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Γ6 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ – ΕΛΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ

Α/Α ΣΗΜΕΙΑ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΑΙ/
ΟΧΙ/
Δ.Ε.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Το ταχύπλοο σκάφος που έλκει το μονοθέσιο αλεξίπτω-
το, α) έχει μήκος τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, βάρους

τουλάχιστον 450 kgr (σκάφος – μηχανισμός - εξοπλι-
σμός) και

β) είναι εφοδιασμένο με κινητήρα (μηχανή) της ακόλου-
θης, ανάλογα με το είδος του, ιπποδύναμης:

β1) Εξωλέμβια 125 Η Ρ τουλάχιστον ή

β2) Εσωλέμβια 140 Η Ρ τουλάχιστον ή

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)

α)

β)

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

β) είναι εφοδιασμένο με κινητήρα (μηχανή) της ακόλου-
θης, 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)

α)

β)

3. Για την περίπτωση που, η έλξη του αλεξιπτώτου διενερ-
γείται από ταχύπλοο σκάφος το οποίο διαθέτει ενσωμα-
τωμένη εξέδρα με κατάλληλο μηχανισμό (βίντζι), διαπι-

στώθηκε 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 υ-
πάρχουν κόμποι και συστροφές, το μήκος του δεν είναι

ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ



13

μεγαλύτερο από ογδόντα (80) μέτρα και έχει τη δυνατό-
τητα να επιπλέει στη θάλασσα - Έγινε σχετική επίδειξη

(Άρθρο 7 παρ. 5 ΓΚΛ 20)

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 μή-
κος 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 έλ-
ξης 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
πλωτής ή ενσωματωμένης εξέδρας ή και αλλού 10, ειδι-
κής καλαίσθητης πινακίδας διπλής όψεως για την ανα-
γραφή 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 ανύψω-
σης 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 τα-
χύπλοο σκάφος, το οποίο διαθέτει ενσωματωμένη εξέ-

δρα και βίντζι
(Άρθρο 7 παρ. 18β) ΓΚΛ 20)

Έγινε οπτικός έλεγχος περί της κατάστασής της

12. Η ανύψωση/ κάθοδος του αλεξίπτωτου γίνεται από εξέ-
δρα 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 α-

πό/προς την ακτή του τ/χ σκάφους που έλκει το θαλάσ-
σιο 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 επι-
θυμούν 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

10 Το συγκεκριμένο μέρος που θα είναι τοποθετημένη η πινακίδα, έγκειται στην κρίση της Λιμενικής Αρχής.
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με μηχανοκίνητα θαλάσσια μέσα, εξαιρουμένων του θαλάσσιου μοτοποδήλατου και του HOVER CRAFT, ε-
φόσον κινούνται σε οριοθετημένο δίαυλο και δεν αναπτύσσουν ταχύτητα μεγαλύτερη των πέντε (5) κόμβων.

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

Γ7 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗΣ ΛΕΜΒΟΥ

Α/Α ΣΗΜΕΙΑ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΑΙ/
ΟΧΙ/
Δ.Ε.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Είναι εφοδιασμένες με τα προβλεπόμενα για την κατηγο-
ρία 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 διενεργεί-
ται εντός του οριοθετημένου διαύλου του άρθρου 27.

(Άρθρο 20 παρ. 5 ΓΚΛ 20)

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

Γ8 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΛΕΜΒΟΥ

Α/Α ΣΗΜΕΙΑ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΑΙ/
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 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 από-
σταση 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 περί-
πτωση αυτή, θα γίνεται σχετική αναγραφή στο αντίστοιχο πεδίο ΠΑ-

ΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.

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

Γ9 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ BBQ DONUT

Α/Α ΣΗΜΕΙΑ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΑΙ/
ΟΧΙ/
Δ.Ε.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

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

2.

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

β) Ατομικά σωσίβια γιλέκα για τους επιβαίνοντες

γ) Ένα καπνογόνο

δ) Έναν πυροσβεστήρα

α)

β)

γ)

δ)

3.

Η εκκίνηση/επιστροφή τους από/προς την ακτή διενερ-
γείται 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 κυκλο-
φορίας του πρέπει να αναγράφονται στην άδεια εκμίσθωσης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(Εφόσον στο πεδίο ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ δεν υπάρχει αρκετός χώ-
ρος 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

Α/Α ΣΗΜΕΙΑ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΑΙ/
ΟΧΙ/
Δ.Ε.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. 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/ους και διαπι-

στώθηκε ότι εκπληρώνει/ουν τα οριζόμενα στην παρ. 1

της  σχετικής Απόφασης έγκρισης.

Σύμφωνα με την παρ. 1, το υπόψη καινοφανές θμα αποτελεί παρελκό-

μενο εξάρτημα θαλασσίων μοτοποδηλάτων (με τη μορφή ειδικής εξάρ-

τησης – 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 εξαρτή-

ματος και του χρήστη στον αέρα, ο δε χρήστης έχει τη δυνατότητα ανα-

κατεύθυνσης της ώθησης του νερού

3.

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη:

α) Προστατευτικής αδιάβροχης στολής

β) Ατομικού σωσιβίου.

γ) Προστατευτικού κράνους.

α)

β)

γ)

4. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη συστήματος αυτόματης σβέσης

(quick stop)

Έγινε επίδειξη καλής λειτουργίας

5.

