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Άρθρο	  1	  

Πεδίο	  Εφαρμογής	  

 

1.1 Ο παρών Κανονισµός συντάχθηκε µε βάση τα προβλεπόµενα από τον Γενικό Κανονισµό 

Λειτουργίας Τουριστικών Λιµένων (ΚΥΑ Τ/9803 - 5/9/2003, ΦΕΚ Β’ 1323/16-09-03) και διέπει τον τουριστικό 

λιµένα Πλαταµώνα που χωροθετήθηκε µε την ΥΑ Τ/16082/2004 (ΦΕΚ 33 Β/16.01.2004). Ο τουριστικός 

λιµένας Πλαταµώνα, περιλαµβάνει τα πάσης φύσεως έργα και εγκαταστάσεις που βρίσκονται µέσα στη 

χωροθετηµένη ζώνη αυτού. Η Χωροθετηµένη αυτή ζώνη ορίζεται σύµφωνα µε το τοπογραφικό διάγραµµα της 

Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης του παραρτήµατος 1, στο ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ του Λ.Τ.Π. για τον 

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 22 ΕΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ 

ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ και αποτελείται από: 

 

21.950,14 τ.µ. Θαλάσσια Ζώνη και 3.190 τ.µ. Χερσαία Ζώνη 

 

Η θαλάσσια ζώνη ορίζεται σε απόσταση πεντακοσίων (500) µέτρων από τα όρια της χερσαίας ζώνης του 

τουριστικού λιµένα προς την ανοικτή θάλασσα. Οι γεωγραφικές συντεταγµένες της εισόδου του τουριστικού 

λιµένα όπως έχει αποτυπωθεί στο χάρτη είναι: 

  
39ο 59.653 Ν 

22ο 37.458 Ε 

 

1.2 Στις διατάξεις του Κανονισµού υπόκεινται όλοι όσοι βρίσκονται εντός του θαλάσσιου ή του 

χερσαίου χώρου του Τουριστικού Λιµένα Πλαταµώνα, ή κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων και γενικά των 

εξυπηρετήσεων του Τουριστικού Λιµένα Πλαταµώνα. Οποιοσδήποτε κάνει χρήση των εγκαταστάσεων εντός 

του χώρου του Τουριστικού Λιµένα Πλαταµώνα, συµπεριλαµβανοµένων και των επισκεπτών, οφείλει να 

ακολουθεί τους κανόνες και τους όρους που αναφέρονται : 

 

1. στον εκάστοτε ισχύοντα Γενικό Κανονισµό Λειτουργίας Τουριστικών Λιµένων, 

2. στον εκάστοτε ισχύοντα Ειδικό Κανονισµό Λειτουργίας, 

3. στη σχετική αίτηση/σύµβαση ελλιµενισµού/υπηρεσιών, που υπογράφει κατά τον ελλιµενισµό 

του σκάφους του στον τουριστικό λιµένα. 

4. στις λοιπές γενικές και ειδικές οδηγίες που εκδίδει ο Τουριστικός Λιµένας Πλαταµώνα. 
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Άρθρο	  2	  

Παρεχόμενες	  Υπηρεσίες	  –	  Εξυπηρετήσεις	  

 

2.1 Στον τουριστικό λιµένα Πλαταµώνα παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες – εξυπηρετήσεις 

σύµφωνα µε το ωράριο λειτουργίας που ανακοινώνει η Διεύθυνση του Λιµένα: 

 

• Ελλιµενισµός των σκαφών που καταπλέουν στον λιµένα. 

• Μόνιµα αγκυροβόλια. 

• Παροχή πόσιµου νερού. 

• Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος. 

• Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. 

• Σύνδεση στο διαδίκτυο. 

• Υπηρεσίες Φύλαξης και Ελέγχου (Security) 

• Σταθµός πυρασφάλειας. 

• Δυνατότητα λήψης και αποστολής FAX. 

• Παραλαβή αποβλήτων από τα σκάφη. 

• Αποκοµιδή απορριµµάτων. 

• Χώροι υγιεινής (wc και ντουζ) 

• Σωστικά µέσα. 

• Αντιρρυπαντικός εξοπλισµός 

• Εξοπλισµός ασφαλείας 

• Ανεφοδιασµός των σκαφών µε υγρά καύσιµα. 

• Χώροι στάθµευσης οχηµάτων (20 θέσεων) 

• Χώρος µικρού Ιατρείου για παροχή Πρώτων Βοηθειών 

• Ανελκύσεις σκαφών 

 

2.2 Ο τουριστικός λιµένας δεν διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους. 

 

2.3 Ανεφοδιασµός σκάφους, µε υγρά καύσιµα, µπορεί να γίνει µόνο από τις διαθέσιµες 

εγκαταστάσεις παροχής καυσίµων του λιµένα και από το αρµόδιο προσωπικό. Απαιτείται η τήρηση όλων των 

προδιαγραφών και των κανόνων λειτουργίας, ασφάλειας και αποφυγής ρύπανσης του θαλάσσιου και χερσαίου 

χώρου όπως αυτές καθορίζονται από τους αντίστοιχους εθνικούς και διεθνείς κανονισµούς και από τη 

Διεύθυνση του Λιµένα. 
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Χερσαίες	  Εγκαταστάσεις	  

 

2.4 Η χερσαία ζώνη του τουριστικού λιµένα περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες κτιριακές 

εγκαταστάσεις για την πλήρη εξυπηρέτηση των επιβαινόντων στα σκάφη και των επισκεπτών. Στις χερσαίες 

εγκαταστάσεις αναπτύσσονται δραστηριότητες εµπορικές, τουριστικές κλπ, είτε από την Διεύθυνση του λιµένα 

είτε από τρίτους υποµισθωτές στους οποίους η Διεύθυνση του λιµένα δύναται να υπεκµισθώνει χώρους για 

την εξάσκηση των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων τους. 

 

2.5 Οι υποµισθωτές των χερσαίων χώρων έχουν υποχρέωση να διαθέτουν όλες τις απαιτούµενες 

άδειες για την κατάλληλη λειτουργία και εκµετάλλευση του χώρου τους και να συµµορφώνονται απόλυτα µε 

όλες τις σχετικές αγορανοµικές, αστυνοµικές κλπ. διατάξεις και ιδιαίτερα σ’ αυτές που προβλέπουν την 

καθαριότητα των χώρων, την αποφυγή θορύβων, την ασφάλεια του κοινού και των εργαζοµένων κλπ. 

 

2.6 Οι υποµισθωτές των χερσαίων χώρων έχουν υποχρέωση να λαµβάνουν την προηγούµενη 

έγγραφη έγκριση της Διεύθυνσης του λιµένα για ότι αφορά στη µεταβολή της εξωτερικής εµφάνισης του χώρου 

τους (αλλαγή χρωµάτων, τοποθέτηση πινακίδων, διαφηµιστικών λογοτύπων, εµβληµάτων, τεντών κλπ.). 

 

Τεχνική	  Υποστήριξη,	  Ανελκύσεις	  &	  Εναπόθεση	  Σκαφών 

 

2.7 Ο τουριστικός λιµένας διαθέτει χώρους εναπόθεσης σκαφών στη ξηρά για διαχείµαση, όπου 

παρέχονται υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης που περιλαµβάνουν επισκευές και συντηρήσεις των σκαφών και 

του εξοπλισµού των (συνήθως µικρής κλίµακας) καθώς επίσης και τα απαραίτητα µέσα για ανέλκυση και 

καθέλκυση των σκαφών. 

 

2.8 Απαγορεύεται η ανέλκυση οιουδήποτε σκάφους, η εκτέλεση εργασιών στα σκάφη και ο 

καθαρισµός των υφάλων του στους χερσαίους χώρους του τουριστικού λιµένα, καθώς και η χρήση των 

κεκλιµένων επιπέδων για ανέλκυση ή καθέλκυση σκαφών, χωρίς την έγγραφη άδεια της Διεύθυνσης του 

λιµένα. 

 

2.9 Για να πραγµατοποιηθεί ανέλκυση ή καθέλκυση σκάφους απαιτείται : 

 

1. Η συµπλήρωση σχετικής αίτησης από τον πλοιοκτήτη, αντιπρόσωπο ή πλοίαρχο του 

σκάφους και η έγγραφη αποδοχή της Διεύθυνσης του τουριστικού λιµένα. 

2. Η εξόφληση των τελών ανέλκυσης και παραµονής στην ξηρά.  

3. Η ύπαρξη ασφαλιστηρίου συµβολαίου σε ισχύ. 

4. Η έκδοση Άδειας ανέλκυσης από την Λιµενική Αρχή. 

5. Η ανεπιφύλακτη και χωρίς όρους αποδοχή εκ µέρους του πλοιοκτήτη του Γενικού 

Κανονισµού Λειτουργίας Τουριστικών Λιµένων, του Κανονισµού Λειτουργίας του Τουριστικού Λιµένα 

Πλαταµώνα, καθώς και των Γενικών – Ειδικών Οδηγιών που εκδίδει η διεύθυνση. 
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Η ικανοποίηση των αιτήσεων για ανέλκυση και παραµονή των σκαφών στην χερσαία ζώνη, εγκρίνεται από την 

διεύθυνση του τουριστικού λιµένα βάσει σειράς προτεραιότητας και σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό της 

εταιρείας και τις λειτουργικές της ανάγκες. 

 

2.10 Στην αίτηση ανέλκυσης ή καθέλκυσης του σκάφους ο πλοιοκτήτης, αντιπρόσωπος ή πλοίαρχος 

του σκάφους δηλώνει ότι έλαβε γνώση των τεχνικών χαρακτηριστικών των µηχανηµάτων των εγκαταστάσεων 

και του εξοπλισµού του τουριστικού λιµένα τα οποία και θεωρεί κατάλληλα για την ασφαλή προσέγγιση, 

ανέλκυση, µεταφορά, στήριξη, καθέλκυση του σκάφους του. 

 

2.11 Απαγορεύεται ο καθαρισµός των υφάλων µε υδροβολή ή άλλους τρόπους εκτός του 

χωροθετηµένου, για την εργασία αυτή, χώρου. Οι εργασίες αυτές εκτελούνται αποκλειστικά από το 

εξουσιοδοτηµένο από την εταιρεία προσωπικό. 

 

2.12 Η ανέλκυση – καθέλκυση των σκαφών και απόθεσή τους στη χερσαία ζώνη του τουριστικού 

λιµένα γίνεται µόνο στις εγκαταστάσεις, µε µηχανήµατα και εξοπλισµό του λιµένα και µε το αρµόδιο 

προσωπικό του. 

 

2.13 Για την ανέλκυση του σκάφους του ο πλοιοκτήτης υποχρεούται: 

 

1. Να µετακινήσει το σκάφος στην νηοδόχο για την ανέλκυση και να το αποµακρύνει µετά την 

καθέλκυση. 

2. Να εξασφαλίσει µέχρι την στιγµή της ανέλκυσης, την ασφαλή παραµονή του σκάφους του 

στη νηοδόχο, την πλήρη ακινησία του σκάφους και την εξασφάλιση και διατήρηση µηδενικής γωνίας του 

διαµήκη και του εγκάρσιου άξονα του σκάφους. 

3. Να φροντίσει για την αποσύνδεση/αποµάκρυνση του εξοπλισµού του σκάφους (π.χ. 

πρότονος, επίτονος, καπόνια, ξάρτια, κλπ.) ο οποίος µπορεί να δυσχεράνει την ανέλκυση ή να εγκυµονεί 

κινδύνους για την ασφαλή ανέλκυση – µετακίνηση – στήριξη – καθέλκυση του σκάφους. 

4. Πριν την ανέλκυση να φροντίσει ώστε να προστατευθούν προεξέχοντα σηµεία του 

σκάφους (στα ύφαλα και στα έξαλα αυτού π.χ. καρένες, εξαγωγές, «φλαπς», όργανα, εξατµίσεις, κλπ) µε δικά 

του µέσα και ευθύνη, για την ασφαλή ανέλκυση – µετακίνηση – στήριξη – καθέλκυση του σκάφους. 

5. Να υποδείξει επακριβώς τα σηµεία ανάρτησης και στήριξης του σκάφους, καθώς επίσης 

και να αναφέρει από πριν γραπτώς στην εταιρεία κάθε άλλη πληροφορία, (τεχνικά – κατασκευαστικά στοιχεία, 

ιδιαιτερότητες) για την ασφαλή ανέλκυση - µετακίνηση - στήριξη - καθέλκυση του σκάφους. 

6. Σε περίπτωση που απαιτείται να προσλάβει, µε δικά του έξοδα και ευθύνη, δύτη ο οποίος 

θα τοποθετήσει τους ιµάντες ανάρτησης στα ύφαλα του σκάφους για ασφαλή ανάρτηση του. 

7. Να επιθεωρήσει την στήριξη του σκάφους και να επιβεβαιώσει την ασφαλή στήριξη του 

αυτού. 
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2.14 Κατά την ανέλκυση – καθέλκυση του σκάφους, ο πλοιοκτήτης υποχρεούται να παρίσταται 

αυτοπροσώπως στην διαδικασία και να προβαίνει στις απαιτούµενες ενέργειες όπως αυτές αναφέρονται στον 

παρόντα για την ασφαλή ανέλκυση ή µετακίνηση του σκάφους. Σε ειδικές περιπτώσεις επιτρέπεται η 

ανέλκυση/καθέλκυση του σκάφους χωρίς την παρουσία του πλοιοκτήτη, αλλά µε την παρουσία εκπροσώπου 

του, ο οποίος διαθέτει έγγραφη εξουσιοδότησή του πλοιοκτήτη µε την οποία αναλαµβάνει όλες τις ευθύνες του. 

