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Κέρκυρα, 22/07/2022 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ 

 

Σας ενημερώνουμε ότι σε απάντηση του αριθμ. πρωτ. 314/15-07-2022 εγγράφου 

του Συνδέσμου μας με θέμα «Αναστολή Απόπλου Λόγω Δυσμενών Καιρικών 

Συνθηκών», η Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας μας διαβίβασε την αρίθμ. πρωτ.: 

2131.6/43957/2022/21-06-2022 διαταγή, σύμφωνα με την οποία: 

 

Οι ειδικές διατάξεις που αφορούν στην κίνηση, στην κυκλοφορία και στη 

διακυβέρνηση/χειρισμό των μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων σκαφών, 

προβλέπονται, μεταξύ άλλων, στον Γ.Κ.Λ. αριθμ. 20 και, συνεπώς, τα 

οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 33 του προαναφερόμενου Κανονισμού 

εφαρμόζονται και για την εκμίσθωση, κατά τις διατάξεις του Γ.Κ.Λ. αριθμ. 38, 

των μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων σκαφών.   

 

Με άλλα λόγια, οι διατάξεις αναφορικά με την αναστολή απόπλου λόγω δυσμενών 

καιρικών συνθηκών που ισχύουν για τα σκάφη που δραστηριοποιούνται σύμφωνα 

με τον Γ.Κ.Λ. 20, ισχύουν και για τα σκάφη που δραστηριοποιούνται σύμφωνα με 

τον Γ.Κ.Λ. 38.  

 

Επισυνάπτεται η σχετική διαταγή για πληρέστερη ενημέρωσή σας.  

 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, 

 

Ο  Πρόεδρος         Ο Γραμματέας 

Ξωμεριτάκης Ιωάννης                                                                    Θεριανός Φίλιππος 

mailto:t.panelliniossyndesmos@yahoo.gr


     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ –
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2
Ταχ. Κώδικας : 18510, Πειραιάς
Πληροφορίες     : Πλωτάρχης Λ.Σ. ΑΛΙΚΑΚΟΣ Π.
                                Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΣΟΥΛΙΜΙΩΤΗ Ελ.             
Τηλέφωνο : 2131371217-4596
E-mail : dla@hcg.  gr

                                       
                                        

                              Πειραιάς,    21-6-2022
                             Αριθ. Πρωτ: 2131.6/43957/2022
      

                    ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
                  
                       

             

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών αναφορικά με δραστηριοποίηση σκαφών στο πλαίσιο του Γ. Κ. Λ. αρ. 38
Σχετ.:   Α.Π.: 2131.6/737/2022-09-6-2022 αναφορά Λ/Χ Θήρας (μ.π.ο.)
             

1. Με αφορμή ερωτήματα Λιμενικών Αρχών σας γνωρίζονται τα κάτωθι:

α. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Γ.Κ.Λ. αριθμ. 38, ο ασκών τη διακυβέρνηση των μηχανοκίνητων λέμβων και

ταχύπλοων σκαφών, αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ευθύνη τήρησης των ειδικών διατάξεων που αφορούν στην

κίνηση, στην κυκλοφορία και στη διακυβέρνηση/χειρισμό τους. 

β. Ο εκμισθωτής του Γ.Κ.Λ. αριθμ. 38, κατ’ εφαρμογή της περ. δ) της παρ. 3 του άρθρου 6 του ιδίου Κανονι-

σμού, παραδίδει με την εκμίσθωση σε κάθε μισθωτή και παραλαμβάνει με τη λήξη της από αυτόν και αντίτυπο του

Γ.Κ.Λ. αριθμ. 20 που ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, την κίνηση και κυκλοφορία των μηχανοκίνητων λέμβων και των ταχύ-

πλοων σκαφών.

2. Από τα προεκτεθέντα, προκύπτει ότι οι ειδικές διατάξεις που αφορούν στην κίνηση, στην κυκλοφορία και

στη διακυβέρνηση/χειρισμό των  μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων σκαφών, προβλέπονται,  μεταξύ άλλων,

στον Γ.Κ.Λ. αριθμ. 20 και, συνεπώς, τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 33 του προαναφερόμενου Κανονισμού

εφαρμόζονται και για την εκμίσθωση, κατά τις διατάξεις του Γ.Κ.Λ. αριθμ. 38, των μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύ-

πλοων σκαφών.

3. Μεριμνήσατε για την ενημέρωση των Λιμενικών Αρχών υπαγωγής σας και ανάλογη εφαρμογή.

                                                                                                                                  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ΚΛΑΔΟΥ

                                                                                                                                        ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΚΟΝΤΙΖΑΣ Τρύφων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
   Κ.Λ/Χ-Λ/Χ
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
    1η -2η -3η -4η -5η -6η -7η -8η -9η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
ΙΙΙ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
    Γρ. κ. κ. Υ.ΝΑ.Ν.Π. -Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.-Α’Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (υ.τ.α.)-Δ.Κ.Α’ 
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