Η εκκίνηση/επιστροφή τους από/προς την ακτή διενερ-
γείται εντός του οριοθετημένου διαύλου του άρθρου 27

του ΓΚΛ 20
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση εκμίσθωσης του εν λόγω καινοφανούς θμα, οι όροι και προϋποθέσεις κίνησης και κυκλο-
φορίας 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.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(Εφόσον στο πεδίο ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ δεν υπάρχει αρκετός χώ-
ρος 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

Α/Α ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΑΙ/
ΟΧΙ/
Δ.Ε.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη ατομικής σωσίβιας ζώνης, κα-
τάλληλης 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 πτώ-

σης.

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

3. 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).

α)

β)

5. Το σχοινί της έλξης είναι σύμφωνο με τις κατασκευαστι-
κές προδιαγραφές 11 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 δημιουργεί-

ται από την ταχύτητα του σκάφους
Εφόσον είναι εφικτό, γίνεται σχετική επίδειξη-έλεγχος, σε αντίθετη πε-

ρίπτωση, ελέγχεται οπτικά για τυχόν φθορές

7.

Η εκκίνηση/επιστροφή τους από/προς την ακτή διενερ-
γείται εντός του οριοθετημένου διαύλου του άρθρου 27

του ΓΚΛ 20

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

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

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

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

ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ
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Γ12 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ Flying Banana

Α/Α ΣΗΜΕΙΑ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΑΙ/
ΟΧΙ/
Δ.Ε.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη ατομικής σωσίβιας ζώνης, κα-
τάλληλης 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 πτώ-

σης.

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

3. Το σκάφος που έλκει τα flying banana είναι ταχύπλοο
και έχει την αναγκαία ισχύ για την έλξη τους με τα επι-

βαίνοντα 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).

α)

β)

5. Το σχοινί της έλξης είναι σύμφωνο με τις κατασκευαστι-
κές προδιαγραφές 12 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 δυ-
νατότητα να ανταπεξέλθει στη δύναμη της έλξης που

δημιουργείται από την ταχύτητα του σκάφους
Εφόσον είναι εφικτό, γίνεται σχετική επίδειξη-έλεγχος, σε αντίθετη πε-

ρίπτωση, ελέγχεται οπτικά για τυχόν φθορές

7.

Η εκκίνηση/επιστροφή τους από/προς την ακτή διενερ-
γείται εντός του οριοθετημένου διαύλου του άρθρου 27

του ΓΚΛ 20

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

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

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

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

ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ
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Γ13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ FUN BOAT και CHAISE LOUNGER

Α/Α ΣΗΜΕΙΑ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΑΙ/
ΟΧΙ/
Δ.Ε.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. 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 υ-

περβαίνει τα έξι (06) KW

3.

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

καθώς και τα ακόλουθα εφόδια:

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

Τέσσερα (04) για το CHAISE LOUNGER.

Έγινε έλεγχος της κατάστασής τους

γ) Ένα καπνογόνο
Έγινε έλεγχος της ισχύος του

δ) Κουπιά

ε) Άγκυρα με σχοινί

στ) Κυκλικό σωσίβιο με σχοινί 15 μέτρα
Έγινε έλεγχος της κατάστασης του σωσιβίου

ζ) ένα πυροσβεστήρα αφρού ή CO2 ή σκόνης
Έγινε έλεγχος της ισχύος του

η) Ένα ραδιόφωνο με μπαταρίες
Έγινε επίδειξη καλής λειτουργίας

θ) Τρία βεγγαλικά
Έγινε έλεγχος της ισχύος τους

ι) Ένα πτυσσόμενο μαχαίρι

ια) Φαρμακείο
Έγινε οπτικός έλεγχος των εφοδίων του

α)

β)

γ)

δ)

ε)

στ)

ζ)

η)

θ)

ι)

ια)

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

ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ
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Γ14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ HAWAII, HAWAAI GT, ADVENTURER και ADVENTURER GT

Α/Α ΣΗΜΕΙΑ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΑΙ/
ΟΧΙ/
Δ.Ε.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Σε αμφότερες τις πλευρές τους φέρεται γραμμένο το ό-
νομά τους, ο λιμένας και ο αριθμός λεμβολογίου (ή

ΒΕΜΣ)

2. Φέρει μηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω
από 15 ΗP

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 χιλιό-
γραμμου)

Έγινε έλεγχος της ισχύος του

β) Ένα καπνογόνο
Έγινε έλεγχος της ισχύος τους

γ) Δύο βεγγαλικά
Έγινε έλεγχος της ισχύος τους

α)

β)

γ)

6. Σε συνέχεια του προηγούμενου σ.α.ε., τα προαναφερό-
μενα εφόδια διατηρούνται σε κατάλληλο υδατοστεγή

αποθηκευτικό χώρο με ανάλογη σήμανση

7. Η εκκίνηση/επιστροφή τους από/προς την ακτή διενερ-
γείται 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 κυκλο-
φορίας του, θα αναγράφονται στην άδεια εκμίσθωσης και στις άδειες εκτέλεσης πλόων.

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

ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ
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Γ15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ OXOON JUNIOR JET

Α/Α ΣΗΜΕΙΑ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΑΙ/
ΟΧΙ/
Δ.Ε.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Σε αμφότερες τις πλευρές τους φέρεται γραμμένο το ό-
νομά 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

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 χιλιό-
γραμμου)

Έγινε έλεγχος της ισχύος του

β) Ένα καπνογόνο
Έγινε έλεγχος της ισχύος τους

γ) Δύο βεγγαλικά
Έγινε έλεγχος της ισχύος τους

α)

β)

γ)

6. Σε συνέχεια του προηγούμενου σ.α.ε., τα προαναφερό-
μενα εφόδια διατηρούνται σε κατάλληλο υδατοστεγή

αποθηκευτικό χώρο με ανάλογη σήμανση

7. Η εκκίνηση/επιστροφή τους από/προς την ακτή διενερ-
γείται 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 κυκλο-
φορίας του, θα αναγράφονται στην άδεια εκμίσθωσης και στις άδειες εκτέλεσης πλόων.

