί να γίνεται στο πεδίο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ στο τέλος του Α ΜΕΡΟΥΣ του ΦΑΕ.
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Επιπρόσθετα και προς διευκόλυνσή σας, σε ορισμένα από τα ΦΑΕ του ΜΕΡΟΥΣ Γ΄, όπου
αναφέρονται τα σημεία αστυνομικής επιθεώρησης – ελέγχου (σ.α.ε.) για κάθε θμα και καινοφανές
θμα αντίστοιχα, αναγράφονται τα, κατά περίπτωση, απαιτούμενα παραστατικά στοιχεία (π.χ.
προδιαγραφές κατασκευαστή για το συγκεκριμένο θμα, εφόδια που πρέπει να φέρει το θμα σύμφωνα
με τον κατασκευαστή κ.λπ), τα οποία θα πρέπει να ελεγχθούν ως προς τις αναγραφόμενες σε αυτά
απαιτήσεις, στο πλαίσιο εφαρμογής των κειμένων διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας.
Συναφώς σημειώνεται ότι, έγκειται στη διακριτική σας ευχέρεια να προγραμματίσετε τις
συγκεκριμένες εκείνες ημ/νίες που θα προσκαλέσετε τους επιχειρηματίες στη Λιμενική Αρχή με τα
απαιτούμενα, κατά περίπτωση, παραστατικά στοιχεία των επιχειρήσεών τους και των υπό εκμίσθωση
θμα, ώστε να τα σαρώσετε και να τα αναρτήσετε σε ψηφιακή μορφή στα αντίστοιχα πεδία της web
εφαρμογής 2.
Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε ως προσφορότερη λύση εκείνη της προσκόμισης των ζητούμενων στοιχείων και εγγράφων, κατά την ημέρα παραλαβής από τον ενδιαφερόμενο της άδειας εκμίσθωσης
θμα. Δηλαδή, τη στιγμή που ενημερώνεται – προφανώς τηλεφωνικά – ο ενδιαφερόμενος να μεταβεί
στο Λιμενικό Κατάστημα προς παραλαβή της άδειας εκμίσθωσης, τότε, να του ζητείται όπως, την ημερομηνία μετάβασής του στη Λιμενική Αρχή, να φέρει μαζί του όλα τα απαιτούμενα παραστατικά
στοιχεία και έγγραφα των σκαφών της επιχείρησής του (σωστική λέμβος, μχ εκμισθούμενα θμα κ.λπ),
καθώς και των τυχόν κατασκευαστικών προδιαγραφών 3 για διάφορα καινοφανή θμα και λοιπό σχετικό εξοπλισμό, για τα οποία προβλέπεται η ύπαρξή τους και είναι αναγκαία για τη διενέργεια των επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τα σχετιζόμενα ΦΑΕ.
Εν προκειμένω και όσον αφορά την τρέχουσα θερινή περίοδο, εάν καθίσταται – για οποιονδήποτε
λόγο – δυσχερής η ως άνω περιγραφείσα διαδικασία της μετάβασης κάποιου ή κάποιων από τους
επιχειρηματίες στο Λιμενικό Κατάστημα προς σάρωση των παραστατικών στοιχείων και εγγράφων,
δεδομένου και του γεγονότος ότι ήδη διανύεται η θερινή περίοδος και οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης ήδη
λειτουργούν, ο έλεγχος και η συμπλήρωση του ΦΑΕ 1-Α ΜΕΡΟΣ μπορεί να διενεργηθεί επιτόπια στο
πεδίο.
Σε κάθε περίπτωση, άποψη της Υπηρεσίας μας είναι, ότι, είναι απαραίτητη η ψηφιακή ανάρτηση των
υπόψη παραστατικών στοιχείων και εγγράφων, καθώς, καθ΄αυτόν τον τρόπο γενικότερα διευκολύνεται η διενέργεια των ελέγχων και συμβάλλει θετικά αμφοτερόπλευρα, τόσο για τους επιχειρηματίες
όσο και για τα στελέχη των Λιμενικών Αρχών.
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Ωστόσο, ληφθεί υπόψη ότι, σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία αυτή δεν θα πρέπει να επιβαρύνει γραφειοκρατικά τους επιχειρηματίες, το
οποίο σημαίνει ότι, η πρόσκληση στη Λιμενική Αρχή προς σάρωση των εγγράφων του, θα πρέπει να γίνει σε τέτοιο χρόνο ώστε να μην
ταλαιπωρούνται αναίτια και ανούσια και, ιδίως, αυτό να μην επενεργεί σε οικονομικό, κυρίως, βάρος της νόμιμης επιχείρησής τους.
3

Εάν είναι πολλές οι σελίδες, μπορείτε να σαρώσετε μόνο εκείνες που ενδιαφέρουν τους ελέγχους, ή , εφόσον δεν κρίνετε απαραίτητο να
είναι ανηρτημένες ψηφιακά στον ην φάκελο της επιχείρησης, να μην προβείτε καθόλου σε σάρωσή τους. Συναφώς διευκρινίζεται ότι, θα
ήταν χρήσιμο να σας αποσταλούν από τους ενδιαφερόμενους σε ην μορφή, ώστε, να μην χρειάζεται να τις σαρώσετε. Κάτι τέτοιο προκρίνεται ως την προσφορότερη λύση, καθώς, οι κατασκευαστικές προδιαγραφές συνιστούν για αρκετά θμα βασικό, ουσιαστικό και αλληλένδετο
στοιχείο για τον έλεγχο της νόμιμης δραστηριοποίησής και κυκλοφορίας τους.
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Ως εναλλακτική λύση – για την τρέχουσα θερινή περίοδο – προτείνεται εκείνη της επιτόπου φωτογράφησης των παραστατικών στοιχείων, τα οποία στη συνέχεια, με τη μετάβασή σας στο λιμενικό
κατάστημα, μπορείτε να αναρτήσετε ψηφιακά στον/ους αντίστοιχο/ους φακέλους των επιχειρήσεων.
Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι, το όλο σύστημα επιθεωρήσεων, όπως καθιερώνεται με την παρούσα,
αποσκοπεί στο να διευκολύνει τους ελέγχους, να τους αυτοματοποιήσει και να τους ψηφιοποιήσει και
τυποποιήσει, διευκολύνοντας τόσο το έργο των ελεγκτικών σας οργάνων όσο και τους ίδιους τους
ελεγχόμενους, οι οποίοι, ελλειπούσης της διαδικασίας αυτής, σε κάθε διενεργούμενο έλεγχο θα πρέπει – στο πλαίσιο της διενέργειας ενός πλήρους κατά τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις ελέγχου –
να επιδεικνύουν τα παραστατικά στοιχεία και τα σχετιζόμενα έγγραφα στα κλιμάκια ελέγχων, ώστε
εκείνα με τη σειρά τους να ελέγχουν τη νόμιμη λειτουργία του σχετικού εξοπλισμού και των εφοδίων.
Με την υλοποίηση, όμως, του ψηφιοποιημένου αυτού συστήματος, ο έλεγχος των επίμαχων στοιχείων μπορεί κάλλιστα να διενεργείται από το γραφείο και ακόμα και από άλλα στελέχη από εκείνα που
σε δεύτερο χρόνο θα διεξάγουν έλεγχο στο πεδίο προς συμπλήρωση του Β ΜΕΡΟΥΣ, χωρίς απλά
να ελέγξει κάποιος, στην περίπτωση π.χ. της τακτικής επιθεώρησης, το προηγούμενο ΦΑΕ 1-Α ΜΕΡΟΣ, αλλά, εάν έχει την οποιαδήποτε αμφισβήτηση ή επιθυμεί να ελέγξει εκ νέου – ως οφείλει άλλωστε – τα παραστατικά στοιχεία, μπορεί απλά να το κάνει αυτό μέσω της εφαρμογής και των ανηρτημένων ψηφιακά στοιχείων και σχετικών εγγράφων, χωρίς καν να μεταβεί από το γραφείο του, ούτε
και να απασχολήσει εκ νέου τον ίδιο τον εκμισθωτή.
Εφόσον, παρόλα αυτά δεν το θεωρείτε απαραίτητο ή καθίσταται η όλη διαδικασία δυσχερής για τα
στελέχη σας ή/και τους επιχειρηματίες, δεδομένου ότι αυτό θα γίνει μεσούσης της θερινής περιόδου,
μπορείτε να συμπληρώσετε το ΦΑΕ 1-Α ΜΕΡΟΣ στο πεδίο και στη συνέχεια να το αναρτήσετε κανονικά στο πεδίο ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 1, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα.
Ωστόσο διευκρινίζεται ότι, η εξαίρεση αυτή ισχύει μόνο για την τρέχουσα θερινή περίοδο, το οποίο
σημαίνει ότι, από τις επόμενες περιόδους, θα προβαίνετε, κατά τα προμνημονευθέντα και τα λοιπά
οριζόμενα στην παρούσα, σε ψηφιακή ανάρτηση των παραστατικών στοιχείων των επιχειρήσεων και
θα μεριμνάτε για την επικαιροποίησή τους, οποτεδήποτε συντρέχει περίπτωση. Συναφώς διευκρινίζεται ότι, σε τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή, ανανέωσης π.χ. ασφαλιστηρίου συμβολαίου ή κάποιου άλλου εγγράφου, αρκεί η αποστολή αντιγράφου μέσω φαξ ή μαίηλ από τον εκμισθωτή.
Θεωρείται αυτονόητο το γεγονός ότι η ψηφιακή ανάρτηση των εν λόγω εγγράφων –
παραστατικών στοιχείων, δεν υποκαθιστά την από πλευράς των επιχειρηματιών υποχρέωσή
τους όπως αυτή απορρέει από τις κείμενες διατάξεις, ως προς την ύπαρξη των αδειών
πλόων κ.λπ στα αντίστοιχα σκάφη, προς επίδειξη στα ελεγκτικά όργανα σε κάθε γενόμενο
αστυνομικό επιτόπιο έλεγχο (π.χ. στο πλαίσιο της θαλάσσιας αστυνόμευσης).
Στη συνέχεια και αφού το κλιμάκιο ελέγχου συμπληρώσει τα ανάλογα πεδία του Α΄ ΜΕΡΟΥΣ του
ΦΑΕ 1, μπορεί στη συνέχεια, είτε με το ίδιο το συμπληρωμένο έντυπο του Α΄ ΜΕΡΟΥΣ, είτε ψηφιακά
αποθηκευμένο σε ένα tablet, laptop κ.λπ, να μεταβεί στο πεδίο και να προβεί στη διενέργεια ελέγχου
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της νόμιμης δραστηριοποίησης της επιχείρησης, κατά το μέρος που αφορά στην τήρηση των
κανόνων ασφαλούς κίνησης και κυκλοφορίας, συμπληρώνοντας ανάλογα το Β΄ ΜΕΡΟΣ του ΦΑΕ 1.
Καθώς γίνεται αντιληπτό από τα αναγραφόμενα στο Β΄ ΜΕΡΟΣ πεδία, ο αστυνομικός έλεγχος όπως
αναδιαμορφώνεται με την παρούσα, έχει επί της ουσίας τη μορφή της επιθεώρησης της επιχείρησης,
των μέσων που εκμισθώνει και του εξοπλισμού που προβλέπεται να κατέχει.
Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι, εφόσον κατά το διενεργούμενο έλεγχο διαπιστωθούν παραβάσεις οι
οποίες ενώ δεν περιλαμβάνονται στο Β΄ ΜΕΡΟΣ του ΦΑΕ 1, ωστόσο , διαπράττονται εκείνη τη
δεδομένη χρονική στιγμή και γίνονται αντιληπτοί από το

κλιμάκιο ελέγχου, εννοείται ότι τα

εντεταλμένα στελέχη οφείλουν να επιλαμβάνονται άμεσα σχετικά και να επιβάλλουν τις
προβλεπόμενες, κατά περίπτωση, κυρώσεις κατά των υπαιτίων, κάνοντας σχετική καταγραφή στο
πεδίο ¨ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ¨ του ΦΑΕ.
Τα ίδια ισχύουν και για το Γ΄ ΜΕΡΟΣ που ακολουθεί και το οποίο αφορά στην επιθεώρηση του κάθε
υπό εκμίσθωση θμα.
Καθώς γίνεται αντιληπτό από τα προπαρατεθέντα, για την τήρηση της ως άνω μνημονευθείσας νέας
διαδικασίας, απαιτείται ικανός αριθμός εντύπων ΦΑΕ και σε συνδυασμό με την απαίτηση
αρχειοθέτησής τους, εύλογα, θα δημιουργηθεί κάποια στιγμή γραφειοκρατικό ζήτημα καθιστώντας
δυσκίνητη και πρακτικά ανέφικτη την όλη διαδικασία.
Προς αποφυγή επανάληψης, λοιπόν, του φαινομένου της μεγάλης ποσότητας ανατύπωσης ΦΑΕ,
όπως προέκυψε από την πρακτική εφαρμογή της ΜΑΕ 06, αλλά και αξιοποιώντας κατάλληλα την
νεοαποκτηθείσα web εφαρμογή, η Υπηρεσία μας προέβη στην κατάρτιση του ΣΑΣ 1 (Σύνοψη
Αναφοράς), το οποίο συνιστά Φύλλο Σύνοψης Αναφοράς για κάθε επιθεωρηθείσα επιχείρηση
εκμίσθωσης θμα, στο πλαίσιο διενέργειας της Αρχικής Επιθεώρησης.
Σχετικό υπόδειγμα επισυνάπτεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΣΤΗΡ – προσάρτημα 1.
Η χρηστικότητα του ΣΑΣ έγκειται στο εξής: Κατά τον επιτόπιο έλεγχο στο πεδίο, το κλιμάκιο ελέγχου
δεν θα συμπληρώνει ξεχωριστά ΦΑΕ (Β και Γ μέρη), αλλά θα μεταβαίνει με ένα κενό ΦΑΕ 1 – Β
ΜΕΡΟΣ και αντίστοιχα κενά ΦΑΕ για το Γ ΜΕΡΟΣ, ανάλογα με τα υπό εκμίσθωση θμα που κατέχει η
επιχείρηση, δηλαδή επί της ουσίας θα μεταβαίνει με το υπόδειγμα του ΦΑΕ 1-Β, Γ ΜΕΡΗ. Η
συμπλήρωση των σ.α.ε. θα γίνεται στο ΣΑΣ και όχι στα ΦΑΕ.
Καθ΄αυτόν τον τρόπο, για μία επιθεώρηση όλων των επιχειρήσεων εκμίσθωσης, δεν θα
ανατυπώνονται χωριστά ΦΑΕ, παρά μόνο ΣΑΣ. Δηλαδή, π.χ. για τη Λιμενική Αρχή Ρόδου στην οποία
κατά την παρελθούσα θερινή περίοδο δραστηριοποιήθηκαν εξήντα επιχειρήσεις εκμίσθωσης, για την
αρχική επιθεώρησή τους θα απαιτηθούν εξήντα Φύλλα ΣΑΣ 1 και όχι μία πληθώρα σελίδων που θα
απαιτούνταν για την ανατύπωση των ανάλογων ΦΑΕ 1.
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Ακολούθως και με την επιστροφή στο Λιμενικό Κατάστημα, το ΣΑΣ θα σαρωθεί και με τις
πρωτότυπες υπογραφές του κλιμακίου καθώς και εκείνες των στελεχών που είχαν επιθεωρήσει και
συμπληρώσει το Α ΜΕΡΟΣ, θα αποθηκευτεί ψηφιακά στο πεδίο «Αρχείο ελέγχου» της επιχείρησης,
συμπληρώνοντας και τα ανάλογα πεδία. Τα στάδια της ψηφιακής αποθήκευσης – ανάρτησης του
ΣΑΣ παρατίθενται ως ακολούθως:

8
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Ομοίως, θα συμπληρωθούν ψηφιακά και τα Β και Γ ΜΕΡΗ. Εννοείται ότι, μπορούν να διαγραφούν τα
τμήματα εκείνα του Γ΄ ΜΕΡΟΥΣ που αφορούν θμα τα οποία δεν εκμίσθωνε η επιθεωρηθείσα
επιχείρηση, έχοντας ως οδηγό το ΣΑΣ. Δηλαδή, θα αντιγραφούν ψηφιακά τα «ΝΑΙ – ΟΧΙ – Δ.Ε.» για
κάθε σ.α.ε. στα αντίστοιχα πεδία των ΦΑΕ και στη συνέχεια, αφού Α, Β, Γ ΜΕΡΗ μετατραπούν σε
ένα αρχείο σε pdf μορφή, θα αναρτηθούν ψηφιακά (upload) στο πεδίο «Αρχείο ελέγχου 2» της
9
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επιθεωρηθείσας νόμιμης επιχείρησης εκμίσθωσης, ακολουθούμενης της προαναφερόμενης
διαδικασίας. Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙΣΑ ΑΥΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΦΑΕ,
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΕ 1 – Β, Γ ΜΕΡΗ.
Το πρωτότυπο έντυπο ΣΑΣ θα αρχειοθετηθεί σε ειδικό φάκελο με θέμα «ΣΑΣ Επιχειρήσεων
Εκμίσθωσης θμα» και θα παραμένει στον εν λόγω φάκελο (σε έντυπη μορφή) για δύο έτη.
Προς διευκόλυνσή σας και για καλύτερη κατανόηση της ως άνω μνημονευθείσας διαδικασίας ελέγχου
– Αρχικής Επιθεώρησης, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΒΥΡΩΝ»- Προσάρτημα 1 έχουν συμπληρωθεί, σε
συνέχεια της προαναφερόμενης μελέτης περίπτωσης, τα Β΄ και Γ΄ ΜΕΡΗ του ΦΑΕ 1 για την
επιχείρηση εκμίσθωσης «ΣΑΙΝ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ» που δραστηριοποείται στη Λιμενική Αρχή Ρόδου 4.

ββ. Φύλλο Αστυνομικής Επιθεώρησης - Τακτική Επιθεώρηση (ΦΑΕ 2)
Το ΦΑΕ 2 αφορά στην τακτική επιθεώρηση, μετά από δέκα ημερολογιακές ημέρες από την
5

ημερομηνία που διεξήχθη η προηγούμενη επιθεώρηση (Αρχική ή Τακτική) της κάθε νόμιμα

δραστηριοποιούμενης

επιχείρησης

εκμίσθωσης.

Καθ'

αυτόν

τον

τρόπο,

κάθε

νόμιμα

δραστηριοποιούμενη επιχείρηση εκμίσθωσης θμα, θα επιθεωρείται τρεις φορές μηνιαίως.
Το ΦΑΕ 2 περιλαμβάνει τα δύο μέρη του ΦΑΕ 1, το Β και το Γ μέρος.
Επισυνάπτονται σχετικά υποδείγματα στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "ΑΣΤΗΡ"– προσάρτημα 2.
Και σ΄αυτό το στάδιο, η διαδικασία είναι παρόμοια με εκείνη της Αρχικής Επιθεώρησης.
Συγκεκριμένα:
Γίνεται ένας μακροσκοπικός έλεγχος της ισχύος των παραστατικών εγγράφων – στοιχείων της
επιχείρησης, από το Α ΜΕΡΟΣ του ΦΑΕ 1 της επιχείρησης, όπως θα έχει πλέον αναρτηθεί στο
αντίστοιχο πεδίο της υπόψη επιχείρησης.
Ακολούθως, το ανάλογα οριζόμενο κλιμάκιο ελέγχου προχωρά στον έλεγχο στο πεδίο. Κατά τα
λοιπά, η Τακτική Επιθεώρηση διενεργείται στο πλαίσιο τήρησης της διαδικασίας που διενεργήθηκε
και η Αρχική Επιθεώρηση, συμπληρώνοντας το ανάλογο ΣΑΣ 2 και κατόπιν με την επιστροφή στο
Λιμενικό Κατάστημα, συμπληρώνοντας ψηφιακά τα Β και Γ ΜΕΡΗ και αναρτώντας αυτά (upload) σε
ένα αρχείο σε pdf μορφή, στο πεδίο της επιχείρησης. Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση, στο ¨Αρχείο
ελέγχου 1¨ θα είναι το ΣΑΣ 2 και στο ¨Αρχείο ελέγχου 2¨ ένα pdf αρχείο με τα Β και Γ ΜΕΡΗ του
ΦΑΕ 2.

4

Ο έλεγχος είναι εικονικός και ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα. Η συμβολή της Λιμενικής Αρχής Ρόδου στην υλοποίηση των εικονικών σεναρίων ήταν σημαντική.
5
Οι δέκα ημέρες μετρώνται από την επόμενη μέρα. Τη δεκάτη ημέρα ξεκινά η Τακτική Επιθεώρηση (βλ. σχετικό παράδειγμα στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α).
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Ομοίως με τα οριζόμενα στην προηγούμενη υποπαράγραφο αα., το πρωτότυπο έντυπο ΣΑΣ θα
αρχειοθετηθεί σε ειδικό φάκελο με θέμα «ΣΑΣ Επιχειρήσεων Εκμίσθωσης θμα» και θα παραμένει
στον εν λόγω φάκελο (σε έντυπη μορφή) για δύο έτη.
Προς διευκόλυνσή σας και για καλύτερη κατανόηση της ως άνω μνημονευθείσας διαδικασίας ελέγχου
– επιθεώρησης, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΒΥΡΩΝ» - Προσάρτημα 2 έχουν συμπληρωθεί, σε συνέχεια της
προαναφερόμενης μελέτης περίπτωσης, τα Β΄ και Γ΄ ΜΕΡΗ του ΦΑΕ 2 για την επιχείρηση
εκμίσθωσης «ΣΑΙΝ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ» που δραστηριοποείται στη Λιμενική Αρχή Ρόδου.

γγ. Έκτακτος αστυνομικός έλεγχος
Ο Έκτακτος αστυνομικός έλεγχος αφορά στην περίπτωση διενέργειας έκτακτου και αιφνιδιαστικού
επιτόπιου αστυνομικού ελέγχου στις επιχειρήσεις εκμίσθωσης, προς έλεγχο εφαρμογής από πλευράς
των, κατά περίπτωση, υποχρέων, των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, οι οποίες αφορούν στην
εκμίσθωση, κίνηση και κυκλοφορία των εκμισθούμενων θμα και γενικά στη νόμιμη λειτουργία της
επιχείρησης και της ύπαρξης του προβλεπόμενου εξοπλισμού. Οι εν λόγω έλεγχοι μπορούν να
διενεργούνται είτε αυτοβούλως από τη Λιμενική Αρχή σε εκτέλεση των οριζομένων στην επόμενη
παράγραφο της παρούσας, είτε στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφορίας ή/και καταγγελίας που αφορά
στα παραπάνω.
 Διενέργεια έκτακτου ελέγχου σε νόμιμη επιχείρηση εκμίσθωσης.
Ο έλεγχος αυτός, πέραν του ελέγχου εφαρμογής από πλευράς των, κατά περίπτωση, υποχρέων, των
διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, οι οποίες αφορούν στην εκμίσθωση, κίνηση και κυκλοφορία των
εκμισθούμενων θμα και γενικά στη νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης και της ύπαρξης του
προβλεπόμενου εξοπλισμού, αφορά και στον έλεγχο εξοπλισμού (π.χ. σωστική λέμβος, θαλάσσιο
μοτοποδήλατο κ.λπ), ο οποίος προστέθηκε εκ των υστέρων, δηλαδή μετά την αρχική ή τακτική
επιθεώρηση ή αντικατέστησε παλιότερο. Επίσης, ο εν λόγω έλεγχος μπορεί να αφορά και στον
έλεγχο παραστατικών στοιχείων – εγγράφων τα οποία έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα στο
μεσοδιάστημα των δέκα ημερολογιακών ημερών από την προηγούμενη επιθεώρηση.
Σημειώνεται ότι, σχετική καταχώρηση των ελέγχων και των όποιων παραβάσεων, θα γίνεται στο
πεδίο ¨Αρχείο ελέγχου¨ της κάθε ελεγχθείσας επιχείρησης. Παραδείγματος χάριν, μετά της 15-4-16
όπου διενεργήθηκε η τακτική επιθεώρηση στην επιχείρηση ΣΑΙΝ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ, στις 22-4-16 μετά
από καταγγελία, διενεργήθηκε έκτακτος έλεγχος στην εν λόγω επιχείρηση, όπου διαπιστώθηκε
παράβαση αναφορικά με την κίνηση & κυκλοφορία των μ/χ εκμισθούμενων θμα. Στο πεδίο της
επιχείρησης, θα γίνει ψηφιακά σχετική καταχώρηση περί του επίμαχου ελέγχου και της
διαπιστωθείσας παράβασης.
 Διενέργεια έκτακτου ελέγχου σε επιχείρηση εκμίσθωσης, η οποία δεν
λειτουργεί νόμιμα, δηλαδή, χωρίς την προβλεπόμενη άδεια εκμίσθωσης.
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Στο σημείο αυτό και όσον αφορά την παράνομα δραστηριοποιούμενη επιχείρηση εκμίσθωσης θμα,
σημειώνεται το εξής:
Καταρχήν, θα συμπληρώνεται το συνημμένο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΑΣΤΗΡ» - προσάρτημα 3
Υπόδειγμα του

ΣΑΣ 3. Ακολούθως και με την επιστροφή στο Λιμενικό Κατάστημα, θα προβείτε σε

ψηφιακή ένταξη της παράνομα δραστηριοποιούμενης επιχείρησης στη web εφαρμογή, ακριβώς
όπως εντάσσεται μία νόμιμη επιχείρηση, με τη διαφορά ότι, στο πεδίο «Σε ισχύ ?» θα κλικάρετε
«ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ», το οποίο σημαίνει ότι, η συγκεκριμένη επιχείρηση, για το
σύστημα θεωρείται ότι, ενώ δεν κατέχει την προβλεπόμενη άδεια εκμίσθωσης, διαπιστώθηκε
να δραστηριοποιείται παράνομα.
Προς διευκόλυνσή σας και για καλύτερη κατανόηση της ως άνω μνημονευθείσας διαδικασίας ελέγχου
– επιθεώρησης και ένταξης της παράνομης δραστηριοποιούμενης επιχείρησης στη web εφαρμογή,
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΓΑΛΗ» έχει καταρτισθεί συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης που αφορά σε όλα τα
προπαρατεθέντα,

για

την

επιχείρηση

εκμίσθωσης

«ΠΑΔ»

η

οποία

διαπιστώθηκε

να

δραστηριοποιείται χωρίς άδεια εκμίσθωσης στη Λιμενική Αρχή Ρόδου.
Συναφώς διευκρινίζεται ότι, εάν η υπόψη επιχείρηση στη συνέχεια εφοδιασθεί με τη σχετική άδεια, θα
την εντάξετε στις νόμιμα δραστηριοποιούμενες επιχειρήσεις στο σύστημα (web εφαρμογή),
κλικάροντας το πεδίο «Σε ισχύ» και συμπληρώνοντας τις ημερομηνίες έκδοσης και λήξης αυτής.
Κατόπιν, η ακολουθητέα διαδικασία είναι εκείνη που περιγράφεται στην παρούσα. Εννοείται ότι, στο
αρχείο ελέγχου της επιχείρησης, θα έχουν μείνει καταχωρισμένοι οι προγενέστεροι έλεγχοι και οι
παραβάσεις που είχε διαπράξει η επιχείρηση όταν δραστηριοπούνταν παράνομα.
Περαιτέρω και όσον αφορά τις παράνομα δραστηριοποιούμενες επιχειρήσεις εκμίσθωσης,
επισημαίνονται οι εξής διατάξεις, οι οποίες συντρέχουν εφαρμογής στην περίπτωση αυτή:


Άρθρου 414 του ΠΚ «Παράνομη Άσκηση Επαγγέλματος», σύμφωνα με τη παρ.1 του οποίου,
όποιος χωρίς την άδεια της Αρχής ασκεί επάγγελμα που για την άσκησή του, ο νόμος απαιτεί
τέτοια άδεια, τιμωρείται με πρόστιμο ή κράτηση.



