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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Ο ηνπξηζκφο έρεη αλαδεηρζεί παγθνζκίσο ζε κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο βηνκεραλίεο. Σνλ
εηθνζηφ αηψλα ε βηνκεραλία ηνπ ηνπξηζκνχ αλαδείρζεθε σο ν κεγαιχηεξνο νηθνλνκηθφο
θιάδνο ζε ξπζκφ αχμεζεο. Ο ηνπξηζκφο απνηειεί γηα ηελ Διιάδα έλαλ απφ ηνπο
ζεκαληηθφηεξνπο θιάδνπο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαζψο νη αιινδαπέο ηνπξηζηηθέο
εηζπξάμεηο δεκηνπξγνχλ ζεκαληηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη
βνεζνχλ ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη νηθνλνκηθή ζχγθιηζε ηεο ρψξαο.
Παξά ην γεγνλφο φηη ην ειιεληθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε ζηελ παγθφζκηα
ηνπξηζηηθή αγνξά, εληνχηνηο αληηκεησπίδεη εληεηλφκελν αληαγσληζκφ απφ αλαδπφκελνπο
κεζνγεηαθνχο πξννξηζκνχο πνπ πξνζθέξνπλ παξφκνηεο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο. Πξνθεηκέλνπ
ε Διιάδα λα δηαηεξήζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο, απαηηείηαη ε αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο
ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη ν εκπινπηηζκφο απηνχ. Απηφ, κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ
αμηνπνίεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ρψξαο γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ κνξθψλ
ηνπξηζκνχ, φπσο ν ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο, ν αγξνηνπξηζκφο, ν ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο, θ.ά.
Ζ γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, ην θπζηθφ ηεο πεξηβάιινλ θαη ην κεζνγεηαθφ ηεο θιίκα, θαζηζηνχλ
ηελ Διιάδα σο ηδαληθφ κέξνο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ. Σν γεγνλφο απηφ
είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία θαζψο ν ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο
απεπζχλεηαη θαηά θχξην ιφγν ζε πςειά εηζνδεκαηηθά ζηξψκαηα, επηθέξνληαο επλντθέο
επηπηψζεηο ζηα ζπλαιιαγκαηηθά έζνδα ηεο ρψξαο. Ήδε ν ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο απνθέξεη
πεξίπνπ ην 7% ηνπ ηνπξηζηηθνχ ζπλαιιάγκαηνο απφ ην ζχλνιν ησλ ηνπξηζηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο Διιάδαο.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα είλαη ε
ιεηηνπξγία ζχγρξνλσλ ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ ζθαθψλ αλαςπρήο πξνζθέξνληαο πνηνηηθέο
ππεξεζίεο. ηελ Διιάδα ιεηηνπξγνχλ, ζήκεξα, 19 καξίλεο πνπ δηαζέηνπλ 6.661 ζέζεηο
ειιηκεληζκνχ. Σα ζέκαηα νξγάλσζεο, δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ,
ιφγσ θαη ηνπ πνιπδηάζηαηνπ ραξαθηήξα ηνπο, εκπίπηνπλ ζην πεδίν αξκνδηνηήησλ αξθεηψλ
θνξέσλ κε βαζηθφηεξν ην Τπνπξγείν Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο.
Απφ ηελ κειέηε δχν πεξηπηψζεσλ ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ ζθαθψλ αλαςπρήο, ηεο Μαξίλαο
Γιπθάδαο ηελ δηαρείξηζε ηεο νπνίαο έρεη αλαιάβεη ν Γήκνο Γιπθάδαο θαη ηεο Μαξίλαο
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Αιίκνπ πνπ ηελ δηαρεηξίδεηαη ε Δηαηξεία Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο, δηαπηζηψλεηαη φηη
απνηεινχλ θαη νη δχν κεγάιεο πεγέο εζφδσλ. Χο πξνο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο δελ
ππάξρνπλ δηαθνξέο θαζψο απηφο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Γεληθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο
Σνπξηζηηθψλ Ληκέλσλ. Απνθιίζεηο παξαηεξνχληαη θπξίσο ζηελ πνηφηεηα θαη πνηθηιία ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, αιιά θαη ζηηο ρξεψζεηο ειιηκεληζκνχ. Παξφια απηά, ππάξρνπλ
πεξηζψξηα βειηίσζεο θαη ησλ δχν Μαξίλσλ, γεγνλφο πνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ιφγσ ηνπ
απμαλφκελνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηνπ εληεηλφκελνπ
αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ καξίλσλ δηεζλψο.
Ζ δεκηνπξγία ζηελ Διιάδα καξίλσλ πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, ε βειηίσζε ηεο ππνδνκήο ηνπ
ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ, ε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ε πξνβνιή ηεο
ηνπξηζηηθήο θαη ηζηνξηθήο ζεκαζίαο ησλ ειιεληθψλ ζαιαζζψλ θαη λεζηψλ, είλαη απαξαίηεηεο
πξνυπνζέζεηο γηα λα κελ αληηκεησπίζεη ε Διιάδα πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ ζην ζέκα ηεο
θάιπςεο πιεξφηεηαο ησλ κειινληηθψλ ζέζεσλ ειιεληθψλ καξίλσλ.
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ABSTRACT

Tourism has become one of the most important industries worldwide. In the twentieth century
tourism industry turned out to be the economic sector with the highest growth rate. Tourism is
one of the most important sectors of Greek economy. The income from foreign tourism
generates important economic activities, creates new jobs and encourages regional
development and economic convergence.

Despite the fact that the Greek tourism product has an important role in the worldwide
tourism market, it faces a growing competition from the upcoming Mediterranean destinations
that offer similar tourism services. Greece in order to keep its competitiveness has to upgrade
the quality of its tourism product and to enrich it. This can be achieved by taking advantage of
our country’s comparative advantages and by developing new forms of tourism such as sea
tourism, agrotourism, congress tourism, etc.
Greece’s geographical place, its natural environment and its Mediterranean climate, make our
country the ideal place for the development of sea tourism. This is highly important for our
national economy because sea tourism is mainly addressing to high income classes that have a
positive effect on our exchange income. Sea income so far bears almost 7% of the tourism
exchange of all Greek tourism activities.

The main requirement for the development of sea tourism in Greece is the operation of
modern marinas that provide high quality services. Today, in Greece operate 19 marinas with
6.661 docking places. All issues concerning the organization, management and operation of
marinas due to their complex characteristics involve various public services and mainly the
Ministry of Tourism.

By studing two cases of marinas, the Marina of Glyfada which is under the management of
the Municipality of Glyfada and the Marina of Alimos, we discover that they both are great
income sources. Regarding their operation, there are no diffrences as they are under the
General Regulation of Marinas. We detect differences mainly in the quality and variety of the
provided services and also in their docking charges. However, there is room for improvement
in both of them and that is very important due to the constantly rising of the growth rate of sea
tourism and of the competition between marinas worldwide.
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The establishment of marinas of high quality, the improvement of infrastructure of sea
tourism and of service’s quality and also the promotion of the tourism and historical meaning
of the Greek seas and the Greek islands are main requirements so as Greece not to face any
problems of achieving completion of the future docking places of Greek marinas.
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ΔΗΑΓΧΓΖ
θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ησλ
ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ ζθαθψλ αλαςπρήο ζηελ Διιάδα.
ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε θαηαγξαθή ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζηελ
νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ θαζψο θαη ε απνηχπσζε ηεο δηνηθεηηθήο
νξγάλσζεο θαη ηεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο πνπ εθαξκφδνπλ νη θνξείο δηαρείξηζεο ησλ
ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ ζθαθψλ αλαςπρήο.
Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο ζπλίζηαηαη ζηελ
αλαδήηεζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ηνπο ηνπξηζηηθνχο ιηκέλεο, ζηελ
βηβιηνγξαθηθή έξεπλα, ζηελ αλαδήηεζε θαη επεμεξγαζία πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ, εζληθψλ θαη
επξσπατθψλ εγγξάθσλ, δεκνζηεπκάησλ απφ ηνλ ειεθηξνληθφ θαη έληππν ηχπν, ζηελ άληιεζε
πιεξνθνξηψλ απφ ην δηαδίθηπν θαζψο θαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ
κε ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο, ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο,
ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο, ηνπ Γήκνπ Γιπθάδαο θαη ηεο Μαξίλαο Αιίκνπ.
Ζ εξγαζία δηαξζξψλεηαη ζε ηξία κέξε. ην πξψην κέξνο αξρηθά επηζεκαίλεηαη ε ζεκαζία ηνπ
ηνπξηζκνχ γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαζψο θαη νη πξννπηηθέο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ηνπ
ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ην πεδίν αξκνδηνηήησλ ησλ δεκνζίσλ
θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζην ζέκα ηεο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ
θαη αλαπηχζζνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ησλ ηνπξηζηηθψλ
ιηκέλσλ. ην δεχηεξν θαη ζην ηξίην κέξνο κειεηάηαη ε νξγάλσζε, δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία
δχν πεξηπηψζεσλ ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ ζθαθψλ αλαςπρήο πνπ είλαη ρσξνζεηεκέλνη ζε
νηθηζηηθή δψλε. πγθεθξηκέλα, κειεηάηαη ε Μαξίλα Γιπθάδαο ηελ νπνία δηαρεηξίδεηαη ν
Γήκνο Γιπθάδαο θαη ε Μαξίλα Αιίκνπ ηελ νπνία δηαρεηξίδεηαη ε Δ.Σ.Α. Α.Δ. Σέινο, κε βάζε
φισλ ησλ παξαπάλσ, ε εξγαζία θαηαιήγεη ζε νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα θαη ηελ δηαηχπσζε
πξνηάζεσλ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1Ο
ΣΟΤΡΗΜΟ

1.1 Σνπξηζκόο θαη Διιεληθή Οηθνλνκία

Ο ηνπξηζκφο έρεη εμειηρζεί παγθνζκίσο ζε κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο βηνκεραλίεο,
απνηειψληαο ζεκαληηθφ παξάγνληα αλάπηπμεο θαη πεγή απαζρφιεζεο. Ζ εληεηλφκελε
παγθνζκηνπνίεζε πέξα απφ ηελ αχμεζε πνπ έρεη επηθέξεη ζηηο δηαζπλνξηαθέο θηλήζεηο
αγαζψλ θαη θεθαιαίσλ, έρεη εμίζνπ απμήζεη ζεκαληηθά ηηο κεηαθηλήζεηο αλζξψπσλ, είηε γηα
επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο είηε γηα αλαςπρή. ρεδφλ ην 17% ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ
κεηαθηλείηαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξφλν γηα ηνπξηζκφ, ελψ ν ηνκέαο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη
ηαμηδηψλ παξάγεη παγθφζκηα έζνδα 2 δηο δνιάξηα ηελ εκέξα. «Σελ επφκελε δεθαεηία
δηαθαίλεηαη ε ηάζε γηα δπλακηθή αχμεζε θαη ππνινγίδεηαη φηη πεξηζζφηεξν απφ 1,5
δηζεθαηνκκχξηα άλζξσπνη ζα ηαμηδεχνπλ ζε φιν ηνλ θφζκν γηα ηνπξηζκφ, αλαςπρή θαη
επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο» (Ανδπεάδηρ 2007).
Ζ παγθφζκηα ηνπξηζηηθή βηνκεραλία αλαπηχζζεηαη ζήκεξα κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο. Σν 2007
μεθίλεζε κε ηδηαίηεξα επνίσλεο πξννπηηθέο γηα ηνλ παγθφζκην ηνπξηζκφ. «Απφ ηνλ Ηαλνπάξην
κέρξη θαη ηνλ Απξίιην, νη δηεζλείο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο παγθνζκίσο απμήζεθαλ θαηά 6%,
αγγίδνληαο ηα 252 εθαηνκκχξηα, δειαδή 15 εθαηνκκχξηα πεξηζζφηεξεο αθίμεηο, ζπγθξηηηθά
κε ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή ρξνληθή πεξίνδν» (UNWTΟ 2007, ζελ.1).
Ο ηνπξηζκφο είλαη αλακθίβνια έλαο απφ ηνπο ηζρπξφηεξνπο ηνκείο ηεο Διιεληθήο
Οηθνλνκίαο. «Οη αιινδαπέο ηνπξηζηηθέο εηζπξάμεηο απνηεινχλ ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο
εηζξνέο θαζψο δεκηνπξγνχλ ζεκαληηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη
βνεζνχλ ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη νηθνλνκηθή ζχγθιηζε ηεο ρψξαο.» (Παπανίκορ
2005, ζελ.15). Σν 2006 γηα δεχηεξε ζπλερή ρξνληά ηα βαζηθά κεγέζε ηεο ηνπξηζηηθήο
νηθνλνκίαο παξνπζίαζαλ αχμεζε. «ε επίπεδν αθίμεσλ, κεηά ηελ αχμεζε 5,6% ηνπ 2005,
ζεκεηψζεθε θαη λέα θαηά 7,5% ην 2006 κε 13,7 εθαηνκκχξηα αθίμεηο αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ.
ε επίπεδν εζφδσλ θαη ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ηα έζνδα απφ ηνλ
ηνπξηζκφ γηα ην 2006 αλήιζαλ ζε πεξίπνπ 11,4 εθαη. επξψ, παξνπζηάδνληαο αχμεζε 5% ζε
ζρέζε κε ην 2005 πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ είρε ζεκεηψζεη αχμεζε 4,7% έλαληη ηνπ 2004»
16

(Κοςζοςνήρ 2007). «Ζ άκεζε θαη έκκεζε ζπκβνιή ηνπ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ ζην ΑΔΠ ηεο
ρψξαο εθηηκάηαη ζην 15,1% ην 2006, έλαληη 15% ην 20011», ελψ ε απαζρφιεζε ζηνλ
ηνπξηζκφ αληηζηνηρεί ζην 15,9% ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα
1 πνπ αθνινπζεί.
Πίλαθαο 1: Ζ πκβνιή ηoπ Σνπξηζκνύ ζηo ΑΔΠ θαη ηελ Απαζρόιεζε
Ο ηνπξηζκόο σο
% ηoπ ΑΔΠ

Ζ απαζρόιεζε ζηoλ
ηνπξηζκό σο % ηεο
ζπλνιηθήο απαζρόιεζεο
2001
2006

Υώξεο

2001

2006

Διιάδα

15,0%

15,1%

17,4%

15,9%

Ηζπαλία

18,4%

17,8%

20,1%

19,1%

Πoξηoγαιία

15,4%

15,5%

17,0%

17,7%

9,9%

9,3%

10,8%

10,1%

Γαιιία

12,3%

11,4%

13,9%

13,8%

Λoπμεκβoχξγo

12,4%

9,4%

14,5%

13,4%

Ηηαιία

11,4%

10,8%

12,2%

11,9%

Απζηξία

14,9%

16,6%

16,8%

19,1%

Ζλ. Βαζίιεηo

10,9%

9,4%

10,2%

8,6%

Βέιγηo

10,3%

9,4%

11,0%

10,6%

Oιιαλδία

9,8%

8,5%

9,7%

8,2%

Γαλία

8,7%

8,0%

8,8%

8,1%

Ηξιαλδία

8,5%

7,7%

7,7%

7,2%

oπεδία

7,5%

7,9%

7,2%

8,0%

11,5%

9,1%

12,0%

9,7%

Γεξκαλία

Φηλιαλδία

Πεγή: World Travel & Tourism Council, 2006 εύπεζη ηην 21-8-2007 ζηην
Μελέηη για ηον Τοςπιζμό από Alpha Bank (03/10/06), Οικονομικό Γεληίο, ζελ.5.
χκθσλα κε πξφζθαηε έθζεζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Σνπξηζηηθψλ Δξεπλψλ θαη Πξνβιέςεσλ2,
ζηελ γεληθή θαηάηαμε ηνπ δείθηε ηαμηδησηηθήο θαη ηνπξηζηηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο, ε ρψξα
καο βξίζθεηαη ζηελ 24ε ζέζε κεηαμχ 124 ρσξψλ, πίζσ απφ ηελ Ηζπαλία, Πνξηνγαιία θαη
Κχπξν, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 2 πνπ αθνινπζεί. Σν γεγνλφο απηφ δελ είλαη θαζφινπ
1
2

Δχξεζε ηελ 2-9-2007 ζην http://photo.kathimerini.gr/xtra/files/Meletes/doc/Mel0310062.doc
Η.Σ.Δ.Π. (2007) «Διιεληθή Οηθνλνκία θαη Σνπξηζκόο», Σεχρνο 23, Αζήλα.
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ηπραίν, θαζψο ε κνλαδηθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο νθείιεηαη ζηε
εμαηξεηηθή γεσκνξθνινγία ηεο ρψξαο, ζην πινχζην θπζηθφ πινχην, ζην ήπην κεζνγεηαθφ
θιίκα θαη ζηελ πινχζηα πνιηηηζηηθή θαη ηζηνξηθή θιεξνλνκηά ηεο Διιάδαο. Δπηπιένλ, ε
αλαβάζκηζε ηεο νηθνλνκηθήο - ηνπξηζηηθήο θαη θνηλσληθήο ππνδνκήο ηεο ρψξαο ιφγσ ησλ
Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ 2004 θαη ν πςειφο βαζκφο αζθαιείαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
παξαδνζηαθή ειιεληθή θηινμελία, ηελ παηδεία θαη ηνλ ηξφπν δσήο, έρνπλ αλαβαζκίζεη
νπζηαζηηθά ηελ Διιάδα σο ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ.
Πίλαθαο 2: Θέζε ζηε Γηεζλή Καηάηαμε ησλ Ακεζόηεξα Αληαγσληζηξηώλ Υσξώλ

* 0=ε ρακειφηεξε θαη 7=ε πςειφηεξε.
Πεγή: WEF, The Travel and Tourism Competitiveness Report 2007, εύπεζη ηην 21-7-2007
ζηο Ι.Τ.Δ.Π. (2007) «Δλληνική Οικονομία και Τοςπιζμόρ», Τεύσορ 23, ζελ. 87.

Χζηφζν, παξαηεξείηαη φηη ην έληνλα επνρηθφ ππφδεηγκα αλάπηπμεο ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ
κε ηελ εμεηδίθεπζή ηνπ ζηνλ παξαζεξηζηηθφ ηνπξηζκφ έρεη εμαληιήζεη ηα πεξηζψξηα
ηθαλνπνηεηηθήο αλάπηπμεο ηνπ. Ζ επνρή πνπ ε Διιάδα πξνζέθεξε κφλν ήιην, ζάιαζζα θαη
φκνξθεο παξαιίεο ηνπο ηξεηο θαινθαηξηλνχο κήλεο έρεη παξέιζεη. Ζ είζνδνο ζηελ ηνπξηζηηθή
αγνξά λέσλ ρσξψλ ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, ηεο Βαιθαληθήο θαη ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο, νη
νπνίεο πξνζθέξνπλ παξαπιήζην ηνπξηζηηθφ πξντφλ κε ηε ρψξα καο ζε ρακειφηεξεο ηηκέο,
είλαη ν βαζηθφο ιφγνο πνπ ε Διιάδα βξίζθεηαη αληηκέησπε κε κηα απμαλφκελε ππνβάζκηζε
ηεο αληαγσληζηηθήο ηεο ζέζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ θαινθαηξηλνχ ηνπξηζκνχ. πλεπψο, ε
πξφθιεζε πνπ αληηκεησπίδεη ε ειιεληθή ηνπξηζηηθή αγνξά είλαη ε δηαηήξεζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο.
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Χο εθ ηνχηνπ, θαζίζηαηαη αλαγθαία ε δηαθνξνπνίεζε θαη ν εκπινπηηζκφο ηνπ ηνπξηζηηθνχ
πξντφληνο ηεο ρψξαο, ψζηε λα επηηεπρζεί ην βέιηηζην επίπεδν πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο θαη
ηηκνιφγεζεο θαη ζεκαληηθή επέθηαζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ, πάληνηε, κε γλψκνλα ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Απηφ, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ
ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ρψξαο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο πνηθηιίαο
ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ πεξηνξίδνληαο ηελ επίπησζε απφ ηηο αληαγσληζηηθέο ηηκέο ησλ
γεηηνληθψλ ρσξψλ. «Ζ δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε
ηελ αλάπηπμε λέσλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, φπσο ν ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο, ν
αγξνηνπξηζκφο, ν ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο, ν ηακαηηθφο ηνπξηζκφο, ν αζιεηηθφο ηνπξηζκφο θαη
ν ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο» (Μοίπα 2005 ζελ. 30-37).

1.2 Θαιάζζηνο Σνπξηζκόο

1.2.1 Γεληθά

Ο Θαιάζζηνο Σνπξηζκφο απνηειεί κία απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο ελαιιαθηηθέο κνξθέο
ηνπξηζκνχ θαη είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλνο κε ηελ ηζηνξία ηεο ρψξαο καο. Απεπζχλεηαη ζε
εηδηθέο θαηεγνξίεο ηνπξηζηψλ πνπ ζέινπλ λα ηαμηδέςνπλ ζηα ειιεληθά λεζηά, ειθχεη
ηνπξίζηεο πςειψλ εηζνδεκάησλ, έρεη ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζαιάζζησλ πφξσλ ηεο
ρψξαο θαη πξνσζείηαη απφ ηελ αλάπηπμε ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ ζθαθψλ αλαςπρήο.
Σα γεσκνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Διιάδαο θαη ην ήπην κεζνγεηαθφ ηεο θιίκα,
θαζηζηνχλ ηελ ρψξα ηδαληθφ πξννξηζκφ γηα ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ ζαιάζζηνπ
ηνπξηζκνχ. Ζ Διιάδα δηαζέηεη ζπλνιηθά πεξίπνπ 16.000 ρηιηνκέηξσλ αθηψλ, κεγάιε πνηθηιία
ζαιαζζψλ, πξνζηαηεπκέλεο ζαιάζζηεο πεξηνρέο ρηιηάδσλ ηεηξαγσληθψλ ρηιηνκέηξσλ,
πεξίπνπ 3.000 λεζηά ζπλνιηθά, ελψ εμίζνπ επλντθέο είλαη θαη νη ζπλζήθεο, πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηελ έληαζε ησλ αλέκσλ θαη ηηο ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο θαη ζάιαζζαο.
Απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο ειιεληθέο αθηέο είλαη ε κνλαδηθή πνηθηινκνξθία ηνπο, ε
θαζαξφηεηά ηνπο θαη ε δηαχγεηα ησλ λεξψλ, πνπ ηηο έρνπλ θαηαζηήζεη παγθνζκίσο γλσζηέο
θαη γηα ην ιφγν απηφ εμαηξεηηθά δεκνθηιείο. ήκεξα, ε Διιάδα δηαζέηεη 428 παξαιίεο θαη 9
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καξίλεο πνπ θέξδηζαλ ην βξαβείν «Γαιάδηα εκαία»3, γεγνλφο πνπ ηελ θαηαηάζζεη
ζηε δεχηεξε ζέζε αλάκεζα ζε 49 ρψξεο (ΥΠΔΦΩΓΔ, 2007)4.
Ζ Διιάδα απνηειεί ηνλ ηδαληθφ πξννξηζκφ γηα ηνπο ηνπξίζηεο πνπ επηζπκνχλ λα απνιαχζνπλ
ηηο δηαθνπέο ηνπο ζε ζθάθνο ή θξνπαδηεξφπινην θαζψο δηαζέηεη θαηάιιεια κέξε γηα
ζαιάζζηα ηαμίδηα. Ζ ηζηηνπινΐα πξνζθέξεη ζηνλ επηζθέπηε πξφζβαζε ζε πνιιέο αθηέο θαη
παξαιίεο ησλ ειιεληθψλ λεζηψλ πνπ είλαη κε πξνζβάζηκεο κε άιια κέζα. Καηά ηνπο
θαινθαηξηλνχο κήλεο ν θαηξφο ζηελ Διιάδα είλαη ηδαληθφο γηα ζαιαζζηλέο εμνξκήζεηο θαη γηα
πεξηεγήζεηο ζηα ειιεληθά λεζηά. Οη ηνπξίζηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα επηινγήο κεηαμχ
κνλνήκεξσλ εθδξνκψλ, θξνπαδηέξσλ κεγάιεο δηάξθεηαο ή κηθξψλ θξνπαδηέξσλ κε ην θέξη
κπνη. Έρνπλ επίζεο ηε δπλαηφηεηα ελνηθίαζεο ζθάθνπο γηα έλα ζχληνκν ηαμίδη ζηα λεζηά
ηνπ αξσληθνχ, πνπ είλαη ηα πην θνληηλά ζηελ Αζήλα, ή γηα κηα θξνπαδηέξα κεγάιεο
δηάξθεηαο, κέζα ζηα γαιάδηα λεξά ηνπ Αηγαίνπ πξνο ηηο Κπθιάδεο, ηα Γσδεθάλεζα ή ηα
λεζηά ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ.

1.2.2 Ηζηνξηθή Αλαδξνκή - Οξηζκνί

«Με ηνλ φξν ζαιάζζην ηνπξηζκφ, ελλννχκε θάζε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ έρεη ζρέζε
κε ηε ζάιαζζα θαη ηηο αθηέο. Δθηφο απφ ηε ρξήζε ζθαθψλ αλαςπρήο θαη ηηο θξνπαδηέξεο, ν
ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο πεξηιακβάλεη κεγάιν εχξνο δξαζηεξηνηήησλ φπσο ηα ζαιάζζηα ζπνξ,
ηηο ππνβξχρηεο θαηαδχζεηο, θ.ά.» (Μςλωνόποςλορ και Μοίπα 2005 ζελ. 50 κ.ε.). Ο
ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο, σο ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνχ πνπ εκπινπηίδεη θαη δηαθνξνπνηεί
ην ηνπξηζηηθφ καο πξντφλ, έρεη άκεζε αιιειεπίδξαζε θαη ζπλάξηεζε κε άιιεο κνξθέο
ηνπξηζκνχ, φπσο ν ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο, ν ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο, ν ηακαηηθφο
ηνπξηζκφο, ν αζιεηηθφο ηνπξηζκφο θ.ά.

3

Σν πξφγξακκα «Γαιάδηεο εκαίεο ηεο Δπξψπεο» βξαβεχεη, θάζε ρξφλν, ηηο αθηέο θαη ηηο καξίλεο, πνπ
εθπιεξψλνπλ απζηεξά θξηηήξηα ζρεηηθά κε ηελ θαζαξηφηεηα ζάιαζζαο θαη αθηήο, ηελ θαιή νξγάλσζε θαη
αζθάιεηα, θαζψο θαη ηελ πξνζηαζία ελ γέλεη ηνπ παξάθηηνπ πεξηβάιινληνο. Γηα ηα θξηηήξηα γηα ηελ απνλνκή
«Γαιάδηαο εκαίαο» βιέπε Παξάξηεκα.2.
4
Τ.ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ./Σκ. Πιεξνθνξηθήο, Κεληξηθή Τπεξεζία Τδάησλ, Γ/λζε Παξαθνινχζεζεο Πξφγξακκα
Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο & Δπαηζζεηνπνίεζεο ΓΑΛΑΕΗΔ ΖΜΑΗΔ, εχξεζε ηελ 8-7-2007 ζηελ
ηζηνζειίδα: http://iason.minenv.gr/

20

«Ο ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη ζηελ Διιάδα ηε δεθαεηία ηνπ 1950»
(Βενεηζανοπούλος 2006 ζελ. 190) θαη, ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα, εμειίζζεηαη κε
γξήγνξνπο ξπζκνχο. Κχξην κνριφ ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζαιάζζηνπ
ηνπξηζκνχ απνηέιεζε ν Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ (Δ.Ο.Σ.) πνπ πξσηνζηάηεζε ζηελ
δεκηνπξγία ηεο απαηηνχκελεο ηερληθήο θαη ζεζκηθήο ππνδνκήο. Αξρηθά ζεζπίζηεθαλ
θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ εθηέιεζε θπθιηθψλ πεξηεγεηηθψλ πιφσλ κε πινία ηεο
γξακκήο θαη ακηγψο θξνπαδηεξφπινηα. Σν έηνο 1960, κε θνξέα πινπνίεζεο ηνλ Δ.Ο.Σ.,
άξρηζε ε θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ ζηαζκψλ εμππεξέηεζεο θαη αλεθνδηαζκνχ
ηνπξηζηηθψλ ζθαθψλ κε θαχζηκα, λεξφ θαη εθφδηα ζε 85 ζεκεία ηεο ρψξαο.
Παξάιιεια, απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 μεθίλεζε απφ ηνλ Δ.Ο.Σ. πξφγξακκα
θαηαζθεπήο Μαξηλψλ, γηα ηελ εμππεξέηεζε ζθαθψλ αλαςπρήο. Έηζη, μεθίλεζε ε ιεηηνπξγία
ηεο Μαξίλαο Βνπιηαγκέλεο θαη αθνινχζεζαλ νη Μαξίλεο Εέαο, Αιίκνπ, Γνπβηψλ θ.ιπ.
Δπίζεο, απινπζηεχζεθαλ νη δηαδηθαζίεο θίλεζεο, εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ ζθαθψλ αλαςπρήο
ζηελ Διιάδα θαη θαζηεξψζεθαλ θίλεηξα γηα αθνξνιφγεηα είδε θαη θαχζηκα.
Ο Νφκνο 438/76, απνηέιεζε ην θχξην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ
yachting ζηε ρψξα καο5. κσο, κέρξη ην 1993 δελ ππήξρε εηδηθφ λνκηθφ θαζεζηψο γηα ηελ
ρσξνζέηεζε θαη δεκηνπξγία ιηκεληθψλ θαη ρεξζαίσλ εγθαηαζηάζεσλ ειιηκεληζκνχ ζθαθψλ
αλαςπρήο νη νπνίεο απνηεινχλ ηελ αλαγθαία ππνδνκή γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζαιάζζηνπ
ηνπξηζκνχ. χκθσλα κε ην κέρξη ηφηε ηζρχνλ θαζεζηψο, πνπ αθνξνχζε ζηε δεκηνπξγία
θνηλφρξεζησλ ιηκεληθψλ έξγσλ, αθελφο κελ απνθιεηφηαλ ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία απφ ηελ
δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ θάζε είδνπο, αθεηέξνπ δε, ε πξνβιεπφκελε
δηαδηθαζία εγθξίζεσλ ήηαλ γξαθεηνθξαηηθή θαη ρξνλνβφξα. H ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ
ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ θαη ε κεγάιε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηδησηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ
ζθαθψλ αλαςπρήο νδήγεζαλ ζηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο ζχγρξνλνπ λνκνζεηηθνχ
πιαηζίνπ πνπ ζα επέιπε ηελ πνιππινθφηεηα, ηελ γξαθεηνθξαηία θαη ηηο ρξνλνβφξεο
δηαδηθαζίεο ηνπ κέρξη ηφηε ηζρχνληνο θαζεζηψηνο, θαη παξάιιεια ζα επέηξεπε ηελ είζνδν
ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ ζηνλ ηνκέα ησλ εηδηθψλ ππνδνκψλ ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ.

5

Ν. 438/76 «Πεξί Σνπξηζηηθψλ πινίσλ θαη πινηαξίσλ θαη λαπηαζιεηηθψλ ζθαθψλ θαη ξπζκίζεσο
δαζκνινγηθψλ θαη θνξνινγηθψλ ζεκάησλ επί πινίσλ σο θαη επί πινηαξίσλ αλαςπρήο (Α' 256)» (ΦΔΚ
24/Α/27.9.1976)
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χκθσλα κε ην άξζξν 29 ηνπ Κεθαιαίνπ Γ΄ πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν «Γεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία
ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ» ηνπ Νφκνπ 2160/1993 «Ρπζκίζεηο γηα ηνλ Σνπξηζκφ θαη άιιεο
δηαηάμεηο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη6, σο «Σνπξηζηηθφο ιηκέλαο ζθαθψλ αλαςπρήο»
(Μαξίλα) νξίδεηαη ν ρεξζαίνο θαη ζαιάζζηνο ρψξνο πνπ πξννξίδεηαη θαηά θχξην ιφγν, γηα
ηελ εμππεξέηεζε ζθαθψλ αλαςπρήο, είηε γηα αγθπξνβφιεκα, είηε γηα καθξνρξφληα ή
παξνδηθή ρεξζαία ελαπφζεζε, είηε γηα εμππεξέηεζε ησλ δηεξρνκέλσλ ζθαθψλ.
Ο Νφκνο 2160/93 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.2636/98 ζεζκνζεηεί ηηο αθφινπζεο
θαηεγνξίεο ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ7:
Α) Σνπξηζηηθνί Ληκέλεο κε πιήξεηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ιηκεληθψλ θαη ρεξζαίσλ
εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθαθψλ αλαςπρήο, εκπινπηηζκέλνη κε
θηηξηνινγηθφ

πξφγξακκα

φπσο

δηνηθεηηθέο,

εκπνξηθέο,

αζιεηηθέο

ρξήζεηο,

λαππεγνεπηζθεπή, δηαρείκαζε θ.ι.π.
Β) Καηαθχγηα Σνπξηζηηθψλ ζθαθψλ εληφο ιηκέλσλ ή πξνζηαηεπφκελσλ φξκσλ κε πνιχ
πεξηνξηζκέλεο εγθαηαζηάζεηο θαη εμππεξεηήζεηο (π.ρ. θσο, λεξφ, θνηλφρξεζην ηειέθσλν,
πεξηζπιινγή θαηαινίπσλ θαη απνξξηκκάησλ, δπλαηφηεηα αλεθνδηαζκνχ, εγθαηαζηάζεηο
πγηεηλήο) ψζηε λα ππάξρεη ζπκβαηφηεηα κε ηελ θιίκαθα θαη ηα κεγέζε ησλ ειιεληθψλ
λεζηψλ θαη ηνπ ειιεληθνχ ηνπίνπ γεληθφηεξα.
Γ) Εψλεο αγθπξνβνιίνπ εληφο πξνζηαηεπφκελσλ φξκσλ κε ειαθξχ εμνπιηζκφ πνπ δελ
επηθέξεη νξηζηηθή αιινίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη εμππεξεηήζεηο αλάινγεο κε εθείλεο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηα θαηαθχγηα ηνπξηζηηθψλ ζθαθψλ.
Γ) Ξελνδνρεηαθνί ηνπξηζηηθνί ιηκέλεο, κπξνζηά απφ μελνδνρεηαθέο κνλάδεο άλσ ησλ 200
δσκαηίσλ, γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο πειαηείαο ηνπο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ
ππάξρεη εηδηθφ θαζεζηψο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο.
ε θάζε ηνπξηζηηθφ ιηκέλα θαζνξίδεηαη ηκήκα μεξάο (ρεξζαία δψλε) θαη ζάιαζζαο
(ζαιάζζηα δψλε), ζηελ νπνία επηηξέπεηαη ε εθηέιεζε ιηκεληθψλ έξγσλ θαη ε θαηαζθεπή θάζε
είδνπο ρεξζαίσλ θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία,
ηε ιεηηνπξγία, ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, ηελ εθκεηάιιεπζε, ηελ αμηνπνίεζε θαη ηελ

6

Ν. 2160/1993, «Ρπζκίζεηο γηα ηνλ Σνπξηζκφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 118/Α/19.7.1993).
Ν. 2636/98, «χζηαζε εηαηξεηψλ γηα ηελ νξγάλσζε θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ θαη γηα ηε δηαρείξηζε ηεο
πεξηνπζίαο ηνπ Δ.Ο.Σ., ζχζηαζε Δζληθνχ πκβνπιίνπ Σνπξηζκνχ θαη ηξνπνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηνλ
ηνπξηζκφ» (Φ.Δ.Κ. 198/Α/24.8.1998).
7
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νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηνπ ιηκέλα. Ζ ρεξζαία θαη ζαιάζζηα δψλε απνηεινχλ ηε δψλε
ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα.
ηα έξγα θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο απηέο, πεξηιακβάλνληαη θπξίσο νη απαξαίηεηεο πξνζρψζεηο
ηνπ ζαιάζζηνπ ρψξνπ (παξάιηνπ θαη ρεξζαίνπ) γηα ελαπφζεζε, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή
ζθαθψλ αλαςπρήο, θαζψο θαη νη θάζε είδνπο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο γηα δξαζηεξηφηεηεο
ππνζηήξημεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα, ηνπξηζηηθήο αμηνπνίεζεο, εθκεηάιιεπζήο ηνπο θαη
ππνζηήξημεο ησλ ζπλαθψλ θαη ινηπψλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο αλέγεξζεο θαηνηθηψλ ζηε δψλε ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα γηα καθξνρξφληα εθκεηάιιεπζε.
Ζ ρεξζαία δψλε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα απνηειείηαη απφ ηνλ αηγηαιφ θαη ηνπο ζπλερνκέλνπο
ρψξνπο, πνπ είλαη αλαγθαίνη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ έξγσλ. Αληίζηνηρα, ε ζαιάζζηα
δψλε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα πεξηιακβάλεη ηηο ιηκελνιεθάλεο θαη ηνπο δηαχινπο πνπ
νξίδνληαη απφ ηα εμσηεξηθά ιηκεληθά έξγα (κψινη, θπκαηνζξαχζηεο) θαη εζσηεξηθά ιηκεληθά
έξγα (θξεπίδεο, φξηα επηρψζεσλ) ή ηαπηίδεηαη κε ζαιάζζηνπο πξνθπιαγκέλνπο φξκνπο. Ζ
ζαιάζζηα δψλε δελ κπνξεί λα επεθηαζεί ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ πεληαθνζίσλ (500)
κέηξσλ απφ ηα φξηα ηεο ρεξζαίαο δψλεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα πξνο ηελ αλνηθηή ζάιαζζα8.
Χο «Φνξέαο Γηαρείξηζεο Σνπξηζηηθνχ Ληκέλα», νξίδεηαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν
δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ ην νπνίν έρεη αλαιάβεη κε ζχκβαζε κε ην Γεκφζην ή κε ηελ
Διιεληθά Σνπξηζηηθά Αθίλεηα Αλψλπκε Δηαηξία ή εθ ηνπ λφκνπ ηελ θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία
θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα.

1.2.3 Ζ Αλάπηπμε ηνπ Θαιάζζηνπ Σνπξηζκνύ

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ηζηηνπινΐα θαη ην γηψηηγθ έρνπλ γίλεη ηδηαίηεξα δεκνθηιείο ηξφπνη
εμεξεχλεζεο ηεο Διιάδαο. Ζ κεγάιε δήηεζε απφ ηνπο ηνπξίζηεο γηα απηνχ ηνπ είδνπο ηηο
δηαθνπέο έρεη σο απνηέιεζκα ε ηζηηνπινΐα λα είλαη ζήκεξα έλα άθξσο αληαγσληζηηθφ θαη
επαγγεικαηηθφ κέξνο ηεο βηνκεραλίαο ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ. Σα ζθάθε αλαςπρήο ζηελ
8

Ζ έθηαζε απηή, νξίδεηαη εθαηέξσζελ απφ λνεηφ ηφμν θχθινπ πνπ γξάθεηαη κε θέληξα ηα άθξα ηεο ρεξζαίαο
δψλεο θαη αθηίλα πεληαθνζίσλ (500) κέηξσλ. Δάλ ε πξν ηνπ αηγηαινχ ζαιάζζηα δψλε είλαη αβαζήο, επηηξέπεηαη
ε επέθηαζή ηεο θαη πέξα απφ ηε γξακκή ησλ πεληαθνζίσλ (500) κέηξσλ, κέρξη λα ζπλαληήζεη ζάιαζζα βάζνπο
δέθα (10) κέηξσλ.
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Διιάδα, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ έδσζε πξφζθαηα ε ICAP, απμάλνληαη εηεζίσο κε
πνζνζηφ 15%, ελψ ηαπηφρξνλα απμάλνληαη θαη νη αλάγθεο γηα ειιηκεληζκφ ηνπο.
ε κειέηε ηεο Hellastat ηνλίδεηαη φηη είλαη «ζεηηθέο νη πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηνπ ζαιάζζηνπ
ηνπξηζκνχ θαη εηδηθφηεξα ηνπ ηνκέα ησλ καξηλψλ» θαη επηζεκαίλεηαη φηη «ε ηξέρνπζα
νηθνλνκηθή ζπγθπξία γηα ηηο εηαηξείεο εθκεηάιιεπζεο ρψξσλ ειιηκεληζκνχ ηνπξηζηηθψλ
ζθαθψλ, αιιά θαη ηνλ επξχηεξν ζαιάζζην ηνπξηζκφ - θπξίσο ιφγσ ηεο νινέλα θαη
ηζρπξφηεξεο αλάδεημεο ηεο Διιάδνο ζε δηεζλή ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ - είλαη εμίζνπ ζεηηθή»
(ICAP, 2007). To 2006 ραξαθηεξίδεηαη σο ζεηηθή ρξνληά, θαζψο θαηαγξάθεθε απμεκέλε
ζαιάζζηα

ηνπξηζηηθή

θίλεζε

θαη

κεγάιε

πιεξφηεηα

ζέζεσλ

ζηηο

πεξηζζφηεξεο

εγθαηαζηάζεηο ειιηκεληζκνχ. χκθσλα κε ηελ Έλσζε Πινηνθηεηψλ Διιεληθψλ θαθψλ
Σνπξηζκνχ (ΔΠΔΣ9), «ε αχμεζε πνπ θαηαγξάθεθε ζηηο πσιήζεηο λαχισλ ζε ζθάθε έσο 49
επηβάηεο ην 2006 θπκάλζεθε απφ 100% έσο 150% ζε ζχγθξηζε κε ην 2005, ζηα επαλδξσκέλα
ζθάθε απφ 21 έσο 50 κέηξα ππήξμε αχμεζε 20% έσο 25%, ελψ ζηα κεραλνθίλεηα άλεπ
πιεξψκαηνο ζθάθε θαη ηζηηνπιντθά (έσο 20 κέηξα) θαηαγξάθεθε αχμεζε κεηαμχ 15% θαη
20%» (ICAP, 2007).

9

Ζ Έλσζε Πινηνθηεηψλ Διιεληθψλ θαθψλ Σνπξηζκνχ (ΔΠΔΣ) ηδξχζεθε ην 1974 θαη είλαη επαγγεικαηηθή
έλσζε κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα. ηελ ΔΠΔΣ είλαη εγγεγξακκέλνη σο κέιε πινηνθηήηεο πεξηζζφηεξσλ
απφ 4.000 επαγγεικαηηθψλ ηνπξηζηηθψλ ζθαθψλ, ζηειερσκέλσλ θαη κε. Δχξεζε ζηηο 8-9-2007 ζηελ
http://www.epest.gr/index.php?lang=gr
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2Ο
ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΗ ΛΗΜΔΝΔ ΚΑΦΧΝ ΑΝΑΦΤΥΖ

2.1 Τθηζηάκελε Καηάζηαζε

«ηελ

Διιάδα

ιεηηνπξγνχλ,

ζήκεξα,

19

καξίλεο

πνπ

δηαζέηνπλ

6.661

ζέζεηο

ειιηκεληζκνχ, πξνζθέξνληαο ζπγρξφλσο ππεξεζίεο πςεινχ επηπέδνπ» (EOT, 2007). Αξθεηέο
απφ ηηο καξίλεο απηέο είλαη βξαβεπκέλεο απφ ην πξφγξακκα «Γαιάδηεο εκαίεο ηεο
Δπξψπεο», ην νπνίν απνηειεί κία ζεκαληηθή αλαγλψξηζε πνπ εμαζθαιίδεη αμηνπηζηία θαη
θχξνο ζηηο καξίλεο, θαη θαηά ζπλέπεηα πξνζειθχεη λένπο ππνςήθηνπο πειάηεο ηφζν απφ ηελ
Διιάδα φζν θαη απφ ην εμσηεξηθφ. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ν Δ.Ο.Σ. θαη νξηζκέλεο απφ ηηο 13
δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο έρνπλ ζέζεη ζε εθαξκνγή πξφγξακκα δεκηνπξγίαο ελφο
νινθιεξσκέλνπ δηθηχνπ αγθπξνβνιίαο θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ γηα ζθάθε, θαηά κήθνο ησλ
ειιεληθψλ αθηψλ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε θάζε νινθιήξσζεο.
«Οη ππεξεζίεο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα νξγαλσκέλε καξίλα κπνξνχλ λα
θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο εμήο:
Α) Τπεξεζίεο Θέζεο (παξνρή πφζηκνπ λεξνχ, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θαπζίκσλ, ηειεθψλνπ,
θ.ιπ.).
Β) Τπεξεζίεο Ληκεληθέο.
Γ) Τπεξεζίεο Δπηζθεπαζηηθέο.
Γ) Τπεξεζίεο Σνπξηζηηθέο (μελνδνρεία, εζηηαηφξηα, θ.ά.).
Δ) Τπεξεζίεο Γηνηθεηηθέο (αζθάιεηα, ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, θ.ά.).» (Η.Ο.Β.Δ. 1995)
ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ν πίλαθαο ησλ καξίλσλ πνπ ήδε ιεηηνπξγνχλ, αιιά θαη ηα
γξαθήκαηα 1 θαη 2 πνπ πεξηέρνπλ επεμεξγαζκέλα ηα πνζνζηά ησλ καξίλσλ αλά θνξέα
δηαρείξηζεο θαη αλά πεξηθέξεηα αληίζηνηρα, ζηα νπνία απνηππψλνληαη ηα ζηνηρεία ηεο
έξεπλαο πνπ δηεμήρζε ζην πιαίζην απηήο ηεο εξγαζίαο.
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Πίλαθαο 3: Μαξίλεο πνπ ήδε ιεηηνπξγνύλ
ΟΝΟΜΑ
ΑΓ. ΝΗΚΟΛΑΟ

ΣΟΠΟΘΔΗΑ
Αγηνο Νηθφιανο,
Λαζηζίνπ

ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ
250

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
ΓΖΜΟ

1.060

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Καιακαξηά,
Θεζζαινλίθεο

300

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΚΛΔΟΠΑΣΡΑ
(ΑΚΣΗΟ)

Αθηην,
Αηησιναθαξλαλίαο

136

ΗΓΗΧΣΖ ΝΑΤΠΖΓΟΠΛΑΣΗΚΖ Α.Δ.

ΚΧ

Κσο, Γσδεθαλήζνπ

250

ΦΛΟΗΒΟ

Αζήλα, Αηηηθήο

211

ΓΛΤΦΑΓΑ
ΓΟΤΒΗΑ
ΚΔΡΚΤΡΑ

Γιπθάδα, Αηηηθήο

780

ΓΖΜΟ
Lamda TechnOL Flisvos
Marina S.A.
ΓΖΜΟ

Κέξθπξα, Κεξθχξαο

850

ΗΓΗΧΣΖ - Η.Κ.Δ.

300

ΗΓΗΧΣΖ - ΚΤΡΗΑΚΟΤΛΖ
Α.Δ.

115

ΛΗΜΔΝΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ

70

450

ΓΖΜΟ
ΗΓΗΧΣΖ - OLYMPIC
MARINE S.A.
ΛΗΜΔΝΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ

175

ΠΟΡΣΟ ΚΑΡΡΑ Α.Δ.

100

ΗΓΗΧΣΖ - ΑΝΖ Α.Δ.

115

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ

70

ΗΓΗΧΣΖ - ΣΑΥΣΗΑΡΖ ΑΥΔΗΜΑΣΟ Α.Δ.

220

ΓΖΜΟ

650

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΑΛΗΜΟ

Αιηκνο, Αηηηθήο

ΑΡΔΣΟΤ

Καιακάηα,
Μεζζελίαο
Μαλδξάθη,
ΜΑΝΓΡΑΚΗ ΡΟΓΟΤ
Γσδεθαλήζνπ
ΜΔΘΑΝΑ
Μέζαλα, Αηηηθήο
ΟLYMPIC MARINE
Διιεληθφ, Αηηηθήο
ΛΑΤΡΗΟ
ΠΑΣΡΑ
Πάηξα, Αραταο
Πφξην Καξξάο,
ΠΟΡΣΟ ΚΑΡΡΑ
Υαιθηδηθήο
ΠΟΡΣΟ ΑΝΖ
αλή, Υαιθηδηθήο
ΚΑΛΑΜΑΣΑ

ΒΟΤΛΗΑΓΜΔΝΖ
ΒΟΤΝΑΚΗ
ΞΤΛΟΚΑΣΡΟ
ΕΔΑ

Βνπιηαγκέλε,
Αηηηθήο
Βνπλάθη,
Αηησιναθαξλαλίαο
Αγηνο Ησάλλεο,
Κνξηλζίαο
Πεηξαηάο, Αηηηθήο

685

Πεγή: ΔΟΤ, 2007 εύπεζη ηην 8-7-2007 ζηην
http://www.gnto.gr/pages.php?pageID=477&langID=1
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Γξάθεκα 1
ΜΑΡΗΝΔ ΑΝΑ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

8%

ΛΗΜΔΝΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ

24%

ΗΓΗΧΣΖ
38%

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΓΖΜΟ

30%

Γξάθεκα 2
ΥΧΡΟΘΔΣΖΜΔΝΟΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΗ ΛΗΜΔΝΔ (ΜΑΡΗΝΔ)
ΑΝΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ Χ ΠΟΟΣΟ ΔΠΗ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ

10,8%

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ

2,1%

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ

27,5%

10,3%

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΗΧΝ

6,5%

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ

4,7%

5,4%

3,5%
14,1%

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ

2,6%

11%
1,9%

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ

πσο παξαηεξνχκε ζηνλ Πίλαθα 1 θαη ζην Γηάγξακκα 1, νη πεξηζζφηεξεο καξίλεο
βξίζθνληαη ππφ ηελ δηαρείξηζε ηδησηψλ (38%), ελψ εμίζνπ κεγάιν κέξνο απηψλ αλήθεη ζηελ
δηαρείξηζε ηεο Δ.Σ.Α. Α.Δ. (30%). Δπίζεο, νη Γήκνη δηαρεηξίδνληαη αξθεηέο καξίλεο (24%),
ελψ ηα Ληκεληθά Σακεία δηαρεηξίδνληαη έλα κηθξφ κέξνο ησλ καξίλσλ (8%).
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ην Γηάγξακκα 2 παξαηεξνχκε φηη νη πεξηζζφηεξεο καξίλεο είλαη ρσξνζεηεκέλεο ζηελ
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο (27,5%), ελψ αθνινπζνχλ ε Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ (14,1%), ε
Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο (11%), ε Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ (10,8%) θαη ε Πεξηθέξεηα
Ννηίνπ Αηγαίνπ (10,3%).

2.2 Γηνίθεζε - Γηαρείξηζε Σνπξηζηηθώλ Ληκέλσλ

2.2.1 Ηζηνξηθή αλαδξνκή
Με ηνλ Νφκν 2160/1993 ε δηνίθεζε, δηαρείξηζε, εθκεηάιιεπζε θαη ν έιεγρνο ησλ
ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ αλαηέζεθε ζε εηδηθφ θνξέα. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζπζηάζεθε ζην ηφηε
Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο ε Γξακκαηεία ηήξημεο Σνπξηζηηθψλ Ληκέλσλ θαη ζηνλ
Δ.Ο.Σ. ε Γηεχζπλζε Θαιάζζηνπ Σνπξηζκνχ. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Θαιάζζηνπ
Σνπξηζκνχ10 θαζνξίζζεθαλ ην 1997 κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε Σ/3846/1029/1997. ηελ
Γηεχζπλζε απηή, ππήρζε ην Σκήκα ρεδηαζκνχ Ρπζκίζεσλ θαη Αλάπηπμεο ηνπ Θαιάζζηνπ
Σνπξηζκνχ θαη ην Σκήκα Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο Σνπξηζηηθψλ Ληκέλσλ11.
Σν 2001 κε ην Π.Γ. 313/2001 ε επνπηεία ηνπ Δ.O.Σ. κεηαθέξζεθε ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο
θαη παξάιιεια δεκηνπξγήζεθε ε Γεληθή Γξακκαηεία Σνπξηζκνχ ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο12. ηε Γεληθή Γξακκαηεία Σνπξηζκνχ ππήρζε κε ην Π.Γ. 142/2001 ε Γξακκαηεία
ηήξημεο Σνπξηζηηθψλ Ληκέλσλ13. Σν 2003 κε ην N. 3105/2003 πνπ ξχζκηζε ζέκαηα
ηνπξηζηηθήο εθπαίδεπζεο, ε Γηεχζπλζε Σνπξηζηηθψλ Ληκέλσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Σνπξηζκνχ, κεηνλνκάζηεθε ζε Γηεχζπλζε Θαιάζζηνπ Σνπξηζκνχ θαη Σνπξηζηηθψλ
Ληκέλσλ14.

