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                                                                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Πάτρα 04 Αυγούστου 2016 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ                             Αριθμ. πρωτ.: 2131.19/6305 /2016 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                                        
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-                                            
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ  
ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση      : Νότιος  Λιμένας Πάτρας                                  ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. 
Ταχ. Κώδικας     : 261 10 
Τηλέφωνο      : 2613-615400 
Τηλεομοιότυπο  : 2613-615421 
 
 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση διεξαγωγής θαλάσσιων κολυμβητικών αγώνων Αιγιαλείας». 

 

ΣΧΕΤ: α) Το άρθρο 219 του Γ.Κ.Λ. Πατρών (Β΄ 217/78).  
            β) Η αρ. πρωτ: 2119.1/12/10/19-05-10 διαταγή ΥΠτΠ/ΓΓΝΑΝ/ΔΛΑ Α΄. 
            γ) Το αριθμ. πρωτ.: 2131.17/951/2016/29-07-2016 έγγραφο Κ.Λ. Πάτρας/Γ΄ Λ/Τ (μ.π.σ.) 

δ) Η αρ. πρωτ.: 32/26-07-2016 αίτησή σας (με συνημμένα δικαιολογητικά). 
            ε) Το αρ. πρωτ.: 21833/13-07-2016 έγγραφο Δήμου Αιγιαλείας/Δημοτική ενότητα  

    Συμπολιτείας. 
 
 

  1. Επί (δ) σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι εγκρίνεται η διεξαγωγή κολυμβητικών αγώνων 

θαλάσσης, που συνδιοργανώνουν ο πολιτιστικός σύλλογος Σελιανιτίκων «Ήλιος» και ο 

φιλοπροοδευτικός όμιλος Λόγγου «Βύρων», την Τετάρτη 17 Αυγούστου 2016 στη θαλάσσια 

περιοχή Σελιανίτικων – Λόγγου του Δήμου Αιγιάλειας, σύμφωνα με ανωτέρω (β) όμοια, υπό την 

προϋπόθεση τήρησης των παρακάτω όρων και προϋποθέσεων :  

α) Να ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα από τους διεθνείς κανονισμούς και κανόνες 

ασφαλείας. 

β) Να υπάρχει κατάλληλο σκάφος με ναυαγοσώστη και πλήρη εξοπλισμό για επιτήρηση του 

θαλάσσιου χώρου και για την παροχή πρώτων βοηθειών.  

γ) Να υπάρχει σήμανση του θαλάσσιου χώρου διεξαγωγής των αγώνων σύμφωνα με τις 

υποδείξεις της οικείας Λιμενικής Αρχής και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 

αποφυγή δημιουργίας προβλημάτων στην ναυσιπλοΐα, στο θαλάσσιο περιβάλλον και 

οικοσύστημα καθώς και για την ασφάλεια αθλουμένων και λουομένων. 
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     δ) Να τηρείται συνεχής ραδιοτηλεφωνική επικοινωνία των διοργανωτών με το RTS Αντιρρίου 

στο δίαυλο 14 και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις τους κατά τη διάρκεια του αγώνα για 

την αποφυγή προβλημάτων στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.  

     ε) Το σκάφος επιτροπής αγώνα υποχρεούται να αναφέρει έναρξη και λήξη του στο RTS 

Αντιρρίου. 

   στ) Να υπάρξει άμεση ενημέρωση των Λιμενικών Αρχών και του Ενιαίου Κέντρου 

Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης - Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.-Κ.ΕΠΙΧ.) του 

Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. προς παροχή συνδρομής σε περίπτωση που απαιτηθεί. 

      ζ) Π.Λ.Σ.-106 Υπηρεσίας μας τίθεται σε ετοιμότητα να επέμβει, εφόσον απαιτηθεί εντός 

περιοχής δικαιοδοσίας μας.  

             2. Κ.Λ. Πάτρας/Γ΄ Λ/Τ εντέλλεται για την ενημέρωση και τις δικές του κατά τόπο 

αρμοδιότητας ενέργειες.- 

 
 
                                        Ο Κεντρικός Λιμενάρχης  
 
 
 

                                    Πλοίαρχος Λ.Σ. Τρύφων ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
Α) Αποδέκτες για ενέργεια: 
1. Πολιτιστικός Σύλλογος Σελιανιτίκων «Ήλιος» 
2. Φιλοπροοδευτικός όμιλος Λόγγου «Βύρων»  
3. Κ.Λ. Πάτρας/Γ΄ Λ/Τ Αιγίου [με συνημμένο ενημερωτικό έντυπο] 
4. RTS Πάτρας [με συνημμένο ενημερωτικό έντυπο] 
5. Π.Λ.Σ.-106 [με συνημμένο ενημερωτικό έντυπο]  
    
Β) Αποδέκτες για κοινοποίηση: 
1. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Λ.Α. (υ.τ.α.) 
2. Υ.ΝΑ.Ν.Π./ Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Α.Ν. (υ.τ.α.) 
3. Υ.ΝΑ.Ν.Π./ Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ε.Μ. (υ.τ.ε.) 
4. 5η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. (υ.τ.α.) 
 
Γ) Εσωτερική Διανομή: 
Κ.Λ. Πάτρας/Α/Φ - ΣΗΜΑΤΩΡΕΙΟ 
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