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

ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ
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Γ16 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ OXOON NEW GENERATION

Α/Α ΣΗΜΕΙΑ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΑΙ/
ΟΧΙ/
Δ.Ε.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Σε αμφότερες τις πλευρές τους φέρεται γραμμένο το ό-
νομά 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

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 χιλιό-
γραμμου)

Έγινε έλεγχος της ισχύος του

β) Ένα καπνογόνο
Έγινε έλεγχος της ισχύος τους

γ) Δύο βεγγαλικά
Έγινε έλεγχος της ισχύος τους

α)

β)

γ)

6. Σε συνέχεια του προηγούμενου σ.α.ε., τα προαναφερό-
μενα εφόδια διατηρούνται σε κατάλληλο υδατοστεγή

αποθηκευτικό χώρο με ανάλογη σήμανση

7. Η εκκίνηση/επιστροφή τους από/προς την ακτή διενερ-
γείται 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 κυκλο-
φορίας του, θα αναγράφονται στην άδεια εκμίσθωσης και στις άδειες εκτέλεσης πλόων.

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

ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ
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Γ17 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ OXOON

Α/Α ΣΗΜΕΙΑ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΑΙ/
ΟΧΙ/
Δ.Ε.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Σε αμφότερες τις πλευρές τους φέρεται γραμμένο το ό-
νομά τους, ο λιμένας και ο αριθμός λεμβολογίου (ή

ΒΕΜΣ)

2. Φέρει μηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω
από 15 ΗP

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 ζώ-
νης/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 χιλιό-
γραμμου)

Έγινε έλεγχος της ισχύος του

β) Ένα καπνογόνο
Έγινε έλεγχος της ισχύος τους

γ) Δύο βεγγαλικά
Έγινε έλεγχος της ισχύος τους

α)

β)

γ)

5. Σε συνέχεια του προηγούμενου σ.α.ε., τα προαναφερό-
μενα εφόδια διατηρούνται σε κατάλληλο υδατοστεγή

αποθηκευτικό χώρο με ανάλογη σήμανση

6. Η εκκίνηση/επιστροφή τους από/προς την ακτή διενερ-
γείται εντός του οριοθετημένου διαύλου του άρθρου 27

του ΓΚΛ 20

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

ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ
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Γ18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ HYDROXOON F1

Α/Α ΣΗΜΕΙΑ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΑΙ/
ΟΧΙ/
Δ.Ε.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. 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 ΚΑΤΑ-
ΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ 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 ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣΗ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗ ΚΑΙΝΟΦΑΝΟΥΣ ΘΜΑ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση εκμίσθωσης του εν λόγω καινοφανούς θμα, οι όροι και προϋποθέσεις κίνησης και κυκλο-
φορίας του, θα αναγράφονται στην άδεια εκμίσθωσης.

Γ19 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ POWER SURF XS

Α/Α ΣΗΜΕΙΑ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΑΙ/
ΟΧΙ/
Δ.Ε.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. 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 ΚΑΤΑ-
ΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ 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 ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣΗ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗ ΚΑΙΝΟΦΑΝΟΥΣ ΘΜΑ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση εκμίσθωσης του εν λόγω καινοφανούς θμα, οι όροι και προϋποθέσεις κίνησης και κυκλο-
φορίας του, θα αναγράφονται στην άδεια εκμίσθωσης.

Γ20 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ SEA – DOO SEA SCOOTER

Α/Α ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΑΙ/
ΟΧΙ/
Δ.Ε.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Η εκκίνηση/επιστροφή τους από/προς την ακτή διενερ-
γείται 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.

ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ



28

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

ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ
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Γ21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ SEA SPI single και SEA SPI twin carries

Α/Α ΣΗΜΕΙΑ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΑΙ/
ΟΧΙ/
Δ.Ε.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

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 υ-

περβαίνει τα έξι (06) KW

3.

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

καθώς και τα ακόλουθα εφόδια:

β) Ατομικά σωσίβια για τους επιβαίνοντες
Έγινε σχετική επίδειξη και οπτικός έλεγχος περί της κατάστασής τους

Πρέπει να υπάρχει ένα (01) για το sea spi single και δύο (02) για το
sea spi twin carries

γ) Ένα καπνογόνο
Έγινε έλεγχος της ισχύος του

δ) Κουπιά

ε) Άγκυρα με σχοινί

στ) Κυκλικό σωσίβιο με σχοινί 15 μέτρα
Έγινε σχετική επίδειξη και οπτικός έλεγχος περί της κατάστασής του

ζ) ένα πυροσβεστήρα αφρού ή CO2 ή σκόνης (να υπο-
γραμμιστεί ο τύπος του πυροσβεστήρα που υπήρχε)

Έγινε έλεγχος της ισχύος του

η) Ένα ραδιόφωνο με μπαταρίες
Έγινε έλεγχος περί της καλής λειτουργίας του

θ) Τρία βεγγαλικά
Έγινε έλεγχος της ισχύος τους

ι) Ένα πτυσσόμενο μαχαίρι

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

βλέπεται)

α)

β)

γ)

δ)

ε)

στ)

ζ)

η)

θ)

ι)

ια)

ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ
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Γ22 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ SEA BOB

Α/Α ΣΗΜΕΙΑ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΑΙ/
ΟΧΙ/
Δ.Ε.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Η εκκίνηση/επιστροφή τους από/προς την ακτή διενερ-
γείται 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

Α/Α ΣΗΜΕΙΑ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΑΙ/
ΟΧΙ/
Δ.Ε.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Ο εξωλέμβιος κινητήρας έχει την έλικά του εντός προ-
στατευτικού 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

Έγινε σχετική επίδειξη και οπτικός έλεγχος περί της κατάστασής του

3.