10

Τ.Α. Σ/3846/1029/1997, «Γηάξζξσζε – αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο ΗΔ΄ Θαιάζζηνπ Σνπξηζκνχ Δ.Ο.Σ.»
(Φ.Δ.Κ. 966/Β/1997)
11
Γηα ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο ρεδηαζκνχ Ρπζκίζεσλ θαη Αλάπηπμεο ηνπ Θαιάζζηνπ Σνπξηζκνχ θαη
ηνπ Σκήκαηνο Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο Σνπξηζηηθψλ Ληκέλσλ, βιέπε Παξάξηεκα 4.
12
Π.Γ. 313/2001, «Μεηαθνξά αξκνδηνηήησλ απφ ηνλ E.O.T. ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, θαη ζηηο Πεξηθέξεηεο,
ζχζηαζε ππεξεζηψλ θαη ζέζεσλ πξνζσπηθνχ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Σνπξηζκνχ θαη ζηηο Πεξηθέξεηεο,
κεηαθνξά πφξσλ θαη ξχζκηζε ησλ αλαγθαίσλ ιεπηνκεξεηψλ» (ΦΔΚ 211/A)
13
Π.Γ. 142/2001, «χζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο Σνπξηζκνχ ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο» (ΦΔΚ 123/Α).
14
N. 3105/2003, «Σνπξηζηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, ξπζκίζεηο γηα ηνλ ηνπξηζκφ θαη άιιεο δηαηάμεηο»
(ΦΔΚ 29/Α).
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Σν 2004, κε ην Π.Γ. 122/2004, αλαζπζηάζεθε ην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ ζην νπνίν θαη
αλαηέζεθαλ φιεο νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ζρεηηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ, ελψ
παξάιιεια θαηαξγήζεθε ε Γεληθή Γξακκαηεία Σνπξηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο15.
Σέινο, κε ηνλ πην πξφζθαην λφκν, ηνλ Ν. 3270/2004, ην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ
κεηνλνκάζηεθε ζε Τπνπξγείν Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο16.
Λφγσ ηνπ πνιπδηάζηαηνπ ραξαθηήξα πνπ έρεη ν ηνπξηζκφο, ζηε δηακφξθσζε θαη εθαξκνγή
ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο γεληθφηεξα, αιιά θαη ηεο πνιηηηθήο ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ
εηδηθφηεξα, εκπιέθνληαη κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν θαη άιια Τπνπξγεία εθηφο απφ ην
Τπνπξγείν Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θαζψο θαη ε πεξηθεξεηαθή θαη ηνπηθή απηνδηνίθεζε.

2.2.2 Τπνπξγείν Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο

Απνζηνιή ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο είλαη ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ε ράξαμε
ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο θαζψο θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο.
Πξνο ην ζθνπφ απηφ, αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ θαζνξίδνληαη κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν.
3270/2004.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην Τπνπξγείν Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο έρεη ζπζηαζεί ε Γεληθή
Γηεχζπλζε Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο ε νπνία ζπγθξνηείηαη απφ ηελ Γηεχζπλζε Σνπξηζηηθψλ
Ληκέλσλ θαη ηε Γηεχζπλζε Σνπξηζηηθψλ Δπελδχζεσλ. Σε Γηεχζπλζε Σνπξηζηηθψλ Ληκέλσλ
ζπγθξνηνχλ ηα αθφινπζα Σκήκαηα17:
α) Σκήκα Υσξνζέηεζεο Σνπξηζηηθψλ Ληκέλσλ
β) Σκήκα πκβάζεσλ Παξαρψξεζεο
γ) Σκήκα Γηαρείξηζεο Παξάθηηαο Εψλεο.
Δπηπξφζζεηα, ζην Τπνπξγείν Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο ππάγεηαη ν Διιεληθφο Οξγαληζκφο
Σνπξηζκνχ (Δ.Ο.Σ.) θαη ε Δηαηξεία Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο A.Δ. (Δ.T.Α. A.Δ.).
15

Π.Γ. 122/2004, «Αξκνδηφηεηεο Τπνπξγείνπ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο»
Ν.3270/2004, «Αξκνδηφηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη ζέκαηα ηνπξηζκνχ» (ΦΔΚ 187/Α).
17
Αλαιπηηθφηεξα ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ Σκεκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο Σνπξηζηηθψλ Ληκέλσλ βιέπε
Παξάξηεκα 5.
16
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2.2.2.1 Ο Δλληνικόρ Οπγανιζμόρ Τοςπιζμού
Ο Δ.Ο.Σ. ηδξχζεθε ην 1950 κε ηνλ Α.Ν. 1565/50 πνπ θπξψζεθε κε ηνλ Ν. 1624/51 θαη έθηνηε
απνηειεί ηνλ βαζηθφ θξαηηθφ θνξέα ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα. Ο Δ.O.T. έρεη σο αξκνδηφηεηα
ηελ πξνψζεζε ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο ηεο Κπβέξλεζεο. χκθσλα κε ηνλ Ν.3270/04
«Αξκνδηφηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη ζέκαηα ηνπξηζκνχ» (ΦΔΚ
187/Α/11.10.2004) ν Δ.Ο.Σ. δηαξζξψλεηαη ζε Κεληξηθή Τπεξεζία, κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ζε
Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο Σνπξηζκνχ ( Π.Τ.Σ.). Ζ δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΔΟΣ θαη
νη αξκνδηφηεηεο ηεο θάζε ππεξεζηαθήο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ζην Π.Γ. 343/200118.
Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο ζπληζηψληαη ζε θάζε
Πεξηθέξεηα νη Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο Σνπξηζκνχ (Π.Τ.T.) ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ
Σνπξηζκνχ. ε θάζε Π.Y.T. ιεηηνπξγνχλ Γηεπζχλζεηο, Σκήκαηα θαη Γξαθεία Τπνζηήξημεο
Σνπξηζκνχ. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Δ.O.Σ., πνπ εγθξίλεηαη απφ ηνλ
Τπνπξγφ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο, κπνξεί λα κεηαβηβάδνληαη θαη άιιεο αξκνδηφηεηεο ζηηο
Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο Σνπξηζκνχ ηνπ E.O.T. θαη κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη ε έδξα θαη ε
θαηά ηφπν αξκνδηφηεηα απηψλ ή λα ηδξχνληαη λέεο, κε θξηηήξην ηελ ηνπξηζηηθή ζεκαζία ηεο
πεξηνρήο.

2.2.2.2 H Δηαιπεία Τοςπιζηικήρ Ανάπηςξηρ A.E.
Ζ «Αλψλπκε Δηαηξία Αμηνπνίεζεο Πεξηνπζίαο E.O.T.» ζπζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ
12 ηνπ Ν. 2636/1998 γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ΔΟΣ19. Σν 2000 κε ην Ν.
2837/2000 κεηνλνκάζηεθε ζε «Διιεληθά Σνπξηζηηθά Αθίλεηα Α.Δ.20» θαη ζηε ζπλέρεηα κε ην
Ν. 3270/2004 κεηνλνκάζηεθε ζε «Δηαηξεία Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο Α.Δ.» (Δ.Σ.Α. Α.Δ. 21) Ζ
Δ.Σ.Α. Α.Δ. είλαη θαζαξά θξαηηθή, ιεηηνπξγεί ράξηλ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαηά ηνπο
θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο θαη ε δηάξθεηά ηεο είλαη ελελήληα ελλέα (99) έηε.
18

Π.Γ. 343/2001, «Οξγαληζκφο Γηάξζξσζεο Τπεξεζηψλ ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ» (ΦΔΚ 231
Α).
19
Ν. 2636/98, «χζηαζε εηαηξεηψλ γηα ηελ νξγάλσζε θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ θαη γηα ηε δηαρείξηζε ηεο
πεξηνπζίαο ηνπ Δ.Ο.Σ., ζχζηαζε Δζληθνχ πκβνπιίνπ Σνπξηζκνχ θαη ηξνπνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηνλ
ηνπξηζκφ», (Φ.Δ.Κ. 198/Α/24.8.1998)
20
Ν. 2837/2000 «Ρχζκηζε ζεκάησλ Αληαγσληζκνχ, Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο, Σνπξηζκνχ θαη άιιεο
δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 178/Α/3.8.2000)
21
Ν.3270/2004, «Αξκνδηφηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη ζέκαηα ηνπξηζκνχ» (Φ.Δ.Κ.
187/Α/11.10.2004).
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H Δηαηξεία Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο A.Δ. (Δ.T.Α. A.Δ.) αζθεί ηε δηνίθεζε, ηε δηαρείξηζε θαη
ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Δ.O.T., κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο
ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο.
Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο εηαηξείαο είλαη ε αμηνπνίεζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηνπζίαο κε
καθξνρξφλην αλαπηπμηαθφ ραξαθηήξα, ε αλάπηπμε ησλ εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, φπσο ν
ηακαηηθφο ηνπξηζκφο θαη ν ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο θαη ε πξνψζεζε έξγσλ εηδηθήο
ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο, φπσο καξίλεο, γήπεδα γθνιθ θ.ιπ. ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ
Τπνπξγείνπ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο.
Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο, ε εηαηξία κπνξεί λα αζθεί νπνηαδήπνηε πξάμε ή
δξαζηεξηφηεηα κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηηο αθφινπζεο:
- Να δηαζέηεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο κε πψιεζε ή
αληαιιαγή απηψλ θαη λα απνθηά θηλεηά θαη αθίλεηα, θαζψο θαη επηρεηξήζεηο κε αγνξά,
αληαιιαγή ή απαιινηξίσζε, ζην φλνκά ηεο.
- Να εθκηζζψλεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ηηο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο ή λα παξαρσξεί ηε
ρξήζε απηψλ ζε O.T.A. ή άιινπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ή λα κεηαβηβάδεη άιιν
ελνρηθφ ή εκπξάγκαην δηθαίσκα ζε απηνχο.
- Να κηζζψλεη ή λα απνδέρεηαη ηελ παξαρψξεζε ρξήζεο θηλεηψλ ή αθηλήησλ ζην φλνκά ηεο.
- Να πξνβαίλεη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ κε ηελ άζθεζε ηεο
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηελ ίδηα.
- Να εθπνλεί κειέηεο γηα ηελ αλνηθνδφκεζε, επηζθεπή, ζπληήξεζε ή αλαθαίληζε ησλ
αθηλήησλ θαη λα αλνηθνδνκεί, επηζθεπάδεη θαη αλαθαηλίδεη απηά ή λα αλαζέηεη ηηο
παξαπάλσ εξγαζίεο ζε ηξίηνπο.
- Να πξνβαίλεη ζηελ πξνκήζεηα θάζε είδνπο εμνπιηζκνχ πνπ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ
αμηνπνίεζε θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο πεξηνπζίαο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ.
- Να ζπλάπηεη δάλεηα απφ ην Γεκφζην, Ν.Π.Γ.Γ. θαη ειιεληθά ή αιινδαπά πηζησηηθά
ηδξχκαηα γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο.
- Να ηδξχεη ή λα ζπκκεηέρεη ζε αλψλπκεο εηαηξίεο πνπ ζα έρνπλ ίδην ή παξφκνην ζθνπφ κε ην
ζθνπφ ηεο εηαηξίαο.
- Να ελάγεη θαη λα ελάγεηαη θαη γεληθά λα δηεμάγεη ζην φλνκά ηεο θάζε δίθε θαη λα επηρεηξεί
θάζε κέηξν εθηέιεζεο πνπ αθνξά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ηηο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο
ησλ νπνίσλ ηεο έρεη αλαηεζεί ε δηνίθεζε θαη ε δηαρείξηζε.
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2.2.3 Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο
«Ζ Διιεληθή Πνιηηεία αλαγλσξίδνληαο ηε ζπκβνιή ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο ζηελ εζληθή
νηθνλνκία θαη δηαπηζηψλνληαο ήδε απφ πνιχ λσξίο, φηη ην κέιινλ ησλ δηεζλψλ κεηαθνξψλ
είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ηελ ζάιαζζα, πξνέβε ζηελ ζχζηαζε ελφο εμεηδηθεπκέλνπ θνξέα,
ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο» (Μςλωνόποςλορ, 20001 ζελ. 65). ηo πιαίζην απηφ,
ην Y.E.Ν. κεηαμχ άιισλ:
α. Μεξηκλά γηα ηελ νξγάλσζε, βειηίσζε, πξνζηαζία θαη αλάπηπμε ηεο λαπηηιίαο, ηε ζχλδεζε
απηήο κε ηελ εζληθή νηθνλνκία, ηε ζηήξημε ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ, ηελ εμππεξέηεζε
ησλ ζαιαζζίσλ ζπγθνηλσληψλ, ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη πεξηνπζίαο ζηε
ζάιαζζα, ηελ έξεπλα θαη δηάζσζε, ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ
αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο, θαζψο θαη ηελ άζθεζε ηεο λαπηηιηαθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο.
β. Δπνπηεχεη ηε δηνίθεζε, νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε ησλ ιηκέλσλ ηεο ρψξαο,
ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο πινεγηθήο ππεξεζίαο θαη αζθεί ηε ιηκεληθή πνιηηηθή ηεο
ρψξαο.
γ. Οξγαλψλεη θαη επνπηεχεη ηελ αζηπλφκεπζε ησλ πινίσλ, ιηκέλσλ, ζαιάζζηνπ ρψξνπ,
θαζψο θαη ησλ ζαιαζζίσλ ζπλφξσλ ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη ηηο δηεζλείο
ζπκβάζεηο.
χκθσλα κε ην Π.Γ. 242/1999, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα22, ην Τ.Δ.Ν. σο
δηνηθεηηθφο θνξέαο ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο ζπγθξνηείηαη απφ ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία πνπ
έρεη σο έδξα ηνλ Πεηξαηά θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο. «Οη Γηεπζχλζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα ιηκέλσλ, αθηψλ θαη παξαιίσλ είλαη νη αθφινπζεο23:
- Γηεχζπλζε Ληκεληθήο Αζηπλνκίαο
- Γηεχζπλζε Αζθαιείαο
- Γηεχζπλζε Πξνζηαζίαο Θαιαζζίνπ Πεξηβάιινληνο
- Γηεχζπλζε Ληκέλσλ θαη Ληκεληθψλ Έξγσλ

22

Π.Γ. 242/99 «Πεξί Οξγαληζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο», (ΦΔΚ 201/Α), Π.Γ. 320/2001
«Σξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 242/99 «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο (Α΄201)», (Φ.Δ.Κ. 217/Α)
θαη Π.Γ. 232/2001 «Σξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 242/99 Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο»,
(Φ.Δ.Κ. 175/Α) θαη Π.Γ. 48/2007 (ΦΔΚ 51/Α) «Σξνπνπνίεζε ηνπ π.δ. 242/1999 «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ
Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο».
23
Γηα ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ Γηεπζχλζεσλ απηψλ, βιέπε Παξάξηεκα 6.
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- Γηεχζπλζε Δπηρεηξεζηαθψλ Μέζσλ θαη Δηδηθψλ Μνλάδσλ Λ..» (Μςλωνόποςλορ 20042
ζελ. 237-238).
«Με ην Ν.2932/2001 (Φ.Δ.Κ. 145/Α) ζπζηήζεθε ζην Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο ε
Γεληθή Γξακκαηεία Ληκέλσλ θαη Ληκεληθήο Πνιηηηθήο (Γ.Γ.Λ.Λ.Π.) κε ζθνπφ ηνλ ζρεδηαζκφ
θαη ηελ ράξαμε ηεο εζληθήο ιηκεληθήο πνιηηηθήο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ιηκαληψλ κε ζχγρξνλε
ππνδνκή ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ
επηβαηψλ, ησλ πινίσλ θαη ησλ θνξηίσλ» (Μςλωνόποςλορ 20042 ζελ. 250-252). Γηα ηελ
εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο, έρνπλ ζπζηαζεί ε Γηεχζπλζε Ληκεληθήο Πνιηηηθήο (Γ.Λ.Π.), ε
Γηεχζπλζε Ληκεληθψλ Τπνδνκψλ (Γ.Λ.Τ.) θαη ε Γηεχζπλζε Οξγάλσζεο θαη Δθκεηάιιεπζεο
Ληκέλσλ (Γ.ΟΛ.Δ.Λ.) 24.
ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Γ.Γ.Λ.Λ.Π. κεηαμχ άιισλ εκπίπηνπλ:
α) Ζ γλσκνδφηεζε ζε φια ηα ζηάδηα ησλ κειεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε πεξηβαιινληηθνχο
φξνπο, εθηέιεζε ιηκεληθψλ έξγσλ, ηνπνζέηεζε πισηψλ θαηαζθεπψλ θαη ηα ζπλαθή
ζέκαηα εληφο θαη εθηφο δψλεο ιηκέλα
β) Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ιηκεληθψλ έξγσλ ζε φια ηα ζηάδηα
απηψλ, απφ ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ κέρξη ηελ παξάδνζε ηνπο θαζψο επίζεο θαη ε ελίζρπζε
ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ ιηκέλσλ, κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ
πιενλεθηεκάησλ ηνπο θαη ηε δεκηνπξγία ηθαλνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ πξνζέιθπζε
θνξηίσλ θαη επηβαηψλ.
γ) Ζ κέξηκλα ηεο επηζεψξεζεο ησλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, ε έγθξηζε ηνπ
πξνγξακκαηηζκνχ ζπληήξεζεο απηψλ θαζψο θαη ε κέξηκλα ηεο εθηέιεζεο απφ ηνπο
αξκφδηνπο θνξείο έξγσλ γηα ηελ αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο.
δ) Ζ επνπηεία ηνπ θαζνξηζκνχ, απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο δηνίθεζεο ησλ ιηκαληψλ, ρψξσλ
παξαβνιήο ή πξπκλνδέηεζεο ηνπξηζηηθψλ ζθαθψλ ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ ιηκέλα θαη
ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο γηα ηα ζπγθεθξηκέλα ζθάθε.
«Δηδηθφηεξα, ζηνλ Κιάδν Γ΄ Ναπηηιηαθήο Πνιηηηθήο, ιεηηνπξγεί ε Γηεχζπλζε Θαιαζζίσλ
πγθνηλσληψλ πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ αθηνπιντθνχ δηθηχνπ, ηνλ θαζνξηζκφ
λαπινινγίνπ επηβαηψλ θαη νρεκάησλ, ηελ αλακφξθσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ησλ
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Αλαιπηηθά νη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζε Ληκεληθήο Πνιηηηθήο (Γ.Λ.Π.) θαη ηεο Γηεχζπλζεο Ληκεληθψλ
Τπνδνκψλ (Γ.Λ.Τ), βιέπε Παξάξηεκα 7.
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αθηνπιντθψλ ζπγθνηλσληψλ, ηελ ελαξκφληζε κε ην Κνηλνηηθφ δίθαην, θαζψο θαη ηε ζηήξημε
ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ.
ηε Γηεχζπλζε Θαιαζζίσλ πγθνηλσληψλ ιεηηνπξγεί Σκήκα Θαιάζζηνπ Σνπξηζκνχ κε
ζθνπφ:
α)

ηε κειέηε θαη εηζήγεζε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ νξγάλσζε, βειηίσζε θαη
αλάπηπμε ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη
ππεξεζίεο,

β) ηελ παξαθνινχζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ηα πινία
αλαςπρήο, επαγγεικαηηθήο θαη ηδησηηθήο ρξήζεο,
γ) ηε κέξηκλα γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ κεηαμχ ειιεληθψλ ιηκέλσλ κε
θξνπαδηεξφπινηα θαη πινία πνπ εθηεινχλ πεξηεγεηηθά ηαμίδηα θαζψο θαη κεηαμχ
ειιεληθψλ ιηκέλσλ θαη ιηκέλσλ ηεο αιινδαπήο,
δ) ηε κέξηκλα γηα ην ραξαθηεξηζκφ ησλ πινίσλ αλαςπρήο σο επαγγεικαηηθψλ, ζχκθσλα κε
ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά δηαηάμεηο, ηελ ηήξεζε κεηξψνπ θαη θαθέισλ ησλ
ραξαθηεξηζκέλσλ σο πινίσλ αλαςπρήο επαγγεικαηηθήο ρξήζεο, θαζψο θαη ηελ
παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ πινίσλ αλαςπρήο επαγγεικαηηθήο ρξήζεο απφ
άπνςε λαχισζεο.» (Μςλωνόποςλορ και Μοίπα 2005 ζελ.175)
Δπηπιένλ, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2005 ππνγξάθεθε κεηαμχ ηνπ Τ.Δ.Ν. θαη ηεο Δπξσπατθήο
Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ (EIB) ην Πξσηφθνιιν Υξεκαηνδφηεζεο 25εηνχο δηάξθεηαο,
ζπλνιηθήο αμίαο €3 δηζ., κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ζαιάζζησλ
ππνδνκψλ ηεο ρψξαο (ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο, καξίλεο) γηα ηελ πεξίνδν 2005-2015.
Σέινο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη νη ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχληαη ζην Τπνπξγείν Δκπνξηθήο
Ναπηηιίαο ζηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ είλαη ζχλζεηεο θαη απαηηνχλ ηελ εκπινθή θαη ζπλεξγαζία
κε έλα κεγάιν αξηζκφ ζπλαξκνδίσλ Τπνπξγείσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Κξάηνπο,
πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ, αιιά θαη ηελ ζπλεξγαζία κε θνηλσληθνχο εηαίξνπο.
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2.2.3.1 Λιμενικέρ Απσέρ
Ληκεληθό ώκα
Σν Ληκεληθφ ψκα είλαη έλνπιν ζψκα κε ζηξαηησηηθή νξγάλσζε. Τπάγεηαη δηνηθεηηθά ζην
Y.E.N., ην νπνίν θαη ζηειερψλεη θαηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ, ελψ ζε πεξίνδν πνιέκνπ
ππάγεηαη ζην Πνιεκηθφ Ναπηηθφ. Σν Ληκεληθφ ψκα έρεη δηηηφ ξφιν. Αθελφο κελ ηελ
δηνίθεζε ηνπ εκπνξηθνχ λαπηηθνχ, αθεηέξνπ δε ηελ αζηπλφκεπζε ησλ ρσξηθψλ πδάησλ ηεο
ρψξαο.
χκθσλα κε ηα δχν λνκνζεηηθά δηαηάγκαηα, ην Ν.Γ. 187/1973 Κ.Γ.Ν.Γ. (Α΄ Κεθάιαην ηνπ
Σξίηνπ κέξνπο, άξζξα 136-140) θαη ην N.Γ. 444/1970 πεξί αξκνδηνηήησλ ηνπ Ληκεληθνχ
ψκαηνο θαη ζρέζεσλ πξνο ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο, αλαηίζεηαη ζηηο
Ληκεληθέο Αξρέο ε άζθεζε ηεο αζηπλνκηθήο εμνπζίαο:
α) ην ζαιάζζην ρψξν ηεο Διιάδαο δειαδή ζηελ αηγηαιίηηδα δψλε ησλ 6 λαπηηθψλ κηιίσλ,
φπσο θαζηεξψζεθε κε ηνλ A.N. 230/1936 θαη φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 139 Κ.Γ.Ν.Γ.
β) ηα εκπνξηθά πινία πνπ θέξνπλ ειιεληθή ζεκαία θαη πιένπλ ζηελ αλνηθηή ζάιαζζα.
γ) ηα ιηκάληα.
Ζ αζηπλνκηθή δηθαηνδνζία ησλ Ληκεληθψλ Αξρψλ δηαθξίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Γ.Ν.Γ. ζηε
δηνηθεηηθή θαη ζηε δηθαζηηθή.
Γιοικηηική Αζηςνομία ηων Λιμενικών Απσών
Σν θεθάιαην Β' ηνπ Σξίηνπ κέξνπο ηνπ Κ.Γ.Ν.Γ., ζηα άξζξα 141-157 πνπ αλαθέξεηαη ζηε
δηνηθεηηθή Ληκεληθή Αζηπλνκία, κεηαμχ άιισλ νξίδεη φηη νη Ληκεληθέο Αξρέο:
α) Ρπζκίδνπλ ηελ θίλεζε, ηε ζηάζκεπζε, ηε κεζφξκηζε, ηελ αγθπξνβνιία, ηελ αζθάιεηα, ηελ
πγηεηλή, ηελ θαζαξηφηεηα θαη γεληθά ηελ ηάμε ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο.
β) Παξαθνινπζνχλ ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηηο αξραηφηεηεο θαη ηα δεκφζηα
θηήκαηα, γηα ηα ηνπξηζηηθά πινία, ην ζαιάζζην ηνπξηζκφ, ηηο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο
ηφζν ζηελ πεξηνρή ηνπ ιηκέλα φζν θαη ζηα πινία.
γ) πλεξγάδνληαη κε άιιεο αξκφδηεο αξρέο γηα ζέκαηα ηάμεο θαη αζθαιείαο γεληθά.
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δ) Δπνπηεχνπλ ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ θάξσλ θαη θαλψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ
πεξηθέξεηά ηνπο θαη εηδνπνηνχλ ακέζσο ηελ αξκφδηα ππεξεζία.
ε) Διέγρνπλ αλ ηα πινία θαη ηα βνεζεηηθά λαππεγήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπο,
θέξνπλ ηα θψηα θαη ηα ζήκαηα πνπ πξνβιέπεη ν Γηεζλήο Καλνληζκφο Απνθπγήο
πγθξνχζεσλ.
ζη) Δπνπηεχνπλ ηελ απνθπγή ρξήζεο θψησλ ζηελ μεξά πνπ κπνξνχλ λα παξαπιαλήζνπλ ηα
πινία.
δ) Αλαθέξνπλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θάζε θίλδπλν λαπζηπινΐαο πνπ δελ ζεκεηψλεηαη
ζηνπο λαπηηθνχο ράξηεο θαη ιακβάλνπλ θάζε κέηξν γηα ηελ πξφιεςε αηπρήκαηνο.
ε) Φξνληίδνπλ ψζηε λα απνκαθξχλεηαη θάζε λαπάγην πνπ παξαθσιχεη ηελ ειεχζεξε
λαπζηπινΐα, ηελ πξνζφξκηζε, ηελ θίλεζε ζηνλ ιηκέλα ή ξππαίλεη ηηο αθηέο.
ζ) Καζνξίδνπλ ηα αλαγθαία κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνπλ γηα πξφιεςε ππξθαγηάο ηα
πινία, ηα βνεζεηηθά λαππεγήκαηα θαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ ιηκέλα.
η) ε πεξίπησζε ππξθαγηάο ζην ιηκέλα, νη Ληκεληθέο Αξρέο κπνξνχλ λα ιάβνπλ θάζε κέηξν
θαηαπνιέκεζεο απηήο. Καινχλ θάζε πινίν θαη λαπηηθφ γηα λα βνεζήζεη ζηελ θαηάζβεζε
ηεο ππξθαγηάο. Δπίζεο κπνξνχλ λα δηαηάμνπλ ηε κεζφξκηζε, ηελ πξνζάξαμε θαη ηε
βχζηζε ηνπ θαηγφκελνπ ζθάθνπο φηαλ απηφ απεηιεί πινία ή θηίζκαηα.
ηα) Δθδίδνπλ αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο κε ηνλ ηχπν θαλνληζκνχ πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ ηηο
αξκνδηφηεηεο ηεο δηνηθεηηθήο αζηπλνκίαο. Οη θαλνληζκνί απηνί κεηά απφ γλψκε ηνπ
Ννκάξρε εγθξίλνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ θαη δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο.

2.2.4 Τπνπξγείν Αλάπηπμεο
Σν Τπνπξγείν Αλάπηπμεο πξνήιζε απφ ηελ ζπγρψλεπζε ηνπ ηέσο Τπνπξγείνπ Βηνκεραλίαο
Δλέξγεηαο & Σερλνινγίαο, ηνπ ηέσο Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ θαη ηνπ ηέσο Τπνπξγείνπ
Σνπξηζκνχ (Π.Γ. 27/1996 ΦΔΚ 19 Α).
«ηε Γεληθή Γξακκαηεία Δλέξγεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο (ΤΠ.ΑΝ.) ιεηηνπξγεί ε
Γηεχζπλζε Τδαηηθνχ Γπλακηθνχ θαη Λνηπψλ Φπζηθψλ Πφξσλ. Δηδηθφηεξα, ζηε Γηεχζπλζε
απηή ππάγεηαη ην Σκήκα Δδαθηθψλ θαη Θαιάζζησλ Πφξσλ. Σν Σκήκα απηφ, έρεη σο
απνζηνιή ηνλ εληνπηζκφ, ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ εθηίκεζε ησλ ζαιάζζησλ πφξσλ θαη ησλ
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ρεξζαίσλ θαη ζαιάζζησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο ρψξαο. Δθηηκά, αμηνινγεί θαη
θαζνξίδεη ηηο παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο ησλ εδαθηθψλ θαη ζαιάζζησλ πφξσλ θαζψο θαη ησλ
θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. Καζνξίδεη ηηο πεξηνρέο βηνγελεηηθψλ απνζεκάησλ θαη ηνπο φξνπο
δηαρείξηζεο απηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαξκφδηνπο θνξείο.
Δπίζεο, ραξάδεη ηελ πνιηηηθή δηαρείξηζεο θαη ηελ πνιηηηθή απνζεκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο
γεληθφηεξεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο θαη θαηαξηίδεη ζρεηηθά πξνγξάκκαηα.
Πξνσζεί ηε δηεζλή ζπλεξγαζία ζε ζέκαηα αμηνιφγεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ εδαθηθψλ θαη
ζαιάζζησλ πφξσλ θαη παξαθνινπζεί ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ
δηεζλείο ζπκβάζεηο θαη απνθάζεηο. Μεξηκλά γηα ηε ιήςε λνκνζεηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ
κέηξσλ, κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ηεο νξζνινγηθήο ρξήζεο ησλ εδαθηθψλ θαη ζαιάζζησλ
πφξσλ» (Μςλωνόποςλορ και Μοίπα 2005 ζελ. 177-178).

2.2.5 Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ
Σν Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ 'Έξγσλ (Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ.) απνηειεί
ηνλ θχξην θνξέα γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ζηελ
Διιάδα. Ο ζεκεξηλφο Οξγαληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. ζεζκνζεηήζεθε ην 1988 κε
Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα25 θαη ζηνρεχεη ζηελ εμαζθάιηζε κέζσ ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Γεληθψλ
Γηεπζχλζεσλ θαη Γηεπζχλζεψλ ηνπ ζηνλ επηηειηθφ ξφιν ηνπ γηα ηα ζέκαηα Πεξηβάιινληνο,
Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο, Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη Καηνηθίαο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη 'Έξγσλ αλήθεη ε Γηεχζπλζε
Δηδηθψλ 'Έξγσλ Αλαβάζκηζεο Πεξηνρψλ. 'Έλα απφ ηα Σκήκαηα απηήο ηεο Γεληθήο
Γηεχζπλζεο είλαη ην Σκήκα Μειεηψλ Δηδηθψλ Σερληθψλ Έξγσλ θαη Δηδηθψλ Κηηξίσλ. Μεηαμχ
ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ηκήκαηνο απηνχ είλαη ν πξνγξακκαηηζκφο, ε εθπφλεζε, ε αλάζεζε, ε
επηινγή, ε παξαθνινχζεζε, ε επνπηεία, ν έιεγρνο, ε επίβιεςε, ε παξαιαβή θαη ε έγθξηζε
ησλ κειεηψλ πνπ απνβιέπνπλ ζηελ αξρηηεθηνληθή, κνξθνινγηθή θαη αηζζεηηθή ζεψξεζε ησλ
ηερληθψλ έξγσλ θαη ηνπ ρψξνπ πνπ ηα πεξηβάιιεη, φπσο ιηκαληψλ, δεμακελψλ, γεθπξψλ,
ζπγθνηλσληαθψλ θφκβσλ, αεξνιηκέλσλ, ζηδεξνδξνκηθψλ ζηαζκψλ θαη γεληθά θνηλφρξεζησλ
ρψξσλ θαη θηηξίσλ καδηθήο εμππεξέηεζεο θαζψο θαη ζηε ζχληαμε πξνηχπσλ θαη
25

ΦΔΚ 19/Α/1-2-1988

37

πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ αξρηηεθηνληθή, ξπκνηνκηθή θαη αηζζεηηθή έληαμε ζην πεξηβάιινλ
κεγάισλ ζπγθνηλσληαθψλ, ιηκεληθψλ, πδξαπιηθψλ έξγσλ θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπο.
«Σν Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. είλαη ην ζπληνληζηηθφ φξγαλν δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη εηδηθφηεξα ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο
πνηφηεηαο

ησλ

λεξψλ

θνιχκβεζεο.

Δπίζεο,

ζην

πιαίζην

ηνπ

πξνγξάκκαηνο

παξαθνινπζνχληαη θπξίσο νη αθηέο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ζεκαληηθφ αξηζκφ ινπνκέλσλ,
θαζψο επίζεο θαη νη αθηέο νη νπνίεο είηε παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ απφ θάζε άπνςε
(αλαπηπμηαθφ, αηζζεηηθφ, ηνπξηζηηθφ, πεξηβαιινληηθφ θιπ.), είηε δέρνληαη έληνλεο
πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο.
Δπηπιένλ, απφ ην Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. εγθξίλνληαη θαη ηα Πεξηθεξεηαθά Πιαίζηα Υσξνηαμηθνχ
ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (Π.Π..Υ.Α.Α.) ησλ Πεξηθεξεηψλ, κε ηα νπνία
ξπζκίδνληαη θαη ζέκαηα αλάπηπμεο εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, φπσο ν ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο.
Δπίζεο, ην Τ.ΗΗΔ.ΥΧ.Γ.Δ. έρεη ηε γεληθή επζχλε γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηεο εθαξκνγήο ησλ
Π.Π.Υ..Α.Α.» (Μςλωνόποςλορ και Μοίπα 2005 ζελ. 175-176).
ήκεξα, ην Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. πξνσζεί ηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ Δζληθνχ Υσξνηαμηθνχ ρεδίνπ θαη
ησλ Δηδηθψλ Υσξνηαμηθψλ Πιαηζίσλ γηα ηνλ Σνπξηζκφ, ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο
θαη ηε Βηνκεραλία. Πξφθεηηαη γηα κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ έρνπλ
πξνσζεζεί ζηελ ρψξα καο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαζψο ζα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηε
βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή
ζπλνρή θαη ηελ πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο
ρψξαο καο. Άιισζηε, ν ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο απνηειεί ηελ νπζηαζηηθφηεξε πξνυπφζεζε
γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε.

Διδικό Πλαίζιο Φωποηαξικού Σσεδιαζμού και Αειθόπος Ανάπηςξηρ για ηον Τοςπιζμό
Με ην Δηδηθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηνλ
Σνπξηζκφ26 επηδηψθεηαη ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, ε
εμαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο βησζηκφηεηαο ησλ πφξσλ, ε ελίζρπζε ησλ πνιηηηθψλ
26

Γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπ Δηδηθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηνλ
Σνπξηζκφ, βιέπε Παξάξηεκα 8.
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πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαζψο θαη ε δηακφξθσζε ελφο ζαθέζηεξνπ πιαηζίνπ
θαηεπζχλζεσλ πξνο ηνλ ππνθείκελν ζρεδηαζκφ, ηηο αδεηνδνηνχζεο αξρέο θαη ηηο
ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο.

2.2.6 Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ

χκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ27 ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ (Π.Γ.
178/2000), ζθνπφο ηνπ Τπνπξγείνπ είλαη ε δηακφξθσζε ηεο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο
πνιηηηθήο ηεο ρψξαο ζην πιαίζην ησλ απνθάζεσλ ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ή άιισλ
ζπιινγηθψλ θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ν ζπληνληζκφο θαη πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο.
ηηο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ αλήθεη ε Γεληθή Γηεχζπλζε
Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο ζηελ νπνία ππάγεηαη ε Γηεχζπλζε Σνκέσλ Παξαγσγήο. ηηο
αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Σνκέσλ Παξαγσγήο αλήθεη ε ελαξκφληζε ηεο πνιηηηθήο πνπ
αζθείηαη ζηνπο Σνκείο ηεο Γεσξγίαο, Βηνκεραλίαο - Βηνηερλίαο, Δλέξγεηαο, πγθνηλσληψλ θαη
Δπηθνηλσληψλ, Δκπνξίνπ, θαη Σνπξηζκνχ κε ηνπο γεληθφηεξνπο ζηφρνπο ηεο εθαξκνδφκελεο
νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο.

2.2.7 Σνπηθή Απηνδηνίθεζε
Δίλαη θνηλά παξαδεθηφ φηη ν ηνπξηζκφο επεξεάδεη θάζε πηπρή ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ελφο
ηφπνπ θαη κπνξεί λα εμειηρζεί ζε θχξην κνριφ πεξηθεξεηαθήο θαη ηνπηθήο αλάπηπμεο. ήκεξα
ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε παίδεη ηνλ θχξην ξφιν ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε.

27

Π.Γ. 178/2000 «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Δζληθήο Οηθνλνκίαο», (ΦΔΚ 165/Α)
Π.Γ. 81/2002 «πγρψλεπζε ησλ Τπνπξγείσλ Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο
θαη Οηθνλνκηθψλ», (ΦΔΚ 57/Α).
Π.Γ. 159/2002 «Μεηαθνξά αξκνδηνηήησλ ππεξεζηψλ θαη πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη
Οηθνλνκηθψλ ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ θαη ζχζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ
θαη Αλαπηπμηαθήο πλεξγαζίαο ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ», (ΦΔΚ 140/Α).
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Τοπική Αςηοδιοίκηζη α΄ βαθμού (Γήμοι και Κοινόηηηερ)
χκθσλα κε ηνλ λέν Γεκνηηθφ θαη Κνηλνηηθφ Κψδηθα28 νη δεκνηηθέο θαη νη θνηλνηηθέο αξρέο
δηεπζχλνπλ θαη ξπζκίδνπλ φιεο ηηο ηνπηθέο ππνζέζεηο, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο
επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο εγγχηεηαο, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία, ηελ αλάπηπμε θαη ηε ζπλερή
βειηίσζε ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Οη αξκνδηφηεηεο
ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ αθνξνχλ, θπξίσο, ηνπο ηνκείο Αλάπηπμεο, Πεξηβάιινληνο,
Πνηφηεηαο Εσήο θαη Δχξπζκεο Λεηηνπξγίαο ησλ Πφιεσλ θαη ησλ Οηθηζκψλ, Απαζρφιεζεο,
Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο, Παηδείαο, πνιηηηζκνχ θαη αζιεηηζκνχ θαη
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο,
ηνλ ηνκέα ηεο Αλάπηπμεο, κεηαμχ άιισλ πεξηιακβάλνληαη:
1. Ζ εθπφλεζε, πινπνίεζε θαη ε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε
ησλ πεξηνρψλ ηνπο θαη ηελ πξνψζεζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, θαζψο θαη ε
δεκηνπξγία ζεξέηξσλ θαη άιισλ εγθαηαζηάζεσλ αλαςπρήο θαη δηαθνπψλ.
2. Ζ δηνίθεζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ ρψξσλ ηεο δψλεο ιηκέλα δηθαηνδνζίαο ηνπο, θαζψο θαη
ε θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ αλαγθαίσλ ιηκεληθψλ έξγσλ.
Δπηπξφζζεηα, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ απηψλ εληάζζεηαη θαη ε πξνζηαζία, αμηνπνίεζε
θαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ ηνπηθψλ θπζηθψλ πφξσλ θαη πεξηνρψλ.
Δπηπιένλ, νη Γήκνη θαη νη Κνηλφηεηεο αζθνχλ, ζε ηνπηθφ επίπεδν, θξαηηθνχ ραξαθηήξα
αξκνδηφηεηεο, νη νπνίεο ηνπο έρνπλ αλαηεζεί γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ.
ηηο αξκνδηφηεηεο απηέο πεξηιακβάλνληαη θαη ν έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ηεο ηνπξηζηηθήο
λνκνζεζίαο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, θαηά ηηο εηδηθφηεξεο
πξνβιέςεηο.
Οη δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο αξρέο ξπζκίδνπλ ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο εθδίδνληαο
ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, ζην πιαίζην ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, κε ηηο νπνίεο ζέηνπλ
θαλφλεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαζψο επίζεο θαη
γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ θαηνίθσλ απφ νρινχζεο δξαζηεξηφηεηεο θαη εηδηθφηεξα
ζηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο θαηά ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν. Δπηπξφζζεηα, νη δεκνηηθέο θαη
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Ν.3463/2006, «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», (ΦΔΚ 114 Α΄),
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θνηλνηηθέο αξρέο θαζνξίδνπλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ησλ ζεξέηξσλ θαη
ησλ ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.

Τοπική Αςηοδιοίκηζη β΄ βαθμού (Νομαπσιακή Αςηοδιοίκηζη)
«ηηο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο αλάινγα κε ηε ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηνπο θαηνίθνπο
ε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη αλάινγα κε ηε γεσγξαθηθή ζέζε θαη ηε γεσκνξθνινγία
ηεο πεξηνρήο, δει. αλ είλαη παξάθηηα, λεζησηηθή, πεξίθιεηζηε, νξεηλή, αγξνηηθή θ.ιπ.,
ιεηηνπξγνχλ ππεξεζίεο ηνπξηζκνχ κε δηαθνξεηηθφ νξγαλσηηθφ ζρήκα» (Μςλωνόποςλορ
και Μοίπα 2005 ζελ. 179-180).

2.3 Γεκηνπξγία Σνπξηζηηθώλ Ληκέλσλ (Πξσηνβνπιία - Γηαδηθαζία)

χκθσλα κε ην άξζξν 31 ηνπ Ν. 2160/1993 ηνπξηζηηθφο ιηκέλαο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κε
πξσηνβνπιία είηε ηνπ Σκήκαηνο Υσξνζέηεζεο Σνπξηζηηθψλ Ληκέλσλ ηεο Γηεχζπλζεο
Σνπξηζηηθψλ Ληκέλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο είηε νπνηνπδήπνηε θπζηθνχ ή
λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Σν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πξέπεη λα
είλαη θχξηνο ή επηθαξπσηήο ηνπ παξάθηηνπ αθηλήηνπ, κπξνζηά απφ ην νπνίν ελδηαθέξεηαη λα
ρσξνζεηήζεη θαη λα θαηαζθεπάζεη ηνπξηζηηθφ ιηκέλα, ή λα έρεη κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ
πξνζχκθσλν ηελ θπξηφηεηα ή επηθαξπία ηνπ παξάθηηνπ αθηλήηνπ29.
χκθσλα κε ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3270/2004 κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο ζπγθξνηείηαη ελλεακειήο «Δπηηξνπή Σνπξηζηηθψλ Ληκέλσλ»30. Ζ
Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ ην Γεληθφ ή Δηδηθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζηηθήο
Αλάπηπμεο, ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Θαιάζζηνπ Σνπξηζκνχ θαη Σνπξηζηηθψλ
Ληκέλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο, έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ
Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ,
έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ,

29

Γηα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαζψο θαη γηα ηελ δηαδηθαζία γηα ηελ Έγθξηζε Υσξνζέηεζεο ησλ
Μαξίλσλ, βιέπε Παξάξηεκα 9.
30
Ν.3270/2004 «Αξκνδηφηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη ζέκαηα ηνπξηζκνχ» (ΦΔΚ 187/Α)
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έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο, έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ
Πνιηηηζκνχ, έλαλ (1) εθπξφζσπν απφ ηνλ Δ.Ο.Σ. θαη έλαλ (1) πηπρηνχρν Α.Δ.Η.
Πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη ν Γεληθφο ή Δηδηθφο Γξακκαηέαο Σνπξηζκνχ ηνπ
Τπνπξγείνπ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο κε αλαπιεξσηή ηνλ Γηεπζπληή Σνπξηζηηθήο Πνιηηηθήο
ηνπ ηδίνπ Τπνπξγείνπ. Δηζεγεηέο ησλ ζεκάησλ πνπ ζπδεηνχληαη ζηελ Δπηηξνπή νξίδνληαη κε
απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ππάιιεινη ηεο Γηεχζπλζεο Σνπξηζηηθψλ Ληκέλσλ. Ζ Δπηηξνπή
κπνξεί λα ππνβνεζείηαη ζην έξγν ηεο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ χκβνπιν, ν νπνίνο
πξνζιακβάλεηαη ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο ή ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ
χζηεξα απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο.
Ζ Δπηηξνπή απηή, γλσκνδνηεί γηα ηε ρσξνζέηεζε, ηελ έγθξηζε ησλ ρξήζεσλ γεο θαη ησλ
φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα ή γηα ηε κεηαηξνπή ππάξρνληνο
ιηκέλα ζε ηνπξηζηηθφ. ηα πιαίζηα άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο κπνξεί λα δηελεξγεί
απηνςίεο θαη λα δεηάεη πιεξνθνξίεο, ηερληθά ή άιια ζηνηρεία απφ ηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ
Τπεξεζηψλ ηεο Ννκαξρίαο ζηα φξηα ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ν ηνπξηζηηθφο ιηκέλαο.
ε πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα εληφο δψλεο πθηζηάκελνπ εκπνξηθνχ ιηκέλα,
απαηηείηαη επηπιένλ ε γλσκνδφηεζε ηνπ Τ.Δ.Ν., εάλ παξαθσιχεηαη ε ιεηηνπξγία ή ε
θαηαζθεπή πξνγξακκαηηζκέλσλ έξγσλ επέθηαζεο απηνχ ή παξαβιάπηεηαη ε αζθάιεηα ηνπ
εκπνξηθνχ ιηκέλα.

2.4 Παξαρώξεζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ ιηκέλα

Μεηά ηε ρσξνζέηεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα, ε εθηέιεζε φισλ ησλ έξγσλ πνπ απαηηνχληαη
γηα ηε δεκηνπξγία, ιεηηνπξγία, εθκεηάιιεπζε θαη νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα απηνχ θαζψο θαη ε
ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζή ηνπ κπνξεί λα παξαρσξείηαη ζε επηρείξεζε ή επηρεηξήζεηο
(δεκφζηεο ή ηδησηηθέο) ή ζε φκηιν επηρεηξήζεσλ (δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ). Ζ παξαρψξεζε
γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, έπεηηα απφ ηελ δηελέξγεηα δεκφζηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ. Ζ
χκβαζε Παξαρψξεζεο Σνπξηζηηθνχ Ληκέλα ππνγξάθεηαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Διιεληθνχ
Γεκνζίνπ απφ ηνλ Τπνπξγφ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη ηνλ θνξέα δηαρείξηζεο.
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χκθσλα κε ηνλ Ν.2336/199831 ε ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ κπνξεί
λα παξαρσξείηαη ζε Οξγαληζκφ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) α΄ θαη β΄ βαζκνχ κε
ζχκβαζε, εθφζνλ είλαη θχξηνο ή επηθαξπσηήο παξάθηηνπ αθηλήηνπ πνπ έρεη πεξηιεθζεί ζηε
ρεξζαία δψλε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα ή απνηειεί ζπλέρεηα απηνχ θαη εθφζνλ απηφο
αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε εθηέιεζεο φισλ ησλ αλαγθαίσλ έξγσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ
ιηκέλα.

2.5 Απαιινηξηώζεηο

Ηδηνθηεζίεο πνπ ηπρφλ βξίζθνληαη εληφο ηεο ρεξζαίαο δψλεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα κπνξνχλ
λα απαιινηξησζνχλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, κε δαπάλεο ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ
ιηκέλα, εθφζνλ απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζθνπνχ, γηα ηνλ νπνίν
γίλεηαη ε παξαρψξεζε. Ζ απαιινηξίσζε ζεσξείηαη θαηεπείγνπζα θαη θεξχζζεηαη γηα
δεκφζηα σθέιεηα.
Δπίζεο, ηνλίδεηαη φηη εάλ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ηνπ ιηκέλα ζρεκαηηζηνχλ γήπεδα απφ
πξφζρσζε, ηερλεηή ή θπζηθή, ζηε ζάιαζζα ή ζηνλ αηγηαιφ, ε θπξηφηεηά ηνπο αλήθεη ζην
Γεκφζην. Σα γήπεδα απηά πεξηιακβάλνληαη ζηε δψλε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα θαη κπνξεί λα
παξαρσξεζεί ε ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζή ηνπο ζην θνξέα δηαρείξηζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα
γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα θαη γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ,
εγθαηαζηάζεσλ θαη θαηαζθεπψλ ζην ρψξν ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα.
ε πεξίπησζε πνπ πθίζηαληαη κηζζψζεηο ή άιια ελνρηθά δηθαηψκαηα, πνπ αθνξνχλ ηηο
παξαρσξνχκελεο απφ ην Γεκφζην εθηάζεηο, γηα ηε δεκηνπξγία ή ηελ επέθηαζε ηνπξηζηηθνχ
ιηκέλα, θαηαξγνχληαη απηνδηθαίσο απφ ηε ρσξνζέηεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα, ελψ φπνηνο
έρεη ηε λνκή ή θαηνρή ηεο παξαρσξνχκελεο έθηαζεο ή ηκήκαηνο απηήο απνβάιιεηαη απφ ην
θνξέα δηαρείξηζεο ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ηνπ
Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο.

31

Ν.2336/1998 «χζηαζε εηαηξεηψλ γηα … θαη ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηνλ ηνπξηζκφ» (Φ.Δ.Κ.
198/24.8.1998).
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Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηεο δψλεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα απφ ηξίην κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο. Σν Γεκφζην ππνρξενχηαη
ζηελ έθδνζε ησλ αλαγθαίσλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θαη δηαηαγψλ, ψζηε λα παξέρεηαη
απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ζην θνξέα δηαρείξηζεο.
Σέινο, γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο ειεχζεξεο επηθνηλσλίαο κε ηε δψλε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα,
επηηξέπεηαη θαηφπηλ ζχληαμεο θαη έγθξηζεο ηνπηθνχ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ, ε αλαγθαζηηθή
απαιινηξίσζε θηεκάησλ γηα ηελ δηάλνημε ησλ απαηηνχκελσλ νδψλ πξνζπέιαζεο ηθαλνχ
πιάηνπο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.

2.6 Λεηηνπξγία ηνπξηζηηθνύ ιηκέλα

Ζ ιεηηνπξγία ησλ ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ δηέπεηαη απφ ηνλ Γεληθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο
Σνπξηζηηθψλ Ληκέλσλ32 (βι. Παξάξηεκα 14) πνπ ζεζπίζηεθε κε θνηλή απφθαζε ησλ
Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο ην 2003. Ο Καλνληζκφο εθαξκφδεηαη ζηε
ρεξζαία θαη ζαιάζζηα δψλε φισλ ησλ ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
δσλψλ αγθπξνβνιίνπ, ησλ θαηαθπγίσλ ηνπξηζηηθψλ ζθαθψλ θαη ησλ ιηκέλσλ μελνδνρεηαθψλ
κνλάδσλ αλεμάξηεηα απφ ην θνξέα δηαρείξηζεο απηψλ (δεκφζην ή ηδησηηθφ) αξκνδηφηεηαο
Τπνπξγείνπ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο.
Με ηνλ Γεληθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο Σνπξηζηηθψλ Ληκέλσλ ξπζκίδνληαη ζέκαηα
ιεηηνπξγίαο θαη αζθάιεηαο ησλ ιηκέλσλ απηψλ, φπσο:
α. Σα κέηξα αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο απφ ππξθαγηά, ξχπαλζε θαη θάζε είδνπο θίλδπλν
εληφο ηεο δψλεο ηνπ ιηκέλα.
β. Ζ πξνζηαζία πεξηβάιινληνο, θαζαξηφηεηα θαη επηαμία ηνπ ιηκέλα.
γ. Οη πέξαλ ηεο θαηαβνιήο ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ησλ
ηδηνθηεηψλ ησλ ειιηκεληδνκέλσλ ζθαθψλ θαη φζσλ θάλνπλ ρξήζε ησλ εμππεξεηήζεσλ
ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα.
δ. Ο είζπινπο θαη έθπινπο ησλ ζθαθψλ, ε αγθπξνβνιία, πξπκλνδέηεζε ή πιαγηνδέηεζε
απηψλ, θαζψο θαη ε θαηάιεςε ζέζεο θαη ε παξακνλή απηψλ ζηνλ ηνπξηζηηθφ ιηκέλα.

