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ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

Εισαγωγή

Ο παρών Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας Τουριστικού Καταφυγίου συντάχθηκε σε
συμπλήρωση του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων (Τ/9803/16-0903/Β/ΦΕΚ1323), ο οποίος δίδεται στο Παράρτημα Ζ.

Ορισμοί


Τουριστικό Καταφύγιο (Τ.Κ.): όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του Ν. 4276/2014.



Φορέας: ο φορέας Διαχείρισης, Δήμος Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου.



Θαλάσσια, Χερσαία Ζώνη Τουριστικού Καταφυγίου: όπως ορίζονται στο άρθρο 29
του Ν. 2160/93 και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 159 του Ν. 4070/2012.

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

1.

Ο παρών Ειδικός Κανονισμός εφαρμόζεται στη χερσαία και θαλάσσια ζώνη του
Τουριστικού Καταφυγίου στα Καμένα Βούρλα Ν. Φθιώτιδας, όπως αυτός χωροθετήθηκε
με την υπ’ αριθμ. Τ/1267/4-10-1996 Απόφαση του Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ
931Β’/9.10.96),

τροποποιήθηκε

με

την

Απόφαση

Τ/1981/27-4-1998

(ΦΕΚ

451Β’/12.5.1998), και μετατράπηκε από Τουριστικός Λιμένας σε Τουριστικό Καταφύγιο
με την Απόφαση 20042 του Υπουργείου Τουρισμού (ΦΕΚ 336/23.10.2014). Οι
συντεταγμένες του λιμένος αναλυτικά δίδονται στους παρακάτω πίνακες (σύστημα
αναφοράς ΕΓΣΑ ’87).
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ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ
Α/Α

Χ

Υ

Ο

394313.00

4292952.10

Α

394323.89

4292948.05

10

394327.83

4292954.52

8''

394333.22

4292966.56

34'

394326.93

4292968.25

Β'

394330.30

4292983.14

Β

394332.19

4292982.49

9

394339.24

4292980.01

35'

394344.57

4292991.89

3

394378.04

4293034.70

2

394372.90

4293010.96

1

394414.79

4293038.90

5

394412.28

4293040.53

4

394410.86

4293050.49

4'

394410.54

4293065.13

Γ

394411.07

4293071.12

Δ

394413.93

4293100.64

Ε

394410.46

4293109.61

Ζ

394393.83

4293106.52

Η

394393.83

4293112.38

Θ

394373.67

4293097.65

Ι

394377.62

4293094.01

Κ

394377.50

4293092.96

Λ

394398.66

4293073.03

Μ

394348.35

4293019.21

Ν

394338.54

4299991.70

Ξ

394329.05

4292994.94
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ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΖΩΝΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ
Α/Α

Χ

Υ

Β1

394300.89

4292960.57

Β2

394314.26

4292955.40

Ξ

394329.05

4292994.94

Ν

394338.54

4299991.70

Μ

394348.35

4293019.21

Λ

394398.66

4293073.03

Κ

394377.50

4293092.96

Β3

394362.33

4293076.71

Β4

394323.55

4293066.26

Β5

394305.84

4293047.82

Β6

394306.55

4292994.21

Β7

394300.56

4292994.09

Για το τουριστικό καταφύγιο δίδονται:

2.

Περιγραφή

Εμβαδόν Χερσαίας
Ζώνης

Εμβαδόν Θαλάσσιας
Ζώνης

Λιμένας

3.660,79 μ2

5.399,74 μ2

Οι καθ’ οιονδήποτε τρόπο συναλλασσόμενοι ή κυκλοφορούντες στη ζώνη του Τ.Κ.
οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες και τις υποδείξεις του προσωπικού του Φορέα
Διαχείρισης και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες και εντολές των αρμοδίων οργάνων.

Άρθρο 2
Παρεχόμενες Υπηρεσίες – Εξυπηρετήσεις

Στο Τ.Κ. στα Καμένα Βούρλα Ν. Φθιώτιδας, πέραν των καθοριζομένων στο Γενικό Κανονισμό
Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων, που θεσπίσθηκε µε την αρ. Τ/9803/05-09-03 (ΦΕΚ
1323Β’/16.09.2003) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας
(ΦΕΚ Β’ 1323), παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες και εξυπηρετήσεις, όπως αναφέρονται
και στην αρχική χωροθέτηση του τουριστικού λιμένα:
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1.