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η παρουσία του πλοιοκτήτη ή εκπροσώπου αυτού, η ανέλκυση ή η 

καθέλκυση ή η µετακίνηση του σκάφους εφόσον απαιτείται, πραγµατοποιείται χωρίς την παρουσία των 

προαναφερθέντων µε αποκλειστική όµως ευθύνη του πλοιοκτήτη. 

 

2.15 Μετά την εναπόθεση του σκάφους στην ξηρά και την στερέωση αυτού στις σχάρες στερέωσης 

απαγορεύεται οποιαδήποτε επέµβαση του ιδιοκτήτη στον τρόπο στήριξης του σκάφους, χωρίς την άδεια του 

αρµόδιου προσωπικού του λιµένα. 

 

2.16 Η Διεύθυνση του τουριστικού λιµένα καθορίζει την θέση εναπόθεσης του σκάφους στην ξηρά. 

Επίσης η Διεύθυνση του τουριστικού λιµένα έχει το δικαίωµα να µετακινήσει το σκάφος σε άλλη θέση εφόσον 

το κρίνει αναγκαίο. Ο πλοιοκτήτης του σκάφους ή εκπρόσωπος αυτού οφείλει να παρευρίσκεται στην 

µετακίνηση του σκάφους, εφόσον ενηµερωθεί από την Διεύθυνση του τουριστικού λιµένα. Σε περίπτωση 

απουσίας του πλοιοκτήτη ή εκπροσώπου αυτού, η µετακίνηση πραγµατοποιείται από το αρµόδιο προσωπικό 

του τουριστικού λιµένα και µε ευθύνη του πλοιοκτήτη. 

 

2.17 Κατά την διάρκεια παραµονής των σκαφών στους χώρους εναπόθεσης δεν επιτρέπεται η 

λειτουργία κινητήρων καθώς και η χρήση ιστίων. Ειδικά στα ιστιοφόρα σκάφη ο πλοιοκτήτης υποχρεούται να 

αφαιρεί τα ιστία πριν την ανέλκυση του σκάφους. 

 

2.18  Δεν επιτρέπεται η διαµονή ή η διανυκτέρευση του πλοιοκτήτη ή του πληρώµατος επί του 

σκάφους, όσο αυτό παραµένει στην χερσαία ζώνη του λιµένα, άνευ έγγραφης αδειοδότησης από την 

Διεύθυνση του λιµένα. 

 

2.19 Ο πλοιοκτήτης είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα και ευταξία του χώρου που καταλαµβάνει 

το σκάφος του στην χερσαία ζώνη. Σε περίπτωση που ο πλοιοκτήτης δεν συµµορφωθεί µε τον όρο αυτό η 

Διεύθυνση του τουριστικού λιµένα αναλαµβάνει τον καθαρισµό του χώρου και καταλογίζει τα σχετικά έξοδα 

στον πλοιοκτήτη. 

 

2.20 Δεν επιτρέπεται η επέµβαση, η επιδιόρθωση ή η βελτίωση των εγκαταστάσεων του λιµένα από 

άτοµα που δεν έχουν ορισθεί από την Διεύθυνση του λιµένα για την συγκεκριµένη εργασία. 

 

2.21 Δεν επιτρέπεται η παραµονή σκαφών, ή µικρών βοηθητικών λέµβων ή τρέιλερ σε χερσαίους 

χώρους του τουριστικού λιµένα χωρίς την έγγραφη άδεια της Διεύθυνσης του λιµένα. 
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2.22 Η χρήση του κεκλιµένου επιπέδου γίνεται από σκάφη τα οποία έχουν λάβει έγγραφη έγκριση 

της εταιρείας και έχουν καταβάλλει τα ανάλογα τέλη. Οι κινήσεις αυτές εκτελούνται µε µέσα και ευθύνη του 

πλοιοκτήτη. Η χρήση χώρου χερσαίας ζώνης γίνεται επίσης µετά από έγγραφη έγκριση της εταιρείας και αφού 

καταβληθούν τα ανάλογα τέλη. Τα σχετικά προγράµµατα χρήσης του κεκλιµένου επιπέδου και η παραµονή 

µικρών και φουσκωτών σκαφών επί τρέιλερ του πλοιοκτήτη ανακοινώνονται από την εταιρεία µε τα σχετικά 

τιµολόγια. 

 

2.23 Δεν επιτρέπεται η διέλευση ή η παραµονή αυτοκινήτων και τροχοφόρων γενικά στην χερσαία 

ζώνη εναπόθεσης σκαφών, παρά µόνο µετά από άδεια της εταιρείας η οποία χορηγείται µόνο σε 

επαγγελµατικά οχήµατα και για συγκεκριµένες κινήσεις. 

 

2.24 Δεν επιτρέπεται η είσοδος και η παραµονή στην χερσαία ζώνη εναπόθεσης σκαφών µη 

εξουσιοδοτηµένου προσωπικού. Το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό µπορεί να εισέρχεται και να παραµένει στην 

χερσαία ζώνη εναπόθεσης σκαφών µόνο κατά το ωράριο που ορίζει η Διεύθυνση του λιµένα µε ανακοίνωσή 

της. 

 

2.25 Δεν επιτρέπονται µεγάλης κλίµακας εργασίες συντήρησης και µετασκευών στα σκάφη εκτός 

ειδικών περιπτώσεων κατόπιν εγκρίσεως της Διεύθυνσης. Σε κάθε περίπτωση ο πλοιοκτήτης υποχρεούται 

στην έκδοση κάθε προβλεπόµενης άδειας – έγκρισης καθώς επίσης και στην λήψη κάθε προβλεπόµενου 

µέτρου για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας στο σκάφος του, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της 

Ελληνικής νοµοθεσίας. 

 

2.26 Οι εργασίες επί των υφάλων (π.χ. τριψίµατος, καθαρισµού, χρωµατισµού κλπ.) και των εξάλων 

(π.χ. γυαλίσµατος) εκτελούνται στα ιδιωτικά σκάφη αποκλειστικά από εξουσιοδοτηµένο από την εταιρεία 

συνεργείο, εκτός εάν αυτές αναλάβει να εκτελέσει ο πλοιοκτήτης ή το πλήρωµα του πλοίου, µε ευθύνη του 

πλοιοκτήτη. Για οποιαδήποτε εργασία επισκευής ή συντήρησης των σκαφών απαιτείται η προηγούµενη 

ενηµέρωση της Διεύθυνσης του τουριστικού λιµένα και η χορήγηση της σχετικής άδειας. Από την Διεύθυνση 

του λιµένα, καθορίζεται το ωράριο εντός του οποίου επιτρέπονται οι εργασίες καθηµερινής καθαριότητας και 

µικροεπισκευών των σκαφών καθώς και η φόρτιση των συσσωρευτών τους. 

 

2.27 Άτοµα, άλλα από το προσωπικό και τους συνεργάτες του τουριστικού λιµένα µπορούν να 

εκτελέσουν εργασίες, επισκευές ή συντηρήσεις σε σκάφη, µόνο κατόπιν σχετικής έγγραφης αδείας από την 

Διεύθυνση του τουριστικού λιµένα. Η Διεύθυνση του τουριστικού λιµένα µπορεί να αρνείται την εκτέλεση 

εργασιών συντήρησης και επισκευής σε άτοµα που δεν ανήκουν στο προσωπικό του λιµένα, εφ’ όσον για τις 

εργασίες αυτές χρησιµοποιούνται χώροι και εγκαταστάσεις αυτού. Σε οποιαδήποτε περίπτωση απαιτείται 

δήλωση του ιδιοκτήτη του σκάφους ή του πλοιάρχου που θα ενηµερώνει για εκτέλεση µικρής εκτάσεως 

εργασιών, θα ορίζει τον εργολάβο, τον τεχνικό ασφαλείας και τη χρονική περίοδο των εργασιών, και ότι τα 

άτοµα που θα εργασθούν στο σκάφος του είναι ασφαλισµένα σε Δηµόσιο ασφαλιστικό οργανισµό και ότι 

αναλαµβάνει να αποκαταστήσει κάθε ζηµιά που τυχόν προκληθεί σε πρόσωπα ή πράγµατα από τους 

ανωτέρω εργαζοµένους. Επιπρόσθετα ο πλοιοκτήτης είναι υπεύθυνος για την πλήρη συµµόρφωση των 

ατόµων αυτών µε την σχετική νοµοθεσία και τους κανονισµούς υγιεινής και ασφάλειας. 

 



	  

«ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ SAVVI MΑRINE A.E.Α.Σ.»              ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ             Σελίδα 9	  
 

Άρθρο	  3	  

Οργάνωση	  Τουριστικού	  Λιμένα	  

 

3.1 Το Ελληνικό Δηµόσιο παραχώρησε, µε το σχετικό έγγραφο υπ’ αριθµόν 640/19-09-2013 την 

ανάπτυξη, την λειτουργία, την συντήρηση και την εκµετάλλευση του τουριστικού λιµένα στην εταιρεία 

ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ SAVVI MARINE Α.Ε.Α.Σ. (ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ) σύµφωνα µε την 

υπ’ αριθµόν Απόφαση Λ.Τ.Π. 483/06-08-2013 στην οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού για την 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 22 ΕΤΩΝ και 

καταχωρήθηκε στην εταιρεία Δ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ – Ο. ΓΚΟΡΙΝΕΤΣ Ε.Ε. Η εταιρεία Δ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ – Ο. ΓΚΟΡΙΝΕΤΣ 

Ε.Ε. είναι µέλος της ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ SAVVI MARINE Α.Ε.Α.Σ. η οποία έχει συσταθεί µε το υπ΄αριθµό 

10546/12/09/2013 καταστατικό µε σκοπό την ανάπτυξη, την λειτουργία, την συντήρηση και την εκµετάλλευση 

του Τουριστικού Λιµένα Πλαταµώνα. Η εταιρεία διοικείται από 3µελές Διοικητικό Συµβούλιο. 

 

3.2 Διευθύνων Σύµβουλος 

 

Ο Διευθύνων Σύµβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της εταιρείας, προΐσταται όλων 

των υπηρεσιών της εταιρείας, διευθύνει το έργο, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις µέσα στα πλαίσια των 

διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας, των εγκεκριµένων προγραµµάτων και προϋπολογισµών και 

έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες, οι οποίες είναι καταστατικές και όσες άλλες του αναθέτει εκάστοτε το Δ.Σ.: 

 

α. Υποβάλλει στο Δ.Σ. τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των 

στόχων της εταιρείας. 

β. Αποφασίζει για την κατάρτιση συµβάσεων αντικειµένου, µέχρι του ποσού εκείνου που θα 

ορίζει µε απόφασή του το Δ.Σ. 

γ. Αποφασίζει για θέµατα ανθρώπινου δυναµικού της εταιρείας µέσα στα πλαίσια των 

αρµοδιοτήτων του και των συµβατικών υποχρεώσεων. 

δ. Αποφασίζει για την εσωτερική οργάνωση και τους κανονισµούς για τη λειτουργία της εταιρείας 

εκτός των θεµάτων που καθορίζονται από κανονισµούς που εγκρίνονται από το Δ.Σ. 

ε. Εκπροσωπεί την εταιρεία για κάθε πράξη που ανήκει στη δική του διαχειριστική εξουσία και για 

εκείνες για τις οποίες εξουσιοδοτείται από το Δ.Σ.. 

 

Ο διευθύνων σύµβουλος, απών ή κωλυόµενος, αναπληρώνεται από πρόσωπο που ορίζεται µε 

απόφαση του Δ.Σ.. 

 

3.3 Αρµοδιότητες Γραµµατείας 

 

Επικουρεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στην κατάρτιση της ηµερήσιας διάταξης και φροντίζει για την 

κοινοποίησή της σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού και του Νόµου. Τηρεί τα πρακτικά των 

συνεδριάσεων του Δ.Σ. και υποβάλλει αντίγραφα των λαµβανοµένων αποφάσεων στα αρµόδια µέλη της 

εταιρείας. Τηρεί ευρετήριο των αποφάσεων του Δ.Σ. και διεκπεραιώνει κάθε εργασία του. 
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Επίσης διατυπώνει και δακτυλογραφεί τις αποφάσεις του Διευθύνοντα Συµβούλου, και τις 

προωθεί στα διάφορα τµήµατα. Επίσης φροντίζει για την τήρηση των προβλεπόµενων βιβλίων, αρχείων, 

πρωτοκόλλων, όπως επίσης για την δακτυλογράφηση, αναπαραγωγή και διακίνηση αλληλογραφίας και 

εγγράφων, την οργάνωση, την ταξινόµηση και την τήρηση γενικού αρχείου. Έχει την αρµοδιότητα για τα θέµατα 

που αφορούν στην προβολή και προώθηση της εταιρείας, στις πωλήσεις, στην εξυπηρέτηση των πελατών και 

των σκαφών και γενικά σε όλες τις παρεχόµενες υπηρεσίες συµπεριλαµβανοµένης και της φύλαξης.  

 

Πιο συγκεκριµένα: 

 

1. Εισηγείται στην διεύθυνση, προγραµµατίζει και υλοποιεί τα προγράµµατα προβολής, 

προώθησης και δηµοσίων σχέσεων. 