32

Γεληθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο Σνπξηζηηθψλ Ληκέλσλ, απφθαζε αξηζ. Σ/9803 (Φ.Δ.Κ. 1323/2003)
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ε. Ζ θίλεζε θνξηεγψλ θαη επηβαηεγψλ απηνθηλήησλ θαζψο θαη ινηπψλ ηξνρνθφξσλ εληφο
ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα.
ζη. Οη παξερφκελεο επθνιίεο θαη εμππεξεηήζεηο ησλ ζθαθψλ.
δ. Κάζε άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ αζθάιεηα, πξνζηαζία θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ
ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ.
ηνπο παξαβάηεο ησλ θαλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο ησλ ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ επηβάιινληαη απφ
ηελ αξκφδηα Ληκεληθή Αξρή, αλεμάξηεηα απφ άιιεο θπξψζεηο πνπ κπνξεί λα πξνβιέπνληαη,
νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ Κψδηθα Γεκνζίνπ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ.
Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο, πνπ εθδίδνληαη κεηά απφ γλψκε ηεο
Δπηηξνπήο Σνπξηζηηθψλ Ληκέλσλ θαη δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο,
εγθξίλνληαη νη Δηδηθνί Καλνληζκνί γηα θαζέλαλ απφ ηνπο ιηκέλεο. Οη θαλνληζκνί απηνί
ξπζκίδνπλ ηνπο εηδηθνχο φξνπο ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο θάζε ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα θαη
ηδίσο ηα εμήο ζέκαηα:
α. Σελ νξγάλσζε ηεο δηνίθεζεο, ηε ζηειέρσζε θαη ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα.
β. Σν ζαθή πξνζδηνξηζκφ ησλ νξίσλ ηεο δψλεο (ρεξζαίαο θαη ζαιάζζηαο) ηνπ ιηκέλα.
γ. Σν κέγεζνο (ειάρηζην-κέγηζην) θαηά κνλάδα θαη ηνλ αξηζκφ θαηά θαηεγνξία ζθάθνπο,
θαζψο θαη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ζθαθψλ, πνπ κπνξνχλ λα ειιηκεληζηνχλ.
δ. Σνλ ηξφπν δηαζέζεσο ησλ ζέζεσλ ειιηκεληζκνχ ησλ ζθαθψλ ζην ιηκέλα θαη ην ζχζηεκα
αγθπξνβνιίαο ηνπο.
ε. Σηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη εμππεξεηήζεηο.
ζη. Σα κέηξα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ησλ ζθαθψλ θαη ησλ ρξεζηψλ ηνπ ιηκέλα.
δ. Κάζε άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ νκαιή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ιηκέλα.
Σα ηηκνιφγηα ειιηκεληζκνχ θαη ησλ ινηπψλ παξερφκελσλ πξνο ηα ζθάθε ππεξεζηψλ απφ ηνπο
ηνπξηζηηθνχο ιηκέλεο εγθξίλνληαη κε απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο πνπ
εθδίδνληαη κεηά απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Σνπξηζηηθψλ Ληκέλσλ θαη δεκνζηεχνληαη ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκνινγίσλ ιακβάλνληαη θπξίσο
ππφςε ην κέγεζνο ησλ ζθαθψλ ζε κέηξα νιηθνχ κήθνπο ή πιάηνπο, ε δηάξθεηα ειιηκεληζκνχ,
ε επνρή ειιηκεληζκνχ, ε θαηεγνξία ησλ ζθαθψλ θαη νη ινηπέο παξερφκελεο απφ ηνλ
ηνπξηζηηθφ ιηκέλα εμππεξεηήζεηο ζχκθσλα κε ην επελδπηηθφ θαη ελ γέλεη ην επηρεηξεκαηηθφ
ζρέδην ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο.
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2.7 Γηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο ηνπξηζηηθνύ ιηκέλα
Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε απφ ην θνξέα δηαρείξηζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα ή ηνπο
δηθαηνπάξνρνπο απηνχ, ηεο δψλεο ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα, ησλ έξγσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ απηνχ
γηα δηαθνξεηηθφ ζθνπφ απφ απηφλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηε ζρεηηθή ζχκβαζε. Παξάβαζε ηεο
απαγφξεπζεο απηήο, ζπλεπάγεηαη ηελ έθπησζε ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ
ιηκέλα ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε ζχκβαζε παξαρψξεζεο.
Αληίζεηα, ν θνξέαο δηαρείξηζεο ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα δηθαηνχηαη λα παξαρσξεί δηαξθή ή
πνιπεηή ελνρηθά δηθαηψκαηα, είηε ζε ζθάθε αλαςπρήο πνπ ειιηκελίδνληαη εληφο ηεο δψλεο
ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα είηε ζε ηξίηνπο πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ
εγθαηαζηάζεσλ ηεο ρεξζαίαο δψλεο απηνχ (θπξίσο κίζζσζε ή παξαρψξεζε εθκεηάιιεπζεο
εζηηαηνξίνπ,

κπαξ,

ηνπξηζηηθψλ

θαηαιπκάησλ,

νηθηψλ,

δηακεξηζκάησλ,

ζηαζκνχ

αλεθνδηαζκνχ). Δπίζεο, δηθαηνχηαη λα παξαρσξεί ηα πην πάλσ δηθαηψκαηα γηα ην ρξνληθφ
δηάζηεκα πνπ ηζρχεη ε παξαρψξεζε πξνο ην θνξέα δηαρείξηζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα κε ην
ζχζηεκα ηεο ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο. Σα αληίγξαθα φισλ ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ
ππνβάιινληαη, επί πνηλή αθπξφηεηαο, ζην Τπνπξγείν Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο. Καηά ηε ιήμε
ή ιχζε ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο ηνπ Γεκνζίνπ κε ην θνξέα δηαρείξηζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ
ιηκέλα, νη κηζζψζεηο ή άιια ελνρηθά δηθαηψκαηα νπνηαζδήπνηε θχζεο, πνπ αθνξνχλ ηνλ
ηνπξηζηηθφ ιηκέλα θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο απηνχ θαηαξγνχληαη. Δλψ επηζεκαίλεηαη φηη ζε
πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα
ιφγσ πξφζθαηξεο εζληθήο αλάγθεο, δελ νθείιεηαη απνδεκίσζε νχηε ζην θνξέα δηαρείξηζεο
ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα νχηε ζε απηφλ πνπ ηηο εθκεηαιιεχεηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν.
Δπηπξφζζεηα, ε κέξηκλα γηα ηε ζπληήξεζε ησλ έξγσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ
ιηκέλα, ε θαζαξηφηεηα, κε επηθχιαμε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ νηθείσλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ
γηα απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ, ε αλαλέσζε ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ θαη θάζε άιιε
ζρεηηθή ελέξγεηα εκπίπηεη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο.
Μεηά ηε ιήμε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ή ηελ ιχζε ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ε δψλε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα θαη φιεο νη εληφο απηήο εγθαηαζηάζεηο
πεξηέξρνληαη ζην Γεκφζην ρσξίο θακία απνδεκίσζε ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ
ιηκέλα. ηελ πεξίπησζε απηή, ην Γεκφζην κπνξεί λα πξνβεί ζε λέα παξαρψξεζε.
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2.8 Λνηπά ζέκαηα
Οη νξγαληζκνί θνηλήο σθέιεηαο (Γ.Δ.Ζ., Ο.Σ.Δ., Δ.Τ.Γ.Α.Π. θ.ι.π.) θαζψο θαη νη νηθείνη
δήκνη θαη θνηλφηεηεο νθείινπλ λα εθηεινχλ ηα απαξαίηεηα έξγα ππνδνκήο γηα ηε ζχλδεζε
ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα κε ηα δίθηπά ηνπο. Δάλ νη πην πάλσ θνξείο αδπλαηνχλ ή θαζπζηεξνχλ
ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ππνδνκήο, κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ λνκάξρε κπνξεί λα επηηξαπεί ε
ρξεζηκνπνίεζε άιισλ ηξφπσλ εμππεξέηεζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα (απηνδχλακε
παξαγσγή ελέξγεηαο, βηνινγηθφο θαζαξηζκφο θ.ι.π.).
ε πεξίπησζε αλεχξεζεο αληηθεηκέλσλ αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, εηδνπνηείηαη ε αξκφδηα αξραηνινγηθή ππεξεζία, ε νπνία ππνρξενχηαη
λα πξνβεί ζηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο, ηφζν γηα ηε δηαθχιαμε ησλ αξραηνηήησλ φζν θαη γηα
ηελ ππφδεημε ηξφπσλ ζπλέρηζεο ησλ έξγσλ, ψζηε λα κελ θαζπζηεξνχλ νη ζρεηηθέο εξγαζίεο.
Σα αληαιιάγκαηα, πνπ εηζπξάηηεη ν θνξέαο δηαρείξηζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα απφ ηελ
εθκεηάιιεπζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηνχ, ζεσξνχληαη σο αθαζάξηζηα έζνδα απφ εκπνξηθέο
επηρεηξήζεηο. Ο θνξέαο δηαρείξηζεο ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα θαηαβάιιεη εηεζίσο ζην δήκν ή ηελ
θνηλφηεηα, ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ν ηνπξηζηηθφο ιηκέλαο, αληαπνδνηηθά ηέιε,
θφξνπο θαη δηθαηψκαηα γηα ηηο παξερφκελεο πξνο απηφλ ππεξεζίεο. Σν άζξνηζκα απηψλ ησλ
ηειψλ, θφξσλ θαη δηθαησκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηέινπο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, δελ
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 1% ησλ εηήζησλ αθαζάξηζησλ εηζπξάμεσλ ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο
ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα. ηελ πεξίπησζε πνπ ε δψλε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα εκπίπηεη ζηελ
πεξηθέξεηα πεξηζζφηεξσλ δήκσλ ή θνηλνηήησλ ην πην πάλσ πνζφ ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ
ζα επηκεξίδεηαη κεηαμχ απηψλ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
θαη Απνθέληξσζεο πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
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Ζ ΜΑΡΗΝΑ ΓΛΤΦΑΓΑ
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1Ο
ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΜΑΡΗΝΑ

1.1 Γεληθά ζηνηρεία

Ζ

Μαξίλα

Γιπθάδαο

βξίζθεηαη

δίπια

ζηηο

εγθαηαζηάζεηο

ηνπ

Αγίνπ

Κνζκά.

Καηαζθεπάζηεθε ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 απφ ηνλ Γήκν Γιπθάδαο, ν νπνίνο θαη έρεη αλαιάβεη
έθηνηε ηε δηαρείξηζή ηεο. Ζ Μαξίλα πεξηιακβάλεη ζαιάζζην ρψξν θαζψο θαη ρεξζαία δψλε
αθηήο, δειαδή ακκψδε παξαιία ζπλνιηθνχ κήθνπο 3 ρηιηνκέηξσλ θαη έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα
ειιηκελίζεη έσο θαη 1.050 ζθάθε.

1.2 Οξγαλόγξακκα / Σκήκαηα

Σν Σκήκα Γηαρείξηζεο ηεο Μαξίλαο Γιπθάδαο εληάζζεηαη ζηνλ Οξγαληζκφ ηνπ Γήκνπ
Γιπθάδαο. πγθεθξηκέλα, ππάγεηαη ζην Σκήκα Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο θαη πεξηιακβάλεη:
- ην Γξαθείν ηνπ Πξντζηακέλνπ
- ην Γξαθείν Δμππεξέηεζεο Κνηλνχ πνπ ζηειερψλεηαη απφ δχν δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο θαη
- ηέζζεξα (4) Φπιάθηα πνπ απαζρνινχλ 15 Φχιαθεο.

1.3 Αξκνδηόηεηεο θαη θαζήθνληα πξνζσπηθνύ

Ο Πξντζηάκελνο ηεο Μαξίλαο Γιπθάδαο:
- Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νκαιή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Μαξίλαο.
- Δίλαη αξκφδηνο γηα ηηο Γεκφζηεο ρέζεηο ηεο Μαξίλαο.
- Έξρεηαη ζε επαθή κε ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο (Αζηπλνκία, Ληκεληθέο Αξρέο).
- Δίλαη απνδέθηεο ησλ παξαπφλσλ ησλ Πειαηψλ.
- Δίλαη ππεχζπλνο γηα ζέκαηα πξνζσπηθνχ θαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θάζε είδνπο εξγαζηψλ
πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο Μαξίλαο.
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Οη Γηνηθεηηθνί ππάιιεινη:
-

Αλαιακβάλνπλ ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ (ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ γηα ηελ
δηαζεζηκφηεηα ζέζεσλ ειιηκεληζκνχ, παξνρή νδεγηψλ γηα ηνλ ηξφπν ζπκπιήξσζεο ησλ
Αηηήζεσλ Διιηκεληζκνχ, θ.ά.).

-

Δίλαη ππεχζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ησλ εγγξάθσλ ησλ ζθαθψλ πνπ πξνζθνκίδνπλ ζε απηνχο
νη πειάηεο.

-

Καηαρσξνχλ ηηο λέεο αθίμεηο ησλ ζθαθψλ κε ηα ζηνηρεία απηψλ ζην πιεξνθνξηαθφ
ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Μαξίλαο.

-

Απνζηέιινπλ ηνπο ινγαξηαζκνχο νθεηιψλ ζηνπο πειάηεο.

Οη Φχιαθεο:
- Δίλαη ππεχζπλνη γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο θαη εζπρίαο εληφο ηεο καξίλαο,
ζπλεπηθνπξνχκελνη γηα ζέκαηα αζηπλφκεπζεο απφ ηελ Ληκεληθή Αξρή ηεο Μαξίλαο.
- Δίλαη επηθνξηηζκέλνη γηα ηελ θχιαμε απφ θινπή ή θαηαζηξνθή ησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ θαη πιηθψλ ηεο καξίλαο.
- ε πεξίπησζε έθξεμε ππξθαγηάο ζε ειιηκεληδφκελν ζηελ καξίλα ζθάθνο ή γεληθά εληφο ηεο
πεξηνρήο ηεο καξίλαο, ππνρξενχληαη λα ζεκάλνπλ ηνλ θίλδπλν ππξθαγηάο κε θάζε δπλαηφ
κέζν θαη λα θαιέζνπλ ζε βνήζεηα ηελ πιεζηέζηεξε ππξνζβεζηηθή ππεξεζία. Μέρξη φκσο
ηελ άθημε απηήο, ελεξγνχλ κε ηα κέζα πνπ δηαζέηεη ε καξίλα γηα ηελ πεξηζηνιή ηεο
ππξθαγηάο ή ηελ θαηάζβεζή ηεο ιακβάλνληαο ηα αλάινγα ελδεηθλπφκελα κέηξα
Ζ ιεηηνπξγία ηεο Μαξίλαο Γιπθάδαο δηέπεηαη απφ ηνλ Δηδηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο
Μαξίλαο Γιπθάδαο33 πνπ θαηαξηίζηεθε βάζεη ηεο θνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο
528877/273/19-9-199034 κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο θαη ηηο ζπκπιεξψζεηο ηεο35, ελψ βξίζθεηαη ππφ
έγθξηζε ν Νένο Δηδηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηεο. Αξκφδηα Ληκεληθή Αξρή είλαη ην
Ληκεληθφ Σκήκα Γιπθάδαο.

33

Αξηζκ. Απφθαζεο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 89/95
Κ.Τ.Α. 528877/273/19-9-1990– παξ. 22 «Κσδηθνπνίεζε Καλνληζκψλ Λεηηνπξγίαο Μαξίλαο Γιπθάδαο
Αηηηθήο θαη Νέα Σηκνιφγηα ηεο Μαξίλαο Γιπθάδαο» (Φ.Δ.Κ. 611/Β/90).
35
Κ.Τ.Α 515548/231/21-6-1993 παξ. 29 (Φ.Δ.Κ. 476/Β/93) θαη
Κ.Τ.Α 538229/25-9-1995– παξ. 33 (Φ.Δ.Κ. 853/Β/95).
34
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2Ο
ΔΛΛΗΜΔΝΗΕΟΜΔΝΑ ΚΑΦΖ ΚΑΗ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ –
ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΔΗ ΠΡΟ ΑΤΣΑ

2.1 Μεγέζε, Αξηζκόο θαη Καηεγνξίεο ειιηκεληδνκέλσλ ζθαθώλ

Ζ Μαξίλα Γιπθάδαο νπζηαζηηθά απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο κηθξέο ζαιάζζηεο ιεθάλεο κε
ρσξεηηθφηεηα ζθαθψλ ζηελ πξψηε 140, ζηελ δεχηεξε 160, ζηελ ηξίηε 270 θαη ζηελ ηέηαξηε
260 ζθάθε. Κάζε ιεθάλε κπνξεί λα θηινμελεί ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο ζθαθψλ αλάινγα κε
ην βχζηζκα θαη ηελ είζνδν ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα. ηνλ ρψξν ηεο Μαξίλαο έρνπλ
πξνζδηνξηζηεί νη ζέζεηο ειιηκεληζκνχ αλάινγα κε ηα κεγέζε ησλ ζθαθψλ πνπ κπνξνχλ λα
ειιηκεληζηνχλ ζε απηέο θαη γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ ζθαθψλ ππάξρεη δηαγξάκκηζε
κε αξίζκεζε. Ζ Μαξίλα Γιπθάδαο κπνξεί λα εμππεξεηήζεη φινπο ηνπο ηχπνπο ηνπξηζηηθψλ
ζθαθψλ (κηθξέο βάξθεο, ηζηηνπιντθά, θ.ά.) κήθνπο έσο 35 κέηξσλ θαη κεηαθνξηθήο
ηθαλφηεηαο έσο 18 αηφκσλ θαζψο θαη νξηζκέλα επαγγεικαηηθά ζθάθε γηα έθηαθην ιφγν.

2.2 Παξερόκελεο Τπεξεζίεο
ηελ Μαξίλα Γιπθάδαο παξέρνληαη νη αθφινπζεο ππεξεζίεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ
ζθαθψλ θαη ηελ δηεπθφιπλζε ησλ πειαηψλ ηεο:


Παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο - δηαηίζεληαη πεξίπνπ 500 pillars



Παξνρή λεξνχ - δηαηίζεληαη πεξίπνπ 500 pillars



Τπεξεζίεο αλεθνδηαζκνχ θαπζίκσλ
Ο αλεθνδηαζκφο ησλ θαπζίκσλ γίλεηαη κε βπηηνθφξα νρήκαηα θαη ν Πειάηεο έρεη ηελ
απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ επηινγή ηεο εηαηξείαο θαπζίκσλ θαζψο θαη γηα φιε ηελ
δηαδηθαζία ηνπ αλεθνδηαζκνχ.



Φψηα εηζφδνπ γηα αζθαιή πινήγεζε



Αζθάιεηα Μαξίλαο



Καζαξηφηεηα



Γπλαηφηεηα ηειεθσληθήο ζχλδεζεο
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ηελ Μαξίλα Γιπθάδαο δελ ππάξρνπλ απνζεθεπηηθνί ρψξνη, αιιά νη Πειάηεο έρνπλ ηελ
δπλαηφηεηα λα ηνπνζεηνχλ ηα δηθά ηνπο κεηαιιηθά θνπηηά, γηα ηελ απνζήθεπζε
κηθξναληηθεηκέλσλ, λαπηηθψλ εξγαιείσλ, ζρνηληψλ ή αιπζίδσλ, ζηηο πξνβιήηεο ηεο Μαξίλαο
θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ Γηεχζπλζε ηεο Μαξίλαο.

2.3 Δγθαηαζηάζεηο
Οη κφλεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηελ Μαξίλα Γιπθάδαο είλαη ην Γξαθείν
ηνπ Ληκελαξρείνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ Γ΄ ιεθάλε θαζψο θαη ηα ηέζζεξα (4) Φπιάθηα. Λφγσ
ηνπ δεκνζίνπ ραξαθηήξα ηεο Μαξίλαο Γιπθάδαο δελ επηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή θαη
ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα, παξά κφλν παξέρεηαη ε
δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πγηεηλήο.

2.4 ύλδεζε ηεο καξίλαο κε ηελ πόιε

Ζ Μαξίλα Γιπθάδαο βξίζθεηαη θνληά ζην θέληξν ηεο πφιεο παξέρνληαο φιεο ηηο ππεξεζίεο
ηεο πφιεο. Ζ Γιπθάδα δηαζέηεη κεγάιε ηνπηθή αγνξά κε θαηαζηήκαηα φισλ ησλ εηδψλ.
Οη δηαζέζηκεο ππεξεζίεο ζηελ γχξσ πεξηνρή ηεο Μαξίλαο πεξηιακβάλνπλ:


Σξάπεδεο



Δζηηαηφξηα, Καθεηέξηεο θαη Bar



Δλνηθίαζε απηνθηλήησλ



Φαξκαθεία, Κνκκσηήξηα, πιπληήξηα, θιπ.



Οξγαλσκέλεο Αθηέο

Ζ Μαξίλα Γιπθάδαο εμππεξεηείηαη απφ έλα ππθλφ δίθηπν ζπγθνηλσληψλ απφ Σξακ θαη
Λεσθνξεία.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3Ο
ΔΗΠΛΟΤ - ΑΓΚΤΡΟΒΟΛΗΑ – ΔΛΛΗΜΔΝΗΜΟ –ΠΑΡΑΜΟΝΖ – ΜΔΘΟΡΜΗΖ
– ΔΠΗΚΔΤΔ - ΔΚΠΛΟΤ

3.1 Γηθαίσκα Διιηκεληζκνύ

Γηθαίσκα πξνζφξκηζεο θαη ειιηκεληζκνχ ζηε Μαξίλα Γιπθάδαο έρνπλ ηα ζθάθε αλαςπρήο
θαη ηα ραξαθηεξηδφκελα απφ ην Ν. 438/76 σο ηνπξηζηηθά πινία θαη πινηάξηα επαγγεικαηηθά
θαη ηδησηηθά θαζψο θαη πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ιέκβσλ, επαγγεικαηηθψλ αιηεπηηθψλ θαη
ζθαθψλ λαπηαζιεηηζκνχ36.
Σν δηθαίσκα κφληκνπ ειιηκεληζκνχ ζθάθνπο ζηε Μαξίλα απνθηάηαη κφλν κεηά απφ έγγξαθε
έγθξηζε ηνπ Γξαθείνπ Μαξηλψλ ηνπ Γήκνπ, ην νπνίν θαη θαζνξίδεη ηελ θαηάιιειε γηα ηηο
δηαζηάζεηο ηνπ ππνςεθίνπ ζθάθνπο ζέζε αγθπξνβνιίαο. Σα ζθάθε θαηαβάιινπλ αλειιηπψο
ηα ηέιε θαη δηθαηψκαηα ηεο Μαξίλαο. Ο ηδηνθηήηεο ειιηκεληζκέλνπ ζθάθνπο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα δειψζεη ζηε Γηεχζπλζε ησλ Μαξηλψλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα απνπζίαο ηνπ
ζθάθνπο. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο αλαρψξεζεο ζθάθνπο απφ ηε Μαξίλα πξέπεη λα
ελεκεξψλεηαη έγθαηξα θαη εγγξάθσο ην Γξαθείν Μαξηλψλ κε δήισζε ηνπ πινηνθηήηε,
πινηάξρνπ ή κνλίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ζθάθνπο, γηα ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο αλαρψξεζεο
θαη φηη δελ επηζπκεί πιένλ λα ειιηκελίδεηαη ζηε Μαξίλα.

3.1.1 Λήμε Διιηκεληζκνύ
Σν δηθαίσκα ειιηκεληζκνχ ησλ κνλίκσλ ζθαθψλ ράλεηαη απηνκάησο κε ηελ πάξνδν ηνπ
ζπκθσλεκέλνπ ρξφλνπ, ν νπνίνο ζε θάζε πεξίπησζε, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο δψδεθα
(12) ζπλερφκελνπο εκεξνινγηαθνχο κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο Αίηεζεο
Διιηκεληζκνχ (βι. Παξάξηεκα 10) θαη ζε θάζε πεξίπησζε ιήγεη ηελ 31εο Γεθεκβξίνπ ηνπ
έηνπο ηεο ππνγξαθήο ηεο. Ο Πειάηεο νθείιεη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηελ Γηεχζπλζε ηνπ
36

Ν. 438/76 «Πεξί Σνπξηζηηθψλ πινίσλ θαη πινηαξίσλ θαη λαπηαζιεηηθψλ ζθαθψλ θαη ξπζκίζεσο
δαζκνινγηθψλ θαη θνξνινγηθψλ ζεκάησλ επί πινίσλ σο θαη επί πινηαξίσλ αλαςπρήο (Α' 256)» (ΦΔΚ
24/Α/27.9.1976)
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ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα γηα ηελ πξφζεζε ηνπ λα παξακείλεη ή φρη ην ζθάθνο ζηηο εγθαηαζηάζεηο
ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα κεηά ηελ πάξνδν ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ρξφλνπ. ε θάζε πεξίπησζε ε
Γηεχζπλζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα δηαηεξεί θάζε δηθαίσκα αλαθνξηθά κε ηελ απνδνρή ή κε
ηεο ζρεηηθήο αηηήζεσο αλαλέσζεο ηνπ ρξφλνπ ειιηκεληζκνχ.
ζνλ αθνξά ζηα θηινμελνχκελα ζθάθε, ην δηθαίσκα ειιηκεληζκνχ ηνπο ράλεηαη ζε
πεξίπησζε πνπ κεηά ην πέξαο ησλ 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, ε Μαξίλα εμαθνινπζεί λα κελ
δηαζέηεη ειεχζεξε κφληκε ζέζε γηα ηνλ ειιηκεληζκφ απηψλ. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, νη
ηδηνθηήηεο ησλ ζθαθψλ απηψλ, έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δεηήζνπλ εγγξάθσο ηελ αλαλέσζε
ηνπ δηθαηψκαηνο ειιηκεληζκνχ ηνπο γηα επηπιένλ 30 εκέξεο.
Ζ Μαξίλα Γιπθάδαο έρεη ην δηθαίσκα λα δηαθφςεη ηνλ ειιηκεληζκφ ζθάθνπο ζηελ πεξίπησζε
πνπ παξακέλνπλ αλεμφθιεηεο νθεηιέο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέξαλ ησλ ηξηψλ (3) κελψλ.
ηελ πεξίπησζε απηή, θαηφπηλ βεβαηψζεσο ησλ νθεηιψλ, δεηείηαη απφ ηνλ πειάηε λα
απνκαθξχλεη ην ζθάθνο ηνπ απφ ηελ Μαξίλα. Αθφκε, ην δηθαίσκα ειιηκεληζκνχ ησλ ζθαθψλ
ράλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ηδηνθηήηεο ηνπο δεηήζνπλ απφ ηελ Γηεχζπλζε ηεο Μαξίλαο
εγγξάθσο ηελ δηαθνπή ηνπ ειιηκεληζκνχ ηνπο ή εάλ πξνβνχλ ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ
ζθάθνπο ηνπο κε άιιν κεγαιχηεξσλ δηαζηάζεσλ.

3.1.2 Αιιαγή Πινηνθηήηε - Αληηθαηάζηαζε θάθνπο

ε πεξίπησζε αιιαγήο πινηνθηεζίαο - ηδηνθηεζίαο νπνηνπδήπνηε ζθάθνπο πνπ ειιηκελίδεηαη
ζηε Μαξίλα, ν παιαηφο θαη λένο ηδηνθηήηεο ππνρξενχληαη λα ελεκεξψζνπλ ακέζσο ηε
Γηεχζπλζε Μαξίλαο γηα ηελ αιιαγή αλαθέξνληαο κε ππεχζπλε δήισζή ηνπο φια ηα ζηνηρεία
ηεο κεηαβίβαζεο (νλνκαηεπψλπκν ζπκβαιινκέλσλ, δηεχζπλζε κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο θαη
εκεξνκελία κεηαβίβαζεο). Ο λένο αγνξαζηήο ηνπ ζθάθνπο γίλεηαη απφ ηελ εκέξα ηεο
κεηαβίβαζεο ππεχζπλνο αιιειέγγπνο γηα ηελ εμφθιεζε ησλ νθεηιψλ ηνπ ζθάθνπο πξνο ηε
Μαξίλα. ε πεξίπησζε πψιεζεο, ην ζθάθνο ράλεη απηφκαηα ηε κφληκε ζέζε ειιηκεληζκνχ
ηνπ, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ζχζηαζεο εηαηξείαο αλεμάξηεηα αλ ζε απηή ζπκκεηέρεη θαη ν
αξρηθφο ηδηνθηήηεο ηνπ ζθάθνπο ή ε ηδηνθηήηξηα εηαηξεία.
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Καη’ εμαίξεζε, ν παξαπάλσ πσιεηήο ηνπ ζθάθνπο κπνξεί λα δηαηεξήζεη ην δηθαίσκα
αγθπξνβνιίαο ζηε Μαξίλα ηνπ Γήκνπ θαη λα ειιηκελίζεη άιιν ζθάθνο πινηνθηεζίαο –
ηδηνθηεζίαο ηνπ, ησλ ηδίσλ δηαζηάζεσλ ή κηθξφηεξν ζε φπνηα απφ ηηο ηέζζεξηο (4) ιεθάλεο
ππάξρεη δπλαηφηεηα, εθφζνλ κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ πψιεζε ηνπ ελ ιφγσ ζθάθνπο,
ππνβάιιεη ππεχζπλε δήισζε ζην γξαθείν Μαξηλψλ φηη πξνηίζεηαη λα ην αληηθαηαζηήζεη θαη
κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο, αγθπξνβνιήζεη ην λέν ζθάθνο. Σν δηθαίσκα
αγθπξνβνιίαο ηνπ λένπ ζθάθνπο ζα παξέρεηαη κεηά απφ ζρεηηθφ έιεγρν θαη ηε ζπλαίλεζε ηεο
ππεξεζίαο, ελψ ην λέν ζθάθνο ζα είλαη θηινμελνχκελν γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ρξεηαζηεί
πξηλ απνθηήζεη θαη πάιη κφληκν αγθπξνβφιην αλάινγα κε ηε δπλαηφηεηα ηεο Μαξίλαο.
Ζ απψιεηα ηεο ζέζεο ειιηκεληζκνχ επέξρεηαη θαη φηαλ:
α) Πξνθεηκέλνπ πεξί Αλψλπκεο Δηαηξείαο (Α.Δ.) κεηαβηβάδνληαη ζε ηξίηνπο ην ζχλνιν ή ε
πιεηνςεθία ησλ κεηνρψλ.
β) Πξνθεηκέλνπ πεξί Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ.Π.Δ.) κεηαβηβάδνληαη ζε ηξίηνπο
ην ζχλνιν ή ε πιεηνςεθία ησλ κεξηδίσλ ζπκκεηνρήο.
γ) Πξνθεηκέλνπ πεξί πξνζσπηθήο εηαηξείαο (Ο.Δ. ή Δ.Δ.) κεηαβηβάδνληαη ζε ηξίηνπο ην
ζχλνιν ή ε πιεηνςεθία ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ.

3.2 ύζηεκα Αγθπξνβνιίαο (Γηαδηθαζίεο Πξνζέγγηζεο - Παξακνλήο – Απόπινπ)

Σα ζθάθε πνπ ειιηκελίδνληαη θαη θηλνχληαη ζηε ζαιάζζηα δψλε ηεο Μαξίλαο Γιπθάδαο
νθείινπλ λα ηεξνχλ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί αζθαινχο λαπζηπινΐαο, ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Γεληθνχ Καλνληζκνχ Σνπξηζηηθψλ Ληκέλσλ θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δηδηθνχ
Καλνληζκνχ.
Οη πινηνθηήηεο /πινίαξρνη /θπβεξλήηεο ησλ ζθαθψλ πνπ επηζπκνχλ λα ειιηκεληζηνχλ ζηελ
Μαξίλα Γιπθάδαο, ζα πξέπεη λα κεηαβνχλ ζην Γεκαξρείν ηνπ Γήκνπ Γιπθάδαο ζην Σκήκα
Μαξηλψλ πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκεο ζέζεο ειιηκεληζκνχ
θαηάιιειεο γηα ην κέγεζνο ηνπ ζθάθνπο θαη λα δειψζνπλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν
επηζπκνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε. Καζεκία απφ ηηο ηέζζεξηο ιεθάλεο ηεο Μαξίλαο Γιπθάδαο
είλαη ραξηνγξαθεκέλε απεηθνλίδνληαο ηηο ζέζεηο ειιηκεληζκνχ ησλ ζθαθψλ. Οη Φχιαθεο ηεο
Μαξίλαο επηβιέπνπλ ηηο ζέζεηο πξφζδεζεο ησλ ζθαθψλ θαη ελεκεξψλνπλ ηελ Γηεχζπλζε ηεο
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Μαξίλαο γηα ηνπο είζπινπο/ έθπινπο ησλ ζθαθψλ κέζσ ηειενκνηνηππίνπ. Με ηνλ ηξφπν
απηφ, παξαθνινπζνχληαη νη κεηαβνιέο ζε θάζε ζέζε ειιηκεληζκνχ.
ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη θαηάιιειε ζέζε ειιηκεληζκνχ δηαζέζηκε, ν Πειάηεο ππνβάιιεη
γξαπηή Αίηεζε Διιηκεληζκνχ ζηελ νπνία δειψλεη ηα ζηνηρεία ηνπ ζθάθνπο θαη ζηε ζπλέρεηα
επηδεηθλχεη φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πξσηφηππα λαπηηιηαθά έγγξαθα
ηνπ ζθάθνπο (πηζηνπνηεηηθά αμηνπιννίαο, έγγξαθν εζληθφηεηαο, αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην,
πηζηνπνηεηηθφ θαηακέηξεζεο θιπ), θαζψο θαη θάζε άιιν έγγξαθν γηα ηελ λνκηκνπνίεζε ηεο
πινηνθηήηξηαο θαη ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ απηήο ρνξεγψληαο αληίγξαθα απηψλ ζηε
Γηεχζπλζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα. ηελ πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα ηνπ Πειάηε ηθαλνπνηεζεί,
δίλεηαη ζε απηφλ ν αληίζηνηρνο αξηζκφο ηεο ζέζεο ειιηκεληζκνχ θαη ελεκεξψλεηαη ν
Φχιαθαο.
Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε παξαπάλσ
δηαδηθαζία, ην ζθάθνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε ζέζε πξνζσξηλήο πξφζδεζεο πνπ
ππάξρεη ζην ρψξν ηεο Μαξίλαο θαη ε νπνία εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε απηή, ρξεζηκνπνηείηαη
θαη γηα έθηαθηα πεξηζηαηηθά. ε θάζε ιεθάλε ηεο Μαξίλαο Γιπθάδαο ππάξρεη κία ιάληδα37
γηα ηελ ππφδεημε ηεο ζέζεο ειιηκεληζκνχ.
Δπίζεο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θξάηεζεο ζέζεο ειιηκεληζκνχ θαη κέζσ ηειενκνηνηππίνπ
ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Πειάηεο επηθνηλσλήζεη κε ηελ Μαξίλα ηειεθσληθά πξηλ
απφ ηελ άθημή ηνπ ζηελ Μαξίλα. ε θάζε πεξίπησζε νη Πειάηεο νθείινπλ λα γλσζηνπνηνχλ
κε θάζε πξφζθνξν κέζν ζηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ ιηκέλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ
ζθάθνπο ηνπο γηα ηελ αλαγλψξηζε απηνχ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ιηκέλα θαη λα αλακέλνπλ
νδεγίεο γηα ηελ άδεηα εηζφδνπ ζηα αγθπξνβφιηα - ζέζεηο ηνπ ιηκέλα.
Σνλίδεηαη φηη απαγνξεχεηαη ε θαηάιεςε νπνηαζδήπνηε ζέζεο εθφζνλ απηή δελ έρεη ππνδεηρζεί
απφ ην πξνζσπηθφ ηεο Μαξίλαο. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ζηε Μαξίλα ρψξνο
ειιηκεληζκνχ θαη νη ρψξνη αλακνλήο είλαη θαη απηνί θαηεηιεκκέλνη, ηα ζθάθε ππνρξεψλνληαη
λα αγθπξνβνιήζνπλ ζηα ππνδεηθλπφκελα απφ ηηο ελδεηθηηθέο πηλαθίδεο αγθπξνβφιηα.

37

Λάληδα, νλνκάδεηαη ε ιέκβνο ππεξεζίαο

56

Σα εηζεξρφκελα ζθάθε ζηε Μαξίλα νδεγνχληαη κφλν απφ ηε ιέκβν ππεξεζίαο ζηελ αλάινγε
ζέζε. Δθφζνλ ε ιέκβνο ππεξεζίαο είλαη απαζρνιεκέλε θαη δελ πιεζηάδεη, ην εηζεξρφκελν
ζθάθνο ζα πξέπεη λα πεξηκέλεη ζην ζεκείν αλακνλήο ή ην αγθπξνβφιην. Απαγνξεχεηαη ε
αγθπξνβνιία νπνηνπδήπνηε ζθάθνπο κέζα ζην δίαπιν εηζφδνπ ηεο θάζε ιεθάλεο θαη εθηφο
απηνχ κέρξη απνζηάζεσο 300 κ. (ηξηαθνζίσλ κέηξσλ) πεξηκεηξηθά πξνο ηελ αλνηθηή ζάιαζζα
απφ ην πξάζηλν θαλάξη ηεο εηζφδνπ. ηηο ζαιάζζηεο ιεθάλεο ηεο Μαξίλαο, πνπ δελ έρνπλ
εγθαηαζηαζεί κφληκα αγθπξνβφιηα, ην ζθάθε εθεί κπνξνχλ λα αγθπξνβνινχλ ζχκθσλα
πάληνηε κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Μαξίλαο.
Δπηπιένλ, απαγνξεχεηαη ε πξνζπέξαζε νπνηνπδήπνηε εηζεξρνκέλνπ ή εμεξρνκέλνπ ζθάθνπο
απφ άιιν ζθάθνο κέζα ζην πεξηζψξην δηαχινπ ηεο εμφδνπ ή ηεο εηζφδνπ ηεο Μαξίλαο θαη
απαγνξεχεηαη απζηεξά ε πφληηζε άγθπξαο κέζα ζηα ιηκάληα πνπ έρνπλ απαγνξεπηηθά ζήκαηα,
επεηδή εθεί ππάξρνπλ κφληκα αγθπξνβφιηα. Καηά ηελ αλαρψξεζε ή άθημή ηνπ θάζε ζθάθνο
ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα βνεζείηαη απφ ηελ ιέκβν ππεξεζίαο γηα ηελ πξφζδεζε ή ιχζε ηνπ.
H παξνπζία ηεο ιέκβνπ ππεξεζίαο θαζψο θαη νη ππνδείμεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο
Μαξίλαο δελ απαιιάζζνπλ ηνλ θπβεξλήηε ηνπ ζθάθνπο απφ ηελ επζχλε ηνπ, ηφζν γηα ηνπο
ρεηξηζκνχο ηνπ ζθάθνπο εληφο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα, φζν θαη γηα ηελ πξφζδεζε επί ηνπ
κνλίκνπ αγθπξνβνιίνπ. Δπηπιένλ, ε πξφζδεζε ηνπ ζθάθνπο ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ηνπ
ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα δελ δεκηνπξγεί δηθαίσκα ζην ζθάθνο ή ζηνλ πινηνθηήηε /εθπξφζσπν
απηνχ γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ ζθάθνπο ζηε ζέζε απηή.
Σα αξκφδηα φξγαλα ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα, δηαηεξνχλ θάζε δηθαίσκα λα
ηθαλνπνηήζνπλ ή κε ην αίηεκα θάζε ελδηαθεξνκέλνπ γηα ηνλ ειιηκεληζκφ ζθάθνπο ζηνλ
ηνπξηζηηθφ ιηκέλα θαη έρνπλ ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα λα θαζνξίζνπλ ηελ θαηάιιειε γηα ηηο
δηαζηάζεηο, ηνλ ηχπν θαη ηνλ πξννξηζκφ ηνπ ππνςεθίνπ ζθάθνπο ζέζε πξφζδεζεο ζηνλ
ιηκέλα.
Γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα νη Πειάηεο ή νη
πινηνθηήηεο / πινίαξρνη / θπβεξλήηεο ησλ ζθαθψλ νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ εγθαίξσο θαη
ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα ηε Γηεχζπλζε ηεο Μαξίλαο γηα ηνλ επηθείκελν απφπινπ ηνπ
ζθάθνπο ηνπο γλσζηνπνηψληαο ηαπηφρξνλα θαη ηελ πξνβιεπφκελε εκέξα επηζηξνθήο ηνπο
ζηνλ ηνπξηζηηθφ ιηκέλα. ε πεξίπησζε πνπ έλα ζθάθνο επηζηξέςεη λσξίηεξα απφ ηελ
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εκεξνκελία πνπ είρε δειψζεη θαη ε ζέζε ηνπ έρεη παξαρσξεζεί ζε άιιν ζθάθνο, ην λέν
ζθάθνο παξακέλεη εθεί κέρξη ηελ δεισζείζα εκεξνκελία επηζηξνθήο ηνπ αξρηθνχ ζθάθνπο.

3.3 Μεζόξκηζε ζθαθώλ
Ζ Μαξίλα Γιπθάδαο κπνξεί λα απαηηήζεη ηε κεζφξκηζε - κεηαθνξά νπνηνπδήπνηε ζθάθνπο
ζε άιιν ζεκείν εληφο ή θαη εθηφο ηνπ ιηκέλα ζε πεξίπησζε πνπ ην θξίλεη αλαγθαίν βάζεη ησλ
φζσλ πξνβιέπνληαη ζηνλ Γεληθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο Σνπξηζηηθψλ Ληκέλσλ.

3.4 Δπηζθεπέο ζθαθώλ
ην ρψξν ηεο Μαξίλαο Γιπθάδαο επηηξέπεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε κφλν πνιχ κηθξήο έθηαζεο
επηζθεπψλ κέρξη ηνπ νξίνπ πνπ είλαη απνδεθηφ απφ ην Ληκελαξρείν, ην νπνίν θαη έρεη ην
δηθαίσκα λα δηαθφςεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηζθεπψλ ζε πεξίπησζε πνπ θξίλεη φηη απηέο
ππεξβαίλνπλ ηα αλεθηά φξηα.

3.5 Γηαδηθαζία αλέιθπζεο / θαζέιθπζεο ζθαθώλ

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλέιθπζε ή θαζέιθπζε ελφο ζθάθνπο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε
φισλ ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ ζην Ληκελαξρείν Γιπθάδαο γηα ηελ έθδνζε ζρεηηθήο
Άδεηαο. Μεηά ηε ιήςε ηεο Άδεηαο αλέιθπζεο ή θαζέιθπζεο ηνπ ζθάθνπο, θαηαβάιιεηαη ζην
Φπιάθην ηεο Γ΄ Λεθάλεο ηεο Μαξίλαο Γιπθάδαο ην αληίηηκν πνπ αληηζηνηρεί ζην κήθνο ηνπ
ζθάθνπο. Ζ δηαδηθαζία ηεο αλέιθπζεο/ θαζέιθπζεο ζθάθνπο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο
γιίζηξαο πνπ δηαζέηεη ε Γ΄ Λεθάλε ηεο Μαξίλαο.
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3.6 Τπνρξεώζεηο πειαηώλ - ρξεζηώλ ηεο Μαξίλαο

ια ηα ειιηκεληζκέλα ζθάθε πξέπεη λα βξίζθνληαη πάληνηε ζε άξηζηε θαηάζηαζε
πιντκφηεηαο θαη θαιήο εμσηεξηθήο εκθάληζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη φινη φζνη ρξεζηκνπνηνχλ
νπνηνδήπνηε ηκήκα ρψξνπ ηεο Μαξίλαο ή ηηο παξερφκελεο απφ απηήλ ππεξεζίεο, ελεξγνχλ
πάληα κε δηθή ηνπο επζχλε.
Πέξα απφ ηα φζα πξνβιέπνληαη ζηνλ Γεληθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο Σνπξηζηηθψλ Ληκέλσλ,
δελ επηηξέπεηαη απφ ηνπο πειάηεο ηεο Μαξίλαο ε δηάζεζε ησλ ζέζεσλ αγθπξνβνιίαο ηνπ
ζθάθνπο ή ησλ ζθαθψλ ηνπο ζε ηξίηνπο έζησ θαη γηα πξνζσξηλή αθφκα ρξήζε, φπσο επίζεο
θαη ε κεηαμχ ηνπο αληηθαηάζηαζε ζέζεσλ αγθπξνβνιίαο ησλ ζθαθψλ ηνπο κέζα ζηε Μαξίλα.
Δπηπιένλ, απαγνξεχνληαη νη ηδηνθαηαζθεπέο, ζηα θξεπηδψκαηα ηεο Μαξίλαο απφ ηνπο
ηδηνθηήηεο, αληηπξνζψπνπο, θπβεξλήηεο θαη πιεξψκαηα ησλ ειιηκεληδνκέλσλ ζθαθψλ, γηα
ππεξεζίεο πδξνδφηεζεο, ειεθηξνδφηεζεο θαη ηειεθψλνπ θαζψο θαη απνζήθεπζεο
κηθξναληηθεηκέλσλ, ρσξίο ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ θαη άδεηα ηεο
Ληκεληθήο Αξρήο.
Απαγνξεχεηαη, επίζεο, ε απφξξηςε αληηθεηκέλσλ εληφο ηνπ ζαιαζζίνπ θαη ρεξζαίνπ ρψξνπ
ηεο Μαξίλαο ηα νπνία κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ξχπαλζε, φπσο π.ρ. έξκα. πεηξειαηνεηδψλ,
απνξξηκκάησλ, απνβιήησλ, απνρεηεχζεσλ πιπληεξίσλ θιπ. Σα ειιηκεληζκέλα ζθάθε πξέπεη
λα έρνπλ ηα απνξξίκκαηα ηνπο κέζα ζε δνρεία απνξξηκκάησλ εξκεηηθά θιεηζηψλ ή ζε ζάθνπο
απφ ζπλζεηηθή χιε θαιά αζθαιηζκέλνπο, ελψ ε εμαγσγή ηνπο ζηα θξεπηδψκαηα θαη ζηε ζέζε
πξπκλνδέηεζεο ηνπο, επηηξέπεηαη κφλν θαηά ηηο ψξεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηε Γηεχζπλζε ηεο
Μαξίλαο γηα ηελ παξαιαβή ηνπο απφ ηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο ηνπ ιηκέλα. Σέινο,
ηνλίδεηαη φηη ε απφξξηςε απνξξηκκάησλ ζηε ζάιαζζα θιπ., φπσο παξαπάλσ, ζπλεπάγεηαη ηελ
πνηλή επηβνιήο πξνζηίκνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο Ληκεληθήο Αξρήο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4Ο
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε Μαξίλα Γιπθάδαο ππάγεηαη ζην Σκήκα Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο
ηνπ Γήκνπ θαη ηα νηθνλνκηθά ηεο ζηνηρεία εκπεξηέρνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ. Ζ
Μαξίλα απνηειεί ηελ κεγαιχηεξε ίζσο πεγή θαζαξψλ εζφδσλ ηνπ Γήκνπ (εηήζηα έζνδα
πεξίπνπ 1,5 εθ. €, εηήζηα έμνδα πεξίπνπ 450.000€). Σα έζνδα ηεο Μαξίλαο Γιπθάδαο
πξνέξρνληαη απφ ηα δηθαηψκαηα ειιηκεληζκνχ θαη παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ελψ ηα έμνδά ηεο
αθνξνχλ θπξίσο ηηο ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ θαη ζπλεξγαηψλ, ηελ πξνκήζεηα
εμνπιηζκνχ γηα ηελ θάιπςε πάγησλ θαη ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Μαξίλαο θαζψο θαη ηελ
ζπληήξεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα. Καηά κέζν φξν ε Μαξίλα Γιπθάδαο εμππεξεηεί εηεζίσο
πεξίπνπ 2.000 ζθάθε, εθ ησλ νπνίσλ 1.050 πεξίπνπ θαηά ηελ πεξίνδν αηρκήο.

4.1 Γηθαηώκαηα Διιηκεληζκνύ θαη Παξερόκελσλ Τπεξεζηώλ θαη Δμππεξεηήζεσλ

4.1.1 Σέιε Διιηκεληζκνύ

Υπολογιζμόρ ηελών για ελλιμενιζμό
Σα ηέιε ειιηκεληζκνχ ππνινγίδνληαη κε βάζε ην κέγεζνο ησλ ζθαθψλ ζε κέηξα κήθνπο, ηελ
επνρή ηνπ έηνπο θαη ηελ δηάξθεηα ηνπ δεηνχκελνπ ρξφλνπ γηα ηελ παξακνλή ηνπο ζηε Μαξίλα.
Χο ζεξηλή θαζνξίδεηαη ε πεξίνδνο απφ 1 Απξηιίνπ κέρξη 30 Οθησβξίνπ θαη σο ρεηκεξηλή ε
πεξίνδνο απφ 1 Ννεκβξίνπ κέρξη 30 Μαξηίνπ.
Σα ηέιε ειιηκεληζκνχ θαηά θαηεγνξίεο ζθαθψλ αθνξνχλ αγθπξνβφιηα ησλ ζθαθψλ κε
πξπκλνδέηεζε.

Δθφζνλ

ηα

ζθάθε

είλαη

πιαγηνδεηεκέλα,

ηα

ηέιε

ειιηκεληζκνχ

πξνζαπμάλνληαη θαηά πνζνζηφ 100%. θάθε κε πεξηζζφηεξεο ηεο κηα γάζηξαο (Multi Hulls)
ή άιιεο παξεκθεξνχο ηερλνινγίαο πνπ αιιάδεη ηηο ζπκβαηηθέο ζρέζεηο κήθνπο - πιάηνπο,
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θαηαβάιινπλ ηέιε ειιηκεληζκνχ απμεκέλα θαηά 60% ησλ αλαθεξφκελσλ ζην ηηκνιφγην ηεο
Μαξίλαο. Χο κε ζπκβαηηθά ζθάθε ζηε ζρέζε κήθνπο – πιάηνπο, ζεσξνχληαη εθείλα ηα ζθάθε
ησλ νπνίσλ ν ιφγνο B/L είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ 030 θαη κηθξφηεξνο ηνπ 038, φπνπ B ην
κέγηζην πιάηνο θαη L ην κέγηζην κήθνο ηνπ ζθάθνπο.
Χο πξψηε εκέξα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θαηαβνιήο ηειψλ ειιηκεληζκνχ, ζε πεξίπησζε πνπ
δελ έρεη ζπκθσλεζεί πξηλ απφ ηνλ θαηάπινπ ηνπ ζθάθνπο εκεξνκελία έλαξμεο θαηαβνιήο
ηειψλ ειιηκεληζκνχ ή ελαπφζεζεο ζηε μεξά, ιακβάλεηαη ππφςε ην απφ ηνπ κεζνλπθηίνπ
αξρνκέλνπ εηθνζηηεηξάσξν εληφο ηνπ νπνίνπ θαηέπιεπζε ην ζθάθνο ζηε Μαξίλα.
θάθε πνπ δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα ειιηκεληζκνχ ζηε Μαξίλα θαη γεληθά ρξεζηκνπνηνχλ ηελ
Μαξίλα ζαλ νξκεηήξην γηα ηελ εθηέιεζε πιφσλ, πξνθαηαβάιινπλ ηα πξνβιεπφκελα κεληαία
ηέιε. Σα πξνθαηαβιεζέληα κεληαία ηέιε ειιηκεληζκνχ δελ επηζηξέθνληαη, αλεμαξηήησο εάλ
ην ζθάθνο αλαρσξήζεη νξηζηηθά απφ ηε Μαξίλα πξηλ λα ζπκπιεξσζεί κήλαο. Οη εκέξεο
απνπζίαο ζθαθψλ απφ ηε Μαξίλα, ζπλππνινγίδνληαη ζηε κεληαία ρξέσζε απηψλ, πξνθεηκέλνπ
ηα ζθάθε απηά λα δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα ειιηκεληζκνχ ηνπο ζηε Μαξίλα.
H ρξέσζε ησλ ζθαθψλ απηψλ δηαθφπηεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ εηδνπνηείηαη εγγξάθσο
ην Γξαθείν Μαξηλψλ ηνπ Γήκνπ απφ ηνλ ηδηνθηήηε, ηνλ πινίαξρν ή ην λφκηκν εθπξφζσπν θαη
αληηπξφζσπν ηνπ ζθάθνπο φηη δελ επηζπκνχλ ηε δηαηήξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ειιηκεληζκνχ
ζηε Μαξίλα θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο παξαπάλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο θαη κεηά.
θάθε πνπ ειιηκελίδνληαη πξνζσξηλά ή θηινμελνχληαη γηα νξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηε
Μαξίλα θαηαβάιινπλ ηέιε αλάινγα κε ηηο εκέξεο παξακνλήο ηνπο ζην ιηκάλη. Σα εκεξήζηα
απηά ηέιε είλαη πξνζαπμεκέλα θαηά 50% ησλ αληηζηνίρσλ ηειψλ ηνπ κεληαίνπ ηηκνινγίνπ
(κήλαο = ρξνληθή πεξίνδνο 30 εκεξψλ). Σα ζθάθε αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο πνπ αλήθνπλ ζε
δεκφηεο, κφληκνπο θαηνίθνπο Γιπθάδαο, θαηαβάιινπλ ηέιε θαη δηθαηψκαηα πνπ ηζρχνπλ γηα
ηελ θαηεγνξία ηνπ ζθάθνπο ηνπο, κεησκέλα θαηά 20%.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηειψλ ειιηκεληζκνχ ηα ζθάθε δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο:
Α) Καηεγνξία ζθαθώλ Α (ηδησηηθήο ρξήζεο)
Α1) θάθε αλαςπρήο θαη λαπηαζιεηηζκνχ γεληθά
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θάθε αλαςπρήο θαη λαπηαζιεηηζκνχ γεληθά, ζεσξνχληαη ηα ηνπξηζηηθά πινία θαη πινηάξηα
αλαςπρήο ηδησηηθήο ρξήζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηαρππιφσλ, ησλ λαπηαζιεηηθψλ,
θ.ιπ. νιηθνχ κήθνπο απφ 3 κέηξα θαη άλσ, αλεμαξηήησο αλ είλαη εγγεγξακκέλα ζε λενιφγην ή
ιεκβνιφγην) πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ηέηνηα απφ ην Ν. 438/76.
Α2) Δπαγγεικαηηθά ζθάθε
Πξφθεηηαη γηα ηα επαγγεικαηηθά ηνπξηζηηθά ζθάθε πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν. 438/76 (ΦΔΚ 256/Α/76), εθφζνλ έρνπλ εθνδηαζζεί κε ηε ζρεηηθή απφθαζε αλαγλψξηζήο
ηνπο σο επαγγεικαηηθψλ απφ ην Y.E.Ν., ε νπνία ηζρχεη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα
ειιηκεληζκνχ ηνπο ζηε Μαξίλα.
Β) Καηεγνξία ζθαθώλ Β (Λέκβνη)
Β1) Πξφθεηηαη γηα ηα ζθάθε αλαςπρήο ηδησηηθήο ρξήζεο πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζηα
κεηξψα ησλ ειιεληθψλ ιεκβνινγίσλ - ιέκβνη, (δελ πεξηιακβάλνληαη ηα ηαρχπινα, ηα
θακπηλάηα θαη ηα λαπηαζιεηηθά, ελψ πεξηιακβάλνληαη νη ιέκβνη εξαζηηερληθήο αιηείαο).
Β2)

Λέκβνη

αλαςπρήο,

επαγγεικαηηθήο

ρξήζεο

Σ/1774/27.4.98

απφθαζε

(δελ

πεξηιακβάλνληαη

ιέκβνη

επαγγεικαηηθήο αιηείαο).
χκθσλα

κε

ηελ

αξηζκφ

Τπνπξγνχ

Αλάπηπμεο

πεξί

«Αλαπξνζαξκνγήο ησλ ηηκνινγίσλ ειιηκεληζκνχ ηεο Μαξίλαο Γιπθάδαο», ηα Σηκνιφγηα πνπ
ηζρχνπλ κέρξη θαη ζήκεξα έρνπλ σο εμήο:
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Α. Θεξηλή Πεξίνδνο
Καηεγνξία ζθαθώλ Α (ηδησηηθήο ρξήζεο)
(Α1) θάθε αλαςπρήο θαη λαπηαζιεηηζκνχ γεληθά
Πίλαθαο 4: Σηκνιόγην Διιηκεληζκνύ Θεξηλήο Πεξηόδνπ γηα θάθε αλαςπρήο θαη
λαπηαζιεηηζκνύ γεληθά (Α1)
Μέγεζνο
θαθώλ

Μέγεζνο
Μεληαία Σέιε

θαθώλ

Μεληαία Σέιε

(ζε κέηξα)

(γηα πξπκλνδέηεζε)

(ζε κέηξα)

(γηα πξπκλνδέηεζε)

3

25,53 €

15

295,82 €

4

31,69 €

16

338,08 €

5

50,77 €

17

380,34 €
422,60 €

6

73,95 €

18

7

103,60 €

19

464,86 €

8

135,29 €

20

507,12 €

9

169,04 €

21

549,38 €

10

190,17 €

22

591,64 €

11

211,30 €

23

633,90 €

12

232,43 €

24

676,16 €

253,56 €
295,82 €

25

13
14

26 θαη άλσ

718,42 €
γηα θάζε επηπιένλ
κέηξν 82,17€

Πεγή: Υπ΄ απιθμ. Τ/1774/27.4.98 απόθαζη Υποςπγού Ανάπηςξηρ πεπί «Αναπποζαπμογήρ
ηων ηιμολογίων ελλιμενιζμού ηηρ Μαπίναρ Γλςθάδαρ»
(Α2) Δπαγγεικαηηθά ζθάθε
Σν ηηκνιφγην πνπ ηζρχεη γηα ηα ζθάθε αλαςπρήο, ηδησηηθήο ρξήζεο ηεο θαηεγνξίαο Α1,
κεησκέλν θαηά 20%.
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Καηεγνξία ζθαθώλ Β (Λέκβνη)
(Β1) θάθε αλαςπρήο ηδησηηθήο ρξήζεο
Πίλαθαο 5: Σηκνιόγην Διιηκεληζκνύ Θεξηλήο Πεξηόδνπ γηα θάθε
αλαςπρήο ηδησηηθήο ρξήζεο (Β1)
Μέγεζνο θαθώλ

Μεληαία Σέιε

(ζε κέηξα)

(γηα πξπκλνδέηεζε)

3

8,80 €

4

11,74 €

5

14,67 €

6
7 θαη άλσ

17,61 €
επηπιένλ γηα θάζε κέηξν 4,40 €

Πεγή: Υπ΄ απιθμ. Τ/1774/27.4.98 απόθαζη Υποςπγού Ανάπηςξηρ πεπί
«Αναπποζαπμογήρ ηων ηιμολογίων ελλιμενιζμού ηηρ Μαπίναρ Γλςθάδαρ»
(Β2) Λέκβνη αλαςπρήο, επαγγεικαηηθήο ρξήζεο
Σν ηηκνιφγην πνπ ηζρχεη γηα ηα ζθάθε αλαςπρήο θαηεγνξίαο Β1, κεησκέλν θαηά 20%.

