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48 φοιτιτρια του Διιδρυματικοφ Σρογράμματοσ Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν Φμιματοσ «Οζεσ 

Φεχνολογίεσ ςτθ Οαυτιλία και τισ Ξεταφορζσ» του Φμιματοσ Οαυτιλίασ και Επιχειρθματικϊν 

Χπθρεςιϊν του Σανεπιςτθμίου Αιγαίου και του Φμιματοσ Ξθχανικϊν Αυτοματιςμοφ Φ.Ε. 
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• Θ Διπλωματικι Διατριβι (Δ.Δ.) αποτελεί προϊόν πνευματικισ ιδιοκτθςίασ τόςο του 

ςυγγραφζα, όςο και των Ιδρυμάτων και κα πρζπει να ζχει μοναδικό χαρακτιρα και 

πρωτότυπο περιεχόμενο. 

• Απαγορεφεται αυςτθρά οποιοδιποτε κομμάτι κειμζνου τθσ να εμφανίηεται 

αυτοφςιο ι μεταφραςμζνο από κάποια άλλθ δθμοςιευμζνθ πθγι. Μάκε τζτοια πράξθ 
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• Σζραν των όποιων ποινικϊν ευκυνϊν του ςυγγραφζα ςε περίπτωςθ που του ζχει 

απονείμει ο μεταπτυχιακόσ τίτλοσ , αυτόσ ανακαλείται με απόφαςθ τθσ Ε.Δ.Ε. του ΣΞΥ. Θ 

Ε.Δ.Ε. με νζα απόφαςθσ τθσ, μετά από αίτθςθ του ενδιαφερόμενου, του ανακζτει εκ νζου 

τθν εκπόνθςθ τθσ Σ.Ε. με άλλο κζμα και διαφορετικό επιβλζποντα κακθγθτι. Θ εκπόνθςθ 

τθσ εν λόγω Σ.Ε. πρζπει να ολοκλθρωκεί εντόσ τουλάχιςτον ενόσ θμερολογιακοφ 6μινου 

από τθν θμερομθνία ανάκεςθσ τθσ. Ματά τα λοιπά εφαρμόηονται τα προβλεπόμενα ςτον 

Μανονιςμό Νειτουργίασ του Σ.Ξ.Υ.. 
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Ειςαγωγι  

Ρι λιμζνεσ αποτελοφν ουςιϊδθ κρίκο ςτο ςφνολο τθσ μεταφορικισ αλυςίδασ κακϊσ 

ςυνδζουν τισ ροζσ καλάςςιου και χερςαίου εμπορίου και επιβατϊν. Υυχνά οι λιμζνεσ 

αποτελοφν το ςθμείο όπου ςυγκεντρϊνονται αποςτολζσ επικίνδυνων φορτίων, όπου 

βρίςκονται και λειτουργοφν ςθμαντικά κζντρα παραγωγισ χθμικϊν και πετροχθμικϊν, ι/και 

βρίςκονται κοντά ςε πλθκυςμιακά κζντρα. Είναι εμφανζσ ότι τρομοκρατικζσ επικζςεισ ςε 

λιμζνεσ μποροφν εφκολα να ζχουν ωσ αποτζλεςμα ςοβαρζσ διαταραχζσ των ςυςτθμάτων 

μεταφοράσ και να αποτελζςουν αίτια ςοβαρϊν επιπτϊςεων ςε παρακείμενεσ βιομθχανίεσ 

κακϊσ και να αποβοφν ςε βάροσ προςϊπων ςτον λιμζνα ι από τον παρακείμενο πλθκυςμό. 

Υτισ 31 Ξαρτίου 2004 το Ευρωπαϊκό Μοινοβοφλιο και το Υυμβοφλιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

εξζδωςαν τον κανονιςμό (ΕΜ) αρικ. 725/2004 για τθ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ ςτα πλοία και 

ςτισ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ. Ρ κφριοσ ςτόχοσ του Μανονιςμοφ αυτοφ είναι θ κζςπιςθ και θ 

εφαρμογι κοινοτικϊν μζτρων για τθ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ ςτα πλοία που 

χρθςιμοποιοφνται ςτο διεκνζσ εμπόριο και ςτθν εκνικι καλάςςια κυκλοφορία, και ςτισ 

ςυναφείσ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ από απειλζσ διάπραξθσ ςκόπιμων παράνομων ενεργειϊν. 

Θ υιοκζτθςθ του Μϊδικα ISPS  από τθν Ευρωπαϊκι Μοινότθτα αλλά και από τθ χϊρα μασ για 

τθν ενίςχυςθ τθσ αςφάλειασ των λιμζνων  αλλά και των πλοίων αποτζλεςε ζνα ςθμαντικό 

βιμα για τθν αςφάλεια ςτθν ναυτιλία.    

Σκοπόσ 

Ξε τθν παροφςα εργαςία επιδιϊκεται θ μελζτθ του ςχεδιαςμοφ ςε εκνικό επίπεδο των 

αρμοδιοτιτων και δράςεων, για τθν ενίςχυςθ τθσ αςφάλειασ πλοίων, λιμενικϊν 

εγκαταςτάςεων και λιμζνων, προςαρμοςμζνα ςτισ διατάξεισ του Μανονιςμοφ (ΕΜ) 725/2004 

και τθσ Ευρωπαϊκισ Ρδθγίασ 2005/65 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου. 

Επίςθσ, ο νομικόσ προςδιοριςμόσ των υπόχρεων και θ εφαρμογι εκνικϊν διαδικαςιϊν και 

μζτρων για τθ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ ςτα υπό ελλθνικι ςθμαία πλοία, που 

δραςτθριοποιοφνται ςτισ διεκνείσ μεταφορζσ και ςτθν εκνικι καλάςςια κυκλοφορία, ωσ και 

ςτισ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ και λιμζνεσ που εξυπθρετοφν αυτά, από απειλζσ διάπραξθσ 

ςκόπιμων παράνομων ενεργειϊν.  

 

Δομι 

Αποτελείται από τρείσ  ενότθτεσ. Θ πρϊτθ ενότθτα  αναφζρεται  το νομικό πλαίςιο, θ 

δεφτερθ ενότθτα περιλαμβάνει αναφορά ενόσ ςχεδίου αςφαλείασ λιμζνα και θ τρίτθ 

ενότθτα παρουςίαςθ αυτοφ ςε πραγματικι υπόςταςθ.  
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Introduction  

The ports constitute an essential link to the whole of the transportable chain as they connect 

the flow of the sea and the land commerce and passengers. The ports are often the point 

where are concentrating missions of dangerous cargos, where are and function important 

centers of chemical and petrochemical production, and are close to population centers. It’ s 

obvious that terrorist attacks at ports can easily have as a result important disturbances of 

the transportation systems and constitute a reason of important consequences at adjacent 

industries as also be against of persons at the port or from the adjacent population.  

 

On 31 March 2004 the European Parliament and the Council of the European Union 

published the regulation number 725/2004 for the improvement of the security on ships and 

the establishments of the ports.  

 

The main target of this regulation is the decree and the application of measures of the 

community for the improvement of the security on ships which are used at the international 

commerce and the national circulation of the sea and at the related establishments of the 

ports from the threats of doing intentional illegal actions. The adoption of the code ISPS from 

the European Community but also from our country for the reinforcement of the security of 

the ports but also of the ships constituted an important step for the security at the 

navigation. 

Goal 

With the present work it is pursued the study of the planning of the competences and 

actions on a national level, for the reinforcement of the security of ships, establishments of 

the ports and ports, adapted at the provisions of the Regulation (EU) 725/2004 and the 

European Instruction 2005/65 of the  European Parliament and Council. Also, the legal 

definition of the obliged and the application of national proceedings and measures for the 

improvement of the security at the ships under a Greek flag, which are active at the national 

transportation and the national Greek circulation, as well as at the establishments of the 

ports and ports which serve them from threats of doing intentional illegal actions.  

Structure 

It is composed from three units. The first unit cites the legal border, the second unit has a 

report of a plan for the security of the port and the third unit has a presentation of the plan 

in real basis. 
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ΕΡΕΞΗΓΗΣΗ  ΧΗΣΙΜΟΡΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΟΩΝ 

Για τισ ανάγκεσ του παρόντοσ, νοοφνται ωσ: 

1. Δ.Ν.Ο: Διεκνισ Οαυτιλιακόσ Ρργανιςμόσ. 

2. Κώδικασ ISPS: Ρ Διεκνισ Μϊδικασ για τθν αςφάλεια των πλοίων και των λιμενικϊν 

εγκαταςτάςεων, όπωσ υιοκετικθκε ςτισ 12 Δεκεμβρίου 2002 με τθν Απόφαςθ 2 τθσ 

Διάςκεψθσ των ςυμβαλλόμενων, ςτθ Διεκνι Υφμβαςθ για τθν αςφάλεια τθσ ανκρϊπινθσ 

ηωισ ςτθ κάλαςςα του 1974 (SOLAS 74 ), Μρατϊν. 

3. Οδθγία: Θ Ρδθγία 2005/65/ΕΜ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και Υυμβουλίου τθσ 26θσ 

Ρκτωβρίου 2005 ςχετικά με τθν ενίςχυςθ τθσ αςφάλειασ των λιμζνων. 

4. Ενιαία Αρμόδια Αρχι: Φο Χπουργείο Οαυτιλίασ και Nθςιωτικισ Σολιτικισ (ΧΟΑΟΣ). 

5. Υπουργόσ: Ρ Χπουργόσ Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Σολιτικισ. 

6. Συμβουλευτικι Επιτροπι Ναυτικισ Αςφάλειασ (Σ.Ε.Ν.Α.): Θ επιτροπι που ειςθγείται ςτον 

Χπουργό τθν αναγκαιότθτα αλλαγισ του επιπζδου αςφάλειασ και τθ λιψθ πρόςκετων 

μζτρων αςφάλειασ ςε πλοία, λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ και λιμζνεσ. 

7. Λιμενικι Αρχι: Φα κατά τόπον αρμόδια Μεντρικά Νιμεναρχεία, Νιμεναρχεία. 

8. Διαςφνδεςθ πλοίου/λιμζνα: Ρι αλλθλεπιδράςεισ που αναπτφςςονται όταν 

πραγματοποιοφνται άμεςα ι ζμμεςα ςε ζνα πλοίο δραςτθριότθτεσ, όπωσ θ επιβίβαςθ ι 

αποβίβαςθ ατόμων, θ φόρτωςθ ι εκφόρτωςθ εμπορευμάτων ι θ παροχι λιμενικϊν 

υπθρεςιϊν προσ ι από το πλοίο.  

9. Λιμενικι εγκατάςταςθ: Ρ κακοριηόμενοσ, ςφμφωνα με το άρκρο 10 του Ο. 3622/2007, 

χϊροσ, δθμόςιασ ι ιδιωτικισ χριςεωσ, που περιλαμβάνει αγκυροβόλια, προβλιτεσ και 

ηϊνεσ προςζγγιςθσ από τθ κάλαςςα και ςτον οποίο γίνεται θ διαςφνδεςθ πλοίου/λιμζνα.  

10. Φορζασ διοίκθςθσ και εκμετάλλευςθσ λιμενικισ εγκατάςταςθσ: Μάκε δθμόςιοσ φορζασ ι 

φορζασ τθσ Αυτοδιοίκθςθσ ι ιδιωτικόσ ι μεικτόσ φορζασ. 

11. Λιμζνασ: Θ προςδιοριςμζνθ περιοχι ξθράσ και φδατοσ, ςτθν οποία βρίςκονται μία ι 

περιςςότερεσ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ, πλθν ςτρατιωτικϊν, τα όρια τθσ οποίασ κακορίηονται 

ςφμφωνα με το άρκρο 10 του ν 3622/2007 και δεν ςυμπίπτουν κατ' ανάγκθ με τα όρια τθσ 

ηϊνθσ λιμζνα, κατά τθν ζννοια των διατάξεων του ν. 2971/2001, όπωσ ιςχφει. 

12. Φορζασ διοίκθςθσ και εκμετάλλευςθσ Λιμζνα: Μάκε δθμόςιοσ φορζασ ι φορζασ τθσ 

Αυτοδιοίκθςθσ ι ιδιωτικόσ ι μεικτόσ φορζασ που ζχει τθν ευκφνθ. 

13. Συντονιςτικό Κζντρο: Θ Διεφκυνςθ Ελζγχου Διαχείριςθσ Αςφάλειασ Σλοίων και Νιμενικϊν 

Εγκαταςτάςεων (ΔΕΔΑΣΝΕ) του Χπουργείου Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Σολιτικισ, που 

λειτουργεί ωσ ςθμείο επαφισ για τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, τα κράτθ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ, κακϊσ και τα κράτθ που ζχουν ςυμβλθκεί ςτθ Διεκνι Υφμβαςθ για τθν αςφάλεια 

τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ ςτθ κάλαςςα (SOLAS 74) και ζχουν κυρϊςει τισ τροποποιιςεισ τθσ 

Διεκνοφσ αυτισ Υφμβαςθσ που υιοκετικθκαν ςτθ Διάςκεψθ των Υυμβαλλόμενων 

Μυβερνιςεων τθσ Διεκνοφσ Υφμβαςθσ ςτισ 12 Δεκεμβρίου 2002  

14. Κζντρο Αναφορών Αςφάλειασ πλοίων, λιμζνων και λιμενικών εγκαταςτάςεων: Θ 

Χπθρεςία που λειτουργεί επί 24ϊρου βάςεωσ και λαμβάνει τουσ ςυναγερμοφσ αςφάλειασ 

από μθ νόμιμεσ ενζργειεσ πλοίων (ship security alert) και όλεσ τισ ςχετικζσ με τθν αςφάλεια 

αναφορζσ προβλθμάτων από πλοία, λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ, λιμζνεσ και εταιρείεσ. 

15. Αρχι Αςφάλειασ Λιμζνα (ΑΑΛ): Θ αρμόδια Αρχι για κζματα αςφάλειασ ςε ςυγκεκριμζνο 

λιμζνα ι λιμζνεσ, που βρίςκονται ςτθν περιοχι ευκφνθσ. 
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16. Υπεφκυνοσ Αςφαλείασ Λιμζνα (Υ.Α.Λ.): Φο μζλοσ τθσ Αρχισ Αςφαλείασ Νιμζνα που ζχει 

εγκρικεί από το Μράτοσ να λειτουργεί ωσ ςθμείο επαφισ για κζματα ςχετικά με τθν 

αςφάλεια ςυγκεκριμζνου λιμζνα.  

17. Συμβάν που κζτει ςε κίνδυνο τθν αςφάλεια: Μάκε φποπτθ ενζργεια ι περίςταςθ θ οποία 

απειλεί τθν αςφάλεια του πλοίου, ςυμπεριλαμβανομζνων κινθτϊν μονάδων γεϊτρθςθσ 

ανοιχτισ καλάςςθσ και Νιμενικισ Αρχισ ταχυπλόων ςκαφϊν, ι Νιμενικισ Εγκατάςταςθσ ι 

λιμζνα ι διαςφνδεςθσ πλοίου / λιμζνα ι δραςτθριότθτασ μεταφόρτωςθσ από πλοίο ςε 

πλοίο. 

18. Επίπεδο αςφάλειασ: Ρ προςδιοριςμόσ του βακμοφ επικινδυνότθτασ να λάβει χϊρα 

απόπειρα ι ςυμβάν που κζτει ςε κίνδυνο τθν αςφάλεια: 

 Ωσ Επίπεδο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 – Κανονικό - νοείται το επίπεδο ςτο οποίο τα πλοία και οι λιμζνεσ 

λειτουργοφν κανονικά. Υε αυτό το επίπεδο δεν υπάρχει καμία γνωςτι ςυγκεκριμζνθ απειλι 

μιασ παράνομθσ πράξθσ ενάντια ςτο λιμζνα ι αυτόν ευριςκόμενο. Υτο επίπεδο αυτό 

εφαρμόηονται πάντοτε τα ελάχιςτα ενδεδειγμζνα προςτατευτικά μζτρα αςφαλείασ.  

 Ωσ Επίπεδο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2 – Αυξθμζνο - νοείται το επίπεδο ςτο οποίο εφαρμόηονται 

ενδεδειγμζνα πρόςκετα μζτρα αςφάλειασ για μια χρονικι περίοδο 

 Ωσ Επίπεδο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 – Εξαιρετικό – νοείται το επίπεδο ςτο οποίο εφαρμόηονται 

περαιτζρω ειδικά προςτατευτικά μζτρα αςφάλειασ για μια περιοριςμζνθ χρονικι περίοδο, 

όταν είναι πικανό να λάβει χϊρα ι όταν επίκειται ςυμβάν που κζτει ςε κίνδυνο τθν 

αςφάλεια, παρόλο που μπορεί να μθν είναι δυνατόσ ο προςδιοριςμόσ του ςυγκεκριμζνου 

ςτόχου. 

19. Κανονιςμόσ: Ρ Μανονιςμόσ (ΕΜ) 725/31.3.2004 που εξζδωςαν το Ευρωπαϊκό Μοινοβοφλιο 

και το Υυμβοφλιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

20. Ν.2932/2001 (Αϋ145) Ελεφκερθ παροχι υπθρεςιϊν ςτισ καλάςςιεσ ενδομεταφορζσ, 

Υφςταςθ Γενικι Γραμματείασ Νιμζνων και Νιμενικισ Σολιτικισ – Ξετατροπι Νιμενικϊν 

Φαμείων ςε Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ  

21.  Ν. 2190/20 (Αϋ144) Σερί Ανωνφμων Εταιρειϊν 

22. Ν. 2344/40 (Αϋ154) Σερί Αιγιαλοφ και Σαραλίασ 

23. Ν. 3429/05 (Αϋ314) Δθμόςιεσ Επιχειριςεισ και Ρργανιςμοί 

24. Ν. 2987/02 (Αϋ27) Φροποποίθςθ διατάξεων Ο. 959/79 περί Οαυτικισ Εργαςίασ … 

25. Ν. 3622/07 (Αϋ281) Ενίςχυςθ τθσ αςφάλειασ πλοίων και λιμενικϊν εγκαταςτάςεων  

26. Ν.4150/13 (Αϋ102) Αναςυγκρότθςθ του Χπουργείου Οαυτιλίασ και Αιγαίου 

27. Ν.4504/17 (Αϋ184) Θζματα αρμοδιότθτασ Χπουργείου Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Σολιτικισ  

28. Β.Δ. 14/1939 Σερί Μωδικοποιιςεωσ των Νιμενικϊν Φαμείων. 
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ΜΕΦΑΝΑΙΡ 1 

Οομοκεςία  

1.1. Διεκνισ Νομοκεςία  

Ρι ςκόπιμεσ παράνομεσ ενζργειεσ και ειδικότερα θ τρομοκρατία, ςυγκαταλζγονται μεταξφ 

των ςοβαρότερων απειλϊν για τα παγκόςμια ιδεϊδθ τθσ δθμοκρατίασ και τθσ ελευκερίασ 

και τισ αξίεσ τθσ ειρινθσ. Ξετά τθν τρομοκρατικι επίκεςθ τθσ 11θσ Υεπτεμβρίου ςτθ Ο. 

