ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
''Υπόδειγμα αναγγελίας για την ίδρυση και λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης''

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΙΤΗΣΗ
Περιγραφή αιτήματος: '' Αναγγελία για την ίδρυση και λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής
εκπαίδευσης''
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ (…………….…………….)
ΠΡΟΣ:

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ
Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Ο - Η Όνομα

Επώνυμο

Όνομα Πατέρα

Επώνυμο Πατέρα

Όνομα Μητέρας

Επώνυμο Μητέρας

Α.Δ.Τ.*

Αριθ. Βιβλ. Υγείας*

Αριθ. Διαβ. *

Αριθ. Άδειας Οδήγησης* Υπηκοότητα:

Α.Φ.Μ

Δ.Ο.Υ.

Ημερ. γέννησης(1)
Τόπος Κατοικίας

Τόπος γέννησης
Οδός

Αριθ.

Τ.Κ.
Τηλ:

e- mail:

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: π.χ.
η 7 Φεβρουαρίου 1969 γράφεται αριθμητικά: 070269
* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.
ΟΡΙΣΜΟΣ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (για κατάθεση αίτησης ή και παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης):
Απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από Διοικητική Αρχή ή
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Όνομα

Επώνυμο

Όνομα πατέρα

Α.Δ.Τ.

Τόπος Κατοικίας

Οδός

Τηλ:

e - mail:

Αριθ.

ΤΚ

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε
την απάντησή σας:

Ο/Η αιτ…..

Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση:
……………………………………………………………….…
Να την παραλάβετε ο ίδιος από την Υπηρεσία μας
Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας
Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:
Να σας αποσταλεί με e – mail

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου,
όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου
ασφαλιστικού φορέα (από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του
ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως ισχύει). Ο αιτών πρέπει να έχει συμπληρώσει το
εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας του. Για τον υπολογισμό της ηλικίας
λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης.
2. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/1986 (Α΄ 75), με το ακόλουθο
περιεχόμενο:
«1. Δεν διώκομαι ως φυγόδικος ή φυγόποινος.
2. Δεν έχω καταδικασθεί αμετάκλητα ή τελεσίδικα για ανθρωποκτονία από
πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία,
λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη,
πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα
κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας
ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων,
παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών ή
συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του Α.Ν. 192/36
και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική
αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ή έχω καταδικαστεί και έχει
παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα.
3. Δεν έχω τεθεί ή δεν έχει υποβληθεί αίτηση να τεθώ σε κατάσταση
πτώχευσης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης.
4. Διαθέτω την αριθ. ……..…δήλωση έναρξης εργασιών, η οποία μου έχει

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

χορηγηθεί από τη Δ.Ο.Υ. …………………..
5. Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση
ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. » (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται
εκπρόσωπος.)
3. Το υποχρεωτικό πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης
(διδασκόμενη ύλη, ώρες διδασκαλίας για κάθε μάθημα, ανώτατος αριθμός
εκπαιδευομένων κάθε εκπαιδευτικής σειράς, χρονική διάρκεια εκπαίδευσης
κ.λπ.).
4. Τίτλος ιδιοκτησίας των κτιριακών εγκαταστάσεων της σχολής ή
μισθωτήριο συμβόλαιο.
5. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό.
6. Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας περί των ληπτέων μέτρων στις
κτιριακές εγκαταστάσεις της σχολής προς αποτροπή κινδύνων από
πυρκαγιά.
7. Ευκρινές φωτοαντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου για ασφαλιστική
κάλυψη της αστικής ευθύνης του ιδιοκτήτη της σχολής, του Διευθυντή και
οιουδήποτε προστηθέντος ή εκπαιδευτή ή εκπαιδευόμενου, έναντι τρίτων,
για θάνατο ή σωματικές βλάβες, ποσού ύψους 500.000. ευρώ, τουλάχιστον.
8. Τα δικαιολογητικά, κατά το άρθρο 3 του π.δ. ……/…….. που πιστοποιούν
τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο
του Διευθυντή και πίνακας του εκπαιδευτικού προσωπικού με τα έγγραφαπιστοποιητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα αυτών.
9. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/1986 (Α΄ 75), με το ακόλουθο
περιεχόμενο:
«Διαθέτω τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του
π.δ. ……/…….. .και η κτιριακή εγκατάσταση που διαθέτω είναι
εμβαδού........τετραγωνικών μέτρων, εκ των οποίων τα ......... τετραγωνικά
μέτρa χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως αίθουσα εκπαίδευσης, μη
συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων βοηθητικών χώρων ».
10. Αποδεικτικό είσπραξης 100,00 € υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.
11. Πρόσφατα (εντός τελευταίου μηνός) πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ιατρών
ειδικότητας ψυχιάτρου, δερματολόγου, παθολόγου ή ιατρού γενικής
ιατρικής ή ιατρικής εργασίας και καρδιολόγου, ιδιωτών ή από δημόσια
νοσοκομεία, για τους εκπαιδευτές από τα/τις οποία/ες να προκύπτει ότι οι
ενδιαφερόμενοι είναι ψυχικά υγιείς, δεν πάσχουν από μεταδοτική ασθένεια
και είναι ικανοί από ιατρικής άποψης να ασκήσουν το συγκεκριμένο
επάγγελμα. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ ιατρική βεβαίωση χορηγείται
από δημόσιο νοσοκομείο, τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό
ευκρινές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου. Όταν το πιστοποιητικό
υγείας/ ιατρική βεβαίωση χορηγείται από ιδιώτη γιατρό, τότε υποβάλλεται