Έφερε τα ακόλουθα εφόδια:

α) Ένας πυροσβεστήρας
Έγινε έλεγχος της ισχύος του

β) Ένα καπνογόνο
Έγινε έλεγχος της ισχύος του

γ) Δύο βεγγαλικά

Έγινε έλεγχος της ισχύος τους

δ) Μία άγκυρα με σχοινί

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

α)

β)

γ)

δ)

ε)

4.
Έφερε σήμανση CE, σύμφωνα με την ΚΟ 94/25/ΕΚ

5. Η εκκίνηση/επιστροφή τους από/προς την ακτή διενερ-
γείται 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 κυκλο-
φορίας του, θα αναγράφονται στην άδεια εκμίσθωσης.

ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ
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Γ24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ WATERΒLOB

Α/Α ΣΗΜΕΙΑ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΑΙ/
ΟΧΙ/
Δ.Ε.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.
Γίνεται χρήση:

α) Πλωτής εξέδρας

β) Σκάφους

α)

β)

2. Ο χώρος που εκμισθώνεται το καινοφανές θμα είναι ε-
ντός οργανωμένης λουτρικής εγκατάστασης

3. α) Ο χώρος που εκμισθώνεται το καινοφανές θμα είναι
ελεγχόμενος

β) Διαπιστώθηκε ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις ασφα-
λούς 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) σωσίβιας ζώνης τύπου τζάκετ

β) Προστατευτικού κράνους
Έγινε σχετική επίδειξη και οπτικός έλεγχος περί της κατάστασής τους

α)

β)

5. Επιθεωρήθηκε ο εξοπλισμός, ως προς την τοποθέτηση
και στερέωσή του. Ιδίως, ελέγχθηκαν τα σχοινιά στερέ-

ωσης, 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 κυκλο-
φορίας 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 χώ-
ρος για συμπλήρωση των παρατηρήσεων, γίνεται σχετική παραπομπή και αποτυπώνονται
στο πεδίο αυτό οι όποιες παρατηρήσεις , επισημάνσεις κ.λπ).

ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ
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Γ25 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΔΡΟΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΗ Α-
ΝΥΨΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ GEΤOVATOR

Α/Α ΣΗΜΕΙΑ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΑΙ/
ΟΧΙ/
Δ.Ε.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Συνολικός αριθμός ατόμων που μπορούν να το χρησιμοποιούν,
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή
Χρήσιμο είναι, οι προδιαγραφές του κατασκευαστή, να έχουν υποβληθεί σε αντί-
γραφο 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 μοτοποδή-

λατο

3.

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη:

α) Προστατευτικής αδιάβροχης στολής

β) Ατομικού σωσιβίου.

γ) Προστατευτικού κράνους.

Έγινε επίδειξη και οπτικός έλεγχος περί της κατάστασής τους

α)

β)

γ)

4. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη συστήματος αυτόματης σβέσης

(quick stop)

Έγινε επίδειξη καλής λειτουργίας

5.

Η εκκίνηση/επιστροφή τους από/προς την ακτή διενερ-
γείται 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 κυκλο-
φορίας 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. περιμε-
τρικά από τις εισόδους λιμένων, μαρινών και αλιευτικών καταφυγίων. Εφόσον η υπό επιθεώρηση επιχείρηση εκμί-
σθωσης 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 χώ-
ρος 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)

Α/Α ΣΗΜΕΙΑ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΑΙ/
ΟΧΙ/
Δ.Ε.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Συνολικός αριθμός ατόμων που μπορούν να το χρησι-
μοποιούν, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατα-
σκευαστή
Χρήσιμο είναι, οι προδιαγραφές του κατασκευαστή, να έχουν υποβλη-

θεί 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 κυκλο-
φορίας του, θα αναγράφονται στην άδεια εκμίσθωσης.

Γ27 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ STAND UP PADDLING (SUP)

Α/Α ΣΗΜΕΙΑ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΑΙ/
ΟΧΙ/
Δ.Ε.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. 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 κυκλο-
φορίας του, θα αναγράφονται στην άδεια εκμίσθωσης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(Εφόσον στο πεδίο ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ δεν υπάρχει αρκετός χώ-
ρος 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)

Α/Α ΣΗΜΕΙΑ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΑΙ/
ΟΧΙ/
Δ.Ε.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Η παραλία έχει χαρακτηρισθεί πολυσύχναστη
Απαγορεύεται η διενέργεια αετοσανίδας σε παραλία η οποία έχει χαρα-

κτηρισθεί πολυσύχναστη

2. Ο θαλάσσιος χώρος εκμίσθωσής της απέχει τουλάχι-
στον 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 ε-
λάχιστα καθορισθείσα απόσταση από αεροδρόμια και
ιδιαίτερα από τις νοητές ευθείες προσγείωσης και απο-

γείωσης των αεροπλάνων.
Εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, σύμφωνα με τη σχετική Απόφα-
ση, 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 αντί-
στοιχο πεδίο της Επιχείρησης.