Β. Υεηκεξηλή πεξίνδνο
Καηεγνξία ζθαθώλ Α (ηδησηηθήο ρξήζεο)
Καη γηα ηηο δχν ππνθαηεγνξίεο ηζρχνπλ ηα ηηκνιφγηα ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ, κεησκέλα θαηά
30%.
Καηεγνξία ζθαθώλ Β (Λέκβνη)
Καη γηα ηηο δχν ππνθαηεγνξίεο ηζρχνπλ αθξηβψο νη ίδηεο ρξεψζεηο κε ηα ηηκνιφγηα ηεο ζεξηλήο
πεξηφδνπ.
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Δναπόθεζη ζκαθών ζηην ξηπά
θάθε ηνπνζεηεκέλα ζηελ μεξά θαηαβάιινπλ ην 50% ησλ αληίζηνηρσλ γηα ηα ζθάθε απηά
ηειψλ ειιηκεληζκνχ, γηα ηηο πξψηεο 40 εκέξεο. Γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα
θαηαβάιινπλ ηα αληίζηνηρα ηέιε πνπ πξνβιέπνληαη θαη γηα ηνλ ειιηκεληζκφ ηνπο.

4.1.2 Σέιε Παξερόκελσλ Τπεξεζηώλ
Τδξνδόηεζε
Καηηγοπία ζκαθών Α (Ιδιωηικήρ σπήζηρ και επαγγελμαηικά)
Πίλαθαο 6: Σέιε Τδξνδόηεζεο γηα θάθε ηδησηηθήο ρξήζεο θαη επαγγεικαηηθά
Μέγεζνο ζθαθώλ ζε κέηξα κήθνπο

Πάγηα Δηήζηα Σέιε

Απφ 3 κέηξα κέρξη θαη 7 κέηξα

20 Μ3

επί (x) ηελ

Απφ 8 κέηξα κέρξη θαη 10 κέηξα

50 Μ3

ηξέρνπζα

Απφ 11 κέηξα κέρξη θαη 15 κέηξα

100 Μ3

ηηκή

Απφ 16 κέηξα κέρξη θαη 20 κέηξα

150 Μ3

ρξέσζεο

Απφ 21 κέηξα κέρξη θαη 25 κέηξα

250 Μ3

απφ ηελ

Απφ 26 κέηξα θαη άλσ

500 Μ3

ΔΤΓΑΠ

Πεγή: Υπ΄ απιθμ. Τ/1774/27.4.98 απόθαζη Υποςπγού Ανάπηςξηρ πεπί
«Αναπποζαπμογήρ ηων ηιμολογίων ελλιμενιζμού ηηρ Μαπίναρ Γλςθάδαρ»

Πίλαθαο 7: Σέιε Τδξνδόηεζεο γηα θάθε Καηηγοπίαρ Β (Λέμβοι)
Μέγεζνο ζθαθώλ

Πάγηα Δηήζηα Σέιε

ζε κέηξα κήθνπο
Απφ 3 κέηξα κέρξη θαη 6 κέηξα

10 Μ3 επί (x) ηελ ηξέρνπζα ηηκή ρξέσζεο απφ ηελ ΔΤΓΑΠ

Απφ 7 κέηξα θαη άλσ

20 Μ3

>>

Πεγή: Υπ΄ απιθμ. Τ/1774/27.4.98 απόθαζη Υποςπγού Ανάπηςξηρ πεπί «Αναπποζαπμογήρ
ηων ηιμολογίων ελλιμενιζμού ηηρ Μαπίναρ Γλςθάδαρ»
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Ζιεθηξνδόηεζε
Πίλαθαο 8: Σέιε Ζιεθηξνδόηεζεο γηα θάθε αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο
Μέγεζνο θαθώλ
ζε κέηξα κήθνπο
Απφ 6 κέηξα κέρξη θαη 10 κέηξα
Απφ 11 κέηξα κέρξη θαη 13 κέηξα
Απφ 14 κέηξα κέρξη θαη 16 κέηξα
Απφ 17 κέηξα κέρξη θαη 19 κέηξα
Απφ 20 κέηξα κέρξη θαη 22 κέηξα
Απφ 23 κέηξα κέρξη θαη 25 κέηξα
Απφ 26 κέηξα θαη άλσ
Πεγή:

Υπ΄

απιθμ.

Πάγηα εηήζηα ηέιε
(γηα θαηαλαισηέο)
500 KWH

επί (x) ηην

1500 KWH

ηπέσοςζα

3000 KWH

ηιμή

4000 KWH

σπέωζηρ

5000 KWH

από ηην

6000 KWH

ΓΔΗ

10000 KWH ανά KWH

Τ/1774/27.4.98

απόθαζη

Υποςπγού

Ανάπηςξηρ

πεπί

«Αναπποζαπμογήρ ηων ηιμολογίων ελλιμενιζμού ηηρ Μαπίναρ Γλςθάδαρ»
Δπηπιένλ, γηα ηελ παξνρή ειεθηξνδφηεζεο θαη πδξνδφηεζεο ζηα ζθάθε πνπ ειιηκελίδνληαη
ζηελ Μαξίλα Γιπθάδαο, απαηηείηαη ε θαηαβνιή απφ απηά ρξεκαηηθήο εγγχεζεο πνζνχ 88€
γηα ηελ αμία ησλ παξερνκέλσλ πιηθψλ (ζπζθεπέο, θαιψδηα ζχλδεζεο, κεηξεηέο θιπ.). Ζ
εγγχεζε απηή, κεηά απφ ηελ αθαίξεζε ηεο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ησλ ηπρφλ θζνξψλ θαη
δεκηψλ, επηζηξέθεηαη ζηα ζθάθε χζηεξα απφ ηελ παξάδνζε - επηζηξνθή ησλ πιηθψλ θαη ηελ
εμφθιεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπο.

Υξήζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ (Ράκπαο)
Πίλαθαο 9: Σέιε Υξήζεο θεθιηκέλνπ επηπέδνπ (Ράκπαο)
Μέγεζνο θαθώλ (ζε κέηξα κήθνπο)
Απφ - κέηξα κέρξη 2 κέηξα
Απφ 3 κέηξα κέρξη 4 κέηξα
Απφ 5 κέηξα κέρξη 6 κέηξα
Απφ 7 κέηξα κέρξη 8 κέηξα
Απφ 9 κέηξα κέρξη10 κέηξα
Απφ 11 κέηξα κέρξη12 κέηξα
Απφ 13 κέηξα κέρξη15 κέηξα
Απφ 16 κέηξα κέρξη20 κέηξα

Δίζνδνο

Έμνδνο

(ζε επξώ)

(ζε επξώ)

2,93 €

2,93 €

5,87 €

5,87 €

8,80 €

8,80 €

11,74 €

11,74 €

14,67 €

14,67 €

29,35 €

29,35 €

44,02 €

44,02 €

58,69 €

58,69 €
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Απφ 21 κέηξα κέρξη25 κέηξα
Απφ 26 κέηξα κέρξη30 κέηξα
Απφ 31 κέηξα θαη άλσ

73,37 €

73,37 €

88,04 €
146,74 €

88,04 €
146,74 €

Πεγή: Υπ΄ απιθμ. Τ/1774/27.4.98 απόθαζη Υποςπγού Ανάπηςξηρ πεπί «Αναπποζαπμογήρ
ηων ηιμολογίων ελλιμενιζμού ηηρ Μαπίναρ Γλςθάδαρ»

Δηδηθό Σέινο Καζαξηόηεηαο
Σα ζθάθε φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, πνπ ειιηκελίδνληαη ζηε Μαξίλα ηνπ Γήκνπ, θαηαβάιινπλ
ζχκθσλα κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γιπθάδαο ηέινο παξνρήο
ππεξεζηψλ απνθνκηδήο, κεηαθνξάο θαη δηάζεζεο απνξξηκκάησλ, ην χςνο ηνπ νπνίνπ
θαζνξίδεηαη ζε 3€ αλά κέηξν κήθνπο ην ρξφλν.

4.2 Γηαδηθαζία είζπξαμεο ηειώλ θαη δηθαησκάησλ

Σα δηθαηψκαηα ειιηκεληζκνχ πξνθαηαβάιινληαη. Σα κφληκα ζθάθε πξνθαηαβάιινπλ ηα ηέιε
ειιηκεληζκνχ θαη παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κία θνξά ην ρξφλν γηα φιν ην έηνο. . Ζ
παξαθνινχζεζε ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηεο καξίλαο γίλεηαη απφ ην Πιεξνθνξηαθφ
χζηεκα. ηε ζπλέρεηα ζπληάζζεηαη θαη απνζηέιιεηαη ζηνπο πειάηεο κία θνξά ην ρξφλν έλα
Δηδνπνηεηήξην. Με ην Δηδνπνηεηήξην απηφ, ζην νπνίν αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ θάζε
πειάηε, νη πειάηεο ηεο Μαξίλαο ελεκεξψλνληαη γηα ην νθεηιφκελν πνζφ θαη θαινχληαη λα
πξνζέιζνπλ ζηνλ Γήκν γηα ηελ εμφθιεζή ηνπ εληφο ελφο (1) κελφο. Οη πειάηεο αξρηθά
πξνζέξρνληαη ζην Σκήκα Μαξηλψλ φπνπ εθδίδεηαη έλα Τπεξεζηαθφ Βεβαησηηθφ εκείσκα
θαη κε απηφ εμνθινχλ ην πνζφ ζην Σακείν ηνπ Γήκνπ Γιπθάδαο (φπνπ θαη εθδίδεηαη
Γξακκάηην Δίζπξαμεο).
Αληίζηνηρα, ηα θηινμελνχκελα ζθάθε θαηαβάιινπλ πξνθαηαβνιηθά ηα ηέιε ειιηκεληζκνχ
θαη παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κία θνξά γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ππάξρεη ειεχζεξε
ζέζε (απφ 1 έσο θαη 30 εκέξεο). ηελ πεξίπησζε απηή, δελ απνζηέιιεηαη Δηδνπνηεηήξην,
αιιά κφιηο βξεζεί ειεχζεξε ζέζε θαη ν πειάηεο πξνζδέζεη ην ζθάθνο ηνπ, πξνζέξρεηαη ζην
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Σκήκα Μαξηλψλ φπνπ εθδίδεηαη έλα Τπεξεζηαθφ Βεβαησηηθφ εκείσκα θαη κε απηφ εμνθιεί
ην πνζφ ζην Σακείν ηνπ Γήκνπ Γιπθάδαο.
ε πεξίπησζε πνπ νη νθεηιέο πειαηψλ θαηαζηνχλ ιεμηπξφζεζκεο, ζπληάζζεηαη Βεβαησηηθφο
Καηάινγνο θαη απνζηέιιεηαη ζηνλ δεκνηηθφ Σακία. Ο δεκνηηθφο Σακίαο απνζηέιιεη Δηδηθέο
Πξνζθιήζεηο, ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Κ.Δ.Γ.Δ) θαη θαιεί
ηνπο νθεηιέηεο λα εμνθιήζνπλ ηηο νθεηιέο ηνπο πξηλ εθαξκφζεη ζε βάξνο ηνπο ηα
πξνβιεπφκελα απφ ην λφκν αλαγθαζηηθά κέηξα είζπξαμεο.

4.3 Κπξώζεηο

ια ηα εηζπξαηηφκελα ηέιε απνηεινχλ έζνδα ηνπ Γήκνπ Γιπθάδαο θαη πξνθαηαβάιινληαη
απφ ηνπο ππφρξενπο ζηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, Γξαθείν Δζφδσλ ηνπ Γήκνπ. Απηά πξέπεη
λα θαιχπηνπλ ηε ζπκθσλεζείζα κε ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ ρξνληθή πεξίνδν. Ζ
θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο ηειψλ ειιηκεληζκνχ, πέξαλ ησλ ηξηψλ (3) κελψλ, ζπλεπάγεηαη
απηνδίθαηα ηελ απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο ειιηκεληζκνχ ηνπ ζθάθνπο, ελψ παξέρεηαη ζηελ
Τπεξεζία ηεο Μαξίλαο ην δηθαίσκα ηεο απνκάθξπλζεο απηνχ απφ ηε Μαξίλα. Σα έμνδα
απνκάθξπλζεο βαξχλνπλ ην ζθάθνο.

4.4 Λνηπά ζέκαηα
ην εηήζην Σερληθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ Γιπθάδαο ππάξρεη πξφβιεςε θαη γηα ηα έξγα πνπ
πξέπεη λα εθηειεζηνχλ ζην ρψξν ηεο Μαξίλαο ησλ νπνίσλ ε δαπάλε πξέπεη λα θαιπθζεί απφ
ηα έζνδα ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5Ο
ΘΔΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

5.1 Μέηξα Αζθάιεηαο θαη Ππξνπξνζηαζίαο

χκθσλα κε ηνλ Γεληθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο Σνπξηζηηθψλ Ληκέλσλ, ν Γήκνο Γιπθάδαο,
σο θνξέαο δηαρείξηζεο ηεο Μαξίλαο Γιπθάδαο, νθείιεη λα ιακβάλεη φια ηα πξνιεπηηθά θαη
θαηαζηαιηηθά κέηξα θαη κέζα ππξνπξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ππ΄αξηζκ. 10/2002
Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε38 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαζψο θαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, γηα ηελ
πξφιεςε θαη απνηξνπή ππξθαγηψλ θαη αηπρεκάησλ θαζψο θαη ηε δηάζσζε αηφκσλ θαη
πιηθψλ αγαζψλ πνπ βξίζθνληαη θαη δηαθηλνχληαη ζηε ρεξζαία θαη ζαιάζζηα δψλε ηνπο.
Δπηπξφζζεηα, έρεη ηελ επζχλε ζπληήξεζεο θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ζπζηεκάησλ θαη
κέζσλ ππξνπξνζηαζίαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα.
ήκεξα, ε Μαξίλα Γιπθάδαο δηαζέηεη κφλν ππνηππψδε κέζα ππξφζβεζεο, αιιά έρεη ήδε
μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία γηα ηελ πξνκήζεηα πξφζζεηνπ εμνπιηζκνχ ππξνπξνζηαζίαο έπεηηα
απφ ηελ έγθξηζε πνπ έιαβε, απφ ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία, ε ζρεηηθή Μειέηε ηνπ Γήκνπ.

5.2 Μέηξα Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο- Γηαρείξηζε Απνβιήησλ

χκθσλα κε ηνλ Γεληθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο Σνπξηζηηθψλ Ληκέλσλ, νη θνξείο
δηαρείξηζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ, ηα ειιηκεληδφκελα ζθάθε θαη φπνηνο ρξεζηκνπνηεί ηηο
εγθαηαζηάζεηο ηεο ζαιάζζηαο θαη ρεξζαίαο δψλεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα νθείινπλ λα
ηεξνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο
θαη ηδηαίηεξα λα κεξηκλνχλ γηα ηελ απνθπγή ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο θαη ησλ αθηψλ απφ
πεηξέιαην, πεηξειαηνεηδή κείγκαηα, επηβιαβείο νπζίεο ή κείγκαηα απηψλ θαη πάζεο θχζεσο
απφβιεηα, ιχκαηα θαη απνξξίκκαηα.

38

Yπ΄αξηζκ. 10/2002 Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε «Λήςε κέηξσλ ππξνπξνζηαζίαο ζε ηνπξηζηηθνχο ιηκέλεο ζθαθψλ
αλαςπρήο» (Φ.Δ.Κ. Β΄844).
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Ζ Μαξίλα Γιπθάδαο:
α) Γηαζέηεη επαξθείο θαη θαηάιιειεο επθνιίεο ππνδνρήο θαηαινίπσλ γηα ηε ζπγθέληξσζε
θαη ηειηθή λφκηκε δηάζεζε ηφζν ησλ πεηξειαηνεηδψλ θαηαινίπσλ - ιηπαληειαίσλ φζν θαη
ησλ ιπκάησλ ησλ εμππεξεηνχκελσλ ζθαθψλ. πγθεθξηκέλα, ζην ρψξν ηεο Μαξίλαο
βξίζθνληαη έληεθα (11) άθιεθηα δνρεία γηα ηελ ζπγθέληξσζε ησλ ιηπαληειαίσλ θαη ησλ
ιπκάησλ ησλ ζθαθψλ. Σα δνρεία απηά, είλαη πεξηθξαγκέλα κε ζπξκαηφπιεγκα θαη
θιεηδψλνπλ ψζηε λα απνθεχγεηαη ε πηζαλφηεηα πξφθιεζεο ππξθαγηάο. Γηα ηελ ρξήζε
ησλ δνρείσλ απηψλ απφ ηνπο Πειάηεο ηεο Μαξίλαο απαηηείηαη πξνεγνχκελε ελεκέξσζε
ηνπ Φχιαθα ηεο Μαξίλαο.
β) Έρεη θαηαξηίζεη έλα ρέδην Παξαιαβήο θαη Γηαρείξηζεο πεηξειαηνεηδψλ θαηαινίπσλ,
ρξεζηκνπνηεκέλσλ ιηπαληειαίσλ θαη απνξξηκκάησλ, πνπ θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ
άξζξνπ 5 ζε ζπλδπαζκφ κε ην Παξάξηεκα Η ηεο Οδεγίαο 2000/59/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο 27εο Ννεκβξίνπ 2000 ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο αξηζκ.
3418/07/2002 (ΦΔΚ 712 B) Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο39 φπσο απηή εθάζηνηε ηζρχεη.
ην ρέδην απηφ, αλαθέξεηαη ε δηαδηθαζία ρξήζεο ησλ δνρείσλ ζπγθέληξσζεο
πεηξειαηνεηδψλ θαη ιπκάησλ ησλ ζθαθψλ θαζψο θαη ε δηαδηθαζία πξφιεςεο ξχπαλζεο
ηεο ζάιαζζαο απφ απηά.
γ) Έρεη εγθεθξηκέλν, ζπκβαηφ κε ην Σνπηθφ ρέδην ηεο Ληκεληθήο Αξρήο, «ρέδην Έθηαθηεο
Αλάγθεο» (CONTIGENCY ΡLΑΝ) γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελδερφκελσλ πεξηζηαηηθψλ
ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο θαη ησλ αθηψλ θαη ν εμνπιηζκφο πνπ δηαζέηεη κεηά απφ ππφδεημε
ηεο αξκφδηαο Ληκεληθήο Αξρήο γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο ξχπαλζεο ηεο
ζάιαζζαο απφ πεηξειαηνεηδή πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:
- πισηά θξάγκαηα,
- απνξξνθεηηθά πιηθά,
- πγξά θαη πεηζέηεο.
ην ρέδην Έθηαθηεο Αλάγθεο αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα ν ρψξνο ηειηθήο λφκηκεο δηάζεζεο
ησλ ζπγθεληξσκέλσλ πνζνηήησλ πεηξειαηνεηδψλ θαηαινίπσλ θαη ιηπαληειαίσλ θαη
39

Τπ’ αξηζκ. 3418/07/2002 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Μέηξα θαη φξνη γηα ηηο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο
παξαιαβήο απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη ζηα πινία θαη θαηαινίπσλ θνξηίνπ» (ΦΔΚ 712 B).
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εκπεξηέρεηαη κία ιίζηα κε ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαζψο
θαη ηνπ ζπκβεβιεκέλνπ θνξέα γηα ηελ παξαιαβή - απνθνκηδή ησλ πην πάλσ πιηθψλ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6Ο
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΗ

6.1 Δθηίκεζε ησλ θξίζηκσλ παξακέηξσλ εζσηεξηθνύ ραξαθηήξα ηνπ επηρεηξεζηαθνύ
πεξηβάιινληνο ηεο Μαξίλαο Γιπθάδαο.

Βάζεη ησλ φζσλ έρνπλ αλαθεξζεί, είλαη δπλαηή ε εθηίκεζε ησλ «ηζρπξψλ» θαη «αδπλάησλ»
ζεκείσλ ηεο Μαξίλαο πνπ απνηεινχλ ηηο θξίζηκεο παξακέηξνπο ηνπ εζσηεξηθνχ
πεξηβάιινληφο ηεο.
ηα Ιζσςπά ζημεία ηεο Μαξίλαο Γιπθάδαο ζπγθαηαιέγνληαη ε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε θαζψο
βξίζθεηαη ζε αζθαιή λεξά θαη απέρεη ειάρηζηα απφ ηα λεζηά ηνπ Αξγνζαξσληθνχ, ν αξηζκφο
ησλ ζθαθψλ πνπ κπνξεί λα θηινμελήζεη, αιιά θπξίσο νη ρακειέο ρξεψζεηο γηα ηα ηέιε
ειιηκεληζκνχ. Δμίζνπ ζεκαληηθφ ζηνηρείν απνηειεί ε χπαξμε κεγάιεο ηνπηθήο αγνξάο κε
πιεζψξα θαηαζηεκάησλ, ε εχθνιε πξφζβαζε πξνο ηα αζηηθά θέληξα θαη ε εγγχηεηα ζε
νξγαλσκέλεο θαη ειεχζεξεο παξαιίεο.
Χο Αδύναηα ζημεία ηεο Μαξίλαο ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ ε ζρεηηθά ρακειή
πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, φπσο ε αλεπαξθήο θχιαμε ηνπ ρψξνπ ιφγσ έιιεηςεο
πξνζσπηθνχ, ε έιιεηςε ρψξσλ πγηεηλήο, ηα αλεπαξθή, κέρξη ζήκεξα, κέζα ππξνπξνζηαζίαο,
αιιά θαη ε κε πξνβνιή ηεο Μαξίλαο ζε δηθή ηεο ηζηνζειίδα ζην δηαδίθηπν.

6.2 Πξνηάζεηο

Απφ ηα παξαπάλσ, δηαπηζηψλνπκε φηη ε Μαξίλα Γιπθάδαο απνηειεί κία καξίλα κε κεγάιε
δήηεζε ιφγσ ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ πνπ δηαζέηεη. Απνηειεί βαζηθή πεγή εζφδσλ
ηνπ Γήκνπ Γιπθάδαο θαη ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, αιιά θαη ηεο
ρψξαο γεληθφηεξα.
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Καζψο ε δήηεζε ζέζεσλ ειιηκεληζκνχ δηαξθψο απμάλεηαη θαη ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ
καξίλσλ εληείλεηαη, ε Μαξίλα Γιπθάδαο ζα πξέπεη λα πξνβεί ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο
ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ψζηε λα δηαηεξήζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο, αιιά θαη λα
απμήζεη ηα έζνδά ηεο. Με ηελ αλαβάζκηζε θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ παξνρψλ ηεο, ε Μαξίλα
ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνβεί θαη ζε κία κηθξή αχμεζε ησλ ηηκνινγίσλ ηεο. Πξνο ηελ
θαηεχζπλζε απηή, ζα κπνξνχζαλ λα πξνηαζνχλ ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ δηθηχνπ
ειεθηξνδφηεζεο θαη πδξνδφηεζεο θαη ε αμηνπνίεζε ηεο δπλαηφηεηαο πνπ παξέρεηαη απφ ην
Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ έθδνζε θαη πψιεζε πξνπιεξσκέλσλ
θαξηψλ γηα ηελ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ. Δπηπξφζζεηεο παξνρέο ζα κπνξνχζαλ λα
απνηειέζνπλ ε δεκηνπξγία ππνδνκήο γηα ηε ζχλδεζε κε ην ηειεθσληθφ δίθηπν θαη ην
δηαδίθηπν, ε δεκηνπξγία θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πγηεηλήο θαη ε εγθαηάζηαζε ζηαζκνχ πξψησλ
βνεζεηψλ εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα. Δμίζνπ κεγάιν βάξνο ζα πξέπεη λα δνζεί
ζηελ παξνρή αζθάιεηαο θαη θχιαμεο ηνπ ρψξνπ, ε ελίζρπζε ησλ νπνίσλ ζα κπνξνχζε λα
επηηεπρζεί κε ηελ πξφζιεςε επηπιένλ θπιάθσλ θαη ηελ ηνπνζέηεζε θάκεξαο αζθαιείαο.
Δπηπιένλ, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Μαξίλαο Γιπθάδαο θξίλεηαη
ζθφπηκε ε δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο ζην δηαδίθηπν γηα ηελ πξνβνιή ηεο Μαξίλαο θαη ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο. Σέινο, επηζεκαίλεηαη φηη ιφγσ ηνπ δεκνζίνπ ραξαθηήξα ηεο
Μαξίλαο Γιπθάδαο δελ επηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ εληφο ηνπ
ρψξνπ ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα. Ζ ζρεδηαδφκελε, φκσο, αλακφξθσζε θαη αλάπιαζε ησλ πέληε
παξαιηψλ ησλ νπνίσλ ε ρξήζε παξαρσξήζεθε ζηηο 3 Ηνπιίνπ ηνπ 2007 θαη γηα έλα έηνο απφ
ηελ Κηεκαηηθή Δηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ ζηνλ Γήκν ηεο Γιπθάδαο, αλακέλεηαη λα αλαδεηρζεί
ζε πφιν έιμεο δεκνηψλ, αιιά θαη ηνπξηζηψλ. Ζ παξαρψξεζε αθνξά έθηαζε 280 ζηξεκκάησλ
απφ ηα Αζηέξηα ηεο Γιπθάδαο έσο ηνλ Άγην Κνζκά, πεξηιακβάλνληαο εθηφο απφ παξαιίεο
θαη καξίλεο.
Δηθόλα 1: Μαθέηα ηεο παξαιίαο ηεο Γιπθάδαο όπσο
ζα δηακνξθσζεί ζε ελάκηζε ρξόλν

Πεγή: ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ - 04/07/2007 εχξεζε ζηηο 20-7-07 ζηελ
http://www.enet.gr/online/online_hprint?q=%CA%C5%C4++%C4%C7%CC%C
F%D3+%C3%CB%D5%D6%C1%C4%C1%D3&a=&id=66297860
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Ζ ΜΑΡΗΝΑ ΑΛΗΜΟΤ
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1Ο
ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΜΑΡΗΝΑ

1.1 Γεληθά ζηνηρεία

Ζ Μαξίλα Αιίκνπ θαηαζθεπάζηεθε ην 1978 απφ ηνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ.
Βξίζθεηαη Ννηηνδπηηθά ηεο Αζήλαο, ζην Γήκν Αιίκνπ θαη απέρεη 15 ρικ. απφ ην θέληξν ηεο
πφιεο, 8 ρικ. απφ ην Ληκάλη ηνπ Πεηξαηά θαη 30 ρικ. απφ ην Γηεζλέο Αεξνδξφκην Διεπζέξηνο
Βεληδέινο. Έρεη ρεξζαίν ρψξν ζπλνιηθήο έθηαζεο 171.030η.κ., ζαιάζζην ρψξν 250.000η.κ.,
ιηκελνβξαρίνλεο κήθνπο 1.170 κέηξσλ θαη κέγηζην βάζνο 6,5 κέηξα. Ζ Μαξίλα Αιίκνπ
απνηειεί ζήκεξα κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο καξίλεο ηεο Μεζνγείνπ δηαζέηνληαο πεξίπνπ 1.000
κφληκεο ζέζεηο ζθαθψλ εθ ησλ νπνίσλ 50 ζέζεηο γηα κεγάιεο ζαιακεγνχο άλσ ησλ 25
κέηξσλ.

1.2 Οξγαλόγξακκα / Σκήκαηα

Ο Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ (Δ.Ο.Σ.) αλέιαβε ηελ ιεηηνπξγία ηεο Μαξίλαο Αιίκνπ
απφ ην 1975 θαη παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ηελ παξαρψξεζή
ηεο ζε ηδηψηεο, θνξέαο δηαρείξηζεο ηεο Μαξίλαο παξακέλεη κέρξη θαη ζήκεξα ε Δηαηξεία
Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο Αλψλπκε Δηαηξεία (Δ.Σ.Α. Α.Δ.).
Γεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη ν Δηδηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηεο Μαξίλαο Αιίκνπ έρεη
ππνβιεζεί ζην Τπνπξγείν Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο γηα έγθξηζε, ην Δγρεηξίδην Δζσηεξηθήο
Λεηηνπξγία ηεο Μαξίλαο θαη θαηά ζπλέπεηα ην επίζεκν Οξγαλφγξακκα ηεο Μαξίλαο δελ
έρνπλ αθφκε θαηαξηηζηεί. Παξφια απηά, ε Γηνίθεζε ηεο Μαξίλαο Αιίκνπ απνηειείηαη
ζήκεξα απφ ηα αθφινπζα ηκήκαηα:
1) Γξαθείν Κίλεζεο θαη Γξαθείν Τπνδνρήο
ην Γξαθείν Κίλεζεο απαζρνινχληαη νη λαχηεο θαη νη θαβνδέηεο.

75

ην Γξαθείν Τπνδνρήο / Γξαθείν Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ απαζρνινχληαη νη ππάιιεινη
γξαθείνπ θαη είλαη αλνηρηφ απφ 08:00 έσο 20:00, ελψ ππάξρεη βάξδηα επηθπιαθήο φιν ην
24σξν.
2) Σκήκα Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο
ην Σκήκα Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο απαζρνινχληαη νη ππάιιεινη γξαθείνπ, νη
ππεχζπλνη κεραλνγξάθεζεο, νη ηακίεο θαη νη λαχηεο ηζεθαξίζκαηνο.
3) Σκήκα Σερληθήο Τπνζηήξημεο
ην Σκήκα Σερληθήο Τπνζηήξημεο απαζρνινχληαη νη ειεθηξνιφγνη, νη ζπληεξεηέο, νη
πδξνδηαλνκείο θαη νη θαζαξηζηέο.
4) Σκήκα Αζθαιείαο
ην Σκήκα Αζθαιείαο απαζρνινχληαη νη λπρηνθχιαθεο
Σν ζχλνιν ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ πνπ αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηα 60 άηνκα,
πεξηιακβάλεη ηνλ Γηεπζπληή, ηνλ Τπνδηεπζπληή, ηνλ Οηθνλνκηθφ Γηαρεηξηζηή κε ηνλ Βνεζφ
Γηαρείξηζεο, 10 Τπαιιήινπο γξαθείνπ (ηακίεο, ρεηξηζηέο Ζ/Τ),13 Ναχηεο (Καβνδέηεο,
Υεηξηζηέο ιέκβνπ, Ναχηεο θαζεκεξηλνχ ειέγρνπ), 3 Ζιεθηξνιφγνπο, 4 Τδξνδηαλνκείο, 3
πληεξεηέο, 15 Καζαξηζηέο / Καζαξίζηξηεο, 4 Νπρηνθχιαθεο θαη 3 Κεπνπξνχο.

1.3 Αξκνδηόηεηεο θαη θαζήθνληα πξνζσπηθνύ

Ο Γηεπζπληήο ηεο Μαξίλαο Αιίκνπ:
- Πξνΐζηαηαη ζηα νηθνλνκηθά ζέκαηα.
- Δίλαη αξκφδηνο γηα ηηο Γεκφζηεο ρέζεηο ηεο Μαξίλαο.
- Έξρεηαη ζε επαθή κε ηηο ηνπηθέο αξρέο (Γήκνο Αιίκνπ, Αζηπλνκία, Ληκεληθέο Αξρέο).
- Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νκαιή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Μαξίλαο.
- Δίλαη απνδέθηεο ησλ παξαπφλσλ ησλ Πειαηψλ.
Ο Τπνδηεπζπληήο ηεο Μαξίλαο Αιίκνπ:
Δίλαη ππεχζπλνο γηα ζέκαηα πξνζσπηθνχ θαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θάζε είδνπο εξγαζηψλ πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο Μαξίλαο.
Ο Οηθνλνκηθφο Γηαρεηξηζηήο:
-

Απνηειεί ηνλ Δηζεγεηή θαη δηεθπεξαησηή φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ.
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-

Δλεκεξψλεη ηνλ Γηεπζπληή ηεο Μαξίλαο γηα ηελ νηθνλνκηθή εμέιημε ηεο Μαξίλαο.

-

Πξνηείλεη ηξφπνπο γηα ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ ηεο Μαξίλαο.

-

Απνηειεί ηνλ ελδηάκεζν θξίθν γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ζεκάησλ κηζζνδνζίαο
πξνζσπηθνχ θαη εμππεξέηεζεο Πειαηψλ.

Ζ Βνεζφο Γηαρείξηζεο:
πλεπηθνπξεί ηνλ Οηθνλνκηθφ Γηεπζπληή γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ
νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ ηεο Μαξίλαο.
Οη Τπάιιεινη γξαθείνπ:
Οη ππάιιεινη γξαθείνπ θαηαλέκνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο κε βάζεη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ
ηνπο έρνπλ αλαηεζεί:
α) Δμππεξέηεζε πειαηψλ
β) Σακίεο
γ) Τπεχζπλνη Σηκνιφγεζεο θαη Μεραλνγξάθεζεο.
χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ηνπ ΔΟΣ ηνπ 1970, ηα θαζήθνληα ηνπ ππνινίπνπ πξνζσπηθνχ
ησλ καξηλψλ, νξίδνληαη σο εμήο:
Οη Ναχηεο:
- Δθηεινχλ εξγαζίεο ζπληήξεζεο ησλ πισηψλ κέζσλ ηεο καξίλαο.
- Πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο γηα ηελ ξπκνχιθεζε, ηελ κεζφξκηζε ή αλέιθπζε ζθαθψλ ή
λαπαγίσλ εληφο ηνπ ρψξνπ ηεο καξίλαο.
- Δθηεινχλ

εξγαζίεο

ζπληήξεζεο

θαη

ειαηνρξσκαηηζκνχ

εληφο

ηνπ

ρψξνπ

ησλ

εγθαηαζηάζεσλ ηεο καξίλαο.
- Οη λαχηεο θαζεκεξηλνχ ειέγρνπ πξαγκαηνπνηνχλ θαζεκεξηλνχο ειέγρνπο ζηηο πξνβιήηεο
θαη ελεκεξψλνπλ ην Βηβιίν ηάζκεπζεο θαθψλ, ην νπνίν είλαη ζεσξεκέλν απφ ηελ
Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη νη εκεξνκελίεο εηζφδνπ θαη
εμφδνπ ησλ ζθαθψλ θαζψο θαη ε ρξνληθή πεξίνδνο ειιηκεληζκνχ απηψλ.
Ζιεθηξνιφγνη:
Δίλαη ππεχζπλνη γηα ηελ ζπληήξεζε, επηζθεπή θαη νκαιή ιεηηνπξγία φισλ ησλ
ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη κεραλεκάησλ ηεο Μαξίλαο θαη εηδηθφηεξα:
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- Γηα ηελ ζπληήξεζε θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνχ παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο
καξίλαο.
- Γηα ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ ησλ θξεπηδσκάησλ, δξφκσλ, θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ
πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηεο καξίλαο.
- Γηα ηελ ειεθηξνδφηεζε ησλ ειιηκεληδνκέλσλ ζθαθψλ.
- Γηα ηελ θαηαρψξεζε θάζε παξνρήο ζε εηδηθφ βηβιίν παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηα
ζθάθε, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζεκεηψλεηαη ε εκεξνκελία θαη ψξα ηεο ζχλδεζεο ή
απνζχλδεζεο.
- Γηα ηελ κέηξεζε θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θάζε δίκελν γηα θάζε ζθάθνο
μερσξηζηά θαη ηελ ελεκέξσζε ηεο Καξηέιαο ηνπ ζθάθνπο γηα ηελ έθδνζε ησλ αληίζηνηρσλ
ηηκνινγίσλ.
- Γηα ηελ ζπληήξεζε θαη δηαθχιαμε ησλ πιηθψλ θαη εηδψλ εμνπιηζκνχ ηεο Μαξίλαο πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ ειεθηξνδφηεζε ησλ ζθαθψλ.
Τδξνδηαλνκείο:
- Δίλαη ππεχζπλνη γηα ηνλ εθνδηαζκφ θαη ηελ παξάδνζε πφζηκνπ χδαηνο ζηα ειιηκεληδφκελα
ζθάθε κέζσ ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ πνπ δηαζέηεη ε καξίλα.
- Δίλαη ππεχζπλνη γηα ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ θαιή ζπληήξεζε ησλ ζσιήλσλ, εξγαιείσλ θαη
ινηπψλ κέζσλ παξάδνζεο ηνπ πφζηκνπ χδαηνο ζηα ζθάθε έηζη ψζηε ν ηξφπνο παξνρήο λα
πιεξεί ηνπο φξνπο πγηεηλήο.
- Αλαθέξνπλ νπνηαδήπνηε βιάβε παξνπζηαζηεί ζην δίθηπν χδξεπζεο.
- Διέγρνπλ ηελ παξερφκελε πνζφηεηα χδαηνο ζηα ζθάθε αλά δίκελν θαη ελεκεξψλνπλ ηελ
Καξηέια ηνπ ζθάθνπο γηα ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ ηηκνινγίνπ.
πληεξεηέο:
Δλεκεξψλνληαη απφ ηνπο λαχηεο γηα ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ρψξν ηεο
Μαξίλαο θαη είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο
ζην ρψξν απηφ.
Καζαξηζηέο / Καζαξίζηξηεο:
- Δπηκεινχληαη κε ζρνιαζηηθφηεηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ θξεπηδσκάησλ, αθηψλ, δξφκσλ,
πεδνδξνκίσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηεο Μαξίλαο θαζψο θαη φισλ ησλ
εγθαηαζηάζεσλ απηήο.
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- Μεξηκλνχλ γηα ηελ πεξηζπιινγή απφ ηε ζάιαζζα θαη ηελ μεξά θάζε επηπιένληνο ή
εκηβπζηζκέλνπ άρξεζηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ ξππαίλεη ηελ ζαιάζζηα επηθάλεηα ηεο καξίλαο.
Φχιαθεο / Νπρηνθχιαθεο:
- Δίλαη ππεχζπλνη γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο θαη εζπρίαο εληφο ηεο καξίλαο,
ζπλεπηθνπξνχκελνη γηα ζέκαηα αζηπλφκεπζεο απφ ηελ Ληκεληθή Αξρή ηεο Μαξίλαο.
- Δίλαη επηθνξηηζκέλνη γηα ηελ θχιαμε απφ θινπή ή θαηαζηξνθή ησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ θαη πιηθψλ ηεο καξίλαο.
- ε πεξίπησζε έθξεμε ππξθαγηάο ζε ειιηκεληδφκελν ζηελ καξίλα ζθάθνο ή γεληθά εληφο ηεο
πεξηνρήο ηεο καξίλαο, ππνρξενχληαη λα ζεκάλνπλ ηνλ θίλδπλν ππξθαγηάο κε θάζε δπλαηφ
κέζν θαη λα θαιέζνπλ ζε βνήζεηα ηελ πιεζηέζηεξε ππξνζβεζηηθή ππεξεζία. Μέρξη φκσο
ηελ άθημε απηήο, ελεξγνχλ κε ηα κέζα πνπ δηαζέηεη ε καξίλα γηα ηελ πεξηζηνιή ηεο
ππξθαγηάο ή ηελ θαηάζβεζή ηεο ιακβάλνληαο ηα αλάινγα ελδεηθλπφκελα κέηξα
- Σεξνχλ Ζκεξνιφγην πκβάλησλ.
Κεπνπξνί:
Δίλαη ππεχζπλνη γηα ηελ άξηζηε εκθάληζε, θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε ηνπ πξαζίλνπ ζχκθσλα
κε ηνπο θαλφλεο ηεο αλζνθνκηθήο θαη θεπνπξηθήο ηέρλεο.
Γεληθά:
ε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ιφγσ θαθνθαηξίαο ε νπνία κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηα
κεζνξκηδφκελα ζηε καξίλα ζθάθε ή λα επεξεάζεη ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο καξίλαο,
φιν ην πξνζσπηθφ, αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο, εθηειεί ηηο εληνιέο πνπ ηνπ δίλνληαη κέρξη λα
απνθαηαζηαζνχλ νη επλντθέο ζπλζήθεο θαη νη ζπλζήθεο ζπλήζνπο ιεηηνπξγίαο ηεο καξίλαο.
Αξκφδηα Ληκεληθή Αξρή γηα ηελ Μαξίλα Αιίκνπ είλαη ην Ληκεληθφ Σκήκα Αιίκνπ ην νπνίν
ππάγεηαη ζην Η΄ Ληκεληθφ Σκήκα Πεηξαηά πνπ εδξεχεη ζηνλ Φινίζβν.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2Ο
ΔΛΛΗΜΔΝΗΕΟΜΔΝΑ ΚΑΦΖ ΚΑΗ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ –
ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΔΗ ΠΡΟ ΑΤΣΑ

2.1 Μεγέζε, Αξηζκόο θαη Καηεγνξίεο ειιηκεληδνκέλσλ ζθαθώλ

Ζ Μαξίλα Αιίκνπ πνπ απνηειεί κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο καξίλεο ηεο Διιάδαο, δηαζέηεη
πεξίπνπ 1.100 κφληκεο ζέζεηο γηα ζθάθε κέρξη 40 κέηξα θαη εμππεξεηεί ζαιακεγνχο, ζθάθε
αλαςπρήο θαη αιηεπηηθέο ιέκβνπο (Δηθφλα 2). ηελ μεξά κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ έσο 600
ζθάθε γηα δηαρείκαζε, επηζθεπέο ή εηήζηα ζπληήξεζε. ήκεξα, έρεη ηε δπλαηφηεηα ππνδνρήο
πεξίπνπ 1400 ζθαθψλ ην κήλα, εθ ησλ νπνίσλ ηα 1.100 είλαη επαγγεικαηηθά ζθάθε (πνζνζηφ
75%), γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη φηη ε Μαξίλα Αιίκνπ εμππεξεηεί θαηά θχξην ιφγν
επαγγεικαηηθά ζθάθε.
Ζ Γηεχζπλζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα δηαηεξεί ην δηθαίσκα απμνκείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ
ειιηκεληδνκέλσλ ζθαθψλ κε αλάινγε θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ αλά θαηεγνξία, πξνθεηκέλνπ λα
θαιχςεη ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ειιηκεληζκνχ ζθαθψλ αλά επνρή ηνπ έηνπο. O ηξφπνο
δηάζεζεο ησλ ζέζεσλ ειιηκεληζκνχ αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηελ Γηεχζπλζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ
ιηκέλα.
Δηθόλα 2: Αεξνθσηνγξαθία ηεο Μαξίλαο Αιίκνπ

Πηγή: Μαπίνα Αλίμος εύπεζη ηην 8-7-2007 ζηην
http://www.alimos-marina.gr/default_gr.html
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2.2 Παξερόκελεο Τπεξεζίεο

ηελ Μαξίλα Αιίκνπ παξέρνληαη νη αθφινπζεο ππεξεζίεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθαθψλ
θαη ηελ δηεπθφιπλζε ησλ πειαηψλ ηεο:


Παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο - δηαηίζεληαη πεξίπνπ 850 pillars



Παξνρή λεξνχ - δηαηίζεληαη πεξίπνπ 850 pillars



Τπεξεζίεο αλεθνδηαζκνχ θαπζίκσλ.
Ο αλεθνδηαζκφο ησλ θαπζίκσλ γίλεηαη κε βπηηνθφξα νρήκαηα θαη ν Πειάηεο έρεη ηελ
απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ επηινγή ηεο εηαηξείαο θαπζίκσλ θαζψο θαη γηα φιε ηελ
δηαδηθαζία ηνπ αλεθνδηαζκνχ.



Πνιιέο θαη άλεηεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηεο Μαξίλαο – πεξίπνπ
500 ζέζεηο.



3 Καξηνηειέθσλα.



Αζχξκαηε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν ζην γξαθείν ηεο Έλσζεο Πινηνθηεηψλ
Δπαγγεικαηηθψλ θαθψλ Σνπξηζκνχ (Δ.Π.Δ..Σ.)



Γχν Δζηηαηφξηα - Bar



VHF επηθνηλσλία (Channel 71)



Φψηα εηζφδνπ γηα αζθαιή πινήγεζε



Αζθάιεηα Μαξίλαο θαη PIR απηφκαηα θψηα ζε φιε ηε Μαξίλα



Δμνπιηζκφο Πξψησλ Βνεζεηψλ



Κνηλφρξεζηνη ρψξνη πγηεηλήο (W.C.)

2.3 Δγθαηαζηάζεηο
ην ρψξν ηεο Μαξίλαο Αιίκνπ βξίζθεηαη ην Ληκελαξρείν, έλα γξαθείν ηνπ σκαηείνπ
Ηδηνθηεηψλ Σνπξηζηηθψλ Δπαγγεικαηηθψλ θαθψλ Άλεπ Πιεξψκαηνο (.Η.Σ.Δ..Α.Π.)
θαζψο θαη έλα γξαθείν ηεο Έλσζεο Πινηνθηεηψλ Δπαγγεικαηηθψλ θαθψλ Σνπξηζκνχ
(Δ.Π.Δ..Σ.) ηα νπνία έρνπλ παξαρσξεζεί απφ ηελ Δ.Σ.Α. Α.Δ. Δπίζεο, ζην ρψξν απηφ, είλαη
εγθαηεζηεκέλα ηα γξαθεία ηνπ Ναπηηθνχ Οκίινπ Καιακαθίνπ, έλα εζηηαηφξην ηνπ Οκίινπ,
αιιά θαη ην Κνιπκβεηήξην ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ.
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Δπηπιένλ παξαρσξεκέλνη ρψξνη είλαη ην αλαςπθηήξην ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ θαζψο θαη ν ρψξνο
γηα ηα αιηεπηηθά ζθάθε κέρξη 4 κέηξα. Αληίζεηα, κηζζσκέλνη ρψξνη απφ ηελ Δ.Σ.Α. Α.Δ.
απνηεινχλ 2 θαθεηέξηεο θαη 1 λπρηεξηλφ θέληξν δηαζθέδαζεο.

2.4 ύλδεζε ηεο καξίλαο κε ηελ πόιε
Ζ Μαξίλα Αιίκνπ βξίζθεηαη θνληά ζην θέληξν ηεο πφιεο παξέρνληαο φιεο ηηο ππεξεζίεο ηεο
πφιεο θαη 700 κέηξα απφ ηελ Μαξίλα ππάξρεη κεγάιε ηνπηθή αγνξά κε θαηαζηήκαηα φισλ
ησλ εηδψλ.
Οη δηαζέζηκεο ππεξεζίεο ζηελ γχξσ πεξηνρή ηεο Μαξίλαο πεξηιακβάλνπλ:


Σξάπεδεο



Δζηηαηφξηα, Καθεηέξηεο θαη Bar



Δλνηθίαζε απηνθηλήησλ



Φαξκαθεία, Κνκκσηήξηα, πιπληήξηα, θιπ.



Οξγαλσκέλεο Αθηέο

Ζ Μαξίλα Αιίκνπ Δμππεξεηείηαη απφ έλα ππθλφ δίθηπν ζπγθνηλσληψλ απφ Σξακ θαη
Λεσθνξεία κε ζηάζεηο 500 κέηξα απφ ηε Μαξίλα.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3Ο
ΔΗΠΛΟΤ - ΑΓΚΤΡΟΒΟΛΗΑ – ΔΛΛΗΜΔΝΗΜΟ –ΠΑΡΑΜΟΝΖ –
ΜΔΘΟΡΜΗΖ– ΔΠΗΚΔΤΔ - ΔΚΠΛΟΤ

3.1 Γηθαίσκα Διιηκεληζκνύ

Με βάζε ηνλ Γεληθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο Σνπξηζηηθψλ Ληκέλσλ, ηηο πκβάζεηο
Διιηκεληζκνχ ηεο Μαξίλαο Αιίκνπ, αιιά θαη ηνλ Δηδηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο
Μαξίλαο Αιίκνπ πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε, δηθαίσκα ειιηκεληζκνχ θαη ρξήζεο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα έρνπλ ηα επαγγεικαηηθά θαη ηδησηηθά ζθάθε
αλαςπρήο κήθνπο έσο 40 κέηξα αλεμαξηήησο εγγξαθήο ηνπο ζε ειιεληθφ ή αιινδαπφ
λενιφγην ή ιεκβνιφγην (βι. Παξάξηεκα 13). Σν δηθαίσκα ειιηκεληζκνχ απνθηάηαη κε ηελ
ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο - Αίηεζεο Διιηκεληζκνχ (βι. Παξάξηεκα 12). ινη νη
ελδηαθεξφκελνη γηα ειιηκεληζκφ ζηελ Μαξίλα Αιίκνπ κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηνπο
φξνπο ησλ πκβάζεσλ Διιηκεληζκνχ, γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαζψο θαη γηα θάζε
άιιε ρξήζηκε πιεξνθνξία απφ ηελ ηζηνζειίδα πνπ δηαζέηεη ε Μαξίλα ζην δηαδίθηπν
( www.alimos-marina.gr).
Ο Πινηνθηήηεο/ Πειάηεο δελ απνθηά θαλέλα δηθαίσκα θπξηφηεηαο λνκήο ή θαηνρήο ζηε
ζπγθεθξηκέλε ζέζε ειιηκεληζκνχ ηνπ ζθάθνπο νχηε δηθαηνχηαη λα παξαρσξεί, έζησ θαη
πξνζσξηλά, ηε ρξήζε ηεο ή λα ηελ εθκεηαιιεχεηαη έλαληη ηξίησλ, κε ή ρσξίο αληάιιαγκα. Σν
δηθαίσκα ειιηκεληζκνχ αθνξά απνθιεηζηηθά θαη κφλν ην ζπγθεθξηκέλν ζθάθνο γηα ην νπνίν
δεηείηαη ν ειιηκεληζκφο θαη δελ έρεη δηθαίσκα λα ειιηκελίδεη ζηελ ίδηα ζέζε πεξηζζφηεξα ηνπ
ελφο ζθάθε ησλ νπνίσλ έρεη ηελ θπξηφηεηα, λνκή, θαηνρή ή ρξήζε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν.

