
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΥΡΩΝ – ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ, ΤΟ ΣΑΣ 1 ΘΑ ΣΑΡΩΘΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗ, ΜΕ
ΤΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ στο πεδίο «ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 1»
ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΦΑΕ , σε κάθε
ενδεχόμενη περίπτωση γενόμενου ελέγχου. Δηλαδή, όλα τα αναγκαία για την επιθεώρηση
ΦΑΕ μαζί με το ΣΑΣ 1 θα συνιστούν πλέον την αρχική επιθεώρηση της συγκεκριμένης
επιχείρησης εκμίσθωσης 4.

Στο πεδίο ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ καταγράφεται το κείμενο «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ».
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Παραχωρείται στον ενδιαφερόμενο πόστο επί του αιγιαλού για την επιχείρησή του.
Ακολούθως, τροποποιείται ανάλογα η άδεια εκμίσθωσης. Στον η/ν φάκελο της επιχείρησης,
αντικαθίσταται η παλαιά άδεια με τη νέα και, επιπρόσθετα, αναρτάται ψηφιακά η
Βεβαίωση / πράξη παραχώρησης του χώρου.

Στη συνέχεια, συμπληρώνεται νέο ΦΑΕ 1-ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ – Α ΜΕΡΟΣ,
συμπληρωματικό στο αρχικό ΦΑΕ 1-Α ΜΕΡΟΣ.  Συμπληρώνεται το πεδίο «ΘΕΣΗ (ΠΟΣΤΟ)»,
το πεδίο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ», τα σ.α.ε. 1 και 17, καθώς και όποια τυχόν απαιτείται
επανέλεγχος ισχύος των αναφερομένων σ.α.ε. και προς τούτο τα στελέχη που διενήργησαν
τον επανέλεγχο, θέτουν τα στοιχεία τους στο τέλος του ΦΑΕ. Δεν απαιτείται υπογραφή των
στελεχών. Ακολούθως και αφού το εν λόγω ΦΑΕ μετατρέπεται σε αρχείο PDF, αναρτάται σε
νέο ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ (προσοχή ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 2 ώστε να συμπίπτει με το προγενέστερο
ΦΑΕ, καθώς στα ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 1 θα καθιερωθεί να αναρτώνται τα ΣΑΣ), καταχωρώντας
την αντίστοιχη ημερομηνία και συμπληρώνοντας και την ανάλογη παρατήρηση –
σημείωση5.

4 Δεν χρειάζεται στο πεδίο «ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ» να ξαναγραφούν οι όποιες παραβάσεις, αφού, είχαν αποτυπωθεί στα ΦΑΕ και στα
ΣΑΣ. Ωστόσο, κλικάρεται το πεδίο ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ και στα αντίστοιχα πεδία «ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ» αναρτάται το ΣΑΣ και «ΑΡΧΕΙΟ
ΕΛΕΓΧΟΥ 2» αναρτάται το ΦΑΕ κανονικά συμπληρωμένο.
5 Προτείνεται η αναγραφή στο πεδίο ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ του εξής κειμένου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΝΕΟΥ ΦΑΕ 1-Α ΜΕΡΟΣ, συμπληρωματικά
του προγενέστερου ΦΑΕ 1-Α ΜΕΡΟΣ, λόγω παραχώρησης χώρου επί του αιγιαλού».

ΤΙP: To υπόδειγμα ΦΑΕ 1 σας παρέχεται επί τούτου σε ένα ενιαίο (όλα τα ΜΕΡΗ Α,Β,Γ)
έγγραφο word, ώστε να προβείτε σε συμπλήρωση των απαιτούμενων, κατά περίπτωση,
στοιχείων πάνω σε αυτό και, ακολούθως, αφού το αποθηκεύσετε συμπληρωμένο, να το
μετατρέψετε (το ενιαίο αυτό αρχείο) σε pdf αρχείο. Δηλαδή, ένα pdf αρχείο θα υπάρχει στο
τέλος της προαναφερόμενης διαδικασίας και όχι ένα pdf αρχείο για κάθε ΜΕΡΟΣ ή για κάθε
εκμισθούμενο θμα.
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Tακτική Επιθεώρηση – αστυνομικός έλεγχος της επιχείρησης εκμίσθωσης ΣΑΙΝΤ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Καταρχήν, διενεργείται  μακροσκοπικός έλεγχος της ισχύος 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 τη
μελέτη του ΦΑΕ 1 – Α ΜΕΡΟΣ (εφόσον υφίσταται συμπληρωματικό, ο έλεγχος διενεργείται
από το τελευταίο ΦΑΕ). Συμπληρωματικά και κατά κρίση των ελεγκτικών οργάνων, μπορούν
να ελέγξουν τα ίδια τα παραστατικά στοιχεία – έγγραφα μέσω της web εφαρμογής, όπως
αυτά έχουν αναρτηθεί ψηφιακά στο πεδίο της επιχείρησης (βλ. παραπάνω).

Ακολούθως, το ανάλογα οριζόμενο κλιμάκιο ελέγχου, προχωρά στον επιτόπιο έλεγχο στο
πεδίο (παραλία ΚΟΛΥΜΠΙΑ), για τη διενέργεια της τακτικής επιθεώρησης της επιχείρησης,
ακολουθώντας την ίδια διαδικασία που τηρήθηκε και για την Αρχική Επιθεώρηση,
χρησιμοποιώντας ωστόσο αυτή τη φορά, τα ΦΑΕ Β και Γ ΜΕΡΟΣ της τακτικής επιθεώρησης.
Στο τέλος, όλα τα ΦΑΕ (Β-Γ ΜΕΡΗ) μαζί με το ΣΑΣ 2 που θα έχουν αναρτηθεί ψηφιακά στο
πεδίο της επιχείρησης εκμίσθωσης και στα αντίστοιχα πεδία «ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 1» (για το
ΣΑΣ 2) και «ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 2» για το ενιαίο αρχείο των ΦΑΕ (εννοείται σε μορφή pdf),
θα συνιστούν πλέον την τακτική επιθεώρηση της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Στο πεδίο ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ καταγράφεται το κείμενο «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ».

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (CASE STUDY)

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ

(σύμφωνα με τη νέα διαδικασία, όπως περιγράφεται στη ΜΑΕ)

15 Απριλίου 2016-Λιμενική Αρχή Ρόδου

Σε γενόμενη τακτική επιθεώρηση στην επιχείρηση εκμίσθωσης ΣΑΙΝΤ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ στην παραλία
ΚΟΛΥΜΠΙΑ, διαπιστώνεται η δραστηριοποίηση της επιχείρησης εκμίσθωσης ΠΑΔ, χωρίς να
κατέχει την προβλεπόμενη προς τούτο άδεια.

Το κλιμάκιο ελέγχου συμπληρώνει επιτόπου χειρόγραφα τα όποια διαθέσιμα στοιχεία της
παράνομα δραστηριοποιούμενης επιχείρησης (παραλία, δήμος, εκμισθωτής, εκμισθωμένα
μέσα, Λιμενική Αρχή Αδειοδότησης), όπως αυτά αναγράφονται στο πεδίο “Εισαγωγή Άδειας
Εκμίσθωσης” στη web εφαρμογή, στην οποία, αφού μεταβούν στην Υπηρεσία, με τη
συνδρομή του αρμόδιου user καταχωρίζεται στο σύστημα. Στο πεδίο ¨Ισχύς Άδειας¨,
κλικάρεται “Παράνομα Δραστηριοποιούμενη”. Στη συνέχεια, τίθεται και το στίγμα της
παράνομα δραστηριοποιούμενης επιχείρησης και κλικάρεται “Εισαγωγη”΄.

ΠΛΕΟΝ, Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΣ ΠΑΡΑΝΟΜΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ.
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Στη συνέχεια και αφού έχει καταχωρισθεί στο σύστημα, το κλιμάκιο έλεγχου αναρτά
ψηφιακά το σαρώμενο πρωτότυπο ΣΑΣ 3 με τις όποιες διαπιστωθείσες παραβάσεις,
κλικάροντας στο πεδίο ¨Αρχείο ελέγχου 1¨ και τικάροντας το πεδίο ¨ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ¨. Στο πεδίο
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ, συμπληρώνετε το κείμενο «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΠΑΔ».
Ακολούθως και, σε κάθε επανέλεγχο και αντίστοιχα επαναδιαπίστωση παραβάσεων,
ανάλογα θα προστίθενται σχετικές καταχωρίσεις στο εν λόγω πεδίο.

Επισημαίνεται ότι, δεν απαιτείται σε κάθε επανέλεγχο να συμπληρώνεται εκ νέου το
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ με τα εκμισθούμενα θμα, εκτός εάν υπάρχουν διαφοροποιήσεις με το πρώτο
ΣΑΣ 3. Απλά, στο προσάρτημα, θα μνημονέυεται το προσάρτημα ΣΑΣ 3 εκείνου με το οποίο
διενεργήθηκε ο αρχικός έκτακτος έλεγχος στην παράνομα δραστηριοποιούμενη επίχειρηση
εκμίσθωσης. Εννοείται ότι σε κάθε επανέλεγχο θα συμπληρώνεται ξεχωριστό ΣΑΣ 3 και θα
αναρτάται ψηφιακά στο πεδίο της επιχείρησης, στην αντίστοιχη ημερομηνία ελέγχου.
Αντίστοιχα, στο πεδίο ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ, θα συμπληρώνετε – μέχρι εφοδιασμού της επιχείρησης
με τη σχετική άδεια – το κείμενο «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΠΑΔ». Αφής στιγμής η
επίμαχη επιχείρηση εκμίσθωσης εφοδιασθεί με τη σχετική άδεια, θα προβείτε στις
ανάλογες τροποποιήσεις του η/ν φακέλου της επιχείρησης, κλικάροντας πλέον το πεδίο «ΣΕ
ΙΣΧΥ;» και συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ημ/νίες, και, αντίστοιχα, ξεκλικάροντας στο
πεδίο ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ (ΠΑΔ).
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Προσάρτημα 1
Μελέτη Περίπτωσης- Εικονική Αρχική

Επιθεώρηση σε νόμιμη επιχείρηση
εκμίσθωσης θμα
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Σύνοψη Αναφοράς Αρχικής Επιθεώρησης (ΣΑΣ 1)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΣΤΗΡ – Προσάρτημα 1

ΣΥΝΟΨΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Σ.Α.Σ. 1)
ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙΣΑΣ ΑΡΧΙΚΗΣ 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΄ : Συμπληρώθηκε κανονικά.
(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)

Drakoulis
Oval

Drakoulis
Oval

Administrator
Typewritten text
Παρ.

Administrator
Typewritten text
Σύσταση

Administrator
Rectangle

Drakoulis
Typewritten text
08/2016/28-03-16

Drakoulis
Typewritten text
04-04-2016

Drakoulis
Pencil

Drakoulis
Typewritten text
ΛΦ ΔΟΥΚΑΣ Κ.

Drakoulis
Typewritten text
Αρχικελευστής ΛΣ ΚΑΔΜΟΣ Κ.

Drakoulis
Typewritten text
ΣΑΙΝ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Drakoulis
Pencil

Drakoulis
Oval

Drakoulis
Oval

Drakoulis
Oval

Drakoulis
Oval

Drakoulis
Oval

Drakoulis
Oval

Drakoulis
Oval

Drakoulis
Oval

Drakoulis
Oval

Drakoulis
Oval

Drakoulis
Oval

Administrator
Typewritten text
Παρ.

Drakoulis
Oval

Administrator
Typewritten text
Παρ.

Drakoulis
Oval

Administrator
Typewritten text
Παρ.

Drakoulis
Oval

Administrator
Typewritten text
Παρ.

Drakoulis
Oval

Administrator
Typewritten text
Παρ.

Drakoulis
Oval

Administrator
Typewritten text
Παρ.

Drakoulis
Oval

Administrator
Typewritten text
Παρ.

