
 

         ΠΑΤΡΑ 25.07.2020 

        Αρ. Πρωτ. 572 / 25/07/20 

 

Προς:  

o Κεντρικό Λιμεναρχείο Πατρών ( patra@hcg.gr) 

o Λιμεναρχείο Λευκάδας ( lefkada@hcg.gr) 

o Λιμεναρχείο Ιθάκης ( ithaki@hcg.gr) 

 

ΘΕΜΑ: Μέγιστος αριθμός ατόμων εντός σκάφους αναψυχής λόγω μέτρων για τον 

περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19. 

 

Με την επιστολή αυτή θα θέλαμε ως ΠΟΦΣ να διευκρινιστούν τα εφαρμοζόμενα 

μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού COVID-19 μέσα από ένα 

παράδειγμα .  

Αρχικά σας γνωρίζουμε πως όλα τα σκάφη του ομίλου μας υπόκεινται στη 

κατηγορία « ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΑΔΕΙΑΣ ΕΩΣ 12 ΑΤΟΜΑ ». 

Έτσι λοιπόν βάσει του ΦΕΚ 2876/15-7-2020 ( Μέτρα προστασίας σε σκάφη 

αναψυχής εντός επικράτειας ) ο μέγιστος αριθμός ατόμων που μπορεί να φέρει το 

σκάφος είναι τα 12 με την προϋπόθεση ότι αυτά βρίσκονται μεταξύ τους σε 

απόσταση 1.5 μέτρων ο καθένας από τον προηγούμενο .  

Έστω λοιπόν ένα σκάφος (φουσκωτό στη περίπτωσή μας ) με τα κάτωθι στοιχεία 

άδειας :  
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Για το σκάφος αυτό έγινε ερώτηση στο λιμεναρχείο της Πάτρας και ενημερωθήκαμε 

πως το μέγιστο των ατόμων που μπορεί να φέρει με τα σημερινά μέτρα είναι 4 .  

Με τη λογική πως επειδή το ολικό μήκος είναι 6.5 μέτρα = 4* 1.5 μέτρο (απόσταση 

ένας επιβάτης απ’ τον άλλον). 

Σημειώνουμε πως αυτό δεν έχει λογική και δεν αποτελεί σωστή μέτρηση του 

μέγιστου αριθμού των ατόμων που το σκάφος δύναται να μεταφέρει καθώς δεν 

λαμβάνει υπ’ όψιν του το πλάτος  .  

 

Ξεκινώντας, είμαστε σίγουροι πως δεν μπορεί να μεταφέρει πάνω από 7 καθώς η 

άδεια δεν του το επιτρέπει . Παρόλα αυτά μπορούν στο σκάφος να βρίσκονται με 

ασφάλεια έναντι στον COVID-19  έξι  ( 6) άτομα με την εξής διάταξη . 

Αρχικά για ευκολία σημειώνουμε τις διαστάσεις . 

 

 

 

 



Βλέπουμε πως λόγω του εσωτερικού μήκους του , το σκάφος μπορεί να μεταφέρει 

έως 4 σειρές ατόμων ώστε αυτά να έχουν μεταξύ τους απόσταση 1.5 μ .  

Έτσι λοιπόν 1.5*4=4.5 < 4.75 που είναι το ολικό εσωτερικό πλάτος . 

Παρατηρούμε επίσης πως λόγω του εσωτερικού πλάτους του , μπορεί να φέρει έως 

2 στήλες ατόμων , καθώς η απόσταση του εσωτερικού πλάτους είναι 1,55> 1,5 μ. 

Δηλαδή ο συνδυασμός που μπορεί να επιτευχθεί είναι ο εξής : (με κόκκινο 

σημειώνονται οι επιβάτες )  

 

Έτσι λοιπόν όλοι οι επιβάτες έχουν μεταξύ τους απόσταση 1.5 μέτρο και μάλιστα οι 

διαγώνιοι έχουν μεγαλύτερη .  

Συνεπώς θα ήθελα να απαντήσετε στο εξής ερώτημα , αν σταματούσατε για έλεγχο 

ένα σκάφος με αυτή την άδεια και η θέση των επιβαινόντων ήταν αυτή που 

παρουσιάστηκε πιο πάνω θα επιβάλλατε πρόστιμο ;  

Σύμφωνα με την τηλεφωνική επικοινωνία που είχα το σκάφος θα δεχόταν πρόστιμο, 

βέβαια αφού τα άτομα έχουν τις αναγκαίες αποστάσεις δεν θα έπρεπε να θεωρηθεί 

πως το σκάφος αυτό παραβιάζει τα μέτρα . 



Αναμένουμε την απάντηση σας προς ενημέρωση όλων των μελών του ομίλου οι 

οποίοι ετοιμάζονται να ταξιδέψουν στο Ιόνιο . Για αυτό άλλωστε απευθυνόμαστε  

και στα τρία αυτά λιμεναρχεία .  

 

 

Για το Δ.Σ. του Π.Ο.Φ.Σ. 

 

Ο Ειδικός Γραμματέας       Ο πρόεδρος 

Τσάκαλης Νικόλαος                Χρήστος Κριμπάς   


