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Κύριε Λιµενάρχη,
Ο Όµιλος Φουσκωτών Σκαφών Λέσβου, αυτή τη στιγµή έχει 30 ενεργά µέλη, όλοι
έµπειροι κυβερνήτες φουσκωτών σκαφών από 4 έως 8 µέτρων. Τα περισσότερα
σκάφη την καλοκαιρινή περίοδο είναι ετοιµόπλοα µε δυνατότητες να ταξιδέψουν
ακόµη και µε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι ο
Όµιλος µας είναι διαθέσιµος να συνεργαστεί µαζί σας σε περιπτώσεις έρευνας και
διάσωσης όπου απαιτείται ένας µεγάλος αριθµός σκαφών.
Ένα άλλο θέµα που µας απασχολεί αφορά στα εφόδια ενός Φ.Σ.
Από τον κανονισµό λιµένος τα σκάφη υποχρεούνται να φέρουν ένα κυκλικό σωσίβιο
και στη περίπτωση που έχουν άδεια πλόων χωρίς περιορισµούς, δύο κυκλικά
σωσίβια. Παρόλο που δεν αναφέρεται πουθενά το µέγεθος των σωσιβίων, τα
εγκεκριµένα θεωρούνται αυτά µε διάµετρο 75 εκατοστά. Είναι προφανές ότι τα
σωσίβια αυτά χρειάζονται στη περίπτωση περισυλλογής ατόµων από τη θάλασσα
ώστε να περάσουν το σώµα τους µέσα από αυτά και κατόπιν να τα ανεβάσει το
πλήρωµα πάνω στο σκάφος. Πολύ λογικό στη περίπτωση κλασικών σκαφών αλλά όχι
και στη περίπτωση των φουσκωτών που σε όλα τα σηµεία του σκάφους η κουπαστή
έχει ύψος (πάνω από την ίσαλο γραµµή) λιγότερο από 50 εκατοστά. Σε αυτή τη
περίπτωση το τεράστιο σωσίβιο εµποδίζει παρά διευκολύνει την ανέλκυση του
ναυαγού η οποία γίνεται µε άµεση επαφή του πληρώµατος. Είναι προφανές ότι ο
νοµοθέτης δεν έλαβε υπ΄ όψιν του τις ιδιαιτερότητες ενός Φ.Σ το οποίο από µόνο του
είναι µια σωστική λέµβος.
Το Φ.Σ είναι µεν ο πλέον ασφαλής τύπος σκάφους αλλά έχει µεγάλη έλλειψη χώρων.
Το αποτέλεσµα είναι να γίνονται διάφορες πατέντες για τη στήριξη των τεράστιων
σωσιβίων στα πιο απίθανα µέρη (π.χ πάνω στην κονσόλα, στη πλώρη, στο roll-bar) µε
αποτέλεσµα να κινδυνεύει η ασφάλεια του πληρώµατος στη πλεύση του σκάφους και
ειδικά σε υψηλές ταχύτητες.
∆εδοµένου ότι πρέπει να ερµηνεύουµε το πνεύµα του νόµου θα θέλαµε τη γνώµη σας
ώστε τα Φ.Σ του που ανήκουν στο Λιµεναρχείο Μυτιλήνης να µπορούν να φέρουν
σωσίβια µικρότερης διαµέτρου (50 εκ.) όπως έχει γίνει και στα υπόλοιπα
Λιµεναρχεία της χώρας ή έστω µια οδηγία προς τους Λιµενικούς του Λ.Μ να µην
πιστοποιούν παραβάσεις σε τέτοιες περιπτώσεις.
Ευχαριστούµε πολύ και ευελπιστούµε σε µια συνεχή συνεργασία.
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