Χόρκθ κατζςτθ κοινι πεποίκθςθ το ευάλωτο των παγκόςμιων μεταφορικϊν υποδομϊν. Ρ 

Διεκνισ Οαυτιλιακόσ Ρργανιςμόσ (ΔΟΡ) ωσ υπεφκυνοσ για τθν αςφάλεια τθσ παγκόςμιασ 

ναυτιλίασ, αντζδραςε άμεςα για να αντιμετωπιςκεί θ πικανότθτα τρομοκρατικισ επίκεςθσ 

ςτθ ναυτιλία ι και χριςθσ του πλοίου ωσ όπλο για ζκνομεσ ενζργειεσ. Θ αντίδραςθ είχε ωσ 

αποτζλεςμα να ςυγκλθκεί θ Διπλωματικι Διάςκεψθ του Νονδίνου το Δεκζμβριο του 2002 

όπου ςε αυτι υιοκετικθκε μια ςειρά τροποποιιςεωσ τθσ Διεκνοφσ Υφμβαςθσ για τθν 

αςφάλεια τθσ Ανκρϊπινθσ Ηωισ ςτθ κάλαςςα (SOLAS 74). Υτα πλαίςια αυτά διαμορφϊκθκε 

ο Διεκνισ Μϊδικασ Αςφάλειασ Σλοίων και Νιμενικϊν Εγκαταςτάςεων, γνωςτόσ πλζον ωσ 

ISPS Μϊδικασ (International Ships and Port Facilities Security Code) που ζχει ωσ ςτόχουσ:  

 Φθ κζςπιςθ ενόσ διεκνοφσ πλαιςίου για τθ ςυνεργαςία ςυμβαλλόμενων κρατϊν, κρατικϊν 

υπθρεςιϊν, τοπικϊν διοικιςεων και τθσ ναυτιλιακισ και λιμενικισ βιομθχανίασ για τον 

εντοπιςμό απειλϊν, τθ διαςφάλιςθ και τθ λιψθ προλθπτικϊν μζτρων, τθν αποφυγι 

ςυμβάντων που κζτουν ςε κίνδυνο τθν αςφάλεια πλοίων ι λιμενικϊν εγκαταςτάςεων που 

χρθςιμοποιοφνται ςτισ διεκνείσ εμπορικζσ μεταφορζσ. 

 Φον προςδιοριςμό των ρόλων και αρμοδιοτιτων των ςυμβαλλόμενων κρατϊν, κρατικϊν 

υπθρεςιϊν, τοπικϊν διοικιςεων και τθσ ναυτιλιακισ και λιμενικισ βιομθχανίασ, ςε εκνικό 

και διεκνζσ επίπεδο.  

 Φθν εξαςφάλιςθ διαδικαςιϊν, για τθν ζγκαιρθ και αποτελεςματικι ςυλλογι και ανταλλαγι 

πλθροφοριϊν μεταξφ των εμπλεκομζνων ςτον τομζα αςφάλειασ, μερϊν. 

 Φθν παροχι μιασ μεκοδολογίασ διενζργειασ αξιολογιςεων αςφάλειασ, ϊςτε να τίκενται ςε 

εφαρμογι ςχζδια και διαδικαςίεσ προςαρμογισ ςε μεταβαλλόμενα επίπεδα αςφαλείασ, και 

τζλοσ  

 Φθν ιςχυροποίθςθ τθσ πεποίκθςθσ ότι εφαρμόηονται επαρκι και ανάλογα μζτρα 

ναυτιλιακισ αςφάλειασ.  

Ρι λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ και οι λιμζνεσ αποτελοφν ουςιϊδεισ κρίκουσ ςτο ςφνολο τθσ 

μεταφορικισ αλυςίδασ, κακϊσ ςυνδζουν τισ ροζσ καλάςςιου και χερςαίου εμπορίου και 

επιβατϊν. Υυχνά οι λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ και οι λιμζνεσ αποτελοφν το ςθμείο όπου 

ςυγκεντρϊνονται αποςτολζσ επικίνδυνων φορτίων, ςθμαντικά κζντρα παραγωγισ χθμικϊν 

και πετροχθμικϊν και βρίςκονται κοντά ςε κατοικθμζνεσ περιοχζσ. Είναι εμφανζσ ότι 

τρομοκρατικζσ επικζςεισ ςε λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ και ςε λιμζνεσ μποροφν εφκολα να 

ζχουν ωσ αποτζλεςμα ςοβαρζσ διαταραχζσ των ςυςτθμάτων μεταφοράσ και να 

αποτελζςουν αιτία ςοβαρϊν επιπτϊςεων ςε παρακείμενεσ βιομθχανίεσ, κακϊσ και να 

αποβοφν ςε βάροσ προςϊπων που εργάηονται ςτισ περιοχζσ των λιμενικϊν εγκαταςτάςεων 

και των λιμζνων ι ςτον παρακείμενο πλθκυςμό.  
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Ακόμθ για τθ Χϊρα μασ λόγω του νθςιωτικοφ τθσ χαρακτιρα και του αναγκαίου 

ανεπτυγμζνου ακτοπλοϊκοφ δικτφου, αλλά και τθσ πολφ αυξθμζνθσ μεταφορικισ κίνθςθσ τθσ 

πορκμειακισ ςφνδεςισ τθσ με τθν Ιταλία, τα φορτθγά – οχθματαγωγά πλοία (ro-ro) είναι 

ιδιαιτζρωσ ευαίςκθτα ςε ζκνομεσ ενζργειεσ που κζτουν ςε κίνδυνο τθν αςφάλεια, ιδίωσ εάν 

μεταφζρουν ταυτόχρονα επιβάτεσ και οχιματα.  

Θ χϊρα μασ, παγκόςμια ναυτιλιακι δφναμθ, κφρωςε τισ παραπάνω τροποποιιςεισ τθσ 

Διεκνοφσ Υφμβαςθσ SOLAS 74 και τον ISPS Μϊδικα με το προεδρικό διάταγμα 56/11-2-2004. 

Υχεδόν ταυτόχρονα (29-4-2004), θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ εξζδωςε τον Μανονιςμό (ΕΜ 725/2004 

για τθ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ ςτα πλοία και τισ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ των κρατϊν – 

μελϊν), ο οποίοσ παρζχει βάςθ για τθν εναρμονιςμζνθ ερμθνεία και εφαρμογι, κακϊσ και 

για τον κοινοτικό ζλεγχο, των ειδικϊν μζτρων για τθν ενίςχυςθ τθσ αςφάλειασ ςτθ κάλαςςα, 

τα οποία ενζκρινε θ προαναφερόμενθ Διπλωματικι Διάςκεψθ του Διεκνοφσ Οαυτιλιακοφ 

Ρργανιςμοφ. Ξε τον ίδιο Μανονιςμό θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ επζκτεινε το πεδίο εφαρμογισ του 

ISPSΜϊδικα και ςτα πλοία εκνικισ καλάςςιασ κυκλοφορίασ Ματθγορίασ Α, υπό τθν ζννοια 

του άρκρου 4 τθσ Ρδθγίασ 98/18/ΕΜ του Υυμβουλίου, τθσ 17θσ Ξαρτίου 1998, για τουσ 

κανόνεσ και τα πρότυπα αςφάλειασ για τα επιβατθγά πλοία, κακϊσ και ςτισ εταιρείεσ τουσ, 

όπωσ ορίηονται ςτον κανόνα ΙΧ/1 τθσ Διεκνοφσ Υφμβαςθσ για τθν Αςφάλεια τθσ Ανκρϊπινθσ 

Ηωισ ςτθ κάλαςςα (SOLAS 74) και ςτισ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ που τα εξυπθρετοφν. Επειδι 

θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ζκρινε ότι με τον πιο πάνω Μανονιςμό δεν επιτυγχάνεται πλιρωσ το 

επιδιωκόμενο γενικότερο επίπεδο αςφάλειασ ςτισ καλάςςιεσ μεταφορζσ και κεϊρθςε 

πρόςκετο μζτρο, για τθν αςφάλεια των καλάςςιων μεταφορϊν, τθ λιψθ μζτρων και 

εφαρμογι διαδικαςιϊν ςτισ ηϊνεσ λιμζνων, οι οποίεσ δεν καλφπτονται από τον πιο πάνω 

Μανονιςμό, κακϊσ επίςθσ, αν είναι αναγκαίο, και ςτισ παρακείμενεσ λιμενικζσ περιοχζσ. 

Ματόπιν τοφτου προχϊρθςε και εξζδωςε τθν Ρδθγία 65/2005 ςχετικά με τθν ενίςχυςθ τθσ 

αςφάλειασ των λιμζνων. Θ νζα αυτι υποχρζωςθ αφορά κάκε λιμζνα όπου υπάρχουν μια ι 

περιςςότερεσ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ καλυπτόμενεσ από τον Μανονιςμό. 

1.2 Ελλθνικι νομοκεςία  

Θ Ελλάδα εξζδωςε το Ο. 3622/2007 <Ενίςχυςθ τθσ αςφάλειασ πλοίων, λιμενικϊν 

εγκαταςτάςεων και λιμζνων και άλλεσ διατάξεισ> με ςκοπό τον  κακοριςμό των 

αρμοδιοτιτων, το ςχεδιαςμό ςε εκνικό επίπεδο δράςεων, κακϊσ και το ςυντονιςμό αυτϊν 

για τθ διαςφάλιςθ τθσ εφαρμογισ του Μανονιςμοφ (ΕΜ) 725/2004 (L129/6τθσ 29.4.2004) και 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ρδθγίασ 2005/65 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου (L310 

τθσ25.11.2005)  

1.2.1. Ρεδίο εφαρμογισ 

Ρι διατάξεισ του ανωτζρω νόμου  εφαρμόηονται: 

α) Υτουσ ακόλουκουσ τφπουσ πλοίων που εκτελοφν διεκνείσ πλόεσ: 

αα) επιβατθγά πλοία, περιλαμβανομζνων και επιβατθγϊν ταχφπλοων ςκαφϊν. 

αβ) φορτθγά πλοία, περιλαμβανομζνων και ταχφπλοων ςκαφϊν, 500 κόρων ολικισ 

χωρθτικότθτασ και άνω. 
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αγ) κινθτζσ μονάδεσ γεϊτρθςθσ ανοιχτισ καλάςςθσ. 

β) Υτισ εταιρείεσ των πλοίων τθσ περίπτωςθσ αϋ όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτον κανόνα ΙΧ/1 τθσ 

Υφμβαςθσ SOLAS. 

γ) Υτα επιβατθγά πλοία που εξυπθρετοφν τθν εκνικι κυκλοφορία και που εμπίπτουν ςτθν 

κατθγορία Α, υπό τθν ζννοια του άρκρου 4 τθσ Ρδθγίασ 98/18/ΕΜ του Υυμβουλίου, τθσ 17θσ 

Ξαρτίου 1998, για τουσ κανόνεσ και τα πρότυπα αςφαλείασ για τα επιβατθγά πλοία, κακϊσ 

και ςτισ εταιρείεσ τουσ, όπωσ ορίηονται ςτον κανόνα ΙΧ/1 τθσ Υφμβαςθσ SOLAS. 

δ) Υτισ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ τθσ Επικράτειασ που εξυπθρετοφν πλοία των περιπτϊςεων 

αϋ και γϋ. 

ε) Υτισ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ τθσ Επικράτειασ, οι οποίεσ παρόλο που χρθςιμοποιοφνται 

κατά κφριο λόγο από πλοία τα οποία δεν εκτελοφν διεκνείσ πλόεσ, υποχρεοφνται, 

περιςταςιακά, να εξυπθρετοφν πλοία τα οποία αφικνοφνται ι αναχωροφν ςτο πλαίςιο 

διεκνι πλου. Ξε απόφαςθ του Χπουργοφ Εμπορικισ Οαυτιλίασ, Αιγαίου και Οθςιωτικισ 

Σολιτικισ (νυν ΧΟΑΟΣ) κακορίηονται τα κριτιρια και θ διαδικαςία για το χαρακτθριςμό και 

τθν ανάδειξθ μιασ λιμενικισ εγκατάςταςθσ, ωσ περιςταςιακισ εξυπθρζτθςθσ πλοίων 

διεκνϊν πλόων, κακϊσ και ο βακμόσ εφαρμογισ ςε αυτιν του Μεφαλαίου ΧΙ−2 τθσ Διεκνοφσ 

Υφμβαςθσ SOLAS 74 και του Μϊδικα. 

ςτ) Υτουσ λιμζνεσ τθσ Επικράτειασ ςτουσ οποίουσ βρίςκονται μία ι περιςςότερεσ λιμενικζσ 

εγκαταςτάςεισ των περιπτϊςεων δϋ και εϋ, εξαιρουμζνων των ςτρατιωτικϊν λιμενικϊν 

εγκαταςτάςεων. 

η) Υε περιοχζσ που ςυνδζονται με τουσ λιμζνεσ τθσ περίπτωςθσ ςτϋ, όπωσ αυτζσ 

κακορίηονται από τθ μελζτθ αξιολόγθςθσ αςφάλειασ του λιμζνα.  

1.2.2 Ξθ εφαρμογι του νόμου  

Ρι διατάξεισ του ανωτζρω νόμου  δεν εφαρμόηονται: ςε πολεμικά πλοία, ςε βοθκθτικά 

πολεμικά πλοία ι άλλα πλοία που ανικουν ι διαχειρίηονται από κράτθ που ζχουν 

ςυμβλθκεί ςτθ Διεκνι Υφμβαςθ για τθν αςφάλεια τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ ςτθ κάλαςςα 

(SOLAS 74) και ζχουν κυρϊςει τισ τροποποιιςεισ τθσ Διεκνοφσ αυτισ Υφμβαςθσ που 

υιοκετικθκαν ςτθ Διάςκεψθ των Υυμβαλλόμενων Μυβερνιςεων τθσ Διεκνοφσ Υφμβαςθσ 

ςτισ 12 Δεκεμβρίου 2002 και τα οποία χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά ςε κρατικι μθ 

εμπορικι υπθρεςία. 

1.2.3 Ξελζτθ αξιολόγθςθσ  

Ξε απόφαςθ του Χπουργοφ Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Σολιτικισ  που εκδίδεται μετά τθν 

υποβολι μελζτθσ αξιολόγθςθσ αςφάλειασ, επεκτείνεται θ εφαρμογι του παρόντοσ και ςε 

άλλεσ κατθγορίεσ πλοίων, πλωτϊν ναυπθγθμάτων, λοιπϊν ςκαφϊν, ςτισ εταιρείεσ τουσ, 

όπωσ ορίηονται ςτον κανόνα ΙΧ/1 τθσ Υφμβαςθσ SOLAS, κακϊσ και ςτισ λιμενικζσ 

εγκαταςτάςεισ και λιμζνεσ που τα εξυπθρετοφν. 
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2. Αρμοδιότθτεσ εκνικών δθμοςίων αρχών  

 Θ Ενιαία Αρμόδια Αρχι ςυντονίηει, εποπτεφει και ελζγχει τθν τιρθςθ των διαδικαςιϊν και 

τθν εφαρμογι των μζτρων αςφάλειασ .  Θ Γενικι Γραμματεία Νιμζνων , Νιμενικισ Σολιτικισ 

και Οαυτιλιακϊν Επενδφςεων (ΓΓΝΝΣΟΕ) του Χπουργείου Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ 

Σολιτικισ μεριμνά για το ςυντονιςμό των ενεργειϊν για τθν εξαςφάλιςθ χρθματοδοτιςεων 

αναφορικά με τθν εγκατάςταςθ, λειτουργία, ςυντιρθςθ, βελτίωςθ, εκπόνθςθ των 

αναγκαίων μελετϊν των ςυςτθμάτων αςφάλειασ από ςκόπιμεσ παράνομεσ ενζργειεσ ςτουσ 

δθμόςιουσ λιμζνεσ τθσ χϊρασ. Ενϊ το Χπουργείο Εςωτερικϊν, Εξωτερικϊν, Εκνικισ Άμυνασ, 

θ Εκνικι Χπθρεςία Σλθροφοριϊν παρζχει ςτθν Ενιαία Αρμόδια Αρχι οποιαδιποτε 

πλθροφορία ςχετίηεται με τθν αςφάλεια πλοίων, λιμενικϊν εγκαταςτάςεων και λιμζνων . 

3.Εκπόνθςθ μελετών αςφαλείασ  

 Για τισ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ και τουσ λιμζνεσ που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ  

εκπονοφνται μελζτεσ αξιολόγθςθσ αςφάλειασ είτε από τθν Ενιαία Αρμόδια Αρχι είτε από 

εξουςιοδοτθμζνουσ προσ τοφτο Α.Ρ.Α.. Θ εκπόνθςθ των εν λόγω μελετϊν είναι ςφμφωνα με 

όςα προβλζπονται  ςτισ παραγράφουσ 15.3 και 15.4 του μζρουσ Βϋ του ίδιου Μϊδικα ISPS, 

όςον αφορά ςτισ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ και ςτο παράρτθμα Ι τθσ Ρδθγίασ όςον αφορά 

ςτουσ λιμζνεσ.  

 Ρι μελζτεσ αξιολόγθςθσ αςφάλειασ λιμζνα λαμβάνουν επιπλζον υπ’ όψιν τισ ιδιαιτερότθτεσ 

των διάφορων τμθμάτων κάκε λιμζνα, κακϊσ και των παρακείμενων περιοχϊν του, εάν οι 

περιοχζσ αυτζσ ζχουν επίπτωςθ ςτθν αςφάλειά του. Επίςθσ λαμβάνουν υπ’ όψιν τισ 

εγκεκριμζνεσ αξιολογιςεισ αςφάλειασ των επί μζρουσ λιμενικϊν εγκαταςτάςεων εντόσ των 

ορίων του εν λόγω λιμζνα. 

 Ρι μελζτεσ αξιολόγθςθσ αςφάλειασ πλοίων και οι ανακεωριςεισ αυτϊν εγκρίνονται είτε 

από το Υυντονιςτικό Μζντρο είτε από τουσ Α.Ρ.Α., κατόπιν ειςθγιςεωσ τθσ Αρχισ Αςφάλειασ 

Νιμζνα και γνϊμθσ τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ τθσ ΓΓΝΝΣ. 

4.Σχζδια αςφάλειασ 

 Βάςει των ποριςμάτων που προκφπτουν από τισ  μελζτεσ αξιολόγθςθσ αςφάλειασ, 

εκπονοφνται ςχζδια αςφάλειασ για τα οποία λαμβάνονται υπ’ όψιν τουλάχιςτον οι 

απαιτιςεισ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 9.2 του μζρουσ Βϋ του Μϊδικα ISPS ςε ό,τι 

αφορά ςτα πλοία, ςτισ παραγράφουσ 16.3 και 16.8 του μζρουσ Βϋ του ίδιου Μϊδικα ςε ό,τι 

αφορά ςτισ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ και ςτο παράρτθμα ΙΙ τθσ Ρδθγίασ ςε ό,τι αφορά ςτουσ 

λιμζνεσ.  

Φα ςχζδια αςφάλειασ λιμζνα λαμβάνουν επιπλζον υπ’ όψιν τισ ιδιαιτερότθτεσ διαφόρων 

τμθμάτων αυτοφ, ενςωματϊνουν τα εγκεκριμζνα ςχζδια αςφάλειασ των λιμενικϊν 

εγκαταςτάςεων εντόσ των ορίων του, εκπονοφνται με ευκφνθ τθσ Αρχισ Αςφάλειασ Νιμζνα 

και μποροφν να αναπτφςςονται από Α.Ρ.Α. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2.1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Α) Νιμζνεσ-Νιμενικζσ Εγκαταςτάςεισ 

Φο υφιςτάμενο Εκνικό Νιμενικό Υφςτθμα, απαρτίηεται από εννιακόςιουσ (900) κατά 

προςζγγιςθ λιμζνεσ και λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ, από τουσ οποίουσ, ςφμφωνα με τθν αρικ. 

8315.2/02/07/02-02-07 ΜΧΑ (Α’ 202), <Ματάταξθ Νιμζνων >κακορίςτθκαν ςε κατθγορίεσ: 

 Δεκαζξι (16) είναι Διεκνοφσ Ενδιαφζροντοσ: ΣΕΙΤΑΙΑ, ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ, ΒΡΝΡΧ, 

ΑΝΕΠΑΟΔΤΡΧΣΡΝΘΥ, ΕΝΕΧΥΙΟΑΥ, ΘΓΡΧΞΕΟΙΦΥΑΥ, ΘΤΑΜΝΕΙΡΧ, ΜΑΒΑΝΑΥ, ΜΕΤΜΧΤΑΥ, 

ΝΑΧΤΙΡΧ, ΣΑΦΤΩΟ,ΤΑΦΘΟΑΥ, ΞΧΜΡΟΡΧ, ΞΧΦΙΝΘΟΘΥ, ΤΡΔΡΧ και ΥΡΧΔΑΥ−ΧΑΟΙΩΟ. 