4.
Διαπιστώθηκε η ύπαρξη του ακόλουθου εξοπλισμού:

α) Κράνος
Έγινε επίδειξη και οπτικός έλεγχος περί της κατάστασής του

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

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 Οκτωβρί-
ου έως και 15 Μαΐου)

Έγινε επίδειξη και οπτικός έλεγχος περί της κατάστασής της

ε) Κατάλληλο σωσίβιο τύπου τζάκετ
Έγινε επίδειξη και οπτικός έλεγχος περί της κατάστασής του

στ) Σύστημα διακοπής ώθησης του αετού
Έγινε επίδειξη καλής λειτουργίας του

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

Έγινε επίδειξη καλής λειτουργίας του

α)

β)

γ)

δ)

ε)

στ)

ζ)

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 δια-
δρόμου, 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, χώ-
ρος επί της παραλίας, διαστάσεων εκατό επί είκοσι μέ-
τρων, απαλλαγμένος από φυσικά ή άλλα εμπόδια, για

την ανύψωση του αετού της αετοσανίδας.

β) Διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο (02) μόνιμων ενημερω-
τικών πινακίδων εκατέρωθεν των ορίων της περιοχής

για την απογείωση των αετών, με περιεχόμενο στην ελ-
ληνική και αγγλική γλώσσα

«ΠΡΟΣΟΧΗ – ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ ΑΕΤΩΝ
KITESURF

NOTE – KITESURF TAKEOFF AREA»

α)

β)

9.

Διαπιστώθηκε:

α) Η ύπαρξη μετεωρολογικού σταθμού, στον οποίο,

β) να απεικονίζεται η διεύθυνση και η ένταση του ανέμου

α)

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 χώ-
ρος 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

Α/Α ΣΗΜΕΙΑ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΑΙ/
ΟΧΙ/
Δ.Ε.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Τα παιχνίδια που περιλαμβάνονται στο εν λόγω καινο-
φανές θμα είναι φουσκωτά παιχνίδια νερού (όπως, τρα-

μπολίνο, τραμπάλα, τσουλήθρα, βουνό αναρρίχησης
κ.ά.)

2. Μέγιστο επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης της θαλάσ-
σιας παιδικής χαράς, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
κατασκευαστή
Χρήσιμο είναι, οι προδιαγραφές του κατασκευαστή, να έχουν υποβλη-

θεί 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 υποβλη-

θεί 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 το-
ποθέτηση κατάλληλων ευδιάκριτων πλωτών σημαντή-
ρων, χρώματος κίτρινου και σχήματος σφαιρικού και
είναι τοποθετημένοι σε απόσταση τεσσάρων (04) μέ-

τρων 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 δια-
τάξεις 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 πε-
δίο της επιχείρησης. Προς τούτο, να δίδονται οδηγίες ότι, πρέπει να
φέρει μαζί του, ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας

(δίπλωμα αυτοκινήτου κ.λπ).

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

α)

β)

7.
Διαπιστώθηκε η εγκατάστασή της:

α) Σε βραχώδη θαλάσσια περιοχή

β) Σε περιοχή με πετρώδη βυθό

γ) Εκτός προφυλαγμένου κόλπου ή όρμου

δ) Σε βάθος θάλασσας μικρότερο των πενήντα (50) εκα-

α)

β)

γ)
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τοστών του μέτρου δ)

8. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη μετεωρολογικού σταθμού
Έγινε επίδειξη καλής λειτουργίας του.

Σημειώνεται ότι, στον υπόψη μετεωρολογικό σταθμό, πρέπει να απει-
κονίζεται τουλάχιστον η ένταση του ανέμου

9. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη ειδικής καλαίσθητης πινακίδας
διπλής όψεως, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, το-
ποθετημένης σε ευδιάκριτο σημείο στο πόστο του εκμι-

σθωτή, 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 δηλώ-

νεται 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 κατα-
σκευαστή , ιδίως κατά το μέρος εκείνο που εκείνες αφορούν στο μέγιστο επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης της θαλάσ-
σιας παιδικής χαράς.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(Εφόσον στο πεδίο ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ δεν υπάρχει αρκετός χώ-
ρος για συμπλήρωση των παρατηρήσεων, γίνεται σχετική παραπομπή και αποτυπώνονται
στο πεδίο αυτό οι όποιες παρατηρήσεις , επισημάνσεις κ.λπ).
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Γ30 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ Α) ΤΕΡΜΑΤΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, Β) ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, Γ) ΦΙΛΕ
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Α/Α ΣΗΜΕΙΑ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΑΙ/
ΟΧΙ/
Δ.Ε.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

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 εγκυμο-
νούν κινδύνους για τους χρήστες κατά τη συνήθη χρήση τους. Η βε-
βαίωση 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 Απόφα-

ση 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.

Διαπιστώθηκε η ανάπτυξη των μέσων:

α) Σε βραχώδη θαλάσσια περιοχή

β) Σε περιοχή με πετρώδη βυθό

γ) Εκτός προφυλαγμένου κόλπου ή όρμου

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

α)

β)

γ)

δ)

6.

α) Διαπιστώθηκε η ύπαρξη σφαιρικών βαριδίων, τοπο-
θετημένων κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας

β) Τα σφαιρικά αυτά βαρίδια είναι σταθερά, στην ίδια
θέση

Τα σφαιρικά βαρίδια πρέπει να βρίσκονται σε βάθος τουλάχιστον δε-
καπέντε εκατοστόμετρα, για τη σταθεροποίηση των μέσων στην ίδια

θέση

α)

β)
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7. α) Διαπιστώθηκε η ύπαρξη προσοντούχου, κατά τις δια-
τάξεις 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 πε-
δίο της επιχείρησης. Προς τούτο, να δίδονται οδηγίες ότι, πρέπει να
φέρει μαζί του, ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας

(δίπλωμα αυτοκινήτου κ.λπ).