3.1.1 Λήμε Διιηκεληζκνύ - Καηαγγειία

Ζ χκβαζε Διιηκεληζκνχ ιχεηαη απηνκάησο κε ηελ πάξνδν ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ρξφλνπ, ν
νπνίνο ζε θάζε πεξίπησζε, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο δψδεθα (12) ζπλερφκελνπο
εκεξνινγηαθνχο κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ιήγεη ηελ
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31εο Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο ηεο ππνγξαθήο ηεο. Πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ,
ιχεηαη, κε θαηαγγειία εθ κέξνπο ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα ζε βάξνο ηνπ
Πειάηε, ζε θάζε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο ζχκβαζεο ειιηκεληζκνχ,
ή/θαη ηνπ Δηδηθνχ Καλνληζκνχ ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα , ή/θαη ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ
Λεηηνπξγίαο Σνπξηζηηθψλ Ληκέλσλ, θαη θνηλνπνηείηαη πξνο ηελ νηθεία Ληκεληθή Αξρή γηα λα
ιάβεη γλψζε θαη γηα λα επηβάιιεη φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο, απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο,
θπξψζεηο θαηά ηνπ Πειάηε. Ζ θαηαγγειία απηή, παξάγεη έλλνκα απνηειέζκαηα κφλν απφ ηελ
λφκηκε επίδνζή ηεο ζηνλ Πειάηε θαη δηθαηνχηαη λα ζηξαθεί δηθαζηηθά ελαληίνλ ηνπ πξνο
ηθαλνπνίεζε ησλ αμηψζεψλ ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο άκεζεο ιήςεο αζθαιηζηηθψλ
κέηξσλ.
χκθσλα κε ηελ χκβαζε Διιηκεληζκνχ ηδησηηθνχ ζθάθνπο, ε Δ.Σ.Α. Α.Δ. έρεη επηπιένλ ην
δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη, κνλνκεξψο ηελ ζχκβαζε ζε πεξίπησζε πνπ ν Πειάηεο αξλείηαη
αλαηηηνιφγεηα ηελ πξνζθφκηζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ εγγξάθσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ,
πέξαλ ησλ πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ, θαη λα ζεσξήζεη ηελ θαηάιεςε ρψξνπ εληφο ηεο
Μαξίλαο Αιίκνπ απζαίξεηε κε φιεο ηηο λφκηκεο ζπλέπεηεο.
Δπίζεο, ε χκβαζε Διιηκεληζκνχ ιχεηαη κε θαηαγγειία ηνπ Πειάηε κφλν εγγξάθσο θαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί κηζζψζεσο πξάγκαηνο. H θαηαγγειία απηή, παξάγεη έλλνκα
απνηειέζκαηα κφλν απφ ηε λφκηκε επίδνζε ηεο πξνο ηελ Γηεχζπλζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα
θαη εθφζνλ ν Πειάηεο θαηαβάιιεη πιήξσο φιεο ηηο νθεηιέο ηνπ πξνο ηνλ θνξέα δηαρείξηζεο
ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα.
Κάζε θαηαγγειία, είηε ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο είηε ηνπ Πειάηε, πνπ αθνξά ζθάθνο πνπ
ειιηκελίδεηαη κφληκα γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ησλ νθηψ (8) κελψλ θαηά ηνλ ρξφλν
επίδνζεο ηεο θαηαγγειίαο, επηθέξεη ηελ ιχζε ηεο ζχκβαζεο κε ηελ πάξνδν δεθαπέληε (15)
εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ζην άιιν κέξνο, εθηφο αλ ην άιιν κέξνο ζπλαηλεί εγγξάθσο ζε
ηαρχηεξε ιχζε ηεο ζχκβαζεο.
ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο ζπκβάζεσο ειιηκεληζκνχ, εθηφο ησλ ππνινίπσλ θπξψζεσλ
πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ χκβαζε Διιηκεληζκνχ ή θαη ζηνλ Δηδηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο
ηεο Μαξίλαο Αιίκνπ, ν Πειάηεο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη ηα ηέιε ειιηκεληζκνχ ηνπ
ζθάθνπο, ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα ηηκνθαηάινγν κέρξη ηελ νξηζηηθή απνκάθξπλζε απηνχ
απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Μαξίλαο.
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Ο Πειάηεο νθείιεη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηελ Γηεχζπλζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα γηα ηελ
πξφζεζε ηνπ λα παξακείλεη ή φρη ην ζθάθνο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα,
ηνπιάρηζηνλ 40 ήκεξεο πξηλ, φηαλ πξφθεηηαη γηα επαγγεικαηηθφ ζθάθνο, ή 30 εκέξεο πξηλ,
φηαλ πξφθεηηαη γηα ηδησηηθφ ζθάθνο, απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ ειιηκεληζκνχ ηνπ.
ε θάζε πεξίπησζε ε Γηεχζπλζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα δηαηεξεί θάζε δηθαίσκα αλαθνξηθά
κε ηελ απνδνρή ή κε ηεο ζρεηηθήο αηηήζεσο παξάηαζεο. Σπρφλ παξακνλή ηνπ ζθάθνπο κεηά
ηε ιήμε ηεο χκβαζεο Διιηκεληζκνχ, αθφκα θαη ρσξίο ηελ ελαληίσζε ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ
ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα, δελ κπνξεί κε θαλέλα ηξφπν λα ζεκειηψζεη παξάηαζε ηνπ δηθαηψκαηνο
ειιηκεληζκνχ. Αληηζέησο, απαγνξεχεηαη, ζεσξείηαη απζαίξεηε θαη επηζχξεη ζηνλ Πειάηε ηηο
πξνβιεπφκελεο απφ ηνπο Καλνληζκνχο Λεηηνπξγίαο θπξψζεηο.
Καηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ ειιηκεληζκνχ θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν Πειάηεο δελ
έρεη ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηελ Δ.Σ.Α. Α.Δ. γηα ηελ παξάηαζε ή φρη ηεο παξακνλήο ηνπ
ζθάθνπο ν Πειάηεο, κέζσ ηεο χκβαζεο Διιηκεληζκνχ, δειψλεη ξεηά φηη παξέρεη πξνο ηελ
Δ.Σ.Α. Α.Δ. ηελ αλέθθιεηε εληνιή λα αλαλεψζεη κνλνκεξψο ην ζπκθσλεηηθφ γηα πεξίνδν
ίζε κε ηελ αξρηθψο ζπκθσλεζείζα, ρσξίο ηελ ζπγθαηάζεζή ηνπ θαη ε Δ.Σ.Α. Α.Δ.
ππνρξενχηαη λα αλαλεψζεη απηφ, εθφζνλ ν Πειάηεο έρεη, θαηά ην ρξφλν ιήμεο ηεο ζχκβαζήο
ηνπ, εμνθιήζεη πιήξσο θαη νινζρεξψο φιεο ηηο νθεηιέο πνπ απνξξένπλ απφ ηα δηθαηψκαηα
ειιηκεληζκνχ θαη ινηπψλ παξερνκέλσλ εμππεξεηήζεσλ θαη ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ην
εθάζηνηε ηζρχνλ λφκηκν ηηκνιφγην ππεξεζηψλ γηα ηελ επφκελε ρξήζε. ε θάζε άιιε
πεξίπησζε ε χκβαζε ιχεηαη απηνκάησο.
Αξκφδηα Γηθαζηήξηα γηα ηελ επίιπζε θάζε δηαθνξάο πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη κεηαμχ ηνπ
Πειάηε θαη ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο απφ ηελ χκβαζε Διιηκεληζκνχ ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε
αηηία ζρεηηθά κε ηνλ ειιηκεληζκφ ηνπ ζθάθνπο ηνπ, νξίδνληαη ηα Γηθαζηήξηα ηνπ Πεηξαηά
(Σκήκα Ναπηηθψλ Γηαθνξψλ), ηα νπνία εθαξκφδνπλ ην Διιεληθφ Γίθαην.
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3.1.2 Αιιαγή Πινηνθηήηε - Αληηθαηάζηαζε θάθνπο

ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε αιιαγήο ζην πξφζσπν ηνπ ηδηνθηήηε ζθάθνπο πνπ ειιηκελίδεηαη
ζηελ Μαξίλα Αιίκνπ, ν λένο ηδηνθηήηεο εθφζνλ επηζπκεί ηελ παξακνλή ηνπ ζθάθνπο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα δεηήζεη εγγξάθσο εθ λένπ ηελ απνδνρή - έγθξηζε ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ
ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα, ην αξγφηεξν εληφο επηά (7) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ
νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηεο ηδηνθηεζίαο. Δθφζνλ ε Γηεχζπλζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα
απνξξίςεη ηελ αίηεζε εγγξάθσο, ην ζθάθνο ππνρξενχηαη λα απνπιεχζεη εληφο 48 σξψλ,
δηαθνξεηηθά ηεθκαίξεηαη φηη θαηαιακβάλεη ην ρψξν ειιηκεληζκνχ απζαίξεηα, κε φιεο ηηο
λφκηκεο ζπλέπεηεο ηελ πεξίπησζε απνδνρήο θαη έγθξηζεο ηεο αίηεζεο ειιηκεληζκνχ ηνπ
λένπ πινηνθηήηε απφ ηελ Γηεχζπλζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα, ηφηε ζπλάπηεηαη λέα χκβαζε
Διιηκεληζκνχ.
Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε εηαηξηθήο κνξθήο, αλεμάξηεηα εάλ ζε απηήλ
ζπκκεηέρεη θαη ν αξρηθφο ηδηνθηήηεο ηνπ ζθάθνπο ή ε ηδηνθηήηξηα εηαηξία, θαζψο θαη ζε θάζε
πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ζε ηξίηνπο ηνπ ζπλφινπ ή ηεο πιεηνςεθίαο: α) ησλ κεηνρψλ
αλψλπκεο εηαηξίαο ειιεληθήο ή αιινδαπήο β) ησλ κεξηδίσλ ζπκκεηνρήο ζε εηαηξία
πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ειιεληθήο ή αιινδαπήο θαη γ) ε πιεηνςεθία ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ
ζε πξνζσπηθέο εηαηξίεο ζε λαπηηθή εηαηξία ηνπ Ν.959/197940 θαζψο θαη ζε θάζε άιιε
εηαηξηθή κνξθή κεηνρηθή ή κε, ειιεληθνχ ή αιινδαπνχ δηθαίνπ.
ε πεξίπησζε πνπ ν Πειάηεο πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε ζθάθνπο πνπ ειιηκελίδεηαη ζηνλ
ηνπξηζηηθφ ιηκέλα κε άιιν, δελ δηαηεξείηαη ην ππάξρνλ δηθαίσκα ειιηκεληζκνχ, αιιά
απαηηείηαη λέα ζπκθσλία κε ηελ Γηεχζπλζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα, ε νπνία δηαηεξεί θάζε
δηθαίσκα γηα ηε ζχλαςε ή κε λέαο χκβαζεο γηα ηνλ ειιηκεληζκφ ηνπ λένπ ζθάθνπο.
ε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ηφζν ν παιαηφο φζν θαη ν λένο ηδηνθηήηεο έρνπλ ηελ
ππνρξέσζε λα ελεκεξψζνπλ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα γηα ηελ αιιαγή
ζηνπο ηίηινπο ηδηνθηεζίαο ηνπ ζθάθνπο εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο επηά (7)
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, πξνζθνκίδνληαο ζε απηά φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα απφ ηα νπνία
πξνθχπηεη ε αιιαγή ζηελ πινηνθηεζία ή ζηελ κεηνρηθή ή εηαηξηθή ηνπ ζπκκεηνρή ζε απηήλ.

40

Ν.959/1979 «Πεξί ηεο Ναπηηθήο Δηαηξείαο» (Φ.Δ.Κ. Α' 192)
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ε πεξίπησζε

πνπ απηφ δελ ζπκβεί, ηελ επζχλε θέξεη ν λένο ηδηνθηήηεο ν νπνίνο

ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη φια ηα νθεηιφκελα δηθαηψκαηα ειιηκεληζκνχ.
Σέινο, ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ εκεξνκελία πψιεζεο ηνπ ειιηκεληδφκελνπ ζθάθνπο, ν
πσιεηήο έρεη αλεμφθιεηεο νθεηιέο πξνο ηνλ ηνπξηζηηθφ ιηκέλα, ν αγνξαζηήο θαζίζηαηαη
αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ ππφρξενο πξνο απηήλ γηα ην νθεηιφκελν πνζφ.

3.2 ύζηεκα Αγθπξνβνιίαο (Πξνζέγγηζε - Παξακνλή – Απόπινπο)

Σα ζθάθε πνπ ειιηκελίδνληαη θαη θηλνχληαη ζηε ζαιάζζηα δψλε ηεο Μαξίλαο Αιίκνπ
νθείινπλ λα ηεξνχλ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί αζθαινχο λαπζηπινΐαο, ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Γεληθνχ Καλνληζκνχ Ληκέλα, θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δηδηθνχ Καλνληζκνχ. Δθφζνλ
δεηεζεί απφ ηνλ Πειάηε-Υξήζηε, κε κέξηκλα ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο ηεο Μαξίλαο
παξαδίδεηαη ζηνλ πινηνθηήηε / θπβεξλήηε / εθπξφζσπν θάζε ειιηκεληδφκελνπ ζθάθνπο ζηα
ειιεληθά ή ζηε αγγιηθά, αληίγξαθν ηνπ Δηδηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο.

3.2.1 Γηαδηθαζία Πξνζέγγηζεο

Οη πινηνθηήηεο /πινίαξρνη /θπβεξλήηεο ησλ ζθαθψλ πνπ θαηαπιένπλ ζηε ζαιάζζηα δψλε ηεο
Μαξίλαο Αιίκνπ, νθείινπλ λα γλσζηνπνηνχλ κε θάζε πξφζθνξν κέζν ζηα αξκφδηα φξγαλα
ηνπ ιηκέλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ζθάθνπο ηνπο γηα ηελ αλαγλψξηζε απηνχ απφ ην
πξνζσπηθφ ηνπ ιηκέλα θαη λα αλακέλνπλ νδεγίεο γηα. ηελ άδεηα εηζφδνπ ζηα αγθπξνβφιηα ζέζεηο ηνπ ιηκέλα.
Με ηελ άδεηα εηζφδνπ, φια ηα ζθάθε πνπ εηζέξρνληαη ζηελ ζαιάζζηα δψλε ηεο καξίλαο,
νδεγνχληαη ζηελ αλάινγε ζέζε είηε κε ηελ παξνπζία ή ηε βνήζεηα ηεο ιέκβνπ ππεξεζίαο,
είηε ιακβάλνληαο νδεγίεο απφ ηνλ ζηαζκφ VHF ηνπ ιηκέλα.
Ακέζσο κεηά ηνλ θαηάπινπ νη πινηνθηήηεο /πινίαξρνη /θπβεξλήηεο ησλ εηζπιεφλησλ ζηνλ
ηνπξηζηηθφ ιηκέλα ζθαθψλ νθείινπλ:
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α) Να ζπκπιεξψζνπλ ηελ Αίηεζε – χκβαζε Διιηκεληζκνχ ηνπ θάθνπο.
β) Να επηδείμνπλ φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πξσηφηππα λαπηηιηαθά
έγγξαθα ηνπ ζθάθνπο (θπξίσο ηα πηζηνπνηεηηθά αμηνπινΐαο, ην έγγξαθν εζληθφηεηαο, ην
αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην, θιπ), θαζψο θαη θάζε άιιν έγγξαθν γηα ηελ λνκηκνπνίεζε ηεο
πινηνθηήηξηαο θαη ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ απηήο ρνξεγψληαο αληίγξαθα απηψλ ζηε
Γηεχζπλζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα
γ) Να ελεκεξψζνπλ ηε Γηεχζπλζε ηεο Μαξίλαο γηα ηπρφλ αλάγθεο παξάδνζεο απνβιήησλ.
δ) Να ελεκεξψζνπλ ηελ Γηεχζπλζε ηεο Μαξίλαο γηα ηπρφλ πξνβιήκαηα, βιάβεο ή δεκηέο
ηνπ ζθάθνπο.
Σα αξκφδηα φξγαλα ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα, δηαηεξνχλ θάζε δηθαίσκα λα
ηθαλνπνηήζνπλ ή κε ην αίηεκα θάζε ελδηαθεξνκέλνπ γηα ηνλ ειιηκεληζκφ ζθάθνπο ζηνλ
ηνπξηζηηθφ ιηκέλα θαη έρνπλ ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα λα θαζνξίζνπλ ηελ θαηάιιειε γηα ηηο
δηαζηάζεηο, ηνλ ηχπν θαη ηνλ πξννξηζκφ ηνπ ππνςεθίνπ ζθάθνπο ζέζε πξφζδεζεο ζηνλ
ιηκέλα. Ζ ππνρξέσζε παξνρήο ζέζεο ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα εμαληιείηαη κε
ηελ παξνρή νπνηαζδήπνηε ζέζεο θαηάιιειεο γηα ηελ πξφζδεζε/ ειιηκεληζκφ ηνπ ζθάθνπο
εληφο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα.
ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ζηνλ ηνπξηζηηθφ ιηκέλα ρψξνο ειιηκεληζκνχ, ηα ζθάθε
κπνξνχλ λα πξνζδέζνπλ ζηα ππνδεηθλπφκελα απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Γηεχζπλζεο
αγθπξνβφιηα - ζέζεηο ή λα κεζνξκίζνπλ εθηφο ηνπ θπξίσο ιηκέλα. ε πεξίπησζε θαηά ηελ
νπνία ζθάθνο απνπζηάδεη απφ ηε ζέζε ηνπ, ε ζέζε απηή δηαηίζεηαη γηα πξνζσξηλφ
ειιηκεληζκφ δηεξρφκελνπ ζθάθνπο41 απφ ηελ Γηεχζπλζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα. Σν ζθάθνο
απηφ ππνρξενχηαη λα απνρσξήζεη εγθαίξσο θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ επηζηξνθή ηνπ
ζθάθνπο πνπ απνπζηάδεη.
Σνλίδεηαη φηη ε θαηάιεςε απφ ηε ζθάθε νπνηαζδήπνηε άιιεο ζέζεο απφ απηήλ πνπ έρεη
ππνδεηρζεί απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα, ζεσξείηαη
απζαίξεηε θαη απαγνξεχεηαη.
Ο πινίαξρνο θαη ε πινηνθηεζία απνδέρνληαη φηη κε ηελ πξνζφξκηζε ηνπ ζθάθνπο επηηξέπεηαη
ε είζνδνο ζ' απηφ ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα νπνηεδήπνηε εληφο ηνπ 24ψξνπ, ζε
πεξίπησζε θηλδχλνπ, έθηαθηεο αλάγθεο ή αλαγθαζηηθήο κεζφξκηζεο. Ζ Γηεχζπλζε ηεο
41 Χο δηεξρφκελν ζθάθνο νξίδεηαη ην ζθάθνο ην νπνίν παξακέλεη ειιηκεληδφκελν πξνζσξηλά ζην ρψξν ηεο καξίλαο, φρη πέξαλ ησλ είθνζη (20)
ζπλερφκελσλ εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ.
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Μαξίλαο Αιίκνπ, κέζσ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο έρεη ην δηθαίσκα λα επηζεσξεί ηνλ ηξφπν
πξφζδεζεο ηνπ ζθάθνπο ή άιισλ ελεξγεηψλ απηνχ θαη κπνξεί λα πξνβαίλεη ζε ππνδείμεηο ή
θαη ελέξγεηεο ιήςεο θαιχηεξσλ κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ αζθαιή πξφζδεζε, δηαθίλεζε,
πξνζέγγηζε θαη γεληθά ιεηηνπξγία ηεο Μαξίλαο θαζψο θαη λα θαηαινγίδεη ζηνλ ηδηνθηήηε ηα
ηπρφλ δεκηνπξγνχκελα έμνδα.
Οη Πειάηεο θέξνπλ ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ αζθαιή πξφζδεζε ησλ ζθαθψλ ηνπο
θαη πξέπεη λα θξνληίδνπλ ψζηε ηα ζθάθε ηνπο λα είλαη πάληνηε ζσζηά δεκέλα ζηε ζέζε ηνπο.
Οη Πειάηεο ππνρξενχληαη λα δηαζέηνπλ φιν ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ (π.ρ. ζρνηληά αιπζίδεο) γηα ηελ αζθαιή αγθπξνβνιία θαη πξφζδεζε θαη νθείινπλ λα ειέγρνπλ ηελ θαιή
θαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ πξφζδεζεο θαη λα πξνβαίλνπλ ζε πεξίπησζε θζνξάο ζε
αληηθαηάζηαζε απηνχ, επζπλφκελνη γηα θάζε δεκία, βιάβε ή απψιεηα ιφγσ ηεο κε ηήξεζεο
ησλ παξαπάλσ θαλφλσλ. ε θάζε πεξίπησζε, ε Γηεχζπλζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα κπνξεί λα
πξνβαίλεη ζε έιεγρν θαη αληηθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ πξφζδεζεο κε έμνδα ηνπ Πειάηε.
H παξνπζία ηεο ιέκβνπ ππεξεζίαο θαζψο θαη νη ππνδείμεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο
Μαξίλαο Αιίκνπ δελ απαιιάζζνπλ ηνλ θπβεξλήηε ηνπ ζθάθνπο απφ ηελ επζχλε ηνπ, ηφζν
γηα ηνπο ρεηξηζκνχο ηνπ ζθάθνπο εληφο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα, φζν θαη γηα ηελ πξφζδεζή
ηνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πξφζδεζε ηνπ ζθάθνπο ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ
ιηκέλα δελ δεκηνπξγεί δηθαίσκα ζην ζθάθνο ή ζηνλ πινηνθηήηε /εθπξφζσπν απηνχ γηα ηελ
δηαηήξεζε ηνπ ζθάθνπο ζηε ζέζε απηή.
ε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο ή πξν ακέζνπ θηλδχλνπ βχζηζεο ή βιάβεο ηνπ ζθάθνπο ζε
ρψξν ηεο Μαξίλαο, ν Πειάηεο ρνξεγεί, κέζσ ηεο χκβαζεο Διιηκεληζκνχ, αλέθθιεην
δηθαίσκα ζηηο ππεξεζίεο ηεο Δ.Σ.Α. Α.Δ., κε δηθά ηεο κέζα θαη κε έμνδα ηνπ Πειάηε λα
κεηαθέξεη ην ζθάθνο ζε ρψξν επηινγήο ηεο, εληφο ή εθηφο ηεο Μαξίλαο. Γηα φια ηα
ππφινηπα, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ πεξί λαπαγίσλ.

3.2.2 Γηαδηθαζία Απόπινπ

Γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα νη Πειάηεο ή νη
πινηνθηήηεο / πινίαξρνη /θπβεξλήηεο ησλ ζθαθψλ νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ εγθαίξσο θαη ζε
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εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα ηε Γηεχζπλζε ηεο Μαξίλαο γηα ηνλ επηθείκελν απφπινπ ηνπ
ζθάθνπο ηνπο γλσζηνπνηψληαο ηαπηφρξνλα θαη ηελ πξνβιεπφκελε εκέξα επηζηξνθήο ηνπο
ζηνλ ηνπξηζηηθφ ιηκέλα. Οη ηπρφλ εκέξεο απνπζίαο ζθάθνπο απφ ηνλ ηνπξηζηηθφ ιηκέλα
ζπλππνινγίδνληαη θαλνληθά ζηε ρξέσζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ ειιηκεληζκνχ ηνπ.
ε πεξίπησζε νξηζηηθήο αλαρψξεζεο ζθάθνπο απφ ην ιηκέλα, νη Πειάηεο ή νη πινηνθηήηεο
/πινίαξρνη /θπβεξλήηεο ησλ ζθαθψλ, ππνρξενχληαη λα ελεκεξψζνπλ έγθαηξα, ηε Γηεχζπλζε
γηα ηελ εκεξνκελία αλαρψξεζεο θαη λα δειψζνπλ εγγξάθσο φηη δελ επηζπκνχλ πιένλ ηνλ
ειιηκεληζκφ ζ΄απηφλ.

3.3 Πιεύζε θαθώλ - Σαρύηεηα

Σα ζθάθε πνπ εηζέξρνληαη ή εμέξρνληαη ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα νθείινπλ λα πιένπλ ήξεκα,
εθφζνλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη νη ηδηφηεηεο ρεηξηζκψλ ηνπ ζθάθνπο ην επηηξέπνπλ, ρσξίο
λα δεκηνπξγνχλ απφλεξα πνπ ζα ελνρινχλ ηα άιια ζθάθε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα. Δπίζεο,
νθείινπλ λα κελ επηδίδνληαη ζε αγψλεο κε άιια ζθάθε θαη ε ηαρχηεηα ηνπο λα κελ
ππεξβαίλεη ηνπο 3 θφκβνπο φηαλ θηλνχληαη ζην ζαιάζζην ρψξν ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα.
Οθείινπλ λα ηεξνχλ απαξεγθιίησο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γηεζλνχο Καλνληζκνχ Απνθπγήο
πγθξνχζεσλ θαη λα ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο κε ηα επί ηνπ ζεκαηνθνξηθνχ ηζηνχ ηνπ
ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα ζήκαηα. Δπηπιένλ, λα κελ πιένπλ θάζεηα, πξνο ην λνεηφ άμνλα ηεο
εηζφδνπ ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα ή θαη ηνπο δηαχινπο πξνζέγγηζεο πξνο ηνλ ιηκέλα θαη λα κελ
πξνζπεξλνχλ νπνηνδήπνηε άιιν ζθάθνο κέζα ζην δίαπιν ηεο εηζφδνπ ηνπ ηνπξηζηηθνχ
ιηκέλα. ε θάζε πεξίπησζε, νθείινπλ λα κελ παξεκπνδίδνπλ ηνπο δηαχινπο πιεχζεο θαη
θπθινθνξίαο ησλ ζθαθψλ πξνο ή απφ ηα αγθπξνβφιηά ηνπο θαη λα κελ αγθπξνβνινχλ ή
παξακέλνπλ ζηελ είζνδν ηνπ ιηκέλα.
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3.4 Μεζόξκηζε ζθαθώλ

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία:
α) παξαθσιχεηαη απφ ηελ παξακνλή ηνπ ζθάθνπο ζηνλ ηνπξηζηηθφ ιηκέλα ε ιεηηνπξγία
(ι.ρ. αζθαιήο θαηάπινπο θαη απφπινπο ζθάθνπο) θαη ε εθκεηάιιεπζε απηνχ,
β) πηζαλνινγείηαη θίλδπλνο λαπαγίνπ ή πξφθιεζε δεκίαο ζε άιιν ή ζε άιια ζθάθε ή
θίλδπλνο ξχπαλζεο,
γ) έρεη μεζπάζεη ππξθαγηά ζην ζθάθνο απηφ ή ζε παξαθείκελν,
δ) ππάξρεη απζαίξεηε θαηάιεςε ζέζεο ειιηκεληζκνχ,
ε) ππάξρνπλ νθεηιέο εθ κηζζσκάησλ/ δηθαησκάησλ ειιηκεληζκνχ ή απφ παξερφκελεο
ππεξεζίεο,
ζη) παξαβηάδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Δηδηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηεο Μαξίλαο,
ν θνξέαο δηαρείξηζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα, εθηφο ησλ ινηπψλ θπξψζεσλ, έρεη ην δηθαίσκα
λα κεζνξκίζεη - κεηαθέξεη νπνηνδήπνηε ζθάθνπο ζε άιιν ζεκείν, εληφο ή εθηφο ιηκέλα, ζε
ζαιάζζην ή ζε ρεξζαίν ρψξν.
Δάλ ζπληξέρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, ν θνξέαο δηαρείξηζεο
ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα ζπληάζζεη πξαθηηθφ, πνπ θνηλνπνηείηαη ζηελ νηθεία Ληκεληθή Αξρή
θαη ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο, κε ην νπνίν νξίδεηαη γηα ηε κεζφξκηζε ηνπ ζθάθνπο
πξνζεζκία απφ ηελ θνηλνπνίεζε γηα ηελ κεζφξκηζε - κεηαθνξά ηνπ ζθάθνπο. Με κέξηκλα
ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο ηεο Μαξίλαο, ην πξαθηηθφ θνηλνπνηείηαη κε απφδεημε ζηνλ πινηνθηήηε
/ πινίαξρν / θπβεξλήηε ή ζηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ ζθάθνπο ζηελ δεισζείζα δηεχζπλζε
θαηνηθίαο ηνπο. Δάλ δελ βξίζθεηαη θαλείο απφ ηνπο παξαπάλσ, ην πξαθηηθφ επηθνιιάηαη ζε
εκθαλέο ζεκείν επί ηνπο ζθάθνπο.
Δθφζνλ δηαηαρζεί, απφ ηνλ θνξέα δηαρείξηζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα, ε κεζφξκηζεκεηαθνξά ζθάθνπο ν Πειάηεο, ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί ην ηαρχηεξν κε απηήλ ηελ
εληνιή. Δάλ ε πξνζεζκία πνπ ηάζζεηαη ζην πξαθηηθφ παξέιζεη άπξαθηε, ν θνξέαο
δηαρείξηζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα πξνρσξεί ζηελ αλέιθπζε ή κεζφξκηζε ηνπ ζθάθνπο. ε
πεξίπησζε πνπ ν παξαβάηεο δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ δηαηαγή κεζφξκηζεο εθηφο ή εληφο
ιηκέλα ηνπ ζθάθνπο ή ησλ ζθαθψλ ηνπ, εθηφο ηεο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηηο Ληκεληθέο
Αξρέο, θηλείηαη ε ζπλνπηηθή δηαδηθαζία ηεο αλαγθαζηηθήο κεζφξκηζεο ζχκθσλα κε ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 157 ηνπ Κψδηθα Γεκνζίνπ Ναπηηθνχ

91

Γηθαίνπ42κε απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ πινηνθηεηψλ, πινηάξρσλ, πξαθηφξσλ ή άιινπ
αληηπξνζψπνπ ηνπ. Σα έμνδα ηεο αλαγθαζηηθήο κεζφξκηζεο βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν
ηνπο νθεηιέηεο, ρσξίο λα απνθιείεηαη αμίσζε γηα απνθαηάζηαζε θάζε δεκίαο πνπ ζα ππνζηεί
ν θνξέαο δηαρείξηζεο ηεο Μαξίλαο.
Ο θνξέαο δηαρείξηζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα δελ θέξεη θακκία επζχλε γηα ηε θχιαμε ηνπ
ζθάθνπο πνπ κεηαθέξζεθε - κεζνξκίζηεθε αλαγθαζηηθά θαζψο θαη γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ή
δεκία επήιζε ζην ζθάθνο, ζηνλ πινηνθηήηε, ζηνλ πινίαξρν θαη ζηα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο
ιφγσ ηεο κεηαθνξάο - κεζφξκηζεο απηνχ ή ιφγσ ηεο παξακνλήο ηνπ ζε άιιν ρψξν, εληφο ή
εθηφο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα.

3.5 Δπηζθεπέο ζθαθώλ
Δπηζθεπέο κπνξνχλ λα δηελεξγεζνχλ κφλν ζην ρεξζαίν ρψξν ηεο Μαξίλαο Αιίκνπ. Γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε επηζθεπψλ κεγάιεο έθηαζεο, απαηηείηαη Δηδηθή Άδεηα απφ ηελ Γηεχζπλζε
ηεο Μαξίλαο θαη ην Ληκελαξρείν. Σα ζθάθε αλαςπρήο γηα ηα νπνία απαηηείηαη ε εθηέιεζε
επηζθεπαζηηθψλ ελεξγεηψλ ηηκνινγνχληαη γηα ηελ αλέιθπζε, γηα ηελ θαζέιθπζε θαη επηπιένλ
γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα παξακνλήο ηνπο ζηελ μεξά. Ζ ηηκνιφγεζε ησλ κνλίκσλ ζθαθψλ
είλαη αθξηβψο ε ίδηα αλεμάξηεηα απφ ην εάλ απηά βξίζθνληαη ζην ζαιάζζην ή ζην ρεξζαίν
ηκήκα ηεο Μαξίλαο. Αληηζέησο, ηα δηεξρφκελα ζθάθε ηηκνινγνχληαη αλά εκέξα παξακνλήο
ζην ρψξν ηεο Μαξίλαο πιένλ 50%.

3.6 Γηαδηθαζία αλέιθπζεο / θαζέιθπζεο ζθαθώλ

Ζ αλέιθπζε ζθάθνπο θαη ν θαζαξηζκφο ησλ πθάισλ ηνπ ζηνπο ρεξζαίνπο ρψξνπο ηνπ
ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα απαγνξεχεηαη. Δπίζεο, δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ησλ θεθιηκέλσλ
επηπέδσλ γηα αλέιθπζε ή θαζέιθπζε ζθαθψλ ρσξίο ηελ άδεηα ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ ιηκέλα.
Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλέιθπζε ή θαζέιθπζε ζθάθνπο απαηηνχληαη:
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Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 187/1973 «Πεξί Κψδηθνο Γεκνζίνπ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ» (ΦΔΚ Α΄ 261/3.10.1973)
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α. Ζ ζπκπιήξσζε ζρεηηθήο αίηεζεο απφ ηνλ πινηνθηήηε, αληηπξφζσπν ή πινίαξρν ηνπ
ζθάθνπο θαη ε έγγξαθε απνδνρή ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ ιηκέλα.
β. Ζ εμφθιεζε ηπρφλ πξνεγνχκελσλ νθεηιψλ θαη ε θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ 25€ είηε γηα
αλέιθπζε είηε γηα θαζέιθπζε.
γ. Ζ χπαξμε αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ζε ηζρχ.
δ. Ζ πξνζθφκηζε απφ ηνλ πινηνθηήηε, αληηπξφζσπν ή πινίαξρν ηνπ ζθάθνπο Άδεηαο
αλέιθπζεο απφ ηελ Ληκεληθή Αξρή.
Ζ αλέιθπζε ή θαζέιθπζε ζθάθνπο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε γεξαλψλ ηδησηηθήο
εηαηξείαο θαζψο ε Μαξίλα δελ δηαζέηεη δηθνχο ηεο.

3.7 Τπνρξεώζεηο πειαηώλ - ρξεζηώλ ηεο Μαξίλαο

Ο ειιηκεληζκφο, ε κίζζσζε ρψξσλ μεξάο θαη ε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ιηκέλα απφ ηα
ζθάθε, ηα πιεξψκαηα απηψλ ή θαη ηξίηνπο ρξήζηεο, πξνυπνζέηεη ηελ πιήξε γλψζε θαη
αλεπηθχιαθηε απνδνρή φισλ ησλ φξσλ ηνπ Δηδηθνχ Καλνληζκνχ ηεο Μαξίλαο. ινη φζνη
ζπλαιιάζζνληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ή θπθινθνξνχλ ζηνπο ρψξνπο ηεο Μαξίλαο Αιίκνπ
νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο νδεγίεο ή εληνιέο ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ θαη ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα.
Οη πινηνθηήηεο / πινίαξρνη / θπβεξλήηεο θάζε ζθάθνπο ππνρξενχληαη θαηά ην ρξφλν έλαξμεο
ηνπ ειιηκεληζκνχ, αιιά θαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ειιηκεληζκνχ, λα δηαηεξνχλ ηα ζθάθε
αμηφπινα. Δπηπιένλ, νη πινηνθηήηεο / πινίαξρνη / θπβεξλήηεο θάζε ζθάθνπο είλαη ππεχζπλνη
γηα νπνηαδήπνηε πιηθή ή ζσκαηηθή βιάβε πξνθιεζεί απφ ην ζθάθνο ή κε ππαηηηφηεηα ηνπ
ζθάθνπο, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα, ζηα παξαθείκελα ζθάθε, ζηνλ
εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα θαζψο θαη ζε πξφζσπα ή πξάγκαηα
ηξίησλ.
ζνη ειιηκελίδνπλ ζθάθνο ζηελ Μαξίλα Αιίκνπ θαη δελ θαηνηθνχλ κνλίκσο ζηελ Διιάδα
(είηε εκεδαπνί είηε αιινδαπνί) έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα δηνξίδνπλ θαη λα γλσζηνπνηνχλ
εγγξάθσο ζηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα, ηνλ λφκηκν
εθπξφζσπφ ηνπο ζηελ Διιάδα, ππνβάιινληαο ζπγρξφλσο ηελ έγγξαθε απνδνρή απηνχ, κε ηα
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πιήξε ζηνηρεία ηνπ, ηε δηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο θαη ην A.Φ.M. ηνπ. Δπίζεο, έρνπλ
ππνρξέσζε λα ελεκεξψλνπλ γηα θάζε αιιαγή ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ. Σα ζθάθε πνπ δελ
θέξνπλ ηελ Διιεληθή ζεκαία, δηνξίδνπλ αληηπξφζσπν, ππεχζπλν γηα ην ζθάθνο έλαληη ηνπ
ιηκέλα, πνπ έρεη κφληκε θαηνηθία ζηελ Διιάδα.
Πέξαλ ησλ φζσλ νξίδνληαη ζηνλ Γεληθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο Σνπξηζηηθψλ Ληκέλσλ, νη
Πειάηεο έρνπλ επηπιένλ ηελ ππνρξέσζε λα ιακβάλνπλ φια ηα απαξαίηεηα θαη θαηάιιεια
κέηξα ψζηε λα ηεξνχληαη απζηεξά νη ψξεο θνηλήο εζπρίαο, λα απνθεχγεηαη ε ερνξχπαλζε
ηεο Μαξίλαο θαζψο θαη ε δηαηάξαμε ηεο εζπρίαο ησλ επηβαηλφλησλ ζηα ζθάθε πνπ είλαη
ειιηκεληζκέλα ζε απηήλ. Δπηπξφζζεηα, δελ επηηξέπεηαη ε θνιχκβεζε, ην ςάξεκα, νη
θαηαδχζεηο, ε ρξήζε jet ski θαη ε δηεμαγσγή ζαιάζζησλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κέζα
ζηελ ζαιάζζηα δψλε ηεο Μαξίλαο.
Αθφκε, απαγνξεχεηαη ε εθπνκπή ξαληάξ, ξαδηνηειεθσληθψλ θαη ξαδηνηειεγξαθηθψλ
ζεκάησλ απφ ηα ειιηκεληδφκελα ζθάθε θαζψο θαη ε νπνηαδήπνηε ρξήζε, ελαπφζεζε ή
έθζεζε εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ ηεο Μαξίλαο αληηθείκελσλ, πιψλ θαη πιηθψλ πνπ είλαη
επηθίλδπλα ή εχθιεθηα. Δπηπιένλ, δελ επηηξέπεηαη ε θπθινθνξία κεραλνθίλεησλ δηθχθισλ
ζηηο πισηέο πξνβιήηεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα θαη ην «πιχζηκν» ηξνρνθφξσλ ζηνπο ρψξνπο
ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα.
Σνλίδεηαη φηη ε ζχλδεζε ή δηαθνπή ησλ παξνρψλ πξνο ηα ζθάθε γίλεηαη κφλν κεηά απφ
ελεκέξσζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα θαη κφλν απφ ην αξκφδην πξνζσπηθφ απηνχ. Δπηπιένλ,
δελ επηηξέπεηαη ε εγθαηάιεηςε ζηνπο ρψξνπο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα, εηδψλ εμνπιηζκνχ ησλ
ζθαθψλ, φπσο ιρ ζρνηληψλ ή αιπζίδσλ ή άιινπ εμνπιηζκνχ ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα,
θαισδίσλ θαη ζπζθεπψλ ή άιισλ εμαξηεκάησλ παξνρψλ, εξγαιείσλ, ηζηίσλ θιπ. Ο
ηνπξηζηηθφο ιηκέλαο δελ θέξεη θακκία επζχλε γηα ηπρφλ απψιεηα ή θζνξά ησλ αλσηέξσ
εηδψλ, ελψ ν ηδηνθηήηεο επηβαξχλεηαη κε ηπρφλ έμνδα θχιαμεο ή απνκάθξπλζεο απηψλ.
Ζ πφληηζε άγθπξαο ζην ζαιάζζην ρψξν ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα επηηξέπεηαη κφλν ζε
πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο θαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ
ιηκέλα. Αληηζέησο, δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε βεγγαιηθψλ, θσηνβνιίδσλ θαη άιισλ
ππξνηερλεκάησλ εληφο ηνπ ρεξζαίνπ ή ζαιαζζίνπ ρψξνπ ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα θαζψο θαη
ε επέκβαζε, επηδηφξζσζε, βειηίσζε ή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν παξέκβαζε θαη κεηαβνιή ησλ
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα, απφ άηνκα πνπ δελ έρνπλ εηδηθή άδεηα - έγθξηζε απφ
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ηελ Γηεχζπλζε ηεο Μαξίλαο θπξίσο δε γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε βπζκάησλ ή πξφρεηξσλ
ζπλδεζκνινγηψλ γηα ηελ ιήςε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ ηηο θνιψλεο παξνρψλ (pillars).
Δπίζεο, δελ επηηξέπεηαη ε ελαπφζεζε αληηθεηκέλσλ (ξνχρα, πνδήιαηα θιπ) ζηηο θνιψλεο ησλ
παξνρψλ θαζψο θαη ε παξαζθεπή θαγεηψλ ζε εμσηεξηθέο εζηίεο θσηηάο είηε επάλσ ζηα
ζθάθε είηε ζηνπο ρεξζαίνπο ρψξνπο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα. Σέινο, δελ επηηξέπεηαη ε
είζνδνο θαη ε παξακνλή κηθξνπσιεηψλ θαη άιισλ πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ νπνηαδήπνηε
εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα, ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4Ο
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

Ζ Δ.Σ.Α. Α.Δ. δεκνζηεχεη ηνλ Γεληθφ Ηζνινγηζκφ, αιιά θάζε ππνθαηάζηεκα θαηαξηίδεη ηνλ
δηθφ ηνπ. Σα έζνδα ηεο Μαξίλαο Αιίκνπ πξνέξρνληαη απφ ηα δηθαηψκαηα ειιηκεληζκνχ θαη
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη απφ ηα κηζζψκαηα πνπ εηζπξάηηεη απφ ηνπο
παξαρσξεκέλνπο ρψξνπο ηεο Μαξίλαο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εζφδσλ ηεο Μαξίλαο
Αιίκνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ είζπξαμε ησλ δηθαησκάησλ Διιηκεληζκνχ θαη Παξερφκελσλ
Τπεξεζηψλ θαη Δμππεξεηήζεσλ. Αληίζηνηρα, ηα έμνδα ηεο Μαξίλαο αθνξνχλ θπξίσο ηηο
ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ θαη ζπλεξγαηψλ, ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηελ θάιπςε
πάγησλ θαη ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Μαξίλαο θαζψο θαη ηελ ζπληήξεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ
ιηκέλα. Σα έζνδα ηεο Μαξίλαο Αιίκνπ αλέξρνληαη εηεζίσο πεξίπνπ ζηα 4,5εθ. €, ελψ ηα
έμνδά ηεο πεξίπνπ ζηα 2εθ. €.

4.1 Γηθαηώκαηα Διιηκεληζκνύ θαη Παξερόκελσλ Τπεξεζηώλ θαη Δμππεξεηήζεσλ

Σα δηθαηψκαηα ειιηκεληζκνχ θαη παξερφκελσλ εμππεξεηήζεσλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ
ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα Αιίκνπ θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31Α ηνπ
Ν.2160/1993, φπσο απηφο ηζρχεη43.

4.1.1 Σηκνιόγεζε Διιηκεληζκνύ

χκθσλα κε ηνλ Δηδηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο Μαξίλαο Αιίκνπ, ηα ηηκνιφγηα
ειιηκεληζκνχ ζθαθψλ αθνξνχλ αγθπξνβφιηα ησλ ζθαθψλ κε πξπκλνδέηεζε θαη
πξνθαηαβάιινληαη. Σα ζθάθε πνπ ειιηκελίδνληαη ζηε ζαιάζζηα δψλε ηεο Μαξίλαο
ππνρξενχληαη λα θαηαβάιινπλ πξνζεθφλησο θαη εγθαίξσο ηα δηθαηψκαηα ειιηκεληζκνχ πνπ
ηνπο αλαινγνχλ.
Σν πνζφ ρξέσζεο θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Σ.Α. Α.Δ. θαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2160/1993, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη θαη εγθξίλεηαη απφ ην
43

«Ρπζκίζεηο γηα ηνλ Σνπξηζκφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 118/19.7.1993).
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Τπνπξγείν Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο. Δπίζεο, ν Πειάηεο επηβαξχλεηαη θαη κε ην πνζνζηφ
Φ.Π.Α. πνπ αλαινγεί γηα θάζε ππεξεζία, πέξα απφ ηνπο ηπρφλ άιινπο θφξνπο θαη έμνδα
(ιεηηνπξγηθά, δηθαζηηθά ή άιια) ζηα νπνία ζα ππνβιεζεί ε Δ.Σ.Α. Α.Δ., σο ζπλέπεηα ηεο κε
εθπιήξσζεο ή θαη κε πξνζήθνπζαο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ.
Σα δηθαηψκαηα ειιηκεληζκνχ ησλ θαηαπιεφλησλ ζθαθψλ πξνθαηαβάιινληαη κε ηνλ
θαηάπινπ ηνπ ζθάθνπο θαη πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηελ ζπκθσλεζείζα κε ηελ Γηεχζπλζε ηνπ
ιηκέλα ρξνληθή πεξίνδν. Χο πξψηε εκέξα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θαηαβνιήο δηθαησκάησλ
ειιηκεληζκνχ ιακβάλεηαη ππφςε ην απφ ηνπ κεζνλπθηίνπ αξρφκελν εηθνζηηεηξάσξν εληφο
ηνπ νπνίνπ θαηέπιεπζε ην ζθάθνο ζηνλ ηνπξηζηηθφ ιηκέλα.
Οη εκέξεο απνπζίαο ησλ ζθαθψλ απφ ηνλ ιηκέλα πεξηιακβάλνληαη ζηε ζπκθσλεζείζα
ρξέσζε απηψλ γηα ηνλ αληίζηνηρν ρξφλν παξακνλήο, πξνθεηκέλνπ ηα ζθάθε λα δηαηεξνχλ ην
δηθαίσκα ειιηκεληζκνχ ζην ιηκέλα. Ζ ρξέσζε ησλ ζθαθψλ απηψλ δηαθφπηεηαη κφλν ζηελ
πεξίπησζε πνπ εηδνπνηεζεί εγγξάθσο ε Γηεχζπλζε ηνπ ιηκέλα απφ ηνλ ηδηνθηήηε ή ηνλ
θπβεξλήηε ηνπ ζθάθνπο φηη δελ επηζπκνχλ ηε δηαηήξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ειιηκεληζκνχ.
Γηα ηα δηεξρφκελα ζθάθε, ε εκεξήζηα ρξέσζε ηζνχηαη κε ην 1/30 ησλ κεληαίσλ δηθαησκάησλ
ειιηκεληζκνχ ηνπ ζθάθνπο, αλάινγα κε ηα κέηξα κήθνπο απηνχ, πξνζαπμεκέλε θαηά
πνζνζηφ 50% γηα θάζε εκέξα ειιηκεληζκνχ. Αληίζεηα, νιηγφσξνο ειιηκεληζκφο ζθάθνπο
επηβαξχλεηαη κε εκεξήζηα δηθαηψκαηα.
Οη βνεζεηηθνί ιέκβνη (πάθησλεο ή άιια πισηά κέζα) ησλ ειιηκεληδνκέλσλ ζθαθψλ, εθφζνλ
βξίζθνληαη ζην ζαιάζζην ή ρεξζαίν ρψξν ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα,

επηβαξχλνληαη κε

αλάινγα δηθαηψκαηα. ζνλ αθνξά ζηα θαηαθεχγνληα ζηελ καξίλα ζθάθε, ιφγσ θαθνθαηξίαο
απαιιάζζνληαη ηεο θαηαβνιήο ησλ δηθαησκάησλ ειιηκεληζκνχ κέρξη ηεο άξζεο ηνπ
απαγνξεπηηθνχ, ζχκθσλα κε ηηο αλαθνηλψζεηο ηεο αξκφδηαο Ληκεληθήο Αξρήο, ελψ γηα ηελ
πιαγηνδέηεζε ζθάθνπο απαηηείηαη ζρεηηθή

Άδεηα απφ ην Ληκελαξρείν θαη ηηκνινγείηαη

αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ πνπ θαηαιακβάλεη ην εθάζηνηε ζθάθνο.
Ζ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηεο Μαξίλαο Αιίκνπ βαζίδεηαη ζηα κεληαία ηέιε θαη απμάλεηαη
θιηκαθσηά αλάινγα κε ην κήθνο ησλ ζθαθψλ.
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Πην ζπγθεθξηκέλα:
Πίλαθαο 10

Πεγή: Μαπίνα Αλίμος , 2007 εύπεζη ηην 10-7-07 ζηην
http://www.alimos-marina.gr/docs/timologio2007_epagelmatika.pdf
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Πίλαθαο11

Πεγή: Μαπίνα Αλίμος , 2007 εύπεζη ηην 10-7-07 ζηην
http://www.alimos-marina.gr/docs/timologio2007_idiwtika.pdf
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4.1.2 Σηκνιόγεζε Παξερόκελσλ Τπεξεζηώλ

α) Σηκνιφγην Παξνρήο Νεξνχ:
Σν παξερφκελν πξνο ηα ειιηκεληδφκελα ζθάθε λεξφ ρξεψλεηαη αλά θπβηθφ κέηξν (κ3)
ζχκθσλα κε ηα εθάζηνηε ηζρχνληα ηηκνιφγηα ηεο Δ.Τ.Γ.Α.Π. κεηά ησλ ινηπψλ
επηβαξχλζεσλ, πξνζαπμεκέλν θαηά πνζνζηφ 80%.
β) Σηκνιφγην Παξνρήο Ζιεθηξηθνχ Ρεχκαηνο:
Σν παξερφκελν πξνο ηα ειιηκεληδφκελα ζθάθε ειεθηξηθφ ξεχκα, εθηφο απφ ην ηέινο
ζχλδεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηα νγδφληα (80) επξψ, ρξεψλεηαη αλά κνλάδα ρξέσζεο ζχκθσλα
κε ηα εθάζηνηε ηζρχνληα ηηκνιφγηα ηεο Γ.Δ.Ζ. κεηά ησλ ινηπψλ επηβαξχλζεσλ.