 Δεκαζξι (16) είναι Εκνικισ Σθμαςίασ: ΑΤΓΡΥΦΡΝΙΡΧ, ΗΑΜΧΟΘΡΧ, ΘΘΤΑΥ, ΜΑΝΑΞΑΦΑΥ, 

ΜΑΦΑΜΡΝΡΧ, ΜΡΤΙΟΘΡΧ, ΜΧΝΝΘΟΘΥ, ΜΩ, ΝΑΓΡΥ,ΣΑΤΡΧ, ΣΤΕΒΕΗΑΥ, ΤΕΘΧΞΟΡΧ, ΒΑΘΕΩΥ 

ΥΑΞΡΧ, ΥΧΤΡΧ, ΧΑΝΜΙΔΡΥ και ΧΙΡΧ. 

 Εικοςιπζντε (25) είναι Μείηονοσ Ενδιαφζροντοσ: ΑΓ. ΜΘΤΧΜΡΧ ΙΜΑΤΙΑΥ, ΑΓΙΡΧ 

ΜΩΟΥΦΑΟΦΙΟΡΧ (Ο. ΦΘΙΩΦΙΔΑΥ),ΑΓ. ΟΙΜΡΝΑΡΧ ΝΑΥΙΘΙΡΧ, ΑΙΓΙΟΑΥ, ΑΙΓΙΡΧ, 

ΓΧΘΕΙΡΧ,ΘΑΥΡΧ, ΙΦΕΑΥ, ΜΧΞΘΥ, ΝΕΧΜΑΔΡΥ, ΞΕΥΡΝΡΓΓΙΡΧ,ΞΧΤΙΟΑΥ ΝΘΞΟΡΧ, ΟΑΠΡΧ, 

ΟΑΧΣΝΙΡΧ, Ο. ΞΡΧΔΑΟΙΩΟ, ΣΑΦΞΡΧ, ΥΑΞΡΘΤΑΜΘΥ, ΣΡΤΡΧ ΜΕΦΑΝΝΘΟΙΑΥ,ΥΜΙΑΘΡΧ, 

ΥΜΡΣΕΝΡΧ, ΥΘΦΕΙΑΥ, ΥΣΕΦΥΩΟ, ΥΦΧΝΙΔΑΥ,ΦΘΟΡΧ και ΧΔΤΑΥ. 

 Πλοι οι υπόλοιποι λιμζνεσ είναι Τοπικισ Σθμαςίασ. 

Β) Φορείσ Διοίκθςθσ και Εκμετάλλευςθσ Νιμζνων 

Φουσ ανωτζρω λιμζνεσ και λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ, διαχειρίηονται οι Φορείσ Διοίκθςθσ και 

Εκμετάλλευςθσ Νιμζνων οι οποίοι ομαδοποιοφνται ςτισ εξισ κατθγορίεσ: 

 Δεκατρείσ (13) ΟΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΙΜΕΝΩΝ Α.Ε.: 

1. Ρργανιςμόσ Νιμζνοσ Σειραιϊσ Α.Ε. (Ρ.Ν.Σ. ΑΕ)  

2. Ρργανιςμόσ Νιμζνοσ Θεςςαλονίκθσ  Α.Ε. (Ρ.Ν.Θ. Α.Ε. ) 

3. Ρργανιςμόσ Νιμζνοσ Αλεξανδροφπολθσ Α.Ε. (ΡΝ.Α. Α.Ε. ) 

4. Ρργανιςμόσ Νιμζνοσ Βόλου Α.Ε. (Ρ.Ν.Β. Α.Ε.) 

5. Ρργανιςμόσ Νιμζνοσ Ελευςίνασ Α.Ε. (Ρ.Ν.Ε. Α.Ε.) 

6. Ρργανιςμόσ Νιμζνοσ Θγουμενίτςασ Α.Ε. (Ρ.Ν.ΘΓ. Α.Ε.) 

7. Ρργανιςμόσ Νιμζνοσ Θρακλείου Α.Ε. (Ρ.Ν.Θ. Α.Ε.) 

8. Ρργανιςμόσ Νιμζνοσ Μαβάλασ Α.Ε. (Ρ.Ν.Μ. Α.Ε.) 

9. Ρργανιςμόσ Νιμζνοσ Μερκφρασ Α.Ε. (Ρ.Ν.ΜΕ. Α.Ε.) 

10. Ρργανιςμόσ Νιμζνοσ Ναυρίου Α.Ε. (Ρ.Ν.Ν. Α.Ε.) 
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11. Ρργανιςμόσ Νιμζνων Οομοφ Ευβοίασ Α.Ε. (Ρ.Ν.Ο.Ε. Α.Ε.) 

12. Ρργανιςμόσ Νιμζνοσ Σατρϊν  Α.Ε. (Ρ.Ν.ΣΑ. Α.Ε.) 

13. Ρργανιςμόσ  Νιμζνοσ  Ταφινασ Α.Ε. (Ρ.Ν.Τ.  Α.Ε.) 

 

- Ρ ΡΝΣ ΑΕ μετά τθν πρόςφατθ κφρωςθ τθσ ανακεωρθμζνθσ ςφμβαςθσ για τθν 

παραχϊρθςθ του δικαιϊματοσ χριςθσ και εκμετάλλευςθσ των οριηόμενων ςε αυτι χϊρων 

και περιουςιακϊν ςτοιχείων εντόσ τθσ λιμενικισ ηϊνθσ του Νιμζνα Σειραιά, αποτελεί αμιγϊσ 

ιδιωτικοφ χαρακτιρα εταιρεία. 

- Ρι υπόλοιποι Ρργανιςμοί Νιμζνων Α.Ε. ζχουν μοναδικό μζτοχο το ΦΑΙΣΕΔ, πλθν του 

Ρργανιςμοφ Νιμζνων Οιςου Ευβοίασ ΑΕ του οποίου μοναδικόσ μζτοχοσ είναι το Ελλθνικό 

Δθμόςιο. 

- Ρι ΡΝΣ & ΡΝΘ ΑΕ ζχουν ειςαχκεί ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν Ακθνϊν ςφμφωνα με το Ο. 

2688/99 «Ξετατροπι του Ρργανιςμοφ Νιμζνοσ Σειραιϊσ και του Ρργανιςμοφ Νιμζνοσ 

Θεςςαλονίκθσ ςε ανϊνυμεσ εταιρείεσ» (Α’ 40). 

- Υφμφωνα με το άρκρο εικοςτό πρϊτο «Ξετατροπι Νιμενικϊν Φαμείων ςε Ανϊνυμεσ 

Εταιρείεσ» του Ο. 2932/01 (Α’ 145), δθμιουργικθκαν οι Ρργανιςμοί Νιμζνων Α.Ε. 

Αλεξανδροφπολθσ, Βόλου, Ελευςίνασ, Θρακλείου, Θγουμενίτςασ, Μαβάλασ, Μζρκυρασ, 

Ναυρίου, Σατρϊν και Ταφινασ. Υτθν παρ. 5 του ιδίου άρκρου αναφζρεται ρθτά ότι οι εν 

λόγω Ρργανιςμοί Νιμζνων Α.Ε. είναι εταιρείεσ κοινισ ωφζλειασ με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ 

του δθμοςίου ςυμφζροντοσ και τελοφν υπό τθν εποπτεία του ΧΟΑΟΣ και διζπονται 

ςυμπλθρωματικά από τισ διατάξεισ του Ο. 2190/1920 (Α’144), του Β.Δ. 14/39 (Α’ 24), Ο. 

2344/40 (Α’ 154)και του Ο. 3429/05 (Α’ 314) όπωσ κάκε φορά ιςχφουν. 

 Δώδεκα (12) ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: 

1. Νιμενικό Φαμείο Οομοφ Αιτωλοακαρνανίασ 

2. Νιμενικό Φαμείο Αντίκυρασ   

3. Νιμενικό Φαμείο Ηακφνκου 

4. Νιμενικό Φαμείο Ικαρίασ 

5. Νιμενικό Φαμείο Οομοφ Νακωνίασ  

6. Νιμενικό Φαμείο Οομοφ Ξεςςθνίασ 

7. Νιμενικό Φαμείο Σιερίασ 

8. Νιμενικό Φαμείο Υκφρου 

9. Νιμενικό Φαμείο Φκιϊτιδασ 

10. Νιμενικό Φαμείο Οομοφ Φωκίδασ 

11. Νιμενικό Φαμείο Οομοφ Χαλκιδικισ 

12. Νιμενικό Φαμείο Οομοφ Χανίων 

 

- Ρι ανωτζρω φορείσ, είναι ΟΣΔΔ εποπτείασ ΧΟΑΟΣ. Φα Νιμενικά Φαμεία διοικοφνται από 

λιμενικζσ επιτροπζσ και διζπονται από τισ διατάξεισ του Β.Δ. 14/39 (Α’ 24). 

- Υφμφωνα με το άρκρο 10 του Ο. 2987/02 (Α’ 27), ορίηεται ότι θ εποπτεία των Νιμενικϊν 

Φαμείων αςκείται με το Σ.Δ. 362/97 (Α’ 240) από τον Χπουργό Οαυτιλίασ.  

-  
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 Εβδομιντα τρία (73) ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: 

1. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Αβδιρων 

2. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Αγίου Οικολάου 

3. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Αίγινασ 

4. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Αιγίου 

5. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Αμοργοφ 

6. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Αλοννιςου 

7. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Αμφιλοχίασ 

8. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Αμφίπολθσ Υερρϊν 

9. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Ανατολικισ Ξάνθσ 

10. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Αριςτοτζλθ 

11. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Άρτασ 

12. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Βόρειασ Μυνουρίασ 

13. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Βόχασ 

14. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Γαλαξιδίου 

15. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Οοτίου Μυνουρίασ 

16. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Επιδαφρου 

17. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Ερμιονίδασ 

18. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Θάςου 

19. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Θιρασ 

20. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Ιεράπετρασ 

21. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Ι.Σ. Ξεςολογγίου 

22. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Κου 

23. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Μαλαμάτασ 

24. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Μαλφμνου 

25. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Μάςτρου Μυλλινθσ 

26. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Μεφαλλθνίασ-Ικάκθσ 

27. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Μορινκίων 

28. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Μυκιρων 

29. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Μω 

30. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Νζςβου 

31. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Νευκάδασ 

32. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Νεωνιδίου 

33. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Νιμνου 

34. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Νουτρακίου Σεραχϊρασ 

35. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Ξαλεβιηίου 

36. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Ξαρκοποφλου Ξεςογαίασ 

37. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Ξιλου 

38. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Ξονεμβαςιάσ 

39. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Ξυκόνου 

40. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Οάξου 

41. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Οαυπάκτου 
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42. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Οαυπλίου 

43. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Οζασ Σροποντίδασ 

44. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Οότιασ Δωδεκανιςου  

45. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Πθρομζρου  

46. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Σάργασ 

47. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Σάρου-Αντιπάρου 

48. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Σάτμου 

49. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Σόρου 

50. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Σρζβεηασ 

51. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Σφλου 

52. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Σφργου 

53. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Τεκφμνου 

54. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Υαλαμίνασ 

55. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Υάμου 

56. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Υθτείασ 

57. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Υικωνίασ 

58. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Υικυωνίων 

59. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Υίφνου 

60. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Υκάλασ Ωρωποφ 

61. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Υκιάκου 

62. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Υκοπζλου 

63. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Υπετςϊν 

64. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Υφρου 

65. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Φινου-Άνδρου 

66. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Φροιηθνίασ 

67. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Φυροφ 

68. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Ψδρασ 

69. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Φαιςτοφ 

70. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Χανίων 

71. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Χερςονιςου 

72. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Χίου 

73. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Νζρου 

74. Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Μαςςάνδρασ 

 

- Ρι ανωτζρω φορείσ, είναι ΟΣΔΔ των ΡΦΑ και για αυτοφσ υφίςταται ςυνεποπτεία του 

ΧΣΕΥΔΑ και του ΧΟΑΟΣ. Υε εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 28 του Ο. 2738/1999 

«Σερί μεταφοράσ αρμοδιοτιτων Νιμενικϊν Φαμείων ςτουσ Διμουσ και ςτισ Μοινότθτεσ», 

εκδίδονται Σροεδρικά Διατάγματα φςτερα από πρόταςθ των Χπουργϊν Εςωτερικϊν, 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ και Εμπορικισ Οαυτιλίασ και μετά από γνϊμθ του 

Δθμοτικοφ ι Οομαρχιακοφ Υυμβουλίου για τθ μεταφορά αρμοδιοτιτων υφιςταμζνων 

Νιμενικϊν Φαμείων ςε Διμουσ ι Οομαρχιακζσ Αυτοδιοικιςεισ.  
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- Φα Δθμοτικά Νιμενικά Φαμεία αποτελοφν ΟΣΔΔ, διοικοφνται από Διοικθτικό Υυμβοφλιο 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 203 του Σ.Δ. 410/95, ςε ςυνδυαςμό με τισ 

διατάξεισ του άρκρου 28 του Ο. 2738/99, όπωσ αυτό τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 

 

 

 Τρία (3) ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΓΑΦΕΙΑ:  

1. Νιμενικό Γραφείο Διμου Αγιάσ 

2. Νιμενικό Γραφείο Διμου Δζλτα 

3. Νιμενικό Γραφείο Διμου Θερμαϊκοφ 

 

 

 

Ρι ανωτζρω φορείσ αποτελοφν αυτοτελείσ Χπθρεςίεσ των αντίςτοιχων Διμων και 

ςυςτάκθκαν, βάςει του άρκρου 201 του Ο.3852/2010 (Αϋ87), ςτθ κζςθ των πρϊθν 

Οομαρχιακϊν Νιμενικϊν Φαμείων Νάριςασ και Θεςςαλονίκθσ τα οποία καταργικθκαν. 

 

Ξε τθν παρ. 8 του άρκρου 140 του πρόςφατου Οόμου 4504/17 (Α’ 184), δφναται να 

ςυνίςτανται Δθμοτικά Νιμενικά Γραφεία ωσ αυτοτελείσ υπθρεςίεσ του διμου ςτον οποίο 

ανικουν, όταν ςτουσ διμουσ αυτοφσ υφίςτανται αλιευτικά καταφφγια, λιμενικζσ υποδομζσ 

και εγκαταςτάςεισ και δεν λειτουργεί Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο. 
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         2.2   ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΥΡΟΧΕΕΣ  ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ 

  ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1 ΡΤΓΑΟΙΥΞΡΥ ΝΙΞΕΟΡΥ ΕΝΕΧΥΙΟΑΥ Α.Ε  

2 ΣΕΦΤΡΓΜΑΗ (ΑΥΣΤΡΣΧΤΓΡΧ) 

3 AET ΦΙΦΑΟ ( ΕΝΕΧΥΙΟΑΥ) 

4 ΕΜΡ ΑΒΕΕ ΥΜΑΤΑΞΑΓΜΑ 

5 ΦΥΙΞΕΟΦΑ ΧΑΝΧΨ (ΑΥΣΤΡΣΧΤΓΡΧ) 

6 PRIVATSEA MARINE SERVICES (ΕΝΕΧΥΙΟΑΥ) 

7 ΕΝΝΘΟΙΜΑ ΜΑΧΥΙΞΑ Α.Ε.Ε (ΑΥΣΤΡΣΧΤΓΡΧ) 

8 ΕΝΝΘΟΙΜΑ ΣΕΦΤΕΝΑΙΑ (ΑΥΣΤΡΣΧΤΓΡΧ) 

9 ΕΝΝΘΟΙΜΑ ΣΕΦΤΕΝΑΙΑ (ΣΑΧΘΥ ΞΕΓΑΤΩΟ) 

10 ΕΝΝΘΟΙΜΑ ΣΕΦΤΕΝΑΙΑ (ΕΝΕΧΥΙΟΑΥ) 

11 ΧΑΝΧΒΡΧΤΓΙΜΘ (ΑΥΣΤΡΣΧΤΓΡΧ) 

12 ΟΑΧΣΘΓΕΙΑ ΕΝΕΧΥΙΟΑΥ 

13 
ΦΕΤΞΑΦΙΜΘ ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΘ ΧΓΤΡΣΡΙΘΞΕΟΡΧ ΦΧΥΙΜΡΧ ΑΕΤΙΡΧ 

(ΧΦΑ) ΥΦΘΟ ΟΘΥΡ ΤΕΒΧΘΡΧΥΑ 

14 MELCO PETROLEUM ΣΤΩΘΟ TEXACO (ΑΥΣΤΡΣΧΤΓΡΧ) 

15 ΝΑΧΤΙΡ  

16 DOW HELLAS (ΝΑΧΤΙΡΧ) 

17 ΔΕΘ Α.Ε-ΑΘΥ ΜΕΤΑΦΕΑΥ ΝΑΧΤΙΡΧ 

18 
ΣΤΡΒΝΘΦΑ ΓΕΤΞΑΟΙΜΘΥ ΥΜΑΝΑΥ & ΕΣΙΥΜ/ΜΘΥ ΒΑΥΘΥ 

ΜΧΟΡΥΡΧΤΑΥ  

19 ΣΤΡΒΝΘΦΑ ΔΕΘ  

20 ΥΦΑΘΞΡΧ ΔΙΑΜΙΟΘΥΘΥ ΥΧΞΒΑΦΙΜΡΧ ΦΡΤΦΙΡΧ & ΑΧΦΡΜΙΟ Γ2  

21 
ΥΦΑΘΞΡΥ ΔΙΑΜΙΟΘΥΘΥ ΑΧΦΡΜΙΟ Γ1 & ΕΣΙΥΜ/ΜΡΥ ΞΩΝΡΥ 

ΔΤΑΣΕΦΥΩΟ  

22 ΟΑΧΣΘΓΡΕΣΙΥΜΕΧΑΥΦΙΜΘ ΒΑΥΘ ΣΕΤΑΞΑΦΡΥ  

23 ΕΣΙΒΑΦΘΓΡΧ ΝΙΞΕΟΑ ΣΕΙΤΑΙΑ  

24 ΕΦΕΜΑ (ΣΕΤΑΞΑΦΡΥ) 

25 CORAL S.A (ΣΕΤΑΞΑΦΡΥ) 

26 ΟΑΧΣΘΓΕΙΑ ΜΧΟΡΥΡΧΤΑΥ 

27 ΥΕΣ Α.Ε 

28 ΞΧΝΡΙ ΝΡΧΝΘ Α.Ε.ΜΕΤΑΦΥΙΟΙΡΧ 

29 ΟΕΡΥ ΣΤΡΒΝΘΦΑΥ Ι ΥΕΞΣΡ (ΡΝΣ) 

30 ΜΙΑΦΡΧ 

31 ΜΡΤΙΟΘΡΧ 

32 MOTOR OIL HELLAS (IΥΘΞΙΑ) 

33 Φ. ΞΡΧΤΙΜΘΥ (ΜΑΝΑΞΑΜΙΡΧ) 

34 ΥΡΧΝΦΡΧΤ ΕΝΝΑΥ (ΥΡΧΥΑΜΙ) 

35 FULGOR (ΥΡΧΥΑΜΙ) 

36 ΞΧΝΡΙ ΥΡΓΙΑΥ (ΜΑΝΑΞΑΜΙΡΧ) 

37 ΑΙΓΙΟΑ 

38 ΞΑΤΙΟΑ ΦΝΡΙΥΒΡΧ 

39 ΥΣΕΦΥΕΥ 

40 ΧΔΤΑ 

41 ΕΞΣΡΤΙΜΡ ΝΙΞΑΟΙ ΑΝΕΠ/ΣΡΝΘΥ 

42 ΑΙΓΑΙΡΟ ΡΙΝ (ΑΝΕΠ/ΣΡΝΘΥ) 

43 ΕΝΙΟΡΙΝ -ΣΡΤΦΡ ΝΑΓΡΥ 
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44  ΝΑΓΡΥ 

45 ΡΤΓΑΟΙΥΞΡΥ ΝΙΞΕΟΡΥ ΘΕΥ/ΟΙΜΘΥ Α.Ε 

46 Ο. ΞΡΧΔΑΟΙΑ 

47 ΕΝΝΘΟΙΜΑ ΣΕΦΤΕΝΑΙΑ (ΜΑΝΡΧΩΤΙΡΧ) 

48 MAMIDOIL- JET OIL (ΜΑΝΡΧΩΤΙΡΧ) 

49 ΜΕΤΑΞΩΦΘ ΜΑΒΑΝΑΥ  

50 ΕΣΙΒΑΦΘΓΡΧ ΝΙΞΕΟΑ ΜΑΒΑΝΑΥ  

51 ΕΞΣΡΤΙΜΡΥ ΝΙΞΕΟΑΥ ΜΑΒΑΝΑΥ - ΦΙΝΙΣΣΡΥ Β  

52 ΕΝΕΧΘΕΤΩΟ (ΟΕΑΥ ΣΕΤΑΞΡΧ) ΜΑΒΑΝΑΥ 

53 
PFIC LTD (πρϊθν ΕΝΝΘΟΙΜΑ ΝΙΣΑΥΞΑΦΑ ΜΑΙ ΧΘΞΙΜΑ ΑΒΕΕ (Ο. 

ΜΑΤΒΑΝΘΥ)) 

54 REVOIL ( ΜΑΒΑΝΑΥ) 

55 ΜΑΒΑΝΑ ΡΙΝ 

56 CORAL Ο. ΜΑΤΒΑΝΘΥ 

57 ΒΑΘΧ ΘΑΥΡΧ 

58 ΕΝΝΘΟΙΜΡΥ ΧΤΧΥΡΥ (ΥΦΤΑΦΩΟΙΡΧ) 

59 ΥΦΑΧΤΡΥ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ 

60 ΡΤΓΑΟΙΥΞΡΥ ΝΙΞΕΟΡΥ  ΜΕΤΜΧΤΑΥ Α.Ε. 

