
          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

                                                                                    Ημερομηνία: 25-01-2018
                                                                                                                       Αριθ. Πρωτ.: 2133.1/6510/2018

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ:

Υ.ΝA.Ν.Π./ Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Λ.Α. α΄- γ΄
(E-Mail Address: dla  @  hcg  .  gr ) 
Σύνολο σελίδων:  (02)

ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ:

κ. Γιάννης Καπλανίδης
(E-Mail Address: info@ideagenesis.gr ) 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Κ.Ε.Π./ΔΙ.ΜΕ.ΚΑ.Π.
(E-Mail Address: dmk@yen.gr ) 

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρικό σκάφος τύπου   Go  -  Kart

Σχετ.: α) Γενικός Κανονισμός Λιμένων αριθ. 20 (Β΄444/1999), όπως ισχύει
            β) Η από 06-02-2017 αίτησή σας
            γ) Αριθ. Πρωτ.: 2133.1/9411/2017/06-02-2017 μήνυμά μας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
            δ) Το από 13-02-2017 μήνυμά σας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
            ε) Το από 01-3-2017 μήνυμά σας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
            στ) Αριθ. Πρωτ.: 2133.1/21790/2017/22-3-2017 έγγραφό μας
            ζ) Αριθ. Πρωτ.: 2133.1/33145/2017/09-5-2017 μήνυμά μας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
            η) Το από 09-5-2017 μήνυμά σας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
            θ) Αριθ. Πρωτ.: 2324.1/36349/2017/19-5-2017 έγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Κ.Ε.Π./ΔΙ.ΜΕ.ΚΑ.Π. (μ.π.σ.)
            ι) Αριθ. Πρωτ.: 2133.1/40389/2017/02-6-2017 μήνυμά μας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
            ια) Το από 07-6-2017 μήνυμά σας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)      
            ιβ) Αριθ. Πρωτ.: 2133.1/50146/2017/06-7-2017 έγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Κ.Ε.Π./ΔΙ.ΜΕ.ΚΑ.Π. (μ.π.σ.) 
            ιγ) Αριθ. Πρωτ.: 2133.1/56502/2017/01-8-2017 έγγραφό μας 
            ιδ) Το από 28-8-2017 μήνυμά σας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
            ιε) Αριθ. Πρωτ.: 2133.1/63452/2017/06-9-2017 μήνυμά μας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
            ιστ) Αριθμ. Πρωτ. 2133.1/70047/2017/02-10-2017 έγγραφό μας
            ιζ) Αριθ. Πρωτ.: 2133.1/71874/2017/09-10-2017 μήνυμά μας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
            ιη) Αριθμ. Πρωτ. 2133.1/4672/2018/18-01-2018 έγγραφό μας
            ιθ) Αριθ. Πρωτ.: 2322.8/5217/2018/  19  -  01  -201  8   έγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Κ.Ε.Π./ΔΙ.ΜΕ.ΚΑ.Π. (μ.π.σ.)

1. Σε  συνέχεια  προγενέστερης  εκτεταμένης  αλληλογραφίας  και  τηλεφωνικών  επικοινωνιών  και  σε
απάντηση στο (β) σχετικό, σας γνωρίζουμε ότι, επειδή το σκάφος τύπου Go-Kart φέρει ηλεκτρικό κινητήρα,
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η Υπηρεσία μας,  με τα (ιγ),  (ιστ)  και (ιη) όμοια,   απευθύνθηκε στη Διεύθυνση Μελετών & Κατασκευών
Πλοίων του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων για τη διατύπωση απόψεων.
2. Με το (ιθ) σχετικό, η Διεύθυνση Μελετών & Κατασκευών Πλοίων, παρέπεμψε στην παρ. 1Β του (ιβ)
όμοιου, σύμφωνα με το οποίο «δεν υφίσταται κάποιος φορέας της ναυτιλιακής βιομηχανίας (διεθνής οργανισμός
κλπ)  που να έχει  καθορίσει  μέχρι  και σήμερα απαιτήσεις  ασφαλείας από τεχνικής άποψης που να αφορούν στις
εφεδρικές – βοηθητικές ηλεκτρικές μηχανές πρόωσης σκαφών ……., καθώς και στην τροφοδοσία τους από συστοιχίες
συσσωρευτών» και, ως εκ τούτου, μας γνωρίστηκε ότι δεν είναι δυνατός κανένας περαιτέρω σχολιασμός. 
3. Ανεξαρτήτως  των  ανωτέρω  και  αναφορικά  με  την  εφεξής  διαδικασία  έγκρισης  καινοφανών
θαλασσίων μέσων αναψυχής, σας γνωρίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου
74 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184), «απαγορεύεται η χρήση για ατομική αναψυχή ή η χορήγηση άδειας εκμίσθωσης
καινοφανών θαλασσίων μέσων αναψυχής,  που δε  ρυθμίζονται  από τις  διατάξεις  του εκάστοτε  ισχύοντος  Γενικού
Κανονισμού Λιμένων περί  θαλασσίων μέσων αναψυχής,  χωρίς  να  έχουν καθορισθεί  οι  όροι  και  οι  προϋποθέσεις
κίνησης και  κυκλοφορίας  τους,  με  απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας  και  Νησιωτικής Πολιτικής.  Της έκδοσης της
ανωτέρω απόφασης προηγείται  γνωμοδότηση, επί  των θεμάτων τεχνικής φύσεως που αφορούν τα προς ρύθμιση
καινοφανή  θαλάσσια  μέσα  αναψυχής,  από  επιτροπή  εκπροσώπων  του  Υπουργείου  Ναυτιλίας  και  Νησιωτικής
Πολιτικής, …….».
4. Η  προαναφερόμενη  γνωμοδοτική  επιτροπή  συγκροτήθηκε  με  την  αριθμ.  πρωτ.
2133.3/5840/2018/23-01-2018 Απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία έχει λάβει
Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης: ΩΤ5Ψ4653ΠΩ-Ι6Ψ. 
5. Κατόπιν αυτού,  μπορείτε  να υποβάλετε λεπτομερές  υλικό για κάθε θαλάσσιο  μέσο του οποίου
αιτείσθε  την  έγκριση  ως  καινοφανούς,  προκειμένου  η  Υπηρεσία  μας  να  το  διαβιβάσει  στην  εν  λόγω
επιτροπή.  
6. Κατά τα λοιπά ισχύει η τελευταία παράγραφος του (ιζ) σχετικού.

                                                                                       Ο Διευθυντής

                                                                                                                    Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. ΜΑΜΜΗΣ Βασίλειος
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