4.1.3 Λνηπά ζέκαηα

Σα δηθαηψκαηα ειιηκεληζκνχ πξνθαηαβάιινληαη. Ζ πξνθαηαβνιή απηή αθνξά ηνπιάρηζηνλ
ην πνζφ ηνπ ελφο κεληαίνπ ηηκνινγίνπ ειιηκεληζκνχ. Δπηπιένλ παξέρεηαη ε δηεπθφιπλζε
ψζηε ε πξνθαηαβνιή λα πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ησλ πέληε (5) πξψησλ εκεξψλ θάζε
εκεξνινγηαθνχ κήλα, αιιηψο ν Πειάηεο βαξχλεηαη κε ην λφκηκν ηφθν ππεξεκεξίαο. Δηδηθά,
γηα ηα δηεξρφκελα ζθάθε, ηα δηθαηψκαηα ειιηκεληζκνχ πάληα πξνθαηαβάιινληαη ηελ πξψηε
εκέξα ειιηκεληζκνχ ηνπο.
χκθσλα κε ηηο πκβάζεηο Διιηκεληζκνχ Δπαγγεικαηηθψλ θαη Ηδησηηθψλ θαθψλ, ε
θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο ησλ δηθαησκάησλ ειιηκεληζκνχ πέξαλ ησλ ηξηψλ (3) κελψλ γηα
επαγγεικαηηθφ ζθάθνο θαη πέξαλ ησλ δχν (2) κελψλ γηα ηδησηηθφ ζθάθνο, παξέρεη ηελ
δπλαηφηεηα ζηελ Μαξίλα Αιίκνπ, λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαη εθηφο ησλ άιισλ
θπξψζεσλ πνπ κπνξεί λα πξνβιέπνληαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, λα ζεσξήζεη απζαίξεηε ηελ
πεξαηηέξσ παξακνλή ηνπ ζθάθνπο ζηελ Μαξίλα, κε απνηέιεζκα ηελ θαηαβνιή απφ ηνλ
Πειάηε, γηα θάζε εκέξα ηεο πεξαηηέξσ παξακνλήο ηνπ ζθάθνπο θαη κέρξη νξηζηηθήο
απνκάθξπλζεο απφ ηνλ ηνπξηζηηθφ ιηκέλα, σο εχινγε απνδεκίσζε ρξήζεο πνζνχ πνπ
ηζνχηαη κε ην 1/30 ηνπ ηειεπηαίνπ κεληαίνπ ηηκνινγίνπ ειιηκεληζκνχ ηνπ ζθάθνπο,
πξνζαπμεκέλν θαηά 50% σο πνηληθή ξήηξα γηα ηα επαγγεικαηηθά ζθάθε θαη πνζνχ πνπ
ηζνχηαη κε ην 1/10 ηνπ ηειεπηαίνπ κεληαίνπ ηηκνινγίνπ ειιηκεληζκνχ ηνπ ζθάθνπο γηα
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ηδησηηθά ζθάθε, ρσξίο λα απνθιείεηαη θαη ε απαγφξεπζε ηνπ απφπινπ ηνπ ζθάθνπο ή ησλ
ζθαθψλ ηνπ νθεηιέηε – ππφρξενπ, θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
ε πεξίπησζε πξνθαηαβνιήο δηθαησκάησλ ειιηκεληζκνχ γηα δψδεθα (12) κήλεο γίλεηαη
έθπησζε 5%, ελψ γηα πέληε έσο επηά κήλεο (5 - 7) γίλεηαη έθπησζε 2%. Ο θνξέαο
δηαρείξηζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα έρεη ην δηθαίσκα λα θαζνξίδεη, ηξνπνπνηεί θαη
αλαπξνζαξκφδεη ειεχζεξα ηα ηηκνιφγηα ηνπ δηθαηψκαηνο ειιηκεληζκνχ, ησλ παξερνκέλσλ
απφ ηνλ ηνπξηζηηθφ ιηκέλα ππεξεζηψλ θαη εμππεξεηήζεσλ, θαζψο θαη φια ηα πνζά θαη ηα
πνζνζηά, πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην λφκν.

4.2 Γηαδηθαζία είζπξαμεο νθεηιώλ

Αλ θαη ε θαηαβνιή ησλ ηειψλ γίλεηαη πξνθαηαβνιηθά, δελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο φπνπ
παξαηεξείηαη θαζπζηέξεζε ζηηο πιεξσκέο ησλ νθεηιψλ (ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ νθεηιψλ
αλέξρεηαη ζήκεξα ζηα 4 εθ € πεξίπνπ). Μέρξη ην 2002 γηα ηνλ απφπινπ ζθάθνπο απφ ηελ
Μαξίλα, ήηαλ απαξαίηεηε ε έθδνζε άδεηαο απφ ην Ληκελαξρείν ε νπνία θαη δίλνληαλ κφλν
θαηφπηλ παξαιαβήο Βεβαίσζεο απφ ηελ Μαξίλα γηα ηελ κε χπαξμε νθεηιψλ ηνπ ελ ιφγσ
πειάηε πξνο απηήλ. Απηφ απνηεινχζε κέρξη ηελ θαηάξγεζή ηνπ, ηζρπξφ κνριφ πίεζεο ηεο
Μαξίλαο Αιίκνπ γηα ηελ είζπξαμε ησλ νθεηιψλ ησλ πειαηψλ ηεο.
ήκεξα, ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ είζπξαμε ησλ νθεηιψλ ησλ πειαηψλ έλαληη
ηεο Μαξίλαο Αιίκνπ είλαη ε αθφινπζε:
α) Σειεθσληθή φριεζε.
β) Απνζηνιή πξψηεο επηζηνιήο φριεζεο κε courier.
γ) Απνζηνιή δεχηεξεο επηζηνιήο φριεζεο κε ελεκέξσζε φηη ζα πξνβνχλ ζε θάζε λφκηκε
δηαδηθαζία γηα ηελ είζπξαμε ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ.
δ) Ο Γηθεγφξνο απφ ηε Γηεχζπλζε Ννκηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Δ.Σ.Α. Α.Δ. ζπγθεληξψλεη φια
ηα έγγξαθα γηα θάζε πειάηε μερσξηζηά (θαξηέιεο, επηζηνιέο) θαη απεπζχλεηαη ζην
Πξσηνδηθείν Πεηξαηά, κε ελεκέξσζε ηνπ πειάηε, γηα ιήςε κέηξσλ απαγφξεπζεο ηνπ
απφπινπ.
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Σν ηέηαξην βήκα απνηειεί ζήκεξα ηζρπξφηαην κνριφ πίεζεο γηα ηελ είζπξαμε ησλ νθεηιψλ
ησλ πειαηψλ ηεο Μαξίλαο θαζψο κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κφιηο 7 κελψλ ε Μαξίλα
Αιίκνπ θαηφξζσζε λα εηζπξάμεη 1 εθ € παιαηψλ νθεηιψλ.

4.3 Γηαδηθαζία πξνκεζεηώλ

Γηα ηελ παξαγγειία πξνκεζεηψλ κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ ηαθηηθψλ ή εθηάθησλ αλαγθψλ
ηεο Μαξίλαο Αιίκνπ, αθνινπζείηαη ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. ζνλ αθνξά ζηηο ηαθηηθέο
πξνκήζεηεο, δίδεηαη θάζε κήλα Πξνέγθξηζε απφ ηελ Γηεχζπλζε Δθκεηάιιεπζεο ηεο Δ.Σ.Α.
Α.Δ. γηα θάζε θαηεγνξία πιηθψλ. ζνλ αθνξά ζηα έθηαθηα έμνδα, ε Μαξίλα βάζεη απφθαζεο
ηεο Δ.Σ.Α. Α.Δ. έρεη ην δηθαίσκα δηελέξγεηαο δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 1.000 € (ρσξίο
Φ.Π.Α.) αλά κήλα κε ηνλ πεξηνξηζκφ φηη θάζε ηηκνιφγην δελ ζα μεπεξλά ην χςνο ησλ 100 €
(ρσξίο Φ.Π.Α.) αλά κήλα. Γηα ηελ δηελέξγεηα εθηάθησλ δαπαλψλ δίδεηαη πξνθνξηθή εληνιή
γηα έγθξηζε θαη ζηε ζπλέρεηα, απνζηέιιεηαη ε πξνζθνξά σο γελνκέλε δαπάλε θαηφπηλ
πξνθνξηθήο έγθξηζεο.
Γηα δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 300 € (ρσξίο Φ.Π.Α.) δελ απαηηείηαη ε ζπγθέληξσζε
πξνζθνξψλ, ελψ γηα δαπάλεο άλσ ηνπ πνζνχ ησλ 300 € (ρσξίο Φ.Π.Α.) απαηηείηαη ε ιήςε
ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ πξνζθνξψλ. Δηδηθφηεξα, γηα κεγάιεο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ αλαπιάζεηο ή
εγθαηαζηάζεηο δηθηχνπ δηαλνκήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απαηηείηαη έγθξηζε απφ ην Σερληθφ
Σκήκα ηεο Δ.Σ.Α. Α.Δ.

4.4 Γεκνηηθά ηέιε

Μνλαδηθή παξνρή ηνπ Γήκνπ πξνο ηελ Μαξίλα Αιίκνπ απνηειεί ην απνξξηκκαηνθφξν φρεκα
γηα ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ απφ ηνπο θάδνπο ηεο Μαξίλαο. Σα ηέιε θαζαξηφηεηαο
θαη ειεθηξνθσηηζκνχ θαζψο θαη ηα δεκνηηθά ηέιε πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ Μαξίλα, δελ
εηζπξάηηνληαη απφ ηελ Γ.Δ.Ζ., αιιά θαηαβάιινληαη απεπζείαο ζην Γήκν. Ζ δηαδηθαζία
θαηαβνιήο ησλ ηειψλ απηψλ, είλαη πνιχ ρξνλνβφξα θαζψο απνηειεί ζπλήζεο πξαθηηθή ε
θαηαβνιή κφλν ηνπ 75% ησλ ηειψλ θαηφπηλ δηθαζηηθήο πξνζθπγήο ηεο Μαξίλαο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5Ο
ΘΔΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

5.1 Μέηξα Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο ησλ θαθώλ θαη ησλ Υξεζηώλ ηνπ Ληκέλα

ηελ Μαξίλα Αιίκνπ είλαη ζε ηζρχ, εγθεθξηκέλν απφ ην Ληκελαξρείν, ρέδην Έθηαθηεο
Αλάγθεο Αληηκεηψπηζεο Πεξηζηαηηθνχ Θαιάζζηαο Ρχπαλζεο. θνπφο ηεο χπαξμεο θαη
εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ Έθηαθηεο Αλάγθεο (Contingency Plan) είλαη ε πξνδηαγξαθή
δηαδηθαζηψλ έγθαηξεο θαη απνηειεζκαηηθήο θηλεηνπνίεζεο ηνπ δηαηηζέκελνπ πξνζσπηθνχ,
ψζηε ζε θάζε πεξίπησζε ξχπαλζεο ή ελδερφκελνπ θηλδχλνπ ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο θαη ησλ
αθηψλ απφ πεηξειαηνεηδή ή άιιν ξππαληή (π.ρ. απνξξίκκαηα), λα αλαιεθζνχλ νη
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ εμνπδεηέξσζε ησλ δπζκελψλ επηπηψζεψλ ηεο θαη λα
δηαζθαιηζηνχλ ηα ζπκθέξνληα ησλ πνιηηψλ ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο.
χκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Π.Γ. 55/9844 ζε πεξίπησζε ξχπαλζεο ή πηζαλνχ θηλδχλνπ
πξφθιεζεο απηήο, ν πξντζηάκελνο ή δηεπζπληήο ηεο εγθαηάζηαζεο ππνρξενχληαη λα
αλαθέξνπλ ακέζσο ην πεξηζηαηηθφ ζηελ αξκφδηα Ληκεληθή Αξρή ή ζην Τπνπξγείν Δκπνξηθήο
Ναπηηιίαο θαη λα ιάβνπλ άκεζα θάζε πξφζθνξν κέηξν γηα ηελ απνηξνπή, πεξηνξηζκφ θαη
αληηκεηψπηζε ηεο ξχπαλζεο ελεξγψληαο ζχκθσλα κε ηα πθηζηάκελα ζρέδηα αληηκεηψπηζεο
ξχπαλζεο.
Σν ρέδην απηφ, πξνβιέπεη ηελ θαηάιιειε νξγάλσζε γηα απηνδχλακε αληηκεηψπηζε ησλ
πηζαλφηεξσλ πεξηζηαηηθψλ ξχπαλζεο απφ δηαθπγή πεηξειαίνπ ζηε ζάιαζζα (most likely spil
scenario) φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην Κεθ. 2 ηνπ ΠΓ. 11/200245. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε
αληηκεηψπηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ απηψλ, ην ρέδην Έθηαθηεο Αλάγθεο Αληηκεηψπηζεο
Πεξηζηαηηθνχ Θαιάζζηαο Ρχπαλζεο, πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ηαθηηθψλ γπκλαζίσλ.
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Π.Γ. 55/98 «Πξνζηαζία ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο» (Φ.Δ.Κ Α' 58)
ΠΓ. 11/2002 «Δζληθφ ρέδην Έθηαθηεο Αλάγθεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ ξχπαλζεο απφ
πεηξέιαην θαη άιιεο επηβιαβείο νπζίεο» (ΦΔΚ 6 Α/02)
45
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Δπηπξφζζεηα, ε Μαξίλα Αιίκνπ δηαζέηεη ηα κέζα θαη ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα πξνιεπηηθά
κέηξα θχιαμεο θαη πξνζηαζίαο ησλ ζθαθψλ θαζψο θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ιηκέλα γηα
ηελ πξφιεςε, απνηξνπή, θαη αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ θαη αηπρεκάησλ θαζψο θαη δηάζσζε
αηφκσλ θαη πιηθψλ αγαζψλ πνπ βξίζθνληαη θαη θηλνχληαη ζηε ρεξζαία θαη ζαιάζζηα δψλε
απηνχ. πγθεθξηκέλα, γηα ηελ θχιαμε ηνπ ρψξνπ ε Μαξίλα δηαζέηεη ηξία θπιάθηα κε
πξνζσπηθφ ηδησηηθήο εηαηξείαο θχιαμεο, ελψ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ, ε Μαξίλα
είλαη εμνπιηζκέλε κε ππξνζβεζηηθνχο θξνπλνχο, ππξνζβεζηηθέο θσιηέο, εηδηθνχο ζσιήλεο
θαη ιάζηηρα θαζψο θαη κία ιάληδα ζε πεξίπησζε πνπ θαηαζηεί αλάγθε απνκάθξπλζεο
θάπνηνπ ζθάθνπο ιφγσ έθξεμεο ππξθαγηάο ζε απηφ ή βχζηζήο ηνπ.
Ο θνξέαο δηαρείξηζεο ηαπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα δελ θέξεη θακκία επζχλε γηα ηπρφλ ζσκαηηθέο
βιάβεο ηνπ Πειάηε θαη ησλ πξνζηεζέλησλ απηνχ, ησλ κειψλ ηνπ πιεξψκαηνο ησλ
επηβαηλφλησλ θαη επηζθεπηψλ ηνπ ζθάθνπο αιιά θαη ησλ ρξεζηψλ γεληθφηεξα ηνπ
ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα, αιιά νχηε θαη γηα θάζε βιάβε, δεκία ή απψιεηα ηνπ ηδίνπ ηνπ ζθάθνπο,
ησλ παξαξηεκάησλ θαη ζπζηαηηθψλ ηνπ ή πεξηνπζηαθψλ αγαζψλ ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ
ηφζν πάλσ ζην ζθάθνο φζν θαη ζε θάζε ρψξν (ρεξζαίν ή ζαιάζζην) ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απηνθηλήησλ ή άιισλ νρεκάησλ απφ νπνηαδήπνηε αηηία. Σελ
απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ παξαπάλσ, θέξεη ν Πειάηεο.
ε πεξίπησζε δηάπξαμεο αδηθήκαηνο ή πξφθιεζεο αηηπρήκαηνο, ππξθαγηάο, ξχπαλζεο,
ζχγθξνπζεο, πξφζθξνπζεο, κε ή ρσξίο πιηθέο δεκηέο ή ζσκαηηθέο βιάβεο, εληφο ηνπ
ζαιάζζηνπ ή ρεξζαίνπ ρψξνπ ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα έρνπλ πιήξε εθαξκνγή νη ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο πεξί ιεηηνπξγίαο ησλ ιηκέλσλ απαγνξεχνληαο ηνλ απφπινπ ησλ εκπιαθέλησλ
ζθαθψλ θαη πξνζψπσλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ λνκίκσλ δηαηππψζεσλ. Δθηφο απφ ηηο
αλσηέξσ θπξψζεηο, ν ηνπξηζηηθφο ιηκέλαο δηαηεξεί αμίσζε απνδεκίσζεο γηα θάζε ζεηηθή ή
απνζεηηθή δεκηά πνπ ππέζηε θαη πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο πξναλαθεξζείζεο πξάμεηο.

5.2 Μέηξα Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο- Γηαρείξηζε Απνβιήησλ

Οη Πειάηεο - Υξήζηεο ηνπ ζαιάζζηνπ θαη ρεξζαίνπ ρψξνπ ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα έρνπλ
ππνρξέσζε λα ηεξνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ηδηαίηεξα λα κεξηκλνχλ γηα ηελ απνθπγή ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο θαη ησλ
104

αθηψλ απφ πεηξέιαην, πεηξειαηνεηδή κείγκαηα, επηβιαβείο νπζίεο ή κείγκαηα δπηψλ θαη
πάζεο θχζεσο απφβιεηα, ιχκαηα θαη απνξξίκκαηα.
Ζ Μαξίλα Αιίκνπ δηαζέηεη ρέδην Αληηκεηψπηζεο Θαιάζζηαο Ρχπαλζεο ην νπνίν έρεη ζθνπφ
ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ζε πεξίπησζε πνπ γηα
νπνηνδήπνηε ιφγν πξνθιεζεί ζαιάζζηα ξχπαλζε. Δπίζεο δηαζέηεη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ
θαηαπνιέκεζεο ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο (πισηφ θξάγκα, απνξξνθεηηθά πιηθά θιπ) ηα νπνία
ρξεζηκνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην ελ ιφγσ ρέδην.
Ζ παξαιαβή θαη δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ θαη απνξξηκκάησλ θάζε είδνπο γίλεηαη κε βάζε
ην Δγθεθξηκέλν ρέδην Παξαιαβήο θαη Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ, ην νπνίν αθνξά ζηα νηθηαθά
θαη κε απνξξίκκαηα, ζηα βηνινγηθά θαη ειαηψδε θαηάινηπα ησλ ζθαθψλ θαη ζηα απφβιεηα
ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα. Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ε Μαξίλα Αιίκνπ δηαζέηεη
δεμακελέο παξαιαβήο θαη δηαρείξηζεο πεηξειαηνεηδψλ θαηαινίπσλ, ρξεζηκνπνηνπκέλσλ
ιηπαληειαίσλ θαη απνξξηκκάησλ θαζψο επίζεο θαη εμνπιηζκφ πξφιεςεο θαη θαηαπνιέκεζεο
ηεο ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο απφ πεηξειαηνεηδή.
ηα ζθάθε πνπ δελ δηαζέηνπλ δεμακελέο ζπγθξάηεζεο ιπκάησλ, δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε θαη
ιεηηνπξγία κέζα ζηνλ ηνπξηζηηθφ ιηκέλα ησλ ηνπαιεηψλ, απνρεηεχζεσλ, πιπληεξίσλ ξνχρσλ
θαη πηάησλ, ην πιχζηκν ζηηο θνπδίλεο, ηα ληνπο θαη ινπηξά. Δπηπιένλ, δελ επηηξέπεηαη ε
απφξξηςε ζηνλ ζαιάζζην θαη ρεξζαίν ρψξν ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα αληηθεηκέλσλ θαη πγξψλ
πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ θάζε είδνπο ξχπαλζε ή κφιπλζε φπσο π.ρ. έξκα,
πεηξειαηνεηδή, απνξξίκκαηα, απφβιεηα, απνρεηεχζεηο πιπληεξίσλ, απνξξππαληηθά θιπ.
Σα ζθάθε πνπ θαηαπιένπλ ζηνλ ηνπξηζηηθφ ιηκέλα ππνρξενχληαη λα ελεκεξψλνπλ ηα
αξκφδηα φξγαλα ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα γηα ηελ χπαξμε απνβιήησλ θαη απνξξηκκάησλ θαη
ηελ αλάγθε απνθνκηδήο απηψλ. Καηά ηελ δηάξθεηα ειιηκεληζκνχ ηνπο, ηα ζθάθε πξέπεη λα
έρνπλ ηα απνξξίκκαηά ηνπο εληφο ησλ δνρείσλ απνξξηκκάησλ εξκεηηθά θιεηζκέλσλ, ή ζε
ζάθνπο απφ ζπλζεηηθή χιε θαιά αζθαιηζκέλνπο. Δπίζεο, απφζεζε απφ ζθάθνο
απνξξηκκάησλ κεγάινπ φγθνπ θαη ηχπνπ, πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνπο, απφ
ηελ Γηεχζπλζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα, δηαζέζηκνπο θάδνπο, επηβαξχλεηαη κε ην αληίζηνηρν
θφζηνο απνθνκηδήο ηνπο. Ζ Γηεχζπλζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα κεξηκλά γηα ηελ ηαθηηθή
απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ θαζεκεξηλή θαζαξηφηεηα ησλ
ρεξζαίσλ ρψξσλ, ησλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηεο ζαιάζζηαο δψλεο ηνπ ιηκέλα.
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Δπηπιένλ, θαηά ηνλ εθνδηαζκφ ησλ ζθαθψλ κε θαχζηκα ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη απζηεξά
φιεο νη πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη απνθπγήο ξχπαλζεο ηνπ ρεξζαίνπ θαη ζαιάζζηνπ
ρψξνπ, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο εζληθνχο θαη δηεζλείο θαλνληζκνχο
θαη απφ ηνλ θνξέα δηαρείξηζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα.
H πξφθιεζε ξχπαλζεο ζηνλ ηνπξηζηηθφ ιηκέλα κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, ζπλεπάγεηαη ηελ άλεπ
φξσλ ππνρξέσζε θάιπςεο (απνδεκίσζεο) ησλ εμφδσλ απνξξχπαλζεο εθείλνπ πνπ
πξνθάιεζε ηελ ξχπαλζε.
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6.1 Δθηίκεζε ησλ θξίζηκσλ παξακέηξσλ εζσηεξηθνύ ραξαθηήξα ηνπ επηρεηξεζηαθνύ
πεξηβάιινληνο ηεο Μαξίλαο Αιίκνπ.

Βάζεη ησλ φζσλ έρνπλ αλαθεξζεί, είλαη δπλαηή ε εθηίκεζε ησλ «ηζρπξψλ» θαη «αδπλάησλ»
ζεκείσλ ηεο Μαξίλαο πνπ απνηεινχλ ηηο θξίζηκεο παξακέηξνπο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο
πεξηβάιινληνο.
ηα Ιζσςπά ζημεία ηεο Μαξίλαο Αιίκνπ ζπγθαηαιέγνληαη ε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε θαζψο
βξίζθεηαη ζε αζθαιή λεξά θαη απέρεη ειάρηζηα απφ ηα λεζηά ηνπ Αξγνζαξσληθνχ, ν κεγάινο
αξηζκφο ζθαθψλ πνπ κπνξεί λα θηινμελήζεη, ην απνθιεηζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα ειιηκεληζκνχ
επαγγεικαηηθψλ ζθαθψλ, θαζψο θαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ηεο. Δμίζνπ ζεκαληηθφ
παξάγνληα απνηειεί ε χπαξμε κεγάιεο ηνπηθήο αγνξάο ζε πνιχ κηθξή απφζηαζε απφ ηελ
Μαξίλα, ε εχθνιε πξφζβαζε πξνο ηα αζηηθά θέληξα θαη ε εγγχηεηα ζε νξγαλσκέλεο θαη
ειεχζεξεο παξαιίεο.
Χο Αδύναηα ζημεία ηεο Μαξίλαο ζα κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ ε ρακειή πνηφηεηα ησλ
ρψξσλ πγηεηλήο θαη ε ερνξχπαλζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ ιεηηνπξγία λπρηεξηλνχ θέληξνπ
δηαζθέδαζεο εληφο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα.

6.2 Πξνηάζεηο

Απφ ηα παξαπάλσ, δηαπηζηψλνπκε φηη ε Μαξίλα Αιίκνπ απνηειεί ηελ κεγαιχηεξε καξίλα ηεο
Διιάδαο, αιιά θαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο καξίλεο ηεο Μεζνγείνπ. Πξνζειθχεη κεγάιν
αξηζκφ ζθαθψλ αλαςπρήο θαη ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, αιιά θαη
ηεο ρψξαο γεληθφηεξα. Καζψο ε αγνξά ησλ ζθαθψλ αλαςπρήο εκθαλίδεη αλνδηθή πνξεία, ε
δήηεζε ζέζεσλ ειιηκεληζκνχ δηαξθψο απμάλεηαη θαη ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ καξίλσλ
εληείλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν.
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Πξνθεηκέλνπ ε Μαξίλα Αιίκνπ λα δηαηεξήζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο, απαηηείηαη ε
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, αιιά θαη ε πξνζζήθε λέσλ. Πξνο ηελ
θαηεχζπλζε απηή ζα κπνξνχζαλ λα πξνηαζνχλ ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ δηθηχνπ
ειεθηξνδφηεζεο θαη πδξνδφηεζεο θαη ε έθδνζε θαη πψιεζε πξνπιεξσκέλσλ θαξηψλ γηα ηελ
ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ, ε αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ
πγηεηλήο θαζψο θαη ε απνκάθξπλζε ηνπ λπρηεξηλνχ θέληξνπ δηαζθέδαζεο απφ ηνλ ρψξν ηεο
Μαξίλαο. Δπηπξφζζεηεο πξνηάζεηο ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ε δεκηνπξγία θαηάιιειεο
ππνδνκήο γηα ηε ζχλδεζε κε ην δηαδίθηπν, ε ηνπνζέηεζε κεραλεκάησλ ησλ ηξαπεδψλ γηα
απηφκαηε αλάιεςε ρξεκάησλ, ε αγνξά θαη εθκίζζσζε γεξαλψλ αλέιθπζεο/ θαζέιθπζεο
ζθαθψλ, αιιά θαη ε δεκηνπξγία ζηαζκνχ πξψησλ βνεζεηψλ εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ ηνπξηζηηθνχ
ιηκέλα.
Γηα ηελ πεξαηηέξσ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ ηεο Μαξίλαο ζα κπνξνχζε λα
πξνηαζεί ε δεκηνπξγία θαηαζηεκάησλ, φπσο mini-market εληφο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα
παξαρσξψληαο ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ειεχζεξσλ ρψξσλ ηεο Μαξίλαο ζε ηξίηνπο. Σέινο, ε
δεκηνπξγία γξαθείσλ ησλ εηαηξεηψλ ζθαθψλ αλαςπρήο εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ ηνπξηζηηθνχ
ιηκέλα θαζψο θαη ε δεκηνπξγία ελφο εμεηδηθεπκέλνπ γξαθείνπ παξνρήο ηνπξηζηηθψλ
πιεξνθνξηψλ ζα πξνζέιθπαλ πεξηζζφηεξνπο πειάηεο θαη ζα ζπλέβαιιαλ ζηελ ηνπηθή, αιιά
θαη εζληθή ηνπξηζηηθή αλάπηπμε.
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Απφ ηελ αλάπηπμε πνπ πξνεγήζεθε γηα ηελ δηνίθεζε – δηαρείξηζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ,
αιιά θαη γηα ηελ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ελφο λένπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα, δηαπηζηψλεηαη φηη
ζηα ζέκαηα απηά εκπιέθνληαη πνιινί δεκφζηνη θνξείο ιφγσ ηνπ πνιπδηάζηαηνπ ραξαθηήξα
ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ. Γπζηπρψο, παξά ηηο αμηφινγεο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ ήδε
θαηαβιεζεί πξνο ηνλ ηνκέα απηφ, ππάξρνπλ αθφκε πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο παξαηεξείηαη
πνιπδηάζπαζε αξκνδηνηήησλ γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί δπζθνιίεο θαη θαζπζηεξήζεηο ζηελ
νινθιήξσζε ηεο δεκηνπξγίαο ελφο λένπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα. ηα ζεκεία απηά, ζα πξέπεη λα
δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή απφ λνκνζεηηθήο πιεπξάο, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε ζπλεξγαζία
κεηαμχ ησλ αξκφδησλ θνξέσλ γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ.
Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δχν πεξηπηψζεσλ ηεο Μαξίλαο Γιπθάδαο θαη ηεο Μαξίλαο Αιίκνπ
δηαπηζηψζεθε φηη ε ιεηηνπξγία ηνπο δηέπεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηνλ, θνηλφ γηα φινπο ηνπο
ηνπξηζηηθνχο ιηκέλεο, Γεληθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο Σνπξηζηηθψλ Ληκέλσλ (Κ.Τ.Α.
Σ/9803/16-9-2003) πνπ ξπζκίδεη βαζηθά ζέκαηα, αιιά θαη απφ ηνπο Δηδηθνχο Καλνληζκνχο
Λεηηνπξγίαο ησλ ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ πνπ απνηεινχλ εμεηδίθεπζε ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ.
Οη δηαθνξέο πνπ εληνπίδνληαη κεηαμχ ησλ δχν απηψλ Μαξηλψλ αθνξνχλ πξσηίζησο ζηηο
παξερφκελεο ππεξεζίεο, ζηελ δηάξζξσζε ηεο Γηνίθεζεο ησλ καξίλσλ, αιιά θαη ζηελ
ηηκνινγηαθή πνιηηηθή πνπ εθαξκφδνπλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, ε Μαξίλα Αιίκνπ πξνζθέξεη
πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο θαη ζε θαιχηεξε πνηφηεηα απφ ηελ Μαξίλα Γιπθάδαο. ζνλ αθνξά
ζηελ δηνηθεηηθή δνκή, απηή εκθαλίδεηαη ζηελ Μαξίλα Αιίκνπ ζε πιήξε αλάπηπμε φπσο θαη
ζε θάζε Οξγαληζκφ, ζε αληίζεζε κε ηελ Γηεχζπλζε ηεο Μαξίλαο Γιπθάδαο ε νπνία απνηειεί
ηκήκα ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ Γήκνπ θαη δηαζέηεη κηθξφ αξηζκφ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη
απνθιεηζηηθά ζηελ Μαξίλα. Αλαθνξηθά κε ηα ηηκνιφγηα ειιηκεληζκνχ, παξφιν πνπ ν ηξφπνο
ππνινγηζκνχ ηνπο είλαη θνηλφο, ζπγθξίλνληάο ηα παξαηεξνχκε ηεξάζηηεο απνθιίζεηο (ε
Μαξίλα Αιίκνπ έρεη ππεξδηπιάζηεο ρξεψζεηο). Οη απνθιίζεηο απηέο, αηηηνινγνχληαη σο έλα
βαζκφ απφ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνηθηιία ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ε
Μαξίλα Αιίκνπ, αιιά θαη απφ ην γεγνλφο φηη ε Μαξίλα Γιπθάδαο ιφγσ ηνπ δεκνζίνπ

109

ραξαθηήξα ηεο δελ έρεη σο ζηφρν ηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο, αιιά ηελ κεγηζηνπνίεζε
ηεο δεκφζηαο σθέιεηαο. Χζηφζν, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε ιεηηνπξγία θαη ησλ δχν
Μαξίλσλ απνθέξεη εηεζίσο πςειά θέξδε.
Αλεμάξηεηα απφ ηα «Ιζσςπά» θαη ηα «Αδύναηα» ζεκεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην εζσηεξηθφ
πεξηβάιινλ ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ νη Μαξίλεο, ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ είλαη θνηλφ γηα
φιεο. ήκεξα, ν ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο εκθαλίδεη απμαλφκελν ξπζκφ αλάπηπμεο παγθνζκίσο,
παξέρνληαο ζεκαληηθέο επθαηξίεο αλάπηπμεο ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ ηεο ρψξαο.
ηηο «Απειλέρ» πνπ εκθαλίδνληαη γηα ηηο ειιεληθέο καξίλεο, πεξηιακβάλεηαη ε δεκηνπξγία
λέσλ ζχγρξνλσλ καξίλσλ ζην εμσηεξηθφ, αιιά θαη ε πξνβνιή ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ
μέλσλ ρσξψλ κε απνηέιεζκα ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ καξίλσλ λα εληείλεηαη δηεζλψο.
Καηά ζπλέπεηα, απνηειεί θνηλφ ζηφρν ησλ ειιεληθψλ καξίλσλ ε πεξαηηέξσ αλαβάζκηζή ηνπο
γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο. Αλεμάξηεηα απφ ηνλ θνξέα δηαρείξηζεο, νη
ηνπξηζηηθνί ιηκέλεο ζα πξέπεη λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ ήδε παξερφκελσλ ππεξεζηψλ
θαη λα πξνζζέζνπλ λέεο, Απηφ, κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ θαηάιιειε αμηνπνίεζε ησλ
επθαηξηψλ πνπ ηνπο παξνπζηάδνληαη.
Χο «Δςκαιπίερ» πξνβάιινπλ ε έκθαζε πνπ δίλεηαη ζήκεξα ζηελ ηνπξηζηηθή πνιηηηθή, αιιά
θαη ζηελ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο γηα ηελ δηαθνξνπνίεζε θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ
ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο ρψξαο κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο θαη αλάδεημεο ησλ ζπγθξηηηθψλ
πιενλεθηεκάησλ ηεο Διιάδαο, θαζψο θαη κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλαβάζκηζεο εηδηθψλ
ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ησλ καξίλσλ. Δπηπιένλ, πξνσζείηαη ε
ζεζκνζέηεζε ηνπ Δηδηθνχ Υσξνηαμηθνχ Πιαηζίνπ γηα ηνλ Σνπξηζκφ θαη απμάλνληαη νη πφξνη
γηα ηελ Σνπξηζηηθή Αλάπηπμε. Σέινο, ζχκθσλα κε ηνλ πξφζθαην Νφκν 3389/2005 (Φ.Δ.Κ.
232/22-9-05) νη πκπξάμεηο Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ κία
πξφζζεηε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη εθκεηάιιεπζε ησλ καξίλσλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη πέξα απφ ηελ αλαβάζκηζε ησλ καξίλσλ, απαηηείηαη ε πξνβνιή απηψλ ζηα
κέζα ελεκέξσζεο θαη ζην δηαδίθηπν.
Δμίζνπ ζεκαληηθή θξίλεηαη θαη ε αλάδεημε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ρψξαο
κέζσ ηεο πξνβνιήο ηεο ηνπξηζηηθήο θαη ηζηνξηθήο ζεκαζίαο ησλ ειιεληθψλ ζαιαζζψλ θαη
λεζηψλ. εκαληηθή ζα πξέπεη λα είλαη ζηνλ ηνκέα απηφ ε ζπκβνιή ηνπ Τπνπξγείνπ
Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο ζε επίπεδν Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο, αιιά θαη ηεο Σνπηθήο
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Απηνδηνίθεζεο πνπ γλσξίδεη θαιχηεξα ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα θάζε πεξηνρήο. Ζ
Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ζα πξέπεη λα δψζεη έκθαζε ζε ζέκαηα ηνπηθήο ππφζεζεο, φπσο ε
θαζαξηφηεηα θαη ε δεκηνπξγία γξαθείσλ παξνρήο ηνπξηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη γεληθά λα
εληζρχζεη κε θάζε κέζν ηελ ηνπξηζηηθή εηθφλα ηνπ ηφπνπ.
πκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ν ζρεδηαζκφο θαηάιιεισλ πνιηηηθψλ απφ ηελ
Κεληξηθή Κπβέξλεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηαιπηηθή ζπκβνιή ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
θαη ηελ δπλακηθή επηρεηξεκαηηθή ιεηηνπξγία, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηελ θηλεηήξηα δχλακε
γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ ζηε ρψξα καο πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ πεξαηηέξσ
νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηεο Διιάδαο.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1: Οηθνλνκηθά ηνηρεία
Πίλαθαο 1: Πξνβιέςεηο Δηζεξρόκελνπ Σνπξηζκνύ
Γηεζλείο Σνπξηζηηθέο Αθίμεηο θαηά Πεξηνρή Τπνδνρήο (000.000)
ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ
ΤΝΟΛΟ
ΑΦΡΗΚΖ
ΑΜΔΡΗΚΖ
ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ
ΑΗΑ
ΔΤΡΧΠΖ
ΜΔΖ ΑΝΑΣΟΛΖ
ΝΟΣΗΑ ΑΗΑ
Intraregional
Long – Haul

1985
327.1
9.7
64.3
31.1

1990
457.2
15.0
92.8
54.6

1995
565.4
20.2
108.9
81.4

2000
667.7
27.4
130.2
92.9

2010
1,006.4
47.0
190.4
195.2

2020
1,561.1
77.3
282.3
397.2

212.0
7.5
2.5
266.3
60.8

282.7
9.0
3.2
377.5
79.8

338.4
12.4
4.2
464.1
101.3

393.4
18.3
5.5
544.1
123.7

527.3
35.9
10.6
790.9
215.5

717.0
68.5
18.8
1,183.3
377.9

MEΡΗΓΗΟ ΑΓΟΡΑ (%)
ΤΝΟΛΟ
ΑΦΡΗΚΖ
ΑΜΔΡΗΚΖ
ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ
ΑΗΑ
ΔΤΡΧΠΖ
ΜΔΖ ΑΝΑΣΟΛΖ
ΝΟΣΗΑ ΑΗΑ
Intraregional
Long – Haul

100
3.0
19.7
9.5

100
3.3
20.3
11.9

100
3.6
19.3
14.4

100
4.1
19.5
13.9

100
4.7
18.9
19.4

100
5.0
18.1
25.4

64.8
2.3
0.8
81.4
18.6

61.8
2.0
0.7
82.6
17.4

59.8
2.2
0.7
82.1
17.9

58.9
2.7
0.8
81.5
18.5

52.4
3.6
1.1
78.6
21.4

45.9
4.4
1.2
75.8
24.2

ΜΔΟ ΔΣΖΗΟ ΡΤΘΜΟ ΑΤΞΖΖ(%)
ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ
19851990
6.9
9.0
7.6
11.9

πλνιηθά
199019951995
2020
4.3
4.1
6.1
5.5
3.3
3.9
8.3
6.5

ΤΝΟΛΟ
ΑΦΡΗΚΖ
ΑΜΔΡΗΚΖ
ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ
ΑΗΑ
ΔΤΡΧΠΖ
5.9
3.7
3.0
ΜΔΖ ΑΝΑΣΟΛΖ
3.7
6.6
7.1
ΝΟΣΗΑ ΑΗΑ
4.8
5.9
6.2
Intraregional
7.2
4.2
3.8
Long – Haul
5.6
4.9
5.4
Πεγή: WTO, Tourism 2020 Vision, vol 4, Europe, ζει 35

1995-2000

2000-2010

2010-2020

3.4
6.3
3.6
2.7

4.2
5.6
3.9
7.7

4.5
5.1
4.0
7.4

3.1
8.1
5.7
3.2
4.1

3.0
7.0
6.7
3.8
5.7

3.1
6.7
5.8
4.1
5.8

ΖΜΔΗΧΖ: Α) Intraregional: πεξηιακβάλεη αθίμεηο φπνπ ε ρψξα πξνέιεπζεο δελ είλαη ζαθήο
Β) Long – Haul: θαζνξίδεηαη σο νηηδήπνηε εθηφο απφ ην intraregional
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Πίλαθαο 2: Πξνβιέςεηο Δηζεξρόκελνπ Σνπξηζκνύ
Γηεζλείο Σνπξηζηηθέο Αθίμεηο ζηελ Δπξώπε θαηά Πεξηνρή Τπνδνρήο
1985
212.0

1990
282.7

1995
338.4

2000
393.4

ΠΡΟ

ΒΛΔ
2010
527.3

ΦΖ
2020
717.0

24.2
85.2
26.8
71.5
4.3
178.1
34.0

29.1
113.8
43.8
88.6
7.4
247.2
35.5

37.6
116.7
78.9
93.7
11.4
298.1
40.3

44.8
126.1
90.2
117.5
14.9
349.2
44.2

65.1
152.1
141.8
145.2
23.2
459.2
68.1

96.6
185.2
223.3
177.0
34.8
608.7
108.3

100
11.1
34.5
23.3
27.7
3.4
88.1
11.9

100
11.4
32.1
22.9
29.9
3.8
88.8
11.2

100
12.3
28.8
26.9
27.5
4.4
87.1
12.9

100
13.5
25.8
31.1
24.7
4.9
84.9
15.1

2000-2010
3.0
3.8
1.9
4.6
2.1
4.5
2.8
4.4

2010-2020
3.1
4.0
2.0
4.6
2.0
4.2
2.9
4.7

ΤΝΟΛΟ ΔΤΡΧΠΖ
ΒΟΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ
ΚΔΝΣΡΗΚΖ/ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ
ΝΟΣΗΑ
ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΔΟΓΔΗΟ
Intraregional
Long – Haul

ΜΔΡΗΓΗΟ ΑΓΟΡΑ (%)
ΤΝΟΛΟ ΔΤΡΧΠΖ
ΒΟΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ
ΚΔΝΣΡΗΚΖ/ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ
ΝΟΣΗΑ
ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΔΟΓΔΗΟ
Intraregional
Long – Haul

100
11.4
40.2
12.6
33.7
2.0
84.0
16.0

100
10.3
40.3
15.5
31.3
2.6
87.4
12.6

ΜΔΟ ΔΣΖΗΟ ΡΤΘΜΟ ΑΤΞΖΖ (%)
ΤΝΟΛΗΚΖ
ΠΡΟΒΛΔΦΖ
1985-1990
1990-1995
ΤΝΟΛΟ ΔΤΡΧΠΖ
5.9
3.7
ΒΟΡΔΗΑ
3.7
5.3
ΓΤΣΗΚΑ
6.0
0.5
ΚΔΝΣΡΗΚΖ/ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ
10.4
12.5
ΝΟΣΗΑ
4.4
1.1
ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΔΟΓΔΗΟ
11.7
9.0
Intraregional
6.8
3.8
Long – Haul
0.9
2.6
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ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ
1995-2020
3.0
3.8
1.9
4.2
2.6
4.6
2.9
4.0

1995-2000
3.1
3.5
1.6
2.7
4.6
5.5
3.2
1.9
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Πίλαθαο 3: Πξνβιέςεηο Γηεζλώλ Σνπξηζηηθώλ Αθίμεσλ
ζηελ Διιάδα θαη ζε αληαγσληζηηθνύο Πξννξηζκνύο
Πξνβιέςεηο

Δηήζηνη ξπζκνί αλάπηπμεο (%)

ΑΗΓΤΠΣΟ

1995
2,872

2010
8,693

2020
17,100

ΑΛΒΑΝΗΑ

40

51

133

4.9

7.5

10.0

ΒΟΝΗΑ –ΔΡΕ.

37

248

444

10.5

7.5

6.0

60,033

88,237

106,093

2.3

2.1

1.9

228

643

1,669

8.3

8.0

10.0

ΔΛΛΑΓΑ

10,130

14,315

17,111

2.1

2.0

1.8

ΗΠΑΝΗΑ

38,803

61,798

73,867

2.6

2.2

1.8

ΗΡΑΖΛ

2,215

3,055

3,910

2.3

2.5

2.5

ΗΣΑΛΗΑ

31,052

43,881

52,451

2.1

2.0

1.8

ΚΡΟΑΣΗΑ

1,324

7,454

10,017

8.4

4.3

3.0

ΚΤΠΡΟ

2,100

3,041

3,893

2.5

2.5

2.5

ΜΑΛΣΑ

1,116

1,502

1,831

2.0

2.0

2.0

ΜΑΡΟΚΟ

2,602

5,465

8,692

4.9

4.9

4.8

732

1,920

3,128

6.0

5.0

5.0

ΣΟΤΡΚΗΑ

7,083

17,068

27,017

5.5

5.3

4.7

ΣΤΝΖΗΑ

4,120

6,305

8,916

3.1

3.4

3.5

ΓΑΛΛΗΑ
ΓΗΟΤ/ΛΑΒΗΑ

ΛΟΒΔΝΗΑ

1995-2020
7.4

2000-2010
7.0

2010-2020
7.0
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Πίλαθαο 4: Αθίμεηο ζε Διιάδα, Δπξώπε, Παγθόζκηα, 1950-2000

Πεγέο : WTO (2002), EOT (2003)
ην : Διιεληθφο Σνπξηζκφο 2010 ηξαηεγηθή & ηφρνη Β’ Έθδνζε , 2003, ΔΣΔ
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Πίλαθαο 5

Πεγή: Γ.Γ. Δ..Τ.Δ. ηκήκα Σνπξηζκνύ, εύξεζε ηελ 18-8-2007 ζην
http://www.statistics.gr/gr_tables/S604_STO_4_TB_06_2_Y.pdf
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2: Κξηηήξηα γηα ηελ απνλνκή «Γαιάδηαο εκαίαο»
1. Καζαξηφηεηα ζάιαζζαο θαη αθηήο
-Πνηφηεηα λεξψλ θνιχκβεζεο, πνπ λα επηβεβαηψλεηαη κε δεηγκαηνιεπηηθέο κεηξήζεηο
-Με απφξξηςε βηνκεραληθψλ ιπκάησλ ζηελ αθηή
-Δπεμεξγαζία αζηηθψλ ιπκάησλ, φπσο απαηηεί ε ζρεηηθή νδεγία ηεο Δ.Δ.
-Δπαξθείο θάδνη απνξξηκκάησλ, πνπ λα αδεηάδνληαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα
-Πεξηνδηθφο θαζαξηζκφο ηεο αθηήο απφ ζθνππίδηα, απνηζίγαξα θιπ.
2. Οξγάλσζε αθηήο θαη αζθάιεηα επηζθεπηψλ
-πλερήο πιεξνθφξεζε ηνπ θνηλνχ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ λεξψλ θνιχκβεζεο
-Άκεζε ελεκέξσζε αλ ηα λεξά έρνπλ θαηαζηεί αλαζθαιή γηα ηνπο ινπφκελνπο
-ρέδηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε θάπνηνπ αηπρήκαηνο ξχπαλζεο, κε άκεζε ελεκέξσζε ηνπ
θνηλνχ
-Δπαξθείο εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο, κε ειεγρφκελν ζχζηεκα απνρέηεπζεο
-Δθπαηδεπκέλνη λαπαγνζψζηεο ή άκεζε πξφζβαζε ζε ηειέθσλν, ζσζηηθά εθφδηα θαη Α’
βνήζεηεο
-Αζθαιήο δίνδνο ζηελ αθηή θαη θξνληίδα γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο
-Απαγφξεπζε ηεο νδήγεζεο νρεκάησλ θαη κνηνπνδειάησλ ζηελ αθηή
-Απαγφξεπζε ηεο ειεχζεξεο θαηαζθήλσζεο
-Δπηηήξεζε θαηνηθίδησλ δψσλ ζηελ αθηή
3. Πξνζηαζία ηεο θχζεο θαη πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε
-Έληππεο πιεξνθνξίεο θαη αλαξηεκέλεο νδεγίεο ζπκπεξηθνξάο γηα ηελ αθηή
-Γξαζηεξηφηεηεο πνπ λα πξνβάινπλ ελεξγά ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο
αθηήο
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Πίλαθαο 6: Καηάινγνο καξίλσλ κε «Γαιάδηα εκαία» γηα ην 2007 (ζύλνιν 9)
Πεξηνρή /
γεσγξαθηθό δηακέξηζκα /
αξηζκόο καξηλώλ
ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ [2]

ΑΣΣΗΚΖ [3]

Γήκνο / Παξαιίεο
1. Γήκνο ηζσλίαο
Μαξίλα Πφξην Καξξάο
2. Γήκνο Καζζάλδξαο
Μαξίλα άλε
3. Γήµνο Λαπξεσηηθήο
Οlympic Μarine
4. Γήµνο Παιαηνύ Φαιήξνπ
Μαξίλα Φινίζβνπ

ΚΟΡΗΝΘΗΑ [1]
ΛΔΤΚΑΓΑ [1]
ΚΔΡΚΤΡΑ [1]

5. Γήµνο Πεηξαηά
Μαξίλα Εέαο
6. Γήκνο Ξπινθάζηξνπ
Μαξίλα Ξπινθάζηξνπ
7. Γήµνο Λεπθάδαο
Μαξίλα Λεπθάδαο
8. Γήµνο Κεξθπξαίσλ
Μαξίλα Γνπβηψλ

ΚΧ [1]

9. Γήκνο Κσ
Μαξίλα Κσ
Πεγή: ΔΟΤ, 2007 εύπεζη ηην 8-7-2007 ζηην
http://www.gnto.gr/pages.php?pageID=822&langID=1
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3: Μαξίλεο ππό θαηαζθεπή
Πίλαθαο 7: Μαξίλεο ππό θαηαζθεπή
ΠΔΡΗΟΥΖ

MAΡINA

ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ

ΑΥΗΛΛΗ

θχξνο

150

ΑΓΗΑ ΓΑΛΖΝΖ

Αγία Γαιήλε, Ρέζπκλν

112

ΑΡΓΟΣΟΛΗ

Αξγνζηφιη, Κεθαινληά

190

ΥΗΟ

Καζηέιιν, Υίνο

274

ΗΚΑΡΗΑ

Λεπθάδα, Ηθαξία

250

ITEA

Ηηέα, Φσθίδα

146

ΚΑΜΜΔΝΑ ΒΟΤΡΛΑ

Φζηψηηδα

ΚΑΣΑΚΟΛΟ

Καηάθνιν, Ζιεία

235

ΚΤΛΛΖΝΖ

Κπιιήλε, Ζιεία

150

ΛΔΤΚΑΓΑ

Λεπθάδα

482

ΜΑΛΗΑ

Μάιηα, Ζξάθιεην

300

ΜΤΣΗΛΖΝΖ

Μπηηιήλε, Λέζβνο

200

ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΑ

Παιαηνρψξα, Υαληά

140

ΠΗΓΑΛΖ

Πηδάιε, χξνο

254

ΠΟΡΣΟ ΓΟΤΒΔ

Ζξάθιεην

72

ΠΡΔΒΔΕΑ

Πξέβεδα

261

ΠΤΛΟ

Πχινο

224

81

ΠΤΘΑΓΟΡΔΗΟ (ΑΜΟ) Ππζαγφξεην

280

ΡΟΓΟ

θαγεία, Ρφδνο

500

ΘΑΟ

Ληκελάξηα, Θάζνο

280

ΣΟΤΡΛΟ

Σνχξινο, Μχθνλνο

270

ΕΑΚΤΝΘΟ

Εάθπλζνο

150

Πεγή: ΔΟΤ, 2007 εύπεζη ηην 8-7-2007 ζηην
http://www.gnto.gr/pages.php?pageID=187&langID=1
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 4: Οη Αξκνδηόηεηεο ηνπ Σκήκαηνο ρεδηαζκνύ Ρπζκίζεσλ θαη
Αλάπηπμεο ηνπ Θαιάζζηνπ Σνπξηζκνύ θαη ηνπ Σκήκαηνο Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο
Σνπξηζηηθώλ Ληκέλσλ.
«ην Σκήκα ρεδηαζκνχ Ρπζκίζεσλ θαη Αλάπηπμεο ηνπ Θαιάζζηνπ Σνπξηζκνχ αλαηέζεθαλ
νη αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:
α. Ζ ζχληαμε ησλ θαλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο θαη ησλ ηηκνινγίσλ ειιηκεληζκνχ ησλ
Σνπξηζηηθψλ Ληκέλσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ν Δ.Ο.Σ.
β. Οη εηζεγήζεηο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο αλάπηπμεο ηνπ Θαιάζζηνπ Σνπξηζκνχ κε ζθάθε
αλαςπρήο θαη πινία πεξηήγεζεο.
γ. Ζ εθπφλεζε – ζχληαμε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ, ε ελζάξξπλζε ηεο αλάπηπμεο ηεο εηδηθήο
ππνδνκήο ηνπ Θαιάζζηνπ Σνπξηζκνχ, θαζψο θαη θάζε δξαζηεξηφηεηαο ζαιάζζηαο
αλαςπρήο (π.ρ. ηζηηνπινΐα, θαηαδπηηθφο ηνπξηζκφο, θ.ά.)
δ. Ζ ζπκκεηνρή εθπξνζψπνπ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ, πνπ αθνξνχλ ζηελ
θπθινθνξία ησλ αθηνπιντθψλ, ησλ ηνπξηζηηθψλ ζθαθψλ θαη θάζε ζαιάζζηα
δξαζηεξηφηεηα.
ε. Οη εηζεγήζεηο κέηξσλ θαη ξπζκίζεσλ γηα ην Θαιάζζην Σνπξηζκφ (ζεζκηθφ πιαίζην,
λνκνζεζία, δηαθήκηζε, έξεπλα αγνξάο, θ.ιπ.).
ζη. Οη εηζεγήζεηο γηα ηε ιήςε κέηξσλ αζθάιεηαο ζηε ρεξζαία θαη ζηε ζαιάζζηα δψλε ησλ
Σνπξηζηηθψλ Ληκέλσλ.
δ. Οη

εηζεγήζεηο

γηα

ηε

δεκηνπξγία

ζαιάζζηαο

δψλεο

αγθπξνβνιίνπ

ζηνπο

πξνζηαηεπφκελνπο φξκνπο.
ην Σκήκα Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο Σνπξηζηηθψλ Ληκέλσλ αλαηέζεθαλ νη εμήο αξκνδηφηεηεο:
α. Ο έιεγρνο ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ εγθεθξηκέλσλ Καλνληζκψλ Λεηηνπξγίαο
ησλ Σνπξηζηηθψλ Ληκέλσλ.
β. Ο έιεγρνο ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο ζηε ρεξζαία θαη ζηε ζαιάζζηα δψλε
ησλ Σνπξηζηηθψλ Ληκέλσλ.
γ. Ο έιεγρνο ηεο πινπνίεζεο ησλ ζπκβάζεσλ καθξνρξφληαο εθκίζζσζεο ή παξαρψξεζεο
ησλ Σνπξηζηηθψλ Ληκέλσλ κεηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο.
δ. Ο έιεγρνο θαη ε ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηε ιήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ ή ηελ επηβνιή
θπξψζεσλ ζηνπο θνξείο δηαρείξηζεο, θαζψο θαη ζε θάζε κνξθήο επηρεηξήζεηο,

121

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Ναπηαζιεηηθψλ Οκίισλ ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ησλ
Σνπξηζηηθψλ Ληκέλσλ.
ε. Ζ ζπκκεηνρή εθπξνζψπνπ ζηελ Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ - πξνζθνξψλ
καθξνρξφληαο εθκίζζσζεο ησλ πξνο ηδησηηθνπνίεζε Σνπξηζηηθψλ Ληκέλσλ πνπ
δηαρεηξίδεηαη ν E.O.T.
ζη. Ο έιεγρνο ησλ πξνζφλησλ, ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ, ηνπ ζηειερηθνχ δπλακηθνχ, θαζψο
θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Σνπξηζηηθψλ Ληκέλσλ.»
(Μςλωνόποςλορ και Μοίπα 2005)

122

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 5: Οη αξκνδηόηεηεο ηεο Γηεύζπλζεο Σνπξηζηηθώλ Ληκέλσλ θαηαλέκνληαη
ζηα παξαθάησ ηκήκαηα σο εμήο:
A) Σκήκα Υσξνζέηεζεο Σνπξηζηηθψλ Ληκέλσλ
α. O ζρεδηαζκφο δηθηχνπ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ εμππεξέηεζεο ζθαθψλ αλαςπρήο
(ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ, δσλψλ αγθπξνβνιίσλ, θαηαθπγίσλ) ζην πιαίζην ελφο εζληθνχ
ρσξνηαμηθνχ πξνγξάκκαηνο.
β. Οη εηζεγήζεηο ξπζκίζεσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ηνπ N. 2160/1993, σο εθάζηνηε ηζρχεη, ε
ζχληαμε πξνδηαγξαθψλ θαη θξηηεξίσλ ρσξνζέηεζεο ησλ Σνπξηζηηθψλ Ληκέλσλ θαη ησλ
δηαρεηκαληεξίσλ ζθαθψλ αλαςπρήο.
γ. H αλάιεςε πξσηνβνπιίαο γηα ηε ρσξνζέηεζε ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ, δσλψλ
αγθπξνβνιίσλ, θαηαθπγίσλ ηνπξηζηηθψλ ζθαθψλ.
δ. H παξαιαβή δηθαηνινγεηηθψλ θαη κειεηψλ ηνπ N. 2160/1993, σο ηζρχεη, (άξζξν 31 παξ.
5), ν έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε δηαβίβαζε ησλ κειεηψλ ζηηο θαηά πεξίπησζε
αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ εγθξίζεσλ θαη ησλ εθδηδφκελσλ αδεηψλ.
ε. Ζ εμέηαζε ησλ αηηεκάησλ θαη ν έιεγρνο πιεξφηεηαο ησλ ππνβαιιφκελσλ
δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ.
ζη. Ζ δηαβίβαζε ησλ αηηεκάησλ ζηνπο νηθείνπο ΟΣΑ γηα δηαηχπσζε γλψκεο.
δ. Ζ εηζήγεζε ζηελ Δπηηξνπή Σνπξηζηηθψλ Ληκέλσλ ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 10 ηνπ N.
3270/2004 επί ζεκάησλ ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ ηκήκαηνο.
ε. Ζ κέξηκλα γηα ηελ θαηάξηηζε θαη έθδνζε απνθάζεσλ έγθξηζεο ρσξνζέηεζεο,
πξνζρψζεσλ, ρξήζεσλ γεο, φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο.
ζ. Οη εηζεγήζεηο γηα άξζε ή ηξνπνπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ρσξνζέηεζεο.
η. H κέξηκλα γηα ηελ έθδνζε ησλ απνθάζεσλ άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ.
ηα. H δηελέξγεηα απηνςηψλ ζηνπο ππφ ρσξνζέηεζε ηνπξηζηηθνχο ιηκέλεο.
ηβ. Ζ ζπλεξγαζία κε δεκφζηνπο ελ γέλεη θαη ηδησηηθνχο θνξείο γηα ηελ θαηάξηηζε
πξνγξακκάησλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηηο δψλεο λαπζηπινΐαο αλαςπρήο.
ηγ. Ζ κέξηκλα γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ δεκνζίνπ θηήκαηνο πνπ ελδερνκέλσο δεκηνπξγείηαη κε
ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ ηνπ Σνπξηζηηθνχ Ληκέλα.
ηδ. Ζ εθπφλεζε ιηκεληθψλ κειεηψλ.
ηε. Ζ εθπφλεζε ππνζηεξηθηηθψλ κειεηψλ, ηδίσο εδαθνηερληθψλ, ειεθηξνκεραλνινγηθψλ θαη
πδξαπιηθψλ.
ηζη. H εθπφλεζε κειεηψλ γηα δηεπζέηεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ.
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ηδ. Ζ εθπφλεζε αθηνκεραληθψλ κειεηψλ.
ηε. Ζ επεμεξγαζία ζπζηήκαηνο θαηάηαμεο ησλ ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ ζχκθσλα κε ζηαζεξά
πνηνηηθά θξηηήξηα θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κε φζα ηζρχνπλ δηεζλψο.
ηζ. O έιεγρνο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ (ιηκεληθψλ θαη ρεξζαίσλ) ησλ ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ
θάζε είδνπο ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα πκβάζεσλ Παξαρψξεζεο φζνλ αθνξά ηηο
ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο.