είτε το πρωτότυπο είτε απλό ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο που
έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο.
12. Ηλεκτρονικό Παράβολο στον Α.Λ.Ε. 1140106001 (πρώην Κ.Α.Ε.3435),
ύψους 176,08 €, με την Κωδικοποιημένη Επωνυμία «Ίδρυση και Λειτουργία
Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης»
13. Παράβολο χαρτοσήμου για Άσκηση Επαγγελματικής Δραστηριότητας
ύψους 30,00 € στον Α.Λ.Ε. 1450189001.
14. α. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας, με όλες τις
τυχόν τροποποιήσεις του, το οποίο προβλέπει την εκτέλεση τέτοιων
εργασιών,
β. Πρόσφατο (εντός εξαμήνου) πιστοποιητικό ή βεβαίωση από την
αρμόδια, κατά περίπτωση, Υπηρεσία, από το/ην οποίο/α να προκύπτει ο
νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου και
γ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/1986 (Α΄ 75), του νομίμου
εκπροσώπου του νομικού προσώπου, στην οποία δηλώνει ότι:
«(Επωνυμία νομικού προσώπου) διαθέτει την αριθ. ………………………….
δήλωση έναρξης εργασιών, για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, η οποία
έχει δηλωθεί στη Δ.Ο.Υ. ………. και δεν τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό
συμβιβασμό, συνδιαλλαγή, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση ή άλλη
ανάλογη κατάσταση και ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση για να τεθεί σε κάποια
από τις παραπάνω καταστάσεις».
δ. «Επωνυμία νομικού προσώπου) διαθέτει τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό
της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του π.δ. ……/…….. .και η κτιριακή
εγκατάσταση που διαθέτει είναι εμβαδού........τετραγωνικών μέτρων, εκ των
οποίων τα ......... τετραγωνικά μέτρa χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως
αίθουσα εκπαίδευσης, μη συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων
βοηθητικών χώρων ».
(προσκομίζονται μόνο στην περίπτωση νομικού προσώπου και δεν
προσκομίζονται τα δικαιολογητικά 2.4 και 9.).
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
''Υπόδειγμα βεβαίωσης υποβολής αιτήματος''

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αίτημα

Αναγγελία για την ίδρυση και λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής
εκπαίδευσης

Υπηρεσία Υποβολής
Αριθμ. Πρωτοκόλλου

Ημ /νια αιτήματος:

Λιμενικό Στέλεχος

Όνομα

Επώνυμο

Αιτών

Όνομα

Επώνυμο

Υπογραφή και σφραγίδα

Στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που παρέλαβε την αίτηση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»
Φαρμακευτικό – υγειονομικό υλικό και όργανα σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης
Α. ΦΑΡΜΑΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ)

