
            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ &  

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

  

ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ.                             Ν. Μουδανιά, 22 Ιανουαρίου 2018 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  

Β΄ Λ/Τ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ                                    Αριθ. Πρωτ.: 2131.9/138/2018 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ   

 ΠΡΟΣ: 1. ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 

            2. ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ         

            3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ /  

                ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ   

Ταχ. Διεύθυνση: Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής 

Ταχ. Κώδικας:  63200                                                     

Πληροφορίες: Γ.Γ.Α.     

Τηλ.: 23730-21172                                                                                 ΚΟΙΝ: Υ.ΝΑ.Ν.Π. / Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. / Κ.Λ.Θ. /   

Fax:  23730-23680             Γ.Γ.Α. (υ.τ.α.)                                         

E-mail: moudania@hcg.gr                            

                                                                                                                                            

ΘΕΜΑ: ¨Διενέργεια εξετάσεων για απόκτηση Άδειας Χειριστή Πηδαλιούχου έτους 2018¨. 

 

Σχετ.:  (α) Οι διατάξεις αριθμ. 17 ΓΚΛ (ΦΕΚ 1136 Β΄/ 22-12-1997), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 (β) Το Π.Δ. 16/2004 (ΦΕΚ 9 Α΄/ 20-01-2004). 

(γ) Η αρ. Πρωτ. 2131.9/273/2018/11-01-2018 Διαταγή - έγγραφη Ανακοίνωση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-

ΕΛ.ΑΚΤ./Κ.Λ.Θ./Γ.Γ.Α. (μ.π.σ.).      

  

1. Σε εκτέλεση ανωτέρω (γ) σχετικής γνωρίζουμε ότι εντός του τρέχοντος έτους, πρόκειται να 

διενεργηθούν εξετάσεις για την απόκτηση Άδειας Χειριστού Πηδαλιούχου ως κάτωθι:  

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 09/02/2018 – 16/3/2018 – 20/4/2018 – 14/9/2018 – 

19/10/2018 

Κ.Λ.Θ. / Β΄ Λ/Τ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 02/3/2018 – 07/9/2018 

Κ.Λ.Θ. / Γ΄ Λ/Τ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 09/3/2018 – 13/4/2018 

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις είναι η υποβολή 

αίτησης και η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Η προσκόμιση των ανωτέρω (αίτησης – 

δικαιολογητικών) θα γίνεται αποκλειστικά στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης / Γραφείο Γενικής 

Αστυνομίας καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 14:30 έως και πέντε (05) ημέρες 

προ της ημερομηνίας διεξαγωγής των εξετάσεων. 

3. Παρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μελών σας. 

4. Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής / Τμήμα Αλιείας παρακαλείται για τις δικές της τυχόν ενέργειες 

μέσω της κατά το δυνατόν ευρύτερης δημοσιοποίησης του περιεχομένου της παρούσας.-    

 

                      Ο Διοικητής  

 

 

                     Πχης Λ.Σ. ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑΣ Βασίλειος      

Συνημμένο: 

1. Αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις με  

 πίνακα απαιτούμενων δικαιολογητικών (φ.02). 

 

 

 



ο

ΑΙΤΗΣΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣΧΕΙΡΙΣΤΗ- ΠΗΔΑΛΙΟΥΧΟΥ

ΓΙΑΑΛΙΕΥΤΙΚΑΣΚΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ: ..............................................
ΟΝΟΜΑ: ..................................................
ΟΝΟΜΑ ΓΙΑΤΡΟΣ: ......................................
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: .....................................
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ........................
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ...................................
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ...........................................
Α.Δ.Τ.: .....................................................
Α.Φ.Μ: ....................................................
ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ: .......................................
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΠζΙΑΣ: .........................
ΟΔΟΣ: ............................... ΑΡΙΘΜ: ...........
ΠΕΡΙΟΧΗ: ................................ΤΚ: ..........
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: .............................................

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Επισυνάπτεται Πίνακας

Θεσσαλονίκη......................................
ΠΡΟΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/Λ.Α./Γ.Γ.Α.