61 ΓΑΙΡΥ ΣΑΠΩΟ  

62 ΣΑΝΑΙΡΥ ΝΙΞΕΟΑΥ ΘΓΡΧΞΕΟΙΦΥΑΥ  

63 ΟΕΡΥ ΝΙΞΕΟΑΥ ΘΓΡΧΞΕΟΙΦΥΑΥ  

64 ΗΑΜΧΟΘΡΥ  

65 ΒΑΘΧ ΙΘΑΜΘΥ  

66 ΥΑΞΘ ΜΕΦΑΝΝΘΟΙΑΥ  

67 ΑΤΓΡΥΦΡΝΙ ΜΕΦΑΝΝΘΟΙΑΥ  

68 ΣΤΕΒΕΗΑ 

69 ΑΞΦΙΝΡΧΙΑ  

70 ΒΡΝΡΥ 

71 ΜΕΟΦΤΙΜΡΥ ΣΤΡΒΝΘΦΑΥ (ΥΦΑΘΞΡΧ Μ/Η) ΒΡΝΡΧ 

72 ΑΓΕΦ ΘΤΑΜΝΘΥ ( ΑΓΤΙΑΥ ΒΡΝΡΧ) 

73 SOVEL (ΑΝΞΧΤΡΧ) 

74 ΝΙΞΕΟΑΥ ΝΡΧΝΘ (ΥΡΧΤΣΘΥ) 

75 ΕΝΙΟΡΙΝ-ΑΓΤΙΑ ΒΡΝΡΧ 

76 ΧΑΝΜΙΔΑ 

77 ΝΑΤΜΡ Γ.Ξ.Ξ Α.Ε (ΝΑΤΧΞΟΑΥ ΧΑΝΜΙΔΑΥ) 

78 ΑΓΕΦ ΘΤΑΜΝΘΥ ΙΙ (ΞΘΝΑΜΙ) 

79  ΥΡΓΙΑΥ ΕΝΝΑΥ Α.Ε (ΨΑΧΟΩΟ ΕΧΒΡΙΑΥ) 

80 ΟΑΧΣΘΓΕΙΑ ΧΑΝΜΙΔΑΥ (ΒΑΘΧ ΑΧΝΙΔΑΥ) 

81 AKFA ΒΑΘΧ ΑΧΝΙΔΑΥ 

82 ΥΦΧΝΙΔΑ 

83 AGROINVEST 

84 ΕΝΞΙΟ (ΑΓΙΑΥ ΞΑΤΙΟΑΥ ΥΦΧΝΙΔΑΥ) 

85 ΣΑΦΤΑΥ ΒΡΤΕΙΑ ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΘ 

86 ΑΙΓΙΡ  

87 ΟΡΦΙΑ ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΘ ΣΑΦΤΑΥ 

88 ΦΙΦΑΟ (ΔΤΕΣΑΟΡ) 

89 ΟΕΡΥ ΝΙΞΕΟΑΥ ΑΙΓΙΡΧ 

90 ΜΑΝΑΞΑΦΑ 

91 ΓΧΘΕΙΡ  
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92 ΙΦΕΑ  

93  ΓΑΝΑΠΙΔΙ 

94 
ΕΧΤΩΣΑΛΜΡΙ ΒΩΠΙΦΕΥ Α.Ε. (ΣΤΩΘΟ S & B ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΑ ΡΤΧΜΦΑ 

(ΙΦΕΑΥ) 

95 ΑΝΡΧΞΙΟΙΡΟ ΑΓ.ΟΙΜΡΝΑΡΥ ΒΡΙΩΦΙΑΥ 

96 ΔΙΑ. ΒΙ. ΣΕ. ΘΙΥΒΘΥ 

97 ΙΟΦΕΤΞΣΕΦΡΟ ΘΙΥΒΘΥ ΔΡΞΒΤΑΙΟΑΥ 

98 ΜΧΝΝΘΟΘ 

99 ΜΑΦΑΜΡΝΡ 

100 ΞΕΥΡΝΡΓΓΙ  

101 ΟΑ.ΒΙ.ΣΕ ΣΝΑΦΧΓΙΑΝΙ (ΑΥΦΑΜΡΧ) 

102 ΟΑΧΣΝΙΡ 

103 ΞΡΟΕΞΒΑΥΙΑ 

104  ΜΑΨΑΝΙ ΜΧΘΘΤΩΟ  

105 ΟΕΑΣΡΝΘΥ 

106 ΣΑΝΑΙΡΜΑΥΦΤΡ 

107 ΣΧΝΡΥ 

108 ΦΘΤΑ (ΘΘΤΑΥ) 

109 ΑΘΘΟΙΡΥ (ΘΘΤΑΥ) 

110 ΙΡΥ  

111 ΜΑΞΑΤΕΥ ΥΙΦΟΡΧ  

112 ΑΔΑΞΑΟΦΑ ΞΘΝΡΧ 

113 ΜΑΟΑΒΑΥ ΞΘΝΡΧ 

114 S & B ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΑ ΡΤΧΜΦΑ (ΑΞΣΡΧΤΔΕΜΦΑΜΙ) 

115 S & B ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΑ ΡΤΧΜΦΑ (ΜΑΟΑΒΑ) 

116 S & B ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΑ ΡΤΧΜΦΑ (ΒΡΧΔΙΑ) 

117 ΞΣΕΦΡΞΑΛΟ Α.Ε ΣΤΑΥΥΑ ΜΙΞΩΝΡΧ 

118 ΟΕΡΥ ΝΙΞΕΟΑΥ  ΞΧΜΡΟΡΧ   

119 ΣΑΝΑΙΡΥ ΝΙΞΕΟΑΥ ΞΧΜΡΟΡΧ 

120 ΟΑΠΡΥ 

121 ΜΑΦΑΣΡΝΑ ΑΞΡΤΓΡΧ  

122 ΣΑΤΡΥ  

123 ΕΤΞΡΧΣΡΝΘ ΥΧΤΡΧ 

124 ΥΕΜΑΒΙΟ (ΥΧΤΡΧ) 

125 ΟΑΧΣΘΓΕΙΑ ΥΧΤΡΧ – ΟΕΩΤΙΡΟ 

126 ΦΘΟΡΥ 

127 ΘΤΑΜΝΕΙΡ  

128 ΕΝΝΘΟΙΜΑ ΜΑΧΥΙΞΑ Α.Ε.Ε ( ΘΤΑΜΝΕΙΡΧ) 

129 ΥΕΜΑ (ΜΑΝΩΟ ΝΙΞΕΟΩΟ ΘΤΑΜΝΕΙΡΧ) 

130 ΔΕΘ Α.Ε – ΑΘΥ ΝΙΟΡΣΕΤΑΞΑΦΩΟ 

131 ΥΡΧΔΑ ΧΑΟΙΩΟ  

132 CORAL S.A (ΧΑΟΙΩΟ) 

133 ΕΟΕΦΙΜΡΥ ΝΙΞΕΟΑΥ ΧΑΟΙΩΟ 

134 ΑΓ. ΟΙΜΡΝΑΡΥ 

135 ΤΕΘΧΞΟΡ 

136 ΥΘΦΕΙΑ 

137 ΓΧΨΡΤΧΧΕΙΡ ΑΝΦΥΙ ΙΟΦΕΤΞΣΕΦΡΟ 

138 ΓΧΨΡΝΑΦΡΞΕΙΡ ΓΕΩΤΓΙΡΥ ΗΕΤΒΑΜΘΥ 

139 ΝΑΒΑ ΡΤΧΧΕΙΡ ΓΧΨΡΧ ΑΝΦΥΙ ΥΘΦΕΙΑΥ 
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140 ΔΕΘ Α.Ε-ΑΘΥ ΑΘΕΤΙΟΡΝΑΜΜΡΧ ΥΘΦΕΙΑΥ 

141 ΕΞΣΡΤΙΜΡΥ ΝΙΞΕΟΑΥ ΤΡΔΡΥ  

142 RAPI A.E (ΤΡΔΡΧ) 

143 ΔΕΘ Α.Ε-ΑΘΥ ΤΡΔΡΧ 

144 ΞΕΓΙΥΦΘ  

145 ΑΜΑΟΦΙΑ ΤΡΔΡΧ  

146 ΜΑΥΡΥ 

147 ΣΘΓΑΔΙΑ  ΜΑΤΣΑΘΡΧ 

148 ΔΙΑΦΑΟΙ 

149 ΜΑΝΧΞΟΡΥ  

150 Δ.Ν.Φ. ΜΩ 

151 ΣΕΤΝΙΦΕΥ ΑΙΓΑΙΡΧ (ΟΙΥΧΤΡΧ) 

152 ΝΑΒΑ (ΟΙΥΧΤΡΧ) 

153 ΣΑΦΞΡΥ 

154 ΝΕΙΨΡΙ 

155 ΝΑΜΜΙ ΝΕΤΡΧ  

156 ΑΓΙΑ ΞΑΤΙΟΑ ΝΕΤΡΧ 

157 ΙΟΦΕΤΞΣΕΦΡΟ ΠΘΤΡΜΑΞΣΡΥ ΝΕΤΡΧ 

158 ΥΧΞΘ  

159  ΝΙΞΕΟΑΥ ΞΧΦΙΝΘΟΘΥ 

160 ΜΑΒΑΜΙ ΣΕΦΤΑΥ ΞΧΦΙΝΘΟΘΥ 

161  ΧΙΡΥ 

162 REVOIL ΑΕΕΣ ΧΙΡΧ 

163 ΞΕΥΦΩΟ ΧΙΡΧ 

164 ΞΧΤΙΟΑ ΝΘΞΟΡΧ  

165 ΣΧΘΑΓΡΤΕΙΡ ΥΑΞΡΧ 

166 ΜΑΤΝΡΒΑΥΙ ΥΑΞΡΧ  

167 ΞΑΝΑΓΑΤΙ ΥΑΞΡΧ 

168 ΒΑΘΧ ΥΑΞΡΧ 

  

 

ΛΙΜΕΝΕΣ (41)  

ΕΣΙΒΑΦΘΓΡΥ ΝΙΞΕΟΑΥ ΣΕΙΤΑΙΑ 

ΕΞΣΡΤΙΜΡΥ-ΟΑΧΣΘΓΡΕΣΙΥΜΕΧΑΥΦΙΜΡΥ                   
ΝΙΞΕΟΑΥ ΣΕΙΤΑΙΑ 

ΕΞΣΡΤΙΜΡΧ ΝΙΞΕΟΑ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ 

ΝΙΞΕΟΑΥ ΣΕΦΤΕΝΑΙΡΕΙΔΩΟ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ 

ΝΙΞΕΟΑΥ ΘΓΡΧΞΕΟΙΦΥΑΥ 

ΝΙΞΕΟΑΥ ΣΑΦΤΩΟ 

ΝΙΞΕΟΑΥ ΑΙΓΙΡΧ 

ΕΞΣΡΤΙΜΡΥ ΝΙΞΕΟΑΥ ΘΤΑΜΝΕΙΡΧ 

ΝΙΞΕΟΑΥ ΞΧΜΡΟΡΧ 

ΕΞΣΡΤΙΜΡΥ ΝΙΞΕΟΑΥ ΙΥΘΞΙΩΟ 

ΑΤΓΡΥΦΡΝΙΡΧ ΜΕΦΑΝΝΘΟΙΑΥ 

ΥΑΞΘΥ ΜΕΦΑΝΝΘΟΙΑΥ 

ΜΧΝΝΘΟΘΥ 

ΝΙΞΕΟΑΥ ΥΧΤΡΧ 

ΥΜΑΝΑΥ ΣΑΦΞΡΧ 
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ΜΑΝΑΞΑΦΑΥ 

ΜΕΤΜΧΤΑΥ 

ΕΣΙΒΑΦΘΓΡΥ-ΕΞΣΡΤΙΜΡΥ ΝΙΞΕΟΑΥ ΤΡΔΡΧ 

ΕΣΙΒΑΦΘΓΡΥ -ΕΞΣΡΤΙΜΡΥ ΝΙΞΕΟΑΥ ΝΑΧΤΙΡΧ 

ΝΙΞΕΟΑΥ ΑΝΕΠ/ΣΡΝΘΥ 

ΝΙΞΕΟΑΥ ΣΕΦΤΕΝΑΙΡΕΙΔΩΟ ΑΝΕΠ/ΣΡΝΘΥ 

ΝΙΞΕΟΑΥ ΝΑΓΡΧΥ 

ΕΞΣΡΤΙΜΡΥ ΝΙΞΕΟΑΥ ΜΑΒΑΝΑΥ 

ΝΙΞΕΟΑΥ Ο. ΜΑΤΒΑΝΘΥ 

ΝΙΞΕΟΑΥ ΣΕΦΤΕΝΑΙΡΕΙΔΩΟ ΜΑΒΑΝΑΥ 

ΕΞΣΡΤΙΜΡΥ ΝΙΞΕΟΑΥ ΧΑΝΜΙΔΑΥ 

ΝΑΜΙΡΧ ΝΕΤΡΧ 

ΝΕΙΨΩΟ ΝΕΤΡΧ 

ΤΕΘΧΞΟΡΧ 

ΞΧΦΙΝΘΟΘΥ 

ΧΙΡΧ 

ΝΘΞΟΡΧ 

ΑΝΦΥΙΡΧ ΥΘΦΕΙΑΥ 

ΘΘΤΑΥ 

ΕΞΣΡΤΙΜΡΧ ΝΙΞΕΟΑ ΜΑΟΑΒΑ ΞΘΝΡΧ 

ΕΞΣΡΤΙΜΡΥ ΝΙΞΕΟΑΥ ΒΑΘΕΩΥ ΥΑΞΡΧ 

ΕΞΣΡΤΙΜΡΥ ΝΙΞΕΟΑΥ ΜΑΤΝΡΒΑΥΙΡΧ ΥΑΞΡΧ 

ΕΣΙΒΑΦΘΓΡΥ-ΕΞΣΡΤΙΜΡΥ ΝΙΞΕΟΑΥ ΒΡΝΡΧ 

ΑΓΤΙΑΥ ΒΡΝΡΧ 

ΕΞΣΡΤΙΜΡΥ ΝΙΞΕΟΑΥ ΕΝΕΧΥΙΟΑΥ 

ΟΕΑΣΡΝΘ 
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2.3 Μελζτθ Ρερίπτωςθσ  

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΚΥΑΣ (Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.) 

Θ γεωγραφικι περιοχι δικαιοδοςίασ του Ρργανιςμοφ Νιμζνοσ Μζρκυρασ Α.Ε. (ΡΝΜΕ Α.Ε.) 

προςδιορίηεται ςτο άρκρο 2 του αρικ. 390/1993 (Αϋ165) προεδρικοφ διατάγματοσ με το 

οποίο τα ΝΦ Μζρκυρασ και Σαξϊν ςυγχωνεφτθκαν ςε ζνα υπό τον τίτλο << Νιμενικό Φαμείο 

Οομοφ Μζρκυρασ >> με περιοχι δικαιοδοςίασ τα παράλια ολόκλθρου του νομοφ Μζρκυρασ . 

Υτθ διαχείριςθ του ΡΝΜΕ Α.Ε. προκειμζνου ο εν λόγω Ρργανιςμόσ να προβεί ςε χάραξθ 

Χερςαίασ Ηϊνθσ Νιμζνα υπειρςζχονται οι λιμζνεσ  Άγιοσ Υτζφανοσ Αυλιωτϊν, Αλιζων 

Ξαντουκίου, Αςτρακερι, Γουβιϊν, Μαλυβιϊτθ, Μοντογυαλόσ, Υυναράδων, Ξακράκι, 

Ξποφκαρθ, Σετρίτθ, Υιδαρίου, Άγιοσ Γόρδθσ, Αγραπιδιά Αντίπαξων, Αλυκϊν Νευκίμμθσ, 

Απιδιζσ Ξακρακίου, Γάρδενο Βιταλάδων, Βλαχζρνασ Μανονίου, ϋΧψοσ, Συργί ϋΧψουσ και 

Φιοροφλα Σεντατίου . 

Θ Σεριφζρεια Ιονίων Οιςων  βρίςκεται ςχεδόν ςτο μζςο του Θαλαςςίου Διαδρόμου (ΞoS) 

Αδριατικισ-Ιονίου-Ανατολικισ Ξεςογείου. Ειδικότερα, οι λιμζνεσ του Ιονίου παρουςιάηουν 

προοπτικζσ ανάπτυξθσ, ιδίωσ ςτουσ τομείσ τθσ ακτοπλοΐασ, τθσ κρουαηιζρασ και του 

καλάςςιου τουριςμοφ γενικότερα και ζχουν τθ δυνατότθτα να ςυμβάλλουν ουςιαςτικά ςτθν 

ενίςχυςθ τθσ κζςθσ τθσ περιφζρειασ.  

Φα Ιόνια νθςιά αποτελοφν τμιμα τθσ Ξακροπεριφζρειασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

Αδριατικισ - Ιονίου, ςτθν οποία μετζχουν τζςςερα κράτθ-μζλθ τθσ Ε.Ε. (Ελλάδα, Ιταλία, 

Υλοβενία και Μροατία) και τζςςερισ υποψιφιεσ προσ ζνταξθ χϊρεσ ()Υερβία, Βοςνία-

Ερηεγοβίνθ, Ξαυροβοφνιο και Αλβανία). Εντόσ του πλαιςίου αυτοφ παρουςιάηονται 

ευκαιρίεσ για διακρατικι και διαπεριφερειακι ςυνεργαςία και ενίςχυςθ του ρόλου τθσ 

Σεριφζρειασ ςτουσ τομείσ τθσ Γαλάηιασ ανάπτυξθσ, των μεταφορϊν, του τουριςμοφ και του 

περιβάλλοντοσ, με κατάλλθλθ αξιοποίθςθ εκνικϊν και ευρωπαϊκϊν πόρων και 

χρθματοδοτικϊν εργαλείων. 