Drakoulis
Typewritten text
ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣΜΕΡΟΣ Β΄: 2, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 19

Drakoulis
Typewritten text
ΜΕΡΟΣ Γ΄: Γ2 => 2, 3/  Γ3=> 4, 5/  Γ4=> 2/ Γ5=> 2

Drakoulis
Oval

Drakoulis
Oval

Drakoulis
Oval

Drakoulis
Oval

Drakoulis
Oval

Administrator
Typewritten text
Δεν υπήρχαν συνεχόμενοι εκμισθωτές

Drakoulis
Oval

Drakoulis
Oval

Drakoulis
Oval

Drakoulis
Oval

Drakoulis
Typewritten text
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Drakoulis
Typewritten text
ΜΕΡΟΣ Β΄: 17. Έγινε σύσταση στον εκμισθωτή να εφοδιασθεί με ταμιακή μηχανή έκδοσης αποδείξεων . Δεν βεβαιώθηκε παράβαση, καθώς δεν εκμίσθωνε εκείνη τη στιγμή.ΜΕΡΟΣ Γ΄: Γ3 => 1. Έγινε σύσταση στον εκμισθωτή να εφοδιασθεί με κατάλληλη ατομική σωσίβια ζώνη.Δεν βεβαιώθηκε παράβαση, καθώς, δεν εκμίσθωνε εκείνη τη στιγμή θαλάσσιο σκι.                      Γ3 => 2. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη φουσκωτών σωσιβίων. Έγινε σύσταση στον εκμισθωτή να μην χρησιμοποιηθούν για τη διενέργεια της έλξης του θαλάσσιου σκι.                      

Drakoulis
Typewritten text
Αρχικελευστής ΛΣ ΚΑΔΜΟΣ Κ.

Drakoulis
Pencil

Drakoulis
Pencil

Drakoulis
Typewritten text
ΛΦ ΔΟΥΚΑΣ Κ.

Drakoulis
Typewritten text
Γ2

Drakoulis
Line

Drakoulis
Typewritten text
Γ3

Drakoulis
Line

Drakoulis
Typewritten text
Γ4

Drakoulis
Line

Drakoulis
Typewritten text
Γ5

Drakoulis
Line

Drakoulis
Typewritten text
Γ7

Drakoulis
Line

Drakoulis
Typewritten text
1. ΝΑΙ

Drakoulis
Typewritten text
1. ΝΑΙ

Drakoulis
Typewritten text
1. ΝΑΙ

Drakoulis
Typewritten text
1. ΟΧΙ

Drakoulis
Typewritten text
1. ΟΧΙ

Drakoulis
Typewritten text
2. ΟΧΙ

Drakoulis
Typewritten text
2. ΟΧΙ

Drakoulis
Typewritten text
2. ΟΧΙ

Drakoulis
Typewritten text
2. ΟΧΙ

Drakoulis
Typewritten text
3. ΝΑΙ

Drakoulis
Typewritten text
3. ΝΑΙ

Drakoulis
Typewritten text
3. ΟΧΙ

Drakoulis
Typewritten text
4. ΝΑΙ

Drakoulis
Typewritten text
3. ΝΑΙ / α, β, γ

Drakoulis
Typewritten text
4. ΟΧΙ

Drakoulis
Typewritten text
4. ΟΧΙ

Drakoulis
Typewritten text
5. ΝΑΙ

Drakoulis
Typewritten text
5. ΝΑΙ

Drakoulis
Typewritten text
6. ΝΑΙ

Drakoulis
Typewritten text
6. ΝΑΙ

Drakoulis
Typewritten text
7. ΝΑΙ

Drakoulis
Typewritten text
7. ΝΑΙ

Drakoulis
Typewritten text
4. ΟΧΙ

Drakoulis
Typewritten text
6. ΝΑΙ

Drakoulis
Typewritten text
8. ΝΑΙ / α.

Drakoulis
Typewritten text
7. ΝΑΙ 

Drakoulis
Typewritten text
6. ΝΑΙ

Drakoulis
Typewritten text
5. ΝΑΙ

Drakoulis
Typewritten text
Όσον αφορά τα υπόλοιπα είδη των υπό εκμίσθωση θμα για τα οποία δεν έχει προβλεφτεί ΦΑΕ, ελέγχθηκε η ύπαρξη του αριθμού ανά είδος, όπως αναφέρεται στην άδεια εκμίσθωσης και φαίνεται στο ΦΑΕ 1 - ΜΕΡΟΣ Α΄.

Drakoulis
Oval

Administrator
Typewritten text
Παρ.

Drakoulis
Oval

Administrator
Typewritten text
Παρ.

Administrator
Rectangle

Administrator
Typewritten text
Σύσταση

Administrator
Rectangle

Administrator
Typewritten text
Σύσταση

Drakoulis
Oval

Administrator
Typewritten text
Παρ.

Drakoulis
Typewritten text
5. ΟΧΙ

Drakoulis
Oval

Administrator
Typewritten text
Παρ.

Drakoulis
Oval

Administrator
Typewritten text
Παρ.

Drakoulis
Oval

Administrator
Typewritten text
Παρ.

Drakoulis
Typewritten text
2. ΝΑΙ

ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ



Φύλλο Αστυνομικής Επιθεώρησης – Αρχική (ΦΑΕ 1)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΥΡΩΝ – Προσάρτημα 1 1

ΦΥΛΛΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (Φ.Α.Ε.) – ΕΚΜΙΣΘΟΥΜΕΝΑ ΘΑΛ. ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Α Ρ Χ Ι Κ Η    Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ H - Φ.Α.Ε. 1

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 1 ΡΟΔΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ 01-04-16

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ 2
ΣΑΙΝ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙ-

ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υπεύθυνος κατά το νόμο: ΒΑΣΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΘΕΣΗ (ΠΟΣΤΟ)

--------- Σημείο θαλάσσιου χώρου (προσ-
διοριζόμενο με γεωγραφικό στίγ-

μα)
(αναγράφεται και η ονομασία της παραλίας)

Φ………
Λ………..

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ 3

08/2016/28-3-16 Σημείο (χώρος - θέση) εκκί-
νησης των μηχανοκίνητων

θ.μ.α. (από τον αιγιαλό, εφό-
σον υφίσταται, πλωτή εξέ-

δρα, ναύδετο, πλοίο)

Πλωτή εξέδρα

Α ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
Προέλεγχος εγγράφων - παραστατικών στοιχείων

Έγινε προέλεγχος της επιχείρησης κατά το μέρος που αφορά στα
ακόλουθα:

ΝΑΙ / ΟΧΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ -
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Άδεια εκμίσθωσης της επιχείρησης σε ισχύ

Ημερομηνία λήξης: 28/3/17
ΝΑΙ

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

Ημερομηνία λήξης: 03/07/17
ΝΑΙ

ΣΩ
ΣΤ

ΙΚ
Η

 Λ
ΕΜ

Β
Ο

Σ 3. Άδεια εκτέλεσης πλόων- Ημερομηνία λήξης: 05/05/17

Στοιχεία σωστικής λέμβου: ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ

ΡΟΔΟΥ ΛΡ 3493

ΝΑΙ

4. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο- Ημερομηνία λήξης: 13/05/17 ΝΑΙ

1 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.

2 Αναγράφονται τα στοιχεία του φυσικού προσώπου, για την περίπτωση κατά την οποία η άδεια εκμίσθωσης (ή βεβαίωση κατά τα
οριζόμενα στην με Α.Φακ.: 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.

Τα προαναφερόμενα ισχύουν κατ΄ αναλογία και για την περίπτωση που η άδεια εκμίσθωσης έχει εκδοθεί στο όνομα ξενοδοχειακής
μονάδας.

3 Θα αναγράφονται ο Αριθμός Πρωτοκόλλου και η ημερομηνία έκδοσης της άδειας.

Φύλλο Αστυνομικής Επιθεώρησης – Αρχική (ΦΑΕ 1)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΥΡΩΝ – Προσάρτημα 1 1

ΦΥΛΛΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (Φ.Α.Ε.) – ΕΚΜΙΣΘΟΥΜΕΝΑ ΘΑΛ. ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Α Ρ Χ Ι Κ Η    Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ H - Φ.Α.Ε. 1

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 1 ΡΟΔΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ 01-04-16

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ 2
ΣΑΙΝ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙ-

ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υπεύθυνος κατά το νόμο: ΒΑΣΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΘΕΣΗ (ΠΟΣΤΟ)

--------- Σημείο θαλάσσιου χώρου (προσ-
διοριζόμενο με γεωγραφικό στίγ-

μα)
(αναγράφεται και η ονομασία της παραλίας)

Φ………
Λ………..

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ 3

08/2016/28-3-16 Σημείο (χώρος - θέση) εκκί-
νησης των μηχανοκίνητων

θ.μ.α. (από τον αιγιαλό, εφό-
σον υφίσταται, πλωτή εξέ-

δρα, ναύδετο, πλοίο)

Πλωτή εξέδρα

Α ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
Προέλεγχος εγγράφων - παραστατικών στοιχείων

Έγινε προέλεγχος της επιχείρησης κατά το μέρος που αφορά στα
ακόλουθα:

ΝΑΙ / ΟΧΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ -
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Άδεια εκμίσθωσης της επιχείρησης σε ισχύ

Ημερομηνία λήξης: 28/3/17
ΝΑΙ

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

Ημερομηνία λήξης: 03/07/17
ΝΑΙ

ΣΩ
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Ο

Σ 3. Άδεια εκτέλεσης πλόων- Ημερομηνία λήξης: 05/05/17

Στοιχεία σωστικής λέμβου: ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ

ΡΟΔΟΥ ΛΡ 3493

ΝΑΙ

4. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο- Ημερομηνία λήξης: 13/05/17 ΝΑΙ

1 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.

2 Αναγράφονται τα στοιχεία του φυσικού προσώπου, για την περίπτωση κατά την οποία η άδεια εκμίσθωσης (ή βεβαίωση κατά τα
οριζόμενα στην με Α.Φακ.: 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.

Τα προαναφερόμενα ισχύουν κατ΄ αναλογία και για την περίπτωση που η άδεια εκμίσθωσης έχει εκδοθεί στο όνομα ξενοδοχειακής
μονάδας.

3 Θα αναγράφονται ο Αριθμός Πρωτοκόλλου και η ημερομηνία έκδοσης της άδειας.

Φύλλο Αστυνομικής Επιθεώρησης – Αρχική (ΦΑΕ 1)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΥΡΩΝ – Προσάρτημα 1 1

ΦΥΛΛΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (Φ.Α.Ε.) – ΕΚΜΙΣΘΟΥΜΕΝΑ ΘΑΛ. ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Α Ρ Χ Ι Κ Η    Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ H - Φ.Α.Ε. 1

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 1 ΡΟΔΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ 01-04-16

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ 2
ΣΑΙΝ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙ-

ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υπεύθυνος κατά το νόμο: ΒΑΣΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΘΕΣΗ (ΠΟΣΤΟ)

--------- Σημείο θαλάσσιου χώρου (προσ-
διοριζόμενο με γεωγραφικό στίγ-

μα)
(αναγράφεται και η ονομασία της παραλίας)

Φ………
Λ………..

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ 3

08/2016/28-3-16 Σημείο (χώρος - θέση) εκκί-
νησης των μηχανοκίνητων

θ.μ.α. (από τον αιγιαλό, εφό-
σον υφίσταται, πλωτή εξέ-

δρα, ναύδετο, πλοίο)

Πλωτή εξέδρα

Α ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
Προέλεγχος εγγράφων - παραστατικών στοιχείων

Έγινε προέλεγχος της επιχείρησης κατά το μέρος που αφορά στα
ακόλουθα:

ΝΑΙ / ΟΧΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ -
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Άδεια εκμίσθωσης της επιχείρησης σε ισχύ

Ημερομηνία λήξης: 28/3/17
ΝΑΙ

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

Ημερομηνία λήξης: 03/07/17
ΝΑΙ

ΣΩ
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ΙΚ
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 Λ
ΕΜ

Β
Ο

Σ 3. Άδεια εκτέλεσης πλόων- Ημερομηνία λήξης: 05/05/17

Στοιχεία σωστικής λέμβου: ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ

ΡΟΔΟΥ ΛΡ 3493

ΝΑΙ

4. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο- Ημερομηνία λήξης: 13/05/17 ΝΑΙ

1 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.

2 Αναγράφονται τα στοιχεία του φυσικού προσώπου, για την περίπτωση κατά την οποία η άδεια εκμίσθωσης (ή βεβαίωση κατά τα
οριζόμενα στην με Α.Φακ.: 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.