Άρθρου 22 παρ.4β του ΓΚΛ 20 σε συνδυασμό με την αριθμ. 513.12/13/118/β/11-1-13 (35 Β΄)
ΚΥΑ, περί ύπαρξης Ασφαλιστηρίου συμβολαίου για ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης
του κυρίου κατόχου οποιουδήποτε προστιθέντος ή υπευθύνου των θμα έναντι τρίτων για
θάνατο, σωματικές βλάβες καθώς και υλικές ζημιές.



Άρθρου 3 παρ.23 του Ν.2242/1994, κατ' εφαρμογή του άρθρου 29 του Ν.2971/2001, περί
ειδικής καθ'ύλην αρμοδιότητας για τον έλεγχο και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, για
αυθαίρετες κατασκευές (όπως πόστα κ.λ.π.) σε τμήμα αιγιαλού-κοινόχρηστης ζώνης
παραλίας. Εφόσον κατά τους διενεργούμενους ελέγχους συντρέχει τέτοια περίπτωση, να
ενημερώνετε άμεσα οικείο Α.Τ. για το ποινικό κολασμό παραβατών. Στο πλαίσιο αυτό,
εφόσον κατά τους διενεργούμενους ελέγχους διαπιστώσετε και τη δημιουργία αυθαιρέτων
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κατασκευών στην ευρύτερη περιοχή των ως άνω χωρών, να προβείτε στις δέουσες ενέργειες
για την παγίωση της νομιμότητας.
Συναφώς και όσον αφορά την παράβαση περί απλής χρήσης, υπενθυμίζονται τα οριζόμενα
στις σχετικές με το επίμαχο ζήτημα Δγές της Υπηρεσίας μας (όπως, η με ΑΠ: 2131.24/20930/16/083-16 Δγή μας).


Οι λοιπές διατάξεις του ΓΚΛ 20 και 23 και ιδίως εκείνες που αφορούν στην ύπαρξη σωστικής
λέμβου, τη μη χρήση του τ/χ σκάφους που χρησιμοποιείται ως σωστική λέμβο για
εκμίσθωση -έλξη θμα, την ύπαρξη τυπικών προσόντων του άρθρου 22 παρ.2ι) για το
χειριστή του τ/χ σκάφους που έλκει θαλάσσιο σκι, δαχτυλίδι κ.λ.π., την ύπαρξη δυο ατόμων
στο προαναφερόμενο τ/χ σκάφος, στην ύπαρξη διαύλου κ.λ.π.

Πέραν των ως άνω, στη συντρέχουσα περίπτωση διαπίστωσης εκμίσθωσης χωρίς την
προβλεπόμενη άδεια, να ενημερώσετε εγγράφως και με το χαρακτήρα του επείγοντος τις αρμόδιες
ΔΟΥ και ΙΚΑ σχετικά, για τις δικές τους ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και ιδίως επί
των θεμάτων που αφορούν την βεβαίωση παραβάσεων οικονομικής φύσης.
Επισημαίνεται ότι, εφόσον από το διενεργούμενο αρχικό έκτακτο έλεγχο εξακριβωθεί ή ύπαρξη
παράνομα δραστηριοποιούμενης επιχείρησης εκμίσθωσης θμα, στη συνέχεια θα διενεργούνται
έλεγχοι σε αυτή επαναλαμβανόμενοι και έκτακτοι, επιβάλλοντας κάθε φορά τις προβλεπόμενες
κυρώσεις, ώστε να διασφαλιστεί η παγίωση της νομιμότητας κυρίως κατά το μέρος που αφορά στην
παράνομη δραστηριοποίησή της, ήτοι ο εφοδιασμός του ελεγχόμενου με τη σχετική άδεια, ή, η
διακοπή της παράνομης λειτουργίας της. Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι, στις περιπτώσεις κατά τις
οποίες, από τους επαναλαμβανόμενους ελέγχους, διαπιστώνεται η εξακολούθηση της μη
συμμόρφωσης του παραβάτη με την κείμενη νομοθεσία, ήτοι τη συνέχιση της δραστηριοποίησής του
χωρίς τον εφοδιασμό του με τη σχετική προς τούτο άδεια εκμίσθωσης, θεωρούμε ότι τα επιβληθέντα
σχετικά διοικητικά πρόστιμα, θα πρέπει να κλιμακώνονται ως προς την αυστηροποίησή τους.
Το ΣΑΣ 3 θα συμπληρώνεται άπαξ με τον πρώτο έλεγχο και θα χρησιμοποιείται ως οδηγός για τους
καθημερινούς κατά τα προαναφερόμενα έλεγχους. Δεν απαιτείται σε κάθε διενεργούμενο εκ νέου έλεγχο στην παράνομα δραστηριοποιούμενη επιχείρηση να συμπληρώνετε καινούργια ΣΑΣ 3. Θα καταχωρίζετε τους ελέγχους και τις παραβάσεις στις αντίστοιχες ημερομηνίες, μνημονεύοντας το αρχικό
ΣΑΣ 3.
Σε συνάφεια με τα προμνημονευθέντα αναφορικά με την τήρηση των ΣΑΣ σε έντυπη μορφή, το
πρωτότυπο έντυπο ΣΑΣ θα αρχειοθετηθεί σε ειδικό φάκελο με θέμα «ΣΑΣ Επιχειρήσεων
Εκμίσθωσης θμα» και θα παραμένει στον εν λόγω φάκελο (σε έντυπη μορφή) για δύο έτη.
Τέλος, σε περίπτωση υποτροπής των παραβάσεων, κρίνεται σκόπιμο να ενημερώνετε κατάλληλα
τον αρμόδιο εισαγγελέα και να ενεργείτε βάσει των οδηγιών που τυχόν σας παρασχεθούν από αυτόν.

Ε. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
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5. Καθ’ όλη τη τουριστική περίοδο κάθε έτους, όπως ορίζεται στην επόμενη υποπαράγραφο,
είναι επιβεβλημένη η διενέργεια τακτικών, πυκνοτέρων κατά τα Σαββατοκύριακα, συνεχών,
συστηματικών και αυστηρών ελέγχων από τα εντεταλμένα στελέχη των Υπηρεσιών σας, στις
επιχειρήσεις εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, που δραστηριοποιούνται στους χώρους
ευθύνης σας, προς διαπίστωση τήρησης των υποχρεώσεών τους, όπως αυτές απορρέουν από τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και, ιδιαίτερα εκείνων που αφορούν στην νόμιμη εκμίσθωση των
διατιθέμενων μέσων, στην νόμιμη κίνηση και κυκλοφορία αυτών και τους περιορισμούς που τίθενται
στην κίνησή τους σε χώρους λουομένων.

α. Η τουριστική περίοδος, για τις ανάγκες της παρούσας ορίζεται ως, η περίοδος από
01 Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.
Τα Φ.Α.Ε. που αναφέρονται στην παρούσα, έχουν συνταχθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε, να
αποτελέσουν κατευθυντήριους οδηγούς για τα εντεταλμένα στελέχη σας, κατά τις διενεργούμενες
επιθεωρήσεις στους εκμισθωτές θαλασσίων μέσων αναψυχής, με επιδιωκόμενο σκοπό οι
επιθεωρήσεις να διακρίνονται από ομοιομορφία, πληρότητα και ακρίβεια.
Διευκρινίζεται ότι, εφόσον κατά τις επιθεωρήσεις – ελέγχους διαπιστωθεί η διάπραξη κάποιας
παραβατικής δραστηριότητας που δεν αναφέρεται σε κάποιο από τα σημεία ελέγχου των Φ.Α.Ε., ή
διαπιστωθεί η ύπαρξη κάποιου σημείου που χρήζει ελέγχου και το οποίο δεν αναγράφεται σε κάποιο
από τα Φ.Α.Ε., εννοείται ότι, θα ελεγχθεί κανονικά από τα κλιμάκια ελέγχου. Κάθε διενεργούμενη
επιθεώρηση ή και έλεγχος και η όποια διαπιστούμενη παράβαση θα αναρτάται ψηφιακά στο
αντίστοιχο πεδίο «Αρχείο ελέγχου» της επιχείρησης, στη web εφαρμογή, εντός τριών
ημερολογιακών ημερών από τη διαπίστωσή της. Σε περίπτωση ακύρωσης της παράβασης, θα
γίνεται σχετική εκ νέου ψηφιακή καταγραφή στο πεδίο «Αρχείο ελέγχου», σε νέα καταχώριση.

β.

Ακολούθως, αναφέρονται τα κύρια σημεία στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθούν τα

εντεταλμένα στελέχη σας, κατά τις μεταβάσεις στο πεδίο, είτε προς διενέργεια επιθεώρησης είτε
έκτακτου αστυνομικού ελέγχου:
Ι. Για τους εκμισθωτές θαλασσίων μέσων αναψυχής,
(1) Ύπαρξη σχετικής άδειας σε ισχύ και της εκμίσθωσης μόνον των θαλασσίων μέσων
αναψυχής που περιλαμβάνονται σ΄αυτή.
(2) Ενοικίαση σε πρόσωπα που κατέχουν τ’ απαιτούμενα προσόντα.
(3) Χειρισμός ταχυπλόων σκαφών που έλκουν εκμισθούμενα μέσα αναψυχής (θαλάσσιο σκι,
έλκηθρο, δακτυλίδι κ.λπ) μόνον από πρόσωπα που είναι κάτοχοι των απαραίτητων αδειών.
(4) Επάρκεια εποπτείας των εκμισθούμενων θαλάσσιων μέσων αναψυχής ότι κινούνται σε
επιτρεπόμενες περιοχές.
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(5) Διάθεση σωστικής λέμβου, με τα προβλεπόμενα υλικά και εξοπλισμό.
(6) Εφοδιασμός της εγκατάστασης με τον απαιτούμενο εξοπλισμό.
(7) Άρνηση εκμίσθωσης θ.μ.α. σε πρόσωπα που βρίσκονται υπό την επήρρεια
οινοπνεύματος, φαρμάκων ή τοξικών ουσιών.
ΙΙ.

Για τους χειριστές – ιδιοκτήτες ταχυπλόων σκαφών και λοιπών θαλασσίων μέσων

αναψυχής,
(1) Ύπαρξη της απαιτούμενης άδειας χειρισμού.
(2) Εφοδιασμός των σκαφών με την προβλεπόμενη άδεια εκτέλεσης πλόων και
ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
(3) Ύπαρξη, εντός των σκαφών, των προβλεπόμενων σωστικών και πυροσβεστικών μέσων
και διατήρηση των θαλασσίων μέσων και του εν γένει εξοπλισμού, σε ικανοποιητική κατάσταση.
(4) Τήρηση των διατάξεων του αριθμ. 20 ΓΚΛ, αναφορικά με τις αποστάσεις που πρέπει να
τηρούν από τους λουόμενους, την ταχύτητα κίνησής τους και γενικά τους περιορισμούς που έχουν
τεθεί και αφορούν στην κυκλοφορία τους στη θάλασσα.
(5) Απαγόρευση χειρισμού σκαφών ή επιβίβασης σ΄ αυτά ατόμων που βρίσκονται υπό την
επήρρεια οινοπνεύματος, φαρμάκων ή τοξικών ουσιών.
(6) Την έκταση των πλόων τους, σύμφωνα με την άδεια εκτέλεσης πλόων.
ΙΙΙ. Για τους εκμισθωτές των μηχανοκίνητων θαλασσίων μέσων αναψυχής,
(1) την οριοθέτηση του προβλεπόμενου διαύλου,
(2) την αγκυροβολία πλωτής εξέδρας, κατά περίπτωση,
(3) την τοποθέτηση ειδικού μπαλονιού – ναύδετου (ρεμέντζου), κατά περίπτωση.
ΙV.

Για τους ιδιοκτήτες των μηχανοκίνητων θαλασσίων μέσων αναψυχής, την

εκκίνηση/ επιστροφή των υπό ιδιοκτησία τους θ.μ.α., κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του ΓΚΛ. 20,
όπως ισχύει.
V.

Για τους εκμισθωτές – ιδιοκτήτες ταχυπλόων σκαφών και θαλασσίων μέσων

αναψυχής, την ύπαρξη ασφαλιστηρίου συμβολαίου σε ισχύ για τα σκάφη τους.
VI. Ειδικότερα για τις ξενοδοχειακές μονάδες οι οποίες έχουν προτιμησιακό δικαίωμα,
όσον αφορά τις αποστάσεις των θέσεων (πόστων) των θ.μ.α. στις παραλίες, θα πρέπει να ελέγχεται
επισταμένως ότι διαθέτουν δωρεάν τα μέσα αναψυχής που αναφέρονται στις άδειές τους μόνο στους
πελάτες των ξενοδοχείων τους.
VII.

Έχει παρατηρηθεί ότι ορισμένες επιχειρήσεις εκμίσθωσης θ.μ.α. διενεργούν,

παράλληλα με τη μοναδική επιτρεπόμενη δραστηριότητά τους και άλλες παράνομες δραστηριότητες.
Ως τέτοιες αναφέρονται ενδεικτικά:
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(1) Πώληση των εκμισθούμενων μέσων (κυρίως WINDSURF, Kitesurf και εξοπλισμούς των
ιστιοπλοϊκών λέμβων κ.α.), στο τέλος της τουριστικής περιόδου.
(2) Διενέργεια μαθημάτων χωρίς τη νόμιμη άδεια σχολής από τη Γ.Γ.Α. με ή χωρίς απόδειξη
παροχής Υπηρεσιών που έχει ως συνέπεια την παράνομη αποκόμιση κέρδους.
(3) Παροχή υπηρεσιών επισκευής μέσων αναψυχής, με την καταβολή χρηματικού
ανταλλάγματος (όπως επισκευή σκαφών, ράψιμο πανιών κ.α.).
(4) Πώληση διαφημιστικών σουβενίρ και αξεσουάρ (όπως μπρελόκ, είδη ένδυσης και
υπόδησης, μινιατούρες κ.α.).
Οι προαναφερόμενες δραστηριότητες έχουν ως συνέπεια την παράνομη απασχόληση
επιπλέον προσωπικού, την αποκόμιση κερδών για τα οποία δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες
φορολογικές υποχρεώσεις, καθώς και η μη καταβολή συναφών εισφορών σε λοιπές Υπηρεσίες όπως
στους Δήμους, ΙΚΑ κ.λπ.
Με σκοπό την πάταξη των ως άνω παραβατικών δραστηριοτήτων, να επικοινωνήσετε με τις
αρμόδιες Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., ΙΚΑ, οικείους Δήμους) ενημερώνοντάς τους για τα προαναφερόμενα
προβλήματα και ζητώντας τους τον ορισμό εκπροσώπων τους προκειμένου να συστήσετε μικτά
κλιμάκια ελέγχου για τη διενέργεια εκτάκτων – αιφνιδιαστικών ελέγχων στους εκμισθωτές θ.μ.α.
τουλάχιστον μια φορά το δεκαπενθήμερο, κατά τους μήνες Ιούνιο- Ιούλιο- Αύγουστο και Σεπτέμβριο.

6. Θεμελιώδης αρχή για την ασφαλή διενέργεια ενός αστυνομικού ελέγχου αποτελεί το γεγονός
ότι, κανένας αστυνομικός έλεγχος δεν πρέπει να θεωρείται ακίνδυνος.
Ως εκ τούτου, σε κάθε διενεργούμενο κατά τα ως άνω αστυνομικό έλεγχο ή επιθεώρηση στο
πεδίο, επιβάλλεται να τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας για την αστυνομική αυτοπροστασία των
ελεγκτικών οργάνων. Συναφώς επισημαίνονται οι διατάξεις της Αριθ. 1141.1/04/2004 (663 Β΄/2004)
Απόφασης Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Κύρωση του Κανονισμού οπλοκατοχής, οπλοφορίας
και οπλοχρησίας προσωπικού Λιμενικού Σώματος» και ιδίως εκείνες του άρθρου 4 αυτής «Χορήγηση
υπηρεσιακού οπλισμού - εξοπλισμού στο προσωπικό Λ.Σ. κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας». Στα
προεκτεθέντα συντρέχουν εφαρμογής και οι σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας
Λιμενικών Αρχών, κατά το μέρος εκείνο που αφορά στη διενέργεια περιπολιών αστυνόμευσης.

7. Με την λήψη της παρούσας να προβείτε σε συγκέντρωση του προσωπικού σας, κατά την οποία
ν’ αναπτύξετε το περιεχόμενό της καθώς και το περιεχόμενο των επισυναπτόμενων σ’ αυτήν
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ.

8. Συναφώς επισημαίνεται η ανάγκη όπως, το περιεχόμενο της παρούσας Μ.Α.Ε. αλλά και των
επισυναπτόμενων σ’ αυτήν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, καθίστανται, εγκαίρως και προ της ενάρξεως της
16
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τουριστικής περιόδου κάθε έτους όπως καθορίζεται με την παρούσα, αντικείμενο εκπαιδεύσεως του
προσωπικού σας που είναι επιφορτισμένο με τη διενέργεια των επίμαχων επιθεωρήσεων – ελέγχων,
στο πλαίσιο των διενεργουμένων από εσάς εκπαιδευτικών συγκεντρώσεων.

ΣΤ. ΣΥΝΟΨΗ – ΤΕΛΙΚΑ
9.

Επισημαίνεται και πάλι η σημασία που προσδίδεται στα οριζόμενα στην παρούσα και τα

επισυναπτόμενα σε αυτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.
Σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης καταστρατήγησης της κείμενης νομοθεσίας, θα πρέπει να
επιβάλλονται ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΚΕΡΑΙΟ οι προβλεπόμενες κυρώσεις (διοικητικές – ποινικές) κατά των
παραβατών.
Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών σας καθίστανται υπεύθυνοι για τον κατάλληλο συντονισμό και
την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών ενεργειών.
Η κατά τα ως άνω δραστηριοποίησή σας θα αξιολογείται δεόντως από την Κεντρική Υπηρεσία.

10. Οι Περιφερειακές Διοικήσεις Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. προς τις οποίες κοινοποιείται η παρούσα, στο πλαίσιο
εφαρμογής των οριζομένων στα άρθρα 42,43 και 44 του Π.Δ 103/14, να ελέγχουν με σχολαστικότητα την
εφαρμογή των διατασσομένων, αξιολογώντας τη δραστηριότητα των Λιμενικών Αρχών που υπάγονται
στη δικαιοδοσία τους.

11. Να αποστείλετε αντίγραφο της παρούσας στα υποτεταγμένα σας κλιμάκια, με οδηγίες για ανάλογες ενέργειες σε τοπικό επίπεδο.

12.

Η παρούσα με τα επισυναπτόμενα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ θα σας αποσταλούν ψηφιακά στους

ηλεκτρονικούς λογαριασμούς των Υπηρεσιών σας. Ομοίως και προς διευκόλυνση στο αστυνομικό σας
έργο, θα σας συναποσταλλεί ψηφιακά – μέσω των ηλεκτρονικών λογαριασμών σας – e book με όλες τις
Αποφάσεις των καινοφανών θμα, με τις τροποποιήσεις τους, όπως ισχύουν σήμερα. Για την καλύτερη
περιήγησή σας επί των σελίδων του e book, ανά καινοφανές θμα έχουν τεθεί bookmarks, ώστε, όταν
κλικάρετε σε κάποιο από αυτά, να μπορείτε να μεταβαίνετε απευθείας στο καινοφανές θμα που
επιθυμείτε εκείνη τη στιγμή. Το επίμαχο e book, μπορείτε να το αποθηκεύσετε, είτε σε tablet είτε σε
smartphone, ώστε, να το φέρετε ψηφιακά μαζί σας κατά τις διενεργούμενες επιθεωρήσεις – ελέγχους.

13. Κάθε προηγούμενη εγκύκλιος ή διαταγή που ρυθμίζει θέματα της παρούσας και ιδίως τα οριζόμενα
στη ΜΑΕ 06/12 που αφορούν στους ελέγχους στις επιχειρήσεις εκμίσθωσης θμα, καταργούται.

17
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14. Αντίγραφο της παρούσας, με τα επισυναπτόμενα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, να τοποθετηθεί σε έντυπη
μορφή στον ειδικό φάκελο με τον τίτλο «ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ».