Σας υποβάλλω τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
για τη συμμετοχή μου στις εξετάσεις για την
απόκτηση άδειας χειριστή πηδαλιούχουπα
αλιευτικά σκάφη εσωτερικού,κατά τις
διατάξεις του Π.Δ 16/2004 (ΦΕΚ 9 Α'/Ο4),
αριθμ.17 Γ.Κ.Λ.(ΦΕΚ 1136 Β΄/97) και στο
πλαίσιο εφαρμογής της: οι) ΩΠ: 160911/Ο7-09
Δ/γής ΥΕΝΑΝΠ/ΔΛΑ/Β,-Γ'. β) ΩΠ:
181146/05-10Δ/γής ΥΠτΠ/ΓΓΑΝ/ΔΛΑ-Β7γ)
ΩΠ: 251106/…02-1ΟΝγής ΥΠτΠ/ΛΣ/ΔΛΑ Β,-Γ,
Παρακαλώ για τον έλεγχο της πληρότητας
και κανονικότητάςτους για τη συμμετοχή
μου στις εξετάσεις την.............. στο ΚΛΘ/

Ο Αιτών

Κ.Λ.Θ. Γ.Γ.Α.
Ελέγχθηκε η πληρότητα των

απαιτούμενων δικ/κών

(Υπογραφή Λιµενικού Οργάνου-
ονοματεπώνυμο- Βαθμός)



*

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΠΑΙΤ0ΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Φωτ/φο Αστυνομικής Ταυτότητας (ο αιτών να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του ).
2. Ατομική επαγγελματική άδεια αλιείας σε ισχύ.
3. Για τους απογεγραμμένους ναυτικούς, ιατρική γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής

Απογραφοµένων Ναυτικών (ΥΕΑΝΕΘ) που να κρίνεται κατάλληλος για τον χειρισμό-
διακυβέρνηση σκάφους. Για τους μη απογεγραμμένους ναυτικούς, βεβαιώσεις ιατρών
ειδικότητας παθολόγου ή γενικής ιατρικής καθώς και οφθαλμίατρου ιδιωτών ή δημοσίου
νοσοκομείου (με στρογγυλή σφραγίδανοσοκομείου και υπογραφή διευθυντή) που να πιστοποιούν
την καταλληλότητα των υποψηφίων για τον χειρισµό-διακυβέρνηση σκάφους.

4. Πιστοποιητικό θαλάσσιας προύπηρεσίας (24) μηνών τουλάχιστον σε εμπορικά πλοία ή σε
επαγγελματικά Α/Κ σκάφη ή σε πλοία του Π.Ν. ή του Λ.Σ. σε ειδικότητες καταστρώματος -
µηχανής - ασυρμάτου ή τρία (03) τουλάχιστον έτη ως βοηθός λεμβούχος ή αθροιστικά
υπολογιζόμενη προύπηρεσία ναυτικού βοηθού λεμβούχου τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών. Η
προύπηρεσία σε επαγγελματικά Α/Κ σκάφη που δεν φέρουν ναυτολόγιο μπορεί να αποδεικνύεται
από εγγραφές στο ημερολόγιο γέφυρας-μηχανής θεωρημένες από την κατά τόπο Λιμενική Αρχή
ή από βεβαιώσεις ιδιοκτητών επαγγελματικών σκαφών συνοδευόμενες από βεβαιώσεις οικείου
ασφαλιστικού φορέα και σε περίπτωση έλλειψης των ανωτέρω. η προύπηρεσία αποδεικνύεται
από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου στην οποία θα αναγράφονται α)τα στοιχεία του/των
Ε/Γ - Α/Κ σκάφους/φών στο/στα οποίο/α αποκτήθηκε η προύπηρεσία β)τα ακριβή διαστήματα
αυτής , γ) η ειδικότητα την οποία είχαν (καταστρώματος - μηχανής - ασυρμάτου) καθώς και 8)
το ακριβές χρονικό διάστημα ασφάλισης στον οικείο ασφαλιστικό φορέα κατά το οποίο
αποκτήθηκε η απαιτούμενη προύπηρεσία. Η υπόψη Υ.Δ θα συνοδεύεται από α) Επικυρωμένο
αντίγραφο της ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας, η οποία θα πρέπει για το προς απόδειξη
χρονικό διάστημα προύπηρεσίας να ήταν σε ισχύ ή από σχετική βεβαίωση αρµόδιας Λιμενικής
Αρχής ότι ο ενδιαφερόμενος ήταν κάτοχος ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας κατά το
χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην Υ.Δ, ως χρόνος προύπηρεσίας σε επαγγελματικά Α/Κ
σκάφη τ β) Επικυρωμένο αντίγραφο της επαγγελματικής άδειας αλιείας του/των σκάφους/ών από
το οποίο να προκύπτει: ι) Ότι ήταν σε ισχύ στο αναφερόμενο στην υπεύθυνη δήλωση χρονικό
διάστημα προύπηρεσίας ιι) Ποιος/ποιοι είναι ο/οι κύριος/οί του/των σκάφους/φων ιιι) Οι κ.ο.χ
και τα αλιευτικά εργαλεία του σκάφους.