Καρδιο-κυκλοφορικά αναληπτικά (αδρεναλίνη-ατροπίνη)
Φυσιολογικός ορός 0.9% NaCl σε φιαλίδια των 10ml για οφθαλμική

5 + 5amp.
10

έκπλυση.
Φυσιολογικός ορός 0.9% NaCl σε συσκευασία 1lt

2

Ορός D/W 5% 1 lt

2

Ενέσιμη Υδροκορτιζόνη 200mg

1

Αναλγητικά - αντιπυρετικά

3

Ισχυρά αναλγητικά μη οπιούχα

2

Σπασμολυτικά

1

Αντιεμετικά και κατά του ιλίγγου

3

Οξυγονούχο ύδωρ (200 cc)

1

Ιώδιο (100 cc)

1

Betadine (100 cc)

1

Οινόπνευμα (200 cc)

1

Αλοιφή Αργυρούχου σουλφαδιαζίνης, ή άλλο σκεύασμα υδρογέλης κατά
εγκαυμάτων.

2

Τοπικό αναισθητικό ξυλοκαΐνη 2% (gel και διάλυμα)

1+1

Β. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Σύριγγες, με βελόνη, αποστειρωμένες, σε μονή συσκευασία, 5ml+10ml

10+10

Αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσμος

2

Φουσκωτοί νάρθηκες (χέρι – πόδι)

2

Γάζες αποστειρωμένες 10cm x 10cm - 12PLY / 36cm x 40cm, σε

5

ξεχωριστή συσκευασία η καθεμιά
Αυχενικός κηδεμόνας σκληρός, ρυθμιζόμενος σε μέγεθος, πολλαπλών χρήσεων
ενηλίκων και παίδων

1

Βαμβάκι

2

Γάντια latex ή βινυλίου νιτριλίου (όχι μαύρου χρώματος)

10 ζεύγη

Ελαστικός επίδεσμος κοινός πλάτους 5 cm και 10cm

2

Επίδεσμοι κοινοί

10

Λευκοπλάστης υφασμάτινος 3cm

2

Gauze αποστειρωμένο τούλι εμβαπτισμένο σε λιπαρή ουσία, νερό και
φυτικά έλαια για έγκαυμα

5

Ψαλίδι κοινό

1

Φλεβοκαθετήρες (20G και 22G)

2+2

Επίδεσμος Αιμοστατικός Reliance με Επίθεμα

4

Ρινική κάνουλα χορήγησης οξυγόνου

2

Λαρυγγική μάσκα Μέγεθος 3,4,5

1+1+1

Αυτοκόλλητα Ράμματα Επιδερμικά 3mm x 75mm σε Αποστειρωμένη

20

Συσκευασία
Γ. ΟΡΓΑΝΑ
Μανόμετρο αρτηριακής πίεσης

1

Θερμόμετρο κοινό

2

Θερμόμετρο υποθερμίας

1

Αεραγωγός τύπου Guedel

1

Συσκευή ανάνηψης διά χειρός (AMPU)

1

Συσκευή οξυγονοθεραπείας τουλάχιστον 2 ½ λίτρα με μειωτήρα πίεσης

1

Συσκευή ανάνηψης στόμα με στόμα τύπου Brook

5

Στηθοσκόπιο

1

Παλμικό οξύμετρο με εύρος μέτρησης κατ' ελάχιστον από 70%

1

εως 99% SatO2
Συσκευή ορού

1

Συσκευή μέτρησης σακχάρου με ταινίες μέτρησης και σκαρφιστήρες

1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»
Τύπος ναυαγοσωστικού σωσιβίου (RESCUE CAN)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»
Τύπος σωστικού σωλήνα (RESCUE TUBE)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ»
Τύπος σωστικής σανίδας (RESCUE BOARD)

ΠΑΡΑΤΗΜΑ «Ζ»
Υπόδειγμα βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων προϋποθέσεων για την Ίδρυση και Λειτουργία Σχολής Ναυαγοσωστικής
Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ …………. (1)

Αριθμ. πρωτ.: ………/………./……….