Με εντολή Υπουργού
Ο Διευθυντής Α' Κλάδου

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.
Χ. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
I. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Κ.Λ/Χ – Λ/Χ
II. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Γρ. κ.κ. Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.– Α΄ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. – ΓΕΛ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.(υ.τ.α.) – ΔΚΑ΄ - ΔΛΑ Α΄-Γ΄

18
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΑΣΤΗΡ»
Προσάρτημα 1-

Υποδείγματα ΦΑΕ 1Αρχική Επιθεώρηση
Υπόδειγμα ΣΑΣ 1

Προσάρτημα 2-

Υποδείγματα ΦΑΕ 2Τακτική Επιθεώρηση
Υπόδειγμα ΣΑΣ 2

Προσάρτημα 3-

Υπόδειγμα ΣΑΣ 3

ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ

Προσάρτημα 1
Υποδείγματα ΦΑΕ 1- Αρχική
Επιθεώρηση
Υπόδειγμα ΣΑΣ 1
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ΦΥΛΛΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (Φ.Α.Ε.) – ΕΚΜΙΣΘΟΥΜΕΝΑ ΘΑΛ. ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΑΡΧΙΚΗ
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ

1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ

ΘΕΣΗ (ΠΟΣΤΟ)

Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ H - Φ.Α.Ε. 1

2

Σημείο θαλάσσιου χώρου
(προσδιοριζόμενο με γεωγραφικό στίγμα)

3

(αναγράφεται και η ονομασία της παραλίας)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ

Σημείο (χώρος - θέση) εκκίνησης
των μηχανοκίνητων θ.μ.α. (από
τον αιγιαλό, εφόσον υφίσταται,
πλωτή εξέδρα, ναύδετο, πλοίο)

4

Α ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
Προέλεγχος εγγράφων - παραστατικών στοιχείων
Έγινε προέλεγχος της επιχείρησης κατά το μέρος που αφορά στα
ακόλουθα:
1. Άδεια εκμίσθωσης της επιχείρησης σε ισχύ

ΝΑΙ / ΟΧΙ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

5

Ημερομηνία λήξης:
2. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο των μη μ/χ θμα σε ισχύ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ
ΘΜΑ

ΣΩΣΤΙΚΗ ΛΕΜΒΟΣ

Ημερομηνία λήξης:
3. Άδεια εκτέλεσης πλόων- Ημερομηνία λήξης:
Στοιχεία σωστικής λέμβου:

4. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο- Ημερομηνία λήξης:
5. Ως ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Αναγράφεται η Λιμενική Αρχή. Για την περίπτωση Λ/Σ ή Λ/Τ, θα αναγράφεται ο Λιμενικός Σταθμός ή το Λιμενικό Τμήμα και η
προϊστάμενη Λιμενική Αρχή.
1

Αναγράφονται τα στοιχεία του φυσικού προσώπου, για την περίπτωση κατά την οποία η άδεια εκμίσθωσης έχει εκδοθεί σε φυσικό
πρόσωπο. Για την περίπτωση που, η άδεια εκμίσθωσης έχει εκδοθεί σε νομικό πρόσωπο, θα αναγράφονται τα στοιχεία του νομικού
προσώπου – τα αναγραφόμενα στο σώμα της άδειας – μαζί με τα στοιχεία του φυσικού προσώπου στο οποίο έχει ανατεθεί η διενέργεια
της εκμίσθωσης των θ.μ.α.
2

Τα προαναφερόμενα ισχύουν κατ΄ αναλογία και για την περίπτωση που η άδεια εκμίσθωσης έχει εκδοθεί στο όνομα ξενοδοχειακής
μονάδας.
Εφόσον δεν υφίσταται, τίθεται «----«. Συναφώς σημειώνεται ότι, στη συντρέχουσα αυτή περίπτωση, οφείλει να έχει υποβάλλει Υ.Δ.
στην οποία να δηλώνει ότι δεν καταλαμβάνει χώρο – θέση επί του αιγιαλού. Την εν λόγω Υ.Δ. μπορείτε, για διευκόλυνσή σας, να την
έχετε αναρτήσει ψηφιακά στον η/ν φάκελο της επιχείρησης.
4 Θα αναγράφονται ο Αριθμός Πρωτοκόλλου και η ημερομηνία έκδοσης της άδειας.
3

Σύμφωνα με την παράγρ. 11.α. του άρθρου 22 του ΓΚΛ 20, όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 παρ. 7 του ΓΚΛ 60, εφόσον δεν γίνεται
χρήση θέσης (πόστου) επί του αιγιαλού, η άδεια εκμίσθωσης ισχύει για ένα έτος από την έκδοσή της.
5

1

Άδεια χειριστή
τ/χ σκάφους
εκμισθωτή
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6. Ημερομηνία έκδοσης:
Ημερομηνία λήξης:

7. Άδεια προπονητή θαλάσσιου σκι οποιασδήποτε κατη-

(στο πρόσωπο του ενδιαφερόμενου εκμισθωτή)

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΛΚΟΜΕΝΩΝ

6

γορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ).
Ημερομηνία λήξης:

Η άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους έχει εκδοθεί τουλάχιστον πριν από δύο χρόνια.
8. Πτυχίο ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα στο θαλάσσιο σκι.
Ημερομηνία λήξης:
Η άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους έχει εκδοθεί τουλάχιστον πριν από ένα χρόνο.
9. Άδεια εκπαιδευτή θαλάσσιου σκι.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τ/Χ ΣΚΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΕΛΞΗ
ΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΘΜΑ

Ημερομηνία λήξης:
10. Άδεια εκτέλεσης πλόων- Ημερομηνία λήξης:
Στοιχεία τ/χ σκάφους:
11. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο- Ημερομηνία λήξης:

12. Πίνακας με τις τιμές εκμίσθωσης, θεωρημένος από τη Λιμενική Αρχή
13. Άδεια πλωτής εξέδρας. Ημερομηνία λήξης:
14. Εγκριτική Απόφαση Επιτροπής άρθρου 35 ΓΚΛ 20, περί της
τοποθέτησης ειδικού μπαλονιού – ναύδετου (ρεμέντζου)

7

15. Εγκριτική Απόφαση Επιτροπής άρθρου 35 ΓΚΛ 20, περί της
αγκυροβολίας ιδιόκτητου ή ναυλωμένου πλοίου, ως σημείου εκκίνησης για τα εκμισθούμενα μ/χ θμα

8

16. Εφόσον συντρέχει η προηγούμενη περίπτωση, πιστοποιητικό
αναγνωρισμένου από την Ε.Ε. Οργανισμού Επιθεώρησης (Νηογνώμονα) ή έκθεση του ΤΚΕΠ, αντίστοιχα

Εφόσον έχει δηλωθεί βοηθός του εκμισθωτή ο οποίος θα ασχολείται ενεργά με τη διενέργεια θαλάσσιου σκί ή θαλάσσιου αλεξίπτωτου ή θαλάσσιου
έλκηθρου ή θαλάσσιου δακτυλιδιού ή άλλου μέσου που προσομοιάζει με αυτά (ελκόμενου από τ/χ σκάφος), απαιτούνται τα ίδια προσόντα, σύμφωνα
με το άρθρο 22 του ΓΚΛ 20. Σε συντρέχουσα τέτοια περίπτωση, τα απαιτούμενα στοιχεία θα αναγράφονται στο πεδίο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.
6

7

Εφόσον δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση, αναγράφεται «ΟΧΙ» και στις «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» αναγράφεται «ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ».
8
Ομοίως, όπως προηγούμενη υποσημείωση.

2
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17. Βεβαίωση / πράξη του φορέα για την παραχώρηση
χρήσης χώρου επί του αιγιαλού
- Ημερομηνία λήξης:
ΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Σε περίπτωση κατά την οποία έχουν ορισθεί βοηθοί ή/και περισσότεροι του ενός προπονητές ή/και περισσότερα τον ενός τ/χ
σκάφη για τα ελκόμενα κ.ο.κ., θα προστίθενται τα αντίστοιχα πεδία και θα συμπληρώνονται ανάλογα.

3
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Αριθμός, είδος και στοιχεία υπό εκμίσθωση θ.μ.α.
Α/Α

Αριθμός-Είδος θμα

Στοιχεία - Αριθμ. ΒΕΜΣ κ.λπ
(για όσα προβλέπεται)

Ημερομηνία λήξης άδειας εκτέλεσης πλόων

Ημερομηνία λήξης ασφαλιστηρίου
συμβολαίου

(για όσα προβλέπεται)

(για όσα προβλέπεται)

01
02
03
04
06
07
08

Σε όσα θμα δεν προβλέπεται η έκδοση αδειας εκτέλεσης πλόων ή/και ασφαλιστηρίου συμβολαίου, αναγράφεται " ------ ".
Σε όσα θμα προβλέπεται η έκδοση άδειας εκτέλεσης πλόων ή/και ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ενώ, ο εκμισθωτής δεν έχει εφοδιαστεί με κάποιο από αυτά, αναγράφεται "ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΟΔΙΑΣΘΕΙ, ΩΣ ΟΦΕΙΛΕ"

4
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(Εφόσον στο πεδίο ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ δεν υπάρχει αρκετός χώρος για συμπλήρωση των παρατηρήσεων, γίνεται σχετική παραπομπή και αποτυπώνονται
στο πεδίο αυτό οι όποιες παρατηρήσεις , επισημάνσεις κ.λπ).

Ο/ ΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΑΣ/ ΝΤΕΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟ

(Υπογραφή)
(Βαθμός Ονοματεπώνυμο)

9

(Υπογραφή)
(Βαθμός Ονοματεπώνυμο)

9

Δεν είναι αναγκαίο τα ίδια στελέχη που διενεργούν τον προέλεγχο να διενεργήσουν και τον έλεγχο των πεδίων του Β και Γ ΜΕΡΟΥΣ, όπως επίσης
και οι ημ/νίες προελέγχου και ελέγχου στο πεδίο μπορούν να είναι διαφορετικές.

5
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Β ΜΕΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ (έλεγχος στο πεδίο)
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ

10

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ
ΘΕΣΗ (ΠΟΣΤΟ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ

Σημείο θαλάσσιου χώρου (προσδιοριζόμενο με γεωγραφικό στίγμα)
(αναγράφεται και η ονομασία της παραλίας)

Α/Α

ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
(Σ.Α.Ε.)

ΝΑΙ/
ΟΧΙ/

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Δ.Ε.

α) Τα εκμισθούμενα θ.μ.α. βρίσκονται στην καθορισθείσα
θέση (πόστο), η οποία και αναγράφεται στην άδεια εκμίσθωσης και έχει αποτυπωθεί στο ΦΑΕ 1
(εφόσον δεν υφίσταται πόστο, καταγράφεται «Δ.Ε.». Εάν στη συνέχεια
δοθεί πόστο, ελέγχεται επί της ουσίας το σ.α.ε. αυτό και ανάλογα καταγράφεται ΝΑΙ ή ΟΧΙ)
(Άρθρο 22 παρ. 1 ΓΚΛ 20)

1.

α)

Σύμφωνα με την επίμαχη διάταξη, επιτρέπεται η εκμίσθωση μόνον των
θ.μ.α., κατά είδος και αριθμό, που περιλαμβάνονται στην άδεια εκμίσθωσης.

β) Για την περίπτωση κατά την οποία δεν υφίσταται θέση
(πόστο), τα εκμισθούμενα θμα διαπιστώθηκε να βρίσκονται
στο σημείο του θαλάσσιου χώρου που έχει δηλωθεί στην
υποβληθείσα αίτηση για έκδοση άδειας εκμίσθωσης του
ενδιαφερόμενου και έχει αποτυπωθεί στο ΦΑΕ 1

β)

γ)

γ) Διαπιστώθηκε η από πλευράς του εκμισθωτή κατάληψη
χώρου επί του αιγιαλού (εκμισθούμενα θμα, οίκημα, σωστική λέμβος κ.λπ), χωρίς να έχει παραχωρηθεί ο επίμαχος
χώρος σε αυτόν
(Αφής στιγμής παραχωρηθεί νομότυπα ο χώρος, συμπληρώνετε «Δ.Ε.»)

2.

Διαπιστώθηκε, εντός του χώρου του αιγιαλού (παραχωρούμενου για τις ανάγκες του εκμισθωτή ή μη), η διενέργεια
παράλληλης εκμετάλλευσης, π.χ. τοποθέτηση καθισμάτων
ή ανακλίντρων ή μέσων προφύλαξης από τον ήλιο κ.λπ.
(Άρθρο 22 παρ. 13 ΓΚΛ 20)
(εφόσον δεν υφίσταται πόστο, καταγράφεται «Δ.Ε.». Εάν στη συνέχεια
δοθεί πόστο, ελέγχεται επί της ουσίας το σ.α.ε. αυτό και ανάλογα καταγράφεται ΝΑΙ ή ΟΧΙ)

Το σημείο εκκίνησης των εκμισθούμενων μηχανοκίνητων
θ.μ.α. είναι από :
3.

α)

α) Τον αιγιαλό
β) Πλωτή εξέδρα

β)

Αναγράφεται η Λιμενική Αρχή. Για την περίπτωση Λ/Σ ή Λ/Τ, θα αναγράφεται ο Λιμενικός Σταθμός ή το Λιμενικό Τμήμα και η
προϊστάμενη Λιμενική Αρχή.
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γ) Ναύδετο
γ)

δ) Πλοίο

δ)

Στο πόστο του εκμισθωτή και επί του αιγιαλού διαπιστώθηκε η
ύπαρξη της μηχανοκίνητης σωστικής λέμβου χρώματος πορτοκαλί που έχει δηλώσει ο εκμισθωτής και τα στοιχεία της οποίας
έχουν ελεγχθεί κατά τον προέλεγχο
4.

Εάν διατίθεται τ/χ σκάφος ως σωστική λέμβος, σύμφωνα με την επίμαχη διάταξη,
γίνεται σχετική καταχώριση στο πεδίο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(Άρθρο 23 παρ. 1 α) ΓΚΛ 20)

ΣΩΣΤΙΚΗ

ΛΕΜΒΟΣ

(εφόσον δεν υφίσταται πόστο, καταγράφεται «Δ.Ε.». Εάν στη συνέχεια
δοθεί πόστο, ελέγχεται επί της ουσίας το σ.α.ε. αυτό και ανάλογα καταγράφεται ΝΑΙ ή ΟΧΙ)

5.

Για την περίπτωση κατά την οποία δεν υφίσταται θέση (πόστο),
διαπιστώθηκε η ύπαρξη της μ/χ σωστικής λέμβου χρώματος
πορτοκαλί που έχει δηλώσει ο εκμισθωτής και τα στοιχεία της
οποίας έχουν ελεγχθεί κατά τον προέλεγχο, στο σημείο του θαλάσσιου χώρου που έχει δηλωθεί στην υποβληθείσα αίτηση
για έκδοση άδειας εκμίσθωσης του ενδιαφερόμενου και έχει
αποτυπωθεί στο ΦΑΕ 1

6.

Η λέμβος είναι εφοδιασμένη με τα προβλεπόμενα σωστικά και
πυροσβεστικά μέσα, υγειονομικό και επιδεσμικό υλικό, καθώς
επίσης και ένα κυκλικό σωσίβιο με σχοινί, μήκους 27,5 μ.
(Άρθρο 23 παρ. 1 α) ΓΚΛ 20)

7.

Στις πλευρές της λέμβου αναγράφονται με ευδιάκριτα γράμματα
οι ενδείξεις "ΣΩΣΤΙΚΗ ΛΕΜΒΟΣ" και “LIFE ΒΟΑT”.
(Άρθρο 23 παρ. 1 α) ΓΚΛ 20)

8.

Στις παρειές της πρώρας της σωστικής λέμβου, αναγράφονται το
όνομα του σκάφους και ο αύξοντας αριθμός του ΒΕΜΣ, κατά τα
προβλεπόμενα στον ΓΚΛ 23.

Τ/Χ ΣΚΑΦΟΣ ΓΙΑ ΕΛΞΗ ΕΚΜΙΣΘΟΥΜΕΝΩΝ Θ.Μ.Α.

(Άρθρο 13 παρ. 3 ΓΚΛ 23)

9.

Το χρησιμοποιούμενο από τον εκμισθωτή τ/χ σκάφος έφερε
ένα εφεδρικό μεταλλικό δοχείο καύσιμης ύλης με πώμα ασφαλείας και περιεχόμενο τουλάχιστον τριών (3) λίτρων ή
εφεδρική δεξαμενή (ρεζερβουάρ) ανάλογου περιεχόμενου
(Άρθρο 6 παρ. 1γ) ΓΚΛ 20, για έλξη θαλάσσιου σκι
Άρθρο 8 παρ. 3 ΓΚΛ 20, για έλξη θαλάσσιου έλκηθρου
Άρθρο 9 παρ. 3 ΓΚΛ 20, για έλξη θαλάσσιου δακτυλιδιού)

10.

Σε αμφότερες τις παρειές του φέρεται γραμμένο το όνομά
τους, ο λιμένας και ο αριθμός λεμβολογίου (ή ΒΕΜΣ)
(Άρθρο 5 παρ. β) σε συνδυασμό με άρθρο 4 παρ. 4 ΓΚΛ 20)

11.

Είναι εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία
του εφόδια (σωστικά και πυροσβεστικά μέσα κ.λπ)
(Άρθρο 5 παρ. ε) σε συνδυασμό με άρθρο 4 παρ. 4 ΓΚΛ 20)
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12.

Τα προαναφερόμενα εφόδια είναι πρόσφορα για άμεση
χρήση και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης τους
(Άρθρο 5 παρ. ε) δεύτερο εδάφιο σε συνδυασμό με άρθρο 4 παρ. 4 ΓΚΛ
20)

13.

Διαπιστώθηκε η καλή συντήρηση και η ευπρεπής εμφάνισή
του
(Άρθρο 5 παρ. α) ΓΚΛ 20)

14.

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη πτυσσόμενου φορείου
(Άρθρο 23 παρ. 1β) ΓΚΛ 20)

15.

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη φορητής συσκευής τεχνητής αναπνοής και ελέγχθηκε η από πλευράς εκμισθωτή κατοχή των
απαραίτητων και σχετικών με τη χρήση της γνώσεων
(Άρθρο 23 παρ. 1γ) ΓΚΛ 20)

16.

Διαπιστώθηκε ότι ο εκμισθωτής από το σημείο που βρίσκεται
μπορεί να παρακολουθεί κατά το δυνατόν τα μέσα αναψυχής που
είναι μισθωμένα για την παροχή βοήθειας σε περίπτωση
κινδύνου
(Άρθρο 23 παρ. 1δ) ΓΚΛ 20)

17.

Διαπιστώθηκε ότι, ο εκμισθωτής έχει τη δυνατότητα να εκδίδει
αποδείξεις παροχής υπηρεσιών
(Άρθρο 23 παρ. 1.στ) ΓΚΛ 20)

18.

Διαπιστώθηκε η διατήρηση των εκμισθούμενων θ.μ.α. σε άριστη κατάσταση
(Άρθρο 23 παρ. 1η) ΓΚΛ 20)

19.

Διαπιστώθηκε η αναγραφή στο χώρο της εγκατάστασης ή
πλησίον της επιχείρησης, της λέξης "ΣΧΟΛΗ"
(Άρθρο 23 παρ. 2 ΓΚΛ 20)

20.

Διαπιστώθηκε η οριοθέτηση δίαυλου (διαδρόμου), κατά τα
οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 27 του ΓΚΛ. 20, ως
μέσου εκκίνησης των μηχανοκίνητων θ.μ.α.
(Άρθρο 27 παρ. 1, 2 ΓΚΛ 20)

21.

Η απόσταση μεταξύ των θέσεων (πόστων) επί του αιγιαλού
ή των σημείων θαλάσσιου χώρου δραστηριοποίησης δύο
(02) συνεχόμενων εκμισθωτών, διαπιστώθηκε να είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων
(Άρθρο 22 παρ. 6 ΓΚΛ 20)

22.

Για την περίπτωση κατά την οποία υφίστανται πόστα δύο
συνεχόμενων εκμισθωτών και αυτά βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 300 μ., διαπιστώθηκε η ύπαρξη κοινού
διαύλου στη μέση, κατά το δυνατόν, της απόστασης και σε
συγκεκριμένη θέση
(Άρθρο 27 παρ. 1, 2, 3 ΓΚΛ 20)

23.

α) Διαπιστώθηκε η τοποθέτηση ειδικού μπαλονιού - ναύδετου (ρεμέντζου) (χρώματος πορτοκαλί, ελαφράς κατασκευής, σε απόσταση διακοσίων (200) τουλάχιστον μέτρων από την ακτογραμμή) για τη χρησιμοποίησή του από
τον εκμισθωτή ως μέσου εκκίνησης των μηχανοκίνητων
μέσων αναψυχής και,
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β) σε θετική περίπτωση, διαπιστώθηκε ότι έχει τύχει έγκρισης από την Επιτροπή του άρθρου 35 ΓΚΛ 20 και έχει τοποθετηθεί στο καθοριζόμενο από αυτή στίγμα
(Άρθρο 29 παρ. 1 ΓΚΛ 20)

α) Διαπιστώθηκε η αγκυροβολία ιδιόκτητου ή ναυλωμένου
πλοίου, για τη χρησιμοποίησή του από τον εκμισθωτή ως
σημείου εκκίνησης των μηχανοκίνητων μέσων αναψυχής
και,
24.

β) σε θετική περίπτωση, έχει γίνει σε εγκεκριμένο από την
Επιτροπή του άρθρου 35 στίγμα (θέση) της θάλασσας έμπροσθεν, κατά το δυνατό της, επί της ξηράς, θέσης (πόστου) εκμίσθωσης και σε απόσταση διακοσίων (200) μέ11
τρων τουλάχιστον από την ακτογραμμή

α)

β)

(Άρθρο 30 ΓΚΛ 20)

25.

Σε συνέχεια του προηγούμενου σημείου αστυνομικού ελέγχου
(σ.α.ε.), το πλοίο έφερε ανηρτημένα τα προβλεπόμενα από τον
Διεθνή Κανονισμό προς αποφυγή Συγκρούσεων στη θάλασσα
(ΔΚΑΣ) σχήματα αγκυροβολίας
(Άρθρο 30 ΓΚΛ 20)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(Εφόσον στο πεδίο ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ δεν υπάρχει αρκετός χώρος για συμπλήρωση των παρατηρήσεων, γίνεται σχετική παραπομπή και αποτυπώνονται
στο πεδίο αυτό οι όποιες παρατηρήσεις , επισημάνσεις κ.λπ).

Για την καταλληλότητα του πλοίου για τη συγκεκριμένη χρήση απαιτείται πιστοποιητικό αναγνωρισμένου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οργανισμού
Επιθεώρησης (Νηογνώμονα) ή έκθεση του ΤΚΕΠ αντίστοιχα. Στην περίπτωση αυτή, θα γίνεται σχετική συμπλήρωση με τα στοιχεία του πιστοποιητικού
στο Α ΜΕΡΟΣ του ΦΑΕ 1 και θα αναρτάται ψηφιακά στο πεδίο της επιχείρησης εκμίσθωσης το σχετικό πιστοποιητικό.
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Γ ΜΕΡΟΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΜΙΣΘΟΥΜΕΝΩΝ Θ.Μ.Α. (έλεγχος στο πεδίο)
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ

12

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ
ΘΕΣΗ (ΠΟΣΤΟ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ

Σημείο θαλάσσιου
χώρου (προσδιοριζόμενο με γεωγραφικό στίγμα)

Σημείο (χώρος – θέση) εκκίνησης των θαλασσίων μηχανοκίνητων μέσων αναψυχής (από τον αιγιαλό, εφόσον υφίσταται, πλωτή εξέδρα, ναύδετο, πλοίο)

(αναγράφεται και η ονομασία
της παραλίας)

Γ1

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ
ΝΑΙ/
Α/Α

ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΧΙ/
Δ.Ε.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.
Σε αμφότερες τις παρειές τους φέρεται γραμμένο το όνομά
τους, ο λιμένας και ο αριθμός λεμβολογίου (ή ΒΕΜΣ).
(Άρθρο 5 παρ. β) σε συνδυασμό με άρθρο 4 παρ. 4 ΓΚΛ 20)

2.

Είναι εφοδιασμένα με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία
τους εφόδια (σωστικά και πυροσβεστικά μέσα κ.λπ).
(Άρθρο 5 παρ. ε) σε συνδυασμό με 4 παρ. 4 ΓΚΛ 20)

3.

Τα προαναφερόμενα εφόδια είναι πρόσφορα για άμεση
χρήση και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης τους.
(Άρθρο 5 παρ. ε) δεύτερο εδάφιο σε συνδυασμό με άρθρο 4 παρ. 4 ΓΚΛ
20)

4.

Διαπιστώθηκε η καλή συντήρηση και ευπρεπή εμφάνισή
τους.
(Άρθρο 5 παρ. α) ΓΚΛ 20)

5.

Η εκκίνηση/επιστροφή τους από/προς την ακτή διενεργείται εντός του οριοθετημένου διαύλου του άρθρου 27.
(Άρθρο 27 παρ. 1 ΓΚΛ 20)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(Εφόσον στο πεδίο ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ δεν υπάρχει αρκετός χώρος για συμπλήρωση των παρατηρήσεων, γίνεται σχετική παραπομπή και αποτυπώνονται
στο πεδίο αυτό οι όποιες παρατηρήσεις , επισημάνσεις κ.λπ).
Αναγράφεται η Λιμενική Αρχή. Για την περίπτωση Λ/Σ ή Λ/Τ, θα αναγράφεται ο Λιμενικός Σταθμός ή το Λιμενικό Τμήμα και η
προϊστάμενη Λιμενική Αρχή. Τα στοιχεία αυτά, εφόσον τα ΦΑΕ του ΜΕΡΟΥΣ Γ ενσωματωθούν σε εκείνα του ΜΕΡΟΥΣ Β, δεν
χρειάζεται να συμπληρώνονται κάθε φορά. Μόνο η αναγραφή του ΑΠ της άδειας είναι αρκετή.
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Γ2

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ (SEA BEETLE, SEA BIKE, SURF-JET, JET-SKI
κ.λπ)
ΝΑΙ/
Α/Α

ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΧΙ/
Δ.Ε.

1.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στην άδεια εκμίσθωσης, περιλαμβάνονται περισσότερα από τρία (3) θαλάσσια μοτοποδήλατα.
(Άρθρο 10 παρ. 7 ΓΚΛ 20)
Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, απαγορεύεται η χορήγηση
άδειας εκμίσθωσης για περισσότερα από τρία θαλ. μοτοποδήλατα.
Μοναδική περίπτωση εκμίσθωσης περισσοτέρων των τριών θαλ.
μοτοποδηλάτων αποτελεί το γεγονός, να υφίσταται άδεια εκμίσθωσης προ της δημοσίευσης του ΓΚΛ. 20 στην οποία να υπάρχουν περισσότερα από τρία θαλ. μοτοποδήλατα. Ακόμη όμως και
να συντρέχει η περίπτωση αυτή, όσοι κατέχουν τέτοιες άδειες, δεν
μπορούν να αυξάνουν τον αριθμό των εκμισθούμενων θαλ. μοτοποδηλάτων, ούτε να αντικαταστήσουν όσα εξ αυτών αποσύρονται
μέχρις ότου ο αριθμός ελαττωθεί στα τρία (03)

2.