2. Παρακολουθεί την υλοποίηση των προγραµµάτων και ενηµερώνει τη διεύθυνση για τα 

αποτελέσµατα αυτών.  

3. Εισηγείται το πρόγραµµα των αναγκαίων δράσεων για τις Δηµόσιες σχέσεις και επαφές της 

εταιρείας σε όλους τους τοµείς δραστηριότητάς της. 

 

 

3.4 Τµήµα εξυπηρέτησης - Υποδοχής πελατών - Ελληµενισµού Σκαφών 

 

1) Έχει την ευθύνη για την υποδοχή και εξυπηρέτηση των πελατών της εταιρείας. 

2) Έχει την ευθύνη για τις πωλήσεις της εταιρείας καθώς και για την αποδοτική συνεργασία 

της µε εξωτερικούς συνεργάτες των οποίων τις υπηρεσίες διαχειρίζεται η εταιρεία. 

3) Συνεργάζεται µε το τµήµα εξυπηρέτησης σκαφών και των τεχνικών υπηρεσιών για την 

άριστη εξυπηρέτηση των πελατών. 

4) Έχει την ευθύνη για την λειτουργία του ηλεκτρονικού προγράµµατος διαχείρισης και του 

τηλεφωνικού κέντρου της εταιρείας. 

5) Παρακολουθεί και ελέγχει την σωστή εφαρµογή των συµβολαίων µε τους πελάτες, τις 

ανανεώσεις, τον προγραµµατισµό των υπηρεσιών και τις εισπράξεις. 

6) Την υποδοχή, την πρόσδεση, τον ελλιµενισµό και την ασφάλεια των σκαφών. 

7) Την παροχή κάθε άλλης από τις προσφερόµενες προς τα σκάφη των πελατών υπηρεσίες, 

όπως ρευµατοδότηση, υδροδότηση, παραλαβή και αποθήκευση αποβλήτων, µετακίνηση, µεθόρµιση, 

ρυµούλκηση, ανέλκυση, καθέλκυση σκαφών κ.α. 

8) Την επιθεώρηση και ασφάλεια των σκαφών τόσο στην ζώνη ελλιµενισµού όσο και στην 

επισκευαστική ζώνη. 

9) Την άµεση παρέµβαση σε περίπτωση που ο τρόπος πρόσδεσης ή στήριξης των σκαφών 

εγκυµονεί κινδύνους. 

10)  Την χρήση, την συντήρηση και την καθαριότητα των εγκαταστάσεων της λιµενικής και 

επισκευαστικής ζώνης της εταιρείας. 
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11) Τον χειρισµό, την συντήρηση και την καθαριότητα των λέµβων συνοδείας της εταιρείας. 

12) Την υποδοχή και εξυπηρέτηση των πελατών στις λιµενικές εγκαταστάσεις της εταιρείας. 

13) Την ενηµέρωση των πελατών για τους κανονισµούς της εταιρείας, τις υποχρεώσεις τους 

καθώς και για τυχόν προβλέψεις επικίνδυνων καιρικών φαινοµένων. 

14) Την συνεργασία µε το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών µε στόχο την παροχή υπηρεσιών 

υψηλού επιπέδου. 

 

3.5 Διοικητική και Οικονοµική  Διεύθυνση – Τµήµα Λογιστηρίου 

 

Η Διοικητική και Οικονοµική Διεύθυνση έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

 

1) Τον συντονισµό των εργασιών του Οικονοµικού και Διοικητικού τοµέα. 

2) Την εισήγηση των περιοδικών προϋπολογισµών της εταιρείας για την κανονική τήρησή 

τους. 

3) Την εποπτεία του λογιστηρίου, του ταµείου και των διαδικασιών προµηθειών της εταιρείας. 

4) Την σύνταξη του ισολογισµού της εταιρείας. 

5) Την διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού και της διοικητικής µέριµνας 

6) Την διαχείριση υλικού  

7) Την τήρηση διαδικασιών απεικόνισης των οικονοµικών πράξεων της εταιρείας, σύµφωνα 

µε το υφιστάµενο λογιστικό σχέδιο. 

8) Την τήρηση των διαδικασιών έκδοσης των παραστατικών για την διενέργεια κάθε είδους 

εισπράξεων ή πληρωµής της εταιρείας. 

9) Την διαµόρφωση και παρακολούθηση του ταµειακού προγράµµατος. 

10) Την παροχή στοιχείων για την κοστολόγηση των έργων και υπηρεσιών της εταιρείας. 

11) Την διαµόρφωση στοιχείων ισολογισµού και παροχή κάθε είδους στοιχείων για την 

διαµόρφωση των οικονοµικών προγραµµάτων της εταιρείας. 

12) Την διενέργεια εισπράξεων και πληρωµών της εταιρείας. 

13) Την εξυπηρέτηση του προσωπικού της εταιρείας και την προώθηση των αιτηµάτων του. 

14) Την παρακολούθηση και εφαρµογή της νοµοθεσίας σχετικά µε το προσωπικό και τις 

εργασιακές σχέσεις 

15) Την τήρηση των ατοµικών φακέλων και λοιπών στοιχείων του προσωπικού. 

16) Την κατάρτιση των ατοµικών συµβάσεων του προσωπικού της εταιρείας και την 

παρακολούθηση - εφαρµογή των συµβάσεων εργασίας. 

17) Την διεκπεραίωση των υποθέσεων που αφορούν στις σχέσεις εταιρείας - εργαζοµένων 

18) Συγκέντρωση παραγγελιών σύµφωνα µε τις ανάγκες όλων των τµηµάτων. 

19) Προγραµµατισµός διενέργειας προµηθειών σύµφωνα µε τις εγκριθείσες παραγγελίες. 
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20) Διεκπεραίωση διαδικασιών προµήθειας εξοπλισµού, εξαρτηµάτων και υλικού σύµφωνα µε 

τους ισχύοντες κανονισµούς (έρευνα αγοράς, διενέργεια διαγωνισµών, προετοιµασία σχεδίων συµβάσεων, 

κλπ.). 

21) Ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και παράδοση στο λογιστήριο για εξόφληση των 

αντιστοίχων τιµολογίων. 

22) Τήρηση αρχείων προµηθειών και προµηθευτών. 

23) Διαχείριση υλικού. 

24) Του τµήµατος προΐσταται ο Οικονοµικός Διευθυντής ο οποίος εποπτεύει όλα τα τµήµατα 

και είναι υπεύθυνος για την λειτουργία της µαρίνας.  

 

3.6 Τµήµα Τεχνικών εργασιών & Υπηρεσίες Ασφαλείας 

 

Το Τεχνικό τµήµα εποπτεύει όλες τις εργασίες που αφορούν τα τεχνικά θέµατα, τις παρεχόµενες 

τεχνικές υπηρεσίες, την συντήρηση των εγκαταστάσεων και την καθαριότητα, όπως και τον συντονισµό των 

τεχνικών εργασιών και υπηρεσιών της εταιρείας για την µαρίνα. Ειδικότερα: 

 

1) Αναλαµβάνει και διεκπεραιώνει όλες τις τεχνικές υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία όπως: 

Ανελκύσεις-καθελκύσεις, καθαρισµοί, επισκευές, συντηρήσεις, κ.α. 

2) Οργανώνει και συντονίζει όλα τα συνεργεία τα οποία συνεργάζονται µε την εταιρεία για την 

παροχή τεχνικών υπηρεσιών στα σκάφη. 

3) Έχει την ευθύνη για την καθαριότητα των χερσαίων και λιµενικών εγκαταστάσεων της 

εταιρείας, όπως επίσης για την φύτευση, συντήρηση και καλλωπισµό των χώρων πρασίνου και των 

συστηµάτων άρδευσης. 

4) α) Έχει την ευθύνη για την συντήρηση και επισκευή όλων των εγκαταστάσεων της 

εταιρείας σε συνεργασία µε τον Τεχνικό Ασφαλείας. 

 

Ο Τεχνικός ασφαλείας έχει την ευθύνη :  

1) Για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τον νόµο.  

2) Την επιτήρηση ολόκληρης της ζώνης ή των ζωνών που διαχειρίζεται η εταιρεία. 

3) Τον έλεγχο των χρηστών και των οχηµάτων σύµφωνα µε τους κανονισµούς της εταιρείας 

και των ειδικών οδηγιών που εκδίδει η διεύθυνση. 

4) Την ενηµέρωση των πελατών και επισκεπτών. 

5) Την χρήση και συντήρηση των συστηµάτων ασφαλείας που διαθέτει η εταιρεία. 

6) Να διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους, να καταγράφει τα αποτελέσµατα των ελέγχων, 

να εκδίδει οδηγίες και παρατηρήσεις και να παρακολουθεί για την εφαρµογή τους. 

7) Να τηρεί τα προβλεπόµενα από τον νόµο βιβλία και αρχεία. 
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3.7 Η Διεύθυνση του τουριστικού λιµένα διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό ώστε να εξασφαλίζεται η 

λειτουργία του λιµένα καθ’ όλο το 24ωρο. Το προσωπικό του Τουριστικού λιµένα Πλαταµώνα είναι κατάλληλο, 

εξειδικευµένο και επαρκές σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες συνθήκες ώστε να εξασφαλίζεται η οµαλή λειτουργία 

αυτού και η εξυπηρέτηση των χρηστών του. Η Διεύθυνση του τουριστικού λιµένα εφαρµόζει τους κανονισµούς 

της εταιρείας (Ειδικός Κανονισµός Λειτουργίας, κ.α.) οι οποίοι είναι εγκεκριµένοι από το Δ.Σ της εταιρείας και 

περιλαµβάνουν όλες τις οδηγίες που η διοίκηση επιθυµεί να ακολουθεί το προσωπικό και οι χρήστες. Οι 

οδηγίες αυτές ελέγχονται, ως προς την εφαρµογή τους και ενηµερώνονται εφ’ όσον παρίσταται ανάγκη. 

 

3.8 Πίνακας προσωπικού και ωραρίου λειτουργίας ανά περίοδο. 

 

Υπηρεσία	  
Θερινή	  Περίοδος	   Χειμερινή	  Περίοδος	  

Λειτουργία	   Αριθμός	  εργαζομένων	   Λειτουργία	   Αριθμός	  
εργαζομένων	  

Εξυπηρέτηση	  σκαφών	   07.00	  -‐	  21.00	   5	   07.00	  -‐	  15.00	   2	  

Υποδοχή	  πελατών	   07.00	  -‐	  21.00	   2	   08.00	  -‐	  16.00	   1	  

Ταμείο	   07.00	  -‐	  15.00	   1	   07.00	  -‐	  15.00	   1	  

Λουτρά-‐WC	   24	  ώρες	   3	   24	  ώρες	   1	  

Πρόσβαση	  -‐	  Επιτήρηση	   2	  Πύλες	  εισόδου	   3	   1	  Πύλη	  εισόδου	   2	  

Ανελκύσεις	  /	  καθελκύσεις	  
σκαφών	  Επισκευές	  

Δευτέρα	  –	  
Παρασκευή	  

09:00	  –	  17:00	  

Εξωτερικοί	  
Συνεργάτες	  

Δευτέρα	  –	  Παρασκευή	  
09:00	  -‐	  17.00μμ	  

Εξωτερικοί	  
Συνεργάτες	  

 

 



	  

«ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ SAVVI MΑRINE A.E.Α.Σ.»              ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ             Σελίδα 14	  
 

Άρθρο	  4	  

Μεγέθη	  –	  Κατηγορίες	  Σκαφών	  

 

4.1 Δυνατότητα ελλιµενισµού και χρήσης των εγκαταστάσεων του τουριστικού λιµένα έχουν σκάφη 

αναψυχής των οποίων το µήκος κυµαίνεται από 6 έως 20 µέτρα και το βύθισµα αυτών δεν υπερβαίνει τα 5 

µέτρα.  

 

4.2 Σκάφη τα οποία επιθυµούν να ελλιµενιστούν και είναι εκτός των ορίων των 6 ή 20 µέτρων, θα 

θεωρούνται ως σκάφη 6 µέτρων ή 20 µέτρων αντίστοιχα και θα τιµολογούνται βάση αυτού του µήκους. 

 

4.3 Ο Τουριστικός Λιµένας Πλαταµώνα διαθέτει χώρο για ελλιµενισµό και πρόσδεση 96 σκαφών 

περίπου, σε ανάλογες θέσεις στις προβλήτες και στα κρηπιδώµατα, µε τις παρακάτω ενδεικτικές αναλογίες: 

 

Κατηγορία Μεγέθους Σκαφών Ολικό Μήκος σε Μέτρα 

Α έως 8 

Β από 8 έως 10 

Γ από 10 έως 12 

Δ µεγαλύτερα από 12 

 

4.4 Η Διεύθυνση του τουριστικού λιµένα διατηρεί το δικαίωµα αυξοµείωσης του αριθµού και του 

µεγέθους των ελλιµενιζόµενων σκαφών µε ανάλογη ανακατανοµή των θέσεων ανά κατηγορία µεγέθους, 

προκειµένου να καλύψει τις εκάστοτε ανάγκες ελλιµενισµού σκαφών. 

 

4.5 Ο τρόπος διάθεσης των θέσεων ελλιµενισµού ανήκει αποκλειστικά στον φορέα διαχείρισης του 

τουριστικού λιµένα. 