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΝΟΜΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Βεβαιώνεται ότι ο/η ………………………………………………..(2) πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την ίδρυση και
λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης.
Η παρούσα πρέπει να επιδεικνύεται από τον κάτοχό της στα αρμόδια αστυνομικά/ελεγκτικά όργανα για τη διευκόλυνση
του ελέγχου.
Ανά τετραετία, εντός του τελευταίου, πριν τη λήξη της τετραετίας, εξαμήνου, ο κάτοχος της βεβαίωσης αυτής, υποβάλλει
στη Λιμενική Αρχή, στην περιφέρεια της οποίας δραστηριοποιείται, Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
(Α΄ 75), ότι δεν έχει εκλείψει καμία από τις νόμιμες προϋποθέσεις χορήγησής της.
Μη υποβολή της προαναφερόμενης Υπεύθυνης Δήλωσης συνεπάγεται την προσωρινή αφαίρεση της παρούσας,
τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του π.δ……/………
Η παρούσα βεβαίωση αφαιρείται οριστικά, εάν εκλείψει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις χορήγησής της, τηρουμένων
των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του π.δ……/……….
………….………(3), …….-……..-………….(4)
Ο Λιμενάρχης
…………….
(τ.σ.υ.)
(1) Εκδούσα Λιμενική Αρχή
(2) Στοιχεία φυσικού προσώπου (Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, ΑΔΤ) ή
νομικού προσώπου (επωνυμία, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και ΑΔΤ νομίμου εκπροσώπου)
(3) Τόπος
(4) Ημερομηνία έκδοσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Η»
Υπόδειγμα Βεβαίωσης Υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ …………. (1)

Αριθμ. πρωτ.: ………/………./……….

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
Βεβαιώνεται ότι ο/η ………………………………………………..(2) υπέβαλε την, από ……………………………. (3) , Υπεύθυνη Δήλωση του
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), περί μη έκλειψης καμίας εκ των προϋποθέσεων χορήγησης της αριθ.πρωτ.:.........και
με ημερομηνία........... βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία σχολής
ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης που κατέχει.
……………..(4), …….-……..-………….(5)

Ο Λιμενάρχης
…………….
(τ.σ.υ.)

(1) Εκδούσα Λιμενική Αρχή
(2) Στοιχεία φυσικού προσώπου (Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, ΑΔΤ) ή
νομικού προσώπου (επωνυμία, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και ΑΔΤ νομίμου εκπροσώπου)
(3) Ημερομηνία υπογραφής Υ.Δ.
(4) Τόπος
(5) Ημερομηνία έκδοσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ»
Υπόδειγμα Άδειας Ναυαγοσώστη

Φωτογραφία Δικαιούχου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ………….

Αριθμ. πρωτ.: ………/………./…….

ΑΔΕΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. ......../…………. (Α΄ ……..)
2. Τις διατάξεις του ν. 3919/2011 (Α΄ 32), όπως ισχύει
3. Τις διατάξεις του ν.4152/2013 (Α΄107).
4. Το με ημερομηνία ......-……-……… Πρακτικό της Επιτροπής εξέτασης υποψηφίων ναυαγοσωστών, η οποία συγκροτήθηκε
με την αρ. πρωτ. ...................... Απόφαση …………………………. .
5. Την με αριθμ. πρωτ.:............... αίτηση τ……. ....................................., με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά.
Χορηγούμε
1. Άδεια Ναυαγοσώστη στ...... .................................. του............... και της................, κάτοικο ..............., οδός: ..............
αρ.........., με Α.Δ.Τ. (ή διαβατηρίου): .............., Α.Φ.Μ.: ..............., αρμόδια ΔΟΥ.................... .
2. Επιγενόμενη στέρηση οποιασδήποτε εκ των προϋποθέσεων έκδοσης της άδειας αυτής, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη
παύση της και την οριστική ανάκλησή της.
3. Ο κάτοχος της παρούσας έχει δικαίωμα να απασχολείται

ως ναυαγοσώστης, σύμφωνα με τις διατάξεις της

παραγράφου 15 του άρθρου 5 του π.δ. ………/……… (Α΄ ……) .
4. Η παρούσα ισχύει έως την ........................ και πρέπει να ανανεωθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν την
ημερομηνία λήξεώς της.
Τόπος/Ημερομηνία
Παρατηρήσεις
Εκδόθηκε .............υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.
Εκδόθηκαν .......... υπέρ Δημοσίου

o Λιμενάρχης
(τ.σ.υ.)
................................

ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Ανανεώνεται και ισχύει
μέχρι την …….-…….-…….
Τόπος............. Ημερομηνία ……..-…….-.......
Ο Λιμενάρχης
τ.σ.υ.
.............................................
ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Ανανεώνεται και ισχύει
μέχρι την …….-…….-…….
Τόπος............. Ημερομηνία ……..-…….-.......
Ο Λιμενάρχης
τ.σ.υ.
.............................................
ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Ανανεώνεται και ισχύει
μέχρι την …….-…….-…….
Τόπος............. Ημερομηνία ……..-…….-.......
Ο Λιμενάρχης
τ.σ.υ.
.............................................
ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Ανανεώνεται και ισχύει
μέχρι την …….-…….-…….
Τόπος............. Ημερομηνία ……..-…….-.......
Ο Λιμενάρχης
τ.σ.υ.
............................................

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ι»
Περιεχόμενο φορητού φαρμακείου ναυαγοσώστη
Α. ΦΑΡΜΑΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ)

Αντισταμινικά χάπια

1

Οξυζενέ

50 cc

Σκεύασμα Γλυκόζης για την Αντιμετώπιση της Υπογλυκαιμίας

1

Παρακεταμόλη σε χάπια 500mg

1

Συσκευή αυτόματης έγχυσης αδρεναλίνης τύπου Epipen ενηλίκων Λ

1

Συσκευή αυτόματης έγχυσης αδρεναλίνης τύπου Epipen παίδων

1

Ενέσιμη Υδροκορτιζόνη 200mg

1

Αντιισταμινική αλοιφή

1

Αλοιφή Αργυρούχου σουλφαδιαζίνης, ή άλλο σκεύασμα υδρογέλης κατά
εγκαυμάτων.

2

Διάλυμα Ιωδιούχου Ποβιδόνης 10%

Φιαλίδιο 30ml κατ' ελάχιστον

Φυσιολογικός ορός 0.9% NaCl σε φιαλίδια των 10ml για οφθαλμική έκπλυση.

10

Βρογχοδιασταλτικά για την δύσπνοια

2

Β. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Αυτοκόλλητα Ράμματα Επιδερμικά 3mm x 75mm σε Αποστειρωμένη
Συσκευασία

20

Αυχενικό Κολάρο Ρυθμιζόμενο Παιδιατρικό

1

Βαμβάκι Ιατρικής Χρήσης Πεπιεσμένο Ρολό

1

Επίδεσμος Αιμοστατικός Reliance με Επίθεμα

2

Ιμάντας Ίσχαιμης Περίδεσης

1

Παγοκύστη - Θερμοκύστη Πoλλαπλών Χρήσεων

2

Ψυκτικό Σπρέι 400 ml

1

Λαρυγγική μάσκα Μέγεθος 3,4,5

1

Γάζες αποστειρωμένες 10cm x 10cm - 12PLY / 36cm x 40cm, σε ξεχωριστή
συσκευασία η καθεμιά

20

Ελαστικός επίδεσμος πλάτους 10cm

2

Ελαστικός επίδεσμος πλάτους 5cm

2

Αλκοολούχο διάλυμα αντισηψίας δέρματος

Φιαλίδιο 50ml κατ' ελάχιστον

Λευκοπλάστ υφασμάτινο, λευκό, πλάτους τουλάχιστον 3cm

1

Σύριγγες, με βελόνη, αποστειρωμένες, σε μονή συσκευασία, 5ml

5

Γάντια latex ή βινυλίου νιτριλίου (όχι μαύρου χρώματος)

10 ζευγάρια

Αυτοκόλλητες γάζες τύπου Hansaplast, διαστάσεων κατ' ελάχιστον 2x2 cm

10

Μάσκα χορήγησης Οξυγόνου

3

Μάσκα χορήγησης εμφυσήσεων κατά την ΚΑΡΠΑ, τύπου pocket mask

1

Ψαλίδι υφασμάτων, τύπου Lister

1

Στοματοφαρυγγικοί αγωγοί τύπου Guedel, διαφόρων μεγεθών

Σετ 6 τεμαχίων διαφορετικού μεγέθους

Αερονάρθηκες άνω και κάτω άκρων

1 τεμάχιο για κάθε είδος

Αυχενικός κηδεμόνας σκληρός, ρυθμιζόμενος σε μέγεθος, πολλαπλών
χρήσεων.