Σε αμφότερες τις παρειές τους φέρεται γραμμένο το
όνομά τους, ο λιμένας και ο αριθμός λεμβολογίου (ή
ΒΕΜΣ)
(Άρθρο 10 παρ. 1 σε συνδυασμό με 5 παρ. β) και με άρθρο 4 παρ. 4
ΓΚΛ 20)

3.

Φέρουν τα φωτιστικά σήματα κινδύνου και τους πυροσβεστήρες που έχει καθορίσει ο κατασκευαστής
τους ή σε διαφορετική περίπτωση δύο (2) βεγγαλικά
χειρός, ένα (1) καπνογόνο και ένα (1) μικρό πυροσβεστήρα κόνεως
(Άρθρο 10 παρ. 1 σε συνδυασμό με άρθρο 5 παρ. ε και άρθρο 4
παρ. 4 ΓΚΛ 20)
Έγινε έλεγχος της ισχύος τους
Σε περίπτωση που έχουν καθοριστεί από τον κατασκευαστή, είναι χρήσιμο,
σχετικό αντίγραφο να έχει αναρτηθεί ψηφιακά στο πεδίο της επιχείρησης

4.

Ο εκμισθωτής διαθέτει σύστημα αυτόματης σβέσης
των θαλασσίων μοτοποδηλάτων από απόσταση τουλάχιστον χιλίων (1.000) μέτρων (CONTROL PANEL)
(Άρθρο 10 παρ. 6 ΓΚΛ 20)
Έγινε επίδειξη καλής λειτουργίας

5.

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη σε πλήρη λειτουργία συστήματος αυτόματης ακινητοποίησής τους (QUICK
STOP) για τη σβέση της μηχανής, όταν ο χειριστής
τους πέσει στη θάλασσα
(Άρθρο 10 παρ. 2δ) ΓΚΛ 20)
Έγινε επίδειξη καλής λειτουργίας

6.

Τα υπό εκμίσθωση θαλ. μοτοποδήλατα έφεραν εξωτερικές έλικες
(Άρθρο 10 παρ. 2ζ) ΓΚΛ 20)

7.

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη ατομικών σωσιβίων ζωνών.
(Άρθρο 10 παρ. 2θ) ΓΚΛ 20)
Έγινε έλεγχος της κατάστασής τους
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Αριθμός και τύπος φωτιστικών σημάτων κινδύνου και
πυροσβεστήρων (αναγράφεται μόνο στην περίπτωση που
έχουν καθοριστεί από τον κατασκευαστή)
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8.

Η εκκίνηση/επιστροφή τους διενεργείται από/προς
α. την πλωτή εξέδρα του άρθρου 28.
β. το ειδικό μπαλόνι - ναύδετο (ρεμέντζο) του άρθρου
29.

α)

γ. το πλοίο του άρθρου 30 .
δ. οποιοδήποτε σημείο της θάλασσας που βρίσκεται
σε απόσταση μικρότερη από τα όρια (αποστάσεις)
της παραγράφου 5 του άρθρου 10

β)

(Άρθρο 10 παρ. 10 ΓΚΛ 20)

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 10, η μεταφορά (μετάβαση - επιστροφή) των ατόμων, που επιθυμούν να
ασκηθούν/ ψυχαγωγηθούν με το θαλάσσιο μοτοποδήλατο,
από το, επί του αιγιαλού, πόστο του εκμισθωτή, στα προηγούμενα σημεία (θέσεις) εκκίνησης, επιτρέπεται να γίνεται με
μη μηχανοκίνητα θαλάσσια μέσα ή με μηχανοκίνητα θαλάσσια μέσα, εξαιρουμένων του θαλάσσιου μοτοποδήλατου και
του HOVER CRAFT, εφόσον κινούνται σε οριοθετημένο δίαυλο και δεν αναπτύσσουν ταχύτητα μεγαλύτερη των πέντε (5)
κόμβων.

γ)

δ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(Εφόσον στο πεδίο ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ δεν υπάρχει αρκετός χώρος για συμπλήρωση των παρατηρήσεων, γίνεται σχετική παραπομπή και αποτυπώνονται
στο πεδίο αυτό οι όποιες παρατηρήσεις , επισημάνσεις κ.λπ).
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ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ

Γ3

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ – ΕΛΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ
ΝΑΙ/
Α/Α

ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΧΙ/
Δ.Ε.

1.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη κατάλληλης ατομικής σωσίβιας
ζώνης για τον ασκούμενο στο σκι (σκιέρ)
(Άρθρο 6 παρ. 1α) ΓΚΛ 20)
Έγινε σχετική επίδειξη, ως προς τη δυνατότητα της σωσίβιας ζώνης να κρατά το
άτομο που τη φέρει, στην επιφάνεια της θάλασσας

2.

Διαπιστώθηκε η χρησιμοποίηση φουσκωτών σωσιβίων
(Άρθρο 6 παρ. 1β) δεύτερο στοιχείο ΓΚΛ 20)

3.
α)

Το σχοινί έλξης έχει
α) μήκος μεγαλύτερο από 23 μέτρα,
β) η διατομή είναι τουλάχιστον 8 χιλιοστόμετρα

13

και

β)

γ) έχει τη δυνατότητα να επιπλέει στη θάλασσα - Έγινε σχετική επίδειξη

γ)

(Άρθρο 6 παρ. 1δ) ΓΚΛ 20)

4.

Το σημείο πρόσδεσης του σχοινιού στο σκάφος είναι σε
άριστη κατάσταση
(Άρθρο 6 παρ. 1ε) ΓΚΛ 20)
Σύμφωνα με την ίδια διάταξη, το σημείο πρόσδεσης του σχοινιού
στο σκάφος, πρέπει να έχει την δυνατότητα να ανταπεξέλθει στη
δύναμη της έλξης που δημιουργείται από την ταχύτητα του σκάφους. Εάν αυτό είναι εφικτό, ελέγχεται, άλλως, διενεργείται οπτικός
έλεγχος για τυχόν φθορές.
Έγινε σχετική επίδειξη

5.

Τα πέδιλα του σκι είναι ικανά να επιπλέουν και δεν υπάρχουν περιττά αιχμηρά ή προεξέχοντα τμήματα, από μέταλλα, ξύλο ή άλλο υλικό που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραύμα στον ασκούμενο (σκιέρ) εφόσον αυτός
κατά την πτώση του έλθει σε επαφή με αυτά (πέδιλα)
(Άρθρο 6 παρ. 1στ) ΓΚΛ 20)
Έγινε σχετική επίδειξη, ως προς την ικανότητα των πεδίλων να επιπλέουν

6.

Η εκκίνηση/επιστροφή τους από/προς την ακτή διενεργείται εντός του οριοθετημένου διαύλου του άρθρου 27.
(Άρθρο 6 παρ. 6 ΓΚΛ 20)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(Εφόσον στο πεδίο ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ δεν υπάρχει αρκετός χώρος για συμπλήρωση των παρατηρήσεων, γίνεται σχετική παραπομπή και αποτυπώνονται
στο πεδίο αυτό οι όποιες παρατηρήσεις , επισημάνσεις κ.λπ).

13

Ο έλεγχος της διατομής γίνεται εφόσον αυτό είναι εφικτό.
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ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ

Γ3α

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ – ΕΛΞΗ WAKEBOARD

14

ΝΑΙ/
Α/Α

ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΧΙ/
Δ.Ε.

1.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη κατάλληλης ατομικής σωσίβιας
ζώνης για τον ασκούμενο στο wakeboard
(Άρθρο 6 παρ. 1α) ΓΚΛ 20)
Έγινε σχετική επίδειξη, ως προς τη δυνατότητα της σωσίβιας ζώνης να κρατά το
άτομο που τη φέρει, στην επιφάνεια της θάλασσας

2.

Διαπιστώθηκε η χρησιμοποίηση φουσκωτών σωσιβίων
(Άρθρο 6 παρ. 1β) δεύτερο στοιχείο ΓΚΛ 20)

3.
α)

Το σχοινί έλξης έχει
α) μήκος μεγαλύτερο από 23 μέτρα,
β) η διατομή είναι τουλάχιστον 8 χιλιοστόμετρα

15

και

β)

γ) έχει τη δυνατότητα να επιπλέει στη θάλασσα - Έγινε σχετική επίδειξη

γ)

(Άρθρο 6 παρ. 1δ) ΓΚΛ 20)

4.

Το σημείο πρόσδεσης του σχοινιού στο σκάφος είναι σε
άριστη κατάσταση
(Άρθρο 6 παρ. 1ε) ΓΚΛ 20)
Σύμφωνα με την ίδια διάταξη, το σημείο πρόσδεσης του σχοινιού
στο σκάφος, πρέπει να έχει την δυνατότητα να ανταπεξέλθει στη
δύναμη της έλξης που δημιουργείται από την ταχύτητα του σκάφους. Εάν αυτό είναι εφικτό, ελέγχεται, άλλως, διενεργείται οπτικός
έλεγχος για τυχόν φθορές.
Έγινε σχετική επίδειξη

5.

Τα πέδιλα του σκι είναι ικανά να επιπλέουν και δεν υπάρχουν περιττά αιχμηρά ή προεξέχοντα τμήματα, από μέταλλα, ξύλο ή άλλο υλικό που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραύμα στον ασκούμενο το wakeboard εφόσον
αυτός κατά την πτώση του έλθει σε επαφή με αυτά (πέδιλα)
(Άρθρο 6 παρ. 1στ) ΓΚΛ 20)
Έγινε σχετική επίδειξη, ως προς την ικανότητα των πεδίλων να επιπλέουν

6.

Η εκκίνηση/επιστροφή τους από/προς την ακτή διενεργείται εντός του οριοθετημένου διαύλου του άρθρου 27.
(Άρθρο 6 παρ. 6 ΓΚΛ 20)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(Εφόσον στο πεδίο ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ δεν υπάρχει αρκετός χώρος για συμπλήρωση των παρατηρήσεων, γίνεται σχετική παραπομπή και αποτυπώνονται
στο πεδίο αυτό οι όποιες παρατηρήσεις , επισημάνσεις κ.λπ).

Σύμφωνα με την ΩΠ: 141037/4-16 Δγή ΔΛΑ α-γ΄, το WAKEBOARD είναι άθλημα του θαλάσσιου σκι και συνεπώς, εφαρμόζονται
αναλογικά για τον εν λόγω θμα οι όροι και οι προϋποθέσεις διενέργειας του θαλάσσιου σκι, όπως προβλέπονται στο άρθρο 6 του ΓΚΛ
20 όπως ισχύει.
15 Ο έλεγχος της διατομής γίνεται εφόσον αυτό είναι εφικτό.
14
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ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ

Γ4

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ – ΕΛΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΟΥ
ΝΑΙ/
Α/Α

ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΧΙ/
Δ.Ε.

1.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το τ/κ σκάφος που έλκει το θαλ. δακτυλίδι έχει την αναγκαία
ισχύ για την έλξη του δακτυλιδιού με τα επιβαίνοντα άτομα
(Άρθρο 9 παρ. 3 πρώτο εδάφιο ΓΚΛ 20)

2.

Το χρησιμοποιούμενο από τον εκμισθωτή τ/χ σκάφος έφερε
ένα εφεδρικό μεταλλικό δοχείο καύσιμης ύλης με πώμα ασφαλείας και περιεχόμενο τουλάχιστον τριών (3) λίτρων ή
εφεδρική δεξαμενή (ρεζερβουάρ) ανάλογου περιεχόμενου
(Άρθρο 9 παρ. 3 δεύτερο εδάφιο ΓΚΛ 20)

3.

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη κατάλληλης ατομικής σωσίβιας
ζώνης
(Άρθρο 9 παρ. 1,2 ΓΚΛ 20)
Έγινε σχετική επίδειξη, ως προς τη δυνατότητα της σωσίβιας ζώνης να κρατά το
άτομο που τη φέρει, στην επιφάνεια της θάλασσας

4.

Διαπιστώθηκε η χρησιμοποίηση φουσκωτών σωσιβίων
(Άρθρο 9 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο ΓΚΛ 20)

5.

Το σχοινί της έλξης, είναι σύμφωνο με τις κατασκευαστικές
προδιαγραφές και έχει τη δυνατότητα να επιπλέει στη θάλασσα
(Άρθρο 9 παρ. 4 ΓΚΛ 20)
Έγινε σχετική επίδειξη

6.

Το σημείο πρόσδεσης του σχοινιού στο τ/χ σκάφος και στο
θαλάσσιο δακτυλίδι είναι σε άριστη κατάσταση και έχει τη
δυνατότητα να ανταπεξέλθει στη δύναμη της έλξης που δημιουργείται από την ταχύτητα του σκάφους
(Άρθρο 9 παρ. 5 ΓΚΛ 20)
Σύμφωνα με την ίδια διάταξη, το σημείο πρόσδεσης του σχοινιού στο
σκάφος, πρέπει να έχει την δυνατότητα να ανταπεξέλθει στη δύναμη
της έλξης που δημιουργείται από την ταχύτητα του σκάφους. Εάν
αυτό είναι εφικτό, ελέγχεται, άλλως, διενεργείται οπτικός έλεγχος για
τυχόν φθορές.

7.

Η εκκίνηση/επιστροφή του από/προς την ακτή διενεργείται
εντός του οριοθετημένου διαύλου του άρθρου 27.
(Άρθρο 9 παρ. 13 ΓΚΛ 20)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(Εφόσον στο πεδίο ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ δεν υπάρχει αρκετός χώρος για συμπλήρωση των παρατηρήσεων, γίνεται σχετική παραπομπή και αποτυπώνονται
στο πεδίο αυτό οι όποιες παρατηρήσεις , επισημάνσεις κ.λπ).
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ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ

Γ5

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ – ΕΛΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΛΚΗΘΡΟΥ
ΝΑΙ/
Α/Α

ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΧΙ/
Δ.Ε.

1.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το τ/κ σκάφος που έλκει το θαλ. Έλκηθρο έχει την αναγκαία
ισχύ για την έλξη του έλκηθρου με τα επιβαίνοντα άτομα
(Άρθρο 8 παρ. 3 πρώτο εδάφιο ΓΚΛ 20)

2.

Το χρησιμοποιούμενο από τον εκμισθωτή τ/χ σκάφος έφερε
ένα εφεδρικό μεταλλικό δοχείο καύσιμης ύλης με πώμα ασφαλείας και περιεχόμενο τουλάχιστον τριών (3) λίτρων ή
εφεδρική δεξαμενή (ρεζερβουάρ) ανάλογου περιεχόμενου
(Άρθρο 8 παρ. 3 δεύτερο εδάφιο ΓΚΛ 20)

3.

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη κατάλληλης ατομικής σωσίβιας
ζώνης
(Άρθρο 8 παρ. 1, 2 ΓΚΛ 20)
Έγινε σχετική επίδειξη, ως προς τη δυνατότητα της σωσίβιας ζώνης να κρατά το
άτομο που τη φέρει, στην επιφάνεια της θάλασσας

4.

Διαπιστώθηκε η χρησιμοποίηση φουσκωτών σωσιβίων
(Άρθρο 8 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο ΓΚΛ 20)

5.

Το σχοινί της έλξης, είναι σύμφωνο με τις κατασκευαστικές
προδιαγραφές και έχει τη δυνατότητα να επιπλέει στη θάλασσα
(Άρθρο 8 παρ. 4 ΓΚΛ 20)
Έγινε σχετική επίδειξη

6.

Το σημείο πρόσδεσης του σχοινιού στο τ/χ σκάφος και στο
θαλάσσιο έλκηθρο είναι σε άριστη κατάσταση και έχει τη
δυνατότητα να ανταπεξέλθει στη δύναμη της έλξης που δημιουργείται από την ταχύτητα του σκάφους
(Άρθρο 8 παρ. 5 ΓΚΛ 20)
Σύμφωνα με την ίδια διάταξη, το σημείο πρόσδεσης του σχοινιού στο
σκάφος, πρέπει να έχει την δυνατότητα να ανταπεξέλθει στη δύναμη
της έλξης που δημιουργείται από την ταχύτητα του σκάφους. Εάν
αυτό είναι εφικτό, ελέγχεται, άλλως, διενεργείται οπτικός έλεγχος για
τυχόν φθορές.

7.

Η εκκίνηση/επιστροφή του από/προς την ακτή διενεργείται
εντός του οριοθετημένου διαύλου του άρθρου 27.
(Άρθρο 8 παρ. 13 ΓΚΛ 20)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(Εφόσον στο πεδίο ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ δεν υπάρχει αρκετός χώρος για συμπλήρωση των παρατηρήσεων, γίνεται σχετική παραπομπή και αποτυπώνονται
στο πεδίο αυτό οι όποιες παρατηρήσεις , επισημάνσεις κ.λπ).
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ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ

Γ6

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ – ΕΛΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ
ΝΑΙ/
Α/Α

ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΧΙ/
Δ.Ε.

1.

Το ταχύπλοο σκάφος που έλκει το μονοθέσιο αλεξίπτωτο, α) έχει μήκος τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, βάρους
τουλάχιστον 450 kgr (σκάφος – μηχανισμός - εξοπλισμός) και
β) είναι εφοδιασμένο με κινητήρα (μηχανή) της ακόλουθης, ανάλογα με το είδος του, ιπποδύναμης:

α)

β1) Εξωλέμβια 125 Η Ρ τουλάχιστον ή
β2) Εσωλέμβια 140 Η Ρ τουλάχιστον ή

β)

β3) Εσω-εξωλέμβια 160 Η Ρ τουλάχιστον
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του τ/χ σκάφους διαπιστώνονται από την
άδεια εκτέλεσης πλόων.
(Άρθρο 7 παρ. 1 ΓΚΛ 20)

2.

Το ταχύπλοο σκάφος που έλκει το ειδικής κατασκευής
τύπου JΑΜΒΟ διθέσιο αλεξίπτωτο,
α) έχει μήκος τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, βάρους
τουλάχιστον 600 kgr (σκάφος – κινητήρας – εξοπλισμός)
και

α)

β) είναι εφοδιασμένο με κινητήρα (μηχανή) της ακόλουθης, ανάλογα με το είδος του, ιπποδύναμης:
β1) Εξωλέμβια 140 ΗΡ τουλάχιστον ή
β2) Εσωλέμβια 160 ΗΡ τουλάχιστον ή
β3) Εσω-εξωλέμβια 200 Η Ρ τουλάχιστον.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του τ/χ σκάφους διαπιστώνονται από την
άδεια εκτέλεσης πλόων.
(Άρθρο 7 παρ. 2 ΓΚΛ 20)

3.

Για την περίπτωση που, η έλξη του αλεξιπτώτου διενεργείται από ταχύπλοο σκάφος το οποίο διαθέτει ενσωματωμένη εξέδρα με κατάλληλο μηχανισμό (βίντζι), διαπιστώθηκε να είναι εφοδιασμένο με κινητήρα (μηχανή)
τουλάχιστον της αναφερόμενης στα δύο προηγούμενα
σ.α.ε., ανάλογα με το αλεξίπτωτο, ιπποδύναμης.
(Άρθρο 7 παρ. 3 ΓΚΛ 20)

4.

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη κατάλληλης ατομικής σωσίβιας
ζώνης
(Άρθρο 7 παρ. 9 ΓΚΛ 20)
Έγινε σχετική επίδειξη

5.

Διαπιστώθηκε η χρησιμοποίηση αλεξιπτώτων τριών (3)
ή περισσότερων θέσεων
(Άρθρο 7 παρ. 4 ΓΚΛ 20)

6.

Το σχοινί της έλξης, είναι σε άριστη κατάσταση, δεν υπάρχουν κόμποι και συστροφές, το μήκος του δεν είναι
μεγαλύτερο από ογδόντα (80) μέτρα και έχει τη δυνατότητα να επιπλέει στη θάλασσα - Έγινε σχετική επίδειξη
(Άρθρο 7 παρ. 5 ΓΚΛ 20)
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β)

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ
Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη, η διάμετρος του σχοινιού έλξης
πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 χιλιοστόμετρα για τα μονοθέσια
αλεξίπτωτα και 14 χιλιοστόμετρα για τα διθέσια αλεξίπτωτα. Το μήκος του σχοινιού μπορεί να μειώνεται από τη Λιμενική Αρχή, εφόσον
συντρέχουν ειδικοί προς τούτο λόγοι.

7.

Το σημείο πρόσδεσης του σχοινιού στο τ/χ σκάφος και
στο θαλάσσιο αλεξίπτωτο είναι σε άριστη κατάσταση και
έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει στη δύναμη της έλξης που δημιουργείται από την ταχύτητα του σκάφους
που έλκει το αλεξίπτωτο
(Άρθρο 7 παρ. 6 δεύτερο εδάφιο ΓΚΛ 20)

8.

Διαπιστώθηκε η τοποθέτηση σε εμφανές μέρος της
16
πλωτής ή ενσωματωμένης εξέδρας ή και αλλού , ειδικής καλαίσθητης πινακίδας διπλής όψεως για την αναγραφή στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, αναφορικά
με τους περιορισμούς που σχετίζονται με την ηλικία του
ατόμου που θα διενεργεί θαλάσσιο αλεξίπτωτο.
(Άρθρο 7 παρ. 11 ΓΚΛ 20)

9.

Ο εκμισθωτής διαθέτει ανεμόμετρο στο σημείο ανύψωσης του αλεξίπτωτου (εξέδρα-ταχύπλοο σκάφος).
(Άρθρο 7 παρ. 13 ΓΚΛ 20)
Έγινε οπτικός έλεγχος περί της καλής λειτουργίας του

10.

Η ανύψωση/ κάθοδος του αλεξίπτωτου γίνεται από
πλωτή εξέδρα
(Άρθρο 7 παρ. 18α) ΓΚΛ 20)
Έγινε οπτικός έλεγχος περί της κατάστασής της

11.

Η ανύψωση/ κάθοδος του αλεξίπτωτου γίνεται από ταχύπλοο σκάφος, το οποίο διαθέτει ενσωματωμένη εξέδρα και βίντζι
(Άρθρο 7 παρ. 18β) ΓΚΛ 20)
Έγινε οπτικός έλεγχος περί της κατάστασής της

12.

Η ανύψωση/ κάθοδος του αλεξίπτωτου γίνεται από εξέδρα του εκμισθωτή που έχει τοποθετηθεί πλησίον της
ακτής
(Άρθρο 7 παρ. 18γ) πρώτο εδάφιο ΓΚΛ 20)
Έγινε οπτικός έλεγχος περί της κατάστασής της

13.

Για την περίπτωση που συντρέχει το ενδεχόμενο του
προηγούμενου σ.α.ε., η εκκίνηση και επιστροφή από/προς την ακτή του τ/χ σκάφους που έλκει το θαλάσσιο αλεξίπτωτο διενεργείται εντός του οριοθετημένου
δίαυλου του άρθρου 27 του ΓΚΛ. 20 και με τη μικρότερη
δυνατή ταχύτητα
(Άρθρο 7 παρ. 18γ) δεύτερο εδάφιο ΓΚΛ 20)

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 7, η μεταφορά (μετάβαση - επιστροφή) των ατόμων, που επιθυμούν να ασκηθούν/
ψυχαγωγηθούν με το θαλ. αλεξίπτωτο, από το, επί του αιγιαλού, πόστο του εκμισθωτή, στα προηγούμενα σημεία (θέσεις) εκκίνησης,
επιτρέπεται να γίνεται με μη μηχανοκίνητα θαλάσσια μέσα ή με μηχανοκίνητα θαλάσσια μέσα, εξαιρουμένων του θαλάσσιου
μοτοποδήλατου και του HOVER CRAFT, εφόσον κινούνται σε οριοθετημένο δίαυλο και δεν αναπτύσσουν ταχύτητα μεγαλύτερη των
πέντε (5) κόμβων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (Εφόσον στο πεδίο ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ δεν
υπάρχει αρκετός χώρος για συμπλήρωση των παρατηρήσεων, γίνεται σχετική παραπομπή
και αποτυπώνονται στο πεδίο αυτό οι όποιες παρατηρήσεις , επισημάνσεις κ.λπ).
16

Το συγκεκριμένο μέρος που θα είναι τοποθετημένη η πινακίδα, έγκειται στην κρίση της Λιμενικής Αρχής.
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Γ7

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗΣ ΛΕΜΒΟΥ
ΝΑΙ/
Α/Α

ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΧΙ/
Δ.Ε.

1.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Είναι εφοδιασμένες με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία τους εφόδια (σωστικά και πυροσβεστικά μέσα κ.λπ).
(Άρθρο 20 παρ. 3 ΓΚΛ 20)
Έγινε έλεγχος περί της ισχύος τους

2.