 

4.6 Τα σκάφη κατηγοριοποιούνται επίσης σε ιδιωτικά αναψυχής και επαγγελµατικά. 
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Άρθρο	  5	  

Επιτρεπόμενη	  Ταχύτητα	  –	  Χώροι	  ελλιμενισμού	  των	  Σκαφών	  

 

5.1 Πριν την προσέγγιση στη θαλάσσια ζώνη του λιµένα τα σκάφη οφείλουν να επικοινωνούν µε το 

γραφείο του τουριστικού λιµένα τηλεφωνικώς ή µέσω VHF στον δίαυλο 12 ή/και 19, να αναµένουν την άδεια 

εισόδου και να ακολουθούν τις οδηγίες του αρµόδιου προσωπικού για την ασφαλή κίνηση του σκάφους τους 

προς και εντός του τουριστικού λιµένα. 

 

5.2  Τα σκάφη που εισέρχονται ή εξέρχονται του τουριστικού λιµένα οφείλουν: 

 

Ø Να πλέουν ήρεµα εφόσον οι καιρικές συνθήκες και οι ιδιότητες χειρισµών του σκάφους το 

επιτρέπουν. 

Ø Να πλέουν χωρίς να δηµιουργούν απόνερα που θα ενοχλούν άλλα σκάφη του τουριστικού 

λιµένα, 

Ø Να µην υπερβαίνουν µέσα στη θαλάσσια ζώνη του τουριστικού λιµένα τους πέντε (5) 

κόµβους, 

Ø Να µην επιδίδονται σε αγώνες µε άλλα Σκάφη στο θαλάσσιο χώρο του τουριστικού λιµένα, 

Ø Να τηρούν απαρεγκλίτως τις διατάξεις του Διεθνούς Κανονισµού Αποφυγής Συγκρούσεων, 

Ø Σε κάθε περίπτωση, να µην παρεµποδίζουν τους δίαυλους πλεύσης και κυκλοφορίας των 

σκαφών προς ή από τα αγκυροβόλια τους και να µην προσπερνούν οποιοδήποτε άλλο Σκάφος µέσα στο 

δίαυλο της εισόδου του τουριστικού λιµένα, 

Ø Να µην πλέουν κάθετα προς το νοητό άξονα της εισόδου του τουριστικού λιµένα ή και τους 

διαύλους προσέγγισης προς τον λιµένα. Επίσης να µην αγκυροβολούν ή παραµένουν στην είσοδο του λιµένα, 

όπως σε άλλη µη ορισµένη για αυτά θέση. 

 

5.3 Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται µια ενδεικτική κατανοµή των σκαφών, βάση της 

κατηγορίας µεγέθους, και της θέσης στις προβλήτες όπως απεικονίζονται και στην οριζοντιογραφία 

(MasterPlan) του Τουριστικού Λιµένα Πλαταµώνα. 
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ΠΡΟΒΛΗΤΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

ΣΚΑΦΟΥΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

Α Δ 18 

Β1 Γ 10 

Β2 Β 10 

C1 Β 10 

C2 Α 10 

D1 Α 10 

D2 Α 10 

E1 Α 8 

F1 Δ 4 

F2 ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 6 

ΣΥΝΟΛΟ 96 

 

 

5.4 Η ανωτέρω κατανοµή των σκαφών δύναται να τροποποιείται από τον Τουριστικό Λιµένα, 

αναλόγως της πραγµατικής ζήτησης που υπάρχει και των λειτουργικών αναγκών του. Έτσι ο µέγιστος αριθµός 

των ελλιµενιζόµενων σκαφών τόσο ανά προβλήτα όσο και συνολικά µπορεί να αυξοµειώνεται όπως επίσης και 

η κατανοµή των σκαφών ανά κατηγορία µπορεί να τροποποιείται. 
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Άρθρο	  6	  

Δικαίωμα	  Ελλιμενισμού	  –	  Διάθεση	  Θέσεων	  Ελλιμενισμού	  

 

6.1 Δικαίωµα ελλιµενισµού και χρήσης των εγκαταστάσεων του τουριστικού λιµένα έχουν σκάφη 

αναψυχής, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος, ανεξαρτήτως εγγραφής τους σε ελληνικό ή 

αλλοδαπό νηολόγιο ή λεµβολόγιο. Τα χαρακτηριστικά των σκαφών, τα στοιχεία ιδιοκτησίας, η ναυτασφάλιση και 

το αξιόπλoο, αποδεικνύονται από τα ισχύοντα πρωτότυπα ναυτιλιακά έγγραφα του σκάφους, τα οποία ο 

πελάτης υποχρεούται να επιδεικνύει τόσο κατά την άφιξη του σκάφους στον τουριστικό λιµένα, όσο και σε κάθε 

ζήτηση από τα αρµόδια όργανα του φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιµένα. 

 

6.2   Δικαίωµα ελλιµενισµού αποκτάται µόνο µετά από σχετικό αίτηµα του ιδιοκτήτη, πλοιάρχου ή 

νόµιµου εκπροσώπου του σκάφους και έγγραφη αποδοχή αυτού από τον τουριστικό λιµένα. 

 

6.3   Εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται στην σύµβαση ελλιµενισµού, κάθε σύµβαση ελλιµενισµού 

λύεται αυτόµατα µε την πάροδο του χρόνου για τον οποίο συµφωνήθηκε, καθώς και πριν την πάροδο του 

χρόνου, µε καταγγελία εκ µέρους της Διεύθυνσης του τουριστικού λιµένα σε βάρος του Πελάτη, σε περίπτωση 

παράβασης από τον Πελάτη οποιουδήποτε όρου της σύµβασης ελλιµενισµού, του Κανονισµού του τουριστικού 

λιµένα Πλαταµώνα, του Γενικού Κανονισµού Λειτουργίας Τουριστικών Λιµένων, κοινοποιούµενης και προς την 

οικεία Λιµενική Αρχή για να λάβει γνώση και για την επιβολή όλων των υπό των κειµένων διατάξεων κυρώσεων 

κατά του Πελάτη. 

 

6.4   Η σύµβαση ελλιµενισµού λύεται από την πλευρά του Πελάτη µόνο εγγράφως και σύµφωνα µε 

τις διατάξεις περί µισθώσεως πράγµατος. Η καταγγελία αυτή παράγει έννοµα αποτελέσµατα µόνο από τη 

νόµιµη επίδοση της προς την Διεύθυνση του τουριστικού λιµένα και εφόσον ο Πελάτης καταβάλλει πλήρως όλες 

τις οφειλές του προς τον φορέα του τουριστικού λιµένα. 

 

6.5   Ο Πελάτης οφείλει να ενηµερώσει εγγράφως την Διεύθυνση του τουριστικού λιµένα για την 

πρόθεση του να παραµείνει ή όχι το σκάφος στις εγκαταστάσεις του τουριστικού λιµένα, τουλάχιστον 30 ηµέρες 

πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου ελλιµενισµού του. Σε κάθε περίπτωση η Διεύθυνση του τουριστικού 

λιµένα διατηρεί κάθε δικαίωµα αναφορικά µε την αποδοχή ή µη της σχετικής αιτήσεως παράτασης. Τυχόν 

παραµονή του σκάφους, µετά τη λήξη της σύµβασης ελλιµενισµού, ακόµα και χωρίς την εναντίωση της 

Διεύθυνσης του τουριστικού λιµένα, κατ’ ουδένα τρόπο δύναται να θεµελιώσει παράταση του δικαιώµατος 

ελλιµενισµού. 

 

6.6   Κατά τη λήξη του συµβατικού χρόνου ελλιµενισµού, και σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν έχει 

ενηµερώσει κατά τα άνω εγγράφως τον φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιµένα για την παράταση ή όχι της 

παραµονής του Σκάφους, δια του παρόντος, ο Πελάτης δηλώνει ρητά ότι παρέχει προς τον φορέα διαχείρισης 

της Μαρίνας την ανέκκλητη εντολή να ανανεώσει µονοµερώς το συµφωνητικό, χωρίς την συγκατάθεση του, 

αποδεχόµενος πλήρως το εκάστοτε Τιµολόγιο υπηρεσιών για την επόµενη χρήση, παραιτούµενος ταυτόχρονα 

ρητώς και ανεκκλήτως από κάθε δικαίωµα προσβολής και αµφισβήτησης. 
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6.7  Τα αρµόδια όργανα της Διεύθυνσης του τουριστικού λιµένα, διατηρούν κάθε δικαίωµα να 

ικανοποιήσουν ή µη το αίτηµα κάθε ενδιαφεροµένου για τον ελλιµενισµό σκάφους στον τουριστικό λιµένα και 

έχουν το αποκλειστικό δικαίωµα να καθορίζουν κάθε φορά που καταπλέει το σκάφος στον λιµένα µια θέση 

πρόσδεσης κατάλληλη για τις διαστάσεις, τον τύπο και αναλόγως των λειτουργικών αναγκών του λιµένα. 

 

6.8  H υποχρέωση παροχής θέσης της Διεύθυνσης του τουριστικού λιµένα εξαντλείται µε την 

παροχή οποιασδήποτε θέσης κατάλληλης για την πρόσδεση / ελλιµενισµό του σκάφους εντός του τουριστικού 

λιµένα. 

 

6.9 Η κατάληψη από τα σκάφη οποιασδήποτε θέσης, άλλης από αυτήν που έχει υποδειχθεί από τα 

αρµόδια όργανα της Διεύθυνσης του τουριστικού λιµένα, θεωρείται αυθαίρετη και απαγορεύεται. 

 

6.10 Σε περίπτωση κατά την οποία σκάφος µε µόνιµη θέση απουσιάζει από τον λιµένα, η θέση του 

διατίθεται για ελλιµενισµό διερχόµενου σκάφους από την Διεύθυνση του τουριστικού λιµένα. Το σκάφος αυτό 

υποχρεούται να αποχωρήσει εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση πριν την επιστροφή του σκάφους που 

απουσιάζει. 

 

6.11  Δεν επιτρέπεται στους Πελάτες του τουριστικού λιµένα η διάθεση των θέσεων ελλιµενισµού των 

σκαφών τους σε τρίτους, έστω και για προσωρινή ακόµα χρήση, όπως επίσης και η µεταξύ τους 

αντικατάσταση θέσεων ελλιµενισµού των σκαφών. 

 

6.12  Το δικαίωµα ελλιµενισµού αφορά αποκλειστικά και µόνο στο συγκεκριµένο σκάφος για το οποίο 

ζητείται. Ο Πελάτης δεν έχει δικαίωµα να ελλιµενίζει στην ίδια θέση περισσότερα του ενός σκάφη, των οποίων 

έχει την κυριότητα, νοµή, κατοχή ή χρήση καθ’ οιονδήποτε τρόπο. 

 

6.13   Η διεύθυνση του τουριστικού λιµένα διατηρεί κάθε δικαίωµα να αρνηθεί τον ελλιµενισµό, καθώς 

και να διακόψει κάθε υπάρχοντα ελλιµενισµό σκάφους, ιδίως εάν το συγκεκριµένο σκάφος δεν είναι αξιόπλοο, 

δεν είναι µηχανοκίνητο (ή εφόσον πρόκειται για ιστιοφόρο δεν διαθέτει βοηθητικό κινητήρα πρόωσης), είναι 

ανασφάλιστο, έχει µεταφορική ικανότητα άνω των δεκαπέντε (15) επιβατών (πέραν των µελών του 

πληρώµατος), δεν διαθέτει πλήρη και σε ισχύ πιστοποιητικά της σηµαίας νηολόγησης αυτού, καθώς και σε 

κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται στον Γενικό Κανονισµό Λειτουργίας του λιµένα, στην σύµβαση 

ελλιµενισµού και σε κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη νόµου. 

 

6.14 Εφόσον ο ελλιµενισµός ενός σκάφους δεν υπερβαίνει τις εξήντα (60) πλήρεις ηµερολογιακές 

ηµέρες, το σκάφος αυτό θα θεωρείται ως διερχόµενο, µε ελάχιστη διάρκεια ελλιµενισµού τις έξι (6) ηµέρες. Η 

πρόσδεση του διερχόµενου σκάφους σε συγκεκριµένη θέση του τουριστικού λιµένα δεν δηµιουργεί δικαίωµα 

για την διατήρηση του σκάφους στη θέση αυτή, όπως αναλυτικότερα ορίζεται για κάθε σκάφος στο άρθρο 7.5. 
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Ά	  ρ	  θ	  ρ	  ο	  7	  

Διαδικασίες	  Προσέγγισης	  –	  Παραμονής	  –	  Απόπλου	  –	  Κατάπλου	  

 

7.1  Τα Σκάφη που ελλιµενίζονται και κινούνται στη θαλάσσια ζώνη του Τουριστικού Λιµένα 

Πλαταµώνα οφείλουν να τηρούν τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλούς ναυσιπλοΐας, καθώς και τις διατάξεις 

των Γενικών Κανονισµών Λιµένα, που ρυθµίζουν θέµατα απόπλου, κατάπλου, αγκυροβολίας, πρυµνοδέτησης 

ή πλαγιοδέτησης καθώς και τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού που ρυθµίζει ειδικότερα τα θέµατα αυτά. 