Τα προαναφερόμενα ισχύουν κατ΄ αναλογία και για την περίπτωση που η άδεια εκμίσθωσης έχει εκδοθεί στο όνομα ξενοδοχειακής
μονάδας.

3 Θα αναγράφονται ο Αριθμός Πρωτοκόλλου και η ημερομηνία έκδοσης της άδειας.

ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ



Φύλλο Αστυνομικής Επιθεώρησης – Αρχική (ΦΑΕ 1)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΥΡΩΝ – Προσάρτημα 1 2
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6. Ημερομηνία έκδοσης: 30/04/05
Ημερομηνία λήξης: 30/04/45

ΝΑΙ
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7. Άδεια προπονητή θαλάσσιου σκι οποιασδήποτε κατη-

γορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ).

Ημερομηνία λήξης: 03/07/17

ΝΑΙ

Η άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους έχει εκδοθεί τουλά-

χιστον πριν από δύο χρόνια.

ΝΑΙ

8. Πτυχίο ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα στο θαλάσσιο σκι.

Ημερομηνία λήξης:

-----

Η άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους έχει εκδοθεί τουλά-

χιστον πριν από ένα χρόνο.

-----

9. Άδεια εκπαιδευτή θαλάσσιου σκι.

Ημερομηνία λήξης:

-----

ΣΤ
Ο

ΙΧ
ΕΙ

Α
 Τ

/Χ
 Σ

Κ
Α

Φ
Ο

ΥΣ
 Γ

ΙΑ
ΕΛ

ΞΗ
ΕΛ

Κ
Ο

Μ
ΕΝ

Ω
Ν

 Θ
Μ

Α 10. Άδεια εκτέλεσης πλόων- Ημερομηνία λήξης: 05/05/17

Στοιχεία τ/χ σκάφους: ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΟΔΟΥ ΛΡ

4714

ΝΑΙ

11. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο- Ημερομηνία λήξης: 13/05/17 ΝΑΙ

12. Πίνακας με τις τιμές εκμίσθωσης, θεωρημένος από τη

Λιμενική Αρχή
ΝΑΙ

13. Άδεια πλωτής εξέδρας. Ημερομηνία λήξης: 05/05/17 ΝΑΙ

14. Εγκριτική Απόφαση Επιτροπής άρθρου 35 ΓΚΛ 20,

περί της τοποθέτησης ειδικού μπαλονιού – ναύδετου (ρε-

μέντζου) 4

ΟΧΙ ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

4 Εφόσον δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση, αναγράφεται «ΟΧΙ» και στις «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» αναγράφεται «ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ».

ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ



Φύλλο Αστυνομικής Επιθεώρησης – Αρχική (ΦΑΕ 1)
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15. Εγκριτική Απόφαση Επιτροπής άρθρου 35 ΓΚΛ 20,

περί της αγκυροβολίας ιδιόκτητου ή ναυλωμένου πλοίου,

ως σημείου εκκίνησης για τα εκμισθούμενα μ/χ θμα 5

ΟΧΙ ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

16. Εφόσον συντρέχει η προηγούμενη περίπτωση, πιστο-

ποιητικό αναγνωρισμένου από την Ε.Ε. Οργανισμού Επι-

θεώρησης (Νηογνώμονα) ή έκθεση του ΤΚΕΠ, αντίστοιχα

------

17. Βεβαίωση / πράξη του φορέα για την παραχώρηση

χρήσης χώρου επί του αιγιαλού

- Ημερομηνία λήξης: ---------

ΟΧΙ

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.

5 Ομοίως, όπως προηγούμενη υποσημείωση.
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Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α
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 εκτέ-
λεσης πλόων

(για όσα προβλέπεται)

Ημερομηνία λήξης ασφαλιστηρίου
συμβολαίου

(για όσα προβλέπεται)

01 01 Θαλάσσιο μοτοποδήλατο (jet-
ski)

ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ ΤΡ 893 17/6/17 19/6/16

02 01 Θαλάσσιο σκι -------------------------------------- -------------------------------------- --------------------------------------

03 02 Θαλάσσια δαχτυλίδια -------------------------------------- -------------------------------------- --------------------------------------

04 02 Θαλάσσια έλκηθρα -------------------------------------- -------------------------------------- --------------------------------------

06 02 Κανό -------------------------------------- -------------------------------------- 3/7/16

07 01 Θαλάσσιο ποδήλατο -------------------------------------- -------------------------------------- 3/7/16

08 01 Μηχανοκίνητη λέμβο ΣΟΦΙΑ – ΜΑΡΙΑ ΡΟΔΟΥ ΣΡ 1156 21/8/17 15/7/16

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"
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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 ΤΟΝ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟ 6

Αρχικελευστής Λ.Σ. ΚΑΔΜΟΣ Κ.
(Βαθμός Ονοματεπώνυμο)

Λ/Φ ΔΟΥΚΑΣ Κ.
(Βαθμός Ονοματεπώνυμο)

6Δεν 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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Β ΜΕΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ (έλεγχος στο πεδίο)

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 1 ΡΟΔΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 04-04-16

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ
ΣΑΙΝ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ Ε-

ΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υπεύθυνος κατά το νόμο: ΒΑΣΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΘΕΣΗ (ΠΟΣΤΟ) ---------- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ 08/2016/28-3-16

Σημείο θαλάσσιου χώρου (προσδιορι-
ζόμενο με γεωγραφικό στίγμα)

Φ…….
Λ………

Α/Α ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
(Σ.Α.Ε.)

ΝΑΙ/
ΟΧΙ/
Δ.Ε.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ - ΠΑ-
ΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

α) Τα εκμισθούμενα θ.μ.α. βρίσκονται στην καθορισθείσα
θέση (πόστο), η οποία και αναγράφεται στην άδεια εκμί-

σθωσης και έχει αποτυπωθεί στο ΦΑΕ 1
(εφόσον δεν υφίσταται πόστο, καταγράφεται «Δ.Ε.». Εάν στη συνέχεια δο-
θεί πόστο, ελέγχεται επί της ουσίας το σ.α.ε. αυτό και ανάλογα καταγράφε-

ται ΝΑΙ ή ΟΧΙ)

(Άρθρο 22 παρ. 1 ΓΚΛ 20)

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

σης.

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 εν-
διαφερόμενου και έχει αποτυπωθεί στο ΦΑΕ 1

γ) Διαπιστώθηκε η από πλευράς του εκμισθωτή κατάληψη
χώρου επί του αιγιαλού (εκμισθούμενα θμα, οίκημα, σωστι-

κή λέμβος κ.λπ), χωρίς να έχει παραχωρηθεί ο επίμαχος
χώρος σε αυτόν

(Αφής στιγμής παραχωρηθεί νομότυπα ο χώρος, συμπληρώνετε «Δ.Ε.»)

α)
Δ.Ε.

β)
ΝΑΙ

γ)
ΟΧΙ

2.

Διαπιστώθηκε, εντός του χώρου του αιγιαλού (παραχωρού-
μενου για τις ανάγκες του εκμισθωτή ή μη), η διενέργεια πα-
ράλληλης εκμετάλλευσης, π.χ. τοποθέτηση καθισμάτων ή

ανακλίντρων ή μέσων προφύλαξης από τον ήλιο κ.λπ.
(Άρθρο 22 παρ. 14 ΓΚΛ 20)

(εφόσον δεν υφίσταται πόστο, καταγράφεται «Δ.Ε.». Εάν στη συνέχεια δο-
θεί πόστο, ελέγχεται επί της ουσίας το σ.α.ε. αυτό και ανάλογα καταγράφε-

ΝΑΙ

Διαπιστώθηκε παράβαση, που
αφορά στην παράλληλη εκμε-
τάλλευση σε χώρο του αιγια-
λού, ο οποίος ωστόσο δεν έχει

παραχωρηθεί

1 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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ται ΝΑΙ ή ΟΧΙ)

3.

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

α) Τον αιγιαλό

β) Πλωτή εξέδρα

γ) Ναύδετο

δ) Πλοίο

α)

β)
ΝΑΙ

γ)

δ)

Σ 
Ω

 Σ
 Τ

 Ι 
Κ

 Η
   

 Λ
 Ε

 Μ
 Β

 Ο
 Σ

4.

Στο πόστο του εκμισθωτή και επί του αιγιαλού διαπιστώθηκε η
ύπαρξη της μηχανοκίνητης σωστικής λέμβου χρώματος πορτοκα-

λί που έχει δηλώσει ο εκμισθωτής και τα στοιχεία της οποίας έ-
χουν ελεγχθεί κατά τον προέλεγχο

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)

(εφόσον δεν υφίσταται πόστο, καταγράφεται «Δ.Ε.». Εάν στη συνέχεια δο-
θεί πόστο, ελέγχεται επί της ουσίας το σ.α.ε. αυτό και ανάλογα καταγράφε-

ται ΝΑΙ ή ΟΧΙ)

Δ.Ε.

5.

Για την περίπτωση κατά την οποία δεν υφίσταται θέση (πόστο),
διαπιστώθηκε η ύπαρξη της μ/χ σωστικής λέμβου χρώματος πορ-
τοκαλί 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 έκ-
δοση άδειας εκμίσθωσης του ενδιαφερόμενου και έχει απο-

τυπωθεί στο ΦΑΕ 1

ΝΑΙ

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)

ΝΑΙ

7.
Στις πλευρές της λέμβου αναγράφονται με ευδιάκριτα γράμματα

οι ενδείξεις "ΣΩΣΤΙΚΗ ΛΕΜΒΟΣ" και “LIFE ΒΟΑT”.
(Άρθρο 23 παρ. 1 α) ΓΚΛ 20)

ΟΧΙ
Διαπιστώθηκε παράβαση

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)

ΟΧΙ
Διαπιστώθηκε παράβαση

Τ/
Χ 

ΣΚ
Α

Φ
Ο

Σ 
 Γ

ΙΑ
 Ε

ΛΞ
Η

ΕΚ
Μ

ΙΣ
Θ

Ο
ΥΜ

ΕΝ
Ω

Ν
Θ

.Μ
.Α

.

9.

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

(Άρθρο 6 παρ. 1γ) ΓΚΛ 20)

ΟΧΙ

Διαπιστώθηκε παράβαση

10. Σε αμφότερες τις παρειές του φέρεται γραμμένο το όνομά
τους, ο λιμένας και ο αριθμός λεμβολογίου (ή ΒΕΜΣ)

(Άρθρο 5 παρ. β) ΓΚΛ 20)

ΟΧΙ
Διαπιστώθηκε παράβαση

ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ
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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)

ΝΑΙ

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)

ΝΑΙ

13. Διαπιστώθηκε η καλή συντήρηση και η ευπρεπής εμφάνισή
του

(Άρθρο 5 παρ. α) ΓΚΛ 20)

ΝΑΙ

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

ΟΧΙ Διαπιστώθηκε παράβαση

15.
Διαπιστώθηκε η ύπαρξη φορητής συσκευής τεχνητής ανα-

πνοής και ελέγχθηκε η από πλευράς εκμισθωτή κατοχή των α-
παραίτητων και σχετικών με τη χρήση της γνώσεων

(Άρθρο 23 παρ. 1γ) ΓΚΛ 20)

ΟΧΙ Διαπιστώθηκε παράβαση

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)

ΝΑΙ

17.
Διαπιστώθηκε ότι, ο εκμισθωτής έχει τη δυνατότητα να εκδίδει

αποδείξεις παροχής υπηρεσιών
(Άρθρο 23 παρ. 1στ) ΓΚΛ 20)

ΟΧΙ

Έγινε σύσταση στον εκμισθωτή
να εφοδιασθεί με ταμιακή μη-
χανή έκδοσης αποδείξεων. Δεν

βεβαιώθηκε παράβασης, κα-
θώς, δεν εκμίσθωνε εκείνη τη

στιγμή θμα

18.
Διαπιστώθηκε η διατήρηση των εκμισθούμενων θ.μ.α. σε ά-

ριστη κατάσταση
(Άρθρο 23 παρ. 1η) ΓΚΛ 20)

ΝΑΙ

19.
Διαπιστώθηκε η αναγραφή στο χώρο της εγκατάστασης ή

πλησίον αυτής, της λέξης "ΣΧΟΛΗ"
(Άρθρο 23 παρ. 2 ΓΚΛ 20)

ΝΑΙ Διαπιστώθηκε παράβαση

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)

ΝΑΙ

21.