Η εκκίνηση/επιστροφή τους από/προς την ακτή διενεργείται εντός του οριοθετημένου διαύλου του άρθρου 27.
(Άρθρο 20 παρ. 5 ΓΚΛ 20)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(Εφόσον στο πεδίο ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ δεν υπάρχει αρκετός χώρος για συμπλήρωση των παρατηρήσεων, γίνεται σχετική παραπομπή και αποτυπώνονται
στο πεδίο αυτό οι όποιες παρατηρήσεις , επισημάνσεις κ.λπ).

Γ8

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΛΕΜΒΟΥ
ΝΑΙ/
Α/Α

ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΧΙ/
Δ.Ε.

1.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σε αμφότερες τις παρειές τους φέρεται γραμμένο το όνομά
τους, ο λιμένας και ο αριθμός λεμβολογίου (ή ΒΕΜΣ).
(Άρθρο 21 παρ. 2 ΓΚΛ 20)

2.

Είναι εφοδιασμένα με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία
τους εφόδια (σωστικά και πυροσβεστικά μέσα κ.λπ).
Στην περίπτωση κατά την οποία, η λέμβος δεν απομακρύνεται σε απόσταση μεγαλύτερη των χιλίων (1000) μέτρων από το πόστο εκμίσθωσης
επί του αιγιαλού και βρίσκεται υπό τη συνεχή και άμεση επιτήρηση του
εκμισθωτή, επιτρέπεται να μην φέρονται τα καθοριζόμενα στην άδεια
εκτέλεσης πλόων σωστικά – πυροσβεστικά μέσα, εφόσον τα άτομα
που επιβαίνουν φέρουν ατομικά σωσίβια. Εφόσον συντρέχει η περίπτωση αυτή, θα γίνεται σχετική αναγραφή στο αντίστοιχο πεδίο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.
(Άρθρο 21 παρ. 4 πρώτο εδάφιο ΓΚΛ 20)

3.

Τα σωστικά και πυροσβεστικά μέσα ή κάποια από αυτά,
διαπιστώθηκε να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα
(Άρθρο 21 παρ. 6 ΓΚΛ 23)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(Εφόσον στο πεδίο ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ δεν υπάρχει αρκετός χώρος για συμπλήρωση των παρατηρήσεων, γίνεται σχετική παραπομπή και αποτυπώνονται
στο πεδίο αυτό οι όποιες παρατηρήσεις , επισημάνσεις κ.λπ).
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Γ9

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ BBQ DONUT
ΝΑΙ/
Α/Α

ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΧΙ/
Δ.Ε.

1.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

H ισχύς του εξωλέμβιου κινητήρα υπερβαίνει τους πέντε
(05) HP ή τα 3,68 KW.

2.
α)

α) Έφερε σήμανση CE, καθώς και τα ακόλουθα εφόδια:

β)

β) Ατομικά σωσίβια γιλέκα για τους επιβαίνοντες
γ) Ένα καπνογόνο

γ)

δ) Έναν πυροσβεστήρα

δ)

3.
Η εκκίνηση/επιστροφή τους από/προς την ακτή διενεργείται εντός του οριοθετημένου διαύλου του άρθρου 27
του ΓΚΛ 20

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση εκμίσθωσης του εν λόγω καινοφανούς θμα, οι όροι και προϋποθέσεις κίνησης και κυκλοφορίας του πρέπει να αναγράφονται στην άδεια εκμίσθωσης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(Εφόσον στο πεδίο ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ δεν υπάρχει αρκετός χώρος για συμπλήρωση των παρατηρήσεων, γίνεται σχετική παραπομπή και αποτυπώνονται
στο πεδίο αυτό οι όποιες παρατηρήσεις , επισημάνσεις κ.λπ).
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Γ10

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΓΙΑ ΥΔΡΟΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΥΨΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ FLYBOARD
ΝΑΙ/
Α/Α

ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΧΙ/
Δ.Ε.

1.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη περισσοτέρων του ενός (01)
εξοπλισμού υδροπροωθούμενης ανύψωσης
Απαγορεύεται η χορήγηση άδειας εκμίσθωσης για άνω του ενός (01)
εξοπλισμού υδροπροωθούμενης ανύψωσης

2.

Έγινε επιθεώρηση – οπτικός έλεγχός του/ς και διαπιστώθηκε ότι εκπληρώνει/ουν τα οριζόμενα στην παρ. 1
της σχετικής Απόφασης έγκρισης.
Σύμφωνα με την παρ. 1, το υπόψη καινοφανές θμα αποτελεί παρελκόμενο εξάρτημα θαλασσίων μοτοποδηλάτων (με τη μορφή ειδικής εξάρτησης – υποπόδιου συστήματος με ακροφύσια ποδιών και χεριών).
Ειδικότερα, το προαναφερόμενο εξάρτημα συνδέεται με σκάφος τύπου
jet-ski μέσω ενός σωλήνα, δια του οποίου διοχετεύεται νερό με πίεση
και η ώθηση του νερού χρησιμοποιείται για την ανύψωση του εξαρτήματος και του χρήστη στον αέρα, ο δε χρήστης έχει τη δυνατότητα ανακατεύθυνσης της ώθησης του νερού

3.
α)
Διαπιστώθηκε η ύπαρξη:
α) Προστατευτικής αδιάβροχης στολής
β)
β) Ατομικού σωσιβίου.
γ) Προστατευτικού κράνους.
γ)

4.

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη συστήματος αυτόματης σβέσης
(quick stop)
Έγινε επίδειξη καλής λειτουργίας

5.
Η εκκίνηση/επιστροφή τους από/προς την ακτή διενεργείται εντός του οριοθετημένου διαύλου του άρθρου 27
του ΓΚΛ 20

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση εκμίσθωσης του εν λόγω καινοφανούς θμα, οι όροι και προϋποθέσεις κίνησης και κυκλοφορίας του καθώς και τα στοιχεία του θαλασσίου μοτοποδηλάτου μαζί με τυχόν εφεδρικό, πρέπει να αναγράφονται
στην άδεια εκμίσθωσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Απαγορεύεται η χορήγηση άδειας εκμίσθωσης για άνω του ενός (01) εξοπλισμού υδροπροωθούμενης
ανύψωσης.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(Εφόσον στο πεδίο ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ δεν υπάρχει αρκετός χώρος για συμπλήρωση των παρατηρήσεων, γίνεται σχετική παραπομπή και αποτυπώνονται
στο πεδίο αυτό οι όποιες παρατηρήσεις , επισημάνσεις κ.λπ).
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Γ11

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ FLYFISH 6 Pro, FLYFISH 2 Pro, FLYFISH Small
ΝΑΙ/
Α/Α

ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΧΙ/
Δ.Ε.

1.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη ατομικής σωσίβιας ζώνης, κατάλληλης κατά τα οριζόμενα στη σχετική Απόφαση
Σύμφωνα με την επίμαχη Απόφαση, η ατομική σωσίβια ζώνη πρέπει να
είναι λεία, μαλακή και απαλλαγμένη από πρόσθετα εξαρτήματα ή υλικά,
που είναι δυνατόν να προκαλέσουν τραυματισμό σε περίπτωση πτώσης.
Έγινε σχετική επίδειξη, ως προς τη δυνατότητα της σωσίβιας ζώνης να
κρατά το άτομο που τη φέρει, στην επιφάνεια της θάλασσας

2.

3.

Διαπιστώθηκε η χρησιμοποίηση φουσκωτών σωσιβίων
Το σκάφος που έλκει τα flyfish είναι ταχύπλοο και έχει
την αναγκαία ισχύ για την έλξη τους με τα επιβαίνοντα
άτομα

4.
α) Το χρησιμοποιούμενο από τον εκμισθωτή τ/χ σκάφος
έφερε ένα εφεδρικό μεταλλικό δοχείο καύσιμης ύλης με
πώμα ασφαλείας και περιεχόμενο τουλάχιστον τριών (3)
λίτρων ή εφεδρική δεξαμενή (ρεζερβουάρ) ανάλογου
περιεχόμενου
β) Το εν λόγω τ/χ σκάφος φέρει σύστημα απασφάλισης
των σχοινιών έλξης με κρίκους (τύπου κλιπς).

5.

α)

β)

Το σχοινί της έλξης είναι σύμφωνο με τις κατασκευαστι17
κές προδιαγραφές
και έχει τη δυνατότητα να επιπλέει
στη θάλασσα
Έγινε σχετική επίδειξη

6.

Το σημείο πρόσδεσης του σχοινιού στο σκάφος και στο
flyfish είναι σε άριστη κατάσταση και έχει τη δυνατότητα
να ανταπεξέλθει στη δύναμη της έλξης που δημιουργείται από την ταχύτητα του σκάφους
Εφόσον είναι εφικτό, γίνεται σχετική επίδειξη-έλεγχος, σε αντίθετη περίπτωση, ελέγχεται οπτικά για τυχόν φθορές

7.
Η εκκίνηση/επιστροφή τους από/προς την ακτή διενεργείται εντός του οριοθετημένου διαύλου του άρθρου 27
του ΓΚΛ 20

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από κάθε τχ σκάφος επιτρέπεται η έλξη ενός μόνο flyfish.

17

Για να καταστεί δυνατός ο έλεγχος αυτού του σ.α.ε., κρίνεται σκόπιμο ο εκμισθωτής να έχει προσκομίσει αντίγραφο των κατασκευαστικών προδιαγραφών και, σε κάθε περίπτωση, αυτές να έχουν
σαρωθεί και αναρτηθεί ψηφιακά στο πεδίο της επιχείρησης εκμίσθωσης.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(Εφόσον στο πεδίο ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ δεν υπάρχει αρκετός χώρος για συμπλήρωση των παρατηρήσεων, γίνεται σχετική παραπομπή και αποτυπώνονται
στο πεδίο αυτό οι όποιες παρατηρήσεις , επισημάνσεις κ.λπ).
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Γ12

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ Flying Banana
ΝΑΙ/
Α/Α

ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΧΙ/
Δ.Ε.

1.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη ατομικής σωσίβιας ζώνης, κατάλληλης κατά τα οριζόμενα στη σχετική Απόφαση
Σύμφωνα με την επίμαχη Απόφαση, η ατομική σωσίβια ζώνη πρέπει να
είναι λεία, μαλακή και απαλλαγμένη από πρόσθετα εξαρτήματα ή υλικά,
που είναι δυνατόν να προκαλέσουν τραυματισμό σε περίπτωση πτώσης.
Έγινε σχετική επίδειξη, ως προς τη δυνατότητα της σωσίβιας ζώνης να
κρατά το άτομο που τη φέρει, στην επιφάνεια της θάλασσας

2.

3.

Διαπιστώθηκε η χρησιμοποίηση φουσκωτών σωσιβίων
Το σκάφος που έλκει τα flying banana είναι ταχύπλοο
και έχει την αναγκαία ισχύ για την έλξη τους με τα επιβαίνοντα άτομα

4.
α) Το χρησιμοποιούμενο από τον εκμισθωτή τ/χ σκάφος
έφερε ένα εφεδρικό μεταλλικό δοχείο καύσιμης ύλης με
πώμα ασφαλείας και περιεχόμενο τουλάχιστον τριών (3)
λίτρων ή εφεδρική δεξαμενή (ρεζερβουάρ) ανάλογου
περιεχόμενου
β) Το εν λόγω τ/χ σκάφος φέρει σύστημα απασφάλισης
των σχοινιών έλξης με κρίκους (τύπου κλιπς).

5.

α)

β)

Το σχοινί της έλξης είναι σύμφωνο με τις κατασκευαστι18
κές προδιαγραφές
και έχει τη δυνατότητα να επιπλέει
στη θάλασσα
Έγινε σχετική επίδειξη

6.

Το σημείο πρόσδεσης του σχοινιού στο σκάφος και στο
flying Banana είναι σε άριστη κατάσταση και έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει στη δύναμη της έλξης που
δημιουργείται από την ταχύτητα του σκάφους
Εφόσον είναι εφικτό, γίνεται σχετική επίδειξη-έλεγχος, σε αντίθετη περίπτωση, ελέγχεται οπτικά για τυχόν φθορές

7.
Η εκκίνηση/επιστροφή τους από/προς την ακτή διενεργείται εντός του οριοθετημένου διαύλου του άρθρου 27
του ΓΚΛ 20

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από κάθε τχ σκάφος επιτρέπεται η έλξη ενός μόνο flying Banana.

18

Για να καταστεί δυνατός ο έλεγχος αυτού του σ.α.ε., κρίνεται σκόπιμο ο εκμισθωτής να έχει προσκομίσει αντίγραφο των κατασκευαστικών προδιαγραφών και, σε κάθε περίπτωση, αυτές να έχουν
σαρωθεί και αναρτηθεί ψηφιακά στο πεδίο της επιχείρησης εκμίσθωσης.

25

ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(Εφόσον στο πεδίο ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ δεν υπάρχει αρκετός χώρος για συμπλήρωση των παρατηρήσεων, γίνεται σχετική παραπομπή και αποτυπώνονται
στο πεδίο αυτό οι όποιες παρατηρήσεις , επισημάνσεις κ.λπ).
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Γ13

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ FUN BOAT και CHAISE LOUNGER
ΝΑΙ/
Α/Α

ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΧΙ/
Δ.Ε.

1.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Επιθεωρήθηκε ο συσσωρευτής, ο οποίος
α) είναι κλειστού τύπου
β) Φέρει γενικό διακόπτη παροχής
Έγινε σχετική επίδειξη καλής λειτουργίας

2.

Ο εξωλέμβιος ηλεκτρικός κινητήρας έχει την έλικά του
εντός προστατευτικού κλωβού και η ισχύς του δεν υπερβαίνει τα έξι (06) KW

3.

α)
α) Έφερε σήμανση CE σύμφωνα με την Κ.Ο. 94/25/ΕΚ,
καθώς και τα ακόλουθα εφόδια:

β)

β) Ατομικά σωσίβια για τους επιβαίνοντες
Πρέπει να υπάρχουν δύο (02) για το FUN BOAT και

γ)

Τέσσερα (04) για το CHAISE LOUNGER.
Έγινε έλεγχος της κατάστασής τους

δ)

γ) Ένα καπνογόνο
Έγινε έλεγχος της ισχύος του

ε)

δ) Κουπιά
ε) Άγκυρα με σχοινί
στ) Κυκλικό σωσίβιο με σχοινί 15 μέτρα

στ)

Έγινε έλεγχος της κατάστασης του σωσιβίου

ζ) ένα πυροσβεστήρα αφρού ή CO2 ή σκόνης

ζ)

Έγινε έλεγχος της ισχύος του

η) Ένα ραδιόφωνο με μπαταρίες

η)

Έγινε επίδειξη καλής λειτουργίας

θ) Τρία βεγγαλικά

θ)

Έγινε έλεγχος της ισχύος τους

ι) Ένα πτυσσόμενο μαχαίρι

ι)

ια) Φαρμακείο
Έγινε οπτικός έλεγχος των εφοδίων του

ια)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαγορεύεται η επιβίβαση περισσοτέρων των δύο (02) ατόμων για το FUN BOAT και των τεσσάρων
(04) για το CHAISE LOUNGER.
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ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ

Γ14

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ HAWAII, HAWAAI GT, ADVENTURER και ADVENTURER GT
ΝΑΙ/
Α/Α

ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΧΙ/
Δ.Ε.

1.

Σε αμφότερες τις πλευρές τους φέρεται γραμμένο το όνομά τους, ο λιμένας και ο αριθμός λεμβολογίου (ή
ΒΕΜΣ)

2.

Φέρει μηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω
από 15 ΗP

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στην περίπτωση αυτή, ο χειριστής πρέπει να είναι εφοδιασμένος με
άδεια χειριστή τχ σκάφους ή θαλάσσιου μοτοποδηλάτου

3.

Έφερε σήμανση CE σύμφωνα με την ΚΟ 94/25/ΕΚ

4.

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη ατομικής σωσίβιας ζώνης, κατά
τα οριζόμενα στη σχετική Απόφαση
Έγινε σχετική επίδειξη και οπτικός έλεγχος περί της κατάστασής της

5.
Έφερε τα ακόλουθα εφόδια:
α) Ένας μικρός πυροσβεστήρας (1.5 τουλάχιστον χιλιόγραμμου)

α)

Έγινε έλεγχος της ισχύος του

β)

β) Ένα καπνογόνο
Έγινε έλεγχος της ισχύος τους

γ)

γ) Δύο βεγγαλικά
Έγινε έλεγχος της ισχύος τους

6.

Σε συνέχεια του προηγούμενου σ.α.ε., τα προαναφερόμενα εφόδια διατηρούνται σε κατάλληλο υδατοστεγή
αποθηκευτικό χώρο με ανάλογη σήμανση

7.

Η εκκίνηση/επιστροφή τους από/προς την ακτή διενεργείται εντός του οριοθετημένου διαύλου του άρθρου 27
του ΓΚΛ 20
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση εκμίσθωσης του εν λόγω καινοφανούς θμα, οι όροι και προϋποθέσεις κίνησης και κυκλοφορίας του, θα αναγράφονται στην άδεια εκμίσθωσης και στις άδειες εκτέλεσης πλόων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(Εφόσον στο πεδίο ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ δεν υπάρχει αρκετός χώρος για συμπλήρωση των παρατηρήσεων, γίνεται σχετική παραπομπή και αποτυπώνονται
στο πεδίο αυτό οι όποιες παρατηρήσεις , επισημάνσεις κ.λπ).
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Γ15

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ OXOON JUNIOR JET
ΝΑΙ/
Α/Α

ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΧΙ/
Δ.Ε.

1.

Σε αμφότερες τις πλευρές τους φέρεται γραμμένο το όνομά τους, ο λιμένας και ο αριθμός λεμβολογίου (ή
ΒΕΜΣ)

2.

Έφερε σήμανση CE σύμφωνα με την Κ.Ο. 94/25/ΕΚ

3.

Φέρει μηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω
από 15 ΗP

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στην περίπτωση αυτή, ο χειριστής πρέπει να είναι εφοδιασμένος με
άδεια χειριστή τχ σκάφους ή θαλάσσιου μοτοποδηλάτου

4.

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη ατομικής σωσίβιας ζώνης, κατά
τα οριζόμενα στη σχετική Απόφαση
Έγινε σχετική επίδειξη και οπτικός έλεγχος περί της κατάστασής της

5.
Έφερε τα ακόλουθα εφόδια:
α) Ένας μικρός πυροσβεστήρας (1.5 τουλάχιστον χιλιόγραμμου)

α)

Έγινε έλεγχος της ισχύος του

β)

β) Ένα καπνογόνο
Έγινε έλεγχος της ισχύος τους

γ)

γ) Δύο βεγγαλικά
Έγινε έλεγχος της ισχύος τους

6.

Σε συνέχεια του προηγούμενου σ.α.ε., τα προαναφερόμενα εφόδια διατηρούνται σε κατάλληλο υδατοστεγή
αποθηκευτικό χώρο με ανάλογη σήμανση

7.

Η εκκίνηση/επιστροφή τους από/προς την ακτή διενεργείται εντός του οριοθετημένου διαύλου του άρθρου 27
του ΓΚΛ 20
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση εκμίσθωσης του εν λόγω καινοφανούς θμα, οι όροι και προϋποθέσεις κίνησης και κυκλοφορίας του, θα αναγράφονται στην άδεια εκμίσθωσης και στις άδειες εκτέλεσης πλόων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(Εφόσον στο πεδίο ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ δεν υπάρχει αρκετός χώρος για συμπλήρωση των παρατηρήσεων, γίνεται σχετική παραπομπή και αποτυπώνονται
στο πεδίο αυτό οι όποιες παρατηρήσεις , επισημάνσεις κ.λπ).
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Γ16

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ OXOON NEW GENERATION
ΝΑΙ/
Α/Α

ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΧΙ/
Δ.Ε.

1.

Σε αμφότερες τις πλευρές τους φέρεται γραμμένο το όνομά τους, ο λιμένας και ο αριθμός λεμβολογίου (ή
ΒΕΜΣ)

2.

Έφερε σήμανση CE σύμφωνα με την Κ.Ο. 94/25/ΕΚ

3.

Φέρει μηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω
από 15 ΗP

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στην περίπτωση αυτή, ο χειριστής πρέπει να είναι εφοδιασμένος με
άδεια χειριστή τχ σκάφους ή θαλάσσιου μοτοποδηλάτου

4.

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη ατομικής σωσίβιας ζώνης, κατά
τα οριζόμενα στη σχετική Απόφαση
Έγινε σχετική επίδειξη και οπτικός έλεγχος περί της κατάστασής της

5.
Έφερε τα ακόλουθα εφόδια:
α) Ένας μικρός πυροσβεστήρας (1.5 τουλάχιστον χιλιόγραμμου)

α)

Έγινε έλεγχος της ισχύος του

β)

β) Ένα καπνογόνο
Έγινε έλεγχος της ισχύος τους

γ)

γ) Δύο βεγγαλικά
Έγινε έλεγχος της ισχύος τους

6.

Σε συνέχεια του προηγούμενου σ.α.ε., τα προαναφερόμενα εφόδια διατηρούνται σε κατάλληλο υδατοστεγή
αποθηκευτικό χώρο με ανάλογη σήμανση

7.

Η εκκίνηση/επιστροφή τους από/προς την ακτή διενεργείται εντός του οριοθετημένου διαύλου του άρθρου 27
του ΓΚΛ 20
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση εκμίσθωσης του εν λόγω καινοφανούς θμα, οι όροι και προϋποθέσεις κίνησης και κυκλοφορίας του, θα αναγράφονται στην άδεια εκμίσθωσης και στις άδειες εκτέλεσης πλόων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(Εφόσον στο πεδίο ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ δεν υπάρχει αρκετός χώρος για συμπλήρωση των παρατηρήσεων, γίνεται σχετική παραπομπή και αποτυπώνονται
στο πεδίο αυτό οι όποιες παρατηρήσεις , επισημάνσεις κ.λπ).
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Γ17

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ OXOON
ΝΑΙ/
Α/Α

ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΧΙ/
Δ.Ε.

1.

Σε αμφότερες τις πλευρές τους φέρεται γραμμένο το όνομά τους, ο λιμένας και ο αριθμός λεμβολογίου (ή
ΒΕΜΣ)

2.

Φέρει μηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω
από 15 ΗP

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στην περίπτωση αυτή, ο χειριστής πρέπει να είναι εφοδιασμένος με
άδεια χειριστή τχ σκάφους ή θαλάσσιου μοτοποδηλάτου

3.

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη ατομικής/ών σωσίβιας/ων ζώνης/νών, κατά τα οριζόμενα στη σχετική Απόφαση
Έγινε σχετική επίδειξη και οπτικός έλεγχος περί της κατάστασής
της/τους

4.
Έφερε τα ακόλουθα εφόδια:
α) Ένας μικρός πυροσβεστήρας (1.5 τουλάχιστον χιλιόγραμμου)

α)

Έγινε έλεγχος της ισχύος του

β)

β) Ένα καπνογόνο
Έγινε έλεγχος της ισχύος τους

γ)

γ) Δύο βεγγαλικά
Έγινε έλεγχος της ισχύος τους

5.

Σε συνέχεια του προηγούμενου σ.α.ε., τα προαναφερόμενα εφόδια διατηρούνται σε κατάλληλο υδατοστεγή
αποθηκευτικό χώρο με ανάλογη σήμανση

6.

Η εκκίνηση/επιστροφή τους από/προς την ακτή διενεργείται εντός του οριοθετημένου διαύλου του άρθρου 27
του ΓΚΛ 20
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(Εφόσον στο πεδίο ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ δεν υπάρχει αρκετός χώρος για συμπλήρωση των παρατηρήσεων, γίνεται σχετική παραπομπή και αποτυπώνονται
στο πεδίο αυτό οι όποιες παρατηρήσεις , επισημάνσεις κ.λπ).
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Γ18

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ HYDROXOON F1
ΝΑΙ/
Α/Α

ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΧΙ/
Δ.Ε.

1.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη ατομικής σωσίβιας ζώνης, κατά
τα οριζόμενα στη σχετική Απόφαση
Έγινε σχετική επίδειξη και οπτικός έλεγχος περί της κατάστασής της
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟ Ο ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΙΔΙΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ
ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ
ΟΤΑΝ ΕΠΙΒΑΙΝΟΥΝ ΕΠ΄ΑΥΤΟΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ ΟΣΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ. ΟΙ ΕΝ
ΛΟΓΩ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΑΡΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣΗ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗ ΚΑΙΝΟΦΑΝΟΥΣ ΘΜΑ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση εκμίσθωσης του εν λόγω καινοφανούς θμα, οι όροι και προϋποθέσεις κίνησης και κυκλοφορίας του, θα αναγράφονται στην άδεια εκμίσθωσης.

Γ19

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ POWER SURF XS
ΝΑΙ/
Α/Α

ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΧΙ/
Δ.Ε.