Ελλιμενισμός σκαφών

2.

Μόνιμα αγκυροβόλια

3.

Γλίστρα για ανέλκυση και καθέλκυση σκαφών

4.

Παροχή νερού και ρεύματος

5.

Ανεφοδιασμός σκαφών με βυτιοφόρο όχημα

6.

Φορητές αντλίες συλλογής ελαιωδών καταλοίπων σκαφών, λυμάτων κ.λπ. και
μεταφορά τους με βυτιοφόρα εκτός του λιμένος

7.

Βοηθητικά υλικά για καταπολέμηση της ρύπανσης

8.

Συλλογή και τελική διάθεση απορριμμάτων

9.

Γραφείο Διοίκησης, Η/Μ εγκαταστάσεις, χώροι υγιεινής

10.

Φυλάκιο εισόδου

11.

Χερσαία φύλαξη σκαφών

12.

Εξυπηρέτηση χρηστών λιμένος

13.

Κάθε άλλο που θα βοηθήσει στην άνετη διαβίωση στον χώρο του λιμένα

14.

Χώροι στάθμευσης οχημάτων

15.

Χερσαία απόθεση σκαφών.
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Άρθρο 3
Φορέας Διαχείρισης - Διοίκηση - Οργάνωση και Στελέχωση Υπηρεσιών

1.

Φορέας διαχείρισης του Τ.Κ. στα Καμένα Βούρλα Ν. Φθιώτιδας είναι ο Δήμος Μώλου –
Αγ. Κωνσταντίνου.

2.

Η Γενική Διεύθυνση του Τ.Κ. έχει όλες τις αρμοδιότητες διοίκησης και εποπτείας του
λιμένος, όπως αυτές καθορίζονται και με τις ειδικότερες αποφάσεις του Δ.Σ. της.
Η οργάνωση των Υπηρεσιών είναι η εξής:


Υπηρεσία Διοίκησης Λιμένος και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (Harbour Master)



Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης (Technical Manager)

2.1. H Υπηρεσία Διοίκησης Λιμένος και Λιμενικών Εγκαταστάσεων συγκροτείται από:
o

Το Τμήμα Ασφαλείας Λιμένος και Εγκαταστάσεων

o

Το Γραφείο Υποδοχής – Γραμματείας

o

Το Λογιστήριο (Υπηρεσία Οικονομικής Εκμετάλλευσης)

o

Το Γραφείο Κίνησης Λιμένος και Αγκυροβολίας

o

Το Τμήμα Παροχών και Διευκολύνσεων Λιμένος

o

Την Υπηρεσία Καθαριότητας – Υγιεινής, και

o

Τα Συνεργεία συντήρησης των υπαίθριων χώρων, γηπέδων και κηπο-τεχνικών
εργασιών.

Αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης του Τουριστικού Καταφυγίου
Ο Διευθυντής του Τ.Κ. έχει την ευθύνη λειτουργίας και εκμετάλλευσης του λιμένος, των
λιμενικών εγκαταστάσεων και των παρεχομένων υπηρεσιών τεχνικής ή άλλης
υποστήριξης, με όλες τις αρμοδιότητες διοίκησης, συντονισμού και εποπτείας των
τμημάτων, γραφείων και υπηρεσιών της Διεύθυνσης. Ορισμένες από τις προηγούμενες
αρμοδιότητες μπορούν να τεθούν υπό την άμεση εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης,
μετά από σχετική απόφαση του Γενικού Διευθυντού.
Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού είναι ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης.
Αναλυτικότερα:
(α)

Εκπροσωπεί το φορέα διαχείρισης του Τ.Κ.
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(β)

Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας
Τουριστικών Λιμένων (Γ.Κ.Λ.Τ.Λ.) και του παρόντος Ειδικού Κανονισμού.

(γ)

Έχει τη γενική ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του Τ.Κ. και για την παροχή
των πάσης φύσεως υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων του προηγούμενου
άρθρου.

(δ)

Προΐσταται

των

υπηρεσιών

οικονομικής

εκμετάλλευσης,

παροχής

εξυπηρετήσεων, καθαριότητας, τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης και
έχει την ευθύνη για κάθε ενέργεια ή παράλειψη.
(ε)

Ανακοινώνει στη Λιμενική Αρχή Αγ. Κωνσταντίνου κάθε παράβαση των
διατάξεων των άρθρων 4, 5, 7 και 8 του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας
Τουριστικών Λιμένων.