Λιμζνασ Κζρκυρασ  

Ρ λιμζνασ Μζρκυρασ εντάςςεται ςτο Εκτεταμζνο Δίκτυο Διευρωπαϊκϊν Ξεταφορϊν, κακϊσ 

και ςτουσ λιμζνεσ διεκνοφσ ενδιαφζροντοσ (κατθγορία Μ1). Ρ Ρ.Ν.ΜΕ. Α.Ε. διαχειρίηεται 

εκτόσ του λιμζνα Μζρκυρασ, τουσ λιμζνεσ των Σαξϊν και των Διαποντίων νιςων. Ρι κφριεσ 

δραςτθριότθτεσ είναι θ ακτοπλοΐα εξωτερικοφ (με τουσ λιμζνεσ τθσ Ιταλίασ Ξπάρι, Βενετία, 

Φεργζςτθ και Αγίων Υαράντα Αλβανίασ), ακτοπλοΐα εςωτερικοφ  (Θγουμενίτςασ και 

γειτονικϊν νθςιϊν) και θ κρουαηιζρα. Υτον τομζα τθσ ακτοπλοΐασ κατά τθν τελευταία 

περίοδο παρουςιάςτθκε μια κάμψθ, ενϊ αντίκετα ςτθν κρουαηιζρα υπιρξε ςθμαντικι 

άνοδοσ, κατατάςςοντασ τθν Μζρκυρα ςτουσ πιο δθμοφιλείσ προοριςμοφσ ςτθν Ελλάδα και 

τθν Ξεςόγειο. Υε αυτό αναμφίβολα ςυντζλεςε και θ ολοκλιρωςθ ςθμαντικϊν ζργων για τθν 

βελτίωςθ των υποδομϊν εξυπθρζτθςθσ κρουαηιερόπλοιων. 

Προοπτικές  

Θ γεωγραφικι του κζςθ ωσ δυτικι πφλθ τθσ Ελλάδασ, οι υποδομζσ που διακζτει, κακϊσ και 

το φυςικό κάλλοσ του νθςιοφ, ςε ςυνδυαςμό με τα μνθμεία του (θ παλαιά πόλθ ζχει 



Υελίδα 25 από 45 

 

χαρακτθριςτεί ωσ μνθμείο παγκόςμιασ κλθρονομιάσ από τθν UNESCO), τον κακιςτοφν 

βαςικό κόμβο με πολλαπλοφσ ρόλουσ (ακτοπλοΐα εξωτερικοφ-εςωτερικοφ, κρουαηιζρα, 

καλάςςιο τουριςμό), με εξωςτρεφι χαρακτιρα και προοπτικζσ περαιτζρω ανάπτυξθσ. 

Επίςθσ, το μοναδικό αδειοδοτθμζνο υδατοδρόμιο ςτθν Ελλάδα, αναμζνεται να ςυμβάλλει 

ςθμαντικά ςτθν τουριςτικι ανάπτυξθ τθσ νιςου, κακϊσ και ςτθν αφξθςθ εςόδων του Φορζα 

Διοίκθςθσ και Εκμετάλλευςθσ Νιμζνα. Ακόμθ, παρουςιάηονται προοπτικζσ περαιτζρω 

ανάπτυξθσ των υποδομϊν μζςω ευρωπαϊκϊν επιδοτοφμενων προγραμμάτων, αλλά και 

ιδιωτικϊν επενδφςεων. Σαράλλθλα όμωσ, ο λιμζνασ Μζρκυρασ αντιμετωπίηει ζντονο 

ανταγωνιςμό από λιμζνεσ τθσ Αδριατικισ, κακϊσ επίςθσ και ο καλάςςιοσ διάδρομοσ 

Aδριατικισ-Ιονίου από τθν ανάπτυξθ των οδικϊν Βαλκανικϊν αξόνων. Επιπλζον, ο ΡΝΜΕ 

παρουςιάηει ζλλειψθ ςε ανκρϊπινο δυναμικό και χαρακτθρίηεται από μικρι ςε ζκταςθ 

χερςαία ηϊνθ. 

 

 

 

 

ΣΥΓΚΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΟΥΑΖΙΕΟΡΛΟΙΩΝ-ΕΡΙΒΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012-2013-2014 ΑΝΑ ΜΗΝΑ 

ΜΗΝΑΣ ΕΡΙΒΑΤΕΣ ΚΟΥΑΖΙΕΟΡΛΟΙΑ 

2014 2013 2012 ΜΕΤΑΒΟΛΗ     

2014-2013 

% 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ     

2014-2012 

% 

2014 2013 2012 ΜΕΤΑΒΟΛΗ     

2014-2013 

% 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ     

2014-2012 

% 

ΙΑΟΡΧΑΤΙΡΥ 2.750 0 0     1 0 0     

ΦΕΒΤΡΧΑΤΙΡΥ 0 0 0     0 0 0     

ΞΑΤΦΙΡΥ 193 12.027 626 -98,4 -69,2 4 11 2 -63,6 100,0 

ΣΥΝΟΛΑ 2.943 12.027 626 -75,5 370,1 5 11 2 -54,5 150,0 

ΑΣΤΙΝΙΡΥ 56.653 42.121 49.725 34,5 13,9 29 30 38 -3,3 -23,7 

ΣΥΝΟΛΑ 59.596 54.148 50.351 10,1 18,4 34 41 40 -17,1 -15,0 

ΞΑΙΡΥ 68.955 87.195 80.700 -20,9 -14,6 42 57 63 -26,3 -33,3 

ΣΥΝΟΛΑ 128.551 141.343 131.051 -9,1 -1,9 76 98 103 -22,4 -26,2 

ΙΡΧΟΙΡΥ 88.729 90.516 87.602 -2,0 1,3 57 58 67 -1,7 -14,9 

ΣΥΝΟΛΑ 217.280 231.859 218.653 -6,3 -0,6 133 156 170 -14,7 -21,8 

ΙΡΧΝΙΡΥ 96.383 106.624 86.724 -9,6 11,1 65 73 65 -11,0 0,0 
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ΣΥΝΟΛΑ 313.663 338.483 305.377 -7,3 2,7 198 229 235 -13,5 -15,7 

ΑΧΓΡΧΥΦΡΥ 106.396 117.268 109.449 -9,3 -2,8 62 76 75 -18,4 -17,3 

ΣΥΝΟΛΑ 420.059 455.751 414.826 -7,8 1,3 260 305 310 -14,8 -16,1 

ΥΕΣΦΕΞΒΤΙΡΥ 97.186 112.623 88.241 -13,7 10,1 66 79 78 -16,5 -15,4 

ΣΥΝΟΛΑ 517.245 568.374 503.067 -9,0 2,8 326 384 388 -15,1 -16,0 

ΡΜΦΩΒΤΙΡΥ 85.377 93.630 89.657 -8,8 -4,8 50 66 76 -24,2 -34,2 

ΣΥΝΟΛΑ 602.622 662.004 592.724 -9,0 1,7 376 450 464 -16,4 -19,0 

ΟΡΕΞΒΤΙΡΥ 30.871 44.215 31.623 -30,2 -2,4 18 28 21 -35,7 -14,3 

ΣΥΝΟΛΑ 633.493 706.219 624.347 -10,3 1,5 394 478 485 -17,6 -18,8 

ΔΕΜΕΞΒΤΙΡΥ 3.155 3.101 0 1,7   1 2 0 -50,0   

ΣΥΝΟΛΑ 636.648 709.320 624.347 -10,2 2,0 395 480 485 -17,7 -18,6 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΣΥΝΟΛΑ 

636.648 709.320 624.347 -10,2 2,0 395 480 485 -17,7 -18,6 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΚΥΑΣ  

    2013 2014 2015 2016 2017 

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΡΛΟΙΩΝ             

  ΑΜΦΡΣΝΡΙΑ 15.197 14.130 13.092 15.790 18.041 

  ΜΤΡΧΑΗΙΕΤΑ  480 395 407 481 410 

  ΣΥΝΟΛΑ 15.677 14.525 13.499 16.271 18.451 

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΡΙΒΑΤΩΝ             

  ΑΜΦΡΣΝΡΙΑ 1.575.473 1.545.462 1.504.310 1.579.065 1.840.975 

  ΜΤΡΧΑΗΙΕΤΑ  744.673 672.366 647.347 748.916 679.681 

  ΣΥΝΟΛΑ 2.320.146 2.217.828 2.151.657 2.327.981 2.520.656 

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ             

  
ΕΣΙΒΑΦΘΓΑ ΙΧ - ΦΡΤΦΘΓΑ - 

ΝΕΩΦΡΤΕΙΑ 381.547 379.055 372.872 398.501 431.239 

  ΔΙΜΧΜΝΑ 12.890 11.195 11.409 10.935 12.540 

  ΣΥΝΟΛΑ 394.437 390.250 384.281 409.436 443.779 

ΕΜΡΟΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ             

  ΕΞΣΡΤΕΧΞΑΦΡΜΙΒΩΦΙΑ (TEUS) 0 0 0 0 0 
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CRUISE SECTOR MARITIME SECTOR 

YEAR 
Home 

Out 
(pax) 

Home 
In   

(pax) 

Transit     
(pax) 

Total pax 
Growth 

% 
Cruise 
Calls 

Ferry 
<50mi 
(pax) 

Ferry 
>50mi 
(pax) 

Total Ferry 
(pax) 

Ferry 
calls         

< 50mi  

Ferry 
calls     

> 
50mi  

Total 
Ferry 
(calls) 

Cars 
Busses/ 
Trailers 

Motorbikes 
Total 

Vehicles 

2000     54.452 54.452   117                     

2001     109.095 109.095 100,4 184                     

2002     227.429 227.429 108,5 255                     

2003     264.871 264.871 16,5 308 1.352.156 342.721 1.694.877         413.567 17.356 430.923 

2004     260.279 260.279 -1,7 309 1.283.807 314.030 1.597.837         404.841 16.382 421.223 

2005     276.050 276.050 6,1 328 1.453.362 313.299 1.766.661         464.056 17.809 481.865 

2006     311.445 311.445 12,8 342 1.496.702 306.560 1.803.262         462.576 15.675 478.251 

2007     384.553 384.553 23,5 369 1.571.955 265.741 1.837.696         489.381 17.631 507.012 

2008     441.600 441.600 14,8 410 1.555.272 263.335 1.818.607         499.247 18.111 517.358 

2009 27.947 23.926 451.158 503.031 13,9 375 1.624.142 238.028 1.862.170     15.602   525.523 17.029 542.552 

2010 28.805 26.525 541.572 596.902 18,7 430 1.557.649 215.321 1.772.970     15.496   487.378 16.435 503.813 

2011 27.138 26.495 566.916 620.549 4,0 453 1.467.446 215.412 1.682.858 14.282 1.702 15.984 358.232 89.631 16.458 464.321 

2012 32.583 31.582 591.764 655.929 5,7 485 1.330.004 90.197 1.420.201 14.219 178 14.397 286.451 76.650 11.431 374.532 

2013 35.404 35.353 673.916 744.673 13,5 480 1.523.904 51.569 1.575.473 15.058 139 15.197 298.760 82.787 12.890 394.437 

2014 35.720 36.159 600.294 672.173 -9,7 395 1.491.230 54.232 1.545.462 13.945 185 14.130 296.209 82.846 11.195 390.250 

2015 34.795 35.131 577.418 647.344 -3,7 407 1.459.334 44.976 1.504.310 12.934 158 13.092 282.087 83.654 11.409 377.150 

2016 34.974 35.892 678.050 748.916 15,7 481 1.511.666 67.399 1.579.065 13.297 345 13.642 312.549 85.952 10.935 409.436 

2017 34.883 35.032 609.766 679.681 -9,2 410 1.751.779 89.196 1.840.975 17.589 452 18.041 339.441 92.967 12.540 444.948 

Total 292.249 286.095 7.620.628 8.198.972 19,4 6.058 22.430.408 2.872.016 25.302.424 101.324 3.159 135.581 2.173.729 4.341.056 223.286 6.738.071 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΑ 

ΟΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ – 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ  

Οργανόγραμμα Αςφάλειασ Λιμζνα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κρατικζσ υπθρεςίεσ 

 

Ενιαία αρμόδια αρχι 

ΥΝΑΝΡ 

Φορείσ διαχείριςθσ 

χώρων λιμζνα & 

λοιποί φορείσ 

 

Αρχι αςφαλείασ 

λιμζνα 

 

ΥΑΛ 
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3.1 Εκπόνθςθ Υχεδίου Αςφαλείασ 

 

Θ εκπόνθςθ τθσ Αξιολόγθςθσ Αςφάλειασ Νιμζνα αποτελεί το πρϊτο ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ 

ςυμμόρφωςθσ του Νιμζνα ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ Ρδθγίασ (ΕΜ) 2005/65. 

Θ εν λόγω αξιολόγθςθ λαμβάνει δεόντωσ υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ των διαφόρων τμθμάτων 

του λιμζνα κακϊσ και των παρακείμενων περιοχϊν του, οι οποίεσ δεν καλφπτονται από τον 

Μανονιςμό (ΕΜ) αρικ. 725/2004 και που ζχουν επίπτωςθ ςτθν αςφάλεια του λιμζνα και 

λαμβάνει υπόψθ τισ αξιολογιςεισ για λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ εντόσ των ορίων του, όπωσ 

αυτζσ ζχουν πραγματοποιθκεί κατ' εφαρμογι των διατάξεων του Μανονιςμοφ (ΕΜ) αρικ. 

725/2004. 

Φο δεφτερο ςτάδιο είναι θ εκπόνθςθ του Υχεδίου Αςφάλειασ Νιμζνα– ΥΑΝ.  

Φο  ςχζδιο  αςφαλείασ  λιμζνα  πρζπει  να ανταποκρίνεται επαρκϊσ ςτισ ιδιαιτερότθτεσ των 

διαφόρων τμθμάτων του λιμζνα και πρζπει να ενςωματϊνει τα εγκεκριμζνα ςχζδια 

αςφαλείασ για λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ εντόσ των ορίων των εγκαταςτάςεων αυτοφ κατ' 

εφαρμογι του κανονιςμοφ (ΕΜ) αρικ. 725/2004. 

Για κακζνα από τα επίπεδα αςφαλείασ, το ςχζδιο αςφαλείασ λιμζνα προςδιορίηει: 
α) τισ ακολουκθτζεσ διαδικαςίεσ· 

β) τα μζτρα που πρζπει να λθφκοφν· 

γ) τισ ενζργειεσ που πρζπει να πραγματοποιθκοφν. 

Φο Υχζδιο Αςφαλείασ Νιμζνα λαμβάνει υπόψθ τουλάχιςτον τισ λεπτομερείσ απαιτιςει του 
παραρτιματοσ ΙΙ τθσ Ρδθγίασ. Εφόςον και κακόςον απαιτείται, το ςχζδιο αςφαλείασ του 
λιμζνα, ειδικότερα, περιλαμβάνει μζτρα αςφαλείασ που εφαρμόηονται ςτουσ επιβάτεσ και 
ςτα οχιματα που πρόκειται να επιβιβαςκοφν ςε ποντοπόρα επιβατθγά και οχθματαγωγά 
πλοία. 
 

3.2 Η Αρχι Αςφάλειασ Λιμζνα(ΑΑΛ)λειτουργεί ωσ ςυλλογικό διοικθτικό όργανο ςφμφωνα 

με τισ διατάξεισ του κεφαλαίου 2 του ν. 2690/1999 (Μφρωςθ του Μϊδικα Διοικθτικισ 

Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ),αποτελείται από τον Σροϊςτάμενο Νιμενικισ Αρχισ(ωσ 

Σρόεδρο), το Διευκυντι του Φελωνείου, τον Σροϊςτάμενο τθσ Αςτυνομικισ Αρχισ ωσ μζλθ  

Υτα κακικοντά τθσ περιλαμβάνονται: 

-Θ εφαρμογι του ςχεδίου αςφάλειασ λιμζνα, βάςει των ποριςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ 

αςφάλειασ του, που εκπονείται ςφμφωνα με το άρκρο 7 του Ο. 3622/2007. 

-Ρ κακοριςμόσ ι θ τροποποίθςθ, για τουσ ςκοποφσ τθσ αςφάλειασ ςφμφωνα με τθν Ρδθγία, 

των ορίων τθσ περιοχισ του Νιμζνα, ωσ και των παρακείμενων περιοχϊν που ζχουν 

επίπτωςθ ςτθν αςφάλεια του. 

-Ρ ςυντονιςμόσ όλων των φορζων που δραςτθριοποιοφνται ςτο Νιμζνα και των Μρατικϊν 

Χπθρεςιϊν που εμπλζκονται ςε κζματα αςφάλειασ του Νιμζνα, μόνο ςτθν περίπτωςθ που 

προκφπτει ανάγκθ αντιμετϊπιςθσ απειλισ ςκόπιμθσ παράνομθσ ενζργειασ κατά του Νιμζνα 

και όχι ςυμβάντοσ, και ο ςυντονιςμόσ δεν ζχει εκ των προτζρων προςδιοριςκεί με πράξεισ 

κανονιςτικοφ περιεχομζνου ι με εγκεκριμζνα ςχζδια ζκτακτθσ ανάγκθσ (contingency/ 

emergency plans). 
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-Θ ενθμζρωςθ -θ ίδια ι μζςω του Χπεφκυνου Αςφάλειασ για κζματα αςφάλειασ, των 

Χπθρεςιϊν και φορζων που εμπλζκονται άμεςα ι ζμμεςα ςτθν εφαρμογι των μελετϊν 

Αςφάλειασ του Νιμζνα (ΑΑΝ/ΥΑΝ), ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτισ επιμζρουσ υποχρεϊςεισ 

τουσ που απορρζουν από αυτζσ. 

-Θ άμεςθ ενθμζρωςθ του Μζντρου Αναφορϊν Υυμβάντων Αςφάλειασ για κάκε ςυμβάν 

αςφαλείασ, που ζλαβε χϊρα ςτο Νιμζνα, τθρϊντασ παράλλθλα και ιδιαίτερο αρχείο 

ςυμβάντων αςφαλείασ. 

-Θ τακτικι και τουλάχιςτον μία φορά τον μινα ςυνεδρίαςθ και εκτάκτωσ όποτε 

παρουςιάηεται ανάγκθ, τθρϊντασ ςχετικά πρακτικά. 

-Θ τακτικι κακϋ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ επιπζδου αςφάλειασ 3 ςτο Νιμζνα ι ςε περιοχι του, 

με δυνατότθτα ςυνζχιςθσ τθσ ςυνεδρίαςθσ από τα νόμιμα αναπλθρωματικά μζλθ. 

 

 

3.Λειτουργία τθσ Αρχι Αςφαλείασ Λιμζνα 

(Συνεδριάςεισ – Λειτουργία Αρχισ Αςφάλειασ Λιμζνα)  

Θ Αρχι Αςφάλειασ Νιμζνα ςυνεδριάηει νομίμωσ όταν ςτθ ςφνκεςι του μετζχουν, ωσ τακτικά 

ι αναπλθρωματικά μζλθ, περιςςότερα από τα μιςά των τακτικϊν μελϊν (απαρτία). Θ 

απαρτία πρζπει να υπάρχει ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ. Αν, κατά τθν πρϊτθ 

ςυνεδρίαςθ, διαπιςτωκεί ζλλειψθ απαρτίασ, το όργανο καλείται εκ νζου ςε ςυνεδρίαςθ, θ 

οποία πραγματοποιείται το νωρίτερο ςε είκοςι τζςςερισ (24) ϊρεσ, ςτον ίδιο τόπο και με τθν 

ίδια θμεριςια διάταξθ. Ματά τθ ςυνεδρίαςθ αυτι, υπάρχει απαρτία αν μετζχουν ςτθ 

ςφνκεςθ τακτικά ι αναπλθρωματικά μζλθ που παριςτοφν τουλάχιςτον το ζνα τρίτο (1/3) 

του ςυνόλου των διοριςμζνων τακτικϊν μελϊν του και εν πάςθ περιπτϊςει όχι λιγότερα των 

τριϊν (3) τακτικϊν ι αναπλθρωματικϊν μελϊν. 