1.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη ατομικής σωσίβιας ζώνης, κατά
τα οριζόμενα στη σχετική Απόφαση
Έγινε σχετική επίδειξη και οπτικός έλεγχος περί της κατάστασής της
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟ Ο ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΙΔΙΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ
ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ
ΟΤΑΝ ΕΠΙΒΑΙΝΟΥΝ ΕΠ΄ΑΥΤΟΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ ΟΣΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ. ΟΙ ΕΝ
ΛΟΓΩ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΑΡΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣΗ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗ ΚΑΙΝΟΦΑΝΟΥΣ ΘΜΑ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση εκμίσθωσης του εν λόγω καινοφανούς θμα, οι όροι και προϋποθέσεις κίνησης και κυκλοφορίας του, θα αναγράφονται στην άδεια εκμίσθωσης.

Γ20

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ SEA – DOO SEA SCOOTER
ΝΑΙ/
Α/Α

ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΧΙ/
Δ.Ε.

1.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η εκκίνηση/επιστροφή τους από/προς την ακτή διενεργείται εντός του οριοθετημένου διαύλου του άρθρου 27
του ΓΚΛ 20
Η εκκίνησή του μπορεί να διενεργείται και από τον αιγιαλό, χωρίς να
είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση του θαλάσσιου διαύλου
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διάρκεια της έλξης, ο χειριστής πρέπει να έχει καλυμμένη την κεφαλή του με πλαστικό σκούφο,
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι, αποτελεί καθαυτή υποχρέωση του εκμισθωτή να τον προμηθεύσει με αυτή.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(Εφόσον στο πεδίο ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ δεν υπάρχει αρκετός χώρος για συμπλήρωση των παρατηρήσεων, γίνεται σχετική παραπομπή και αποτυπώνονται
στο πεδίο αυτό οι όποιες παρατηρήσεις , επισημάνσεις κ.λπ).

33

ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ

Γ21

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ SEA SPI single και SEA SPI twin carries
ΝΑΙ/
Α/Α

ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΧΙ/
Δ.Ε.

1.

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη συσσωρευτή, ο οποίος
α) είναι κλειστού τύπου
β) Φέρει γενικό διακόπτη παροχής
Έγινε σχετική επίδειξη καλής λειτουργίας

2.

Ο εξωλέμβιος ηλεκτρικός κινητήρας έχει την έλικά του
εντός προστατευτικού κλωβού και η ισχύς του δεν υπερβαίνει τα έξι (06) KW

3.

α)
α) Έφερε σήμανση CE, σύμφωνα με την ΚΟ 94/25/ΕΚ,
β)

καθώς και τα ακόλουθα εφόδια:
β) Ατομικά σωσίβια για τους επιβαίνοντες
Έγινε σχετική επίδειξη και οπτικός έλεγχος περί της κατάστασής τους

γ)

Πρέπει να υπάρχει ένα (1) ατομικό σωσίβιο για το sea spi single και
δύο (02) για το sea spi twin carries

δ)

γ) Ένα καπνογόνο
Έγινε έλεγχος της ισχύος του

ε)

δ) Κουπιά
ε) Άγκυρα με σχοινί
στ) Κυκλικό σωσίβιο με σχοινί 15 μέτρα

στ)

Έγινε σχετική επίδειξη και οπτικός έλεγχος περί της κατάστασής του

ζ) ένα πυροσβεστήρα αφρού ή CO2 ή σκόνης

ζ)

Έγινε έλεγχος της ισχύος του

η) Ένα ραδιόφωνο με μπαταρίες

η)

Έγινε έλεγχος περί της καλής λειτουργίας του

θ) Τρία βεγγαλικά

θ)

Έγινε έλεγχος της ισχύος τους

ι) Ένα πτυσσόμενο μαχαίρι

ι)

ια) Φαρμακείο
Έγινε έλεγχος της ισχύος των εφοδίων του φαρμακείου (για όσα προβλέπεται)
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ια)

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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Γ22

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ SEA BOB
ΝΑΙ/
Α/Α

ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΧΙ/
Δ.Ε.

1.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η εκκίνηση/επιστροφή τους από/προς την ακτή διενεργείται εντός του οριοθετημένου διαύλου του άρθρου 27
του ΓΚΛ 20
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διάρκεια της έλξης, ο χειριστής πρέπει να έχει καλυμμένη την κεφαλή του με πλαστικό σκούφο,
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι, αποτελεί καθαυτή υποχρέωση του εκμισθωτή να τον προμηθεύσει με αυτή.

Γ23

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ WATERBUGGY
ΝΑΙ/
Α/Α

ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΧΙ/
Δ.Ε.

1.

Ο εξωλέμβιος κινητήρας έχει την έλικά του εντός προστατευτικού κλωβού και η ισχύς του δεν υπερβαίνει τα
11,1 KW

2.

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη σωσιβίου τύπου τζάκετ με
σφυρίκτρα, κατά τα οριζόμενα στη σχετική Απόφαση

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Έγινε σχετική επίδειξη και οπτικός έλεγχος περί της κατάστασής του

3.
Έφερε τα ακόλουθα εφόδια:

α)

α) Ένας πυροσβεστήρας
Έγινε έλεγχος της ισχύος του

β)

β) Ένα καπνογόνο
Έγινε έλεγχος της ισχύος του

γ)

γ) Δύο βεγγαλικά
Έγινε έλεγχος της ισχύος τους

δ)

δ) Μία άγκυρα με σχοινί
ε) Ένα σχοινί ρυμούλκησης μήκους πέντε (05) μέτρων
Έγινε οπτικός έλεγχος περί της κατάστασής του

4.

5.

ε)

Έφερε σήμανση CE, σύμφωνα με την ΚΟ 94/25/ΕΚ
Η εκκίνηση/επιστροφή τους από/προς την ακτή διενεργείται εντός του οριοθετημένου διαύλου του άρθρου 27
του ΓΚΛ 20
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση εκμίσθωσης του εν λόγω καινοφανούς θμα, οι όροι και προϋποθέσεις κίνησης και κυκλοφορίας του, θα αναγράφονται στην άδεια εκμίσθωσης.
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Γ24

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ WATERΒLOB
ΝΑΙ/
Α/Α

ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΧΙ/
Δ.Ε.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.
α)

Γίνεται χρήση:
α) Πλωτής εξέδρας
β) Σκάφους

β)

2.

Ο χώρος που εκμισθώνεται το καινοφανές θμα είναι εντός οργανωμένης λουτρικής εγκατάστασης

3.

α) Ο χώρος που εκμισθώνεται το καινοφανές θμα είναι
ελεγχόμενος
β) Διαπιστώθηκε ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις ασφαλούς διενέργειας που έχουν τεθεί από τον κατασκευαστή
Χρήσιμο είναι, οι προϋποθέσεις ασφαλούς διενέργειας του υπόψη θμα
οι οποίες έχουν τεθεί από τον κατασκευαστή, να έχουν υποβληθεί σε
αντίγραφο στη Λιμενική Αρχή, η οποία να τις έχει αναρτήσει ψηφιακά
(upload) στο πεδίο της επιχείρησης, στη web εφαρμογή

4.
Διαπιστώθηκε η ύπαρξη

α)

α) σωσίβιας ζώνης τύπου τζάκετ
β) Προστατευτικού κράνους

β)

Έγινε σχετική επίδειξη και οπτικός έλεγχος περί της κατάστασής τους

5.

Επιθεωρήθηκε ο εξοπλισμός, ως προς την τοποθέτηση
και στερέωσή του. Ιδίως, ελέγχθηκαν τα σχοινιά στερέωσης, τα οποία βρίσκονται σε τέτοια θέση, ώστε, να μην
κινδυνεύουν από αυτά οι μισθωτές
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση εκμίσθωσης του εν λόγω καινοφανούς θμα, οι όροι και προϋποθέσεις κίνησης και κυκλοφορίας του, θα αναγράφονται στην άδεια εκμίσθωσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Σε περίπτωση εκμίσθωσης του εν λόγω καινοφανούς θμα, να αναζητηθούν οι προϋποθέσεις ασφαλούς
διενέργειάς τους όπως έχουν τεθεί από τον κατασκευαστή και να αναρτηθούν ψηφιακά στο πεδίο της επιχείρησης
στη web εφαρμογή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(Εφόσον στο πεδίο ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ δεν υπάρχει αρκετός χώρος για συμπλήρωση των παρατηρήσεων, γίνεται σχετική παραπομπή και αποτυπώνονται
στο πεδίο αυτό οι όποιες παρατηρήσεις , επισημάνσεις κ.λπ).
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Γ25

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΔΡΟΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΥΨΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ GEΤOVATOR
ΝΑΙ/
Α/Α

ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΧΙ/
Δ.Ε.

1.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Συνολικός αριθμός ατόμων που μπορούν να το χρησιμοποιούν,
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή
Χρήσιμο είναι, οι προδιαγραφές του κατασκευαστή, να έχουν υποβληθεί σε αντίγραφο στη Λιμενική Αρχή, η οποία να τις έχει αναρτήσει ψηφιακά (upload) στο
πεδίο της επιχείρησης, στη web εφαρμογή

2.

Έγινε έλεγχος της κανονικής και ασφαλούς σύνδεσης
του εξοπλισμού ανύψωσης με το θαλάσσιο μοτοποδήλατο

3.

α)

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη:
α) Προστατευτικής αδιάβροχης στολής

β)

β) Ατομικού σωσιβίου.
γ) Προστατευτικού κράνους.
Έγινε επίδειξη και οπτικός έλεγχος περί της κατάστασής τους

γ)

4.

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη συστήματος αυτόματης σβέσης
(quick stop)
Έγινε επίδειξη καλής λειτουργίας

5.
Η εκκίνηση/επιστροφή τους από/προς την ακτή διενεργείται εντός του οριοθετημένου διαύλου του άρθρου 27
του ΓΚΛ 20

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση εκμίσθωσης του εν λόγω καινοφανούς θμα, οι όροι και προϋποθέσεις κίνησης και κυκλοφορίας του καθώς και τα στοιχεία του θαλασσίου μοτοποδηλάτου μαζί με τυχόν εφεδρικό, πρέπει να αναγράφονται
στην άδεια εκμίσθωσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: O χειριστής του θαλ. μοτοποδηλάτου πρέπει να είναι ο εκμισθωτής, ο οποίος πρέπει να είναι κάτοχος
άδειας χειριστή τχ σκάφους.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Απαγορεύεται η χρησιμοποίησή του, μεταξύ άλλων, σε απόσταση μικρότερη του ενός (01) ν.μ. περιμετρικά από τις εισόδους λιμένων, μαρινών και αλιευτικών καταφυγίων. Εφόσον η υπό επιθεώρηση επιχείρηση εκμίσθωσης δραστηριοποιείται σε απόσταση μικρότερη του ενός (01) ν.μ. περιμετρικά από τις εισόδους λιμένων, μαρινών
και αλιευτικών καταφυγίων, τότε, απαγορεύεται η χρήση του εν λόγω καινοφανούς θμα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(Εφόσον στο πεδίο ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ δεν υπάρχει αρκετός χώρος για συμπλήρωση των παρατηρήσεων, γίνεται σχετική παραπομπή και αποτυπώνονται
στο πεδίο αυτό οι όποιες παρατηρήσεις , επισημάνσεις κ.λπ)
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Γ26

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ AQUA PADDLE BOAT (ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΒΑΡΚΑ)
ΝΑΙ/
Α/Α

ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΧΙ/
Δ.Ε.

1.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Συνολικός αριθμός ατόμων που μπορούν να το χρησιμοποιούν, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή
Χρήσιμο είναι, οι προδιαγραφές του κατασκευαστή, να έχουν υποβληθεί σε αντίγραφο στη Λιμενική Αρχή, η οποία να τις έχει αναρτήσει
ψηφιακά (upload) στο πεδίο της επιχείρησης, στη web εφαρμογή

2.

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη σωσιβίου τύπου τζάκετ με
σφυρίκτρα
Έγινε επίδειξη και οπτικός έλεγχος περί της κατάστασής του
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση εκμίσθωσης του εν λόγω καινοφανούς θμα, οι όροι και προϋποθέσεις κίνησης και κυκλοφορίας του, θα αναγράφονται στην άδεια εκμίσθωσης.

Γ27

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ STAND UP PADDLING (SUP)
ΝΑΙ/
Α/Α

ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΧΙ/
Δ.Ε.

1.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη ατομικής σωσίβιας ζώνης
Έγινε επίδειξη και οπτικός έλεγχος περί της κατάστασής της

2.

H τοποθέτηση σε αυτά ιστίου προς χρήση τους κατά την
εκμίσθωση
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση εκμίσθωσης του εν λόγω καινοφανούς θμα, οι όροι και προϋποθέσεις κίνησης και κυκλοφορίας του, θα αναγράφονται στην άδεια εκμίσθωσης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(Εφόσον στο πεδίο ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ δεν υπάρχει αρκετός χώρος για συμπλήρωση των παρατηρήσεων, γίνεται σχετική παραπομπή και αποτυπώνονται
στο πεδίο αυτό οι όποιες παρατηρήσεις , επισημάνσεις κ.λπ).
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Γ28

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΕΤΟΣΑΝΙΔΑΣ (KITESURF)
ΝΑΙ/
Α/Α

ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΧΙ/
Δ.Ε.

1.

Η παραλία έχει χαρακτηρισθεί πολυσύχναστη
Απαγορεύεται η διενέργεια αετοσανίδας σε παραλία η οποία έχει χαρακτηρισθεί πολυσύχναστη

2.

Ο θαλάσσιος χώρος εκμίσθωσής της απέχει τουλάχιστον ένα (01) μίλι από εισόδους λιμένων, μαρινών και
αλιευτικών καταφυγίων.
Η απόσταση αυτή, είναι δυνατόν να μειωθεί μέχρι και το όριο των 500
μέτρων, εφόσον κριθεί σκόπιμο από την Επιτροπή του άρθρου 35 ΓΚΛ.
20.

3.

Ο θαλάσσιος χώρος εκμίσθωσής της βρίσκεται στην ελάχιστα καθορισθείσα απόσταση από αεροδρόμια και
ιδιαίτερα από τις νοητές ευθείες προσγείωσης και απογείωσης των αεροπλάνων.
Εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, σύμφωνα με τη σχετική Απόφαση, οι ελάχιστες αποστάσεις καθορίζονται τοπικά, σε συνεννόηση με
την αρμόδια Υπηρεσία του αεροδρομίου. Στην περίπτωση αυτή, τα
σχετικά έγγραφα να αναρτώνται ψηφιακά στη web εφαρμογή, στο αντίστοιχο πεδίο της Επιχείρησης.

4.

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη του ακόλουθου εξοπλισμού:
α) Κράνος
Έγινε επίδειξη και οπτικός έλεγχος περί της κατάστασής του

α)

β) Κατάλληλη ζώνη με γάντζο
Έγινε επίδειξη και οπτικός έλεγχος περί της κατάστασής της

β)

γ) Κατάλληλο μαχαίρι για την κοπή των σχοινιών του
αετού, σε περίπτωση ανάγκης
Έγινε επίδειξη και οπτικός έλεγχος περί της κατάστασής του

δ) Ισοθερμική στολή (για την περίοδο από 15 Οκτωβρίου έως και 15 Μαΐου)

γ)

δ)

Έγινε επίδειξη και οπτικός έλεγχος περί της κατάστασής της

ε) Κατάλληλο σωσίβιο τύπου τζάκετ

ε)

Έγινε επίδειξη και οπτικός έλεγχος περί της κατάστασής του

στ) Σύστημα διακοπής ώθησης του αετού

στ)

(QUICK-RELEASE)
Έγινε επίδειξη καλής λειτουργίας του

ζ) Σύστημα ταχείας απελευθέρωσης του αετού, για τις
περιπτώσεις άμεσης απεμπλοκής (LEASE SYSTEM)
Έγινε επίδειξη καλής λειτουργίας του

5.

Να καταγραφούν – επιγραμματικά – τα μέτρα που έχει
αναλάβει ο εκμισθωτής, ώστε να αποτρέπεται η ακούσια
απογείωση του αετού, όταν ο εξοπλισμός βρίσκεται στην
παραλία

6.

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη οριοθετημένου θαλάσσιου διαδρόμου, πλάτους τουλάχιστον εκατό (100) μέτρων και
μήκους τουλάχιστον εκατό (100) μέτρων
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7.

Σε συνέχεια του προηγούμενου σ.α.ε., η σήμανση των
ορίων του διαδρόμου έχει γίνει με ερυθρές σημαδούρες,
χωρίς αυτές να συνδέονται μεταξύ τους με σχοινί

8.

α) Σε συνέχεια του προηγούμενου σαε, διαπιστώθηκε
στην προέκταση του προαναφερόμενου διαδρόμου, χώρος επί της παραλίας, διαστάσεων εκατό επί είκοσι μέτρων, απαλλαγμένος από φυσικά ή άλλα εμπόδια, για
την ανύψωση του αετού της αετοσανίδας.
β) Διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο (02) μόνιμων ενημερωτικών πινακίδων εκατέρωθεν των ορίων της περιοχής
για την απογείωση των αετών, με περιεχόμενο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
«ΠΡΟΣΟΧΗ – ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ ΑΕΤΩΝ

α)

β)

KITESURF
NOTE – KITESURF TAKEOFF AREA»
9.

α)

Διαπιστώθηκε:
α) Η ύπαρξη μετεωρολογικού σταθμού, στον οποίο,
β) να απεικονίζεται η διεύθυνση και η ένταση του ανέμου

β)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι δυνατή η χορήγηση άδειας εκμίσθωσης αετοσανίδας μαζί με άλλα εκμισθούμενα θαλάσσια μέσα
αναψυχής. Στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται η εκμίσθωση της αετοσανίδας την ίδια χρονική στιγμή με άλλα
επιτρεπόμενα θμα, με εξαίρεση την αετοσανίδα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(Εφόσον στο πεδίο ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ δεν υπάρχει αρκετός χώρος για συμπλήρωση των παρατηρήσεων, γίνεται σχετική παραπομπή και αποτυπώνονται
στο πεδίο αυτό οι όποιες παρατηρήσεις , επισημάνσεις κ.λπ).
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Γ29

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
ΝΑΙ/
Α/Α

ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΧΙ/
Δ.Ε.

1.

Τα παιχνίδια που περιλαμβάνονται στο εν λόγω καινοφανές θμα είναι φουσκωτά παιχνίδια νερού (όπως, τραμπολίνο, τραμπάλα, τσουλήθρα, βουνό αναρρίχησης
κ.ά.)

2.

Μέγιστο επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης της θαλάσσιας παιδικής χαράς, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
κατασκευαστή
Χρήσιμο είναι, οι προδιαγραφές του κατασκευαστή, να έχουν υποβληθεί σε αντίγραφο στη Λιμενική Αρχή, η οποία να τις έχει αναρτήσει
ψηφιακά (upload) στο πεδίο της επιχείρησης, στη web εφαρμογή

3.

Μέγιστος αριθμός μισθωτών / χρηστών των μέσων,
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή
Χρήσιμο είναι, οι προδιαγραφές του κατασκευαστή, να έχουν υποβληθεί σε αντίγραφο στη Λιμενική Αρχή, η οποία να τις έχει αναρτήσει
ψηφιακά (upload) στο πεδίο της επιχείρησης, στη web εφαρμογή

4.

Ο χώρος εγκατάστασής της έχει οριοθετηθεί με την τοποθέτηση κατάλληλων ευδιάκριτων πλωτών σημαντήρων, χρώματος κίτρινου και σχήματος σφαιρικού και
είναι τοποθετημένοι σε απόσταση τεσσάρων (04) μέτρων μεταξύ τους

5.

Η ανάπτυξη των μέσων δεν υπερβαίνει τα σαράντα (40)
μέτρα, τόσο κατά μήκος της ακτογραμμής, όσο και από
την ακτή προς την ανοιχτή θάλασσα

6.

α) Διαπιστώθηκε η ύπαρξη προσοντούχου, κατά τις διατάξεις του ΠΔ 23/2000, ναυαγοσώστη
Δεν απαιτείται προς τούτο η ύπαρξη βάθρου ναυαγοσώστη και ειδικού
εξοπλισμού, σύμφωνα με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ του Π.Δ. 23/2000.
Αντίγραφο της άδειας του ναυαγοσώστη που έχει προσληφθεί, πρέπει
να έχει προηγουμένως υποβληθεί στη Λιμενική Αρχή, ώστε, να την έχει
αναρτήσει ψηφιακά (upload) στο πεδίο της επιχείρησης.
Χρήσιμο είναι, να γίνεται ταυτοπροσωπία του ενασχολούμενου ως
ναυαγοσώστη, ώστε, να πιστοποιείται ότι, είναι το άτομο εκείνο, το
οποίο κατέχει τη σχετική άδεια που είναι ψηφιακά ανηρτημένη στο πεδίο της επιχείρησης. Προς τούτο, να δίδονται οδηγίες ότι, πρέπει να
φέρει μαζί του, ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας
(δίπλωμα αυτοκινήτου κ.λπ).

α)

β)

β) Έχει γίνει έλεγχος περί ύπαρξης άδειας ναυαγοσώστη
και η υφιστάμενη άδεια τελεί σε ισχύ
7.

Διαπιστώθηκε η εγκατάστασή της:
α)

α) Σε βραχώδη θαλάσσια περιοχή
β) Σε περιοχή με πετρώδη βυθό

β)

γ) Εκτός προφυλαγμένου κόλπου ή όρμου
δ) Σε βάθος θάλασσας μικρότερο των πενήντα (50) εκα-
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δ)

τοστών του μέτρου

8.

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη μετεωρολογικού σταθμού
Έγινε επίδειξη καλής λειτουργίας του.
Σημειώνεται ότι, στον υπόψη μετεωρολογικό σταθμό, πρέπει να απεικονίζεται, τουλάχιστον, η ένταση του ανέμου

9.

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη ειδικής καλαίσθητης πινακίδας
διπλής όψεως, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, τοποθετημένης σε ευδιάκριτο σημείο στο πόστο του εκμισθωτή, στην οποία αναγράφεται η απαγόρευση περί της
χρήσης των μέσων της θαλάσσιας παιδικής χαράς από
άτομα ηλικίας μικρότερης των δώδεκα (12) ετών, καθώς
και από άτομα που δεν γνωρίζουν κολύμβηση. Στην ίδια
πινακίδα αναγράφεται ότι, για μικρότερης ηλικίας άτομα,
επιτρέπεται η χρήση μετά από έγγραφη συγκατάθεση
του ασκούντος τη γονική μέριμνα, στην οποία να δηλώνεται ότι ο ανήλικος γνωρίζει κολύμβηση
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαγορεύεται η χρησιμοποίησή της για ιδιωτική χρήση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Κρίνεται σκόπιμο, να αναρτηθούν ψηφιακά στο πεδίο της επιχείρησης, οι προδιαγραφές του κατασκευαστή , ιδίως κατά το μέρος εκείνο που εκείνες αφορούν στο μέγιστο επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης της θαλάσσιας παιδικής χαράς.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(Εφόσον στο πεδίο ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ δεν υπάρχει αρκετός χώρος για συμπλήρωση των παρατηρήσεων, γίνεται σχετική παραπομπή και αποτυπώνονται
στο πεδίο αυτό οι όποιες παρατηρήσεις , επισημάνσεις κ.λπ).
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ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ

Γ30

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ Α) ΤΕΡΜΑΤΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, Β) ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, Γ) ΦΙΛΕ
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ/
Α/Α

ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΧΙ/
Δ.Ε.

1.

Είναι στηριζόμενα σε φενιζόλ ή άλλο ανάλογο υλικό
Σε περίπτωση που δεν είναι στηριζόμενα σε φενιζόλ, να καταγραφεί
στο πεδίο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ το υλικό στο οποίο είναι στηριζόμενα

2.

α) Φέρουν σήμανση CE
Σε περίπτωση που δεν υποχρεούνται προς τούτο, ο ενδιαφερόμενος
πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση του κατασκευαστή ότι δεν εγκυμονούν κινδύνους για τους χρήστες κατά τη συνήθη χρήση τους. Η βεβαίωση αυτή, πρέπει, εφόσον υπάρχει, να έχει αναρτηθεί ψηφιακά
στην εφαρμογή, στο πεδίο της επιχείρησης μαζί με τα λοιπά έγγραφα –
παραστατικά στοιχεία

β) Διαπιστώθηκε η ύπαρξη της ως άνω βεβαίωσης και
το κείμενό της πληροί τα οριζόμενα στη σχετική Απόφαση έγκρισης του καινοφανούς θμα
3.

Η ανάπτυξη των μέσων δεν υπερβαίνει το αντίστοιχο
μήκος του χώρου της βεβαίωσης / πράξης του φορέα
που παραχωρεί το χώρο επί του αιγιαλού

4.

Σε συνέχεια του προηγούμενου σαε, ο εν λόγω χώρος
διαπιστώθηκε να είναι οριοθετημένος με την τοποθέτηση
ευδιάκριτων πλωτών σημαντήρων, χρώματος κίτρινου,
σχήματος σφαιρικού, οι οποίοι βρίσκονται σε απόσταση
μεταξύ τους τέσσερα (04) μέτρα

5.