 

7.2  Οι Πελάτες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ασφαλή πρόσδεση των σκαφών τους και 

πρέπει να φροντίζουν ώστε τα σκάφη τους να είναι πάντοτε σωστά δεµένα στη θέση τους. Οι Πελάτες  

υποχρεούνται να διαθέτουν όλον τον εξοπλισµό (σχοινιά - αλυσίδες - κλειδιά και παραβλήµατα) που είναι 

απαραίτητος για την ασφαλή αγκυροβολία και πρόσδεση και οφείλουν να ελέγχουν την καλή κατάσταση του 

εξοπλισµού πρόσδεσης και να προβαίνουν σε περίπτωση φθοράς σε αντικατάσταση αυτού, ευθυνόµενοι για 

κάθε ζηµία, βλάβη ή απώλεια λόγω της µη τήρησης των ως άνω κανόνων. Σε κάθε περίπτωση η Διεύθυνση 

του τουριστικού λιµένα µπορεί να προβαίνει σε έλεγχο και απαίτηση αντικατάστασης, εφόσον απαιτείται, του 

εξοπλισµού πρόσδεσης µε οικονοµική επιβάρυνση του Πελάτη. 

 

7.3  Η παρουσία της λέµβου υπηρεσίας καθώς και οι υποδείξεις των αρµοδίων οργάνων του 

τουριστικού λιµένα δεν απαλλάσσουν τον κυβερνήτη του σκάφους από την ευθύνη του, τόσο για τους 

χειρισµούς του σκάφους εντός του τουριστικού λιµένα, όσο και για την πρόσδεση επί του µόνιµου 

αγκυροβολίου. 

 

7.4  Η Διεύθυνση του τουριστικού λιµένα, δια των αρµοδίων οργάνων της, έχει το δικαίωµα να 

επιθεωρεί τον τρόπο προσδέσεως του σκάφους ή ετέρων ενεργειών αυτού και δύναται να προβαίνει σε 

υποδείξεις ή και ενέργειες λήψης καλύτερων µέτρων που αφορούν στην ασφαλή πρόσδεση, διακίνηση, 

προσέγγιση και γενικά στην οµαλή λειτουργία της Μαρίνας, και να καταλογίζει στον ιδιοκτήτη τα τυχόν 

δηµιουργούµενα έξοδα. 

 

7.5 Η πρόσδεση του σκάφους σε συγκεκριµένη θέση του τουριστικού λιµένα δεν δηµιουργεί 

δικαίωµα στο σκάφος ή στον πλοιοκτήτη/εκπρόσωπο αυτού για την διατήρηση του σκάφους στη θέση αυτή. Η 

Διεύθυνση του τουριστικού λιµένα δύναται να αλλάζει τις θέσεις αγκυροβολίας και παραµονής του σκάφους 

σύµφωνα µε τις εκάστοτε ανάγκες και στο πλαίσιο εύρυθµης λειτουργίας του λιµένα. 

 

7.6  Οι πλοιοκτήτες των σκαφών που καταπλέουν στη θαλάσσια ζώνη του τουριστικού λιµένα, 

οφείλουν να γνωστοποιούν µε κάθε πρόσφορο µέσο στα αρµόδια όργανα του λιµένα τα χαρακτηριστικά 

στοιχεία του Σκάφους τους για την αναγνώριση αυτού από το προσωπικό του λιµένα και να αναµένουν οδηγίες 

για την άδεια εισόδου στα αγκυροβόλια - θέσεις του λιµένα. 

7.7  Με την άδεια εισόδου, όλα τα σκάφη που εισέρχονται στην θαλάσσια ζώνη του τουριστικού 

λιµένα, οδηγούνται είτε σε προσωρινή θέση, εφόσον πρόκειται για µη ελλιµενιζόµενο σκάφος στην µαρίνα ή 

στην θέση που έχει ορισθεί εάν πρόκειται για ήδη ελλιµενιζόµενο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 
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ακολουθούν τις οδηγίες που θα λαµβάνουν από τον σταθµό VHF (δίαυλος 12 ή/και 19) του λιµένα, ή από την 

λέµβο υπηρεσίας. 

 

7.8 Αµέσως µετά τον κατάπλου, µη ελλιµενισµένων σκαφών, οι πλοιοκτήτες των εισπλεόντων στον 

τουριστικό λιµένα σκαφών οφείλουν: 

 

1) Να συµπληρώνουν τα παραδιδόµενα σε αυτούς έντυπα 

2) Να επιδεικνύουν όλα τα προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις πρωτότυπα ναυτιλιακά 

έγγραφα του σκάφους (ιδίως δε πιστοποιητικά αξιοπλοοίας, έγγραφο εθνικότητας, 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο, πιστοποιητικό καταµέτρησης κλπ), καθώς και κάθε άλλο έγγραφο 

για την νοµιµοποίηση της πλοιοκτήτριας και του νοµίµου εκπροσώπου αυτής, χορηγώντας 

αντίγραφα αυτών στη Διεύθυνση του τουριστικού λιµένα  

3) Να ενηµερώνουν τη Διεύθυνση του λιµένα για τυχόν ανάγκες παράδοσης αποβλήτων 

4) Και να ενηµερώνουν την Διεύθυνση του τουριστικού λιµένα για τυχόν προβλήµατα, βλάβες 

ή ζηµιές που έχει το σκάφος. 

 

7.9 Ο ιδιοκτήτης-πλοιοκτήτης, εκπρόσωπος ή πλοίαρχος κάθε σκάφους πρέπει να είναι σε θέση να 

επιδείξει ισχύον ασφαλιστικό συµβόλαιο µε έγκριτο ασφαλιστικό οργανισµό το οποίο θα είναι σύµφωνο µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία και θα καλύπτει κατ΄ ελάχιστον τα εξής : 

 

1) Αστική ευθύνη προς τρίτους (τραυµατισµός ή θάνατος) 

2) Ευθύνη προς τρίτους για υλικές ζηµιές. 

3) Θαλάσσιας ρύπανσης. 

4) Ανέλκυση και αποµάκρυνση ναυαγίου από την θαλάσσια ζώνη του λιµένα. 

5) Μερική ή ολική κλοπή του σκάφους. 

 

7.10  Ο πλοίαρχος και η πλοιοκτησία αποδέχονται ότι µε την προσόρµιση του σκάφους στον λιµένα, 

επιτρέπεται η είσοδος σ’ αυτό, της Διεύθυνσης ή αρµόδιου προσωπικού ορισµένου από αυτήν, οποτεδήποτε 

εντός του 24ωρου, σε περίπτωση κινδύνου, έκτακτης ανάγκης ή αναγκαστικής µεθόρµισης. 

 

7.11 Προ του απόπλου σκάφους που ελλιµενίζεται στον τουριστικό λιµένα, πρέπει να ενηµερώνεται 

η Διεύθυνση για την διάρκεια της απουσίας του σκάφους και για την προβλεπόµενη ηµεροµηνία κατάπλου του, 

ειδάλλως θεωρείται ότι το σκάφος αναχωρεί οριστικά και συνεπώς τερµατίζεται η συµφωνία ελλιµενισµού 

αυτοδίκαια χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις, µε υπαιτιότητα του σκάφους. 
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Ά	  ρ	  θ	  ρ	  ο	  8	  

Μέτρα	  Ασφαλείας	  και	  Προστασίας	  των	  Σκαφών	  και	  των	  Χρηστών	  του	  Λιμένα	  

 

8.1 Ο τουριστικός λιµένας διαθέτει όλα τα µέσα και λαµβάνει όλα τα προληπτικά µέτρα φύλαξης και 

προστασίας των σκαφών και των εγκαταστάσεων του λιµένα που προβλέπονται στις κείµενες διατάξεις για την 

πρόληψη, αποτροπή, και αντιµετώπιση πυρκαγιών και ατυχηµάτων καθώς και διάσωση ατόµων και υλικών 

αγαθών που βρίσκονται και κινούνται στη χερσαία και θαλάσσια ζώνη του. 

 

8.2 Η Διεύθυνση του τουριστικού λιµένα διαθέτει σχέδιο αντιµετώπισης καταστάσεων ανάγκης και 

εκτάκτων περιστατικών στο οποίο περιγράφονται ο τρόπος αντίδρασης του προσωπικού και τα µέτρα που 

λαµβάνονται για να προληφθούν τέτοιες καταστάσεις. Η Διεύθυνση του τουριστικού λιµένα εξασφαλίζει ότι το 

προσωπικό της είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο ώστε να εκτελέσει τα καθήκοντά του ορθά και αποτελεσµατικά. 

 

8.3 Για την αντιµετώπιση καταστάσεων ανάγκης και για να συντονίζει ενέργειες που απαιτούνται να 

εκτελεσθούν γρήγορα και ορθά, η Διεύθυνση του τουριστικού λιµένα έχει δηµιουργήσει την Οµάδα 

Αντιµετώπισης Καταστάσεων Ανάγκης η οποία ενεργοποιείται αµέσως µόλις συµβεί µία κατάσταση ανάγκης 

ανεξάρτητα ηµέρας και ώρας. 

 

8.4 Όποιος αντιλαµβάνεται συµβάν, ενέργεια ή κατάσταση που είναι ή µπορεί να εξελιχθεί σε 

κίνδυνο για έκρηξη πυρκαγιάς, απειλή για την ασφάλεια προσώπων, ή αιτία καταστροφής σκάφους ή 

εξοπλισµού, σε οποιαδήποτε χώρο του τουριστικού λιµένα είναι υποχρεωµένος: 

 

1) Αµέσως και µε οποιοδήποτε τρόπο να ειδοποιήσει το Λιµεναρχείο και την Πυροσβεστική 

Υπηρεσία. 

2) Αµέσως να ειδοποιήσει και να αναφέρει το γεγονός στην Διεύθυνση του λιµένα. 

3) Να κάνει χρήση των συστηµάτων συναγερµού που ο ίδιος ή ο λιµένας διαθέτει. 

4) Να πάρει κάθε δυνατό µέτρο και να κάνει χρήση των πυροσβεστικών µέσων του λιµένα ή 

οποιουδήποτε σκάφους. 

 

8.5 Σε περίπτωση που σκάφος βρίσκεται σε επικίνδυνη κατάσταση λόγω έκρηξης, φωτιάς, 

διαρροής κλπ. και επίκειται άµεσος κίνδυνος για την ασφάλεια προσώπων, άλλων σκαφών ή των 

εγκαταστάσεων του λιµένα εφαρµόζονται οι προβλεπόµενες από τους κανονισµούς λιµένων διατάξεις περί 

λήψης έκτακτων µέτρων. 
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8.6  Το προσωπικό του τουριστικού λιµένα καλεί σε βοήθεια την πλησιέστερη Πυροσβεστική 

Υπηρεσία, κινητοποιεί την Οµάδα Αντιµετώπισης Καταστάσεων Ανάγκης του τουριστικού λιµένα και συνδράµει 

στο έργο της κατάσβεσης µε τα διατιθέµενα µέσα του λιµένα. Πιο συγκεκριµένα, για την αντιµετώπιση 

καταστάσεων πυρκαγιάς, ο Τουριστικός Λιµένας διαθέτει εγκατεστηµένο δίκτυο πυρόσβεσης κατά µήκος των 

πλωτών προβλητών και κρηπιδωµάτων µε συνολικό αριθµό έντεκα (11) πυροσβεστικών φωλεών, τεσσάρων (4) 

πυροσβεστικών σταθµών, αντλητικό συγκρότηµα, πυροσβεστήρες και λοιπό εξοπλισµό σύµφωνα µε την 

εγκεκριµένη µελέτη πυροπροστασίας. 

 

(αριθµός ………………………… έγκριση Πυροσβεστική Υπηρεσία ………………………από --/--/----). 

 

8.7 Εφ’ όσον από την Λιµενική Αρχή ή την Διεύθυνση του λιµένα διαταχθεί επείγουσα µεθόρµιση 

σκαφών οι πλοίαρχοι υποχρεούνται όπως συµµορφωθούν το ταχύτερο µε την δοθείσα εντολή. Στην περίπτωση 

που δεν ανταποκριθεί άµεσα σε επείγουσα κατάσταση ο πλοίαρχος ή ο ιδιοκτήτης, η Διεύθυνση του Λιµένα 

διατηρεί το δικαίωµα της µεθόρµισης ενώ τα δηµιουργηθέντα έξοδα βαρύνουν το σκάφος. 

 

8.8  Σε εµφανή σηµεία του τουριστικού λιµένα υπάρχουν πινακίδες στην Ελληνική και Αγγλική 

γλώσσα, µε οδηγίες σε ότι αφορά στις απαιτούµενες ενέργειες σε περίπτωση εκδήλωση πυρκαγιάς. 

 

8.9 Ο χώρος του τουριστικού λιµένα επιτηρείται σε 24ωρη βάση από το προσωπικό του λιµένα 

ή/και από ιδιωτική εταιρεία στην οποία µπορεί να ανατεθεί το έργο αυτό από την Διεύθυνση του λιµένα. Για την 

ασφάλεια της έκτασης του λιµένα υπάρχει περίφραξη σε όλη την περίµετρο του λιµένα, ηλεκτρονικό σύστηµα 

επιτήρησης και φυλάκια στις εισόδους για τον έλεγχο των εισερχοµένων αυτοκινήτων και πεζών. Για λόγους 

αποτελεσµατικότερης επιτήρησης, τις βραδινές ώρες ή κατά την διάρκεια περιόδων µειωµένης κίνησης, η 

Διεύθυνση του τουριστικού λιµένα µπορεί να περιορίζει τον αριθµό των εισόδων σε λειτουργία. Το σύστηµα και 

οι διαδικασίες ασφάλειας βελτιώνονται και εξελίσσονται στα πλαίσια των γενικότερων απαιτήσεων ασφάλειας 

των τουριστικών λιµένων. 