Ρ πρόεδροσ τθσ Αρχισ Αςφάλειασ Νιμζνα κακορίηει τθν θμζρα, τθν ϊρα και τον τόπο των 

ςυνεδριάςεων και καλεί τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ να ςυμμετάςχουν. Θ 

πρόςκλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει τθν θμεριςια διάταξθ, γνωςτοποιείται, ςτα μζλθ του 

ςυλλογικοφ οργάνου τουλάχιςτον ςαράντα οκτϊ(48) ϊρεσ πριν από τθ ςυνεδρίαςθ, μπορεί 

δε να γίνει και με τθλεφϊνθμα, τθλεγράφθμα, τθλεομοιοτυπία ι άλλο πρόςφορο μζςο, 

εφόςον το γεγονόσ τοφτο αποδεικνφεται από ςχετικι ςθμείωςθ ςε ειδικό βιβλίο, θ οποία 

πρζπει να φζρει χρονολογία και τθν υπογραφι του προςϊπου που ζκανε τθν πρόςκλθςθ. Θ 

προκεςμία αυτι μπορεί, ςε περίπτωςθ κατεπείγοντοσ, να ςυντμθκεί, θ πρόςκλθςθ όμωσ, 

τότε, πρζπει να είναι ζγγραφθ και να βεβαιϊνονται ςε αυτιν οι λόγοι που κατζςτθςαν τθ 

ςφντμθςθ αναγκαία. Σρόςκλθςθ των μελϊν τθσ Αρχισ Αςφάλειασ Νιμζνα δεν απαιτείται 

όταν οι ςυνεδριάςεισ γίνονται ςε θμερομθνίεσ τακτζσ, που ορίηονται με απόφαςι του, θ 

οποία και γνωςτοποιείται ςτα μζλθ του. Σρόςκλθςθ δεν απαιτείται, επίςθσ, όταν μζλοσ ζχει 

δθλϊςει, πριν από τθ ςυνεδρίαςθ, κϊλυμα ςυμμετοχισ του ςε αυτιν, ι όταν το κϊλυμα 

τοφτο είναι γνωςτό ςτον πρόεδρο του ςυλλογικοφ οργάνου. 
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Φα αναπλθρωματικά μζλθ καλοφνται προσ αναπλιρωςθ απόντων ι κωλυόμενων μελϊν τθσ 

ίδιασ κατθγορίασ. 

Αν κατά τθ ςυνεδρίαςθ απουςιάςει τακτικό μζλοσ το οποίο δεν είχε προςκλθκεί, θ 

ςυνεδρίαςθ είναι παράνομθ. Φο ίδιο ιςχφει ακόμθ και αν, αντ’ αυτοφ, είχε μετάςχει το 

αντίςτοιχο αναπλθρωματικό μζλοσ. Αν υπιρξαν πλθμμζλειεσ ωσ προσ τθν κλιτευςθ μζλουσ, 

το ςυλλογικό όργανο ςυνεδριάηει νομίμωσ αν αυτό είναι παρόν και δεν αντιλζγει για τθν 

πραγματοποίθςθ τθσ ςυνεδρίαςθσ. 

Θ νομιμότθτα τθσ ςφνκεςθσ τθσ Αρχισ Αςφάλειασ Νιμζνα δεν επθρεάηεται από τθν τυχόν 

εναλλαγι των μετεχόντων μελϊν ςε διαδοχικζσ ςυνεδριάςεισ. Θ ςφγκλθςθ είναι 

υποχρεωτικι αν το ζνα τρίτο (1/3) τουλάχιςτον του ςυνόλου των τακτικϊν μελϊν του το 

ηθτιςει εγγράφωσ από τον πρόεδρο, προςδιορίηοντασ και το τθσ προ ςυηιτθςθ κζμα. 

Θ θμεριςια διάταξθ ςυντάςςεται από τον πρόεδρο, ο οποίοσ λαμβάνει υπόψθ του και 

απόψεισ που τυχόν διατυπϊνονται από μζλθ τθσ Αρχισ Αςφάλειασ Νιμζνα. 

Αντικείμενο τθσ ςυνεδρίαςθσ είναι μόνο τα κζματα που περιλαμβάνονται ςτθν θμεριςια 

διάταξθ. Ματ’ εξαίρεςθ, μποροφν να ςυηθτθκοφν και κζματα που δεν περιλαμβάνονται ςτθν 

θμεριςια διάταξθ αν είναι παρόντα όλα τα τακτικά μζλθ και ςυμφωνοφν για τθ ςυηιτθςι 

τθσ. 

Ρι ςυνεδριάςεισ είναι μυςτικζσ. Θ κατά τθ ςυηιτθςθ παρουςία άλλων προςϊπων, πλθν των 

μελϊν δεν επιτρζπεται. Θ Αρχι Αςφάλειασ Νιμζνα, όμωσ μπορεί να καλζςει προσ παροχι 

πλθροφοριϊν ι προςαγωγι ςτοιχείων υπθρεςιακά ι άλλα πρόςωπα, τα οποία και 

αποχωροφν πριν από τθν ζναρξθ τθσ ςυηιτθςθσ. 

Ρ πρόεδροσ κθρφςςει τθν ζναρξθ και τθ λιξθ των ςυνεδριάςεων, διευκφνει τθσ εργαςίεσ και 

φροντίηει για τθν εφαρμογι του νόμου και τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ Αρχισ Αςφάλειασ 

Νιμζνα. 

Φθν ευκφνθ του ελζγχου του ανάλογου με τα εκάςτοτε κζματα των ςυνεδριάςεων τθσ Αρχισ 

Αςφάλειασ Νιμζνα βακμοφ εξουςιοδότθςθσ  τόςο των μελϊν τθσ, όςο και τρίτων προςϊπων 

που, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ περί ςυλλογικϊν οργάνων τθσ Διοίκθςθσ μπορεί να 

παρευρίςκονται (Ο 2690/99) ζχει ο πρόεδροσ τθσ . 

Ρι αποφάςεισ τθσ Αρχισ Αςφάλειασ Νιμζνα, λαμβάνονται με τθν απόλυτθ πλειοψθφία των 

παρόντων μελϊν. Αν δεν κακίςταται δυνατόσ ο ςχθματιςμόσ τθσ πλειοψθφίασ αυτισ, θ 

ψθφοφορία επαναλαμβάνεται ωςότου ςχθματιςτεί απόλυτθ πλειοψθφία με τθν 

υποχρεωτικι προςχϊρθςθ, κάκε φορά, εκείνου ι εκείνων που διατυπϊνουν τθν 

αςκενζςτερθ γνϊμθ, ςε μια από τισ επικρατζςτερεσ. Υε κάκε περίπτωςθ, αν υπάρξει 

ιςοψθφία, υπεριςχφει θ ψιφοσ του προζδρου, εκτόσ αν θ ψθφοφορία είναι μυςτικι, οπότε 

αυτι επαναλαμβάνεται για μία ακόμθ φορά, θ τυχόν δε νζα ιςοψθφία ιςοδυναμεί με 

απόρριψθ. Φο μζλοσ που απζχει από τθν ψθφοφορία ι δίδει λευκι ψιφο κεωρείται απόν. 

Αν θ ςυηιτθςθ τθσ υπόκεςθσ διαρκεί περιςςότερεσ από μία ςυνεδριάςεισ, θ απόφαςθ 

λαμβάνεται από τα μζλθ που μετζχουν ςτθν τελευταία ςυνεδρίαςθ, αφοφ προθγουμζνωσ, 

τα μζλθ που δεν μετείχαν ςτισ προθγοφμενεσ ςυνεδριάςεισ, ενθμερωκοφν πλιρωσ ωσ προσ 
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τα ουςιϊδθ ςθμεία των ςυηθτιςεων. Θ ενθμζρωςθ πρζπει να προκφπτει από διλωςθ των 

μελϊν αυτϊν, θ οποία και καταχωρείται ςτα πρακτικά. 

Θ ψθφοφορία είναι φανερι. 

Για τισ ςυνεδριάςεισ τθσ Αρχισ Αςφάλειασ Νιμζνα ςυντάςςεται πρακτικό, ςτο οποίο 

μνθμονεφονται, ιδίωσ, τα ονόματα και θ ιδιότθτα των παριςτάμενων μελϊν, ο τόποσ και ο 

χρόνοσ τθσ ςυνεδρίαςθσ, τα κζματα που ςυηθτικθκαν με ςυνοπτικι αλλά περιεκτικι 

αναφορά ςτο περιεχόμενό τουσ, θ μορφι και τα αποτελζςματα τθσ ψθφοφορίασ και οι 

αποφάςεισ που λιφκθκαν. 

Υτο πρακτικό καταχωροφνται οι γνϊμεσ των μελϊν που μειοψιφθςαν, και τα ονόματα 

τοφτων. 

Φο πρακτικό ςυντάςςεται από το γραμματζα και επικυρϊνεται από τον πρόεδρο. 

Θ υπογραφι του προζδρου ι του αναπλθρωτι του αρκεί για τθ νόμιμθ υπόςταςθ κάκε 

πράξθσ τθσ Αρχισ Αςφάλειασ Νιμζνα. 

3.4 Ο Υπεφκυνοσ Αςφάλειασ Λιμζνα (ΥΑΛ) λειτουργεί ωσ ςθμείο επαφισ για κζματα 

ςχετικά με τθν αςφάλεια του λιμζνα. Υυγκεκριμζνα ο ΧΑΝ αποτελεί το άμεςο ςθμείο επαφισ 

τθσ Αρχισ Αςφάλειασ Νιμζνα με τουσ ΧΑΣ και τουσ Χπεφκυνουσ Αςφάλειασ των 

παρακείμενων του Νιμζνα περιοχϊν που ζχουν επίπτωςθ ςτθν αςφάλεια του. Αποτελεί ο 

ΧΑΝ επίςθσ το άμεςο ςθμείο επαφισ του Νιμζνα ςε κζματα αςφάλειασ με το Μζντρο 

Αναφορϊν Αςφάλειασ. Υυγκεκριμζνα ο ΧΑΝ είναι το πρόςωπο που ζχει υποχρζωςθ για τθν 

αμελλθτί αναφορά ςυμβάντων ι απειλϊν αςφάλειασ ςτο Μζντρο Αναφορϊν Αςφάλειασ, 

αλλά είναι και το πρόςωπο ςτο οποίο κα γνωςτοποιθκεί θ μεταβολι επιπζδου αςφάλειασ 

ςτο Νιμζνα ι και ςε περιοχι του Νιμζνα από το εν λόγω Μζντρο Αναφορϊν. Επίςθσ είναι το 

άμεςο ςθμείο επαφισ του Νιμζνα με τισ κρατικζσ Αρχζσ Αςφάλειασ και ςυνδρομισ ςε 

ζκτακτεσ ανάγκεσ, όταν τοφτο απαιτείται. Ρ Χπεφκυνοσ Αςφαλείασ του Νιμζνα (ΧΑΝ) ζχει 

επίςθσ τθν ευκφνθ προετοιμαςίασ, διεξαγωγισ, αξιολόγθςθσ και τιρθςθσ αρχείων των 

αςκιςεων ετοιμότθτασ του Νιμζνα. Επιμζρουσ μικρότερεσ αρμοδιότθτεσ κακορίηονται 

επίςθσ ςε διάφορα Μεφάλαια του παρόντοσ Υχεδίου. 

Ρ ΧΑΝ είναι μζλοσ τθσ Αρχισ Αςφάλειασ Νιμζνα, προτείνεται από τθν Αρχι και εγκρίνεται 

από τον ΧΟΑΟΣ . Θ διάρκεια κθτείασ του δεν μπορεί να είναι μικρότερθ του ζτουσ. 

Υφμφωνα με τισ προβλζψεισ τθσ παρ. 17.2 του Αϋ Ξζρουσ του Μϊδικα ISPS τα κακικοντα και 

οι ευκφνεσ του Χπεφκυνου Αςφαλείασ μιασ Νιμενικισ εγκατάςταςθσ περιλαμβάνουν μεταξφ 

άλλων τα ακόλουκα:  

-Φθ διενζργεια εκτενοφσ αρχικισ επικεϊρθςθσ αςφάλειασ τθσ λιμενικισ εγκατάςταςθσ, 

λαμβάνοντασ υπόψθ τθ ςχετικι αξιολόγθςθ αςφάλειασ τθσ λιμενικισ εγκατάςταςθσ. 

-Φθ διαςφάλιςθ τθσ εκπόνθςθσ και διατιρθςθσ του ςχεδίου αςφάλειασ τθσ λιμενικισ 

εγκατάςταςθσ. 

-Φθν εφαρμογι και άςκθςθ του ςχεδίου αςφαλείασ τθσ λιμενικισ εγκατάςταςθσ.  



Υελίδα 34 από 45 

 

-Φθ διενζργεια τακτικϊν επικεωριςεων τθσ αςφάλειασ τθσ λιμενικισ εγκατάςταςθσ για τθ 

διαςφάλιςθ τθσ ςυνζχιςθσ  ενδεδειγμζνων μζτρων αςφάλειασ. 

-Φθν υποβολι προτάςεων για τροποποιιςεισ και τθν ενςωμάτωςι τουσ, κατά περίπτωςθ, 

ςτο ςχζδιο αςφάλειασ τθσ λιμενικισ εγκατάςταςθσ, προκειμζνου να διορκϊνονται οι 

ελλείψεισ και να ενθμερϊνεται το ςχζδιο οφτωσ ϊςτε να λαμβάνει υπόψθ ςχετικζσ αλλαγζσ 

ςτθν λιμενικι εγκατάςταςθ.  

-Φθν αφξθςθ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ και τθσ επαγρφπνθςθσ του προςωπικοφ τθσ λιμενικισ 

εγκατάςταςθσ  

-Ξζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των πλθροφοριϊν οι οποίεσ περιζχονται ςτο 

ςχζδιο. 

-Ξζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ αποτελεςματικισ αςφάλειασ του φορτίου και του 

εξοπλιςμοφ χειριςμοφ φορτίου ςτθ λιμενικι εγκατάςταςθ. 

-Διαδικαςίεσ ελζγχου του ςχεδίου αςφάλειασ λιμενικισ εγκατάςταςθσ. 

-Διαδικαςίεσ ανταπόκριςθσ ςε περίπτωςθ ενεργοποίθςθσ του ςυςτιματοσ προειδοποίθςθσ 

αςφάλειασ πλοίου ςτθ λιμενικι εγκατάςταςθ. 

-Διαδικαςίεσ διευκόλυνςθσ τθσ παραμονισ ςτθν ακτι για το προςωπικό του πλοίου ι 

αλλαγϊν ςτο προςωπικό, κακϊσ και τθσ πρόςβαςθσ επιςκεπτϊν ςτο πλοίο, 

ςυμπεριλαμβανομζνων εκπροςϊπων κοινωνικϊν υπθρεςιϊν και ςυνδικαλιςτικϊν ενϊςεων 

ναυτικϊν.  

-Φθ διάρκρωςθ τθσ οργάνωςθσ αςφάλειασ τθσ λιμενικισ εγκατάςταςθσ. 

-Φισ ςχζςεισ τθσ οργάνωςθσ με άλλεσ ςχετικζσ αρχζσ και τα ςυςτιματα επικοινωνίασ για τθ 

διαςφάλιςθ αποτελεςματικισ ςυνεχοφσ λειτουργίασ τθσ οργάνωςθσ, κακϊσ και τισ ςχζςεισ 

του με άλλα μζρθ, ςυμπεριλαμβανομζνων των πλοίων ςτο λιμζνα. 

-Φα βαςικά μζτρα αςφάλειασ για επίπεδο αςφάλειασ 1, τόςο επιχειρθςιακά όςο και υλικά, 

τα οποία κα εφαρμόηονται 

-Φα πρόςκετα μζτρα αςφαλείασ τα οποία κα επιτρζπουν ςτθ λιμενικι εγκατάςταςθ να 

μεταβαίνει χωρίσ κακυςτζρθςθ ςε επίπεδο αςφαλείασ 2 και όταν χρειάηεται ςε επίπεδο 

αςφαλείασ 3. 

-Φισ λεπτομερείσ διαδικαςίεσ αναφοράσ ςτα ςθμεία επαφισ των αρμοδίων ςυμβαλλομζνων 

κρατϊν. 

-Φα ςυςτιματα επικοινωνίασ που παρζχονται για τθ διαςφάλιςθ αποτελεςματικισ και 

ςυνεχοφσ επικοινωνίασ μεταξφ του προςωπικοφ αςφάλειασ τθσ λιμενικισ εγκατάςταςθσ των 

πλοίων που βρίςκονται ςτον λιμζνα και κατά περίπτωςθ, με εκνικζσ ι τοπικζσ αρχζσ που 

είναι  επιφορτιςμζνεσ με ευκφνεσ ςχετικά με τθν αςφάλεια. 

-Φισ διαδικαςίεσ ι τισ δικλείδεσ αςφαλείασ που είναι αναγκαίεσ για να είναι δυνατι πάντοτε 

θ διατιρθςθ αυτισ τθσ ςυνεχοφσ επικοινωνίασ.  
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-Φισ διαδικαςίεσ και τισ πρακτικζσ για τθν προςταςία των κρίςιμων πλθροφοριϊν ςχετικά με 

τθν αςφάλεια που τθροφνται ςε ζντυπθ ι ςε θλεκτρονικι μορφι. 

-Φισ διαδικαςίεσ που απαιτοφνται για τθ ςυνεχι αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των 

μζτρων, των διαδικαςιϊν και του εξοπλιςμοφ αςφάλειασ, ςυμπεριλαμβανομζνων 

διαδικαςιϊν για τον προςδιοριςμό βλαβϊν ι δυςλειτουργιϊν εξοπλιςμοφ ι ςυςτθμάτων 

και τθσ αντιμετϊπιςισ τουσ. 

-Φισ διαδικαςίεσ για τθν τιρθςθ και ενθμζρωςθ αρχείων επικίνδυνων ειδϊν ι ουςιϊν 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κζςθσ τουσ ςτθ λιμενικι εγκατάςταςθ.  

-Φουσ τρόπουσ ειδοποίθςθσ και απόκτθςθσ των υπθρεςιϊν καλάςςιασ περιπολίασ και 

ειδικευμζνων ομάδων ζρευνασ ςυμπεριλαμβανομζνων ερευνϊν για βόμβεσ και υποβρφχιων 

ερευνϊν. 

3.5. Οι Υπεφκυνοι Αςφάλειασ Ρεριοχών του Λιμζνα (ΥΑΡ) είναι τα πρόςωπα που ορίηονται 

από τουσ φορείσ διαχείριςθσ των επιμζρουσ περιοχϊν του Νιμζνα ωσ και των παρακείμενων 

αυτοφ περιοχϊν και τα οποία ζχουν τθν ευκφνθ τθσ ςυνολικισ αςφάλειασ τθσ περιοχισ 

τουσ. Αν ο φορζασ διαχείριςθσ είναι κοινόσ ςε περιοχζσ του Νιμζνα, τότε αυτόσ δφναται να 

ορίςει το αυτό πρόςωπο ωσ Χπεφκυνο Αςφάλειασ ςτισ περιοχζσ αυτζσ. 