α)
Διαπιστώθηκε η ανάπτυξη των μέσων:
α) Σε βραχώδη θαλάσσια περιοχή

β)

β) Σε περιοχή με πετρώδη βυθό
γ) Εκτός προφυλαγμένου κόλπου ή όρμου

γ)

δ) Σε βάθος θάλασσας μικρότερο των πενήντα (50) εκατοστών του μέτρου και μεγαλύτερο των δύο μέτρων
δ)

6.
α) Διαπιστώθηκε η ύπαρξη σφαιρικών βαριδίων, τοποθετημένων κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας

α)

β) Τα σφαιρικά αυτά βαρίδια είναι σταθερά, στην ίδια
θέση
Τα σφαιρικά βαρίδια πρέπει να βρίσκονται σε βάθος τουλάχιστον δεκαπέντε εκατοστόμετρα, για τη σταθεροποίηση των μέσων στην ίδια
θέση
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7.

α) Διαπιστώθηκε η ύπαρξη προσοντούχου, κατά τις διατάξεις του ΠΔ 23/2000, ναυαγοσώστη
Δεν απαιτείται προς τούτο η ύπαρξη βάθρου ναυαγοσώστη και ειδικού
εξοπλισμού, σύμφωνα με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ του Π.Δ. 23/2000.
Αντίγραφο της άδειας του ναυαγοσώστη που έχει προσληφθεί, πρέπει
να έχει προηγουμένως υποβληθεί στη Λιμενική Αρχή, ώστε, να την έχει
αναρτήσει ψηφιακά (upload) στο πεδίο της επιχείρησης.
Χρήσιμο είναι, να γίνεται ταυτοπροσωπία του ενασχολούμενου ως
ναυαγοσώστη, ώστε, να πιστοποιείται ότι, είναι το άτομο εκείνο, το
οποίο κατέχει τη σχετική άδεια που είναι ψηφιακά ανηρτημένη στο πεδίο της επιχείρησης. Προς τούτο, να δίδονται οδηγίες ότι, πρέπει να
φέρει μαζί του, ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας
(δίπλωμα αυτοκινήτου κ.λπ).

α)

β)

β) Έχει γίνει έλεγχος περί ύπαρξης άδειας ναυαγοσώστη
και η υφιστάμενη άδεια τελεί σε ισχύ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαγορεύεται η χρησιμοποίησή της για ιδιωτική χρήση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(Εφόσον στο πεδίο ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ δεν υπάρχει αρκετός χώρος για συμπλήρωση των παρατηρήσεων, γίνεται σχετική παραπομπή και αποτυπώνονται
στο πεδίο αυτό οι όποιες παρατηρήσεις , επισημάνσεις κ.λπ).
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Γ31

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΜΑΡΑΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΩΣΗ
ΝΑΙ/
Α/Α

ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΧΙ/
Δ.Ε.

1.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη συσσωρευτή, ο οποίος
α) είναι κλειστού τύπου
β) Φέρει γενικό διακόπτη παροχής
Έγινε σχετική επίδειξη καλής λειτουργίας

2.

Ο εξωλέμβιος ηλεκτρικός κινητήρας έχει την έλικά του
εντός προστατευτικού κλωβού και η ισχύς του δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (04) KW

3.

α)
Έφερε τα ακόλουθα εφόδια:
α) Ατομικά σωσίβια για τους επιβαίνοντες

β)

Έγινε σχετική επίδειξη και οπτικός έλεγχος περί της κατάστασής τους
Πρέπει να υπάρχουν τρία (03) ατομικά σωσίβια

β) Ένα καπνογόνο

γ)

Έγινε έλεγχος της ισχύος του

δ)

γ) Κουπιά
δ) Άγκυρα με σχοινί
ε) Κυκλικό σωσίβιο με σχοινί 15 μέτρα

ε)

Έγινε σχετική επίδειξη και οπτικός έλεγχος περί της κατάστασής του

στ) Ένα πυροσβεστήρα αφρού ή CO2 ή σκόνης

στ)

Έγινε έλεγχος της ισχύος του

ζ)

ζ) Ένα ραδιόφωνο με μπαταρίες
Έγινε έλεγχος περί καλής λειτουργίας του

η) Τρία βεγγαλικά

η)

Έγινε έλεγχος της ισχύος τους

θ) Ένα πτυσσόμενο μαχαίρι

θ)

ι) Φαρμακείο
Έγινε έλεγχος της ισχύος των εφοδίων του φαρμακείου (για όσα προβλέπεται)

ι)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(Εφόσον στο πεδίο ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ δεν υπάρχει αρκετός χώρος για συμπλήρωση των παρατηρήσεων, γίνεται σχετική παραπομπή και αποτυπώνονται
στο πεδίο αυτό οι όποιες παρατηρήσεις , επισημάνσεις κ.λπ).
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ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ

Γ32

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΔΡΟΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΥΨΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ X - JETPACKS
ΝΑΙ/
Α/Α

ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΧΙ/
Δ.Ε.

1.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Συνολικός αριθμός ατόμων που μπορούν να το χρησιμοποιούν,
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή
Χρήσιμο είναι, οι προδιαγραφές του κατασκευαστή, να έχουν υποβληθεί σε αντίγραφο στη Λιμενική Αρχή, η οποία να τις έχει αναρτήσει ψηφιακά (upload) στο
πεδίο της επιχείρησης, στη web εφαρμογή

2.

Έγινε έλεγχος της κανονικής και ασφαλούς σύνδεσης
του εξοπλισμού ανύψωσης με το θαλάσσιο μοτοποδήλατο

3.

α)

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη:
α) Προστατευτικής αδιάβροχης στολής

β)

β) Ατομικού σωσιβίου.
γ) Προστατευτικού κράνους.
Έγινε επίδειξη και οπτικός έλεγχος περί της κατάστασής τους

γ)

4.

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη συστήματος αυτόματης σβέσης
(quick stop)
Έγινε επίδειξη καλής λειτουργίας

5.
Η εκκίνηση/επιστροφή τους από/προς την ακτή διενεργείται εντός του οριοθετημένου διαύλου του άρθρου 27
του ΓΚΛ 20

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση εκμίσθωσης του εν λόγω καινοφανούς θμα, οι όροι και προϋποθέσεις κίνησης και κυκλοφορίας του καθώς και τα στοιχεία του θαλασσίου μοτοποδηλάτου μαζί με τυχόν εφεδρικό, πρέπει να αναγράφονται
στην άδεια εκμίσθωσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: O χειριστής του θαλ. μοτοποδηλάτου πρέπει να είναι ο εκμισθωτής, ο οποίος πρέπει να είναι κάτοχος
άδειας χειριστή τχ σκάφους.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Απαγορεύεται η χρησιμοποίησή του, μεταξύ άλλων, σε απόσταση μικρότερη του ενός (01) ν.μ. περιμετρικά από τις εισόδους λιμένων, μαρινών και αλιευτικών καταφυγίων. Εφόσον η υπό επιθεώρηση επιχείρηση εκμίσθωσης δραστηριοποιείται σε απόσταση μικρότερη του ενός (01) ν.μ. περιμετρικά από τις εισόδους λιμένων, μαρινών
και αλιευτικών καταφυγίων, τότε, απαγορεύεται η χρήση του εν λόγω καινοφανούς θμα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(Εφόσον στο πεδίο ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ δεν υπάρχει αρκετός χώρος για συμπλήρωση των παρατηρήσεων, γίνεται σχετική παραπομπή και αποτυπώνονται
στο πεδίο αυτό οι όποιες παρατηρήσεις , επισημάνσεις κ.λπ)
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Γ32

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ OXOON
ΝΑΙ/
Α/Α

ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΧΙ/

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –

Δ.Ε.
1.

Σε αμφότερες τις πλευρές τους φέρεται γραμμένο το όνομά τους, ο λιμένας και ο αριθμός λεμβολογίου (ή
ΒΕΜΣ)

2.

Φέρει μηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω
από 15 ΗP

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στην περίπτωση αυτή, ο χειριστής πρέπει να είναι εφοδιασμένος με
άδεια χειριστή τχ σκάφους ή θαλάσσιου μοτοποδηλάτου

3.

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη ατομικής σωσίβιας ζώνης, κατά
τα οριζόμενα στη σχετική Απόφαση
Έγινε σχετική επίδειξη

4.

α)

Έφερε τα ακόλουθα εφόδια:
α) Ένας μικρός πυροσβεστήρας

β)

(1.5 τουλάχιστον χιλιόγραμμου)
β) Ένα καπνογόνο
γ) Δύο βεγγαλικά

γ)

5.

Σε συνέχεια του προηγούμενου σ.α.ε., τα προαναφερόμενα εφόδια διατηρούνται σε κατάλληλο υδατοστεγή
αποθηκευτικό χώρο με ανάλογη σήμανση

6.

Η εκκίνηση/επιστροφή τους από/προς την ακτή διενεργείται εντός του οριοθετημένου διαύλου του άρθρου 27
του ΓΚΛ 20
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση εκμίσθωσης του εν λόγω καινοφανούς θμα, οι όροι και προϋποθέσεις κίνησης και κυκλοφορίας του, θα αναγράφονται στην άδεια εκμίσθωσης και στις άδειες εκτέλεσης πλόων.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
(αφορά όλα τα θμα και καινοφανή θμα για τα οποία προβλέπεται η ύπαρξη εφοδίων
υπό τη μορφή σωστικών και πυροσβεστικών μέσων)
Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 6 του ΓΚΛ. 23, τα εφόδια του εν λόγω άρθρου, πρέπει
να είναι εγκεκριμένου , από την αρμόδια Δ/νση του (τότε) ΥΕΝ (και νυν ΥΝΑΝΠ), τύπου,
φέρονται επί του σκάφους, διατηρούνται σε καλή κατάσταση και δεν έχει παρέλθει η
προθεσμία λήξης τους για όσα από αυτά προβλέπεται. Στις σωσίβιες ζώνες, στα κυκλικά σωσίβια και στις πλευστικές συσκευές ή πνευστές σχεδίες αναγράφονται τα διακριτικά του σκάφους που φέρονται στις παρειές του.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(Εφόσον στο πεδίο ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ δεν υπάρχει αρκετός χώρος για συμπλήρωση των παρατηρήσεων, γίνεται σχετική παραπομπή και αποτυπώνονται
στο πεδίο αυτό οι όποιες παρατηρήσεις , επισημάνσεις κ.λπ).

Ο/ ΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΑΣ/ ΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ – ΕΛΕΓΧΟ

(Υπογραφή)
(Βαθμός Ονοματεπώνυμο)

19

(Υπογραφή)
(Βαθμός Ονοματεπώνυμο)

19

Δεν είναι αναγκαίο τα ίδια στελέχη που διενεργούν τον προέλεγχο να διενεργήσουν και τον έλεγχο των πεδίων του Β και Γ ΜΕΡΟΥΣ, όπως επίσης
και οι ημ/νίες προελέγχου και ελέγχου στο πεδίο μπορούν να είναι διαφορετικές.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ: ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΥ:
ΣΥΝΟΨΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Σ.Α.Σ. 1)
ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙΣΑΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ Θ.Μ.Α.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ:
ΦΑΕ 1 – ΜΕΡΟΣ Α΄ : Συμπληρώθηκε κανονικά.
Υπογραφή και στοιχεία στελεχών που συμπλήρωσαν το ΦΑΕ

(Υπογραφή)
(Βαθμός Ονοματεπώνυμο)

(Υπογραφή)
(Βαθμός Ονοματεπώνυμο)

3. α. ΝΑΙ - ΟΧΙ - Δ.Ε.
1. α. ΝΑΙ - ΟΧΙ - Δ.Ε.
ΦΑΕ 1 - ΜΕΡΟΣ Β΄

β. ΝΑΙ - ΟΧΙ - Δ.Ε.

2. ΝΑΙ - ΟΧΙ - Δ.Ε.

β. ΝΑΙ - ΟΧΙ - Δ.Ε.
γ. ΝΑΙ - ΟΧΙ - Δ.Ε.

γ. ΝΑΙ - ΟΧΙ - Δ.Ε.

4. ΝΑΙ - ΟΧΙ - Δ.Ε.

5. ΝΑΙ - ΟΧΙ - Δ.Ε.

δ. ΝΑΙ - ΟΧΙ - Δ.Ε.

6. ΝΑΙ - ΟΧΙ - Δ.Ε.

7. ΝΑΙ - ΟΧΙ - Δ.Ε.

8. ΝΑΙ - ΟΧΙ - Δ.Ε.

9. ΝΑΙ - ΟΧΙ - Δ.Ε.

10. ΝΑΙ - ΟΧΙ - Δ.Ε.

11. ΝΑΙ - ΟΧΙ - Δ.Ε.

12. ΝΑΙ - ΟΧΙ - Δ.Ε.

13. ΝΑΙ - ΟΧΙ - Δ.Ε.

14. ΝΑΙ - ΟΧΙ - Δ.Ε.

15. ΝΑΙ - ΟΧΙ - Δ.Ε.

16. ΝΑΙ - ΟΧΙ - Δ.Ε.

17. ΝΑΙ - ΟΧΙ - Δ.Ε.

18. ΝΑΙ - ΟΧΙ - Δ.Ε.

19. ΝΑΙ - ΟΧΙ - Δ.Ε.

20. ΝΑΙ - ΟΧΙ - Δ.Ε.

23. α.ΝΑΙ - ΟΧΙ - Δ.Ε.

24. α.ΝΑΙ - ΟΧΙ -Δ.Ε.

21. ΝΑΙ - ΟΧΙ - Δ.Ε.

22. ΝΑΙ - ΟΧΙ - Δ.Ε.

25. ΝΑΙ - ΟΧΙ - Δ.Ε.
β. ΝΑΙ – ΟΧΙ – Δ.Ε.

β. ΝΑΙ – ΟΧΙ – Δ.Ε.

ΦΑΕ 1 - ΜΕΡΟΣ Γ΄

Επιπλέον χώρος για πρόσθετα σ.α.ε.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΑΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟ

(Υπογραφή)
(Βαθμός Ονοματεπώνυμο)

(Υπογραφή)
(Βαθμός Ονοματεπώνυμο)

Σύνοψη Αναφοράς Αρχικής Επιθεώρησης (ΣΑΣ 1)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΣΤΗΡ – Προσάρτημα 1

ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ

Προσάρτημα 2
Υποδείγματα ΦΑΕ 2- Τακτική
Επιθεώρηση
Υπόδειγμα ΣΑΣ 2
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ΦΥΛΛΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (Φ.Α.Ε.) – ΕΚΜΙΣΘΟΥΜΕΝΑ ΘΑΛ. ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ

1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ

ΘΕΣΗ (ΠΟΣΤΟ)

Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ H - Φ.Α.Ε. 2

2

Σημείο θαλάσσιου χώρου
(προσδιοριζόμενο με γεωγραφικό στίγμα)

3

(αναγράφεται και η ονομασία της παραλίας)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ

4

Β ΜΕΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ (έλεγχος στο πεδίο)

Α/Α

ΝΑΙ/

ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΟΧΙ/

(Σ.Α.Ε.)

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Δ.Ε.

α) Τα εκμισθούμενα θ.μ.α. βρίσκονται στην καθορισθείσα θέση (πόστο), η οποία και αναγράφεται στην άδεια
εκμίσθωσης και έχει αποτυπωθεί στο ΦΑΕ 1
(εφόσον δεν υφίσταται πόστο, καταγράφεται «Δ.Ε.». Εάν στη συνέχεια
δοθεί πόστο, ελέγχεται επί της ουσίας το σ.α.ε. αυτό και ανάλογα καταγράφεται ΝΑΙ ή ΟΧΙ)

α)

(Άρθρο 22 παρ. 1 ΓΚΛ 20)

1.

Σύμφωνα με την επίμαχη διάταξη, επιτρέπεται η εκμίσθωση μόνον
των θ.μ.α., κατά είδος και αριθμό, που περιλαμβάνονται στην άδεια
εκμίσθωσης.

β) Για την περίπτωση κατά την οποία δεν υφίσταται θέση (πόστο), τα εκμισθούμενα θμα διαπιστώθηκε να βρίσκονται στο σημείο του θαλάσσιου χώρου που έχει δηλωθεί στην υποβληθείσα αίτηση για έκδοση άδειας εκμίσθωσης του ενδιαφερόμενου και έχει αποτυπωθεί στο
ΦΑΕ 1

β)

γ)

Αναγράφεται η Λιμενική Αρχή. Για την περίπτωση Λ/Σ ή Λ/Τ, θα αναγράφεται ο Λιμενικός Σταθμός ή το Λιμενικό Τμήμα και η
προϊστάμενη Λιμενική Αρχή.
1

Αναγράφονται τα στοιχεία του φυσικού προσώπου, για την περίπτωση κατά την οποία η άδεια εκμίσθωσης έχει εκδοθεί σε φυσικό
πρόσωπο. Για την περίπτωση που, η άδεια εκμίσθωσης έχει εκδοθεί σε νομικό πρόσωπο, θα αναγράφονται τα στοιχεία του νομικού
προσώπου – τα αναγραφόμενα στο σώμα της άδειας – μαζί με τα στοιχεία του φυσικού προσώπου στο οποίο έχει ανατεθεί η διενέργεια
της εκμίσθωσης των θ.μ.α.
2

Τα προαναφερόμενα ισχύουν κατ΄ αναλογία και για την περίπτωση που η άδεια εκμίσθωσης έχει εκδοθεί στο όνομα ξενοδοχειακής
μονάδας.
Εφόσον δεν υφίσταται, τίθεται «----«. Συναφώς σημειώνεται ότι, στη συντρέχουσα αυτή περίπτωση, οφείλει να έχει υποβάλλει Υ.Δ.
στην οποία να δηλώνει ότι δεν καταλαμβάνει χώρο – θέση επί του αιγιαλού. Την εν λόγω Υ.Δ. μπορείτε, για διευκόλυνσή σας, να την
έχετε αναρτήσει ψηφιακά στον η/ν φάκελο της επιχείρησης.
4 Θα αναγράφονται ο Αριθμός Πρωτοκόλλου και η ημερομηνία έκδοσης της άδειας.
3

1
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γ) Διαπιστώθηκε η από πλευράς του εκμισθωτή κατάληψη χώρου επί του αιγιαλού (εκμισθούμενα θμα, οίκημα, σωστική λέμβος κ.λπ), χωρίς να έχει παραχωρηθεί
ο επίμαχος χώρος σε αυτόν
(Αφής στιγμής παραχωρηθεί νομότυπα ο χώρος, συμπληρώνετε
«Δ.Ε.»)

2.

Διαπιστώθηκε, εντός του χώρου του αιγιαλού (παραχωρούμενου για τις ανάγκες του εκμισθωτή ή μη), η διενέργεια παράλληλης εκμετάλλευσης, π.χ. τοποθέτηση
καθισμάτων ή ανακλίντρων ή μέσων προφύλαξης από
τον ήλιο κ.λπ.
(εφόσον δεν υφίσταται πόστο, καταγράφεται «Δ.Ε.». Εάν στη συνέχεια
δοθεί πόστο, ελέγχεται επί της ουσίας το σ.α.ε. αυτό και ανάλογα καταγράφεται ΝΑΙ ή ΟΧΙ)
(Άρθρο 22 παρ. 13 ΓΚΛ 20)

Το σημείο εκκίνησης των εκμισθούμενων μηχανοκίνητων θ.μ.α. είναι από :
α)

α) Τον αιγιαλό
β) Πλωτή εξέδρα
3.

β)

γ) Ναύδετο
δ) Πλοίο

γ)

δ)

Στο πόστο του εκμισθωτή και επί του αιγιαλού διαπιστώθηκε
η ύπαρξη της μηχανοκίνητης σωστικής λέμβου χρώματος
πορτοκαλί που έχει δηλώσει ο εκμισθωτής και τα στοιχεία της
οποίας έχουν ελεγχθεί κατά τον προέλεγχο
4.

Εάν διατίθεται τ/χ σκάφος ως σωστική λέμβος, σύμφωνα με την επίμαχη διάταξη, γίνεται σχετική καταχώριση στο πεδίο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(Άρθρο 23 παρ. 1 α) ΓΚΛ 20)

ΛΕΜΒΟΣ

(εφόσον δεν υφίσταται πόστο, καταγράφεται «Δ.Ε.». Εάν στη συνέχεια
δοθεί πόστο, ελέγχεται επί της ουσίας το σ.α.ε. αυτό και ανάλογα καταγράφεται ΝΑΙ ή ΟΧΙ)

6.

Η λέμβος είναι εφοδιασμένη με τα προβλεπόμενα σωστικά
και πυροσβεστικά μέσα, υγειονομικό και επιδεσμικό υλικό,
καθώς επίσης και ένα κυκλικό σωσίβιο με σχοινί, μήκους
27,5 μ.

ΣΩΣΤΙΚΗ

5.

Για την περίπτωση κατά την οποία δεν υφίσταται θέση (πόστο), διαπιστώθηκε η ύπαρξη της μ/χ σωστικής λέμβου χρώματος πορτοκαλί που έχει δηλώσει ο εκμισθωτής και τα στοιχεία της οποίας έχουν ελεγχθεί κατά τον προέλεγχο, στο σημείο του θαλάσσιου χώρου που έχει δηλωθεί στην υποβληθείσα αίτηση για έκδοση άδειας εκμίσθωσης του ενδιαφερόμενου και έχει αποτυπωθεί στο ΦΑΕ 1

(Άρθρο 23 παρ. 1 α) ΓΚΛ 20)

7.

Στις πλευρές της λέμβου αναγράφονται με ευδιάκριτα γράμματα οι ενδείξεις "ΣΩΣΤΙΚΗ ΛΕΜΒΟΣ" και “LIFE ΒΟΑT”.
(Άρθρο 23 παρ. 1 α) ΓΚΛ 20)
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8.

Στις παρειές της πρώρας της σωστικής λέμβου, αναγράφονται το όνομα του σκάφους και ο αύξοντας αριθμός του
ΒΕΜΣ, κατά τα προβλεπόμενα στον ΓΚΛ 23.
(Άρθρο 13 παρ. 3 ΓΚΛ 23)

9.

Το χρησιμοποιούμενο από τον εκμισθωτή τ/χ σκάφος
έφερε ένα εφεδρικό μεταλλικό δοχείο καύσιμης ύλης με
πώμα ασφαλείας και περιεχόμενο τουλάχιστον τριών (3)
λίτρων ή εφεδρική δεξαμενή (ρεζερβουάρ) ανάλογου
περιεχόμενου

Τ/Χ ΣΚΑΦΟΣ ΓΙΑ ΕΛΞΗ ΕΚΜΙΣΘΟΥΜΕΝΩΝ Θ.Μ.Α.

(Άρθρο 6 παρ. 1γ) ΓΚΛ 20, για έλξη θαλάσσιου σκι
Άρθρο 8 παρ. 3 ΓΚΛ 20, για έλξη θαλάσσιου έλκηθρου
Άρθρο 9 παρ. 3 ΓΚΛ 20, για έλξη θαλάσσιου δακτυλιδιού)

10.

Σε αμφότερες τις παρειές του φέρεται γραμμένο το όνομά τους, ο λιμένας και ο αριθμός λεμβολογίου (ή ΒΕΜΣ)
(Άρθρο 5 παρ. β) σε συνδυασμό με άρθρο 4 παρ. 4 ΓΚΛ 20)

11.

Είναι εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του εφόδια (σωστικά και πυροσβεστικά μέσα κ.λπ)
(Άρθρο 5 παρ. ε) σε συνδυασμό με άρθρο 4 παρ. 4 ΓΚΛ 20)

12.

Τα προαναφερόμενα εφόδια είναι πρόσφορα για άμεση
χρήση και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης τους
(Άρθρο 5 παρ. ε) δεύτερο εδάφιο σε συνδυασμό με άρθρο 4 παρ. 4
ΓΚΛ 20)

13.

Διαπιστώθηκε η καλή συντήρηση και η ευπρεπής εμφάνισή του
(Άρθρο 5 παρ. α) ΓΚΛ 20)

14.

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη πτυσσόμενου φορείου
(Άρθρο 23 παρ. 1β) ΓΚΛ 20)

15.

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη φορητής συσκευής τεχνητής αναπνοής και ελέγχθηκε η από πλευράς εκμισθωτή κατοχή
των απαραίτητων και σχετικών με τη χρήση της γνώσεων
(Άρθρο 23 παρ. 1γ) ΓΚΛ 20)

16.

Διαπιστώθηκε ότι ο εκμισθωτής από το σημείο που βρίσκεται
μπορεί να παρακολουθεί κατά το δυνατόν τα μέσα αναψυχής
που είναι μισθωμένα για την παροχή βοήθειας σε περίπτωση
κινδύνου
(Άρθρο 23 παρ. 1δ) ΓΚΛ 20)

17.

Διαπιστώθηκε ότι, ο εκμισθωτής έχει τη δυνατότητα να εκδίδει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών
(Άρθρο 23 παρ. 1στ) ΓΚΛ 20)

18.

Διαπιστώθηκε η διατήρηση των εκμισθούμενων θ.μ.α.
σε άριστη κατάσταση
(Άρθρο 23 παρ. 1η) ΓΚΛ 20)

19.