Η απόσταση μεταξύ των θέσεων (πόστων) επί του αιγιαλού
ή των σημείων θαλάσσιου χώρου δραστηριοποίησης δύο
(02) συνεχόμενων εκμισθωτών, διαπιστώθηκε να είναι μι-

κρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων
(Άρθρο 22 παρ. 6 ΓΚΛ 20)

Δ.Ε.
Δεν υπήρχαν συνεχόμενοι εκμι-

σθωτές

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 διαύ-
λου στη μέση, κατά το δυνατόν, της απόστασης και σε συ-

γκεκριμένη θέση

Δ.Ε.
Δεν υπήρχαν συνεχόμενοι εκμι-

σθωτές
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(Άρθρο 27 παρ. 1, 2, 3 ΓΚΛ 20)

23.

α) Διαπιστώθηκε η τοποθέτηση ειδικού μπαλονιού - ναύδε-
του (ρεμέντζου) (χρώματος πορτοκαλί, ελαφράς κα-

τασκευής, σε απόσταση διακοσίων (200) τουλάχιστον μέ-
τρων από την ακτογραμμή) για τη χρησιμοποίησή του από
τον εκμισθωτή ως μέσου εκκίνησης των μηχανοκίνητων μέ-

σων αναψυχής και,

β) σε θετική περίπτωση, διαπιστώθηκε ότι έχει τύχει έγκρι-
σης από την Επιτροπή του άρθρου 35 ΓΚΛ 20 και έχει το-

ποθετηθεί στο καθοριζόμενο από αυτή στίγμα
(Άρθρο 29 παρ. 1 ΓΚΛ 20)

α)
ΟΧΙ

β)
Δ.Ε.

24.

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

και,

β) σε θετική περίπτωση, έχει γίνει σε εγκεκριμένο από την
Επιτροπή του άρθρου 35 στίγμα (θέση) της θάλασσας έ-
μπροσθεν, κατά το δυνατό της, επί της ξηράς, θέσης (πό-

στου) εκμίσθωσης και σε απόσταση διακοσίων (200) μέτρων
τουλάχιστον από την ακτογραμμή 2

(Άρθρο 30 ΓΚΛ 20)

α)
ΟΧΙ

β)
Δ.Ε.

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)

Δ.Ε.

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 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ – ΕΛΕΓΧΟ 3

Αρχικελευστής Λ.Σ. ΚΑΔΜΟΣ Κ.
(Βαθμός Ονοματεπώνυμο)

Λ/Φ ΔΟΥΚΑΣ Κ.
(Βαθμός Ονοματεπώνυμο)

2 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.

3Δεν 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.

ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ
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Γ ΜΕΡΟΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΜΙΣΘΟΥΜΕΝΩΝ Θ.Μ.Α. (έλεγχος στο πεδίο)

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ
1 ΡΟΔΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 04-04-16

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ
ΣΑΙΝ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙ-

ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υπεύθυνος κατά το νόμο: ΒΑΣΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΘΕΣΗ (ΠΟΣΤΟ) ----------------------- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ 08/2016/28-3-16

Σημείο θαλάσσιου χώρου (προσδι-
οριζόμενο με γεωγραφικό στίγμα)

Φ…….
Λ………

Γ2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ (SEA BEETLE, SEA BIKE, SURF-JET, JET-SKI
κ.λπ)

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

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Στην άδεια εκμίσθωσης, περιλαμβάνονται περισσό-
τερα 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 εκμί-
σθωσης προ της δημοσίευσης του ΓΚΛ. 20 στην οποία να υπάρ-
χουν 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. μοτο-
ποδηλάτων, ούτε να αντικαταστήσουν όσα εξ αυτών αποσύρονται
μέχρις ότου ο αριθμός ελαττωθεί στα τρία (03)

ΟΧΙ

2. 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)

ΟΧΙ
Διαπιστώθηκε παράβαση

3. Φέρουν τα φωτιστικά σήματα κινδύνου και τους πυ-
ροσβεστήρες που έχει καθορίσει ο κατασκευαστής

τους ή σε διαφορετική περίπτωση δύο (2) βεγγαλικά
χειρός, ένα (1) καπνογόνο και ένα (1) μικρό πυρο-

σβεστήρα κόνεως
(Άρθρο 10 παρ. 1 σε συνδυασμό με άρθρο 5 παρ. ε και άρθρο 4

παρ. 4 ΓΚΛ 20)

ΟΧΙ

Διαπιστώθηκε παράβαση

4. Ο εκμισθωτής διαθέτει σύστημα αυτόματης σβέσης
των θαλασσίων μοτοποδηλάτων από απόσταση του-
λάχιστον χιλίων (1.000) μέτρων (CONTROL PANEL)

(Άρθρο 10 παρ. 6 ΓΚΛ 20)

ΝΑΙ

1 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.

ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ
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5. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη σε πλήρη λειτουργία συστή-
ματος αυτόματης ακινητοποίησής τους (QUICK

STOP) για τη σβέση της μηχανής, όταν ο χειριστής
τους πέσει στη θάλασσα

(Άρθρο 10 παρ. 2δ) ΓΚΛ 20)

ΝΑΙ

6. Τα υπό εκμίσθωση θαλ. μοτοποδήλατα έφεραν εξω-
τερικές έλικες

(Άρθρο 10 παρ. 2ζ) ΓΚΛ 20)

ΝΑΙ

7. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη ατομικών σωσιβίων ζωνών.
(Άρθρο 10 παρ. 2θ) ΓΚΛ 20)

ΝΑΙ

8. Η εκκίνηση/επιστροφή τους διενεργείται από/προς

α. την πλωτή εξέδρα του άρθρου 28.

β. το ειδικό μπαλόνι - ναύδετο (ρεμέντζο) του άρθρου
29.

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

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

(Άρθρο 10 παρ. 10 ΓΚΛ 20)

α)
ΝΑΙ

β)

γ)

δ)

ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ



Φύλλο Αστυνομικής Επιθεώρησης – Αρχική (ΦΑΕ 1) – Γ ΜΕΡΟΣ / Γ1 1

Γ ΜΕΡΟΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΜΙΣΘΟΥΜΕΝΩΝ Θ.Μ.Α. (έλεγχος στο πεδίο)

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 1 ΡΟΔΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 15-04-16

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ
ΣΑΙΝ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ Ε-

ΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υπεύθυνος κατά το νόμο: ΒΑΣΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΘΕΣΗ (ΠΟΣΤΟ) ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟ-
ΛΥΜΠΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ 08/2016/7-4-16

Σημείο θαλάσσιου χώρου (προσδιορι-
ζόμενο με γεωγραφικό στίγμα)

Φ…….
Λ………

Γ3 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ – ΕΛΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ

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

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη κατάλληλης ατομικής σωσίβιας
ζώνης για τον ασκούμενο στο σκι (σκιέρ)

(Άρθρο 6 παρ. 1α) ΓΚΛ 20)

Δεν στοιχειοθετείται παράβαση σε περίπτωση έλλειψής της, εκτός εάν
κατά τη διενεργούμενη επιθεώρηση διαπιστωθεί η εκμίσθωσή του χωρίς

την ατομική σωσίβια ζώνη.

Γίνεται σύσταση στον εκμισθωτή για συμμόρφωση

ΝΑΙ

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

Δεν στοιχειοθετείται παράβαση σε περίπτωση διαπίστωσης, εκτός εάν
κατά τη διενεργούμενη επιθεώρηση διαπιστωθεί η εκμίσθωσή του με τη

χρήση φουσκωτών σωσιβίων.

Γίνεται σύσταση στον εκμισθωτή για συμμόρφωση

ΝΑΙ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ

3. Το σχοινί έλξης έχει

α) μήκος μεγαλύτερο από 23 μέτρα,

β) η διατομή είναι τουλάχιστον 8 χιλιοστόμετρα 1 και

γ) έχει τη δυνατότητα να επιπλέει στη θάλασσα.
(Άρθρο 6 παρ. 1δ) ΓΚΛ 20)

Δεν στοιχειοθετείται παράβαση σε περίπτωση διαπίστωσης, εκτός εάν
κατά τη διενεργούμενη επιθεώρηση διαπιστωθεί η εκμίσθωσή του με τη

διαπιστωθείσα παρατήρηση.

Γίνεται σύσταση στον εκμισθωτή για συμμόρφωση

α)
ΝΑΙ
β)
ΝΑΙ
γ)
ΝΑΙ

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 σκά-

ΝΑΙ

1 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.

ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ



Φύλλο Αστυνομικής Επιθεώρησης – Αρχική (ΦΑΕ 1) – Γ ΜΕΡΟΣ / Γ1 2

φους. Εάν αυτό είναι εφικτό, ελέγχεται, άλλως, διενεργείται οπτικός
έλεγχος για τυχόν φθορές.

Δεν στοιχειοθετείται παράβαση σε περίπτωση διαπίστωσης, εκτός εάν
κατά τη διενεργούμενη επιθεώρηση διαπιστωθεί η εκμίσθωσή του με τη

διαπιστωθείσα παρατήρηση.

Γίνεται σύσταση στον εκμισθωτή για συμμόρφωση

5. Τα πέδιλα του σκι είναι ικανά να επιπλέουν και δεν υπάρ-
χουν περιττά αιχμηρά ή προεξέχοντα τμήματα, από μέ-
ταλλα, ξύλο ή άλλο υλικό που θα μπορούσαν να προκα-
λέσουν τραύμα στον ασκούμενο (σκιέρ) εφόσον αυτός
κατά την πτώση του έλθει σε επαφή με αυτά (πέδιλα)

(Άρθρο 6 παρ. 1στ) ΓΚΛ 20)

Δεν στοιχειοθετείται παράβαση σε περίπτωση διαπίστωσης, εκτός εάν
κατά τη διενεργούμενη επιθεώρηση διαπιστωθεί η εκμίσθωσή του με τη

διαπιστωθείσα παρατήρηση.

Γίνεται σύσταση στον εκμισθωτή για συμμόρφωση

ΝΑΙ

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

(Άρθρο 6 παρ. 6 ΓΚΛ 20)

ΝΑΙ

1 Ο έλεγχος της διατομής γίνεται εφόσον αυτό είναι εφικτό. Είτε γίνει ο έλεγχος είτε όχι, δεν χρειάζεται ειδική αναφορά στο πεδίο
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ», παρά μόνον εάν διαπιστωθεί παράβαση. Το ίδιο ισχύει και για το γ).

ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ



Φύλλο Αστυνομικής Επιθεώρησης – Αρχική (ΦΑΕ 1) – Γ ΜΕΡΟΣ / Γ4 1

Γ ΜΕΡΟΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΜΙΣΘΟΥΜΕΝΩΝ Θ.Μ.Α. (έλεγχος στο πεδίο)

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 1 ΡΟΔΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 15-04-16

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ
ΣΑΙΝ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙ-

ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υπεύθυνος κατά το νόμο: ΒΑΣΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΘΕΣΗ (ΠΟΣΤΟ) ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟ-
ΛΥΜΠΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ 08/2016/7-4-16

Σημείο θαλάσσιου χώρου (προσδιορι-
ζόμενο με γεωγραφικό στίγμα)

Φ…….
Λ………

Γ4 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ – ΕΛΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΟΥ

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

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

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

ΝΑΙ

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

(Άρθρο 9 παρ. 3 δεύτερο εδάφιο ΓΚΛ 20)

ΟΧΙ Διαπιστώθηκε παράβαση

3. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη κατάλληλης ατομικής σωσίβιας
(Άρθρο 9 παρ. 1,2 ΓΚΛ 20) ΝΑΙ

4. Διαπιστώθηκε η χρησιμοποίηση φουσκωτών σωσιβίων (Άρ-
θρο 9 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο ΓΚΛ 20) ΟΧΙ

5. Το σχοινί της έλξης, είναι σύμφωνο με τις κατασκευαστικές
προδιαγραφές και έχει τη δυνατότητα να επιπλέει στη θά-

λασσα
(Άρθρο 9 παρ. 4 ΓΚΛ 20)

ΝΑΙ

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 δη-
μιουργείται 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.