3.6 Οι Φορείσ που εμπλζκονται ςτθν εφαρμογι του Υχεδίου Αςφάλειασ μεριμνοφν για τθν 

εφαρμογι των προβλεπομζνων ελάχιςτων μζτρων και διαδικαςιϊν αςφαλείασ ζναντι 

ςκόπιμων παράνομων ενεργειϊν ςτουσ χϊρουσ ευκφνθσ τουσ και γενικά για τθν ζγκαιρθ 

προςαρμογι τουσ ςτα εκάςτοτε ιςχφοντα επίπεδα αςφάλειασ του Νιμζνα. 

Ειδικότερα ο φορζασ διαχείριςθσ και εκμετάλλευςθσ του Λιμζνα είναι υπεφκυνοσ: 

1. για τθν διάκεςθ των απαραίτθτων πόρων για τθν ανακεϊρθςθ των μελετϊν ΑΑΝ & ΥΑΝ 

όταν αυτό κρίνει αναγκαίο θ Αρχι Αςφάλειασ Νιμζνα. 

2. για τθν εφαρμογι, με ιδίουσ πόρουσ και μζςα, των προβλεπόμενων ςτο Υχζδιο 

Αςφάλειασ Νιμζνα μζτρων και διαδικαςιϊν αςφαλείασ ςτουσ χϊρουσ και ςτισ περιοχζσ 

του λιμζνα που δεν ζχει παραχωριςει ςε επιμζρουσ φορείσ για οικονομικι 

εκμετάλλευςθ, αλλά τουσ διαχειρίηεται ο ίδιοσ. Υτισ περιοχζσ αυτζσ ορίηει υπεφκυνουσ 

για κζματα αςφάλειασ (ΥΑΡ) οι οποίοι κα αποτελοφν και το ςφνδεςμο του φορζα με τθν 

Αρχι Αςφάλειασ Νιμζνα και με τον Χπεφκυνο Αςφάλειασ Νιμζνα. Διευκρινίηεται ότι ζνα 

πρόςωπο μπορεί να οριςκεί ωσ υπεφκυνοσ αςφάλειασ για περιςςότερεσ τθσ μιασ ι και 

για όλεσ τισ περιοχζσ του Νιμζνα και μπορεί να ταυτίηεται με τον Χπεφκυνο Αςφάλειασ 

τθσ υπόχρεθσ ςτο Μανονιςμό Νιμενικισ Εγκατάςταςθσ. Θ Αρχι Αςφάλειασ Νιμζνα 

δφναται αιτιολογθμζνα να ηθτιςει από το φορζα που τουσ όριςε τθν αλλαγι τουσ αν δεν 

πλθροφν τισ απαιτοφμενεσ προχποκζςεισ ι εάν ςτθ ςυνζχεια διαπιςτωκεί αρμοδίωσ ότι 

δεν ανταποκρίνονται ςτα προβλεπόμενα από τθν ςχεδίαςθ αςφάλειασ του Νιμζνα. 

3. για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ του κατάλλθλου εξοπλιςμοφ αςφαλείασ ςφμφωνα 

με τισ απαιτιςεισ του Υχεδίου Αςφάλειασ Νιμζνα. 
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4. για κζςθ όρων ςτισ ςυμβάςεισ του ι ςτισ ςυγκατακζςεισ του που αφοροφν τθν άςκθςθ 

οποιαςδιποτε δραςτθριοποίθςθσ άλλων φορζων εντόσ του Νιμζνα, 

ςυμπεριλαμβανομζνων και τθσ εξυπθρζτθςθσ των πλοίων (πλοίο που εκτελεί δρομολόγιο 

εςωτερικοφ ι κατά περίπτωςθ εξυπθρετοφμενου πλοίου μθ υπόχρεου τθσ εφαρμογισ 

των διατάξεων του Μανονιςμοφ), για υποχρζωςθ ανάλθψθσ από αυτοφσ τουσ φορείσ των 

ευκυνϊν ςε κζματα αςφάλειασ Νιμζνα, όπωσ αυτζσ προκφπτουν μζςα από τισ εκάςτοτε 

ιςχφουςεσ εγκεκριμζνεσ μελζτεσ Αξιολόγθςθσ και Υχεδίου Αςφάλειασ Νιμζνα και ςε 

περίπτωςθ μθ τιρθςθσ του όρου αυτοφ να καταγγζλλει μονομερϊσ  τθν ςφμβαςθ ι να 

άρει τθν ςυγκατάκεςι του. 

5. να παρακολουκεί τισ ιδιωτικζσ εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν αςφάλειασ ςτουσ οποίουσ 

τυχόν ζχει ανακζςει ζργο ςχετιηόμενο με διαδικαςίεσ αςφαλείασ και βεβαιϊνεται για τθν 

ορκι εφαρμογι των προβλεπομζνων ςτθ ςχετικι μεταξφ των ςφμβαςθ. 

6. να ενθμερϊνει άμεςα τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ αρμόδια κρατικι Αρχι Αςφάλειασ 

και τθν Αρχι Αςφάλειασ Νιμζνα για κάκε ςυμβάν και απειλι αςφαλείασ, που ζλαβε χϊρα 

ςτο Νιμζνα, τθρϊντασ παράλλθλα και ιδιαίτερο αρχείο ςυμβάντων αςφαλείασ Νιμζνα. 

7. να μεριμνά ϊςτε κατά τον αρχικό ςχεδιαςμό ι και τον κακοριςμό τθσ εςωτερικισ των 

βαςικϊν υποδομϊν εξυπθρζτθςθσ του Νιμζνα κακϊσ και κατά τθν επζκταςθ, 

επαναςχεδίαςθ και αναδιαρρφκμιςθ αυτϊν να λαμβάνονται υπόψθ οι ανάγκεσ ςε μζτρα 

και διαδικαςίεσ αςφάλειασ ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα εςωτερικι (εκνικι-

κοινοτικι) νομοκεςία και των εκάςτοτε ιςχυουςϊν Ρδθγιϊν ι / και εγκυκλίων τθσ 

Ενιαίασ Αρμόδιασ Αρχισ, οι οποίεσ αναφζρονται ςε απαιτιςεισ που ςυνδζονται με: 

i τουσ ελζγχουσ αςφαλείασ επιβατϊν, αποςκευϊν, φορτίου ταχυδρομείου, εφοδίων, 

αποκικευςθσ φορτίου και αποςκευϊν κακϊσ και λοιπϊν εφοδίων χρθςιμοποιουμζνων 

από τα εξυπθρετοφμενα πλοία. 

ii τθν προςταςία και τον ζλεγχο πρόςβαςθσ ςτον ελεγχόμενο χϊρο του Νιμζνα, ςτισ 

περιοχζσ περιοριςμζνθσ πρόςβαςθσ (restricted areas) κακϊσ και δθμιουργία ςχετικοφ 

κζντρου ελζγχου αςφάλειασ, το οποίο λόγω τθσ αποςτολισ του κα είναι ςυνεχϊσ 

κατάλλθλα ςτελεχωμζνο και εξοπλιςμζνο. 

iii τθν προμικεια, εγκατάςταςθ του κατάλλθλου εξοπλιςμοφ αςφαλείασ και 

αποτελεςματικι χριςθ του. 

8. να ενθμερϊνει τθν Αρχι Αςφάλειασ Νιμζνα για κάκε εκτζλεςθ ζργων ςτο Νιμζνα ι 

εγκατάςταςθ και λειτουργία νζων φορζων προκειμζνου θ τελευταία, να κρίνει, ςφμφωνα 

με τισ Ρδθγίεσ τθσ Ενιαίασ Αρμόδιασ Αρχισ, αν υπάρχει λόγοσ ανακεϊρθςθσ των μελετϊν 

αςφάλειασ του Νιμζνα. 

9. να μεριμνά για τθν κατάρτιςθ υποςτθρικτικϊν τθσ αςφάλειασ του Νιμζνα ςχεδίων 

αντιμετϊπιςθσ ζκτακτων αναγκϊν και να εφαρμόηει αυτά, όπωσ π.χ. τθσ πυραςφάλειασ, 

βίαιθσ εγκατάλειψθσ πλοίου, βφκιςθσ πλοίου εντόσ του Νιμζνα, ρφπανςθσ του Νιμζνα με 

πετρελαιοειδι κ.λ.π. 
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3.7 Οι διαχειριςτζσ των εξυπθρετοφμενων ςτο Λιμζνα, πλοίων είναι υπεφκυνοι: 

α) για τθν αςφάλεια των υπό διαχείριςι τουσ πλοίων και για τθν λιψθ των κατάλλθλων 

κατά περίπτωςθ μζτρων, ϊςτε όλα τα πλοία να υπόκεινται με ευκφνθ τουσ ςε ζρευνα και 

ζλεγχο αςφαλείασ. ταν τα πλοία ευρίςκονται ςε χϊρουσ ςυντιρθςθσ ι γενικά δεν είναι ςε 

λειτουργία υπόκεινται ςε «ζρευνα αςφαλείασ» αμζςωσ πριν ι αμζςωσ μετά αφοφ 

καταπλεφςουν ςτο προβλιτα για επιβίβαςθ επιβατϊν, φόρτωςθ οχθμάτων ι φορτίου. 

β) να μεριμνοφν για τιρθςθ διαδικαςιϊν ελζγχου επιβατϊν, χειραποςκευϊν, φορτίων και 

λοιπϊν εφοδίων που πρόκειται να επιβιβαςτοφν ςτα πλοία. 

γ) να ενθμερϊνουν άμεςα τθν κατά περίπτωςθ αρμόδια Χπθρεςία Αςφάλειασ (Νιμεναρχείο, 

Αςτυνομία, Φελωνείο) και τθν Αρχι Αςφάλειασ Νιμζνα μζςω του Χπεφκυνου Αςφάλειασ 

Νιμζνα για κάκε ςυμβάν και απειλι αςφαλείασ, που ζλαβε χϊρα ςτο τομζα τθσ 

δραςτθριότθτάσ τουσ και άπτεται τθσ αςφάλειασ των καλάςςιων μεταφορϊν. 

δ) για τον οριςμό υπεφκυνου για κζματα αςφάλειασ ο οποίοσ κα αποτελεί το ςφνδεςμο 

τουσ με τθν Αρχι Αςφάλειασ Νιμζνα και με τον Χπεφκυνο Αςφάλειασ Νιμζνα. Θ Αρχι 

Αςφάλειασ Νιμζνα δφναται αιτιολογθμζνα να ηθτιςει από το φορζα που τουσ όριςε τθν 

αλλαγι τουσ αν δεν πλθροφν τισ απαιτοφμενεσ προχποκζςεισ ι εάν ςτθ ςυνζχεια 

διαπιςτωκεί αρμοδίωσ ότι δεν ανταποκρίνονται ςτα προβλεπόμενα από τθν ςχεδίαςθ 

αςφάλειασ του Νιμζνα. 

 

 

3.8 Οι διαχειριςτζσ φορτθγών οχθμάτων δθμόςιων μεταφορών και οι ταχυδρομικοί 

φορείσ μεριμνοφν: 

α) Για τον οιονδιποτε πρόςφορο για αυτοφσ τρόπο ζλεγχο του φορτίου κατά τθν παράδοςθ 

του από τον αποςτολζα ϊςτε να διαςφαλίηεται ότι αυτό δεν περιζχει απαγορευμζνα 

αντικείμενα-υλικά, εκτόσ εάν αυτά μεταφζρονται με τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ (π.χ. ατομικά 

όπλα με άδεια μεταφοράσ, εκρθκτικά με άδεια μεταφοράσ και με πλοίο που να διακζτει 

ςχετικι άδεια). 

β) για τθν καταγραφι και τιρθςθ ςε βιβλίο των ςτοιχείων ταυτότθτασ και τθσ διεφκυνςθσ 

του κάκε αποςτολζα. 

γ) για τθν προςταςία του φορτίου από παραβίαςι του και παρεμβολι ςε αυτό από το 

ςτάδιο παραλαβισ του μζχρι το ςτάδιο τθσ φόρτωςθσ του φορτθγοφ οχιματοσ τουσ ι τθν 

παράδοςθ του αντίςτοιχα ςτο πλοίο. 

δ) για τον οριςμό υπεφκυνου για κζματα αςφάλειασ ο οποίοσ κα αποτελεί το ςφνδεςμο 

τουσ με τθν Αρχι Αςφάλειασ Νιμζνα και με τον Χπεφκυνο Αςφάλειασ Νιμζνα. Θ Αρχι 

Αςφάλειασ Νιμζνα δφναται αιτιολογθμζνα να ηθτιςει από το φορζα που τουσ όριςε τθν 

αλλαγι τουσ αν διαπιςτωκεί ότι δεν ανταποκρίνονται ςτα προβλεπόμενα από τθν ςχεδίαςθ 

αςφάλειασ του Νιμζνα. 
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3.9 Οι φορείσ εφοδιαςμοφ πλοίων και λιμενικών εγκαταςτάςεων είναι υποχρεωμζνοι: 

α) να ζχουν ςε ιςχφ και να εφαρμόηουν διαδικαςίεσ αςφαλείασ ςχετικά με τον ζλεγχο και 

προςταςία των εφοδίων τροφοδοςίασ κακϊσ και των λοιπϊν εφοδίων, τόςο κατά τθν 

παραςκευι και αποκικευςθ όςο και κατά τθν μεταφορά και παράδοςι τουσ ςτα πλοία και 

ςτισ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ. Ρι εν λόγω διαδικαςίεσ απαραίτθτα κα πρζπει να τυγχάνουν 

τθσ αποδοχισ των πελατϊν τουσ. 

β) να ορίηουν υπεφκυνουσ για κζματα αςφάλειασ και οι οποίοι κα αποτελοφν και το 

ςφνδεςμο τουσ με τθν Αρχι Αςφάλειασ Νιμζνα και με τον Χπεφκυνο Αςφάλειασ Νιμζνα. Θ 

Αρχι Αςφάλειασ Νιμζνα δφναται αιτιολογθμζνα να ηθτιςει από το φορζα που τουσ όριςε 

τθν αλλαγι τουσ αν διαπιςτωκεί ότι δεν ανταποκρίνονται ςτα προβλεπόμενα από τθν 

ςχεδίαςθ αςφάλειασ του Νιμζνα 

 

3.10 Οι λοιποί επιμζρουσ φορείσ και όςοι δεν αναφζρονται, αλλά δραςτθριοποιοφνται 

εντόσ του Νιμζνα και οι φορείσ διαχείριςθσ των παρακείμενων περιοχών του Λιμζνα 

καλοφνται: 

α) να ορίςουν ζνα πρόςωπο υπεφκυνο για κζματα αςφάλειασ το οποίο κα αποτελεί και το 

ςφνδεςμο με τθν Αρχι Αςφάλειασ Νιμζνα και με τον  Χπεφκυνο Αςφάλειασ Νιμζνα. Θ Αρχι 

Αςφάλειασ Νιμζνα δφναται αιτιολογθμζνα να ηθτιςει από το φορζα που τουσ όριςε τθν 

αλλαγι τουσ αν διαπιςτωκεί ότι δεν ανταποκρίνονται ςτα προβλεπόμενα από τθν ςχεδίαςθ 

αςφάλειασ του Νιμζνα. 

β) να ζχουν ςε ιςχφ και να εφαρμόηουν διαδικαςίεσ αςφαλείασ ςχετικά με τουσ τομείσ που 

αυτοί δραςτθριοποιοφνται. 

Θ Αρχι Αςφάλειασ Νιμζνα ςυνεργάηεται με τουσ φορείσ αυτοφσ ςε κζματα αςφάλειασ 

λιμζνα και ωσ ςυλλογικό διοικθτικό όργανο, ςφμφωνα με τθν υφιςτάμενθ νομοκεςία 

(Μϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ), δφναται να καλεί αυτοφσ ι οποιαδιποτε άλλα πρόςωπα 

του δθμοςίου ι του ιδιωτικοφ τομζα ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ για να εκφράςουν τισ απόψεισ 

τουσ ι να δϊςουν πλθροφορίεσ και διευκρινιςεισ, όταν αυτό απαιτοφν οι περιςτάςεισ, με 

πρόςκλθςθ του Σροζδρου τθσ. 

Υτθ περίπτωςθ που λόγω των ςυγκεκριμζνων κιγόμενων κεμάτων απαιτείται θ τιρθςθ 

εμπιςτευτικότθτασ τα πρόςωπα που εκπροςωποφν τουσ φορείσ ι τα άλλα πρόςωπα του 

δθμοςίου ι του ιδιωτικοφ τομζα πρζπει να τφχουν ςχετικισ εξουςιοδότθςθσ 

εμπιςτευτικότθτασ μζςω τθσ προβλεπόμενθσ από τον Εκνικό Μανονιςμό Αςφάλειασ 

(EKA)διαδικαςίασ. 
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3.11 Κρατικζσ Υπθρεςίεσ αςφάλειασ και ςυνδρομισ 

 Η Ενιαία Αρμόδια Αρχι (ΥΝΑΝΡ) : 

- ςυντονίηει, εποπτεφει και ελζγχει τθν τιρθςθ των διαδικαςιϊν και τθν εφαρμογι των 

μζτρων αςφάλειασ που προβλζπει ο νόμοσ 3622/07. 

- αποφαςίηει (ο Χπουργόσ), μετά από ειςιγθςθ τθσ Υ.Ε.Ο.Α., τθν αλλαγι του επιπζδου 

αςφάλειασ και τθ λιψθ πρόςκετων μζτρων  αςφάλειασ, λαμβάνοντασ υπ' όψιν τισ ςχετικζσ 

διατάξεισ του Μανονιςμοφ, το είδοσ τθσ απειλισ, τθ ςχετικι πλθροφόρθςθ και το 

υφιςτάμενο επίπεδο αςφάλειασ ςτα υπό ελλθνικι ςθμαία υπόχρεα πλοία, ςτισ λιμενικζσ 

εγκαταςτάςεισ τθσ Επικράτειασ και ςτουσ λιμζνεσ. 

- λαμβάνει (Μζντρο Αναφορϊν Υυμβάντων Αςφάλειασ) τουσ ςυναγερμοφσ αςφάλειασ από 

μθ νόμιμεσ ενζργειεσ πλοίων (ship security alert) και όλεσ τισ ςχετικζσ με τθν αςφάλεια 

αναφορζσ προβλθμάτων από πλοία, λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ, λιμζνεσ και εταιρείεσ και 

ενθμερϊνει τουσ Χπεφκυνουσ Αςφάλειασ για κάκε αλλαγι του επιπζδου αςφάλειασ. 

- εγκρίνει (Υυντονιςτικό Μζντρο) τισ μελζτεσ αξιολόγθςθσ και ςχεδίων αςφάλειασ λιμζνων 

και των ανακεωριςεων αυτϊν, κατόπιν ειςθγιςεωσ τθσ Αρχισ Αςφάλειασ. 

- Το Λιμεναρχείο εκδθλϊνει τθν παρουςία του ςε όλουσ τουσ χϊρουσ του Νιμζνα, με 

ςτελζχθ του και κατάλλθλα επιχειρθςιακά μζςα (πλωτά ςκάφθ, οχιματα, 

ραδιοεπικοινωνιακά μζςα, οπλιςμό κ.λ.π.) και ςυνεργαηόμενο με τισ άλλεσ Αρχζσ Αςφάλειασ 

και τουσ φορείσ λιμζνα, αςκεί κυρίωσ τισ αρμοδιότθτεσ: 

α) Αςτυνομεφει όλουσ τουσ χϊρουσ του Νιμζνα, λαμβάνοντασ τα κατά τθν κρίςθ του 

αναγκαία μζτρα για τθν τιρθςθ τθσ τάξθσ, τθ διαςφάλιςθ τθσ ευταξίασ και τθσ αςφαλείασ 

ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ. Ρμοίωσ, αςτυνομεφει και λαμβάνει μζτρα για τθ ρφκμιςθ τθσ 

κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθμάτων ςτουσ χϊρουσ Νιμζνα. 