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

α)

β)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαγορεύεται η χρησιμοποίησή της για ιδιωτική χρήση.

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

ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ
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Γ31 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΜΑΡΑΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΩΣΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΑ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΑΙ/
ΟΧΙ/
Δ.Ε.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

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 υ-

περβαίνει τα τέσσερα (04) KW

3.

Έφερε τα ακόλουθα εφόδια:

α) Ατομικά σωσίβια για τους επιβαίνοντες
Έγινε σχετική επίδειξη και οπτικός έλεγχος περί της κατάστασής τους

Πρέπει να υπάρχουν τρία (03) ατομικά σωσίβια

β) Ένα καπνογόνο
Έγινε έλεγχος της ισχύος του

γ) Κουπιά

δ) Άγκυρα με σχοινί

ε) Κυκλικό σωσίβιο με σχοινί 15 μέτρα
Έγινε σχετική επίδειξη και οπτικός έλεγχος περί της κατάστασής του

στ) Ένα πυροσβεστήρα αφρού ή CO2 ή σκόνης
Έγινε έλεγχος της ισχύος του

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

η) Τρία βεγγαλικά
Έγινε έλεγχος της ισχύος τους

θ) Ένα πτυσσόμενο μαχαίρι

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

βλέπεται)

α)

β)

γ)

δ)

ε)

στ)

ζ)

η)

θ)

ι)

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

ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ
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Γ32 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΔΡΟΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΗ Α-
ΝΥΨΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ X - JETPACKS

Α/Α ΣΗΜΕΙΑ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΑΙ/
ΟΧΙ/
Δ.Ε.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Συνολικός αριθμός ατόμων που μπορούν να το χρησιμοποιούν,
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή
Χρήσιμο είναι, οι προδιαγραφές του κατασκευαστή, να έχουν υποβληθεί σε αντί-
γραφο 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 μοτοποδή-

λατο

3.

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη:

α) Προστατευτικής αδιάβροχης στολής

β) Ατομικού σωσιβίου.

γ) Προστατευτικού κράνους.

Έγινε επίδειξη και οπτικός έλεγχος περί της κατάστασής τους

α)

β)

γ)

4. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη συστήματος αυτόματης σβέσης

(quick stop)

Έγινε επίδειξη καλής λειτουργίας

5.

Η εκκίνηση/επιστροφή τους από/προς την ακτή διενερ-
γείται 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 κυκλο-
φορίας 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. περιμε-
τρικά από τις εισόδους λιμένων, μαρινών και αλιευτικών καταφυγίων. Εφόσον η υπό επιθεώρηση επιχείρηση εκμί-
σθωσης 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 χώ-
ρος για συμπλήρωση των παρατηρήσεων, γίνεται σχετική παραπομπή και αποτυπώνονται
στο πεδίο αυτό οι όποιες παρατηρήσεις , επισημάνσεις κ.λπ)

ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ
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Γ32 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ OXOON

Α/Α ΣΗΜΕΙΑ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΑΙ/
ΟΧΙ/
Δ.Ε.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Σε αμφότερες τις πλευρές τους φέρεται γραμμένο το ό-
νομά τους, ο λιμένας και ο αριθμός λεμβολογίου (ή

ΒΕΜΣ)

2. Φέρει μηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω
από 15 ΗP

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.

Έφερε τα ακόλουθα εφόδια:

α) Ένας μικρός πυροσβεστήρας (1.5 τουλάχιστον χιλιό-
γραμμου)

β) Ένα καπνογόνο

γ) Δύο βεγγαλικά

α)

β)

γ)

5. Σε συνέχεια του προηγούμενου σ.α.ε., τα προαναφερό-
μενα εφόδια διατηρούνται σε κατάλληλο υδατοστεγή

αποθηκευτικό χώρο με ανάλογη σήμανση

6. Η εκκίνηση/επιστροφή τους από/προς την ακτή διενερ-
γείται 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 κυκλο-
φορίας 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 κυ-

κλικά σωσίβια και στις πλευστικές συσκευές ή πνευστές σχεδίες  αναγράφονται τα δι-
ακριτικά του σκάφους που φέρονται στις παρειές του.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(Εφόσον στο πεδίο ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ δεν υπάρχει αρκετός χώ-
ρος 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 13

(Υπογραφή)
(Βαθμός Ονοματεπώνυμο)

(Υπογραφή)
(Βαθμός Ονοματεπώνυμο)

13Δεν 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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Σύνοψη Αναφοράς Τακτικής Επιθεώρησης (ΣΑΣ. 2)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΣΤΗΡ – Προσάρτημα 2

ΣΥΝΟΨΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Σ.Α.Σ. 2)
ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙΣΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ Θ.Μ.Α.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΑΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ:
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΥ:

ΦΑΕ 1 – ΜΕΡΟΣ Α΄ : Ελέγχθηκε η ισχύς και η κανονικότητα των
παραστατικών στοιχείων – εγγράφων της επιχείρησης. (Υπογραφή)

(Βαθμός Ονοματεπώνυμο)
(Υπογραφή)

(Βαθμός Ονοματεπώνυμο)Υπογραφή και στοιχεία στελεχών που συμπλήρωσαν το ΦΑΕ

Φ
Α

Ε 
1

-Μ
ΕΡ

Ο
Σ 

Β΄

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

2. ΝΑΙ - ΟΧΙ - Δ.Ε.