ΝΑΙ

7. Η εκκίνηση/επιστροφή του από/προς την ακτή διενεργείται ΝΑΙ

1 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.

ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ



Φύλλο Αστυνομικής Επιθεώρησης – Αρχική (ΦΑΕ 1) – Γ ΜΕΡΟΣ / Γ4 2

εντός του οριοθετημένου διαύλου του άρθρου 27.
(Άρθρο 9 παρ. 13 ΓΚΛ 20)

ΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν στοιχειοθετείται παράβαση σε περίπτωση απλής έλλειψης ή / και διαπίστωσης κακής κατάστασης κάποιου από τα σ.α.ε. για τα
οποία από τις κείμενες διατάξεις επιβάλλεται η ύπαρξή τους και η άριστη κατάστασή τους κατά την εκμίσθωση, εκτός εάν κατά τη διενεργούμενη επιθεώρηση
διαπιστωθεί η εκμίσθωση του θμα χωρίς το συγκεκριμένο σ.α.ε. ή χρησιμοποιώντας αυτό ενώ είναι ακατάλληλο. Γίνεται σύσταση στον εκμισθωτή για
συμμόρφωση

ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ



Φύλλο Αστυνομικής Επιθεώρησης – Αρχική (ΦΑΕ 1) – Γ ΜΕΡΟΣ / Γ5 1

Γ ΜΕΡΟΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΜΙΣΘΟΥΜΕΝΩΝ Θ.Μ.Α. (έλεγχος στο πεδίο)

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 1 ΡΟΔΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 15-04-16

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ
ΣΑΙΝ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙ-

ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υπεύθυνος κατά το νόμο: ΒΑΣΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΘΕΣΗ (ΠΟΣΤΟ) ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟ-
ΛΥΜΠΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ 08/2016/7-4-16

Σημείο θαλάσσιου χώρου (προσδιορι-
ζόμενο με γεωγραφικό στίγμα)

Φ…….
Λ………

Γ5 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ – ΕΛΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΛΚΗΘΡΟΥ

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

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

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

ΝΑΙ

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

(Άρθρο 8 παρ. 3 δεύτερο εδάφιο ΓΚΛ 20)

ΟΧΙ Διαπιστώθηκε παράβαση

3. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη κατάλληλης ατομικής σωσίβιας
(Άρθρο 8 παρ. 1 ΓΚΛ 20) ΝΑΙ

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

ΟΧΙ

5. Το σχοινί της έλξης, είναι σύμφωνο με τις κατασκευαστικές
προδιαγραφές και έχει τη δυνατότητα να επιπλέει στη θά-

λασσα
(Άρθρο 8 παρ. 4 ΓΚΛ 20)

ΝΑΙ

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 δη-
μιουργείται 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.

ΝΑΙ

7. Η εκκίνηση/επιστροφή του από/προς την ακτή διενεργείται ΝΑΙ

1 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.

ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ



Φύλλο Αστυνομικής Επιθεώρησης – Αρχική (ΦΑΕ 1) – Γ ΜΕΡΟΣ / Γ5 2

εντός του οριοθετημένου διαύλου του άρθρου 27.
(Άρθρο 8 παρ. 13 ΓΚΛ 20)

ΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν στοιχειοθετείται παράβαση σε περίπτωση απλής έλλειψης ή / και διαπίστωσης κακής κατάστασης κάποιου από τα σ.α.ε. για τα
οποία από τις κείμενες διατάξεις επιβάλλεται η ύπαρξή τους και η άριστη κατάστασή τους κατά την εκμίσθωση, εκτός εάν κατά τη διενεργούμενη επιθεώρηση
διαπιστωθεί η εκμίσθωση του θμα χωρίς το συγκεκριμένο σ.α.ε. ή χρησιμοποιώντας αυτό ενώ είναι ακατάλληλο. Γίνεται σύσταση στον εκμισθωτή για
συμμόρφωση

ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ



Φύλλο Αστυνομικής Επιθεώρησης – Αρχική (ΦΑΕ 1) – Γ ΜΕΡΟΣ / Γ1 1

Γ ΜΕΡΟΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΜΙΣΘΟΥΜΕΝΩΝ Θ.Μ.Α. (έλεγχος στο πεδίο)

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 1 ΡΟΔΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 15-04-16

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ
ΣΑΙΝ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ Ε-

ΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υπεύθυνος κατά το νόμο: ΒΑΣΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΘΕΣΗ (ΠΟΣΤΟ) ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟ-
ΛΥΜΠΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ 08/2016/7-4-16

Σημείο θαλάσσιου χώρου (προσδιορι-
ζόμενο με γεωγραφικό στίγμα)

Φ…….
Λ………

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)

ΝΑΙ

2. Η εκκίνηση/επιστροφή τους από/προς την ακτή διενεργεί-
ται εντός του οριοθετημένου διαύλου του άρθρου 27.

(Άρθρο 20 παρ. 5 ΓΚΛ 20) ΝΑΙ

1 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.

ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ



Φύλλο Αστυνομικής Επιθεώρησης – Αρχική (ΦΑΕ 1)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΥΡΩΝ – Προσάρτημα 1 1

ΦΥΛΛΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (Φ.Α.Ε.) – ΕΚΜΙΣΘΟΥΜΕΝΑ ΘΑΛ. ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Α Ρ Χ Ι Κ Η    Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ H - Φ.Α.Ε. 1 – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 1 ΡΟΔΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΑΕ 07-04-16

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ 2
ΣΑΙΝ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙ-

ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υπεύθυνος κατά το νόμο: ΒΑΣΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΘΕΣΗ (ΠΟΣΤΟ)

ΠΑΡΑΛΙΑ

ΚΟΛΥΜΠΙΑ

Σημείο θαλάσσιου χώρου (προσ-
διοριζόμενο με γεωγραφικό στίγ-

μα)
(αναγράφεται και η ονομασία της παραλίας)

Φ………
Λ………..

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ 3

08/2016/7-04-16 Σημείο (χώρος - θέση) εκκί-
νησης των μηχανοκίνητων

θ.μ.α. (από τον αιγιαλό, εφό-
σον υφίσταται, πλωτή εξέ-

δρα, ναύδετο, πλοίο)

Πλωτή εξέδρα

Α ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
Προέλεγχος εγγράφων - παραστατικών στοιχείων

Έγινε προέλεγχος της επιχείρησης κατά το μέρος που αφορά στα
ακόλουθα:

ΝΑΙ / ΟΧΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ -
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Άδεια εκμίσθωσης της επιχείρησης σε ισχύ

Ημερομηνία λήξης: 7/4/17
ΝΑΙ

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

Ημερομηνία λήξης: 03/07/17
ΝΑΙ

ΣΩ
ΣΤ

ΙΚ
Η

 Λ
ΕΜ

Β
Ο

Σ 3. Άδεια εκτέλεσης πλόων- Ημερομηνία λήξης: 05/05/17

Στοιχεία σωστικής λέμβου: ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ

ΡΟΔΟΥ ΛΡ 3493

ΝΑΙ

4. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο- Ημερομηνία λήξης: 13/05/17 ΝΑΙ

1 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.

2 Αναγράφονται τα στοιχεία του φυσικού προσώπου, για την περίπτωση κατά την οποία η άδεια εκμίσθωσης (ή βεβαίωση κατά τα
οριζόμενα στην με Α.Φακ.: 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.

Τα προαναφερόμενα ισχύουν κατ΄ αναλογία και για την περίπτωση που η άδεια εκμίσθωσης έχει εκδοθεί στο όνομα ξενοδοχειακής
μονάδας.

3 Θα αναγράφονται ο Αριθμός Πρωτοκόλλου και η ημερομηνία έκδοσης της άδειας.

Φύλλο Αστυνομικής Επιθεώρησης – Αρχική (ΦΑΕ 1)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΥΡΩΝ – Προσάρτημα 1 1

ΦΥΛΛΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (Φ.Α.Ε.) – ΕΚΜΙΣΘΟΥΜΕΝΑ ΘΑΛ. ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Α Ρ Χ Ι Κ Η    Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ H - Φ.Α.Ε. 1 – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 1 ΡΟΔΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΑΕ 07-04-16

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ 2
ΣΑΙΝ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙ-

ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υπεύθυνος κατά το νόμο: ΒΑΣΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΘΕΣΗ (ΠΟΣΤΟ)

ΠΑΡΑΛΙΑ

ΚΟΛΥΜΠΙΑ

Σημείο θαλάσσιου χώρου (προσ-
διοριζόμενο με γεωγραφικό στίγ-

μα)
(αναγράφεται και η ονομασία της παραλίας)

Φ………
Λ………..

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ 3

08/2016/7-04-16 Σημείο (χώρος - θέση) εκκί-
νησης των μηχανοκίνητων

θ.μ.α. (από τον αιγιαλό, εφό-
σον υφίσταται, πλωτή εξέ-

δρα, ναύδετο, πλοίο)

Πλωτή εξέδρα

Α ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
Προέλεγχος εγγράφων - παραστατικών στοιχείων

Έγινε προέλεγχος της επιχείρησης κατά το μέρος που αφορά στα
ακόλουθα:

ΝΑΙ / ΟΧΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ -
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Άδεια εκμίσθωσης της επιχείρησης σε ισχύ

Ημερομηνία λήξης: 7/4/17
ΝΑΙ

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

Ημερομηνία λήξης: 03/07/17
ΝΑΙ

ΣΩ
ΣΤ

ΙΚ
Η

 Λ
ΕΜ

Β
Ο

Σ 3. Άδεια εκτέλεσης πλόων- Ημερομηνία λήξης: 05/05/17

Στοιχεία σωστικής λέμβου: ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ

ΡΟΔΟΥ ΛΡ 3493

ΝΑΙ

4. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο- Ημερομηνία λήξης: 13/05/17 ΝΑΙ

1 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.

2 Αναγράφονται τα στοιχεία του φυσικού προσώπου, για την περίπτωση κατά την οποία η άδεια εκμίσθωσης (ή βεβαίωση κατά τα
οριζόμενα στην με Α.Φακ.: 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.

Τα προαναφερόμενα ισχύουν κατ΄ αναλογία και για την περίπτωση που η άδεια εκμίσθωσης έχει εκδοθεί στο όνομα ξενοδοχειακής
μονάδας.

3 Θα αναγράφονται ο Αριθμός Πρωτοκόλλου και η ημερομηνία έκδοσης της άδειας.

Φύλλο Αστυνομικής Επιθεώρησης – Αρχική (ΦΑΕ 1)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΥΡΩΝ – Προσάρτημα 1 1

ΦΥΛΛΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (Φ.Α.Ε.) – ΕΚΜΙΣΘΟΥΜΕΝΑ ΘΑΛ. ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Α Ρ Χ Ι Κ Η    Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ H - Φ.Α.Ε. 1 – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 1 ΡΟΔΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΑΕ 07-04-16

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ 2
ΣΑΙΝ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙ-

ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υπεύθυνος κατά το νόμο: ΒΑΣΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΘΕΣΗ (ΠΟΣΤΟ)

ΠΑΡΑΛΙΑ

ΚΟΛΥΜΠΙΑ

Σημείο θαλάσσιου χώρου (προσ-
διοριζόμενο με γεωγραφικό στίγ-

μα)
(αναγράφεται και η ονομασία της παραλίας)

Φ………
Λ………..

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ 3

08/2016/7-04-16 Σημείο (χώρος - θέση) εκκί-
νησης των μηχανοκίνητων

θ.μ.α. (από τον αιγιαλό, εφό-
σον υφίσταται, πλωτή εξέ-

δρα, ναύδετο, πλοίο)

Πλωτή εξέδρα

Α ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
Προέλεγχος εγγράφων - παραστατικών στοιχείων

Έγινε προέλεγχος της επιχείρησης κατά το μέρος που αφορά στα
ακόλουθα:

ΝΑΙ / ΟΧΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ -
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Άδεια εκμίσθωσης της επιχείρησης σε ισχύ

Ημερομηνία λήξης: 7/4/17
ΝΑΙ

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

Ημερομηνία λήξης: 03/07/17
ΝΑΙ

ΣΩ
ΣΤ

ΙΚ
Η

 Λ
ΕΜ

Β
Ο

Σ 3. Άδεια εκτέλεσης πλόων- Ημερομηνία λήξης: 05/05/17

Στοιχεία σωστικής λέμβου: ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ

ΡΟΔΟΥ ΛΡ 3493

ΝΑΙ

4. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο- Ημερομηνία λήξης: 13/05/17 ΝΑΙ

1 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.