1

Βελόνα αποσυμπίεσης πνευμοθώρακα

1

Επίθεμα θωρακικού τραύματος

1

Αποστειρωμένο τούλι εμβαπτισμένο σε νερό και φυτικά έλαια για έγκαυμα

2

Γ. ΟΡΓΑΝΑ
Φορητή συσκευή ανάνηψης στόμα με στόμα τύπου Brook

1

Φιάλη Οξυγόνου Φορητή, πολλαπλών χρήσεων, με ρυθμιστή και μειωτήρα
πίεσης και ροόμετρο, κατ' ελάχιστον 1 λίτρου και κατ' ελάχιστης μέγιστης
πίεσης 200bar.

1

Ασκός χορηγήσεως εμφυσήσεων τύπου AMBU, ενηλίκων, πολλαπλών
χρήσεων

1

Συσκευή αναρρόφησης δηλητηρίου

1

Συσκευή αναρρόφησης εκκρίσεων χειροκίνητη

1

Παλμικό οξύμετρο με εύρος μέτρησης κατ' ελάχιστον από 70% εως 99%
SatO2

1

Συσκευή μέτρησης σακχάρου με ταινίες μέτρησης και σκαρφιστήρες

1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Κ»
Υπόδειγμα ανανέωσης άδειας ναυαγοσώστη, που έχει εκδοθεί σύμφωνα με προϊσχύουσες διατάξεις

Φωτογραφία Δικαιούχου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ………….

Αριθμ. πρωτ.: ………/………./…….

ΑΔΕΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της πργ 2 του άρθρου 12 του π.δ. ......../........ (Α΄ .........), όπως ισχύει.
2. Την με αριθμ. πρωτ.:............... αίτηση τ……. ....................................., με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά.
ΑΝΑΝΕΩΝΟΥΜΕ
1. Την αριθμ.......................................Άδεια Ναυαγοσώστη που κατέχει σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις,
ο/η ..... .................................. του............... και της................, κάτοικος ..............., οδός: .............. αρ.........., με
Α.Δ.Τ. (ή διαβατηρίου): .............., Α.Φ.Μ.: ..............., αρμόδια ΔΟΥ.................... .
2. Επιγενόμενη στέρηση οποιασδήποτε εκ των προϋποθέσεων έκδοσης της άδειας αυτής, συνεπάγεται την
αυτοδίκαιη παύση της και την οριστική ανάκλησή της.
3. Ο κάτοχος της παρούσας έχει δικαίωμα να απασχολείται ως ναυαγοσώστης, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 15 του άρθρου 5 του π.δ. ………/……… (Α΄ ……) .
4. Η παρούσα ισχύει έως την ........................ και πρέπει να ανανεωθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν την
ημερομηνία λήξεώς της.
Τόπος/Ημερομηνία
Ο Λιμενάρχης
…………….
(τ.σ.υ.)
......................
ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Ανανεώνεται και ισχύει
μέχρι την …….-…….-…….
Τόπος............. Ημερομηνία ……..-…….-.......
Ο Λιμενάρχης
τ.σ.υ.
.............................................
ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Ανανεώνεται και ισχύει
μέχρι την …….-…….-…….
Τόπος............. Ημερομηνία ……..-…….-.......
Ο Λιμενάρχης
τ.σ.υ.
.............................................
ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Ανανεώνεται και ισχύει
μέχρι την …….-…….-…….
Τόπος............. Ημερομηνία ……..-…….-.......
Ο Λιμενάρχης
τ.σ.υ.
.............................................
ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Ανανεώνεται και ισχύει
μέχρι την …….-…….-…….
Τόπος............. Ημερομηνία ……..-…….-.......
Ο Λιμενάρχης
τ.σ.υ.
.............................................
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