3. α. ΝΑΙ - ΟΧΙ - Δ.Ε.

β.  ΝΑΙ - ΟΧΙ - Δ.Ε.

γ.  ΝΑΙ - ΟΧΙ - Δ.Ε.

δ.  ΝΑΙ - ΟΧΙ - Δ.Ε.

4.   ΝΑΙ - ΟΧΙ - Δ.Ε. 5.   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.

21. ΝΑΙ - ΟΧΙ - Δ.Ε. 22.   ΝΑΙ - ΟΧΙ - Δ.Ε.
23. α.ΝΑΙ - ΟΧΙ - Δ.Ε.

β. ΝΑΙ – ΟΧΙ – Δ.Ε.

24. α.ΝΑΙ - ΟΧΙ -Δ.Ε.

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

Επιπλέον χώ
ρος για πρόσθετα σ.α.ε.

Φ
Α

Ε 
1

-Μ
ΕΡ

Ο
Σ

Γ΄

(Υπογραφή)
(Βαθμός Ονοματεπώνυμο) (Υπογραφή)

(Βαθμός Ονοματεπώνυμο)
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Προσάρτημα 3

Υπόδειγμα ΣΑΣ 3
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ΣΥΝΟΨΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Σ.Α.Σ. 3)
ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕNTOΣ ΕΚΤΑΚΤOY ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ

Θ.Μ.Α.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΝΕ ΤΑ ΘΜΑ:
ΠΑΡΑΛΙΑ:
ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΜΕΣΑ:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΑΝΤΕΣ ΤΟΝ ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΛΕΓΧΟ

ΗΜ/ΝΙΑ EKTAKTOY ΕΛΕΓΧΟΥ :

(Υπογραφή)
(Βαθμός Ονοματεπώνυμο) (Υπογραφή)

(Βαθμός Ονοματεπώνυμο)
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Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α
Αριθμός, είδος και στοιχεία εκμισθούμενων θ.μ.α.

Α/Α Αριθμός-Είδος θμα Στοιχεία - Αριθμ. ΒΕΜΣ κ.λπ

(για όσα προβλέπεται)

Ημερομηνία λήξης άδειας
εκτέλεσης πλόων

(για όσα προβλέπεται)

Ημερομηνία λήξης ασφαλιστηρίου
συμβολαίου

(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,
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΒΥΡΩΝ»

Προσάρτημα 1- Μελέτη Περίπτωσης-
Εικονική Αρχική
Επιθεώρηση σε

νόμιμη επιχείρηση
εκμίσθωσης θμα

Προσάρτημα 2- Μελέτη Περίπτωσης-
Εικονική Τακτική
Επιθεώρηση σε

νόμιμη επιχείρηση
εκμίσθωσης θμα

Προσάρτημα 3- Μελέτη Περίπτωσης-
Εικονική Έκτακτη
Επιθεώρηση σε

παράνομα
δρστηριοποιούμενη

επιχείρηση
εκμίσθωσης θμα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΥΡΩΝ – ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (CASE STUDY)

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ (σύμφωνα με τη νέα διαδικασία, όπως
περιγράφεται στη ΜΑΕ)

01 Απριλίου 2016 – Λιμενική Αρχή Ρόδου

Αρχική Επιθεώρηση – αστυνομικός έλεγχος της επιχείρησης εκμίσθωσης ΣΑΙΝΤ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.

Καταρχήν, διενεργείται προέλεγχος των παραστατικών στοιχείων – εγγράφων της
επιχείρησης, των σκαφών (σωστική λέμβος, τχ σκάφος για έλξη των ελκόμενων θμα) και των
υπό εκμίσθωση θμα.

Ο έλεγχος διενεργείται μέσω της web εφαρμογής από το Γραφείο και περιλαμβάνει τον
έλεγχο ισχύος και κανονικότητας των εγγράφων τα οποία έχουν αναρτηθεί ψηφιακά
(upload) στο πεδίο (η/ν φάκελος) της επιχείρησης. Πατώντας πάνω σε κάθε στοιχείο –
έγγραφο, αυτό εμφανίζεται σε full screen στην οθόνη και ελέγχεται η ισχύς του από το
κλιμάκιο ελέγχου. Ακολούθως, συμπληρώνεται (προτιμητέο να γίνει ψηφιακά), το ΦΑΕ 1
(Αρχική Επιθεώρηση) – Α ΜΕΡΟΣ (ανοίγετε το έγγραφο word του υποδείγματος και το
συμπληρώνετε βάσει των στοιχείων που έχουν αναρτηθεί ψηφιακά στον η/ν φάκελο). Τη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή διενέργειας της Αρχικής Επιθεώρησης, η επιχείρηση ΔΕΝ
ΚΑΤΕΧΕΙ ΘΕΣΗ (ΠΟΣΤΟ) ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ.

Πατώντας πάνω σε κάθε στοιχείο – έγγραφο, αυτό εμφανίζεται σε full screen στην οθόνη
και ελέγχεται η ισχύς του από το κλιμάκιο ελέγχου. Ακολούθως, συμπληρώνεται
(προτιμητέο να γίνει ψηφιακά), το ΦΑΕ 1 (Αρχική Επιθεώρηση) – Α ΜΕΡΟΣ (ανοίγετε το
έγγραφο word του υποδείγματος και το συμπληρώνετε βάσει των στοιχείων που έχουν
αναρτηθεί ψηφιακά στον η/ν φάκελο). Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή διενέργειας της
Αρχικής Επιθεώρησης, η επιχείρηση ΔΕΝ ΚΑΤΕΧΕΙ ΘΕΣΗ (ΠΟΣΤΟ) ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ.