2 Αναγράφονται τα στοιχεία του φυσικού προσώπου, για την περίπτωση κατά την οποία η άδεια εκμίσθωσης (ή βεβαίωση κατά τα
οριζόμενα στην με Α.Φακ.: 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.

Τα προαναφερόμενα ισχύουν κατ΄ αναλογία και για την περίπτωση που η άδεια εκμίσθωσης έχει εκδοθεί στο όνομα ξενοδοχειακής
μονάδας.

3 Θα αναγράφονται ο Αριθμός Πρωτοκόλλου και η ημερομηνία έκδοσης της άδειας.

ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ
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6. Ημερομηνία έκδοσης: 30/04/05
Ημερομηνία λήξης: 30/04/45

ΝΑΙ
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7. Άδεια προπονητή θαλάσσιου σκι οποιασδήποτε κατη-

γορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ).

Ημερομηνία λήξης: 03/07/17

ΝΑΙ

Η άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους έχει εκδοθεί τουλά-

χιστον πριν από δύο χρόνια.

ΝΑΙ

8. Πτυχίο ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα στο θαλάσσιο σκι.

Ημερομηνία λήξης:

-----

Η άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους έχει εκδοθεί τουλά-

χιστον πριν από ένα χρόνο.

-----

9. Άδεια εκπαιδευτή θαλάσσιου σκι.

Ημερομηνία λήξης:

-----
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Α 10. Άδεια εκτέλεσης πλόων- Ημερομηνία λήξης: 05/05/17

Στοιχεία τ/χ σκάφους: ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΟΔΟΥ ΛΡ

4714

ΝΑΙ

11. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο- Ημερομηνία λήξης: 13/05/17 ΝΑΙ

12. Πίνακας με τις τιμές εκμίσθωσης, θεωρημένος από τη

Λιμενική Αρχή
ΝΑΙ

13. Άδεια πλωτής εξέδρας. Ημερομηνία λήξης: 05/05/17 ΝΑΙ

14. Εγκριτική Απόφαση Επιτροπής άρθρου 35 ΓΚΛ 20,

περί της τοποθέτησης ειδικού μπαλονιού – ναύδετου (ρε-

μέντζου) 4

ΟΧΙ ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

4 Εφόσον δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση, αναγράφεται «ΟΧΙ» και στις «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» αναγράφεται «ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ».

ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ
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15. Εγκριτική Απόφαση Επιτροπής άρθρου 35 ΓΚΛ 20,

περί της αγκυροβολίας ιδιόκτητου ή ναυλωμένου πλοίου,

ως σημείου εκκίνησης για τα εκμισθούμενα μ/χ θμα 5

ΟΧΙ ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

16. Εφόσον συντρέχει η προηγούμενη περίπτωση, πιστο-

ποιητικό αναγνωρισμένου από την Ε.Ε. Οργανισμού Επι-

θεώρησης (Νηογνώμονα) ή έκθεση του ΤΚΕΠ, αντίστοιχα

------

17. Βεβαίωση / πράξη του φορέα για την παραχώρηση

χρήσης χώρου επί του αιγιαλού

- Ημερομηνία λήξης: 7/4/17

ΝΑΙ

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.

5 Ομοίως, όπως προηγούμενη υποσημείωση.

ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ



Φύλλο Αστυνομικής Επιθεώρησης – Αρχική (ΦΑΕ 1)
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Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α
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 εκτέ-
λεσης πλόων

(για όσα προβλέπεται)

Ημερομηνία λήξης ασφαλιστηρίου
συμβολαίου

(για όσα προβλέπεται)

01 01 Θαλάσσιο μοτοποδήλατο (jet-
ski)

ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ ΤΡ 893 17/6/17 19/6/16

02 01 Θαλάσσιο σκι -------------------------------------- -------------------------------------- --------------------------------------

03 02 Θαλάσσια δαχτυλίδια -------------------------------------- -------------------------------------- --------------------------------------

04 02 Θαλάσσια έλκηθρα -------------------------------------- -------------------------------------- --------------------------------------

06 02 Κανό -------------------------------------- -------------------------------------- 3/7/16

07 01 Θαλάσσιο ποδήλατο -------------------------------------- -------------------------------------- 3/7/16

08 01 Μηχανοκίνητη λέμβο ΣΟΦΙΑ – ΜΑΡΙΑ ΡΟΔΟΥ ΣΡ 1156 21/8/17 15/7/16

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"

ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ
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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 ΤΟΝ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟ 6

Αρχικελευστής Λ.Σ. ΚΑΡΑΠΗΣ
(Βαθμός Ονοματεπώνυμο)

Λ/Φ ΗΛΙΚΑΣ Σ.
(Βαθμός Ονοματεπώνυμο)

6Δεν 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.

ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ



Προσάρτημα 2
Μελέτη Περίπτωσης- Εικονική Τακτική

Επιθεώρηση σε νόμιμη επιχείρηση
εκμίσθωσης θμα

ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ



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.
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Ο
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Γ΄

(Υπογραφή)
(Βαθμός Ονοματεπώνυμο) (Υπογραφή)

(Βαθμός Ονοματεπώνυμο)
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ΜΕΡΟΣ Γ΄: Γ2 => 6 / Γ3=>2/  Γ4=>2/ Γ5=> 2

Drakoulis
Typewritten text
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΜΕΡΟΣ Β΄: =>1 Υπάρχουν θμα τόσο επί του καθορισθέντος πόστου, όσο και στο σημείο του θαλάσσιου χώρου που έχει δηλωθεί.

Drakoulis
Typewritten text
                       

Drakoulis
Typewritten text
Επικελευστής ΛΣ ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ Κ.

Drakoulis
Typewritten text
ΛΦ ΔΟΥΚΑΣ Κ.

Drakoulis
Pencil

Drakoulis
Pencil

Drakoulis
Typewritten text
2. ΝΑΙ

Drakoulis
Typewritten text
08/2016/7-04-16

Drakoulis
Typewritten text
15-04-2016

Drakoulis
Pencil

Drakoulis
Typewritten text
ΛΦ ΔΟΥΚΑΣ Κ.

Drakoulis
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Αρχικελευστής ΛΣ ΚΑΔΜΟΣ Κ.

Drakoulis
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Drakoulis
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ΣΑΙΝ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Drakoulis
Typewritten text
5. ΝΑΙ

Drakoulis
Oval

Administrator
Typewritten text
Παρ.

Drakoulis
Oval

Administrator
Typewritten text
Παρ.

Drakoulis
Typewritten text
2. ΝΑΙ
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ΦΥΛΛΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (Φ.Α.Ε.) – ΕΚΜΙΣΘΟΥΜΕΝΑ ΘΑΛ. ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Τ Α Κ Τ Ι Κ Η    Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ H – Β ΜΕΡΟΣ

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 1 ΡΟΔΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 15-04-16

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ
ΣΑΙΝ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ Ε-

ΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υπεύθυνος κατά το νόμο: ΒΑΣΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΘΕΣΗ (ΠΟΣΤΟ) ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟ-
ΛΥΜΠΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ 08/2016/7-4-16

Σημείο θαλάσσιου χώρου (προσδιορι-
ζόμενο με γεωγραφικό στίγμα)

Φ…….
Λ………

Α/Α ΣΗΜΕΙΑ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
(Σ.Α.Ε.)

ΝΑΙ/
ΟΧΙ/
Δ.Ε.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ - ΠΑ-
ΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

α) Τα εκμισθούμενα θ.μ.α. βρίσκονται στην καθορισθείσα
θέση (πόστο), η οποία και αναγράφεται στην άδεια εκμί-

σθωσης και έχει αποτυπωθεί στο ΦΑΕ 1
(εφόσον δεν υφίσταται πόστο, καταγράφεται «Δ.Ε.». Εάν στη συνέχεια δο-
θεί πόστο, ελέγχεται επί της ουσίας το σ.α.ε. αυτό και ανάλογα καταγράφε-

ται ΝΑΙ ή ΟΧΙ)

(Άρθρο 22 παρ. 1 ΓΚΛ 20)

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

σης.

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 εν-
διαφερόμενου και έχει αποτυπωθεί στο ΦΑΕ 1

γ) Διαπιστώθηκε η από πλευράς του εκμισθωτή κατάληψη
χώρου επί του αιγιαλού (εκμισθούμενα θμα, οίκημα, σωστι-

κή λέμβος κ.λπ), χωρίς να έχει παραχωρηθεί ο επίμαχος
χώρος σε αυτόν

(Αφής στιγμής παραχωρηθεί νομότυπα ο χώρος, συμπληρώνετε «Δ.Ε.»)

α)
ΝΑΙ

β)
ΝΑΙ

γ)
Δ.Ε.

Διαπιστώθηκε να υπάρχουν θμα
τόσο επί του καθορισθέντος πό-

στου, όσο και στο σημείο του
θαλάσσιου χώρου που έχει δη-

λωθεί

2.

Διαπιστώθηκε, εντός του παραχωρούμενου χώρου του αιγι-
αλού για τις ανάγκες του εκμισθωτή, η διενέργεια παράλλη-
λης εκμετάλλευσης, π.χ. τοποθέτηση καθισμάτων ή ανακλί-

ντρων ή μέσων προφύλαξης από τον ήλιο κ.λπ.
(Άρθρο 22 παρ. 14 ΓΚΛ 20)

ΝΑΙ

Διαπιστώθηκε παράβαση

1 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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Α/Α ΣΗΜΕΙΑ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
(Σ.Α.Ε.)

ΝΑΙ/
ΟΧΙ/
Δ.Ε.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ - ΠΑ-
ΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

α) Τα εκμισθούμενα θ.μ.α. βρίσκονται στην καθορισθείσα
θέση (πόστο), η οποία και αναγράφεται στην άδεια εκμί-

σθωσης και έχει αποτυπωθεί στο ΦΑΕ 1
(εφόσον δεν υφίσταται πόστο, καταγράφεται «Δ.Ε.». Εάν στη συνέχεια δο-
θεί πόστο, ελέγχεται επί της ουσίας το σ.α.ε. αυτό και ανάλογα καταγράφε-

ται ΝΑΙ ή ΟΧΙ)

(Άρθρο 22 παρ. 1 ΓΚΛ 20)

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

σης.

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 εν-
διαφερόμενου και έχει αποτυπωθεί στο ΦΑΕ 1

γ) Διαπιστώθηκε η από πλευράς του εκμισθωτή κατάληψη
χώρου επί του αιγιαλού (εκμισθούμενα θμα, οίκημα, σωστι-

κή λέμβος κ.λπ), χωρίς να έχει παραχωρηθεί ο επίμαχος
χώρος σε αυτόν

(Αφής στιγμής παραχωρηθεί νομότυπα ο χώρος, συμπληρώνετε «Δ.Ε.»)

α)
ΝΑΙ

β)
ΝΑΙ

γ)
Δ.Ε.

Διαπιστώθηκε να υπάρχουν θμα
τόσο επί του καθορισθέντος πό-

στου, όσο και στο σημείο του
θαλάσσιου χώρου που έχει δη-

λωθεί

2.

Διαπιστώθηκε, εντός του παραχωρούμενου χώρου του αιγι-
αλού για τις ανάγκες του εκμισθωτή, η διενέργεια παράλλη-
λης εκμετάλλευσης, π.χ. τοποθέτηση καθισμάτων ή ανακλί-

ντρων ή μέσων προφύλαξης από τον ήλιο κ.λπ.
(Άρθρο 22 παρ. 14 ΓΚΛ 20)

ΝΑΙ

Διαπιστώθηκε παράβαση

1 Αναγράφεται η Λιμενική Αρχή. Για την περίπτωση Λ/Σ ή Λ/Τ, θα αναγράφεται ο Λιμενικός Σταθμός ή το Λιμενικό Τμήμα και η
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Α/Α ΣΗΜΕΙΑ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
(Σ.Α.Ε.)