 

8.10 Για τον αποτελεσµατικότερο έλεγχο της εισόδου τροχοφόρων στο χώρο του τουριστικού λιµένα, 

ο λιµένας διαθέτει υπηρεσία φύλαξης και ελέγχου (SECURITY) στις χερσαίες εισόδους, καθ’ όλο το 24ωρο. 

 

8.11 Για την αντιµετώπιση περιπτώσεων πτώσης ανθρώπου στη θάλασσα ο τουριστικός λιµένας 

διαθέτει σωστικά µέσα, στα οποία περιλαµβάνονται µηχανοκίνητη λέµβος, κάθετες σκάλες και σωσίβια µε σχοινί 

σε ειδικές θήκες κατά το µήκος των κρηπιδωµάτων. 

 

8.12 Δεν επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του αρµόδιου προσωπικού του τουριστικού λιµένα, η 

προσέγγιση στους χώρους που εκτελούνται κινήσεις ανυψωτικών µηχανηµάτων. Οι µη έχοντες συγκεκριµένη 

εργασία δεν επιτρέπεται να πλησιάζουν (πεζοί ή µε οχήµατα) τους χώρους αυτούς κατά την διάρκεια 

ανελκύσεων ή καθελκύσεων. 
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8.13 Η Διεύθυνση του τουριστικού λιµένα µεριµνά ώστε να τηρούνται από το αρµόδιο προσωπικό 

που εκτελεί κινήσεις µε οχήµατα και µηχανήµατα, όλες οι προβλεπόµενες διατάξεις ασφάλειας όπως η 

λειτουργία των προειδοποιητικών σηµάνσεων και ηχητικών σηµάτων των µηχανηµάτων, η κατάλληλη 

ενδυµασία του προσωπικού και η τοποθέτηση των σχετικών για τον αποκλεισµό της περιοχής σηµάνσεων. 

 

8.14 Η σύνδεση ή η διακοπή των παροχών προς τα σκάφη γίνεται µόνον µετά από ενηµέρωση του 

τουριστικού λιµένα και µόνο από το αρµόδιο προσωπικό αυτού. 

 

8.15 Η πόντιση άγκυρας στο θαλάσσιο χώρο του τουριστικού λιµένα επιτρέπεται µόνο σε 

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και µετά από έγκριση της Διεύθυνσης του τουριστικού λιµένα. 

 

8.16 Δεν επιτρέπεται η χρήση βεγγαλικών, φωτοβολίδων και άλλων πυροτεχνηµάτων εντός του 

χερσαίου ή θαλασσίου χώρου του τουριστικού λιµένα. 

 

Προστασία	  Περιβάλλοντος-‐	  Διαχείριση	  Αποβλήτων	  
 

8.17 Οι Πελάτες - Χρήστες του θαλασσίου και χερσαίου χώρου του τουριστικού λιµένα έχουν 

υποχρέωση να τηρούν τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και 

ιδιαίτερα να µεριµνούν για την αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών από πετρέλαιο, πετρελαιοειδή 

µείγµατα, επιβλαβείς ουσίες, ή µείγµατα αυτών, και πάσης φύσεως απόβλητα, λύµατα και απορρίµµατα. 

 

8.18 Ο τουριστικός λιµένας διαθέτει σχέδιο αντιµετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης το οποίο έχει σκοπό 

την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο 

προκληθεί θαλάσσια ρύπανση.  

 

8.19 Η παραλαβή και διαχείριση των πάσης φύσεως αποβλήτων και απορριµµάτων γίνεται µε βάση 

το έγκυρο σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο αφορά στα οικιακά και µη απορρίµµατα, στα 

βιολογικά και ελαιώδη κατάλοιπα των σκαφών και στα απόβλητα του τουριστικού λιµένα. 

 

8.20 Απαγορεύεται στα σκάφη, που δεν διαθέτουν δεξαµενές συγκράτησης λυµάτων, η λειτουργία 

µέσα στον τουριστικό λιµένα συσκευών που απολήγουν απευθείας στην θάλασσα, όπως π.χ (τουαλετών, 

αποχετεύσεων, πλυντηρίων, ντουζ κλπ.). 

 

8.21 Απαγορεύεται η απόρριψη στον θαλάσσιο και χερσαίο χώρο του τουριστικού λιµένα 

αντικειµένων και υγρών που µπορούν να προκαλέσουν πάσης φύσεως ρύπανση ή µόλυνση όπως π.χ. έρµα, 

πετρελαιοειδή,  απορρίµµατα, απόβλητα, αποχετεύσεις πλυντηρίων, απορρυπαντικά κλπ. 

 

8.22 Ο τουριστικός λιµένας διαθέτει εγκατεστηµένο σύστηµα αναρρόφησης πετρελαιοειδών και 

βιολογικών καταλοίπων, η χρησιµοποίηση του οποίου γίνεται µετά από συνεννόηση µε την διεύθυνση του 

λιµένα. Η χρέωση για την υπηρεσία αυτή γίνεται ανάλογα µε τον όγκο των καταλοίπων. 
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8.23 Τα σκάφη τα οποία καταπλέουν, και εν γένει ελλιµενίζονται στον τουριστικό λιµένα 

υποχρεούνται να ενηµερώνουν τα αρµόδια όργανα του τουριστικού λιµένα για την ύπαρξη αποβλήτων και 

απορριµµάτων και την ανάγκη αποκοµιδής αυτών. 

 

8.24 Κατά την διάρκεια ελλιµενισµού τους τα σκάφη πρέπει να έχουν τα απορρίµµατά τους εντός 

των δοχείων απορριµµάτων ερµητικά κλεισµένων, ή σε σάκους από συνθετικό υλικό καλά ασφαλισµένους. Η 

απόθεση των απορριµµάτων στο χερσαίο χώρο του τουριστικού λιµένα επιτρέπεται µόνο κατά τις ώρες που 

καθορίζονται από την Διεύθυνση του λιµένα. 

 

8.2 Η Διεύθυνση του τουριστικού λιµένα µεριµνά για την τακτική αποκοµιδή των απορριµµάτων 

καθώς επίσης και για την καθηµερινή καθαριότητα των χερσαίων χώρων, των λιµενικών εγκαταστάσεων και της 

θαλάσσιας ζώνης του λιµένα. 

 

8.26 Η µε οποιοδήποτε τρόπο πρόκληση ρύπανσης στον τουριστικό λιµένα συνεπάγεται την άνευ 

όρων υποχρέωση κάλυψης των εξόδων απορρύπανσης (αποζηµίωσης) από µέρους του υπαιτίου της 

ρύπανσης. 

 

8.27 Κατά τον εφοδιασµό των σκαφών µε καύσιµα θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά όλες οι 

προδιαγραφές ασφαλείας και αποφυγής ρύπανσης του χερσαίου και θαλάσσιου χώρου, όπως αυτές 

καθορίζονται από τους αντίστοιχους εθνικούς και διεθνείς κανονισµούς και από τον φορέα διαχείρισης του 

τουριστικού λιµένα. 

	  

Μεθόρμιση	  σκαφών	  
 

8.28  Ο φορέας διαχείρισης του τουριστικού λιµένα, εκτός των λοιπών κυρώσεων, έχει το δικαίωµα 

να µεθορµίσει - µεταφέρει οποιοδήποτε σκάφος σε άλλο σηµείο, εντός ή εκτός λιµένα, στον θαλάσσιο ή τον 

χερσαίο χώρο του τουριστικού λιµένα. Αυτό δύναται να συµβεί σε περιπτώσεις κατά τις οποίες: 

 

1) Παρακωλύεται εκ της παραµονής του σκάφους στον τουριστικό λιµένα η λειτουργία (π.χ. 

ασφαλής κατάπλους και απόπλους σκάφους) και η εκµετάλλευση αυτού, 

2) Πιθανολογείται κίνδυνος ναυαγίου ή πρόκληση ζηµίας σε άλλο ή σε άλλα σκάφη ή 

κίνδυνος ρύπανσης. 

3) Έχει ξεσπάσει πυρκαγιά στο σκάφος αυτό ή σε παρακείµενο  

4) Υπάρχει αυθαίρετη κατάληψη θέσης ελλιµενισµού, 

5) Υπάρχουν οφειλές εκ µισθωµάτων της θέσης ελλιµενισµού ή από παρεχόµενες υπηρεσίες, 
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8.29 Για την συνδροµή µίας ή περισσοτέρων περιπτώσεων των ανωτέρω, πέραν των περιπτώσεων 

εκτάκτων αναγκών, ο φορέας διαχείρισης του τουριστικού λιµένα συντάσσει πρακτικό, που κοινοποιείται στην 

οικεία Λιµενική Αρχή και σε όλους τους εµπλεκόµενους, µε το οποίο ορίζεται για τη µεθόρµιση του σκάφους 

πενθήµερη προθεσµία από της κοινοποιήσεως του πρακτικού. 

 

8.30 Ειδικά για την περίπτωση δύο (2) της παραπάνω παραγράφου ορίζεται για τη µεθόρµιση του 

σκάφους τριήµερη προθεσµία από της κοινοποιήσεως για την µεθόρµιση - µεταφορά του σκάφους και 

εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Ν.2881/2000 (ΦΕΚ Α’ 16). 

 

8.31 Το ανωτέρω πρακτικό κοινοποιείται µε µέριµνα του φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιµένα  

µε απόδειξη παραλαβής στον πλοιοκτήτη ή στον νόµιµο εκπρόσωπο του σκάφους, στην δηλωθείσα διεύθυνση 

κατοικίας τους. Εάν δεν βρίσκεται κανείς από τους παραπάνω, το πρακτικό επικολλάται σε εµφανές σηµείο τους 

σκάφους. 

 

8.32 Εφόσον διαταχθεί, από τον φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιµένα, η µεθόρµιση - µεταφορά 

του σκάφους, ο πλοιοκτήτης του, υποχρεούται να συµµορφωθεί το ταχύτερο µε αυτήν την εντολή, ενώ η 

Λιµενική Αρχή της περιοχής, στην οποία ανήκει διοικητικά ο τουριστικός λιµένας, ενεργεί σύµφωνα µε τις 

κείµενες διατάξεις. 

 

8.33 Εάν η προθεσµία που τάσσεται στο πρακτικό παρέλθει άπρακτη ο φορέας διαχείρισης του 

τουριστικού λιµένα προχωρεί στην ανέλκυση ή µεθόρµιση του σκάφους. 

 

8.34 Σε περίπτωση προβολής άρνησης για οποιονδήποτε λόγο και µε οποιονδήποτε τρόπο, ζητείται 

και η συνδροµή της Λιµενικής Αρχής. 

 

8.35 Τα έξοδα ανέλκυσης - µεθόρµισης βαρύνουν αποκλειστικά τον πλοιοκτήτη ή τον νόµιµο 

εκπρόσωπο του σκάφους. Σε περίπτωση άρνησης αυτών να καταβάλλουν τα σχετικά ποσά, αυτά 

καταβάλλονται από τον φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιµένα και αναζητούνται εις ολόκληρο. 

 

8.36 Ο φορέας διαχείρισης του τουριστικού λιµένα ουδεµία ευθύνη φέρει για τη φύλαξη του σκάφους 

που µεταφέρθηκε - µεθορµίστηκε αναγκαστικά, καθώς και ουδεµία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε βλάβη ή ζηµία 

επήλθε στο σκάφος, στον πλοιοκτήτη, στον πλοίαρχο και στα µέλη του πληρώµατος λόγω της µεταφοράς - 

µεθόρµισης αυτού ή λόγω της παραµονής του σε άλλο χώρο, εντός ή εκτός του τουριστικού λιµένα. 
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8.37 Σε περίπτωση που το Σκάφος βρίσκεται σε επικίνδυνη κατάσταση λόγω έκρηξης, φωτιάς, διαρροής 

κλπ. και επίκειται άµεσως κίνδυνος για την ασφάλεια των προσώπων, άλλων σκαφών ή εγκαταστάσεων της 

Μαρίνας εφαρµόζονται οι προβλεπόµενες από τους κανονισµούς λιµένων διατάξεις περί λήψης εκτάκτων 

µέτρων και οι διατάξεις του παρόντος. 

 

8.38 Ο τουριστικός λιµένας δεν φέρει καµία ευθύνη για αποζηµίωση από οποιαδήποτε ζηµιά µπορεί 

να προκληθεί στα ελλιµενισµένα ή ευρισκόµενα στην ξηρά σκάφη εξ’ αιτίας απρόβλεπτων και τυχαίων 

γεγονότων όπως και εξ’ αιτίας απρόβλεπτων φυσικών και καιρικών φαινοµένων. Επίσης ο τουριστικός λιµένας 

δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, κλοπή, βλάβη, µερική ή ολική καταστροφή, οιουδήποτε 

σκάφους το οποίο βρίσκεται εντός της χερσαίας ή της θαλάσσιας ζώνης του λιµένα ή αντικειµένου που ανήκει 

σε σκάφος ή στον πλοιοκτήτη ως και τυχόν τραυµατισµό µέλους του πληρώµατος ή των επιβαινόντων. 

Υπεύθυνος για τα ανωτέρω είναι ο πλοιοκτήτης ή κατά περίπτωση ο κυβερνήτης του σκάφους, οι παρεχόµενες 

δε ευκολίες και υπηρεσίες στο σκάφος από το προσωπικό του λιµένα, δεν απαλλάσσουν τούτους από τις 

παραπάνω ευθύνες τους. 

