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ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ

1. ΕυκρινÝò Þωτοαντßγραφο δελτßου ταυτüτηταò Þ Üλλου ταυτοποιητικοý εγγρÜÞου, üπωò διαβατηρßου, Üδειαò
οδÞγησηò Þ ατομικοý βιβλιαρßου κýριου ασφαλιστικοý φορÝα (απü τα προβλεπüμενα (πην παρÜγραÞο 4 του
Üοθρου 3 του ν. 2690/1999, üπωò ισχýεý,
2. ΠιστοποιητικÜ/βεβαιþσειò ιατρþν των ακüλουθων ειδικοτÞτων: καρδιολüγου, πνευμονολüγου, ψυχιÜτρου και
οφθαλμιÜτρου, ιδιωτþν Þ απü δημüσια νοσοκομεßα, με τα οποßα βεβαιþνεται üτι ο ενδιαÞερüμενοò εßναι υγιÞò και
κατÜλληλοò για την Üσκηση του επαγγÝλματοò του εκμισθωτÞ θαλασσßων μÝσων αναψυχÞò. Τα ανωτÝρω
πιστοποιητικÜ/βεβαιþσειò υποβÜλλονται σýμÞωνα με τιò διατÜξειò του Üρθρου 1 του ν. 425Ο/2Ο14 (Α' 74), üπωò
Ýγει τροποποιηθεß και ισχýει.
3. Υπεýθυνη δÞλωση του Üρθρου 8 του ν. 1559/1986 (Α' 75), στην οποßα ο αιτþν δηλþνει üτι:
ß) γνωρßζει κολýμβηση και μπορεß να καταδýεται και να αναδýεται με ευχÝρεια,
ßß) δεν Ýχει καταδικασθεß τελεσßδικα Þ αμετÜκλητα για ανθρωποκτονßα απü πρüθεση, κατασκοπεßα, ληστεßα, κλοπÞ,
υπεξαßρεση, δüλια χρεοκοπßα, λαθρεμπορßα, φοροδιαφυγÞ, δωροδοκßα, δωροληψßα, παραχÜραξη, πλαστογραφßα,
απιστßα, απÜτη, εκβßαση, συκοφαντικÞ δυσφÞμιση, Ýγκλημα κατÜ τηò γενετÞσιαò ελευθερßαò και οικονομικÞò
εκμετÜλλευσηò τηò γενετÞσιαò ζωÞò, παρÜβαση του νüμου περß ναρκωτικþν και περß μεσαζüντων, παρÜνομη αλιεßα
με χρÞση εκρηκτικþν Þ χημικþν Þ φυτικþν υλþν Þ συσκευþν που παρÜγουν ηλεκτρικÝò εκκενþσειò, παρÜβαση του
α.ν. 192/1936 και σε οποιαδÞποτε ποινÞ με την οποßα καταγνþσθηκε Ýστω και μερικÞ αποστÝρηση των πολιτικþν
δικαιωμÜτων, Þ Ýχει καταδικασθεß τελεσßδικα Þ αμετÜκλητα και Ýχει παρÝλθει πενταετßα για τα πλημμελÞματα Þ
δεκαετßα για τα κακουργÞματα,
ßßß) δε διþκεται ωò Þυγüποινοò Þ Qυγüδικοò,
ßν) δεν Ýχει τεθεß Þ δεν Ýχει υποβληθεß αßτηση για να τεθεß σε κατÜσταση πτþχευσηò, στερητικÞò Þ επικουρικÞò
δικαστικÞò συμπαοÜστασηò.
4. ΚατÜ περßπτωση ευκρινÝò ΦωτοαντßγραΦο:
ß) Üδειαò προπονητÞ θαλÜσσιου σκι οποιασδÞποτε κατηγορßαò τηò ΓενικÞò Γραμματεßαò Αθλητισμοý (ΓτΑ) Þ
ßß) τπυχßου ΤμÞματοò ΕπιστÞμηò ΦυσικÞò ΑγωγÞò και Αθλητισμοý με ειδικüτητα (πο θαλÜσσιο σκι Þ
ßßß) Üδειαò εκπαιδευτÞ θαλÜσσιου σκι, σε ισχý, τηò οποßαò εßχε πιστοποιηθεß η εγκυρüτητα κατÜ τιò διατÜξειò του
Γενικοý Κανονισμοý ΛιμÝνων αριθμ. 37 (Β'101/2004} και ο κÜτοχοò τηò να εßχε κατÜ το παρελθüν ασκÞσει, με
Üδεια τηò ΛιμενικÞò ΑρχÞò, το επÜγγελμα του εκμισθωτÞ Þ να παρεßχε σε Ýτερο εκμισθωτÞ υπηρεσßεò σε ελκüμενα
απü ταγýπλοο σκÜüοò θαλÜσσια υÝσα αναýυγÞò.

