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ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτημα
Σχετ.: α) Γενικός Κανονισμός Λιμένων αριθ. 20 (Β΄444/1999), όπως ισχύει
           β) Το από 26-9-2017 (03:00 μ.μ.) μήνυμά σας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

1. Σε απάντηση στο (β) σχετικό, σας γνωρίζεται ότι:

α) Για την έκδοση έγκρισης εκμίσθωσης ή χρήσης για ατομική αναψυχή του αναφερόμενου, σε συνημμένο

του παραπάνω μηνύματος έντυπο, καινοφανούς θαλάσσιου μέσου αναψυχής με την εμπορική ονομασία

Hydrobike απαιτείται η προβλεπόμενη από το άρθρο 36 του (α) όμοιου, ειδική έγκριση της Υπηρεσίας μας.

Για  την  εξέταση  σχετικού  αιτήματός  σας,  ως  προς  το  παραπάνω  θαλάσσιο  μέσο,  χρειάζεται  να

προσκομίσετε στην Υπηρεσία μας, επίσημα στοιχεία (βεβαιώσεις κατασκευαστή, κ.λπ.) μεταφρασμένα στην

ελληνική γλώσσα, εάν απαιτείται, σχετικά με τους απαιτούμενους όρους - προϋποθέσεις ασφαλούς χρήσης

του εν λόγω μέσου, τις καιρικές συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιείται, ελάχιστο όριο ηλικίας

χρηστών, ελάχιστο βάθος νερού όπου μπορεί να χρησιμοποιείται, απαιτούμενος εξοπλισμός κ.λ.π. Εφόσον

είναι σε γνώση σας ότι το αναφερόμενο στο  θέμα θαλάσσιο μέσο χρησιμοποιείται  και σε άλλες χώρες

μέλη της Ε.Ε., παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε:

α) σε ποιες χώρες χρησιμοποιείται και
β) εάν για τη χρήση του υπάρχει έγκριση από επίσημη αρχή των χωρών αυτών και, σε θετική περίπτωση,

υπό  ποιους  όρους  και  προϋποθέσεις  έχει  χορηγηθεί.  Εάν  διαθέτετε  στοιχεία  για  τυχόν  υφιστάμενες

εγκρίσεις, παρακαλείσθε όπως τα συνυποβάλετε.
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β)  Σχετικά  με  το  αναφερόμενο,  σε  έτερο  συνημμένο  στο  μήνυμά  σας  έντυπο,  θαλάσσιο  μέσο  με  την

εμπορική  ονομασία  Dragon-boat,  από τα στοιχεία  που μας  γνωστοποιείτε,  το  μέσο  αυτό σχετίζεται  με

ναυταθλητικές δραστηριότητες και, ως εκ τούτου, δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας.

                                                                                     Ο Διευθυντής

         

                                                                                                  Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. ΜΑΜΜΗΣ Βασίλειος
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