 

8.39 Σε περίπτωση που σκάφος βρίσκεται σε επικίνδυνη κατάσταση λόγω έκρηξης, φωτιάς, 

διαρροής κλπ. και επίκειται άµεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των προσώπων, άλλων σκαφών ή των 

εγκαταστάσεων του λιµένα εφαρµόζονται οι προβλεπόµενες, από τους κανονισµούς λιµένων, διατάξεις περί 

λήψης έκτακτων µέτρων. 

 

8.40 Σε περίπτωση διάπραξης αδικήµατος ή αν συµβεί ατύχηµα, πυρκαγιά, ρύπανση, σύγκρουση, 

πρόσκρουση, µε ή χωρίς υλικές ζηµιές ή σωµατικές βλάβες, εντός του θαλάσσιου ή χερσαίου χώρου του 

τουριστικού λιµένα έχουν πλήρη εφαρµογή οι ισχύουσες διατάξεις περί λειτουργίας των µε ταυτοχρονη 

απαγόρευση του απόπλου των εµπλεκόµενων σκαφών και προσώπων µέχρι την ολοκλήρωση των νόµιµων 

διατυπώσεων. Εκτός από τις ανωτέρω κυρώσεις, ο τουριστικός λιµένας διατηρεί αξίωση αποζηµίωσης για κάθε 

θετική ή αποθετική ζηµιά που υπέστη και που συνδέεται µε τις προαναφερθείσες πράξεις. 
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Άρθρο	  9	  

Υποχρεώσεις	  Πελατών	  –	  Χρηστών	  -‐	  Επισκεπτών	  

 

9.1 Οι καθ’ οιονδήποτε τρόπο συναλλασσόµενοι ή κυκλοφορούντες στους χώρους (ζώνες) του 

τουριστικού λιµένα, συµπεριλαµβανοµένων και των επισκεπτών, οφείλουν να συµµορφώνονται απροφάσιστα, 

προς τις οδηγίες ή εντολές των αρµόδιων οργάνων και του προσωπικού του τουριστικού λιµένα. 

 

9.2 Οι πλοιοκτήτες κάθε σκάφους είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε υλική ή σωµατική βλάβη 

προκληθεί από το σκάφος ή µε υπαιτιότητα του σκάφους, συµπεριλαµβανοµένης και της αµέλειας στις 

εγκαταστάσεις, εξοπλισµό και προσωπικό του τουριστικού λιµένα καθώς και σε πρόσωπα ή πράγµατα τρίτων. 

Επίσης υποχρεούνται κατά το χρόνο έναρξης του ελλιµενισµού, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια του ελλιµενισµού, 

να διατηρούν τα σκάφη πάντοτε αξιόπλοα. 

 

9.3 Όσοι ελλιµενίζουν σκάφος στον τουριστικό λιµένα και δεν κατοικούν µονίµως στην Ελλάδα (είτε 

ηµεδαποί είτε αλλοδαποί) έχουν την υποχρέωση να διορίζουν και να γνωστοποιούν εγγράφως στα αρµόδια 

όργανα του φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιµένα, τον νόµιµο εκπρόσωπό τους στην Ελλάδα, 

υποβάλλοντας συγχρόνως την έγγραφη αποδοχή αυτού, µε τα πλήρη στοιχεία του, τη διεύθυνση 

αλληλογραφίας και το Α.Φ.Μ. του. Επίσης έχουν υποχρέωση να ενηµερώνουν για κάθε αλλαγή των παραπάνω 

στοιχείων. Σκάφη που δεν φέρουν την Ελληνική σηµαία µπορούν να διορίσουν αντιπρόσωπο, υπεύθυνο για το 

σκάφος έναντι του λιµένα, που έχει µόνιµη κατοικία στην Ελλάδα. Αν δεν διορισθεί αντιπρόσωπος, η αντίστοιχη 

Προξενική Αρχή είναι αυτόµατα διορισµένη ως αντιπρόσωπος. 

 

9.4 Οι πλοιοκτήτες υποχρεούνται να ενηµερώνουν εγγράφως τον φορέα διαχείρισης του 

τουριστικού λιµένα για την τυχόν τοποθέτηση φύλακα επάνω στο σκάφος, µαζί µε τα πλήρη στοιχεία αυτού, ο 

οποίος δεν αποτελεί µέλος του πληρώµατος. 

 

9.5 Οι Πελάτες, οι χρήστες και οι επισκέπτες υποχρεούνται να λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα και 

κατάλληλα µέτρα ώστε να τηρούνται αυστηρά οι ώρες κοινής ησυχίας, να αποφεύγεται η ηχορύπανση της 

Μαρίνας, καθώς και η αποφυγή διατάραξης της ησυχίας των επιβαινόντων στα Σκάφη που είναι ελλιµενισµένα 

σε αυτήν. 

 

9.6 Σε περίπτωση κατά την οποία σκάφος προξενήσει, κατά την προσόρµιση, την πρόσδεση, τον 

κατάπλου, τον απόπλου ή ακόµη και κατά τον ελλιµενισµό του ζηµιές στις εγκαταστάσεις του τουριστικού λιµένα 

ή στα παρακείµενα σκάφη ή στα αγκυροβόλια της θέσης πρόσδεσης στην οποία ελλιµενίζεται προσωρινά ή 

µόνιµα είναι υποχρεωµένο να αποκαταστήσει τις ζηµιές ή φθορές. 
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9.7 Δεν επιτρέπεται η τοιχοκόλληση, η επικόλληση διαφηµιστικών, η ανάρτηση πινακίδων, 

σηµειωµάτων ή άλλων ειδοποιητηρίων, η τοποθέτηση τεντών ή σηµαιών στις πάσης φύσεως εγκαταστάσεις του 

τουριστικού λιµένα χωρίς την έγγραφη άδεια της Διεύθυνσης του τουριστικού λιµένα. 

 

9.8 Δεν επιτρέπεται η κολύµβηση, το ψάρεµα, οι καταδύσεις η χρήση jetski, καθώς και η διεξαγωγή, 

θαλάσσιων σπορ όπως waterski, banana κτλ. µέσα στην θαλάσσια ζώνη του τουριστικού λιµένα.  

 

9.9 Κατοικίδια ζώα, που συνοδεύουν τους επισκέπτες, τους χρήστες και τους πελάτες της µαρίνας 

θα πρέπει να βρίσκονται πάντοτε υπό τον έλεγχο τους, να µεταφέρονται σε ειδικά κυτία µεταφοράς, να µην 

προκαλούν θόρυβο, να µην ρυπαίνουν τους χώρους της Μαρίνας και να παραµένουν µόνο επάνω στα σκάφη 

των κατόχων τους. Τα αρµόδια όργανα του φορέα διαχείρισης της Μαρίνας διατηρούν το δικαίωµα να ζητήσουν 

οποτεδήποτε από τους κατόχους κατοικίδιων ζώων να αποµακρύνουν αυτά από τη Μαρίνα, ιδίως για λόγους 

υγιεινής και ενόχλησης των υπολοίπων πελατών, χρηστών και επισκεπτών αυτής. 

 

9.10 Η λειτουργία των µηχανών άνευ απαίτησης κίνησης του σκάφους, η φόρτιση των 

συσσωρευτών µε τη χρήση των µηχανών καθώς και οι εργασίες συντήρησης και µικροεπισκευών αυτών δεν 

επιτρέπεται κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. 

 

9.11 Δεν επιτρέπεται η εκποµπή ραντάρ, ραδιοτηλεφωνικών και ραδιοτηλεγραφικών σηµάτων από 

τα ελλιµενιζόµενα σκάφη. 

 

9.12 Δεν επιτρέπεται από τον Πελάτη και τους υπ’ αυτού προστηθέντες, τους χρήστες και τους 

επισκέπτες η οποιαδήποτε χρήση, εναπόθεση ή έκθεση εντός του Χώρου του Τουριστικού Λιµένα αντικείµενων, 

υλών και υλικών που είναι επικίνδυνα ή εύφλεκτα. 

 

9.13 Δεν επιτρέπεται η χρησιµοποίηση ακατάλληλων βυσµάτων ή πρόχειρων συνδεσµολογιών για 

την λήψη ηλεκτρικού ρεύµατος από τα κυτία παροχών (pillars). Για οποιοδήποτε πρόβληµα δεν πρέπει να 

επιχειρείται επέµβαση στα κυτία των παροχών από άτοµα µη εξουσιοδοτηµένα. Επίσης δεν επιτρέπεται η 

εναπόθεση αντικειµένων (π.χ. ρούχα, ποδήλατα κλπ) επί των κυτίων παροχών όπως και επί των λοιπών 

εγκαταστάσεων πυρόσβεσης, κιγκλιδωµάτων, καθισµάτων κλπ. 

 

9.14 Δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία µηχανοκίνητων δικύκλων επί των πλωτών προβλητών και εν 

γένει σε όλους του χώρους του λιµένα µε την ανάλογη σήµανση πλην των υπηρεσιακών του τουριστικού λιµένα. 

 

9.15 Δεν επιτρέπεται πάσα χρήση πυρός, για παρασκευή γευµάτων ή άλλων χρήσεων µε ανάλογες 

συσκευές, είτε επί των σκαφών είτε στους χερσαίους χώρους ευθύνης, χωρίς την άδεια του λιµένα. 

 

9.16 Σε περίπτωση οριστικής αναχώρησης του σκάφους, ο πλοιοκτήτης ή ο νόµιµος εκπρόσωπος 

αυτού, υποχρεούται να το δηλώσει εγγράφως και εγκαίρως στη Διεύθυνση του τουριστικού λιµένα και να 

καταβάλει τα οφειλόµενα δικαιώµατα ελλιµενισµού και λοιπών παρεχοµένων υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων, 

αλλιώς ο τουριστικός λιµένας δεν φέρει ευθύνη για τη χρέωση του σκάφους µέχρι να ενηµερωθεί εγγράφως για 

την οριστική αναχώρηση αυτού.. 
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Συντήρηση	  του	  τουριστικού	  λιμένα	  
 

9.17 Η Διεύθυνση του τουριστικού λιµένα µεριµνά για την τακτική και έκτακτη συντήρηση των 

εγκαταστάσεων του λιµένα. Προς τούτο εφαρµόζει ένα σύστηµα ελέγχου καλής λειτουργίας και προληπτικής 

συντήρησης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού, ώστε ο λιµένας να τηρείται πάντοτε σε κατάσταση 

πλήρους και άρτιας λειτουργίας. 

 

9.18 Όλες οι εργασίες συντήρησης και επισκευής εκτελούνται σύµφωνα µε τους κανόνες της 

επιστήµης και της τέχνης και κατά τρόπο που ελαχιστοποιεί την ενόχληση των χρηστών του λιµένα και πάντοτε 

µε την καθοδήγηση και την επίβλεψη Τεχνικού ασφαλείας. 

 

9.19 Η Διεύθυνση του τουριστικού λιµένα µεριµνά για την κατά το δυνατόν συντοµότερη 

αποκατάσταση βλαβών ή δυσλειτουργιών των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού του λιµένα. 

 

 

Χώρος	  Στάθμευσης	  Οχημάτων	  	  
 

9.20 Η κίνηση και η στάθµευση αυτοκινήτων, δικύκλων και εν γένει οχηµάτων επιτρέπεται µόνο 

εντός των χώρων που έχουν ειδικά καθοριστεί από τα αρµόδια όργανα του φορέα διαχείρισης του τουριστικού 

λιµένα. Στους οδηγούς των οχηµάτων τα οποία σταθµεύουν εκτός του καθορισµένου κατά τα ανωτέρω χώρου 

στάθµευσης αυτοκινήτων ή δεν συµµορφώνονται προς τα σήµατα κίνησης και τις εντολές του προσωπικού των 

αρµοδίων οργάνων του φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιµένα, επιβάλλονται κυρώσεις από την αρµόδια 

Λιµενική Αρχή. Η Διεύθυνση του τουριστικού λιµένα µπορεί να µην επιτρέπει την είσοδο ή στάθµευση στον 

τουριστικό λιµένα οχήµατος, αν κρίνει ότι διαταράσσεται η τάξη, η ασφάλεια και η οµαλή λειτουργία του. Επίσης 

η Διεύθυνση του τουριστικού λιµένα µπορεί να µην επιτρέπει την είσοδο στον τουριστικό λιµένα οχηµάτων, όταν 

είναι πλήρεις οι χώροι στάθµευσης. 

 

9.21 Φορτηγά και επιβατηγά αυτοκίνητα, δίκυκλα ως και λοιπά τροχοφόρα δεν επιτρέπεται να 

παραµένουν εις τα κρηπιδώµατα και λοιπούς παραλιακούς χώρους πέραν του απολύτως αναγκαίου χρόνου, 

προς αποβίβαση και επιβίβαση επιβατών ή φορτοεκφόρτωση εφοδίων και αποσκευών. 
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Τέλη	  Ελλιμενισμού	  -‐	  Υπηρεσιών	  
 

9.22 Για τις παρεχόµενες ευκολίες και εξυπηρετήσεις προς τα ελλιµενιζόµενα σκάφη, η Διεύθυνση 

του τουριστικού λιµένα εισπράττει από τους υπόχρεους τα ανάλογα τέλη ελλιµενισµού και άλλα δικαιώµατα. 