ΝΑΙ/
ΟΧΙ/
Δ.Ε.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ - ΠΑ-
ΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

α) Τα εκμισθούμενα θ.μ.α. βρίσκονται στην καθορισθείσα
θέση (πόστο), η οποία και αναγράφεται στην άδεια εκμί-

σθωσης και έχει αποτυπωθεί στο ΦΑΕ 1
(εφόσον δεν υφίσταται πόστο, καταγράφεται «Δ.Ε.». Εάν στη συνέχεια δο-
θεί πόστο, ελέγχεται επί της ουσίας το σ.α.ε. αυτό και ανάλογα καταγράφε-

ται ΝΑΙ ή ΟΧΙ)

(Άρθρο 22 παρ. 1 ΓΚΛ 20)

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

σης.

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 εν-
διαφερόμενου και έχει αποτυπωθεί στο ΦΑΕ 1

γ) Διαπιστώθηκε η από πλευράς του εκμισθωτή κατάληψη
χώρου επί του αιγιαλού (εκμισθούμενα θμα, οίκημα, σωστι-

κή λέμβος κ.λπ), χωρίς να έχει παραχωρηθεί ο επίμαχος
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α)
ΝΑΙ

β)
ΝΑΙ

γ)
Δ.Ε.

Διαπιστώθηκε να υπάρχουν θμα
τόσο επί του καθορισθέντος πό-

στου, όσο και στο σημείο του
θαλάσσιου χώρου που έχει δη-

λωθεί

2.

Διαπιστώθηκε, εντός του παραχωρούμενου χώρου του αιγι-
αλού για τις ανάγκες του εκμισθωτή, η διενέργεια παράλλη-
λης εκμετάλλευσης, π.χ. τοποθέτηση καθισμάτων ή ανακλί-

ντρων ή μέσων προφύλαξης από τον ήλιο κ.λπ.
(Άρθρο 22 παρ. 14 ΓΚΛ 20)

ΝΑΙ

Διαπιστώθηκε παράβαση

1 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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3.

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

α) Τον αιγιαλό

β) Πλωτή εξέδρα

γ) Ναύδετο

δ) Πλοίο

α)

β)
ΝΑΙ

γ)

δ)

Σ 
Ω

 Σ
 Τ

 Ι 
Κ

 Η
   

 Λ
 Ε

 Μ
 Β

 Ο
 Σ

4.

Στο πόστο του εκμισθωτή και επί του αιγιαλού διαπιστώθηκε η
ύπαρξη της μηχανοκίνητης σωστικής λέμβου χρώματος πορτοκα-

λί που έχει δηλώσει ο εκμισθωτής και τα στοιχεία της οποίας έ-
χουν ελεγχθεί κατά τον προέλεγχο

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)

(εφόσον δεν υφίσταται πόστο, καταγράφεται «Δ.Ε.». Εάν στη συνέχεια δο-
θεί πόστο, ελέγχεται επί της ουσίας το σ.α.ε. αυτό και ανάλογα καταγράφε-

ται ΝΑΙ ή ΟΧΙ)

ΝΑΙ

5.

Για την περίπτωση κατά την οποία δεν υφίσταται θέση (πόστο),
διαπιστώθηκε η ύπαρξη της μ/χ σωστικής λέμβου χρώματος πορ-
τοκαλί 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 έκ-
δοση άδειας εκμίσθωσης του ενδιαφερόμενου και έχει απο-

τυπωθεί στο ΦΑΕ 1

Δ.Ε.

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)

ΝΑΙ

7.
Στις πλευρές της λέμβου αναγράφονται με ευδιάκριτα γράμματα

οι ενδείξεις "ΣΩΣΤΙΚΗ ΛΕΜΒΟΣ" και “LIFE ΒΟΑT”.
(Άρθρο 23 παρ. 1 α) ΓΚΛ 20)

ΝΑΙ

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)

ΝΑΙ

Τ/
Χ 

ΣΚ
Α

Φ
Ο

Σ 
 Γ

ΙΑ
 Ε

ΛΞ
Η

ΕΚ
Μ

ΙΣ
Θ

Ο
ΥΜ

ΕΝ
Ω

Ν
Θ

.Μ
.Α

.

9.

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

(Άρθρο 6 παρ. 1γ) ΓΚΛ 20)

ΟΧΙ

Διαπιστώθηκε παράβαση

10. Σε αμφότερες τις παρειές του φέρεται γραμμένο το όνομά
τους, ο λιμένας και ο αριθμός λεμβολογίου (ή ΒΕΜΣ)

(Άρθρο 5 παρ. β) ΓΚΛ 20)

ΝΑΙ
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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)

ΝΑΙ

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)

ΝΑΙ

13. Διαπιστώθηκε η καλή συντήρηση και η ευπρεπής εμφάνισή
του

(Άρθρο 5 παρ. α) ΓΚΛ 20)

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

15.
Διαπιστώθηκε η ύπαρξη φορητής συσκευής τεχνητής ανα-

πνοής και ελέγχθηκε η από πλευράς εκμισθωτή κατοχή των α-
παραίτητων και σχετικών με τη χρήση της γνώσεων

(Άρθρο 23 παρ. 1γ) ΓΚΛ 20)

ΝΑΙ

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)

ΝΑΙ

17.
Διαπιστώθηκε ότι, ο εκμισθωτής έχει τη δυνατότητα να εκδίδει

αποδείξεις παροχής υπηρεσιών
(Άρθρο 23 παρ. 1στ) ΓΚΛ 20)

ΝΑΙ

18.
Διαπιστώθηκε η διατήρηση των εκμισθούμενων θ.μ.α. σε ά-

ριστη κατάσταση
(Άρθρο 23 παρ. 1η) ΓΚΛ 20)

ΝΑΙ

19.
Διαπιστώθηκε η αναγραφή στο χώρο της εγκατάστασης ή

πλησίον αυτής, της λέξης "ΣΧΟΛΗ"
(Άρθρο 23 παρ. 2 ΓΚΛ 20)

ΟΧΙ

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)

ΝΑΙ

21.

Η απόσταση μεταξύ των θέσεων (πόστων) επί του αιγιαλού
ή των σημείων θαλάσσιου χώρου δραστηριοποίησης δύο
(02) συνεχόμενων εκμισθωτών, διαπιστώθηκε να είναι μι-

κρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων
(Άρθρο 22 παρ. 6 ΓΚΛ 20)

Δ.Ε.
Δεν υπήρχαν συνεχόμενοι εκμι-

σθωτές

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 διαύ-
λου στη μέση, κατά το δυνατόν, της απόστασης και σε συ-

γκεκριμένη θέση
(Άρθρο 27 παρ. 1, 2, 3 ΓΚΛ 20)

Δ.Ε.
Δεν υπήρχαν συνεχόμενοι εκμι-

σθωτές

ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ
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23.

α) Διαπιστώθηκε η τοποθέτηση ειδικού μπαλονιού - ναύδε-
του (ρεμέντζου) (χρώματος πορτοκαλί, ελαφράς κα-

τασκευής, σε απόσταση διακοσίων (200) τουλάχιστον μέ-
τρων από την ακτογραμμή) για τη χρησιμοποίησή του από
τον εκμισθωτή ως μέσου εκκίνησης των μηχανοκίνητων μέ-

σων αναψυχής και,

β) σε θετική περίπτωση, διαπιστώθηκε ότι έχει τύχει έγκρι-
σης από την Επιτροπή του άρθρου 35 ΓΚΛ 20 και έχει το-

ποθετηθεί στο καθοριζόμενο από αυτή στίγμα
(Άρθρο 29 παρ. 1 ΓΚΛ 20)

α)
ΟΧΙ

β)
Δ.Ε.

24.

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

και,

β) σε θετική περίπτωση, έχει γίνει σε εγκεκριμένο από την
Επιτροπή του άρθρου 35 στίγμα (θέση) της θάλασσας έ-
μπροσθεν, κατά το δυνατό της, επί της ξηράς, θέσης (πό-

στου) εκμίσθωσης και σε απόσταση διακοσίων (200) μέτρων
τουλάχιστον από την ακτογραμμή 2

(Άρθρο 30 ΓΚΛ 20)

α)
ΟΧΙ

β)
Δ.Ε.

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)

Δ.Ε.

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 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ – ΕΛΕΓΧΟ 3

Επικελευστής Λ.Σ. ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ Κ.
(Βαθμός Ονοματεπώνυμο)

Λ/Φ ΔΟΥΚΑΣ Κ.
(Βαθμός Ονοματεπώνυμο)

2 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.

3Δεν 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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Γ ΜΕΡΟΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΜΙΣΘΟΥΜΕΝΩΝ Θ.Μ.Α. (έλεγχος στο πεδίο)

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ
1 ΡΟΔΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 15-04-16

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ
ΣΑΙΝ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙ-

ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υπεύθυνος κατά το νόμο: ΒΑΣΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΘΕΣΗ (ΠΟΣΤΟ) ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟ-
ΛΥΜΠΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ 08/2016/7-4-16

Σημείο θαλάσσιου χώρου (προσδι-
οριζόμενο με γεωγραφικό στίγμα)

Φ…….
Λ………

Γ2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ (SEA BEETLE, SEA BIKE, SURF-JET, JET-SKI
κ.λπ)

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

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Στην άδεια εκμίσθωσης, περιλαμβάνονται περισσό-
τερα 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 εκμί-
σθωσης προ της δημοσίευσης του ΓΚΛ. 20 στην οποία να υπάρ-
χουν 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. μοτο-
ποδηλάτων, ούτε να αντικαταστήσουν όσα εξ αυτών αποσύρονται
μέχρις ότου ο αριθμός ελαττωθεί στα τρία (03)

ΟΧΙ

2. 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)

ΝΑΙ

3. Φέρουν τα φωτιστικά σήματα κινδύνου και τους πυ-
ροσβεστήρες που έχει καθορίσει ο κατασκευαστής

τους ή σε διαφορετική περίπτωση δύο (2) βεγγαλικά
χειρός, ένα (1) καπνογόνο και ένα (1) μικρό πυρο-

σβεστήρα κόνεως
(Άρθρο 10 παρ. 1 σε συνδυασμό με άρθρο 5 παρ. ε και άρθρο 4

παρ. 4 ΓΚΛ 20)

ΝΑΙ

4. Ο εκμισθωτής διαθέτει σύστημα αυτόματης σβέσης
των θαλασσίων μοτοποδηλάτων από απόσταση του-
λάχιστον χιλίων (1.000) μέτρων (CONTROL PANEL)

ΝΑΙ

1 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.

ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ
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(Άρθρο 10 παρ. 6 ΓΚΛ 20)

5. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη σε πλήρη λειτουργία συστή-
ματος αυτόματης ακινητοποίησής τους (QUICK

STOP) για τη σβέση της μηχανής, όταν ο χειριστής
τους πέσει στη θάλασσα

(Άρθρο 10 παρ. 2δ) ΓΚΛ 20)

ΝΑΙ

6. Τα υπό εκμίσθωση θαλ. μοτοποδήλατα έφεραν εξω-
τερικές έλικες

(Άρθρο 10 παρ. 2ζ) ΓΚΛ 20)

ΝΑΙ Διαπιστώθηκε παράβαση

7. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη ατομικών σωσιβίων ζωνών.
(Άρθρο 10 παρ. 2θ) ΓΚΛ 20)

ΝΑΙ

8. Η εκκίνηση/επιστροφή τους διενεργείται από/προς

α. την πλωτή εξέδρα του άρθρου 28.

β. το ειδικό μπαλόνι - ναύδετο (ρεμέντζο) του άρθρου
29.

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

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

(Άρθρο 10 παρ. 10 ΓΚΛ 20)

α)
ΝΑΙ

β)

γ)

δ)

ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ
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Γ ΜΕΡΟΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΜΙΣΘΟΥΜΕΝΩΝ Θ.Μ.Α. (έλεγχος στο πεδίο)

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 1 ΡΟΔΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 15-04-16

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ
ΣΑΙΝ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ Ε-

ΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υπεύθυνος κατά το νόμο: ΒΑΣΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΘΕΣΗ (ΠΟΣΤΟ) ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟ-
ΛΥΜΠΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ 08/2016/7-4-16

Σημείο θαλάσσιου χώρου (προσδιορι-
ζόμενο με γεωγραφικό στίγμα)

Φ…….
Λ………

Γ3 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ – ΕΛΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ

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

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη κατάλληλης ατομικής σωσίβιας
ζώνης για τον ασκούμενο στο σκι (σκιέρ)

(Άρθρο 6 παρ. 1α) ΓΚΛ 20)

Δεν στοιχειοθετείται παράβαση σε περίπτωση έλλειψής της, εκτός εάν
κατά τη διενεργούμενη επιθεώρηση διαπιστωθεί η εκμίσθωσή του χωρίς

την ατομική σωσίβια ζώνη.