5.ΕυκοινÝòüωτοαντßνοαüοÜδειαòγειοιστÞταγýπλοουσκÜüουò.
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6. Υπεýθυνη δÞλωση του ν. 1559/1936 (Α' 75) νομßμωò δραστηριοποιοýμενου/νων

εκμιΦωτÞ/þν ελκüμενων, απü
ταχýπλοο σκÜφοò θαλασσßων μÝσων αναψυχÞò, θεωρημÝνη/νεò για το γνÞσιο τηò υπογραφÞò απü αρμüδια ΑρχÞ,
απü την/τιò οποßα/εò αποδεικνýεται η προýπηρεσßα τηò παραγρÜÞου I.ι περßπτωση γγ), ΚατÜ τιò δýο πρþτεò
θερινÝò περιüδουò (2018-2019) απü την Ýναρξη ισχýοò του Κανονισμοý αυτοý, αντß τηò υπεýθυνηò δÞλωσηò ο αιτþν

υποβÜλλει ευκρινÝò φωτοαντßγραφο Üδειαò χειριστÞ ταχýπλοου σκÜQουò απü την οποßα προκýπτει üτι εßναι

κÜτογοò τηò, τουλÜγιστον επß διετßα (2ετßαl.
7, Υπεýθυνη δÞλωση του ν, 1559/1986 (Α' 75), θεωρημÝνη για το γνÞσιο τηò υπογραφÞò απü αρμüδια ΑρχÞ, στην
οποßα ο αιτþν δηλþνει üτι δεν καταλαμβÜνει χþρο-θÝση επß του αιγιαλοý, εüüσον συντοÝχει περßτπωση.
8. ΕυκρινÝò ÞωτοαντßγραÞο πιστοποιητικοý/βεβαßωσηò επιτυχοýò παρακολοýθησηò μαθημÜτων παροχÞò πρþτων
Βοηθειþν. (ισγýει απü 01-01-2019l.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ
9. Αν πρüκειται περß δραστηριοποßησηò απü τον αιγιαλü, την πρÜξη του φορÝα για την παραχþρηση χρÞσηò χþρου
επß του αιγιαλοý. Στη πρÜξη αυτÞ προσδιορßζεται επακριβþò η Ýκταση του παραχωροýμενου χþρου και η ακριβÞò
θÝση αυτοý με αποστÜσειò απü σταθερÜ σημεßα.

10. Αν το σημεßο εκκßνησηò των μηχανοκßνητων θαλασσßων μÝσων αναψυχÞò εßναι πλωτÞ εξÝδρα, ευκρινÝò
φωτοαντßγραφο τηò προβλεπüμενηò απüφασηò Ýγκρισηò τοποθÝτησηò και χρÞσηò τηò πλωτÞò εξÝδραò κατÜ τιò
ισχýουσεò διατÜξειò. Αν το σημεßο εκκßνησηò των μηχανοκßνητων θαλασσßων μÝσων αναψυχÞò εßναι πλοßο,
υποβÜλλεται ευκρινÝò φωτοαντßγραφο πιστοποιητικοý/βεβαßωσηò αναγνωρισμÝνου απü την ΕυρωπαßκÞ ¸νωση
Οργανισμοý Επιθεþρησηò (Νηογνþμονα) Þ Ýκθεση του Τ.Κ.Ε.Π. για την καταλληλüτητα του πλοßου για τη
συνκεκοιυÝνπ γοÞση.
11. ΕυκρινÝò Þωτοαντßγραφο ασφαλιστÞριου συμβολαßου για ασφαλιστικÞ κÜλυψη τηò αστικÞò ευθýνηò του