B) Σκήκα πκβάζεσλ Παξαρψξεζεο
α. Ζ θαηάξηηζε ησλ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο-εθκεηάιιεπζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ
ιηκέλσλ, εηζεγήζεηο γηα ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο απηψλ.
β. Ζ εηζήγεζε γηα ιχζε ησλ ζπκβάζεσλ θαη αλάθιεζε ησλ Τπνπξγηθψλ απνθάζεσλ
παξαρψξεζεο ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ.
γ. Ζ κέξηκλα γηα ηελ έθδνζε ησλ Τπνπξγηθψλ απνθάζεσλ παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο θαη
δηαρείξηζεο ησλ μελνδνρεηαθψλ ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ, ησλ δσλψλ αγθπξνβνιίσλ θαη ησλ
θαηαθπγίσλ ηνπξηζηηθψλ ζθαθψλ θαη ε εηζήγεζε γηα ηελ αλάθιεζε απηψλ.
δ. Ο έιεγρνο ηεο πινπνίεζεο ησλ ζπκβάζεσλ πνπ έρνπλ ζπλαθζεί.
ε. Ζ εηζήγεζε γηα ηε ιήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ ή επηβνιή θπξψζεσλ ζηνπο θνξείο
δηαρείξηζεο ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ, νη νπνίνη ελεξγνχλ θαηά παξάβαζε ησλ ζπκβάζεσλ
πνπ έρνπλ ζπλαθζεί.
ζη. H κέξηκλα γηα ηπρφλ θαηαπηψζεηο-αληηθαηαζηάζεηο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ.
δ. Οη εηζεγήζεηο πξνο ηελ Δπηηξνπή Σνπξηζηηθψλ Ληκέλσλ ηνπ άξζξνπ 8 , παξ. 10 ηνπ
N. 3270/2004, γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ ηκήκαηνο.
ε. H κέξηκλα γηα ηελ έθδνζε απνθάζεσλ έγθξηζεο ησλ Καλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο θαη ηεο
ηηκνιφγεζεο ησλ θάζε είδνπο ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
ζ. Οη ξπζκίζεηο επί ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ησλ Σνπξηζηηθψλ Ληκέλσλ κε ηνλ θαζνξηζκφ
ησλ θαηψηαησλ ηειψλ ειιηκεληζκνχ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία πεξί αζέκηηνπ
αληαγσληζκνχ.
η. Ζ πξνθήξπμε ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Υσξνζέηεζεο Σνπξηζηηθψλ Ληκέλσλ,
ζχκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία, δηεζλψλ θαη εζληθψλ πιεηνδνηηθψλ δηαγσληζκψλ
γηα ηελ εθηέιεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ έξγσλ θαη ηελ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο θαη
εθκεηάιιεπζεο ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ.
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ηα. O έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ησλ ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ, ησλ δσλψλ αγθπξνβνιίσλ, ησλ
θαηαθπγίσλ ηνπξηζηηθψλ ζθαθψλ θαη ησλ ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ.
Γ) Σκήκα Γηαρείξηζεο Παξάθηηαο δψλεο:
α. Οη εηζεγήζεηο γηα ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ παξάθηηνπ ρψξνπ ζην πιαίζην ησλ
αξρψλ ηεο αεηθνξίαο θαη ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο.
β. Οη γλσκνδνηήζεηο γηα έξγα ή παξεκβάζεηο ζηνλ αηγηαιφ, ηελ παξαιία ή ηνλ εγγχο
ζαιάζζην ρψξν θαζψο θαη ζε παξφρζηεο δψλεο κεγάισλ ιηκλψλ ή πιεπζίκσλ πνηακψλ
απφ δεκφζηνπο (ΤΠΔΥΧΓΔ, ΤΔΝ. θιπ.) ή ηδησηηθνχο θνξείο, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε
ηζρχνπζα λνκνζεζία.
γ. Οη εηζεγήζεηο γηα ζχληαμε πξνδηαγξαθψλ, γηα δξαζηεξηφηεηεο-ρξήζεηο ζπκβαηέο κε ην
ζαιάζζην ηνπξηζκφ.
δ. O θαζνξηζκφο φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ιεηηνπξγίαο ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη
επηρεηξήζεσλ αλαςπρήο ζηελ παξάθηηα δψλε.
ε. H ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ παξάθηηνπ ρψξνπ.
ζη. Ζ ζχληαμε ζεκαηηθψλ κειεηψλ γηα ζρεδηαζκφ αλάπηπμεο εηδηθψλ ππνδνκψλ ζηελ
παξάθηηα δψλε (aqua plans, λαπηηθά κνπζεία, λαπηαζιεηηθέο ρξήζεηο, beach volley,
cricket, θ.ιπ.).
δ. Ζ ηήξεζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα ηεο Γηεχζπλζεο .
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 6: Οη Αξκνδηόηεηεο ησλ Γηεπζύλζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο
Ναπηηιίαο πνπ αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα ιηκέλσλ, αθηώλ θαη παξαιίσλ
«Γηεύζπλζε Ληκεληθήο Αζηπλνκίαο.
Αληηθείκελφ ηεο είλαη ε ζρεδίαζε, ν θαζνξηζκφο, ν ζπληνληζκφο θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ
ελεξγεηψλ ησλ Ληκεληθψλ Αξρψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο ηάμεο ζην ρψξν
δηθαηνδνζίαο ησλ, δειαδή θίλεζεο, λαπζηπινΐαο, παξνπιηζκνχ, δηάιπζεο, ξπκνχιθεζεο,
επηζαιάζζηαο αξσγήο, άξζεο λαπαγίσλ, ειεπζεξνθνηλσλίαο πινίσλ, θ.ιπ.
Γηεύζπλζε Αζθαιείαο.
Αληηθείκελφ ηεο είλαη ε επνπηεία θαη ν ζπληνληζκφο ησλ ελεξγεηψλ ησλ Ληκεληθψλ Αξρψλ γηα
ηε δίσμε πνηληθψλ παξαβάζεσλ φπσο ιαζξεκπνξίαο, εκπνξίαο ή ρξήζεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ,
αξραηνθαπειίαο, πιαζηνγξαθίαο, ηπρεξψλ παηρληδηψλ θαη θάζε άιινπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο
ζην ρψξν αξκνδηφηεηαο ηνπ Λ.. θαη ε αλαδήηεζε, εμαθξίβσζε, επεμεξγαζία θαη αμηνιφγεζε
πιεξνθνξηψλ πνπ αλάγνληαη ζε ζέκαηα εζληθνχ ελδηαθέξνληνο.
Γηεύζπλζε Πξνζηαζίαο Θαιαζζίνπ Πεξηβάιινληνο
Αληηθείκελφ ηεο είλαη ν ζπληνληζκφο ησλ Ληκεληθψλ Αξρψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε
πεξηζηαηηθψλ ζαιάζζηαο ξχπαλζεο, ε θαηάξηηζε θαη πξνψζεζε λφκσλ θαη δηαηαγκάησλ
ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε εηζήγεζε ζε ζέκαηα ηερληθνχ
εμνπιηζκνχ πινίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ απνθπγή ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο απφ
πεηξειαηνεηδή θαη άιιεο νπζίεο.
Γηεύζπλζε Ληκέλωλ θαη Ληκεληθώλ Έξγωλ.
Αληηθείκελφ ηεο είλαη ε παξαθνινχζεζε ησλ δηεζλψλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ ζηα πινία θαη
ζηα κέζα θνξηνεθθφξησζεο θαη ε κέξηκλα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηηο ειιεληθέο ιηκεληθέο
εγθαηαζηάζεηο, ε κέξηκλα γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαηαζθεπήο ησλ απαξαίηεησλ ιηκεληθψλ
έξγσλ, ε κειέηε θαη εηζήγεζε λνκνζεηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ νξγάλσζε
ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ησλ ιηκεληθψλ ηακείσλ θαη νξγαληζκψλ ιηκαληψλ.
Γηεύζπλζε Δπηρεηξεζηαθώλ Μέζωλ θαη Δηδηθώλ Μνλάδωλ Λ..
Αληηθείκελφ ηεο είλαη ε ηήξεζε ηεο εηνηκφηεηαο ησλ πισηψλ, ρεξζαίσλ θαη ελαέξησλ κέζσλ
θαη ησλ εηδηθψλ κνλάδσλ Ληκεληθνχ ψκαηνο. γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ
ζρεδηαζκψλ ζε ζέκαηα δεκφζηαο θαη θξαηηθήο αζθάιεηαο, αζθάιεηαο λαπζηπινΐαο θαη
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πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη πεξηνπζίαο ζηα ιηκάληα θαη ζηε ζάιαζζα.»
(Μςλωνόποςλορ 2004)
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 7: Γεληθή Γξακκαηεία Ληκέλσλ θαη Ληκεληθήο Πνιηηηθήο (Γ.Γ.Λ.Λ.Π.)
Πίλαθαο 8: Οξγαλόγξακκα Γεληθήο Γξακκαηείαο Ληκέλσλ & Ληκεληθήο Πνιηηηθήο

Πεγή: Υ.Δ.Ν., 2007 εύπεζη ηην 22-7-2007 ζηην
http://www.yen.gr/wide/yen.chtm?prnbr=27895

Γηεύζπλζε Ληκεληθήο Πνιηηηθήο (Γ.Λ.Π):
Ζ Γηεχζπλζε Ληκεληθήο Πνιηηηθήο (Γ.Λ.Π) είλαη κεηαμχ άιισλ αξκφδηα γηα:
α) Σελ αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ πνπ εμππεξεηνχλ πινία πνπ
εθηεινχλ δηεζλείο πιφεο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Γηεζλνχο Κψδηθα γηα ηελ
Αζθάιεηα Πινίσλ θαη Ληκεληθψλ Δγθαηαζηάζεσλ απφ Έθλνκεο Δλέξγεηεο (ISPS Code).
β) Σελ παξαθνινχζεζε θαη ηηκνιφγεζε ησλ i) ιηκεληθψλ ηειψλ επί πινίσλ (πξνζφξκηζεο,
παξαβνιήο, πξπκλνδέηεζεο θαη ειιηκεληζκνχ) ππέξ ησλ θνξέσλ δηνίθεζεο θαη
εθκεηάιιεπζεο ησλ ιηκέλσλ (Ληκεληθά θαη Γεκνηηθά Ληκεληθά Σακεία)
γ) Σνλ έιεγρν – παξαθνινχζεζε ησλ i) Ληκεληθψλ δηθαησκάησλ ππέξ ησλ θνξέσλ
δηνίθεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ ιηκέλσλ (Ληκ. Σακεία ή Γεκ. Ληκ. Σακεία θαη
Οξγαληζκνί Ληκέλσλ Α.Δ.) πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ρξήζε ησλ ιηκεληθψλ ρσξψλ
ιηκεληθήο δψλεο (πξνβιήηεο, θξεπηδψκαηα, απνβάζξεο, λενδφρνη, ρψξνπο ελαπφζεζεο
θνξηίσλ θ.ι.π.) θαη εμνκνηνχκελνπο ρψξνπο, ηελ ρξήζε κεραλεκάησλ γηα ηηο θνξη/ζεηο,
παξαρψξεζε ρψξσλ αγθπξνβνιίνπ κηθξψλ ζθαθψλ θαη ρξήζε επθνιηψλ απηψλ γηα ηηο
αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ ησλ ιηκέλσλ.
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Γηεύζπλζε Ληκεληθώλ Τπνδνκώλ (Γ.Λ.Τ)
Αξκνδηόηεηεο:
ηα πιαίζηα αξκνδηνηήησλ ηεο Γ.Λ.Τ. εκπίπηεη ε γλσκνδφηεζε ζε φια ηα ζηάδηα ησλ
κειεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε ιηκεληθψλ έξγσλ θαη ηελ ηνπνζέηεζε πισηψλ
θαηαζθεπψλ εληφο θαη εθηφο Εψλεο Ληκέλα. Βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 2971/2001 «πεξί
Αηγηαινχ θαη Παξαιίαο», ε Γηεχζπλζε Ληκεληθψλ Τπνδνκψλ, επεμεξγάδεηαη θαη εγθξίλεη ην
ζχλνιν ησλ ιηκεληθψλ έξγσλ πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ θαη αθνξνχλ ζε ιηκεληθά έξγα
πνπ εθηεινχληαη ηφζν εληφο ηεο δψλεο ιηκέλα φζν θαη εθηφο δψλεο ιηκέλα.
Ζ Γηεχζπλζε Ληκεληθψλ Τπνδνκψλ γλσκνδνηεί θαη εγθξίλεη αξκνδίσο ζηα αληίζηνηρα ζηάδηα
ηεο δηαδηθαζίαο αδεηνδνηήζεσο ελφο ιηκεληθνχ έξγνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ινηπέο
ζπλαξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ, ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Ακχλεο, ηνπ Τπνπξγείνπ
Πνιηηηζκνχ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο. Δπηπξφζζεηα, έξγν ηεο Γηεχζπλζεο Ληκεληθψλ
Τπνδνκψλ είλαη ε κέξηκλα ηεο επηζεψξεζεο ησλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, ε
έγθξηζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ζπληήξεζεο απηψλ θαζψο θαη ε κέξηκλα ηεο εθηέιεζεο απφ
ηνπο αξκνδίνπο θνξείο ησλ ελδεηθλπφκελσλ έξγσλ γηα ηελ βειηίσζε ησλ ιηκεληθψλ
εγθαηαζηάζεσλ κε ζθνπφ ηελ αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο θαη ηελ πξνζηαζία επηβαηψλ θαη
πινίσλ. ην πιαίζην απηφ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο θαηά ηφπνπο Ννκαξρηαθέο
Απηνδηνηθήζεηο θαη ηηο Πεξηθέξεηεο πξνσζνχληαη νη απαξαίηεηεο κειέηεο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ δεκηψλ ζηνπο ιηκέλεο ηεο ρψξαο ελψ παξάιιεια ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
Τδξνγξαθηθή

Τπεξεζία

θαη

ηελ

Τπεξεζία

Φάξσλ

ηνπ

Πνιεκηθνχ

Ναπηηθνχ

αληηκεησπίδνληαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο.
Ανάπηςξη και Βεληίωζη Λιμενικών Υποδομών - Τμήμα Α΄
ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Α΄ Σκήκαηνο κεηαμχ άιισλ εκπίπηνπλ:


Ζ κέξηκλα ηεο επηζεψξεζεο ησλ Ληκεληθψλ ππνδνκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, ε έγθξηζε
ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ζπληήξεζεο απηψλ, θαζψο θαη ε κέξηκλα ηεο εθηέιεζεο απφ
ηνπο αξκφδηνπο θνξείο έξγσλ βειηίσζεο ησλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ
αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο.
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Ζ εμαζθάιηζε ρξεκαηηθψλ πφξσλ βειηίσζεο, αλαβάζκηζεο θαη αλάζεζεο εθηέιεζεο
έθηαθησλ επηζθεπαζηηθσλ εξγαζηψλ ή παξεκβάζεσλ ζηνπο ιηκέλεο ηεο ρψξαο θαη ε
εθηέιεζε ηνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο θαζνξηδφκελεο
πξνηεξαηφηεηεο.



Ζ αλάζεζε έξγνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ ζε εκεδαπά ε αιινδαπά θπζηθά ή
λνκηθά πξφζσπα, γηα ηελ εθπφλεζε κειεηψλ ιηκεληθνχ ηνκέα, θαζψο θαη ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ ζε κειέηεο θαη έξγα πνπ αθνξνχλ ζην δεκφζην ηνκέα.



Ζ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη ε αλαδήηεζε ηξφπσλ θαη κεζφδσλ αμηνπνίεζεο ησλ
ρψξσλ ηεο Εψλεο Ληκέλα.



Ζ ππνζηήξημε θαη ζπλδξνκή ζην έξγν ηεο Δπηηξνπήο ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο
Ληκέλσλ (Δ..Α.Λ.) ηνπ άξζξνπ δεθάηνπ ελάηνπ ηνπ Ν. 2932\2001.

Μελεηών και Έπγων - Τμήμα Β΄
ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Β΄ Σκήκαηνο κεηαμχ άιισλ εκπίπηνπλ :


Ζ αλάζεζε εθπφλεζεο κειεηψλ εθηέιεζεο ιηκεληθψλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ην γεληθφ
ζρεδηαζκφ πνπ ελέθξηλε ε Δπηηξνπή ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο Ληκέλσλ (Δ..Α.Λ.)
θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.



Ο έιεγρνο ηεο επάξθεηαο ησλ κειεηψλ θαη έξγσλ ηνπ ιηκεληθνχ ηνκέα θαη ηεο
ζπκβαηφηεηαο απηψλ κε ηελ εζληθή ιηκεληθή πνιηηηθή, ηνπο ηχπνπο ησλ πινίσλ θαη ηηο
αλάγθεο ηεο πεξηνρήο ή ηεο ρψξαο.



Ζ δηαηχπσζε απφςεσλ επί κειεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε πεξηβαιινληηθνχο φξνπο,
εθηέιεζε ιηκεληθψλ έξγσλ, ηνπνζέηεζε πισηψλ θαηαζθεπψλ θαη ηα ζπλαθή ζέκαηα,
εληφο θαη εθηφο Εψλεο Ληκέλα.



Ζ πξνψζεζε εγθξηηηθψλ γλσκνδνηήζεσλ γηα ΠΠΔ, ΜΠΔ θαη νξηζηηθέο κειέηεο, σο
θαη ε ζπλππνγξαθή Κ.Τ.Α. έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ ξσλ κειεηψλ θαηαζθεπήο
δηαθφξσλ ιηκεληθψλ έξγσλ.



Ζ πξνψζεζε εγθξηηηθήο γλψκεο γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ, εληφο θαη εθηφο ρεξζαίαο
δψλεο ιηκέλσλ, κε θξηηήξην ηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε ησλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ ηεο
ρψξαο.
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Ο θαζνξηζκφο ησλ ελδεηθλπφκελσλ κέηξσλ γηα ηελ εθηφο θαη ηελ εληφο δψλεο
ιηκέλσλ εμαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ αηγηαινχ, παξαιίαο θαη ζάιαζζαο απφ θάζε
είδνπο εθηέιεζε έξγσλ ή επεκβάζεηο πνπ αιινηψλνπλ ηνλ θνηλφρξεζην ραξαθηήξα
ηνπο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπο απφ ηηο ιηκεληθέο αξρέο.



Ζ ζχληαμε θαη πξνψζεζε πξνο ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ θαη
παξαθνινχζεζε ηεο νξζήο εθηέιεζεο ηνπ ΠΓΔ ηεο ΓΓΛΛΠ ηνπ ΤΔΝ (εληάμεηο,
θαηαλνκέο ρξεκαηνδφηεζεο, πιεξσκέο απφ ηνπο ππνιφγνπο θιπ).



Ζ πξνψζεζε αλαγθαίσλ ζέζεσλ θαη ξπζκίζεσλ πξνο απινχζηεπζε δηαδηθαζηψλ
έγθξηζεο έξγσλ επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ, ήζζνλνο ζεκαζίαο, ζηηο αλσδνκέο ησλ
ιηκέλσλ ηεο ρψξαο.



Ζ πξνψζεζε ππνγξαθήο θ. Γ.Γ.Λ.Λ.Π. ηνπ Τ.Δ.Ν. επί επηβνιήο δηνηθεηηθψλ
θπξψζεσλ γηα παξάλνκα έξγα ζηνλ αηγηαιφ, ηελ παξαιία θαη ηε ζάιαζζα.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 8: ηόρνη ηνπ Δηδηθνύ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη
Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο γηα ηνλ Σνπξηζκό
Σν Δηδηθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηνλ Σνπξηζκφ
ζηνρεχεη κεηαμχ άιισλ ζηε δηακφξθσζε ζπλζεθψλ γηα:
• Σελ πνηνηηθή πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε, ζεκαηηθή, ρξνληθή θαη ρσξηθή δηεχξπλζε ηεο
ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ Διιεληθνχ
ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, κε εηδηθή κέξηκλα γηα ηελ αλάδεημε θαη πξνβνιή ηεο ηαπηφηεηαο
ηνπ,
• Σελ πξνζαξκνγή ηνπ ζρεδηαζκνχ ζηηο λέεο πξνθιήζεηο θαη πνιηηηθέο, γηα ηε βειηίσζε ηεο
απφδνζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ.
• Σελ πξνψζεζε ηεο πγηνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, κέζα απφ ηε δεκηνπξγία ζηαζεξνχ
πιαηζίνπ θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ ζηε ρσξνζέηεζε, επηρεηξήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ
ηνπξηζκφ θαη ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ γηα ηελ πξνζέιθπζε ζεκαληηθψλ, γηα ηελ εζληθή
νηθνλνκία, ηνπξηζηηθψλ επελδχζεσλ.
• Σελ εμεηδίθεπζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ βαζηθψλ θαηεπζχλζεσλ, πξνηεξαηνηήησλ θαη
επηινγψλ ηνπ ππφ θαηάξηηζε Γεληθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ
Αλάπηπμεο, ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ.
• Σελ πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ θαη ηζφξξνπεο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο, ζχκθσλα κε ηηο θπζηθέο,
πνιηηηζηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε πεξηνρήο.
• Σε δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ηνπξηζκνχ ζηνπο ππνινίπνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, κε
πνιηηηθέο νη νπνίεο εληζρχνπλ ηε δηαζχλδεζή ηνπο
• Σε βειηίσζε ηνπ ζπλνιηθνχ (άκεζνπ θαη έκκεζνπ) νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο ηεο
ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ βαζκνχ απφδνζήο ηεο
• Σελ ελζσκάησζε ζην παξφλ εηδηθφ πιαίζην ησλ ζρεηηθψλ κε ηνλ ηνπξηζκφ θαηεπζχλζεσλ,
παξεκβάζεσλ θαη έξγσλ ησλ πξνγξακκάησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ, ησλ πξνγξακκάησλ
πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, θαζψο θαη άιισλ γεληθψλ ή εηδηθψλ αλαπηπμηαθψλ
πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ αμηφινγεο επηπηψζεηο ζηε δηάξζξσζε θαη αλάπηπμε ηνπ εζληθνχ
ρψξνπ, θαζψο θαη ηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα λέεο παξεκβάζεηο, έξγα θ.ιπ.
• Σελ παξνρή ησλ αλαγθαίσλ θαηεπζχλζεσλ πξνο ηα ππνθείκελα επίπεδα ρσξηθνχ
ζρεδηαζκνχ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζην πιαίζην ηεο αεηθφξνπ,
ηζφξξνπεο, ζπλεθηηθήο θαη νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ηνπ ρψξνπ.
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• Σελ εμεηδίθεπζε θαη αλαπξνζαξκνγή ησλ ζηφρσλ, θαηεπζχλζεσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ ηεο
αλαπηπμηαθήο λνκνζεζίαο, φζνλ αθνξά ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη ηελ παξνρή
εηδηθφηεξσλ θαηεπζχλζεσλ σο πξνο ηελ αμηνπνίεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ θηλήηξσλ.
(Σηπαηηγική Μελέηη Πεπιβαλλονηικών Δπιπηώζεων ηος Διδικού Πλαιζίος Φωποηαξικού
Σσεδιαζμού και Αειθόπος Ανάπηςξηρ για ηον Τοςπιζμό, εύπεζη ηην 10-8-2007 ζηο
www.minenv.gr)
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 9: ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ/ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΓΚΡΗΖ
ΥΧΡΟΘΔΣΖΖ ΓΗΑ ΣΗ ΜΑΡΗΝΔ

χκθσλα κε ην Ν. 2160/93 (ΦΔΚ 118/Α΄/19.7.1993) θαζνξίδνληαη ηξεηο ηχπνη καξίλσλ:
I.

Οη ηνπξηζηηθνί ιηκέλεο ζθαθψλ αλαςπρήο, νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ ηνλ ρεξζαίν
θαη ηνλ ζαιάζζην ρψξν γηα εμππεξέηεζε ζθαθψλ αλαςπρήο, αγθπξνβφιην,
ρεξζαία ελαπφζεζε, εμππεξέηεζε δηεξρνκέλσλ ζθαθψλ θιπ.

II.

Οη πξνζηαηεπφκελνη φξκνη, φπνπ δηακνξθψλνληαη ζαιάζζηεο δψλεο αγθπξνβνιίνπ
κε ειαθξφ εμνπιηζκφ, ζε αθηίλα 500 κ. απφ ηελ αθηή θαη δελ ζεσξείηαη ζθφπηκε ε
δεκηνπξγία κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ επηθέξνπλ νξηζηηθή αιινίσζε ζην
πεξηβάιινλ.

III.

Ληκέλεο μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ, φπνπ επηηξέπεηαη ε δεκηνπξγία ηνπξηζηηθψλ
ιηκέλσλ ζηελ παξαιία πξν ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο
πειαηείαο ηνπο.

ΑΓΔΗΟΓΟΣΟΤΑ ΑΡΥΖ: Γηεχζπλζε Θαιαζζίνπ Σνπξηζκνχ & Σνπξηζηηθψλ Ληκέλσλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο.
ΜΑΡΗΝΔ ΣΤΠΟΤ Η
Γηα ηηο Μαξίλεο ηχπνπ Η απαηηνχληαη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
1. Γεληθφ ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα θιίκαθαο 1:10.000 ή απφθνκκα ράξηνπ κε ηελ αθξηβή
ζέζε ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ηηο ρξήζεηο γεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.
2. Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα θιίκαθαο 1:1.000 ή 1:2.000, ζην νπνίν ζεκεηψλνληαη ε
αηηνχκελε δψλε ηνπ ιηκέλα, ηα φξηα ηεο ηδηνθηεζίαο, ε ηπρφλ θαζνξηζκέλε
νξηνγξακκή ηνπ αηγηαινχ θαη ηεο παξαιίαο θαη ε πξφηαζε ηνπ επελδπηή γηα ηελ
δηακφξθσζε.
3. ρέδην γεληθήο δηάηαμεο θιίκαθαο 1:500 ή 1:1.000 ησλ πξνηεηλνκέλσλ έξγσλ θαη
θαηαζθεπψλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 31 ηνπ λ. 2160/93.
4. πκπιεξσκέλν εξσηεκαηνιφγην γηα έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηχπνπ Β' (ΚΤΑ
69269/90).
5. Έθζεζε γεληθήο πεξηγξαθήο ησλ πξνηεηλνκέλσλ ιηκεληθψλ έξγσλ, ρξήζεσλ γεο θαη
φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο, θαζψο θαη βαζηθψλ έξγσλ ππνδνκήο γηα ηε
ιεηηνπξγία, εθκεηάιιεπζε θαη νηθνλνκηθή βησζηκφηεηά ηνπο.
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6. Πξνβιεπφκελν χςνο επέλδπζεο.
7. Σίηινη θπξηφηεηαο ή δηθαηψκαηα επηθαξπίαο ή ζπκβνιαηνγξαθηθφ πξνζχκθσλν ηεο
παξάθηηαο έθηαζεο, δεδνκέλνπ φηη ν θνξέαο πξέπεη λα είλαη θχξηνο ή επηθαξπσηήο
ηνπ παξάθηηνπ αθηλήηνπ εθηφο εάλ ε δηαδηθαζία θηλείηαη απφ ηελ Δηαηξεία
Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο.
Ο θάθεινο αθνχ ππνβιεζεί πξνσζείηαη ζηελ κφληκε δηππνπξγηθή ελλεακειή Δπηηξνπή
Σνπξηζηηθψλ Ληκέλσλ, ε νπνία εληφο ηεζζάξσλ κελψλ απνθαίλεηαη πεξί ηεο ζθνπηκφηεηαο
ίδξπζεο θαη εγθξίλεη ή απνξξίπηεη ηελ αίηεζε. ε πεξίπησζε απφξξηςεο ρσξεί αίηεζε
ζεξαπείαο εληφο 20 εκεξψλ. Ζ έγθξηζε ρσξνζέηεζεο ζπληειείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο κεηά απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Σνπξηζηηθψλ Ληκέλσλ, πνπ
δεκνζηεχεηαη ζε ΦΔΚ. Με ηελ ίδηα απφθαζε εγθξίλνληαη νη απαηηνχκελεο πξνζρψζεηο θαη νη
ρξήζεηο απηψλ, νη ρξήζεηο γεο, νη φξνη θαη νη πεξηνξηζκνί δφκεζεο.
Δπηηξέπεηαη θαηά παξέθθιηζε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ α.λ. 2344/1940 (ΦΔΚ 154 Α') λα
ζπληάζζεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή ε ζρεηηθή έθζεζε εμαηξεηηθά θαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ
απαηηείηαη λα γίλεη ν πξνζσξηλφο θαζνξηζκφο ησλ νξηνγξακκψλ αηγηαινχ θαη παξαιίαο γηα ηηο
αλάγθεο ζχληαμεο ηνπ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο ζην νπνίν ζα εκθαλίδνληαη ε αηηνχκελε
δψλε ηνπ ιηκέλα, ηα φξηα ηεο ηδηνθηεζίαο, ε ηπρφλ θαζνξηζκέλε νξηνγξακκή ηνπ αηγηαινχ θαη
ηεο παξαιίαο θαη ηνπ ηπρφλ παιαηνχ αηγηαινχ θαη ε πξφηαζε θαζνξηζκνχ λέσλ νξηνγξακκψλ
αηγηαινχ θαη παξαιίαο.. Ζ έθζεζε καδί κε ην δηάγξακκα εγθξίλνληαη κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Σν
Σκήκα Υσξνζέηεζεο Σνπξηζηηθψλ Ληκέλσλ ηεο Γηεχζπλζεο Σνπξηζηηθψλ Ληκέλσλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο ειέγρεη ηελ πιεξφηεηα ησλ ππνβαιιφκελσλ
δηθαηνινγεηηθψλ, δηαβηβάδεη κία πιήξε ζεηξά δηθαηνινγεηηθψλ ζηνλ νηθείν δήκν ή θνηλφηεηα
πξνθεηκέλνπ λα εθθέξεη ηελ άπνςε ηνπ εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηεο ιήςεο ηνπ
ζρεηηθνχ θαθέινπ πεξί ηεο ζθνπηκφηεηαο δεκηνπξγίαο ηνπ λένπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα θαη
εηζεγείηαη ζηελ Δπηηξνπή. ε πεξίπησζε κε απάληεζεο ηνπ δήκνπ ή ηεο θνηλφηεηαο εληφο
ησλ πην πάλσ δεθαπέληε (15) εκεξψλ ηεθκαίξεηαη έιιεηςε αληίξξεζεο γηα ηε ρσξνζέηεζε
ηνπ λένπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα
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ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ / ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ
ΛΟΗΠΧΝ ΑΓΔΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΛΗΜΔΝΑ
Δληφο νθηακήλνπ απφ ηελ έγθξηζε ρσξνζέηεζεο ν ελδηαθεξφκελνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη
ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
1. Σηο νξηζηηθέο κειέηεο θαη ηα ζρέδηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ρνξήγεζε ησλ
νηθνδνκηθψλ θαη ινηπψλ αδεηψλ γηα ηα πάζεο θχζεσο έξγα, ηα νπνία ζα εθηειεζζνχλ
θαη ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
i. Δγθαηαζηάζεηο γηα ηε δηνίθεζε ηνπ ιηκέλα, κε ιηκεληθφ ζηαζκφ, ηεισλείν θαη
ινηπέο αξρέο.
ii. Θέζεηο πξφζδεζεο ζθαθψλ ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο θαη άιισλ αξρψλ.
iii. Ηαηξείν.
iv. ηαζκφο αλεθνδηαζκνχ ζθαθψλ.
v. Δγθαηαζηάζεηο ηερληθήο εμππεξέηεζεο ζθαθψλ.
vi. Γίθηπα παξνρήο λεξνχ, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ηειεθσληθψλ γξακκψλ.
vii. Δγθαηαζηάζεηο ππνδνρήο θαη επεμεξγαζίαο ιπκάησλ.
viii. Υψξνη ηάζκεπζεο.
ix. πγθξνηήκαηα απνρσξεηεξίσλ θαη ληνπο.
x. πζηήκαηα αζθαιείαο ηεο δψλεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα.
xi. Δγθαηαζηάζεηο απνζεθψλ
xii. Καηαζηήκαηα δηάζεζεο εηδψλ πξψηεο αλάγθεο.
2. Μειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ.
3. Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ.
4. Θεσξεκέλα αληίγξαθα ησλ ζπζηαηηθψλ πξάμεσλ ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο ζε
πεξίπησζε εηαηξείαο.
5. χζηαζε αλψλπκεο εηαηξείαο ηεο νπνίαο κέηνρνη πξέπεη λα είλαη ηα πξφζσπα πνπ
απαξηίδνπλ ηνλ θνξέα δηαρείξηζεο.
6. Τπεχζπλε δήισζε γηα ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ δαπαλψλ.
7. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απφ ειιεληθή ή θνηλνηηθή ηξάπεδα ην χςνο ηεο νπνίαο
θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο.
8. Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ ιηκέλα.
Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε Γηεχζπλζε Θαιάζζηνπ Σνπξηζκνχ &
Σνπξηζηηθψλ Ληκέλσλ εληφο 30 εκεξψλ πξνσζεί ηνλ θάθειν ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο
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πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνχλ νη απαξαίηεηεο νηθνδνκηθέο θαη ινηπέο άδεηεο, εληφο ηεηξακήλνπ,
γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα.

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ / ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΓΟΖ ΑΓΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ, ππνβάιιεηαη, εληφο δηκήλνπ, αίηεζε
ζηε Γηεχζπλζε Σνπξηζηηθψλ Ληκέλσλ γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο, ζηελ νπνία
επηζπλάπηνληαη:


Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα.



Πιήξεο ζεηξά ζρεδίσλ ηνπ ιηκέλα θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ.

ΜΑΡΗΝΔ ΣΤΠΟΤ ΗΗ
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ / ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΥΧΡΟΘΔΣΖΖ
Γηα ηε ρσξνζέηεζε θαη δεκηνπξγία ζαιάζζηαο δψλεο Μαξίλαο Σχπνπ ΗΗ (αγθπξνβφιην)
απαηηείηαη:
1. Γεληθφ ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα θιίκαθαο 1:10.000 ή απφθνκκα ράξηνπ κε ηελ αθξηβή
ζέζε ησλ έξγσλ.
2. Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα θιίκαθαο 1:1.000 κε ηελ αηηνχκελε ζαιάζζηα δψλε.
3. ρέδην γεληθήο δηάηαμεο θιίκαθαο 1:1.000 ησλ πξνηεηλνκέλσλ έξγσλ θαη
εγθαηαζηάζεσλ
4. Έθζεζε γεληθήο πεξηγξαθήο ησλ ιηκεληθψλ έξγσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηεο ζαιάζζηαο
δψλεο.
5. πκπιεξσκέλν εξσηεκαηνιφγην γηα έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηχπνπ Β'.
6. Ζ εθκεηάιιεπζε ηνπ φξκνπ γίλεηαη κε παξαρψξεζε ρξήζεο απφ ην Διιεληθφ
Γεκφζην κε φξνπο θαη αληάιιαγκα πνπ ζπκθσλνχληαη εθ ησλ πξνηέξσλ θαη ηα έξγα
θαη νη εγθαηαζηάζεηο αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα ζην Γεκφζην.
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ΜΑΡΗΝΔ ΣΤΠΟΤ ΗΗΗ
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ / ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΥΧΡΟΘΔΣΖΖ
Γηα ηηο Μαξίλεο Σχπνπ ΗΗΗ (ιηκέλεο μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ) ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θαη
εθκεηάιιεπζεο επηηξέπεηαη ζε μελνδνρεηαθέο κνλάδεο δπλακηθφηεηαο άλσ ησλ 200 θιηλψλ κε
ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ιεηηνπξγεί άιινο ιηκέλαο ζθαθψλ αλαςπρήο ζε απφζηαζε 1
ρηιηνκέηξνπ.
Ζ δπλακηθφηεηα ειιηκεληζκνχ ζθαθψλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη πνζνζηφ 10% ηνπ αξηζκνχ
ησλ δσκαηίσλ ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο.
Γηα ηε ρσξνζέηεζε θαη δεκηνπξγία αθνινπζνχληαη νη δηαδηθαζίεο ησλ καξίλσλ ηχπνπ ΗΗ.
Γηα ηα πξψηα 20 έηε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο καξίλαο δελ νθείιεηαη αληάιιαγκα ζην Γεκφζην. Ο
ρξφλνο απηφο κπνξεί λα παξαηαζεί κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο.
Πηγή: http://www.elke.gr/default.asp?V_DOC_ID=1017
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ

Μόνο για σπήζη ηηρ Μαπίναρ
For Marina use only

ΓΗΜΟ ΓΛΤΦΑΓΑ

Απιθ.Ππωηοκόλλος:

ΓΗΔΤΘΤΝΖ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ
ΣΜΖΜΑ : ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ
ΓΡΑΦΔΗΟ : ΜΑΡΗΝΧΝ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ :Μ.Βνπδνύθε-.Βάζζε
Σαρ.Γ/λζε : Αιζνπο 15 – 16674 Γιπθάδα
Σειέθσλν : 8912281-8912362

....................................
Ημεπομηνία :
...........
/............/.....................

ΔΝΣΤΠΟ ΑΙΣΗΗ ΠΡΟΩΡΙΝΟΤ ΔΛΛΙΜΔΝΙΜΟΤ
ΚΑΦΟΤ
VESSEL’S SHORT-TERM MOORING APPLICATION FORM
Κύπιοι,
Dear Sirs,
Ο ςπογπαθόμενορ: Δπώνςμο
Surname

Ονομα

Firstname

Ιδιοκηήηηρ / Πλοίαπσορ / Δκππόζωπορ ηηρ εηαιπείαρ
Owner / Captain / Representative of the company
Μόνιμη Γιεύθςνζη

Πόλη

Σηλέθωνο

Permanent address

City

Telephone

Πλοιοκηήηπια Δηαιπεία
Company that the vessel belongs
Δπιθςμώ μια θέζη αγκςποβολίαρ, ηος πιο κάηω πεπιγπαθόμενος ζκάθοςρ, ζηη Μαπίνα Γλςθάδαρ
I wish a berth of the below mentioned vessel at Glyfada Marina
για ηη σπονική πεπίοδο από ___________________________________________________________________________
For the period
1) Ονομα κάθοςρ _________________________________________ 2) ημαία _________________________
Vessel’s name

Flag

3) Λιμάνι και απιθ.Νηολόγηζηρ ________________________________
Port of registry and Registry No.

ΚΟΥ _____________________________

Cross tonn.

4) Ολικό Μήκορ ____________________ 5) Μέγιζηο Πλάηορ____________________ 6) Βύθιζμα ______________
Max length

Max Breadth

Draft

7) Οι ηοςαλέηερ ηος ζκάθοςρ καηαλήγοςν ζε
Yacht toilets lead to
a) Βιολογικό καθαπιζμό
Sewage tratment

c) Υημική ηοςαλέηα
Chem.toilet

b) Γεξαμενέρ ακαθάπηων
Dirth tanks
Τπογπαθή
Signature

.........................................................
.........................................................................
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 11: Καηαλνκή ησλ ζέζεσλ ειιηκεληζκνύ ηεο Μαξίλαο Αιίκνπ
Πίλαθαο 9: Καηαλνκή ησλ ζέζεσλ ειιηκεληζκνύ ηεο Μαξίλαο Αιίκνπ
Πξνβιήηα
Θέζεηο ζθαθώλ
Πξνβιήηα
ΞΖΡΑ
480
Γ'
A'
65
5'
A1' Kp.
11
6'
1'
68
6 Πι.
1 Πι.
30
7'
2Α Κξ.
22
7 Πι.
2'
84
8'
2 Πι.
14
8 Πι.
3'
66
9'
3Α Κξ.
16
Δ'
4'
57
5Γ Κξ.
4Α Κξ.
28
6Γ Κξ.
Β' Κξ.
34
7Γ Κξ.
Γ' Κξ.
30
85Γ Κξ.
Πεγή: Σσέδιο Ανηιππύπανζηρ Μαπίναρ Αλίμος.

Θέζεηο ζθαθώλ
18-16
50-50
94-99
46-44
88-84
44-42
92-86
31-29
47-42
37-37
8
8
8
8
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 12:

ΑΗΣΖΖ - ΤΜΒΑΖ ΔΛΛΗΜΔΝΗΜΟΤ ΚΑΦΟΤ
ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΦΟΤ -VESSEL’S PARTICULARS
ΟΝΟΜΑ ΚΑΦΟΤ
[Yacht’s Name]
ΑΡΗΘΜΟ ΝΖΟΛΟΓΗΟΤ
ΛΗΜΔΝΑ ΝΖΟΛΟΓΖΖ
[Registration Number]
[Port of Registry]
ΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ
ΜΔΓΗΣΟ ΠΛΑΣΟ
[Length Overall]
[Max Breadth]

ΖΜΑΗΑ
FLAG/NATIONALITY

ΜΔΓΗΣΟ ΒΤΘΗΜΑ
[Max Draft]

ΔΗΓΟ ΚΑΦΟΤ (Kind and Σype of the Yacht)
Mεραλoθίλεηo
(Motor Boat)

Ηζηηνθφξν
(Sailing Boat)

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΦΟΤ
(Category of the Yacht)

Καηακαξάλ/Σξηκαξάλ
(Catamaran/Trimaran)

Λέκβνο
(Small Boat)

Αλαςπρήο
(Private)

Καίθη
(Caique)

Δπαγγεικαηηθφ
(Chartered)

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΔΛΑΣΖ - NAME & ADDRESS OF THE CLIENT
ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΛΟΗΟΚΣΖΣΖ / ΣΡΗΑ
[Details of the Ship-Owner]
(λνκα θαη Γηεχζπλζε)
(Name and Address)
ΑΦΜ/Γ.Ο.Τ
ηνηρεία Σαπηφηεηαο / Γηαβαηεξίνπ
[VAT No.]
[ID No. / Passport No.]
Σειέθσλν
Φαμ
[Σel No. 1]
[Fax No.]
E-mail:

Κηλεηφ
[Mobile]

ΣΟΗΥΔΗΑ ΝΟΜΗΜΟΤ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ
[Name and Address of the Legal Representative]
ΑΦΜ /Γ.Ο.Τ
[VAT No]

ηνηρεία
Σαπηφηεηαο
Γηαβαηεξίνπ
[ID No. / Passport No.]

Σειέθσλν
[Σel No. 1]
[E-mail:
ΠΡΑΚΣΗΚΟ Γ
[Board of Directors Resolutions]

Φαμ
[Fax No.]

ΣΟΗΥΔΗΑ ΝΑΤΛΧΣΖ
[Name and Address of the charterer]
ΑΦΜ /Γ.Ο.Τ
[VAT No.]
Σειέθσλν
[Σel No. ]
[E-mail]:

/
Κηλεηφ
[Mobile]

ΠΛΖΡΔΞΟΤΗΟ
[Proxy]

ηνηρεία Σαπηφηεηαο / Γηαβαηεξίνπ
[ID No. / Passport No.]
Φαμ
[Fax No.]
Ναπινζχκθσλν:

Κηλεηφ
[Mobile]

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΑΚΣΟΡΑ
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[Name and Address of the Agent /Broker]
ΑΦΜ /Γ.Ο.Τ
Α.Γ.Σ
[VAT No.]
[ID No.]
Σειέθσλν
Φαμ
[Σel No. 1]
[Fax No.]
[E-mail]:
Πιεξεμνχζην (Proxy)
πκθσλεηηθφ Πξαθηνξείαο:
Αgency Agreement:
ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΛΟΗΑΡΥΟΤ
[Name and Address of the Captain]
ΑΦΜ/Γ.Ο.Τ
[VAT No.]
Σειέθσλν
[Σel No. 1]
[E-mail]
ΓΗΑΡΚΔΗΑ - ΠΔΡΗΟΓΟ
DURATION - PERIOD
ΑΠΟ:
[FROM]
ΔΧ:
[TO]
ΓΗΔΡΥΟΜΔΝΟ ΚΑΦΟ
(incoming yacht)
ΑΝΑΝΔΧΖ:
Renewal for a period of:

Α.Γ.Σ
[ID No.]
Φαμ
[Fax No.]