Γίνεται σύσταση στον εκμισθωτή για συμμόρφωση

ΝΑΙ

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

Δεν στοιχειοθετείται παράβαση σε περίπτωση διαπίστωσης, εκτός εάν
κατά τη διενεργούμενη επιθεώρηση διαπιστωθεί η εκμίσθωσή του με τη

χρήση φουσκωτών σωσιβίων.

Γίνεται σύσταση στον εκμισθωτή για συμμόρφωση

ΝΑΙ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ

3. Το σχοινί έλξης έχει

α) μήκος μεγαλύτερο από 23 μέτρα,

β) η διατομή είναι τουλάχιστον 8 χιλιοστόμετρα 1 και

γ) έχει τη δυνατότητα να επιπλέει στη θάλασσα.
(Άρθρο 6 παρ. 1δ) ΓΚΛ 20)

Δεν στοιχειοθετείται παράβαση σε περίπτωση διαπίστωσης, εκτός εάν
κατά τη διενεργούμενη επιθεώρηση διαπιστωθεί η εκμίσθωσή του με τη

διαπιστωθείσα παρατήρηση.

Γίνεται σύσταση στον εκμισθωτή για συμμόρφωση

α)
ΝΑΙ
β)
ΝΑΙ
γ)
ΝΑΙ

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 σκά-

ΝΑΙ

1 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.

ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ



Φύλλο Αστυνομικής Επιθεώρησης – Αρχική (ΦΑΕ 1) – Γ ΜΕΡΟΣ / Γ1 2

φους. Εάν αυτό είναι εφικτό, ελέγχεται, άλλως, διενεργείται οπτικός
έλεγχος για τυχόν φθορές.

Δεν στοιχειοθετείται παράβαση σε περίπτωση διαπίστωσης, εκτός εάν
κατά τη διενεργούμενη επιθεώρηση διαπιστωθεί η εκμίσθωσή του με τη

διαπιστωθείσα παρατήρηση.

Γίνεται σύσταση στον εκμισθωτή για συμμόρφωση

5. Τα πέδιλα του σκι είναι ικανά να επιπλέουν και δεν υπάρ-
χουν περιττά αιχμηρά ή προεξέχοντα τμήματα, από μέ-
ταλλα, ξύλο ή άλλο υλικό που θα μπορούσαν να προκα-
λέσουν τραύμα στον ασκούμενο (σκιέρ) εφόσον αυτός
κατά την πτώση του έλθει σε επαφή με αυτά (πέδιλα)

(Άρθρο 6 παρ. 1στ) ΓΚΛ 20)

Δεν στοιχειοθετείται παράβαση σε περίπτωση διαπίστωσης, εκτός εάν
κατά τη διενεργούμενη επιθεώρηση διαπιστωθεί η εκμίσθωσή του με τη

διαπιστωθείσα παρατήρηση.

Γίνεται σύσταση στον εκμισθωτή για συμμόρφωση

ΝΑΙ

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

(Άρθρο 6 παρ. 6 ΓΚΛ 20)

ΝΑΙ

1 Ο έλεγχος της διατομής γίνεται εφόσον αυτό είναι εφικτό. Είτε γίνει ο έλεγχος είτε όχι, δεν χρειάζεται ειδική αναφορά στο πεδίο
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ», παρά μόνον εάν διαπιστωθεί παράβαση. Το ίδιο ισχύει και για το γ).

ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ



Φύλλο Αστυνομικής Επιθεώρησης – Αρχική (ΦΑΕ 1) – Γ ΜΕΡΟΣ / Γ4 1

Γ ΜΕΡΟΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΜΙΣΘΟΥΜΕΝΩΝ Θ.Μ.Α. (έλεγχος στο πεδίο)

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 1 ΡΟΔΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 15-04-16

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ
ΣΑΙΝ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙ-

ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υπεύθυνος κατά το νόμο: ΒΑΣΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΘΕΣΗ (ΠΟΣΤΟ) ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟ-
ΛΥΜΠΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ 08/2016/7-4-16

Σημείο θαλάσσιου χώρου (προσδιορι-
ζόμενο με γεωγραφικό στίγμα)

Φ…….
Λ………

Γ4 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ – ΕΛΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΟΥ

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

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

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

ΝΑΙ

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

(Άρθρο 9 παρ. 3 δεύτερο εδάφιο ΓΚΛ 20)

ΟΧΙ Διαπιστώθηκε παράβαση

3. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη κατάλληλης ατομικής σωσίβιας
(Άρθρο 9 παρ. 1,2 ΓΚΛ 20) ΝΑΙ

4. Διαπιστώθηκε η χρησιμοποίηση φουσκωτών σωσιβίων (Άρ-
θρο 9 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο ΓΚΛ 20) ΟΧΙ

5. Το σχοινί της έλξης, είναι σύμφωνο με τις κατασκευαστικές
προδιαγραφές και έχει τη δυνατότητα να επιπλέει στη θά-

λασσα
(Άρθρο 9 παρ. 4 ΓΚΛ 20)

ΝΑΙ

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 δη-
μιουργείται 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.

ΝΑΙ

7. Η εκκίνηση/επιστροφή του από/προς την ακτή διενεργείται ΝΑΙ

1 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.

ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ



Φύλλο Αστυνομικής Επιθεώρησης – Αρχική (ΦΑΕ 1) – Γ ΜΕΡΟΣ / Γ4 2

εντός του οριοθετημένου διαύλου του άρθρου 27.
(Άρθρο 9 παρ. 13 ΓΚΛ 20)

ΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν στοιχειοθετείται παράβαση σε περίπτωση απλής έλλειψης ή / και διαπίστωσης κακής κατάστασης κάποιου από τα σ.α.ε. για τα
οποία από τις κείμενες διατάξεις επιβάλλεται η ύπαρξή τους και η άριστη κατάστασή τους κατά την εκμίσθωση, εκτός εάν κατά τη διενεργούμενη επιθεώρηση
διαπιστωθεί η εκμίσθωση του θμα χωρίς το συγκεκριμένο σ.α.ε. ή χρησιμοποιώντας αυτό ενώ είναι ακατάλληλο. Γίνεται σύσταση στον εκμισθωτή για
συμμόρφωση

ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ



Φύλλο Αστυνομικής Επιθεώρησης – Αρχική (ΦΑΕ 1) – Γ ΜΕΡΟΣ / Γ5 1

Γ ΜΕΡΟΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΜΙΣΘΟΥΜΕΝΩΝ Θ.Μ.Α. (έλεγχος στο πεδίο)

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 1 ΡΟΔΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 15-04-16

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ
ΣΑΙΝ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙ-

ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υπεύθυνος κατά το νόμο: ΒΑΣΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΘΕΣΗ (ΠΟΣΤΟ) ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟ-
ΛΥΜΠΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ 08/2016/7-4-16

Σημείο θαλάσσιου χώρου (προσδιορι-
ζόμενο με γεωγραφικό στίγμα)

Φ…….
Λ………

Γ5 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ – ΕΛΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΛΚΗΘΡΟΥ

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

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

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

ΝΑΙ

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

(Άρθρο 8 παρ. 3 δεύτερο εδάφιο ΓΚΛ 20)

ΟΧΙ Διαπιστώθηκε παράβαση

3. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη κατάλληλης ατομικής σωσίβιας
(Άρθρο 8 παρ. 1 ΓΚΛ 20) ΝΑΙ

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

ΟΧΙ

5. Το σχοινί της έλξης, είναι σύμφωνο με τις κατασκευαστικές
προδιαγραφές και έχει τη δυνατότητα να επιπλέει στη θά-

λασσα
(Άρθρο 8 παρ. 4 ΓΚΛ 20)

ΝΑΙ

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 δη-
μιουργείται 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.

ΝΑΙ

7. Η εκκίνηση/επιστροφή του από/προς την ακτή διενεργείται ΝΑΙ

1 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.

ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ
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εντός του οριοθετημένου διαύλου του άρθρου 27.
(Άρθρο 8 παρ. 13 ΓΚΛ 20)

ΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν στοιχειοθετείται παράβαση σε περίπτωση απλής έλλειψης ή / και διαπίστωσης κακής κατάστασης κάποιου από τα σ.α.ε. για τα
οποία από τις κείμενες διατάξεις επιβάλλεται η ύπαρξή τους και η άριστη κατάστασή τους κατά την εκμίσθωση, εκτός εάν κατά τη διενεργούμενη επιθεώρηση
διαπιστωθεί η εκμίσθωση του θμα χωρίς το συγκεκριμένο σ.α.ε. ή χρησιμοποιώντας αυτό ενώ είναι ακατάλληλο. Γίνεται σύσταση στον εκμισθωτή για
συμμόρφωση

ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ



Φύλλο Αστυνομικής Επιθεώρησης – Αρχική (ΦΑΕ 1) – Γ ΜΕΡΟΣ / Γ1 1

Γ ΜΕΡΟΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΜΙΣΘΟΥΜΕΝΩΝ Θ.Μ.Α. (έλεγχος στο πεδίο)

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 1 ΡΟΔΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 15-04-16

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ
ΣΑΙΝ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ Ε-

ΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υπεύθυνος κατά το νόμο: ΒΑΣΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΘΕΣΗ (ΠΟΣΤΟ) ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟ-
ΛΥΜΠΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ 08/2016/7-4-16

Σημείο θαλάσσιου χώρου (προσδιορι-
ζόμενο με γεωγραφικό στίγμα)

Φ…….
Λ………

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)

ΝΑΙ

2. Η εκκίνηση/επιστροφή τους από/προς την ακτή διενεργεί-
ται εντός του οριοθετημένου διαύλου του άρθρου 27.

(Άρθρο 20 παρ. 5 ΓΚΛ 20) ΝΑΙ

1 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.

ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ



Προσάρτημα 3
Μελέτη Περίπτωσης- Εικονικός Έκτακτος

Έλεγχος σε παράνομα δρστηριοποιούμενη
επιχείρηση εκμίσθωσης θμα

ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ



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)

Drakoulis
Typewritten text
15-04-2016

Drakoulis
Typewritten text
ΚΑΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Drakoulis
Typewritten text
ΚΟΛΥΜΠΙΑ ΡΟΔΟΥ

Drakoulis
Typewritten text
ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ, ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ

Drakoulis
Typewritten text
Αρχικελευστής ΛΣ ΚΑΔΜΟΣ Κ.

Drakoulis
Pencil

Drakoulis
Pencil

Drakoulis
Typewritten text
ΛΦ ΔΟΥΚΑΣ Κ.

Drakoulis
Typewritten text
1) Εκμίσθωση θαλάσσιου ποδηλάτου και θαλάσσιου μοτοποδηλάτου χωρίς άδεια εκμίσθωσης.2) Κατάληψη χώρου χωρίς άδεια παραχώρησης. 3) Δεν εξέδιδε αποδείξεις υπηρεσιών εκμίσθωσης.

ΑΔΑ: Ω5204653ΠΩ-ΡΚΔ



Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α
Αριθμός, είδος και στοιχεία εκμισθούμενων θ.μ.α., τχ σκαφών για έλξη, σωστικής λέμβου

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, ΩΣ ΟΦΕΙΛΕ».
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ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ

Drakoulis
Typewritten text
ΤΑΚΗΣ ΡΟΔΟΥ  ΤΡ 5252
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Typewritten text
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Typewritten text
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Typewritten text
ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

Drakoulis
Typewritten text
-----------------------------------------
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Typewritten text
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Typewritten text
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Typewritten text
ΣΩΣΤΙΚΗ ΛΕΜΒΟΣ 

Drakoulis
Typewritten text
ΚΩΣΤΑΣ ΡΟΔΟΥ  ΤΡ 5244
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Typewritten text
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