ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ
ΤΗΛ.: 210-8981295
FAX.: 210-8981295
Ε- mail: atkep@yen.gr
ΘΕΜΑ: «ΕΚΔΟΣΗ – ΘΕΩΡΗΣΗ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (Π.Γ.Ε.) Η΄ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (Π.Α.)».
1. Μετά από αρχική επιθεώρηση μη Ε/Γ πλοίων μέχρι 100 κ.ο.χ. και Ε/Γ πλοίων μέχρι 24
μέτρα ολικού μήκους [( μη υπαγόμενα στη SOLAS και στο Π.Δ. 103/99 (Α΄ 110)] που
ελλιμενίζονται ή ναυολοχούν στην περιοχή από εκβολές Κηφισού μέχρι Σαρωνίδα.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
•
Α)
Β)
Γ)
•
•

Αίτηση ενδιαφερομένου στην οποία αναφέρονται
οι κύριες διαστάσεις του πλοίου (ολική χωρητικότητα)
ο αριθμός άδειας ναυπήγησης ή μετασκευών
η διερεύνηση που έγινε από την Υπηρεσία.
Υποβολή δικαιολογητικών για την απαίτηση σήμανσης πιστότητας (CE MARKING)
για τα σκάφη αναψυχής.
Λοιπά δικαιολογητικά που αναγράφονται στην παρακάτω παρ. 2 για περιοδικές
επιθεωρήσεις.

2. Μετά από τακτική – περιοδική επιθεώρηση των παρακάτω κατηγοριών πλοίων τα
οποία εμπίπτουν στην τοπική αρμοδιότητα που ορίζεται σην παραπάνω παράγραφο 1.
•
•

•

Φ/Γ πλοίων και βοηθητικών ναυπηγημάτων μέχρι 500 κ.ο.χ.
Τουριστικών πλοίων που έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν μέχρι 25 επιβάτες (Π.Δ.
917/79) και είναι ολικής χωρητικότητας μέχρι 100 κ.ο.χ.
Εξαιρούνται τα Ε/Γ πλοία που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 103/99
(Α΄110) και τα επαγγελματικά τουριστικά πλοία τα οποία εφοδιάζονται με
πιστοποιητικά SOLAS [ και έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν πάνω από δώδεκα
(12) επιβάτες και εκτελούν διεθνείς πλόες] για τα οποία το πιστοποιητικό ασφαλείας
εκδίδεται από τον ΚΕΕΠ.
Επιβατηγών πλοίων που εκτελούν πλόες κατηγοριών Γ΄ και Δ΄ όπως αυτές
προβλέπονται από το Π.Δ. 103/99 (Α΄110), είναι ολικής χωρητικότητας μέχρι 100
κόρων και έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν μέχρι 100 επιβάτες.
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.
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3.
4.
5.
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7.
8.
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14.
15.
16.
17.

Κατάθεση παλαιού Π.Γ.Ε. (πρωτότυπο)
Κατά την επιθεώρηση να υπάρχει φωτοτυπία εντός του σκάφους.
Φωτοτυπία εγγράφου εθνικότητας.
Φωτοτυπία πιστοποιητικού καταμέτρησης.
Φωτοτυπία άδειας εγκατάστασης τηλεπικοινωνιακού σταθμού.
Φωτοτυπία άδειας επαγγελματικού τουριστικού πλοίου.
(Για επαγγελματικά σκάφη)
Φωτοτυπία άδειας Α/Κ
Πιστοποιητικό πυροσβεστήρων.
Πιστοποιητικό εκκαθάρισης λογαριασμών ραδιοεπικοινωνιών.
Πιστοποιητικό ελέγχου πνευστής σωσίβιας σχεδίας (εάν υπάρχει).
Πιστοποιητικό σύμβασης συντήρησης ξηράς για VHF/DSC.
Test report για το ΕPIRB.
MEGGER TEST.
(Για σκάφη που έχουν εγκατεστημένο δίκτυο τάσης μεγαλύτερο από 55V)
Πιστοποιητικό τύπου έγκρισης συρίκτρας για ιστιοφόρα άνω των 15 μέτρων και
μηχανοκίνητα άνω των 12 μέτρων.
Καταβολή αναλογούντων τελών επιθεώρησης.
Ένσημα Ν.Α.Τ. 50 €
(Από Κ.Λ.Π / ΣΤ΄ Λ/Τ)
Διπλότυπο είσπραξης υπέρ Μ.Τ.Ν 30 €
(Από Κ.Λ.Π / ΣΤ΄ Λ/Τ)
Παράβολο τελών χαρτοσήμου ονομαστικής αξίας 30 €
(Από Δημόσιο Ταμείο)
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