Βοηθητικά σκάφη και λέµβοι (tenders, φουσκωτά, πάκτωνες κλπ) των ελλιµενιζοµένων σκαφών εφόσον 

ευρίσκονται στον θαλάσσιο ή τον χερσαίο χώρο του λιµένα επιβαρύνονται µε τα ανάλογα τέλη ελλιµενισµού. 

 

9.23 Τέλη ελλιµενισµού για ιδιωτικά ή επαγγελµατικά σκάφη είναι αυτά του έκαστου ισχύοντα 

Τιµοκαταλόγου Ελλιµενισµού. 

 

9.24 Τέλη ανέλκυσης/καθέλκυσης ή άλλων τεχνικών εργασιών είναι αυτά του έκαστου ισχύοντα 

Τιµοκαταλόγου Υπηρεσιών. 

 

9.25 Υπόχρεος για την καταβολή των ανωτέρω τελών και δικαιωµάτων είναι ο πλοιοκτήτης ή ο 

νόµιµος εκπρόσωπος ή ο χρήστης του σκάφους ο οποίος ευθύνεται και εις ολόκληρο µε τον πλοιοκτήτη ως 

πρωτοφειλέτης. 

 

9.26 Ηµέρες απουσίας των σκαφών από τον λιµένα περιλαµβάνονται στη συµφωνηθείσα χρέωση 

αυτών για τον αντίστοιχο χρόνο παραµονής, προκειµένου τα σκάφη να διατηρούν το δικαίωµα ελλιµενισµού στο 

λιµένα. Η χρέωση των σκαφών αυτών διακόπτεται µόνο στη περίπτωση που ειδοποιηθεί εγγράφως η 

Διεύθυνση του λιµένα από τον ιδιοκτήτη ή τον κυβερνήτη του σκάφους ότι δεν επιθυµούν τη διατήρηση του 

δικαιώµατος ελλιµενισµού και από την ηµέρα υποβολής της πιο πάνω έγγραφης ειδοποίησης και µετά. Σε αυτή 

την περίπτωση τα τέλη ελλιµενισµού αναπροσαρµόζονται σύµφωνα µε το χρονικό διάστηµα ισχύος του 

συµβολαίου ελλιµενισµού και της εκάστοτε τιµολογιακής πολιτικής της εταιρείας.  

 

9.27 Σκάφη που αποπλέουν έστω και προσωρινά από τον τουριστικό λιµένα θα πρέπει να έχουν 

εξοφλήσει όλες τις οφειλές απέναντι στον λιµένα τουλάχιστον µέχρι την ηµέρα απόπλου τους διαφορετικά η µη 

εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών συνεπάγεται αυτοδικαίως την απώλεια κάθε δικαιώµατος περαιτέρω 

ελλιµενισµού του σκάφους. 

 

9.28 Τα καταφεύγοντα στον λιµένα σκάφη, λόγω κακοκαιρίας, απαλλάσσονται της καταβολής των 

τελών ελλιµενισµού µέχρι της άρσης του απαγορευτικού, σύµφωνα µε τις ανακοινώσεις της αρµόδιας Λιµενικής 

Αρχής. Τα καταφεύγοντα στον λιµένα σκάφη, λόγω µηχανικής βλάβης που έχει αναφερθεί στην τοπική Λιµενική 

αρχή, εφ’ όσον συνεχίζουν να ελλιµενίζονται πέραν των 48 ωρών, υποχρεούνται στην καταβολή τελών 

ελλιµενισµού. 
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9.29 Για την παραµονή οιουδήποτε σκάφους στον λιµένα απαιτείται άδεια του Τµήµατος 

Ελλιµενισµού του λιµένα καθώς και η καταβολή αναλόγου τέλους ελλιµενισµού. Για χρονικό διάστηµα µέχρι δύο 

ώρες η καταβολή τέλους ελλιµενισµού αποτελεί δυνητική απόφαση για τη Διεύθυνσης του Λιµένα. Αν το σκάφος 

κατά το διάστηµα αυτό κάνει χρήση των παροχών του λιµένα (π.χ. κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος ή νερού, 

απόθεση απορριµµάτων κλπ) θα πρέπει να καταβάλλει τα αντίστοιχα τέλη. 

 

9.30 Σκάφη που καταπλέουν στον τουριστικό λιµένα για ολιγόωρη παραµονή προκειµένου να 

αποβιβάσουν ή να επιβιβάσουν επιβάτες, ή να διεκπεραιώσουν είσοδο-έξοδο από τη χώρα ή κάνουν χρήση 

των εγκαταστάσεων του λιµένα, υποχρεούνται στην καταβολή ηµερήσιου τέλους ελλιµενισµού. 

 

9.31 Για την ασφαλή τήρηση των όρων του Γενικού Κανονισµού του Τουριστικού Λιµένα παρέχεται η 

δυνατότητα καταβολής εγγύησης, η οποία παραµένει στη Διεύθυνση του τουριστικού λιµένα και επιστρέφεται 

άτοκα µε την λήξη της σύµβαση ελλιµενισµού εφόσον έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι αυτής ή η δέσµευση του 

αντίστοιχου χρηµατικού ποσού µέσω πιστωτικής κάρτας. Η εγγύηση σε καµία περίπτωση δεν συµψηφίζεται µε 

οφειλόµενα τέλη. 

 

9.32 Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής τελών ελλιµενισµού ένα σκάφος του Λιµενικού 

Σώµατος και ένα σκάφος της Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών. Κατά την κρίση 

της µαρίνας θα παρέχεται ατελώς και θέση σε εθελοντικό ή µη διασωστικό σκάφος, στα πλαίσια της κοινωνικής 

ευθύνης της εταιρείας. 

 

9.33 Τα ελλιµενιζόµενα σκάφη οφείλουν να εξοφλούν τα δικαιώµατα για παρεχόµενες υπηρεσίες και 

εξυπηρετήσεις εµπρόθεσµα και σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στον Κανονισµό, στην σύµβαση ελλιµενισµού 

και στις εκάστοτε υπουργικές αποφάσεις έγκρισης τιµολογίων, αλλιώς επιβαρύνονται τόσο µε τους νόµιµους 

τόκους υπερηµερίας όσο και µε τις προβλεπόµενες στον παρόντα Κανονισµό κυρώσεις. 

 

9.34 Η καθυστέρηση πέραν των 2 µηνών καταβολής δικαιωµάτων ελλιµενισµού ή άλλων 

υποχρεώσεων από παρασχεθείσες υπηρεσίες, θεµελιώνει λόγω καταγγελίας της σύµβασης ελλιµενισµού σε 

βάρος του ελλιµενιζόµενου σκάφους και παρέχει το δικαίωµα στην Διεύθυνση του τουριστικού λιµένα: 

 

1) Να αποµακρύνει αυτό από τις εγκαταστάσεις του τουριστικού λιµένα,  

2) ή/και να κατασχέσει το σκάφος µε όλον τον εξοπλισµό του και τις µηχανές και βοηθητικά 

µηχανήµατα, τηρούµενης της διαδικασίας που προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, µέχρις ότου 

εξοφληθούν τα οφειλόµενα ποσά,  

3) ή/και να κατάσχει και να εκποιήσει το σκάφος ή και όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τον 

εξοπλισµό του ή τµήµα αυτών, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, για να καλύψει µε το 

εκπλειστηρίασµα τα οφειλόµενα ποσά καθώς και τα έξοδα αυτών των διαδικασιών,  

4) ή/και να απαγορεύσει τον απόπλου του σκάφους ή των σκαφών του οφειλέτη, σύµφωνα µε 

τις κείµενες διατάξεις. 
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9.35 Οφειλόµενα χρηµατικά ποσά προς τον φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιµένα, 

συµπεριλαµβάνουν το ποσό για τον ελλιµενισµό του σκάφους και όποια άλλα δικαιώµατα, από την ηµεροµηνία 

λήξης των συµβάσεων ελλιµενισµού µέχρι την ηµεροµηνία αποµάκρυνσης ή πώλησης του σκάφους, 

υπολογιζόµενα µε βάση τα ισχύοντα τιµολόγια του τουριστικού λιµένα κατά την συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 

 

9.36 Η καθυστέρηση ή µη καταβολή υπό των υπόχρεων των δικαιωµάτων ελλιµενισµού και 

εξυπηρετήσεων του τουριστικού λιµένα, ως ανωτέρω, όπως επίσης και πάσα σοβαρή παράβαση ή παραβάσεις 

κατ' εξακολούθηση του παρόντος Κανονισµού Λειτουργίας του τουριστικού λιµένα και των παραρτηµάτων 

αυτού, συνεπάγεται την λύση της σύµβασης ελλιµενισµού σε βάρος του Πελάτη ο οποίος υποχρεούται σε 

αποµάκρυνση του σκάφους από τον τουριστικό λιµένα και την επιβολή των προβλεποµένων κυρώσεων κατά τις 

κείµενες διατάξεις σε συνδυασµό µε το άρθρο 157 του ΚΔΝΔ. 

 

9.37 Σε περίπτωση που ο παραβάτης δεν συµµορφώνεται µε την διαταγή µεθορµίσεως εκτός ή 

εντός λιµένα του σκάφους ή των σκαφών του, εκτός της επιβολής προστίµου υπό των Λιµενικών Αρχών κινείται 

η συνοπτική διαδικασία της αναγκαστικής µεθορµίσεως σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις σε συνδυασµό µε το 

άρθρο 157 του ΚΔΝΔ ή παράλληλα ο φορέας διαχείρισης του τουριστικού λιµένα κατόπιν συνεννοήσεως µε την 

Λιµενική Αρχή προβαίνει στην αναγκαστική µεθόρµιση του σκάφους µε αποκλειστική ευθύνη των πλοιοκτητών, 

πλοιάρχων, πρακτόρων ή άλλου αντιπροσώπου του. Τα έξοδα της αναγκαστικής µεθορµίσεως βαρύνουν 

αποκλειστικά και µόνον τους οφειλέτες, µη αποκλειόµενης και κάθε αξίωσης για αποκατάσταση κάθε ζηµίας που 

θα υποστεί ο φορέας διαχείρισης του τουριστικού λιµένα. 

	  
9.38 Στο παράρτηµα 1 του παρόντος, παρατίθενται τα τέλη ελλιµενισµού, οι πληροφορίες για τα τέλη 

υπηρεσιών καθώς και οι ειδικοί όροι, οι προϋποθέσεις και λοιπές διατάξεις αυτών. 	  
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Άρθρο	  10	  

	  

Γνωστοποίηση	  Κανονισμών	  Λειτουργίας	  

	  
10.1 Οι πλοιοκτήτες/κυβερνήτες των ελλιµενιζόµενων σκαφών στον τουριστικό λιµένα Πλαταµώνα ή 

οι εν γένει ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθεύονται αντίγραφα 

 

Ø του παρόντος Κανονισµού Λειτουργίας στα ελληνικά και στα αγγλικά, 

 

Ø του Γενικού Κανονισµού Λειτουργίας Τουριστικών Λιµένων και 

 

Ø των ειδικών και γενικών οδηγιών που εκδίδει ο φορέας διαχείρισης από το Γραφείο Υποδοχής 

του λιµένα, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

 

Ενηµερώνονται επίσης από τον Πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου Υποδοχής µε ανακοινώσεις και 

δελτία τύπου που εκδίδει ο φορέας διαχείρισης. 

 

10.2 Ο ελλιµενισµός, η µίσθωση χώρων ξηράς και η χρήση των υπηρεσιών και των εγκαταστάσεων 

του λιµένα από τα σκάφη, τα πληρώµατα αυτών ή και τρίτους προϋποθέτει την πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη 

αποδοχή όλων των όρων του παρόντος Κανονισµού, των γενικών και ειδικών Οδηγιών που εκδίδει η εταιρεία 

και του Γενικού Κανονισµού Τουριστικών Λιµένων από τους πλοιοκτήτες και τους πλοιάρχους των πλοίων και 

τους χρήστες των χώρων και υπηρεσιών του Λιµένα, οι οποίοι αποδέχονται και εγγυώνται την τήρηση αυτών, 

ευθυνόµενοι άλλως πλήρως έναντι του τουριστικού λιµένα και κάθε τρίτου. 

 

10.3 Ο παρόν Ειδικός Κανονισµός Λειτουργίας του Τουριστικού Λιµένα Πλαταµώνα Πιερίας αναιρεί 

κάθε προηγούµενη έκδοσή του, και δύναται να τροποποιηθεί µελλοντικά άνευ προειδοποιήσεως από την 

Διεύθυνση του λιµένα. 

 

10.4 Επαναλαµβάνεται, συµπληρωµατικά στο άρθρο 1.2 του παρόντος, πως πέρα από τις οδηγίες 

και κανόνες που αναφέρονται στον ειδικό αυτόν κανονισµό, θα πρέπει να τηρούνται και τα οριζόµενα στον 

εκάστοτε ισχύοντα Γενικό Κανονισµό λειτουργίας Τουριστικών Λιµένων, τα οριζόµενα στην σχετική 

αίτηση/σύµβαση που υπογράφεται για την παροχή των υπηρεσιών του λιµένα, και τα οριζόµενα στις λοιπές 

γενικές και ειδικές οδηγίες που εκδίδει ο Τουριστικός Λιµένας Πλαταµώνα. 

 

10.5 Οποιεσδήποτε διαφορές που αφορούν την ερµηνεία ή την εφαρµογή των κανόνων ή των όρων 

που τίθενται στις εκάστοτε συµβάσεις επιλύονται σύµφωνα µε το Ελληνικό Δίκαιο στα αρµόδια Δικαστήρια. 