β) Επιτθρεί τουσ αφικνοφμενουσ και αναχωροφντεσ επιβάτεσ και ελζγχει τα άτομα εκείνα τα 

οποία κα μποροφςαν να αποτελζςουν απειλι για τθν αςφάλεια του Νιμζνα. 

γ) Ζχει ςχεδιάςει υπθρεςιακό ςχζδιο για τθν πρόλθψθ ι τθν καταςτολι τρομοκρατικϊν 

ενεργειϊν, ι άλλων εκνόμων ενεργειϊν ςτουσ καλάςςιουσ και χερςαίουσ χϊρουσ του 

Νιμζνα. 

 

δ) Ζχει κακοριςμζνθ διαδικαςία για άμεςθ διακεςιμότθτα των αναγκαίων μζςων και 

προςωπικοφ για τον εντοπιςμό ι τθν εξουδετζρωςθ εκρθκτικϊν μθχανιςμϊν. 

ε) Ζχει κακοριςμζνθ διαδικαςία για άμεςθ διακεςιμότθτα του αναγκαίου προςωπικοφ για 

τθν διαχείριςθ κρίςεων ι τισ διαπραγματεφςεισ προσ απελευκζρωςθ τυχόν ομιρων. 
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ςτ) Ελζγχει τισ δραςτθριοποιοφμενεσ ςτουσ λιμζνα επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν 

αςφαλείασ και το προςωπικό τουσ, για τθν διαπίςτωςθ κατοχισ ι μθ των προβλεπομζνων, 

από το υφιςτάμενο νομικό κακεςτϊσ (2518/97, Απόφαςθ ΧΕΟΑΟΣ Αρικ 4434.1/02/08/27-

08-2008-ΦΕΜ 1877 Βϋ/12-9-08)αδειϊν. 

η) Υυλλζγει πλθροφορίεσ, κατά τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων του, που αφοροφν ςτθ 

διάπραξθ εκνόμων ενεργειϊν κατά ςτόχων καλάςςιων μεταφορϊν. 

θ) ενεργεί εναρμονιςμζνα με τα οριηόμενα ςτισ μελζτεσ Αξιολόγθςθσ και Υχεδίου Αςφάλειασ 

ΑΑΝ/ΥΑΝ και τισ οδθγίεσ τθσ Αρχισ Αςφάλειασ Νιμζνα  που αφοροφν ςτθν εφαρμογι των 

μζτρων και διαδικαςιϊν αςφαλείασ ζναντι απειλϊν ςκόπιμων παράνομων ενεργειϊν ςτο 

Νιμζνα, ωσ ορίηονται ςτα τρία επίπεδα. 

 

Η Αςτυνομικι Αρχι ςυνεργαηόμενθ με τισ άλλεσ Αρχζσ Αςφάλειασ και τουσ φορείσ Νιμζνα, 

αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ όπωσ περιγράφονται ςτο ν.δ. 444/70. 

 

Η Τελωνειακι Αρχι παρζχει τθ ςυνδρομι τθσ για τθ διενζργεια των απαιτοφμενων από τον 

Μανονιςμό 725/2004ΕΜ και τθν Ρδθγία 2005/65ΕΜ ελζγχων των διακινοφμενων μζςω των 

πλοίων, των λιμζνων και των  λιμενικϊν εγκαταςτάςεων φορτίων, εφοδίων και αποςκευϊν, 

ςτα πλαίςια των αρμοδιοτιτων τθσ, ωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 3 του Ο 2960/2001 (ΦΕΜ 

265 Αϋ- Εκνικόσ Φελωνειακόσ Μϊδικασ). 

 

Η Ρεριφερειακι Διοίκθςθ ( πρώθν Νομαρχιακι Αυτοδιοίκθςθ ) με το Γραφείο Σολιτικισ 

Σροςταςίασ και τθ Σολιτικι Υχεδίαςθ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ (Σ.Υ.Ε.Α.), μετά από αίτθμα του 

Φορζα διαχείριςθσ των χϊρων του Νιμζνα και με τθ παρακολοφκθςθ τθσ Αρχισ Αςφάλειασ 

Νιμζνα καταρτίηει και υποςτθρίηει ςχζδια αςφάλειασ του Νιμζνα (Υχζδια ζκτακτθσ ανάγκθσ 

ωσ αντιμετϊπιςθσ και μείωςθσ ςυνεπειϊν μεγάλθσ ζκρθξθσ ι πυρκαγιάσ ςε υποδομι του 

λιμζνα ι ςε πλοίο, βφκιςθ πλοίου κ.λ.π.). 

 

Η Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία κατόπιν αιτιςεωσ του ΧΑΝ ι τθσ Αρχισ Αςφάλειασ Νιμζνα και 

όποτε απαιτείται επιλαμβάνεται: 

 Υε κάκε ζκτακτο περιςτατικό εκδιλωςθσ πυρκαγιάσ. 

 Υυνδράμει με τισ ειδικζσ δυνάμεισ τθσ ςτθν ζρευνα και διάςωςθ κινδυνευόντων ατόμων. 

 Υυμμετζχει με το απαραίτθτο προςωπικό και εξοπλιςμό τθσ, ςτισ ζρευνεσ εντοπιςμοφ 

τοποκζτθςθσ εκρθκτικϊν μθχανιςμϊν. 

 Υυμμετζχει με το απαραίτθτο προςωπικό και εξοπλιςμό τθσ, ςτισ ζρευνεσ εντοπιςμοφ και 

απομάκρυνςθσ επικίνδυνων χθμικϊν ι βιολογικϊν ουςιϊν. 
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Οι Ρρώτεσ Βοικειεσ – Νοςοκομεία ενθμερϊνονται με ευκφνθ του ΧΑΝ ι τθσ Αρχισ 

Αςφάλειασ Νιμζνα και τίκενται ςε κατάςταςθ ετοιμότθτασ προκειμζνου να επιλθφκοφν. 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΤΕΛΗ ISPS  

Επιβολι ανταποδοτικοφ τζλουσ αςφαλείασ επί επιβατϊν κρουαηιεροπλοίων , φορτθγϊν  

ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΦΟΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗ 

ΚΩΔΙΚΑ ISPS  

 

 

 

 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΦΟΕΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗ ΚΩΔΙΚΑ ISPS\ 

 Ο.Λ. Α.Ε. 

Α/Α ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ 
ΕΥΩ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

1 ΑΝΕΠΑΟΔΤΡΧΣΡΝΘ 3.200.000 

2 ΒΡΝΡΥ 700.000 

3 ΕΝΕΧΥΙΟΑ 500.000 

4 ΘΓΡΧΞΕΟΙΦΥΑ 1.895.000 

5 ΝΑΧΤΙΡ 377.064 

6 Ο.ΕΧΒΡΙΑΥ 262.000 

Λ.Τ. 

Α/Α     ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΣΕ ΕΥΩ 
ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

1  ΗΑΜΧΟΘΡΧ 14.000 

 

Δ. Λ.Τ. 
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Α/Α      ΔΗΜΟΤΙΚΟ    ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ 

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΣΕ ΕΥΩ 
ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

1  ΑΒΔΘΤΩΟ 301.550 

2 ΑΓΙΡΧ ΟΙΜΡΝΑΡΧ 900.000 

3 ΑΟΑΦΡΝΙΜΘΥ ΞΑΟΘΥ 712.065 

4 ΓΑΝΑΠΙΔΙΡΧ 400.000 

5 Ι.Σ. ΞΕΥΡΝΡΓΓΙΡΧ 82.000 

6 ΙΡΧ 20.455 

7 ΜΑΝΧΞΟΡΧ 750.000 

8 ΜΕΦΑΝΝΘΟΙΑΥ-ΙΘΑΜΘΥ 1.700.000 

9 ΜΡΤΙΟΘΙΩΟ 95.000 

10 ΜΧΘΘΤΩΟ 100.000 

11 ΜΩ 285.000 

12 ΝΕΥΒΡΧ 762,165 

13 ΞΘΝΡΧ - 

14 ΞΧΜΡΟΡΧ 600.000 

15 ΟΑΧΣΝΙΡΧ 165.010 

16 ΟΡΦΙΑΥ ΔΩΔΕΜΑΟΘΥΡΧ 1.970.000 

17 ΣΑΤΡΧ-ΑΟΦΙΣΑΤΡΧ 650.000 

18 ΣΑΦΞΡΧ 2.000.000 

19 ΣΤΕΒΕΗΑΥ 47.650 

20 ΣΧΝΡΧ 200.000 

21 ΣΧΤΓΡΧ 712.550 

23 ΤΕΘΧΞΟΡΧ 110.000 

24 ΥΑΞΡΧ 2.976.300 

25 ΥΘΦΕΙΑΥ 650.000 

26 ΥΙΜΧΩΟΙΩΟ 47.000 

27 ΥΣΕΦΥΕΥ 102.400 

28 ΦΘΟΡΧ-ΑΟΔΤΡΧ 165.000 

29 ΧΔΤΑΥ 150.000 

30 ΧΙΡΧ 950.000 

 

Ρ ανωτζρω πίνακασ μασ δείχνει τισ ανάγκεσ εφαρμογισ του κϊδικα ISPS από τουσ 

υπόχρεουσ φορείσ .(ςτοιχεία ΓΓΝΝΣΟΕ) 

ΙΥΦΡΤΙΜΡ  
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 Φο Δθμοτικό Νιμενικό Σάτμου τον Απρίλιο του 2014 ξεκινά τθν εφαρμογι του ISPS ςτισ 

λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ Υκάλασ Σάτμου, Νακκίου Νζρου και Αγίασ Ξαρίνασ Νζρου με τθν 

πρόςλθψθ Χπεφκυνου Αςφαλείασ Νιμενικϊν Εγκαταςτάςεων (ΧΑΝΕ) κακϊσ και προςωπικοφ 

αςφαλείασ  (security)  με ετιςιο κόςτοσ αμοιβισ το ποςό των 140.000,00 ευρϊ ενϊ τα 

ετιςια ζςοδα του από το τζλοσ των επιβατϊν κρουαηιερόπλοιων και τα τζλθ προςόρμιςθσ 

και ελλιμενιςμοφ προςεγγίηουν το ποςό των 70.000,00 ευρϊ   

Φο Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Ξονεμβαςίασ με απόφαςθ του δεν ανανεϊνει τθ ςφμβαςθ με 

τθν εταιρεία φφλαξθσ μζτρων αςφαλείασ διότι το κόςτοσ εφαρμογισ είναι αρκετά υψθλό 

περίπου 17.000 ευρϊ  των μζτρων αςφαλείασ ςτισ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ Ξονεμβαςίασ 

(περιςταςιακισ εξυπθρζτθςθσ για τα κρουαηιερόπλοια ) κακϊσ και ςτισ λιμενικζσ 

εγκαταςτάςεισ Οεάπολθσ – Σαλαιοκάςτρου , για τα πλοία διεκνϊν πλόων που 

αγκυροβολοφν ςτον όρμο  των Βατικϊν, και ζχουν επαφι με τθν λιμενικι εγκατάςταςθ 

(παραλαβι τροφοεφοδίων, αλλαγζσ πλθρωμάτων, επικεωριςεισ κ.λ.π.)  

 

Φο Νιμενικό Φαμείο Χανίων προκθρφςςει για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ του 

απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ εφαρμογισ του ISPS  (θλεκτρονικά ςυςτιματα , φυλάκια, 

λογιςμικό , κάμερεσ, καλωδιϊςεισ, φορθτζσ περιφράξεισ τφπου τηζρςευ, κλπ.) διεκνι 

διαγωνιςμό φψουσ 1.025.697,00 ευρϊ με ΦΣΑ , μζςω ΕΥΣΑ . Ενϊ ο διαγωνιςμόσ για τθν 

φφλαξθ φψουσ 73.800,00 ευρϊ απζβθ άγονοσ για δεφτερθ φορά, και ο οποίοσ 

επαναλιφκθκε  . 

Φο Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Θιρασ και το Δθμοτικό Νιμενικό Φαμείο Ο. Δωδεκανιςου με 

αποφάςεισ των Διοικθτικϊν Υυμβουλίων αποφαςίηουν τθν επιβολι τζλουσ 1,00 ευρϊ ανά 

επιβάτθ οι οποίεσ όμωσ κρίνονται άκυρεσ από τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ λόγω μθ 

ζγκυρου βαςικοφ νομοκετιματοσ.  

Θ Υυντονιςτικι Αρχι (ΔΕΔΑΣΝΕ) του Χπουργείου Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Σολιτικισ 

απευκφνει επιςτολι προσ τθν ΓΓΝΝΣΟΕ και τθν αρμόδια υπθρεςία ελζγχου των φορζων 

διοίκθςθσ και εκμετάλλευςθσ λιμζνων Διεφκυνςθ Νιμενικισ Σολιτικισ (ΔΝΣ) μετά τθν 

εφαρμογι  και του Ο. 3622/2007 περίπου 12 ζτθ από τθν θμερομθνία ςυμμόρφωςθσ 

πλιρωσ με τισ απαιτιςεισ του Μανονιςμοφ 725/2004 επειδι εξακολουκοφν και υφίςτανται 

προβλιματα ςτθν εφαρμογι τθσ εν λόγω νομοκεςίασ από τισ δθμόςιεσ χαρακτιρα λιμενικζσ 

εγκαταςτάςεισ οι οποίεσ προφανϊσ δεν διακζτουν τουσ απαιτοφμενουσ πόρουσ και μζςα 

όπωσ ο νόμοσ απαιτεί,  να εξεταςτεί θ  δυνατότθτα κακϊσ και θ ςκοπιμότθτα κακιζρωςθσ 

ειδικοφ ανταποδοτικοφ τζλουσ .  

Υτισ  16-6-2016  εκδίδεται θ Μοινι Χπουργικι Απόφαςθ Χπουργοφ Ρικονομικϊν και 

Χπουργοφ Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Σολιτικισ με ΑΔΑ  ΩΧΗ4653ΣΩ-9ΤΑ και κζμα << 

Μακοριςμόσ ανταποδοτικϊν τελϊν για τθν παροχι υπθρεςιϊν ενίςχυςθσ τθσ αςφάλειασ 

πλοίων, λιμενικϊν εγκαταςτάςεων και λιμζνων >>  για τα Δθμοτικά και Νιμενικά Φαμεία με 

ςκοπό τθν χρζωςθ ςε επιβάτεσ και πλοία με απαραίτθτθ προχπόκεςθ τθν φπαρξθ 

βεβαίωςθσ τθσ οικείασ Νιμενικισ  Αρχισ  για το εγκεκριμζνο Υχζδιο Αςφαλείασ Νιμενικισ 

Εγκατάςταςθσ . 
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Υε αντίκεςθ οι Ρργανιςμοί Νιμζνων ωσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ  μετά από απόφαςθ των 

Διοικθτικϊν τουσ Υυμβουλίων αποφαςίηουν τισ χρεϊςεισ των τιμολογίων τουσ αναφορικά με 

το τζλοσ του ISPS . Ρ Ρργανιςμόσ Νιμζνοσ Μζρκυρασ ζχει ψθφίςει ςε ςυνεδρίαςθ του 

Διοικθτικοφ Υυμβουλίου για τα τζλθ και λοιπά δικαιϊματα που αφοροφν λιμενεργαςίεσ που 

παρζχονται από αυτόν και εκδόκθκε θ Μοινι Χπουργικι Απόφαςθ των Χπουργϊν 

Ρικονομικϊν και Οαυτιλίασ ςτο ΦΕΜ 1882Βϋ/2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΣΙΝΡΓΡΥ – ΥΧΞΣΕΤΑΥΞΑΦΑ  

Υυμπεραςματικά μετά τθν ψιφιςθ τθσ  κοινοτικισ νομοκεςίασ (Μανονιςμόσ και Ρδθγία) τα 

κράτθ – μζλθ: 

-κακόριςαν τα όρια των λιμενικϊν εγκαταςτάςεων και των λιμζνων τουσ για τθν εφαρμογι 

τθσ κοινοτικισ νομοκεςίασ. 

- διαςφαλίςαν   τθν εκπόνθςθ των ενδεδειγμζνων αξιολογιςεων αςφάλειασ πλοίων, 

λιμενικϊν εγκαταςτάςεων και λιμζνων, ωσ και ςχεδίων αςφάλειασ πλοίων, λιμενικϊν 

εγκαταςτάςεων και λιμζνων.  

-κακόριςαν  και γνωςτοποίθςαν  το επίπεδο αςφάλειασ που χρθςιμοποιοφν ωσ και τισ 

ςχετικζσ μεταβολζσ του. 

-δεδομζνου του μεγάλου αρικμοφ των εμπλεκομζνων εκνικϊν φορζων ςτθν εφαρμογι των 

μζτρων αςφάλειασ, ορίςκθκε μια ενιαία αρμόδια αρχι, θ οποία είναι υπεφκυνθ για τον 

ςυντονιςμό και τον ζλεγχο τθσ εφαρμογισ των μζτρων αςφάλειασ ςτισ καλάςςιεσ 
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μεταφορζσ, ωσ επίςθσ και αρχι αςφάλειασ λιμζνα για κάκε λιμζνα, ι για ομάδα λιμζνων. Ρι 

δθμόςιεσ αυτζσ αρχζσ  είναι αρμόδιεσ για τον κατά τα δζοντα ςυντονιςμό, εποπτεία και 

ζλεγχο τθσ εφαρμογισ των διαδικαςιϊν και μζτρων αςφάλειασ που προβλζπει θ κοινοτικι 

νομοκεςία, ωσ και για τον προςδιοριςμό και τθν εφαρμογι μζτρων αςφάλειασ ςε κάκε 

υπόχρεο λιμζνα, αντίςτοιχα. 

-κακορίςκθκε θ ανάγκθ διοριςμοφ υπευκφνου αςφάλειασ πλοίου, διαχειρίςτριασ εταιρείασ 

του, λιμενικισ εγκατάςταςθσ και λιμζνα, προκειμζνου να διαςφαλίηεται δεόντωσ θ 

εκπόνθςθ, θ επικαιροποίθςθ και θ εφαρμογι αξιολογιςεων και ςχεδίων αςφάλειασ για 

κάκε υπόχρεο πλοίο, υπόχρεα λιμενικι εγκατάςταςθ και υπόχρεο λιμζνα, αντίςτοιχα.  

-κακόριςαν ελάχιςτεσ απαιτιςεισ όςον αφορά αξιολογιςεισ και ςχζδια αςφάλειασ. 

-κακόριςαν εκνικά ςυντονιςτικά κζντρα για τθν παροχι των αναγκαίων πλθροφοριϊν προσ 

τα υπόλοιπα κράτθ και προσ τθν Επιτροπι. 

-ζλαβαν τα κατάλλθλα μζτρα για τθν προςταςία των πλθροφοριϊν που υπόκεινται ςε 

απαιτιςεισ εμπιςτευτικότθτασ, ςφμφωνα με τθ ςχετικι εκνικι νομοκεςία τουσ. Φο 

προςωπικό που διενεργεί ελζγχουσ αςφάλειασ ι χειρίηεται εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ 

ςχετιηόμενεσ με τθν αναφερόμενθ ςτθ παροφςα κοινοτικι νομοκεςία, πρζπει να ζχει τον 

κατάλλθλο βακμό διαβάκμιςθσ από το κράτοσ- μζλοσ τθσ εκνικότθτασ του ςυγκεκριμζνου 

προςωπικοφ.  

-κεςπίςτθκαν αποτελεςματικζσ, αναλογικζσ και αποτρεπτικζσ κυρϊςεισ ςχετικά με 

παραβάςεισ τθσ ςχετικισ κοινοτικισ νομοκεςίασ.  

-λόγω τθσ ζλλειψθσ πόρων υιοκετικθκε τζλοσ ςτισ δθμόςιεσ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ με 

προχποκζςεισ   

 

 

 

 

 

 