κυρßου, του κατüχου Þ οιουδÞποτε προστηθÝντοò Þ υπεýθυνου των θαλÜσσιων μÝσων αναψυχÞò Ýναντι τρßτων ωò
ακολοýθωò:
Ι) εφüσον πρüκειται για εκμισθοýμενα ταχýπλοα σκÜφη:
αα) αστικÞ ευθýνη για σωματικÝò βλÜβεò Þ 0Üνατο επιβαινüντων και τρßτων απü πρüσκρουση, σýγκρουση,
ναυÜγιο Þ οποιαδÞποτε Üλλη αιτßα,

ββ) αστικÞ ευθýνη για υλικÝò ζημßεò επιβαινüντων και τρßτων απü πρüσκρουση, σýγκρουση, ναυÜγιο

Þ

Τα ποσÜ τηò ασφαλιστικÞò κÜλυψηò δεν εßναι κατþτερα απü αυτÜ που προβλÝπονται απü τιò διατÜξειò του

ν.

οποιαδÞποτε Üλλη αιτßα και
γγ) πρüκληση θαλÜσσιαò ρýπανσηò.

4256I2Ot4 (Α'92), üπωò κÜθε φορÜ ισχýει.
ΙΙ) εφüσον πρüκειται για τα λοιπÜ εκμισθοýμενα θαλÜσσια μÝσα αναψυχÞò τα ποσÜ τηò ασφαλιστικÞò κÜλυψηò δεν
εßναι κατþτερα των εκατüν σαρÜντα επτÜ χιλιÜδων (1α7.000) ευρþ για τιò περιτπþσειò θανÜτου Þ σωματικþν

Βλαβþν'καιoγδüνταεννÝαχιλιÜδων(89.000lευρþγιατι(περιπτþσειòυλικþνζnμιþνfu

ΤΗΝ ΑΙΤΙΙΣΗ

12. γπεýθυνη δÞλωση του Üρθρου 8 του ν. 1559/1936 (Α' 75), στην οποßα ο αιτþν αναγρÜφει üτι Ýχει δηλþσει την
ÝναοΕη εονασιþν του (πην αρμüδια Δ.ο,Υ. νια τη συγκεκριμÝνη δραστηριüτητα

13. ΕυκρινÝò Þωτοαντßγραφο τηò επαγγελματικÞò Üδειαò εκτÝλεσηò πλüων του σωστικοý σκÜÞουò και, εÞüσον
συντρÝχει περßπτωση, του ατομικοý σκÜφουò-θαλÜσσιου μοτοποδηλÜτου, του σκÜÞουò Ýλξηò θαλασσßων μÝσων
αναýυγÞò, υηγανοκßνητηò λÝμβου, ιστιοπλοßκÞò λÝμβου, Hover Craft, Catamaran.
14. Αποδεικτικü εßσπραξηò ΛιμενικÞò ΑρχÞò € 50,00 υπÝρ Ε.Κ.ο.Ε.Μ.Ν
15. ΚατÜ περßπτωση, διπλüτυπο Δ.Ο.Υ. (στον ΚΑΕ 3435Ι
Þ αντßστοιχο ηλεκτρονικü παρÜβολο
αα) 58,69 ευρþ, ανÜ Ýτοò ισχýοò τηò Üδειαò, με την αιτιολογßα «¶δεια εκμßσθωσηò μη μηχανοκßνητων Θ. Μ. Α»
(Κωδ. ε-παραβüλου:3111Ι Þ
ββ) 117,39 ευρþ, ανÜ Ýτοò ισχýοò τηò Üδειαò, με την αιτιολογßα «¶δεια εκμßσθωσηò Θ. Μ, Α. και μηχανοκßνητωνι»
(Κωδ. ε-παραβüλου:3112) Þ

γγ) 176,08 ευρþ, ανÜ Ýτοò ισχýοò τηò Üδειαò, με την αιτιολογßα «¶δεια εκμßσθωσηò Θ.Μ.Α. και θαλÜσσιων
υοτοποδηλÜτων» ( Κωδ. e-παοαΒüλου :3 113)
16. παρÜβολο Δημοσßου απü Δ.ο.Υ. 30,00 ευρþ Þ αντßστοιχο ηλεκτρονικü παρÜβολο.(ΚΩΔ e-παραβüλου

Τα θαλÜσσια μÝσα αναψυχÞò που θα χρησιμοποιηθοýν εßναι τα εξÞò:

με εναλλαΚτικÞ θÝση

ΡαφÞνα ...... Ι...,....Ι....,,,.
Ο ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