Διαπιστώθηκε η αναγραφή στο χώρο της εγκατάστασης
ή πλησίον αυτής, της λέξης "ΣΧΟΛΗ"
(Άρθρο 23 παρ. 2 ΓΚΛ 20)
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20.

Διαπιστώθηκε η οριοθέτηση δίαυλου (διαδρόμου), κατά
τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 27 του ΓΚΛ. 20,
ως μέσου εκκίνησης των μηχανοκίνητων θ.μ.α.
(Άρθρο 27 παρ. 1, 2 ΓΚΛ 20)

21.

Η απόσταση μεταξύ των θέσεων (πόστων) επί του αιγιαλού δύο (02) συνεχόμενων εκμισθωτών, διαπιστώθηκε
να είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων
(Άρθρο 22 παρ. 6 ΓΚΛ 20)

22.

Για την περίπτωση κατά την οποία υφίστανται πόστα
δύο συνεχόμενων εκμισθωτών και αυτά βρίσκονται σε
απόσταση μικρότερη των 300 μ., διαπιστώθηκε η ύπαρξη κοινού διαύλου στη μέση, κατά το δυνατόν, της απόστασης και σε συγκεκριμένη θέση
(Άρθρο 27 παρ. 1, 2, 3 ΓΚΛ 20)

23.

α) Διαπιστώθηκε η τοποθέτηση ειδικού μπαλονιού ναύδετου (ρεμέντζου) (χρώματος πορτοκαλί, ελαφράς
κατασκευής, σε απόσταση διακοσίων (200) τουλάχιστον
μέτρων από την ακτογραμμή) για τη χρησιμοποίησή του
από τον εκμισθωτή ως μέσου εκκίνησης των μηχανοκίνητων μέσων αναψυχής και,
β) σε θετική περίπτωση, διαπιστώθηκε ότι έχει τύχει έγκρισης από την Επιτροπή του άρθρου 35 ΓΚΛ 20 και
έχει τοποθετηθεί στο καθοριζόμενο από αυτή στίγμα

α)

β)

(Άρθρο 29 παρ. 1 ΓΚΛ 20)

α) Διαπιστώθηκε η αγκυροβολία ιδιόκτητου ή ναυλωμένου πλοίου, για τη χρησιμοποίησή του από τον εκμισθωτή ως σημείου εκκίνησης των μηχανοκίνητων μέσων αναψυχής και,
24.

β) σε θετική περίπτωση, έχει γίνει σε εγκεκριμένο από
την Επιτροπή του άρθρου 35 στίγμα (θέση) της θάλασσας έμπροσθεν, κατά το δυνατό της, επί της ξηράς, θέσης (πόστου) εκμίσθωσης και σε απόσταση διακοσίων
5
(200) μέτρων τουλάχιστον από την ακτογραμμή

α)

β)

(Άρθρο 30 ΓΚΛ 20)

25.

Σε συνέχεια του προηγούμενου σημείου αστυνομικού ελέγχου (σ.α.ε.), το πλοίο έφερε ανηρτημένα τα προβλεπόμενα
από τον Διεθνή Κανονισμό προς αποφυγή Συγκρούσεων στη
θάλασσα (ΔΚΑΣ) σχήματα αγκυροβολίας
(Άρθρο 30 ΓΚΛ 20)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(Εφόσον στο πεδίο ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ δεν υπάρχει αρκετός χώρος για συμπλήρωση των παρατηρήσεων, γίνεται σχετική παραπομπή και αποτυπώνονται
στο πεδίο αυτό οι όποιες παρατηρήσεις , επισημάνσεις κ.λπ).

Για την καταλληλότητα του πλοίου για τη συγκεκριμένη χρήση απαιτείται πιστοποιητικό αναγνωρισμένου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οργανισμού
Επιθεώρησης (Νηογνώμονα) ή έκθεση του ΤΚΕΠ αντίστοιχα. Στην περίπτωση αυτή, θα γίνεται σχετική συμπλήρωση με τα στοιχεία του πιστοποιητικού
στο Α ΜΕΡΟΣ του ΦΑΕ 1 και θα αναρτάται ψηφιακά στο πεδίο της επιχείρησης εκμίσθωσης το σχετικό πιστοποιητικό.
5
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Γ ΜΕΡΟΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΜΙΣΘΟΥΜΕΝΩΝ Θ.Μ.Α. (έλεγχος στο πεδίο)
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ
ΘΕΣΗ (ΠΟΣΤΟ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ

Σημείο θαλάσσιου
χώρου (προσδιοριζόμενο με γεωγραφικό στίγμα)

Σημείο (χώρος – θέση) εκκίνησης των θαλασσίων μηχανοκίνητων μέσων αναψυχής (από τον αιγιαλό, εφόσον υφίσταται, πλωτή εξέδρα, ναύδετο, πλοίο)

(αναγράφεται και η ονομασία
της παραλίας)

Γ1

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ
ΝΑΙ/
Α/Α

ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΧΙ/
Δ.Ε.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.
Σε αμφότερες τις παρειές τους φέρεται γραμμένο το όνομά
τους, ο λιμένας και ο αριθμός λεμβολογίου (ή ΒΕΜΣ).
(Άρθρο 5 παρ. β) σε συνδυασμό με άρθρο 4 παρ. 4 ΓΚΛ 20)

2.

Είναι εφοδιασμένα με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία
τους εφόδια (σωστικά και πυροσβεστικά μέσα κ.λπ).
(Άρθρο 5 παρ. ε) σε συνδυασμό με 4 παρ. 4 ΓΚΛ 20)

3.

Τα προαναφερόμενα εφόδια είναι πρόσφορα για άμεση
χρήση και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης τους.
(Άρθρο 5 παρ. ε) δεύτερο εδάφιο σε συνδυασμό με άρθρο 4 παρ. 4 ΓΚΛ
20)

4.

Διαπιστώθηκε η καλή συντήρηση και ευπρεπή εμφάνισή
τους.
(Άρθρο 5 παρ. α) ΓΚΛ 20)

5.

Η εκκίνηση/επιστροφή τους από/προς την ακτή διενεργείται εντός του οριοθετημένου διαύλου του άρθρου 27.
(Άρθρο 27 παρ. 1 ΓΚΛ 20)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(Εφόσον στο πεδίο ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ δεν υπάρχει αρκετός χώρος για συμπλήρωση των παρατηρήσεων, γίνεται σχετική παραπομπή και αποτυπώνονται
στο πεδίο αυτό οι όποιες παρατηρήσεις , επισημάνσεις κ.λπ).
Αναγράφεται η Λιμενική Αρχή. Για την περίπτωση Λ/Σ ή Λ/Τ, θα αναγράφεται ο Λιμενικός Σταθμός ή το Λιμενικό Τμήμα και η
προϊστάμενη Λιμενική Αρχή. Τα στοιχεία αυτά, εφόσον τα ΦΑΕ του ΜΕΡΟΥΣ Γ ενσωματωθούν σε εκείνα του ΜΕΡΟΥΣ Β, δεν
χρειάζεται να συμπληρώνονται κάθε φορά. Μόνο η αναγραφή του ΑΠ της άδειας είναι αρκετή.
6
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Γ2

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ (SEA BEETLE, SEA BIKE, SURF-JET, JET-SKI
κ.λπ)
ΝΑΙ/
Α/Α

ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΧΙ/
Δ.Ε.

1.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στην άδεια εκμίσθωσης, περιλαμβάνονται περισσότερα από τρία (3) θαλάσσια μοτοποδήλατα.
(Άρθρο 10 παρ. 7 ΓΚΛ 20)
Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, απαγορεύεται η χορήγηση
άδειας εκμίσθωσης για περισσότερα από τρία θαλ. μοτοποδήλατα.
Μοναδική περίπτωση εκμίσθωσης περισσοτέρων των τριών θαλ.
μοτοποδηλάτων αποτελεί το γεγονός, να υφίσταται άδεια εκμίσθωσης προ της δημοσίευσης του ΓΚΛ. 20 στην οποία να υπάρχουν περισσότερα από τρία θαλ. μοτοποδήλατα. Ακόμη όμως και
να συντρέχει η περίπτωση αυτή, όσοι κατέχουν τέτοιες άδειες, δεν
μπορούν να αυξάνουν τον αριθμό των εκμισθούμενων θαλ. μοτοποδηλάτων, ούτε να αντικαταστήσουν όσα εξ αυτών αποσύρονται
μέχρις ότου ο αριθμός ελαττωθεί στα τρία (03)

2.

Σε αμφότερες τις παρειές τους φέρεται γραμμένο το
όνομά τους, ο λιμένας και ο αριθμός λεμβολογίου (ή
ΒΕΜΣ)
(Άρθρο 10 παρ. 1 σε συνδυασμό με 5 παρ. β) και με άρθρο 4 παρ. 4
ΓΚΛ 20)

3.

Φέρουν τα φωτιστικά σήματα κινδύνου και τους πυροσβεστήρες που έχει καθορίσει ο κατασκευαστής
τους ή σε διαφορετική περίπτωση δύο (2) βεγγαλικά
χειρός, ένα (1) καπνογόνο και ένα (1) μικρό πυροσβεστήρα κόνεως
(Άρθρο 10 παρ. 1 σε συνδυασμό με άρθρο 5 παρ. ε και άρθρο 4
παρ. 4 ΓΚΛ 20)
Έγινε έλεγχος της ισχύος τους
Σε περίπτωση που έχουν καθοριστεί από τον κατασκευαστή, είναι χρήσιμο,
σχετικό αντίγραφο να έχει αναρτηθεί ψηφιακά στο πεδίο της επιχείρησης

4.

Ο εκμισθωτής διαθέτει σύστημα αυτόματης σβέσης
των θαλασσίων μοτοποδηλάτων από απόσταση τουλάχιστον χιλίων (1.000) μέτρων (CONTROL PANEL)
(Άρθρο 10 παρ. 6 ΓΚΛ 20)
Έγινε επίδειξη καλής λειτουργίας

5.

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη σε πλήρη λειτουργία συστήματος αυτόματης ακινητοποίησής τους (QUICK
STOP) για τη σβέση της μηχανής, όταν ο χειριστής
τους πέσει στη θάλασσα
(Άρθρο 10 παρ. 2δ) ΓΚΛ 20)
Έγινε επίδειξη καλής λειτουργίας

6.

Τα υπό εκμίσθωση θαλ. μοτοποδήλατα έφεραν εξωτερικές έλικες
(Άρθρο 10 παρ. 2ζ) ΓΚΛ 20)

7.

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη ατομικών σωσιβίων ζωνών.
(Άρθρο 10 παρ. 2θ) ΓΚΛ 20)
Έγινε έλεγχος της κατάστασής τους

6

Αριθμός και τύπος φωτιστικών σημάτων κινδύνου και
πυροσβεστήρων (αναγράφεται μόνο στην περίπτωση που
έχουν καθοριστεί από τον κατασκευαστή)
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8.

Η εκκίνηση/επιστροφή τους διενεργείται από/προς
α. την πλωτή εξέδρα του άρθρου 28.
β. το ειδικό μπαλόνι - ναύδετο (ρεμέντζο) του άρθρου
29.

α)

γ. το πλοίο του άρθρου 30 .
δ. οποιοδήποτε σημείο της θάλασσας που βρίσκεται
σε απόσταση μικρότερη από τα όρια (αποστάσεις)
της παραγράφου 5 του άρθρου 10

β)

(Άρθρο 10 παρ. 10 ΓΚΛ 20)
Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 10, η μεταφορά (μετάβαση - επιστροφή) των ατόμων, που επιθυμούν να
ασκηθούν/ ψυχαγωγηθούν με το θαλάσσιο μοτοποδήλατο,
από το, επί του αιγιαλού, πόστο του εκμισθωτή, στα προηγούμενα σημεία (θέσεις) εκκίνησης, επιτρέπεται να γίνεται με
μη μηχανοκίνητα θαλάσσια μέσα ή με μηχανοκίνητα θαλάσσια μέσα, εξαιρουμένων του θαλάσσιου μοτοποδήλατου και
του HOVER CRAFT, εφόσον κινούνται σε οριοθετημένο δίαυλο και δεν αναπτύσσουν ταχύτητα μεγαλύτερη των πέντε (5)
κόμβων.

γ)

δ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(Εφόσον στο πεδίο ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ δεν υπάρχει αρκετός χώρος για συμπλήρωση των παρατηρήσεων, γίνεται σχετική παραπομπή και αποτυπώνονται
στο πεδίο αυτό οι όποιες παρατηρήσεις , επισημάνσεις κ.λπ).

7

ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ

Γ3

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ – ΕΛΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ
ΝΑΙ/
Α/Α

ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΧΙ/
Δ.Ε.

1.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη κατάλληλης ατομικής σωσίβιας
ζώνης για τον ασκούμενο στο σκι (σκιέρ)
(Άρθρο 6 παρ. 1α) ΓΚΛ 20)
Έγινε σχετική επίδειξη, ως προς τη δυνατότητα της σωσίβιας ζώνης να κρατά το
άτομο που τη φέρει, στην επιφάνεια της θάλασσας

2.

Διαπιστώθηκε η χρησιμοποίηση φουσκωτών σωσιβίων
(Άρθρο 6 παρ. 1β) δεύτερο στοιχείο ΓΚΛ 20)

3.
α)

Το σχοινί έλξης έχει
α) μήκος μεγαλύτερο από 23 μέτρα,
7

β) η διατομή είναι τουλάχιστον 8 χιλιοστόμετρα και

β)

γ) έχει τη δυνατότητα να επιπλέει στη θάλασσα - Έγινε σχετική επίδειξη

γ)

(Άρθρο 6 παρ. 1δ) ΓΚΛ 20)

4.

Το σημείο πρόσδεσης του σχοινιού στο σκάφος είναι σε
άριστη κατάσταση
(Άρθρο 6 παρ. 1ε) ΓΚΛ 20)
Σύμφωνα με την ίδια διάταξη, το σημείο πρόσδεσης του σχοινιού
στο σκάφος, πρέπει να έχει την δυνατότητα να ανταπεξέλθει στη
δύναμη της έλξης που δημιουργείται από την ταχύτητα του σκάφους. Εάν αυτό είναι εφικτό, ελέγχεται, άλλως, διενεργείται οπτικός
έλεγχος για τυχόν φθορές.
Έγινε σχετική επίδειξη

5.

Τα πέδιλα του σκι είναι ικανά να επιπλέουν και δεν υπάρχουν περιττά αιχμηρά ή προεξέχοντα τμήματα, από μέταλλα, ξύλο ή άλλο υλικό που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραύμα στον ασκούμενο (σκιέρ) εφόσον αυτός
κατά την πτώση του έλθει σε επαφή με αυτά (πέδιλα)
(Άρθρο 6 παρ. 1στ) ΓΚΛ 20)
Έγινε σχετική επίδειξη, ως προς την ικανότητα των πεδίλων να επιπλέουν

6.

Η εκκίνηση/επιστροφή τους από/προς την ακτή διενεργείται εντός του οριοθετημένου διαύλου του άρθρου 27.
(Άρθρο 6 παρ. 6 ΓΚΛ 20)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(Εφόσον στο πεδίο ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ δεν υπάρχει αρκετός χώρος για συμπλήρωση των παρατηρήσεων, γίνεται σχετική παραπομπή και αποτυπώνονται
στο πεδίο αυτό οι όποιες παρατηρήσεις , επισημάνσεις κ.λπ).

7

Ο έλεγχος της διατομής γίνεται εφόσον αυτό είναι εφικτό.
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ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ

Γ3α

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ – ΕΛΞΗ WAKEBOARD

8

ΝΑΙ/
Α/Α

ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΧΙ/
Δ.Ε.

1.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη κατάλληλης ατομικής σωσίβιας
ζώνης για τον ασκούμενο στο wakeboard
(Άρθρο 6 παρ. 1α) ΓΚΛ 20)
Έγινε σχετική επίδειξη, ως προς τη δυνατότητα της σωσίβιας ζώνης να κρατά το
άτομο που τη φέρει, στην επιφάνεια της θάλασσας

2.

Διαπιστώθηκε η χρησιμοποίηση φουσκωτών σωσιβίων
(Άρθρο 6 παρ. 1β) δεύτερο στοιχείο ΓΚΛ 20)

3.
α)

Το σχοινί έλξης έχει
α) μήκος μεγαλύτερο από 23 μέτρα,
9

β) η διατομή είναι τουλάχιστον 8 χιλιοστόμετρα και

β)

γ) έχει τη δυνατότητα να επιπλέει στη θάλασσα - Έγινε σχετική επίδειξη

γ)

(Άρθρο 6 παρ. 1δ) ΓΚΛ 20)

4.

Το σημείο πρόσδεσης του σχοινιού στο σκάφος είναι σε
άριστη κατάσταση
(Άρθρο 6 παρ. 1ε) ΓΚΛ 20)
Σύμφωνα με την ίδια διάταξη, το σημείο πρόσδεσης του σχοινιού
στο σκάφος, πρέπει να έχει την δυνατότητα να ανταπεξέλθει στη
δύναμη της έλξης που δημιουργείται από την ταχύτητα του σκάφους. Εάν αυτό είναι εφικτό, ελέγχεται, άλλως, διενεργείται οπτικός
έλεγχος για τυχόν φθορές.
Έγινε σχετική επίδειξη

5.

Τα πέδιλα του σκι είναι ικανά να επιπλέουν και δεν υπάρχουν περιττά αιχμηρά ή προεξέχοντα τμήματα, από μέταλλα, ξύλο ή άλλο υλικό που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραύμα στον ασκούμενο το wakeboard εφόσον
αυτός κατά την πτώση του έλθει σε επαφή με αυτά (πέδιλα)
(Άρθρο 6 παρ. 1στ) ΓΚΛ 20)
Έγινε σχετική επίδειξη, ως προς την ικανότητα των πεδίλων να επιπλέουν

6.

Η εκκίνηση/επιστροφή τους από/προς την ακτή διενεργείται εντός του οριοθετημένου διαύλου του άρθρου 27.
(Άρθρο 6 παρ. 6 ΓΚΛ 20)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(Εφόσον στο πεδίο ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ δεν υπάρχει αρκετός χώρος για συμπλήρωση των παρατηρήσεων, γίνεται σχετική παραπομπή και αποτυπώνονται
στο πεδίο αυτό οι όποιες παρατηρήσεις , επισημάνσεις κ.λπ).

Σύμφωνα με την ΩΠ: 141037/4-16 Δγή ΔΛΑ α-γ΄, το WAKEBOARD είναι άθλημα του θαλάσσιου σκι και συνεπώς, εφαρμόζονται
αναλογικά για τον εν λόγω θμα οι όροι και οι προϋποθέσεις διενέργειας του θαλάσσιου σκι, όπως προβλέπονται στο άρθρο 6 του ΓΚΛ
20 όπως ισχύει.
9 Ο έλεγχος της διατομής γίνεται εφόσον αυτό είναι εφικτό.
8
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ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ

Γ4

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ – ΕΛΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΟΥ
ΝΑΙ/
Α/Α

ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΧΙ/
Δ.Ε.

1.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το τ/κ σκάφος που έλκει το θαλ. δακτυλίδι έχει την αναγκαία
ισχύ για την έλξη του δακτυλιδιού με τα επιβαίνοντα άτομα
(Άρθρο 9 παρ. 3 πρώτο εδάφιο ΓΚΛ 20)

2.

Το χρησιμοποιούμενο από τον εκμισθωτή τ/χ σκάφος έφερε
ένα εφεδρικό μεταλλικό δοχείο καύσιμης ύλης με πώμα ασφαλείας και περιεχόμενο τουλάχιστον τριών (3) λίτρων ή
εφεδρική δεξαμενή (ρεζερβουάρ) ανάλογου περιεχόμενου
(Άρθρο 9 παρ. 3 δεύτερο εδάφιο ΓΚΛ 20)

3.

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη κατάλληλης ατομικής σωσίβιας
ζώνης
(Άρθρο 9 παρ. 1,2 ΓΚΛ 20)
Έγινε σχετική επίδειξη, ως προς τη δυνατότητα της σωσίβιας ζώνης να κρατά το
άτομο που τη φέρει, στην επιφάνεια της θάλασσας

4.
5.

Διαπιστώθηκε η χρησιμοποίηση φουσκωτών σωσιβίων (Άρθρο 9 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο ΓΚΛ 20)

Το σχοινί της έλξης, είναι σύμφωνο με τις κατασκευαστικές
προδιαγραφές και έχει τη δυνατότητα να επιπλέει στη θάλασσα
(Άρθρο 9 παρ. 4 ΓΚΛ 20)
Έγινε σχετική επίδειξη

6.

Το σημείο πρόσδεσης του σχοινιού στο τ/χ σκάφος και στο
θαλάσσιο δακτυλίδι είναι σε άριστη κατάσταση και έχει τη
δυνατότητα να ανταπεξέλθει στη δύναμη της έλξης που δημιουργείται από την ταχύτητα του σκάφους
(Άρθρο 9 παρ. 5 ΓΚΛ 20)
Σύμφωνα με την ίδια διάταξη, το σημείο πρόσδεσης του σχοινιού στο
σκάφος, πρέπει να έχει την δυνατότητα να ανταπεξέλθει στη δύναμη
της έλξης που δημιουργείται από την ταχύτητα του σκάφους. Εάν
αυτό είναι εφικτό, ελέγχεται, άλλως, διενεργείται οπτικός έλεγχος για
τυχόν φθορές.

7.

Η εκκίνηση/επιστροφή του από/προς την ακτή διενεργείται
εντός του οριοθετημένου διαύλου του άρθρου 27.
(Άρθρο 9 παρ. 13 ΓΚΛ 20)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(Εφόσον στο πεδίο ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ δεν υπάρχει αρκετός χώρος για συμπλήρωση των παρατηρήσεων, γίνεται σχετική παραπομπή και αποτυπώνονται
στο πεδίο αυτό οι όποιες παρατηρήσεις , επισημάνσεις κ.λπ).
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ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ

Γ5

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ – ΕΛΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΛΚΗΘΡΟΥ
ΝΑΙ/
Α/Α

ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΧΙ/
Δ.Ε.

1.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το τ/κ σκάφος που έλκει το θαλ. Έλκηθρο έχει την αναγκαία
ισχύ για την έλξη του έλκηθρου με τα επιβαίνοντα άτομα
(Άρθρο 8 παρ. 3 πρώτο εδάφιο ΓΚΛ 20)

2.

Το χρησιμοποιούμενο από τον εκμισθωτή τ/χ σκάφος έφερε
ένα εφεδρικό μεταλλικό δοχείο καύσιμης ύλης με πώμα ασφαλείας και περιεχόμενο τουλάχιστον τριών (3) λίτρων ή
εφεδρική δεξαμενή (ρεζερβουάρ) ανάλογου περιεχόμενου
(Άρθρο 8 παρ. 3 δεύτερο εδάφιο ΓΚΛ 20)

3.

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη κατάλληλης ατομικής σωσίβιας
ζώνης
(Άρθρο 8 παρ. 1, 2 ΓΚΛ 20)
Έγινε σχετική επίδειξη, ως προς τη δυνατότητα της σωσίβιας ζώνης να κρατά το
άτομο που τη φέρει, στην επιφάνεια της θάλασσας

4.

Διαπιστώθηκε η χρησιμοποίηση φουσκωτών σωσιβίων
(Άρθρο 8 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο ΓΚΛ 20)

5.

Το σχοινί της έλξης, είναι σύμφωνο με τις κατασκευαστικές
προδιαγραφές και έχει τη δυνατότητα να επιπλέει στη θάλασσα
(Άρθρο 8 παρ. 4 ΓΚΛ 20)
Έγινε σχετική επίδειξη

6.

Το σημείο πρόσδεσης του σχοινιού στο τ/χ σκάφος και στο
θαλάσσιο έλκηθρο είναι σε άριστη κατάσταση και έχει τη
δυνατότητα να ανταπεξέλθει στη δύναμη της έλξης που δημιουργείται από την ταχύτητα του σκάφους
(Άρθρο 8 παρ. 5 ΓΚΛ 20)
Σύμφωνα με την ίδια διάταξη, το σημείο πρόσδεσης του σχοινιού στο
σκάφος, πρέπει να έχει την δυνατότητα να ανταπεξέλθει στη δύναμη
της έλξης που δημιουργείται από την ταχύτητα του σκάφους. Εάν
αυτό είναι εφικτό, ελέγχεται, άλλως, διενεργείται οπτικός έλεγχος για
τυχόν φθορές.

7.

Η εκκίνηση/επιστροφή του από/προς την ακτή διενεργείται
εντός του οριοθετημένου διαύλου του άρθρου 27.
(Άρθρο 8 παρ. 13 ΓΚΛ 20)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(Εφόσον στο πεδίο ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ δεν υπάρχει αρκετός χώρος για συμπλήρωση των παρατηρήσεων, γίνεται σχετική παραπομπή και αποτυπώνονται
στο πεδίο αυτό οι όποιες παρατηρήσεις , επισημάνσεις κ.λπ).

11