04 Απριλίου 2016

1 Ο έλεγχος είναι εικονικός και ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα. Ωστόσο, η επιχείρηση είναι πραγματική,
ώστε το σενάριο να καθίσταται αληθοφανές. Να μην δοθεί βάση στις ημ/νίες που φαίνονται στον η/ν φάκελο της
επιχείρησης, αλλά η ουσία του παραδείγματος και η σκοπιμότητα διενέργειάς του, η οποία είναι, η από πλευράς σας
κατανόηση της λειτουργίας του όλου συστήματος των επιθεωρήσεων και των σχετικών διαδικασιών που
καθιερώνονται με τη ΜΑΕ, καθώς και η εμπλοκή της web εφαρμογής σε αυτό.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΥΡΩΝ – ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Μετάβαση στην παραλία ΚΟΛΥΜΠΙΑ για επιθεώρηση – έλεγχο της επιχείρησης εκμίσθωσης.

Το κλιμάκιο ελέγχου μεταβαίνει στο πεδίο (παραλία ΚΟΛΥΜΠΙΑ, στο σημείο εκείνο της
ακτής όπου γειτνιάζει στο μέρος του θαλάσσιου χώρου που δραστηριοποιείται η
επιχείρηση), με ένα φύλλο ΣΑΣ, το υπόδειγμα ΦΑΕ 1 (Αρχική Επιθεώρηση) – Β ΜΕΡΟΣ και τα
Γ2, Γ3, Γ4, Γ5, Γ7, για τα αντίστοιχα υπό εκμίσθωση θμα, όπως έχουν καταγραφεί στην άδεια
εκμίσθωσης θμα και για τα οποία έχουν εκπονηθεί ΦΑΕ (μπορεί να μεταβεί με όλα τα
υποδείγματα του Β και Γ ΜΕΡΟΥΣ και να χρησιμοποιήσει τα ανάλογα ΦΑΕ, όσον αφορά τα
υπό εκμίσθωση θμα του Γ ΜΕΡΟΥΣ).

Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι, μαζί του πρέπει να έχει, είτε σε έντυπη είτε σε ψηφιακή
μορφή το συμπληρωμένο Α ΜΕΡΟΣ, καθώς επενεργεί υποβοηθητικά στην επιθεώρηση.
Προτιμητέο, να είναι σε ψηφιακή μορφή (σε tablet, κινητό τηλέφωνο, lap top ή net book)
για λόγους εύκολης μετακίνησης και αποφυγής μεταφοράς πολλών εντύπων.

Κατά τη διενέργεια της επιτόπιας επιθεώρησης, συμπληρώνεται επιτόπου στο πεδίο
χειρόγραφα το ΣΑΣ 1, το οποίο και ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.

Στη συνέχεια, και αφού το κλιμάκιο ελέγχου μεταβεί στο Λιμενικό Κατάστημα, θα προβεί
στις ακόλουθες ενέργειες:

Έχοντας ως οδηγό το συμπληρωμένο ΣΑΣ 1 2, θα συμπληρώσει ψηφιακά πλέον τα ΦΑΕ 1 – Β
ΜΕΡΟΣ και τα αντίστοιχα του Γ ΜΕΡΟΥΣ, θα τα μετατρέψει όλα μαζί (Α-Β-Γ ΜΕΡΗ) σε ένα
pdf αρχείο 3 και στη συνέχεια θα το αναρτήσει ψηφιακά στο πεδίο «ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 2» της
συγκεκριμένης επιχείρησης εκμίσθωσης, αναγράφοντας την αντίστοιχη ημερομηνία
ελέγχου.

2 Εννοείται ότι μπορείτε να το καθαρογράψετε σε νέο ΣΑΣ και να το υπογράψετε εκείνη τη στιγμή, καταστρέφοντας το
πρόχειρο που είχατε χρησιμοποιήσει στο πεδίο. Σε συντρέχουσα τέτοια περίπτωση, εννοείται ότι δεν χρειάζεται να το έχετε
υπογράψει επιτόπου, όπως προαναφέρθηκε.
3 Μπορείτε, αφού συμπληρώσετε ψηφιακά τα ανάλογα ΦΑΕ, να διαγράψετε εκείνα τα ΦΑΕ που δεν χρειάζονται και μετά να
προβείτε στη μετατροπή του word σε pdf.

ΤΙP: Προς διευκόλυνσή σας και προς αποφυγή σφαλμάτων κατά τη χειρόγραφη συμπλήρωση
των ΣΑΣ, ιδίως όταν διαπιστώνονται παραβάσεις, σε όποια σ.α.ε. διαπιστώνονται
παραβάσεις, μπορείτε να τικάρετε και τον αριθμό του σ.α.ε. ή να γράφετε «παρ.», ή όποιο
άλλο σύμβολο σας εξυπηρετεί και σας διευκολύνει (π.χ. μπορείτε να γράφετε τις παραβάσεις
με κόκκινη μελάνη), ώστε να αποκλείσετε κάθε ενδεχόμενο εσφαλμένης καταχώρισης όταν
επιστρέψετε στο γραφείο να συμπληρώσετε ψηφιακά τα αντίστοιχα ΦΑΕ.
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