Κηλεηφ
[Mobile]

Σειέθσλν Έθηαθηεο Αλάγθεο
[Emergency Telephone]
Κηλεηφ
[Mobile]

AΠO (From):
ΔΧ (Σν):

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΚΓΟΖ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ
ΠΛΟΗΟΚΣΖΣΖ/TΡIA

ΝΟΜΗΜΟ
ΔΚΠΡΟΧΠΟ

ΝΑΤΛΧΣΖ

ΠΡΑΚΣΟΡΑ

ΠΛΟΗΑΡΥΟ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ :
[DATE]:
Με ηελ παξνύζα δεηώ ηνλ ειιηκεληζκό ηνπ σο άλσ πεξηγξαθόκελνπ
ζθάθνπο, γηα ηελ αηηνύκελε ρξνληθή πεξίνδν. Γειώλσ όηη ηα σο άλσ
ζηνηρεία είλαη αιεζή θαη έιαβα πιήξε γλώζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ
παξόληνο θαζώο θαη ησλ ινηπώλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο πνπ επηζπλάπηνληαη
ζηελ παξνύζα όπσο θαη θάζε άιινπ εγγξάθνπ, ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ή
αλαθέξεηαη ζε απηό θαη/ή ζηνπο επηζπλαπηόκελνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο,
θαη απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο ην πεξηερόκελν ηνπο.
With this contract I request the mooring of the above described yacht, for
the specific period of time. I declare that the above mentioned facts are
true and that I am fully acquainted with the content of this contract as well
as of the other terms of the contract that are attached to this contract, and
any other document which is included or mentioned in it and/ or in the
attached terms of the contract, and I fully and unconditionally accept their
content.
ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΣΑΗΡΗΑ
For the Company

Ο ΠΔΛΑΣΖ
For the Client
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 13: ΟΡΗΜΟΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΚΑΦΟΤ
ΑΝΑΦΤΥΖ
Με βάζε ηηο πκβάζεηο Διιηκεληζκνχ, ν νξηζκφο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ θάθνπο Αλαςπρήο
δίλεηαη απφ ηνλ Ν. 438/197646 θαη ηνπ κεηαγελέζηεξνπ απηνχ Ν.2743/199947. Πην
ζπγθεθξηκέλα, «σο Δπαγγεικαηηθφ θάθνο, νξίδεηαη ην πινίν αλαςπρήο, πνπ έρεη
κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα κέρξη θαη ζαξάληα ελλέα (49) επηβαηψλ, ην νπνίν δηαζέηεη ρψξνπο
ελδηαίηεζεο, πέξαλ απηψλ ηνπ πιεξψκαηνο, θαη ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ
εθηέιεζε ηαμηδηψλ αλαςπρήο ή θαη πεξηήγεζεο κε νιηθή λαχισζε» (Απνζηνιίδεο, 2004 ζει.
683). Χο Πειάηεο νξίδεηαη ν ηδηνθηήηεο / πινηνθηήηεο ηνπ ζθάθνπο.
Αληίζηνηρα, σο Ηδησηηθφ θάθνο, νξίδεηαη:
α) Κάζε πινίν ή ζθάθνο αλαςπρήο, ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 2743/1999 δειαδή, θάζε ζθάθνο
νιηθνχ κήθνπο άλσ ησλ επηά (7) κέηξσλ, ην νπνίν, είηε δηαζέηεη είηε φρη ρψξνπο ελδηαίηεζεο,
έρεη ηε δπλαηφηεηα, απφ ηε γεληθή θαηαζθεπή ηνπ, λα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ
εθηέιεζε ηαμηδηψλ αλαςπρήο ή θαη πεξηήγεζεο.
β) Κάζε θχζεσο ηδησηηθφ πινίν θαη πινηάξην αλαςπρήο (άθαηνη, ιέκβνη, ηαρχπινα,
ηζηηνπιντθά θιπ), ην νπνίν δηαζέηεη φλνκα, ραξαθηεξηζηηθά, ηζαγέλεηα, δηεζλέο ζήκα, ιηκέλα
λενιφγεζεο, αλεμαξηήησο εγγξαθήο ηνπ ζε ειιεληθφ ή αιινδαπφ λενιφγην ή ιεκβνιφγην.
Χο Πειάηεο γηα ηα ηδησηηθά ζθάθε νξίδεηαη:
α) Ο ηδηνθηήηεο / πινηνθηήηεο ηνπ ζθάθνπο, ή / θαη
β) Ο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ πινηνθηήηε ή ηεο πινηνθηήηξηαο εηαηξείαο ζηελ Διιάδα, ή /
θαη
γ) Ο κηζζσηήο / λαπισηήο ηνπ ζθάθνπο, ή / θαη
δ) Ο πινίαξρνο ή θπβεξλήηεο ηνπ ζθάθνπο, ή / θαη
ε) Ο εκθαληδφκελνο θαη ελεξγψλ σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ ζθάθνπο θαη ηνπ πινηνθηήηε /
ηξηαο, ή / θαη
ζη) Ο δίδσλ θάζε είδνπο εληνιέο πξνο ηνλ θνξέα δηαρείξηζεο ηνπ Σνπξηζηηθνχ Ληκέλα πνπ
αθνξνχλ ζην ζθάθνο, ηδίσο δε εληνιέο γηα ηελ δηελέξγεηα κηθξνεπηζθεπψλ γηα ηελ κίζζσζε
ρψξνπ ειιηκεληζκνχ, γηα πιεξσκή δηθαησκάησλ, γηα αλέιθπζε – θαζέιθπζε θ.ν.θ.
46

Ν. 438/1976 «Πεξί Σνπξηζηηθψλ πινίσλ θαη πινηαξίσλ θαη λαπηαζιεηηθψλ ζθαθψλ θαη ξπζκίζεσο
δαζκνινγηθψλ θαη θνξνινγηθψλ ζεκάησλ επί πινίσλ σο θαη επί πινηαξίσλ αλαςπρήο (Α' 256)» (ΦΔΚ Α΄
24/27.9.1976).
47
Ν.2743/1999 «Πινία αλαςπρήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.» (ΦΔΚ Α' 211/13.10.1999).
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ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΛΗΜΔΝΧΝ

1. Πεδίν Δθαξκνγήο
χκθσλα κε ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δκπνξηθήο
Ναπηηιίαο ηνπ 2003 (Αξηζ. Σ/9803) ν

Γεληθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο Σνπξηζηηθψλ

Ληκέλσλ πνπ ζεζπίζηεθε κε ην Νφκν 3105/2003 «Σνπξηζηηθή Δθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε,
ξπζκίζεηο γηα ηνλ ηνπξηζκφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 29/Α/10.02.03), ηζρχεη θαη
εθαξκφδεηαη ζηε ρεξζαία θαη ζαιάζζηα δψλε φισλ ησλ ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δσλψλ αγθπξνβνιίνπ, ησλ θαηαθπγίσλ ηνπξηζηηθψλ ζθαθψλ θαη
ησλ ιηκέλσλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ αλεμάξηεηα απφ ην θνξέα δηαρείξηζεο απηψλ (δεκφζην
ή ηδησηηθφ) αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο.
ινη φζνη ζπλαιιάζζνληαη ή θπθινθνξνχλ εληφο ησλ ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ νθείινπλ λα
αθνινπζνχλ ηηο νδεγίεο θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο ηνπ
ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα θαζψο θαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο νδεγίεο θαη εληνιέο ησλ αξκνδίσλ
νξγάλσλ.

2. Παξερόκελεο Τπεξεζίεο – Δμππεξεηήζεηο
Οη θνξείο δηαρείξηζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ, πέξα απφ ηα φζα αλαθέξνληαη ζηνλ Γεληθφ
Καλνληζκφ, παξέρνπλ πξνο ηνπο ρξήζηεο θαη ηα ζθάθε αλαςπρήο θαη’ ειάρηζην φιεο ηηο
ππεξεζίεο θαη εμππεξεηήζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο ρσξνζέηεζεο
κε ηηο νπνίεο εγθξίζεθαλ νη ρξήζεηο γεο, ζηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαζψο θαη ζηηο
Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο θαη ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο απηψλ.
ιεο νη παξερφκελεο θαηά ηνπξηζηηθφ ιηκέλα ππεξεζίεο - εμππεξεηήζεηο πεξηγξάθνληαη
ζηνπο Δηδηθνχο Καλνληζκνχο, πνπ θαηαξηίδνληαη απφ ηνπο θνξείο δηαρείξηζεο θαη
εγθξίλνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο
Δπηηξνπήο Σνπξηζηηθψλ Ληκέλσλ. ηνπο Δηδηθνχο Καλνληζκνχο πεξηγξάθεηαη επίζεο ε νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ θάζε ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα θαζψο θαη ε ζηειέρσζή ηνπ κε πξνζσπηθφ ην
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νπνίν πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν, εμεηδηθεπκέλν θαη επαξθέο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη θαζ' φιν
ην εηθνζηηεηξάσξν ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ιηκέλα θαη ε εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ.
Δπίζεο, ν θνξέαο δηαρείξηζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα νθείιεη λα θαηαξηίζεη Δγρεηξίδην
Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ηνπ Σνπξηζηηθνχ Ληκέλα κε νδεγίεο πξνο ην πξνζσπηθφ γηα ηελ
άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.
Γηα ηηο παξερφκελεο επθνιίεο – εμππεξεηήζεηο ησλ ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ πξνο ηα
ειιηκεληδφκελα ζε απηνχο ζθάθε, o θνξέαο δηαρείξηζεο θάζε ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα, εηζπξάηηεη
απφ ηνπο ππφρξενπο ηα αλάινγα δηθαηψκαηα. Σα ζρεηηθά ηηκνιφγηα ππνβάιινληαη απφ ηνπο
θνξείο δηαρείξηζεο θαη εγθξίλνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο,
θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Σνπξηζηηθψλ Ληκέλσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 31α ηνπ N. 2160/93, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη.
Τπφρξενο πξνο θαηαβνιή ησλ παξαπάλσ δηθαησκάησλ είλαη ν πινηνθηήηεο ή ν λφκηκνο
εθπξφζσπνο ή ν ρξήζηεο ηνπ ζθάθνπο, ν νπνίνο επζχλεηαη θαη εηο νιφθιεξνλ κε ηνλ
πινηνθηήηε σο πξσηνθεηιέηεο.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θαηαβνιήο ησλ δηθαησκάησλ ειιηκεληζκνχ ή ελαπφζεζεο ζθάθνπο
ζηε μεξά, σο πξψηε κέξα ιακβάλεηαη ππφςε ην απφ ηνπ κεζνλπρηίνπ αξρφκελν εηθνζηηεηξάσξν, εληφο ηνπ νπνίνπ θαηέπιεπζε ην ζθάθνο. Σα θαηαθεχγνληα ζηνλ ιηκέλα ζθάθε,
ιφγσ θαθνθαηξίαο, απαιιάζζνληαη απφ ηελ θαηαβνιή ησλ δηθαησκάησλ ειιηκεληζκνχ, κέρξη
ηελ άξζε ηνπ απαγνξεπηηθνχ, ζχκθσλα κε ηηο αλαθνηλψζεηο ηεο αξκφδηαο Ληκεληθήο Αξρήο.

3. Μέηξα Αζθάιεηαο θαη Ππξνπξνζηαζίαο

Οη θνξείο δηαρείξηζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ νθείινπλ λα ιακβάλνπλ φια ηα αλαγθαία
κέηξα θχιαμεο θαη πξνζηαζίαο ησλ ζθαθψλ θαη λα δηαζέηνπλ πιήξεο θαη εθαξκφζηκν ζρέδην
ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη πξνζηαζία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα,
ησλ αηφκσλ, ησλ ζθαθψλ θαη ησλ νρεκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζηε δψλε απηνχ, απφ έθηαθηα
πεξηζηαηηθά φπσο έθξεμε, ππξθαγηά, αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα θ.ιπ. γλσζηνπνηψληαο ην
ζην πξνζσπηθφ θαη ζηνπο ρξήζηεο. Δηδηθφηεξα, νη θνξείο δηαρείξηζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ νθείινπλ λα ιακβάλνπλ φια ηα πξνιεπηηθά θαη θαηαζηαιηηθά κέηξα θαη κέζα
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ππξνπξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ππ΄αξηζκ. 10/2002 Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε «Λήςε
κέηξσλ ππξνπξνζηαζίαο ζε ηνπξηζηηθνχο ιηκέλεο ζθαθψλ αλαςπρήο» (Φ.Δ.Κ. Β΄844) φπσο
εθάζηνηε ηζρχεη, θαζψο θαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, γηα ηελ πξφιεςε θαη απνηξνπή
ππξθαγηψλ θαη αηπρεκάησλ θαζψο θαη ηε δηάζσζε αηφκσλ θαη πιηθψλ αγαζψλ πνπ
βξίζθνληαη θαη δηαθηλνχληαη ζηε ρεξζαία θαη ζαιάζζηα δψλε ηνπο. Δπηπξφζζεηα, νη θνξείο
δηαρείξηζεο έρνπλ ηελ επζχλε ζπληήξεζεο θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ζπζηεκάησλ θαη
κέζσλ ππξνπξνζηαζίαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα.
Θα πξέπεη λα αλαξηψληαη πηλαθίδεο ζηελ ειιεληθή θαη ζε κηα ηνπιάρηζηνλ άιιε επίζεκε
γιψζζα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζε εκθαλή ζεκεία ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα, γηα ηνπο
ηξφπνπο ελέξγεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ ρξεζηψλ, ζε πεξίπησζε εθδήισζεο ππξθαγηάο ή
άιιεο έθηαθηεο αλάγθεο θαη λα δηαηίζεηαη γηα ην ζθνπφ απηφ κε κέξηκλα ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο, ελεκεξσηηθφ πιηθφ, ζηελ ειιεληθή θαη ζε κηα ηνπιάρηζηνλ άιιε επίζεκε γιψζζα
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Οη θνξείο δηαρείξηζεο ζα πξέπεη λα απνδέρνληαη θαη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ
εθάζηνηε απαηηνχκελσλ πξνζαξκνγψλ ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ησλ
Σνπξηζηηθψλ Ληκέλσλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο Δζληθήο θαη Κνηλνηηθήο λνκνζεζίαο γηα αλάινγα
ζέκαηα.

4. Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο – Καζαξηόηεηα - Γηαρείξηζε Απνξξηκκάησλ θαη
Καηαινίπσλ

Οη θνξείο δηαρείξηζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ, ηα ειιηκεληδφκελα ζθάθε θαη φπνηνο
ρξεζηκνπνηεί ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ζαιάζζηαο θαη ρεξζαίαο δψλεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα
νθείινπλ λα ηεξνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ηδηαίηεξα λα κεξηκλνχλ γηα ηελ απνθπγή ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο θαη ησλ
αθηψλ απφ πεηξέιαην, πεηξειαηνεηδή κείγκαηα, επηβιαβείο νπζίεο ή κείγκαηα απηψλ θαη
πάζεο θχζεσο απφβιεηα, ιχκαηα θαη απνξξίκκαηα.
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Οη θνξείο δηαρείξηζεο νθείινπλ λα κεξηκλνχλ γηα:
α) Σελ χπαξμε θαη ιεηηνπξγία επαξθψλ θαη θαηάιιεισλ επθνιηψλ ππνδνρήο θαηαινίπσλ γηα
ηε ζπγθέληξσζε θαη ηειηθή λφκηκε δηάζεζε ηφζν ησλ πεηξειαηνεηδψλ θαηαινίπσλ - ιηπαληειαίσλ φζν θαη ησλ ινηπψλ άρξεζησλ πιηθψλ - απνξξηκκάησλ θαζψο θαη ησλ ιπκάησλ
ησλ εμππεξεηνχκελσλ ζθαθψλ.
β) Σελ χπαξμε εμνπιηζκνχ πξφιεςεο θαη θαηαπνιέκεζεο ηεο ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο απφ
πεηξειαηνεηδή (πισηά θξάγκαηα, απνξξνθεηηθά πιηθά θ.ιπ.) πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ
αξκφδηα Ληκεληθή Αξρή, θαζψο θαη εγθεθξηκέλνπ ζπκβαηνχ κε ην Σνπηθφ ρέδην ηεο
Ληκεληθήο Αξρήο «ρεδίνπ Έθηαθηεο Αλάγθεο» (CONTIGENCY ΡLΑΝ) γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ελδερφκελσλ πεξηζηαηηθψλ ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο θαη ησλ αθηψλ. ηελ
πεξίπησζε απηή, εηδνπνηείηαη ε ηνπηθή Ληκεληθή Αξρή θαζψο θαη νη ηδηνθηήηεο
/αληίθιεηνη ησλ ειιηκεληδνκέλσλ ζθαθψλ.
γ) Σελ θαηάξηηζε ζρεδίνπ παξαιαβήο θαη δηαρείξηζεο πεηξειαηνεηδψλ θαηαινίπσλ,
ρξεζηκνπνηεκέλσλ ιηπαληειαίσλ θαη απνξξηκκάησλ, πνπ ζα θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ
άξζξνπ 5 ζε ζπλδπαζκφ κε ην Παξάξηεκα Η ηεο Οδεγίαο 2000/59/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο 27εο Ννεκβξίνπ 2000 ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο αξηζκ.
3418/07/2002 (ΦΔΚ 712 B) Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο «Μέηξα θαη φξνη γηα ηηο
ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο παξαιαβήο απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη ζηα πινία θαη
θαηαινίπσλ θνξηίνπ» φπσο απηή εθάζηνηε ηζρχεη.
Σν ελ ιφγσ ζρέδην απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δηδηθψλ Καλνληζκψλ Λεηηνπξγίαο ησλ
ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ. ην ρέδην Έθηαθηεο Αλάγθεο ζα αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα ε κνλάδα
ή ν ρψξνο ηειηθήο λφκηκεο δηάζεζεο ησλ ζπγθεληξσκέλσλ πνζνηήησλ πεηξειαηνεηδψλ
θαηαινίπσλ θαη ιηπαληειαίσλ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα είλαη εκθαλή κέζσ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, ηα σξάξηα ιεηηνπξγίαο θαη ηα ηηκνιφγηα ησλ ζπκβεβιεκέλσλ
επηρεηξήζεσλ/ θνξέσλ παξαιαβήο -απνθνκηδήο ησλ σο άλσ πιηθψλ.
Σα ζθάθε πνπ δελ δηαζέηνπλ δεμακελέο ζπγθξάηεζεο ιπκάησλ ή ζπζηήκαηα βηνινγηθνχ
θαζαξηζκνχ δελ γίλνληαη δεθηά ζηνλ ηνπξηζηηθφ ιηκέλα. ε θάζε πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη
ε ξίςε ζην ζαιάζζην θαη ρεξζαίν ρψξν ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα αληηθεηκέλσλ θαη πγξψλ πνπ
κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ πάζεο θχζεσο ξχπαλζε.
Καηά ηε δηάξθεηα ειιηκεληζκνχ ηνπο ηα ζθάθε, πξέπεη λα δηαηεξνχλ ηα απνξξίκκαηά ηνπο ζε
εξκεηηθά θιεηζηά δνρεία ή ζάθνπο απφ ζπλζεηηθή χιε, θαιά αζθαιηζκέλνπο. H εμαγσγή ησλ
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απνξξηκκάησλ ζην ρεξζαίν ρψξν ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα επηηξέπεηαη κφλν θαηά ηηο ψξεο πνπ
θαζνξίδνληαη απφ ηνλ θνξέα δηαρείξηζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα.
Οη θνξείο δηαρείξηζεο νθείινπλ λα κεξηκλνχλ γηα:


Σελ χπαξμε επαξθψλ ρψξσλ πγηεηλήο.



Σελ θαζεκεξηλή θαζαξηφηεηα ησλ ρεξζαίσλ ρψξσλ, ησλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη
ηεο ζαιάζζηαο δψλεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα.



Σελ ηαθηηθή απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ, ηελ πεξηζπιινγή θάζε είδνπο άρξεζησλ
αληηθεηκέλσλ θαη ηελ κέρξη ηελ απνκάθξπλζή ηνπο, ελαπφζεζή ηνπο ζε εηδηθνχο ρψξνπο.



Σνλ εθνδηαζκφ ηνπο κε ηηο πξνβιεπφκελεο άδεηεο (ζχλδεζεο κε απνρεηεπηηθφ δίθηπν,
δηάζεζεο θ.ιπ.) γηα ηε λφκηκε δηάζεζε ησλ ιπκάησλ θαη απνβιήησλ, πνπ πξνέξρνληαη
απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο θαη ηα ζθάθε πνπ ειιηκελίδνληαη ζηνπο ηνπξηζηηθνχο ιηκέλεο.

5. Δπηαμία Ληκέλα - Τπνρξεώζεηο Υξεζηώλ - Κίλεζε Σξνρνθόξσλ

Ζ πεξίθξαμε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηεο ρεξζαίαο δψλεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα επηηξέπεηαη
πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα θαη ε ηάμε απηνχ.
Αληίζεηα, ζηνπο ηνπξηζηηθνχο ιηκέλεο δελ επηηξέπνληαη ηα αθφινπζα:


Ζ ηνπνζέηεζε απφ ηνπο ηδηνθηήηεο, αληηπξνζψπνπο, θπβεξλήηεο ή πιεξψκαηα ησλ
ειιηκεληδνκέλσλ ζθαθψλ, ή νπνηνλδήπνηε ηξίην, θάζε είδνπο ηδηνθαηαζθεπέο ζηαζεξέο ή
κε, ζηα θξεπηδψκαηα, ηνπο πξνβιήηεο ή άιινπο ρψξνπο γηα ηελ απνζήθεπζε
κηθξναληηθεηκέλσλ, λαπηηθψλ εξγαιείσλ, ζρνηληψλ ή αιπζίδσλ, ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ
θνξέα δηαρείξηζεο.



Μεγάιεο θιίκαθαο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη κεηαζθεπψλ ζηα ειιηκεληδφκελα ζθάθε. Γηα
νπνηαδήπνηε εξγαζία ζπληήξεζεο ησλ ζθαθψλ απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε ελεκέξσζε ηνπ
θνξέα δηαρείξηζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα θαη ε ρνξήγεζε ζρεηηθήο άδεηαο.

Απφ ην θνξέα δηαρείξηζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα, θαζνξίδεηαη ην σξάξην εληφο ηνπ νπνίνπ
επηηξέπνληαη νη εξγαζίεο θαζεκεξηλήο θαζαξηφηεηαο θαη κηθξνεπηζθεπψλ ησλ ζθαθψλ θαζψο
θαη ε θφξηηζε ησλ ζπζζσξεπηψλ ηνπο.


Ζ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν πξφθιεζε ζνξχβσλ πνπ δηαηαξάζζνπλ ηελ εζπρία θαη νκαιή
ιεηηνπξγία ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα.
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Ζ ηνηρνθφιιεζε, ε επηθφιιεζε δηαθεκηζηηθψλ, ε αλάξηεζε πηλαθίδσλ, ζεκεησκάησλ ή
άιισλ εηδνπνηεηεξίσλ ζηηο θάζε είδνπο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα ή ζε
ρψξνπο εθηφο απφ εθείλνπο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ θνξέα δηαρείξηζεο.



Ζ εγθαηάιεηςε επί ησλ ζθαθψλ ζηε ρεξζαία δψλε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα δψσλ, ρσξίο
ηελ παξνπζία ησλ θαηφρσλ ηνπο ή κειψλ ηνπ πιεξψκαηνο.

H χπαξμε δψσλ επί ησλ ζθαθψλ, επηηξέπεηαη κφλν εθφζνλ βξίζθνληαη ππφ ηνλ έιεγρν ησλ
θπξίσλ ηνπο, δελ πξνθαινχλ ζνξχβνπο θαη δελ ξππαίλνπλ ηνπο ρψξνπο ησλ ηνπξηζηηθψλ
ιηκέλσλ. Ο θνξέαο δηαρείξηζεο κπνξεί, εθφζνλ ην θξίλεη αλαγθαίν, λα δεηεί απφ ηνπο θπξίνπο
ησλ θαηνηθίδησλ δψσλ ηελ απνκάθξπλζή ηνπο, ηδίσο κάιηζηα φηαλ απηή ε αλάγθε
ππαγνξεχεηαη απφ ιφγνπο πγηεηλήο θαη ελφριεζεο ησλ ρξεζηψλ.


Ζ ιήςε ζαιάζζηνπ ινπηξνχ ζηνπο ρψξνπο ειιηκεληζκνχ ή αγθπξνβνιίαο ησλ ζθαθψλ.
Δθφζνλ δηαηίζεληαη άιινη ζαιάζζηνη ρψξνη θαηάιιεινη γηα ην ζθνπφ απηφ, νη φξνη θαη
πξνυπνζέζεηο ιήςεο ζαιάζζηνπ ινπηξνχ ζηνπο ρψξνπο απηνχο, θαζνξίδνληαη απφ ηνπο
θνξείο δηαρείξηζεο.



Ζ αιηεία ζηε ζαιάζζηα δψλε ηνπο.



Οη πάζεο θχζεσο ππνβξχρηεο δξαζηεξηφηεηεο, ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο.



Ζ είζνδνο θαη παξακνλή κηθξνπσιεηψλ θαη ινηπψλ αζθνχλησλ πάζεο θχζεσο εκπνξηθή
δξαζηεξηφηεηα, ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο.



Ζ ζηάζκεπζε θάζε είδνπο νρεκάησλ θαη ηξνρνθφξσλ εθηφο ησλ εηδηθά πξνο απηφ
θαζνξηζκέλσλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο, νη νπνίνη επηζεκαίλνληαη κε ελδεηθηηθέο πηλαθίδεο,
πνπ ηνπνζεηνχληαη κε κέξηκλα ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο. Ο θνξέαο δηαρείξηζεο κπνξεί, κεηά
απφ ελεκέξσζε θαη έγθξηζε ηεο Ληκεληθήο Αξρήο, λα κελ επηηξέπεη ηελ είζνδν ή
ζηάζκεπζε ζηνλ ηνπξηζηηθφ ιηκέλα ηξνρνθφξνπ νρήκαηνο, αλ θξίλεη φηη δηαηαξάζζεηαη ε
ηάμε θαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ.

Ζ αλέιθπζε ή θαζέιθπζε ζθάθνπο, ν θαζαξηζκφο ησλ πθάισλ ηνπ ζηε ζαιάζζηα ή ρεξζαία
δψλε θαζψο θαη ε ρξήζε ησλ θεθιηκέλσλ επηπέδσλ ή ππνδνρψλ, επηηξέπεηαη κφλν ζηνπο
θαζνξηζκέλνπο γηα ηηο εξγαζίεο απηέο ρψξνπο, κεηά απφ ζρεηηθή άδεηα ηνπ θνξέα
δηαρείξηζεο.
Γελ επηηξέπεηαη ζηνπο ρξήζηεο ησλ ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ ε εγθαηάιεηςε ζρνηληψλ, αιπζίδσλ,
θαισδίσλ, ζπζθεπψλ ή άιισλ εμαξηεκάησλ ή εμνπιηζκνχ ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα, θαηά ηε
δηάξθεηα ειιηκεληζκνχ ή θαηά ηνλ απφπινπ ησλ ζθαθψλ ηνπο, θαζψο θαη ε πξφθιεζε
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θζνξψλ ζηνλ σο άλσ εμνπιηζκφ. Οη σο άλσ επηβαξχλνληαη κε φιεο ηηο δεκηνπξγνχκελεο γηα
ηελ αληηθαηάζηαζε ή επηζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ δαπάλεο, πνπ πξνήιζαλ ιφγσ θζνξάο ή
απψιεηαο, πνπ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηά ηνπο.
Ο θνξέαο δηαρείξηζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα, δελ επζχλεηαη γηα απψιεηα ή δεκηά
αληηθεηκέλσλ πνπ αλήθνπλ ζε ζθάθε θαη έρνπλ εγθαηαιεηθζεί ζηνπο ρψξνπο ηνπ ιηκέλα .Οη
ηδηνθηήηεο ησλ ζθαθψλ ζηα νπνία αλήθνπλ ηα σο άλσ αληηθείκελα ή εμνπιηζκφο,
επηβαξχλνληαη κε ηα ηπρφλ δεκηνπξγνχκελα έμνδα κεηαθνξάο θαη θχιαμεο.
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζθάθνο πξνμελήζεη δεκηέο ζηα αγθπξνβφιηα ηεο ζέζεο
πξφζδεζεο ζηελ νπνία ειιηκελίδεηαη, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα ή ζηα
παξαθείκελα ζθάθε, είλαη ππνρξεσκέλν λα απνθαηαζηήζεη ηηο δεκηέο ή θζνξέο.
Σα πιεξψκαηα θαη νη κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα επηβαίλνληεο ζηα ζθάθε πνπ ειιηκελίδνληαη
ζε ηνπξηζηηθφ ιηκέλα, νθείινπλ λα ζπκπεξηθέξνληαη κε επγέλεηα θαη εππξέπεηα θαη λα κελ
δηαηαξάζζνπλ ηελ ηάμε θαη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ιηκέλα.

6. πληήξεζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ ιηκέλα

Οη θνξείο δηαρείξηζεο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα κεξηκλνχλ γηα ηελ ηαθηηθή θαη έθηαθηε
ζπληήξεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα θαη ηνλ έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπ, λα πξνβαίλνπλ ζηηο απαηηνχκελεο αληηθαηαζηάζεηο θαη επηζθεπέο ησλ ρεξζαίσλ θαη
ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ηνπ θσηηζκνχ θαη ησλ ινηπψλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ηνπ πάζεο θχζεσο εμνπιηζκνχ θαη λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο
ππνδείμεηο ησλ αξκνδίσλ πξνο ηνχην νξγάλσλ, έηζη ψζηε ν ιηκέλαο λα δηαηεξείηαη ζε
θαηάζηαζε πιήξνπο θαη άξηηαο ιεηηνπξγίαο.
ιεο νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ζα πξέπεη λα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηνπο
θαλφλεο ηηο επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο θαη θαηά ηξφπν πνπ ζα ειαρηζηνπνηεί ηελ ελφριεζε ησλ
ρξεζηψλ. Δπηπιένλ, νη θνξείο δηαρείξηζεο ζα πξέπεη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ εληφο
εηθνζηηεηξαψξνπ ή θαηά πεξίπησζε γηα ηελ θαηά ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξε απνθαηάζηαζε
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ηπρφλ δεκίαο ή δπζιεηηνπξγίαο ζηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο – παξνρέο ηνπ
ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα.

7. Δίζπινπο - Αγθπξνβνιία - Πξπκλνδέηεζε- Πιαγηνδέηεζε – Έθπινπο

ηνπο Δηδηθνχο Καλνληζκνχο νξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 31α ηνπ N. 2160/93, ην κέγεζνο
(ειάρηζην-κέγηζην) θαη ν αξηζκφο θαηά θαηεγνξία ζθαθψλ πνπ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εμππεξεηήζεη θάζε ηνπξηζηηθφο ιηκέλαο θαζψο θαη ν ηξφπνο δηάζεζεο ησλ ζέζεσλ ειιηκεληζκνχ
ησλ ζθαθψλ θαη ην ζχζηεκα αγθπξνβνιίαο ηνπο.
Ζ δπλαηφηεηα ειιηκεληζκνχ παξέρεηαη θαηφπηλ απνδνρήο απφ ην θνξέα δηαρείξηζεο ηνπ
ζρεηηθνχ αηηήκαηνο θαη ζχλαςεο ζρεηηθήο ζπκθσλίαο θαηά ηελ νπνία ν αηηψλ απνδέρεηαη ηνλ
παξφληα Καλνληζκφ, ηνλ Δηδηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα θαη ην
εγθεθξηκέλν ηηκνιφγην απηνχ.
Σα ζθάθε πνπ θηλνχληαη θαη ειιηκελίδνληαη ζηε ζαιάζζηα δψλε νθείινπλ λα ηεξνχλ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ δηεζλνχο θαλνληζκνχ απνθπγήο ζπγθξνχζεσλ θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί
αζθαινχο λαπζηπινΐαο θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ Γεληθψλ Καλνληζκψλ Ληκέλα, πνπ
ξπζκίδνπλ ζέκαηα είζπινπ, έθπινπ αγθπξνβνιίαο, θαη πξπκλνδέηεζεο ή πιαγηνδέηεζεο θαη
ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ Δηδηθψλ Καλνληζκψλ Λεηηνπξγίαο θάζε ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα, πνπ
ξπζκίδνπλ εηδηθφηεξα ηα ζέκαηα απηά.
πνηνη θαηαπιένπλ κε ηα ζθάθε ηνπο ζηε ζαιάζζηα δψλε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα, νθείινπλ
λα γλσζηνπνηνχλ κε θάζε πξφζθνξν κέζν ζην θνξέα δηαρείξηζεο ηνπ ιηκέλα ηα
ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ζθάθνπο, λα αλακέλνπλ ηελ άδεηα εηζφδνπ θαη λα αθνινπζνχλ
ηηο νδεγίεο ηνπ αξκφδηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ αγθπξνβνιία ηνπ ζθάθνπο ζε ρψξν ηνπ ιηκέλα.
Οη θάηνρνη -θπβεξλήηεο ησλ ζθαθψλ ζπκπιεξψλνπλ ηα παξαδηδφκελα ζε απηνχο έληππα θαη
επηδεηθλχνπλ φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πξσηφηππα λαπηηιηαθά
έγγξαθα ηνπ ζθάθνπο (π.ρ. πηζηνπνηεηηθά αμηνπινΐαο, αζθαιείαο θ.ιπ.) ρνξεγψληαο
αληίγξαθα απηψλ ζην θνξέα δηαρείξηζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα.
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ε θάζε πεξίπησζε, νη ηδηνθηήηεο ησλ ζθαθψλ, νθείινπλ λα γλσζηνπνηνχλ εγγξάθσο ζηνλ
θνξέα δηαρείξηζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα ηα πξφζσπα πνπ ηνπο εθπξνζσπνχλ θαηά ην
ρξφλν ηεο απνπζίαο ηνπο, ππνβάιινληαο ηαπηφρξνλα θαη ηελ έγγξαθε απνδνρή απηψλ θαη λα
ελεκεξψλνπλ εγγξάθσο γηα ηπρφλ ηνπνζέηεζε θχιαθα ν νπνίνο δελ απνηειεί κέινο ηνπ
πιεξψκαηνο.
Σα ζθάθε πξνζδέλνληαη απφ ηνπο θαηφρνπο - θπβεξλήηεο ζηηο ζέζεηο πνπ ηνπο
ππνδεηθλχνληαη απφ ην αξκφδην πξνζσπηθφ ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα. Σπρφλ ππνδείμεηο ηνπ
πξνζσπηθνχ σο θαη ε παξνπζία ηνπ βνεζεηηθνχ ζθάθνπο πξφζδεζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα,
δελ απαιιάζζνπλ ηνπο θαηφρνπο-θπβεξλήηεο ηεο επζχλεο ηνπο, ηφζν γηα ηνπο ρεηξηζκνχο ηνπ
ζθάθνπο εληφο ηνπ ιηκέλα, φζν θαη γηα ηελ πξφζδεζή ηνπ ζην κφληκν αγθπξνβφιην ή ην
ρεηξηζκφ ησλ πξπκλήζησλ.
Γελ επηηξέπεηαη ε θαηά βνχιεζε αγθπξνβνιία, πξπκλνδέηεζε ή πιαγηνδέηεζε ζθάθνπο
θαζψο θαη ε θαηάιεςε νπνηαζδήπνηε ζέζεο εληφο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα εθηφο απφ εθείλε
πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ην θνξέα δηαρείξηζεο θαη έρεη ζπκθσλεζεί.
Οη θάηνρνη πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα ηελ αζθαιή αγθπξνβνιία θαη
πξφζδεζε ησλ ζθαθψλ ηνπο γηα ηελ νπνία θέξνπλ απνθιεηζηηθή επζχλε θαη λα θξνληίδνπλ
έηζη ψζηε ην ζθάθνο λα είλαη πάληνηε ζσζηά δεκέλν ζηε ζέζε ηνπ. Δπίζεο πξέπεη λα
ειέγρνπλ ηελ θαιή θαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ πξφζδεζεο θαη λα πξνβαίλνπλ, ζε πεξίπησζε
θζνξάο, ζε αληηθαηάζηαζε απηνχ.
Γελ επηηξέπεηαη ε παξεκπφδηζε ησλ δηαχισλ πιεχζεο θαη θπθινθνξίαο ησλ ζθαθψλ πξνο ή
απφ ηα αγθπξνβφιηά ηνπο θαη ε πξνζπέξαζε νπνηνπδήπνηε εηζεξρφκελνπ ή εμεξρφκελνπ ζηε
ζαιάζζηα δψλε ηνπ ιηκέλα, ζθάθνπο. Δπίζεο, δελ επηηξέπεηαη ε θάζεηε πξνο ηνλ λνεηφ
άμνλα ηεο εηζφδνπ ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα πιεχζε ησλ ζθαθψλ.
Σν πξνζσπηθφ ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα δηθαηνχηαη λα επηζεσξεί ηνλ ηξφπν πνπ είλαη δεκέλα
ηα ζθάθε θαη λα πξνβαίλεη ζε ππνδείμεηο πξνο ηνπο θαηφρνπο - θπβεξλήηεο, γηα ηε ιήςε απφ
απηνχο αζθαιέζηεξσλ κέηξσλ, ππαγνξεπφκελσλ απφ ηελ λαπηηθή εκπεηξία θαη ηέρλε. ε
πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ησλ αλσηέξσ πξνο ηηο ππνδείμεηο ηνπ πξνζσπηθνχ, ν θνξέαο
δηαρείξηζεο έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβαίλεη ζηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο γηα ηε ιήςε κέηξσλ
αζθαιείαο ηνπ ζθάθνπο θαη λα επηβαξχλεη ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ κε ηα ηπρφλ δεκηνπξγνχκελα
έμνδα ή αθφκα θαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε ειιηκεληζκνχ.
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Οη δηαηππψζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ θίλεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ζθαθψλ ζηνπο ειιεληθνχο
ιηκέλεο (άδεηα απφπινπ, θαηαζηάζεηο πιεξψκαηνο θαη επηβαηψλ, ζεψξεζε λαπηηιηαθψλ
εγγξάθσλ θ.ιπ.) ηζρχνπλ θαη ζηνπο ηνπξηζηηθνχο ιηκέλεο.

8. Διιηκεληζκόο – Παξακνλή - Μεζόξκηζε ζθαθώλ

Ζ παξαρψξεζε, εθ κέξνπο ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα, ηνπ δηθαηψκαηνο
ειιηκεληζκνχ ζθάθνπο, απνθηάηαη κφλν κεηά απφ έγγξαθε έγθξηζε ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο,
εθφζνλ έρνπλ ζπκπιεξσζεί ηα πξνο ηνχην απαξαίηεηα έγγξαθα. Ο πινηνθηήηεο, θπβεξλήηεο,
εθπξφζσπνο ή ρξήζηεο ηνπ ζθάθνπο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα επηδείμεη ηζρχνλ
αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην απφ λφκηκε θαη αλαγλσξηζκέλε αζθαιηζηηθή εηαηξεία, ην νπνίν ζα
θαιχπηεη ηνπο αζθαιηζηηθνχο θηλδχλνπο πνπ απαηηείηαη λα θαιχπηνληαη ζχκθσλα κε ηελ
θείκελε λνκνζεζία, άιισο ην ζθάθνο δελ γίλεηαη δεθηφ γηα ειιηκεληζκφ. Σα ειιηκεληζκέλα
ζθάθε θαηά ηνλ ρξφλν έλαξμεο ηνπ ειιηκεληζκνχ ηνπο θαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα απηνχ, ζα
πξέπεη λα βξίζθνληαη πάληνηε ζε θαηάζηαζε αμηνπινΐαο.
Ο πινηνθηήηεο, θπβεξλήηεο ή εθπξφζσπνο ηνπ ζθάθνπο νθείιεη λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ην
θνξέα δηαρείξηζεο γηα θάζε αιιαγή πνπ αθνξά ζηελ πινηνθηεζία - εθπξνζψπεζε (Γ/λζε,
ηειέθσλν θ.ιπ.) θαη ζην ζθάθνο(ζεκαία, λενιφγην θ.ιπ.) ε θάζε πεξίπησζε αιιαγήο
πινηνθηεζίαο - ηδηνθηεζίαο ειιηκεληζκέλνπ ζθάθνπο ζε ηνπξηζηηθφ ιηκέλα, ν πσιεηήο πξέπεη
λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ην θνξέα δηαρείξηζεο γηα ηε γελνκέλε αιιαγή, αλαθέξνληαο ην
φλνκα, ηε δ/λζε κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ αγνξαζηή, ηα ζηνηρεία ηνπ εθπξνζψπνπ θαζψο θαη
ηελ εκεξνκελία ηεο κεηαβίβαζεο. Σελ ίδηα ππνρξέσζε έρεη θαη ν αγνξαζηήο, ν νπνίνο ζε
θάζε πεξίπησζε θαζίζηαηαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξν ππεχζπλνο κε ηνλ πσιεηή γηα ηελ
εμφθιεζε ηπρφλ πξνεγνχκελσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πεξηειζφληνο ζ' απηφλ ζθάθνπο.
ε πεξίπησζε πνπ ν θνξέαο δηαρείξηζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα, ην θξίλεη αλαγθαίν κπνξεί
λα απαηηήζεη ηε κεζφξκηζε - κεηαθνξά νπνηνπδήπνηε ζθάθνπο ζε άιιν ζεκείν εληφο ή θαη
εθηφο ηνπ ιηκέλα. Ζ κεζφξκηζε ή κεηαθνξά ζε ρεξζαίν ρψξν θξίλεηαη αλαγθαία αλ:
α) Παξαθσιχεηαη απφ ηελ παξακνλή ηνπ ζθάθνπο ζηνλ ηνπξηζηηθφ ιηκέλα ε ιεηηνπξγία
(αζθαιήο είζπινπο θαη έθπινπο ζθαθψλ) θαη εθκεηάιιεπζε απηνχ.
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β) Πηζαλνινγείηαη θίλδπλνο λαπαγίνπ, ή πξφθιεζε δεκηάο ζε άιιν ή άιια ζθάθε ή θίλδπλνο
ξχπαλζεο.
γ) Τπάξρεη απζαίξεηε θαηάιεςε ζέζεο ειιηκεληζκνχ.
Γηα ηελ ζπλδξνκή κηαο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο πξνυπνζέζεηο,
ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ απφ ην θνξέα δηαρείξηζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα, κε ην νπνίν
νξίδεηαη πελζήκεξε πξνζεζκία απφ ηεο θνηλνπνηήζεσο γηα ηελ κεζφξκηζε – κεηαθνξά ηνπ
ζθάθνπο, ελψ ηξηήκεξε πξνζεζκία νξίδεηαη εθφζνλ ζπληξέρεη ε πεξίπησζε (β).
Με κέξηκλα ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα, ην πξαθηηθφ θνηλνπνηείηαη κε
απφδεημε ζηνλ πινίαξρν ηνπ ζθάθνπο ή ζηνλ πινηνθηήηε, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή ζηνλ
νξηζζέληα ζηε ζρεηηθή δήισζε εθπξφζσπν ή αληίθιεην, ζηελ δεισζείζα δηεχζπλζε
θαηνηθίαο ησλ, εθφζνλ ηα ζηνηρεία απηά έρνπλ δεισζεί ζην θνξέα δηαρείξηζεο ηνπ
ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα. Αλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία δελ είλαη γλσζηά ζην θνξέα δηαρείξηζεο, ην
πξαθηηθφ επηθνιιάηαη ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ ζθάθνπο.
Αλ ε ηαρζείζα πξνζεζκία παξέιζεη άπξαθηε, ν θνξέαο δηαρείξηζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα
πξνρσξεί ζηελ αλέιθπζε ή κεζφξκηζε ηνπ ζθάθνπο θαη ηα ζρεηηθά έμνδα, βαξχλνπλ
απνθιεηζηηθά ηνλ ηδηνθηήηε ή ηνλ εθπξφζσπν ηνπ ζθάθνπο. ε πεξίπησζε άξλεζεο απηψλ λα
θαηαβάινπλ ηα ζρεηηθά πνζά, απηά θαηαβάιινληαη απφ ην θνξέα δηαρείξηζεο θαη
αλαδεηνχληαη απφ ηνπο αλσηέξσ νη νπνίνη επζχλνληαη εηο νιφθιεξνλ.
Ο θνξέαο δηαρείξηζεο δελ θέξεη επζχλε γηα ηε θχιαμε ηνπ ζθάθνπο πνπ κεηαθέξζεθε κεζνξκίζηεθε αλαγθαζηηθά ή γηα ηπρφλ δεκία πνπ επήιζε ζ' απηφ θαηά ηελ κεηαθνξά - κεζφξκηζε ή ηελ παξακνλή ηνπ ζε άιιν ρψξν εληφο ή εθηφο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα.
ε πεξίπησζε πνπ ζθάθνο βξίζθεηαη ζε επηθίλδπλε θαηάζηαζε ιφγσ έθξεμεο, θσηηάο,
δηαξξνήο θ.ιπ. θαη επίθεηηαη άκεζνο θίλδπλνο γηα ηελ αζθάιεηα πξνζψπσλ, άιισλ ζθαθψλ ή
ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ιηκέλα εθαξκφδνληαη νη πξνβιεπφκελεο ζηνπο θαλνληζκνχο ιηκέλσλ
δηαηάμεηο πεξί ιήςεο έθηαθησλ κέηξσλ, ελψ ζε πεξίπησζε λαπαγίνπ εθαξκφδνληαη νη
ζρεηηθέο δηαηάμεηο.
Δάλ ην ζθάθνο πξφθεηηαη λα αλαρσξήζεη νξηζηηθά απφ ηνλ ηνπξηζηηθφ ιηκέλα, ν ηδηνθηήηεο,
θπβεξλήηεο ή ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, ππνρξενχηαη λα ην δειψζεη εγγξάθσο θαη
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εγθαίξσο ζην θνξέα δηαρείξηζεο άιισο ν θνξέαο δηαρείξηζεο δελ θέξεη επζχλε γηα ηελ
ρξέσζε ηνπ ζθάθνπο κέρξη λα ελεκεξσζεί εγγξάθσο γηα ηελ νξηζηηθή αλαρψξεζε απηνχ.

9. Κπξώζεηο

Σα ειιηκεληδφκελα ζθάθε νθείινπλ λα εμνθινχλ ηα δηθαηψκαηα γηα ηηο παξερφκελεο
ππεξεζίεο -εμππεξεηήζεηο εκπξφζεζκα θαη ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηνπο Δηδηθνχο
Καλνληζκνχο Λεηηνπξγίαο θαη ζηηο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο έγθξηζεο ησλ ηηκνινγίσλ,
δηαθνξεηηθά επηβαξχλνληαη κε ηνπο λφκηκνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο αλεμάξηεηα απφ άιιεο
θπξψζεηο πνπ κπνξεί λα πξνβιέπνληαη.
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«Διιεληθό Κέληξν Δπελδύζεωλ» Σειεπηαία επίζθεςε 8 επηεκβξίνπ 2007.
4. http://www.sete.gr
«Δπίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ πλδέζκνπ Διιεληθώλ Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεωλ» Σειεπηαία
επίζθεςε 17 επηεκβξίνπ 2007.
5. www.unwto.org
«Δπίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Σνπξηζκνύ» Σειεπηαία επίζθεςε 15
επηεκβξίνπ 2007.
6. http://www.statistics.gr
«Δπίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο Διιάδαο»
Σειεπηαία επίζθεςε 22 Απγνχζηνπ 2007.
7. http://www.athens-hotels-guide.com/index-gr.html
«Οδεγόο Ξελνδνρείωλ Αζελώλ» Σειεπηαία επίζθεςε 1 επηεκβξίνπ 2007.
8. http://www.crete-region.gr/
«Δπίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο» Σειεπηαία επίζθεςε 2 επηεκβξίνπ 2007
9. http://www.ypernomarhia.gr/index.asp
«Δπίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Αζελώλ Πεηξαηώο» Σειεπηαία
επίζθεςε 2 επηεκβξίνπ 2007.
10. http://www.acrobase.gr
«Βάζε ειεθηξνληθήο επηθνηλωλίαο ζηελ Διιάδα» Σειεπηαία επίζθεςε 8 επηεκβξίνπ 2007.
11. http://www.holidayshop.gr
«Ζιεθηξνληθόο Οδεγόο Γηαθνπώλ ζηελ Διιάδα» Σειεπηαία επίζθεςε 12 Ηνπιίνπ 2007.
12. www.greekshippingnews.gr
«Γηαδηθηπαθή πύιε γηα ηελ Ναπηηιία θαη ηνλ Πεηξαηά» Σειεπηαία επίζθεςε 5 επηεκβξίνπ
2007.
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13. http://www.nomosphysis.org.gr
«Ηζηνζειίδα ηεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξίαο Νόκνο+Φύζε, ε νπνία
δξαζηεξηνπνηείηαη θαη εμεηδηθεύεηαη ζην ρώξν ηωλ ζεζκώλ θαη ηεο πνιηηηθήο ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο.» Σειεπηαία επίζθεςε 8 επηεκβξίνπ 2007.
14. http://www.sailingboats.gr
«Ηζηνζειίδα Πώιεζεο Μεηαρεηξηζκέλωλ θαθώλ» Σειεπηαία επίζθεςε 2 επηεκβξίνπ
2007.
15. http://www.traveldailynews.gr
«Ζκεξήζηα Ζιεθηξνληθή Δθεκεξίδα γηα ηνλ Σνπξηζκό» Σειεπηαία επίζθεςε 11 επηεκβξίνπ
2007.
16. http://www.ypan.gr
«Δπίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο» Σειεπηαία επίζθεςε 23 Απγνχζηνπ 2007.
17. http://news.travelling.gr
«Ηζηνζειίδα παξνρήο ηαμηδηωηηθώλ πιεξνθνξηώλ» Σειεπηαία επίζθεςε 24 Απγνχζηνπ
2007.
18. http://www.portnet.gr
«Γηαδηθηπαθή Πύιε γηα ηε Ναπηηιία θαη ηνλ Πεηξαηά» Σειεπηαία επίζθεςε 4 επηεκβξίνπ
2007.
19. http://www.minenv.gr/
«Δπίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υωξνηαμίαο θαη Γεκνζίωλ Έξγωλ»
Σειεπηαία επίζθεςε 6 επηεκβξίνπ 2007.
20..http://www.ypes.gr/
«Δπίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζωηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξωζεο»
Σειεπηαία επίζθεςε 27 Απγνχζηνπ 2007.
21.http://www.yen.gr/
«Δπίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο» Σειεπηαία επίζθεςε 12
επηεκβξίνπ 2007.
22.http://www.mnec.gr/el/
«Δπίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ» Σειεπηαία επίζθεςε 12
επηεκβξίνπ 2007.
23. www.wttc.org
«Δπίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ World Travel & Tourism Council» Σειεπηαία επίζθεςε 12
επηεκβξίνπ 2007.
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24. http://www.weforum.org/en/index.htm
«Δπίζεκε ηζηνζειίδα ηνπWorld Economic Forum» Σειεπηαία επίζθεςε 12 επηεκβξίνπ
2007.
25. http://iason.minenv.gr/
«Δπίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Τδάηωλ - Γ/λζε Παξαθνινύζεζεο
Πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο & Δπαηζζεηνπνίεζεο ΓΑΛΑΕΗΔ ΖΜΑΗΔ»
Σειεπηαία επίζθεςε 27 Απγνχζηνπ 2007.
26. http://www.kedke.gr/index.asp
«Δπίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Γήκωλ θαη Κνηλνηήηωλ Διιάδαο» Σειεπηαία
επίζθεςε 29 Απγνχζηνπ 2007.

Δ) ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΗ
1.Πξαγκαηνπνίεζε πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο κε ηελ Κα Κνπηζαπηάθε Διεπζεξία,
Πξντζηάκελε ηνπ Σκήκαηνο πκβάζεσλ θαη Διέγρνπ ηεο Γηεχζπλζεο Θαιάζζηνπ
Σνπξηζκνχ θαη Σνπξηζηηθψλ Ληκέλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο ζηηο 13-72007.
2.Πξαγκαηνπνίεζε πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο κε ηνλ Κν Παλαγησηφπνπιν Αζαλάζην,
Οηθνλνκηθφο Γηαρεηξηζηήο ηεο Μαξίλαο Αιίκνπ ζηηο 17-7-2007, ζηηο 20-7-2007, ζηηο 13-82001 θαη ζηηο 21-8-2007.
3. Πξαγκαηνπνίεζε πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο κε ηελ Κα Γεθνπιάθνπ Σνχια, πξψελ
Τπάιιεινο ηνπ Σκήκαηνο Μαξηλψλ ηνπ Γήκνπ Γιπθάδαο ζηηο 19-7-2007.
4. Πξαγκαηνπνίεζε πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο κε ηελ Κα Βνπδνχθε Μαξία, Πξντζηακέλε
Σκήκαηνο Μαξηλψλ ηνπ Γήκνπ Γιπθάδαο ζηηο 21-8-2007 θαη ζηηο 5-9-2007.
5.Πξαγκαηνπνίεζε πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο κε ηνλ Κν Λεθθάθν Θσκά, Πισηάξρεο,
Γηνηθεηήο ηνπ Η΄ Ληκεληθνχ Σκήκαηνο Φινίζβνπ ζηηο 22-8-2007.
6.Πξαγκαηνπνίεζε πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο κε ηνλ Κν Κσιέηζε Νηθφιαν, Πισηάξρεο ζην
Σκήκα Αζθαιείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο ζηηο 14-9-2007.
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ΠΗΝΑΚΑ ΤΝΣΜΖΔΧΝ ΚΑΗ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΧΝ
ΑΔΠ: Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ
Α.Δ.: Αλψλπκε Δηαηξεία
Αξηζκ.: αξηζκφο
Βι.: Βιέπε
Γ.Γ.Λ.Λ.Π.: Γεληθή Γξακκαηεία Ληκέλσλ θαη Ληκεληθήο Πνιηηηθήο
Γ.Δ.Ζ.: Γεκφζηα Τπεξεζία Ζιεθηξηζκνχ
Γ.Λ.Π.: Γηεχζπλζε Ληκεληθήο Πνιηηηθήο
Γ.Λ.Τ.: Γηεχζπλζε Ληκεληθψλ Τπνδνκψλ
Γ.ΟΛ.Δ.Λ.: Γηεχζπλζε Οξγάλσζεο θαη Δθκεηάιιεπζεο Ληκέλσλ
Δ.Δ.: Δηεξφξξπζκε Δηαηξεία
E.I.B.: Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ
Δ.Ο.Σ.: Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ
Δ.Π.Δ.: Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο
Δ.T.Α. A.Δ.: Δηαηξεία Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο A.Δ.
Δ.Τ.Γ.Α.Π.: Δηαηξεία Όδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο Πξσηεχνπζαο
εθ.: εθαηνκκχξην
Δ.Π.Δ..Σ.: Έλσζε Πινηνθηεηψλ Διιεληθψλ θαθψλ Σνπξηζκνχ
Ζ/Τ: Ζιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο
Η.Ο.Β.Δ.: Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ
Η.Σ.Δ.Π.: Ηλζηηηνχην Σνπξηζηηθψλ Δξεπλψλ θαη Πξνβιέςεσλ
Κ.Γ.Ν.Γ.: Κψδηθαο Γεκνζίνπ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ
Κ.Δ.Γ.Δ :Κψδηθαο Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ
Κ.Τ.Α: Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε
Λ..: Ληκεληθφ ψκα
ι.ρ.: ιφγνπ ράξε
κ.: κέηξα
Ν.: Νφκνο
Ν.Γ.: Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα
Ν.Π.Γ.Γ.: Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ
Ο.Δ.: Οκφξξπζκε Δηαηξεία
O.T.A.: Οξγαληζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
166

Ο.Σ.Δ.: Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο
Π.Γ.: Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα
Π.Π..Υ.Α.Α.:Πεξηθεξεηαθά Πιαίζηα Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο
Π.Τ.Σ.: Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο Σνπξηζκνχ
.Η.Σ.Δ..Α.Π.: σκαηείν Ηδηνθηεηψλ Σνπξηζηηθψλ Δπαγγεικαηηθψλ θαθψλ Άλεπ
Πιεξψκαηνο
Τ.Α.: Τπνπξγηθή Απφθαζε
Τ.Δ.Ν.: Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο
Τ.ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ.: Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ
ΤΠ.ΑΝ.: Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο
Φ.Δ.Κ.: Φχιιν Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο
Φ.Π.Α.: Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο
ρικ.: ρηιηφκεηξα
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