5. Τρεις (03) ατομικές φωτογραφίες διαστάσεων 3 Χ 3 στη.
6. Φωτοαντίγραφο πτυχίου Σχολής Σωστικών - Πυροσβεστικών Μέσων. Σε περίπτωση που οι υπο-

ψήφιοι δεν κατέχουν πιστοποιητικό φοίτησης Σ.Σ.Π.Μ. , η επάρκεια κατοχής βασικών γνώσεων για
σωστή χρήση σωστικών-πυροσβεστικών πιστοποιείται κατά την διαδικασία των εξετάσεων.
7. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφεται αν ο ενδιαφερόμενος συνταξιοδοτείται ή όχι, από

οποιονδήποτε φορέα και σε θετική περίπτωση από ποιο Ασφαλιστικό φορέα και ότι θα τηρεί τις προ-
υποθέσεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας.
Μετά την υποβολή των προβλεπομένων δικαιολογητικών ακολουθεί διενέργεια προφορικών

και πρακτικών εξετάσεων προς διαπίστωση ικανότητας χειρισμού Α|Κ σκάφους εσωτερικού σε
ημεροµηνίαπου θα καθοριστεί από την Υπηρεσία μας.
8. Καταβολή των κάτωθι χρηματικών ποσών, μετά από επιτυχία σε εξετάσεις:
Ε-Παράβολο: 14,67Ευρώ
(Μη πιστοποιημένους χρήστες-> Χορήγηση παραβόλου-> Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου/Λοιπές
Υπηρεσίες-> Κατηγορία Παράβολου-> Επαγγελματικές δραστηριότητας-> Τύπος παραβόλου-> Άδεια
Πηδαλιούχου Χειριστή Μηχ/της Λέμβου)
Παράβολοχαρτοσήμου (Θ-παραβολο) 15,00Ευρώ
(Μη πιστοποιημένους χρήστες-> Χορήγηση παραβόλου-> Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου/Λουτές
Υπηρεσίες-> Κατηγορία Παραβολου-> Παράβολο Χαρτοσήμου -> Τύπος παραβόλου-+ Άδεια Πηδαλιούχου
Χειριστή Μηχ/της Λέμβου)
Υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. (Κ.Λ.Θ.): 10,00 Ευρώ

Παρατήρηση:
1.Οι υποψήφιοι κατά την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων θα πρέπει να φροντίσουν για την ύπαρξη κατάλληλου Α/Κ σκάφους
εσωτερικού προκειμένου χρησιμοποιηθεί για την πρακτική εξέταση τους. Ενδεχόμενη οικονομική επιβάρυνση καλύπτεται με ευθύνη
υποψηφίων.
Ζ. Δικαιολογητικά που δεν υποβάλλονται από τον υποψήφιο αλλά από τρίτον. πρέπει να συνοδεύονται από πρόσφατη εξουσιοδότπ!!
…σιο υπογρ…Υς του υποψηφίου.
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