(στ)

Έχει την ευθύνη κατάρτισης Εγχειριδίου Εσωτερικής Λειτουργίας του Τ.Κ. (βλ.
Παράρτημα Δ) µε οδηγίες προς το προσωπικό για την άσκηση των
καθηκόντων του.

(ζ)

3.

Μεριμνά για την εφαρμογή του Κώδικα I.S.P.S. (βλ. Παράρτημα Ε).

Η Υπηρεσία Διοίκησης Λιμένος
Της Υπηρεσίας Διοίκησης Λιμένος προΐσταται ο Διευθυντής Λιμένος και Λιμενικών
Εγκαταστάσεων (Harbour Master), ο οποίος έχει την αρμοδιότητα της εκμετάλλευσης
του λιμένος, του καθορισμού και της διάθεσης των θέσεων για τον ελλιμενισμό των
σκαφών ή και την παραμονή τους στην ξηρά. Έχει την εποπτεία του προσωπικού όλων
των τμημάτων, γραφείων και υπηρεσιών του λιμένος, εκτός του τμήματος Τεχνικής
Υποστήριξης και του αντίστοιχου προσωπικού του οποίου υπεύθυνος είναι ο Τεχνικός
Διευθυντής του Τ.Κ.

4.

Το Τμήμα Ασφαλείας Λιμένος και Εγκαταστάσεων
Το Τμήμα Ασφαλείας Λιμένος είναι αρμόδιο για την φύλαξη των εγκαταστάσεων και του
εξοπλισμού του Τ.Κ., των περιουσιακών στοιχείων των πελατών, την τήρηση της τάξης
στην “ζώνη λιμένος”, και την εποπτεία τήρησης των κανόνων ασφαλείας από τους
κυκλοφορούντες και συναλλασσόμενους στην “ζώνη λιμένος” πελάτες και επισκέπτες.
Αναλυτικότερα:
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o Γνωστοποιεί και παρέχει οδηγίες με πρόσφορα μέσα και τρόπους στους
εργαζόμενους, χρήστες, πελάτες και επισκέπτες για τα διατιθέμενα στους χώρους
μέσα για πυρόσβεση, πρόληψη ρυπάνσεων, διάσωση στην ξηρά και θάλασσα,
ενεργοποίηση των συστημάτων συναγερμού και αναγγελιών, κ.λπ.
o Το Τμήμα Ασφαλείας είναι επίσης αρμόδιο για την συνδρομή στην αντιμετώπιση
ειδικών και εκτάκτων περιστατικών και την παροχή Α’ Βοηθειών, όπως και για την
εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ασφαλείας και οργάνωσης και την
συγκρότηση των μονίμων και εναλλασσόμενων ομάδων επέμβασης, καταστολής
φωτιάς ή και διάσωσης.

5.

Το Γραφείο Υποδοχής και Γραμματείας
Η κύρια αρμοδιότητα του γραφείου, εκτός της γραμματειακής υποστήριξης των
τμημάτων της Διεύθυνσης του Τ.Κ., είναι η υποδοχή και η διευκόλυνση των πελατών,
ιδιοκτητών σκαφών, κυβερνητών και εκπροσώπων τους, για τον ελλιμενισμό και την
χρησιμοποίηση των εγκαταστάσεων του Τ.Κ. Είναι υπεύθυνο για την παροχή των
απαραίτητων πληροφοριών για την παραμονή ή αναχώρηση των σκαφών, τον έλεγχο
και διεκπεραίωση των ναυτιλιακών εγγράφων και διατυπώσεων, τη σύνταξη και
υπογραφή των συμβολαίων μίσθωσης θέσεων ελλιμενισμού ή παραμονής στην ξηρά,
την παροχή τουριστικών πληροφοριών, διαμονής κ.λπ.

6.

Το Λογιστήριο Τουριστικού Καταφυγίου (Οικονομική Υπηρεσία)
Είναι αρμόδιο για την χρέωση και είσπραξη των πάσης φύσεως προσόδων του λιμένος
από την μίσθωση και διάθεση θέσεων για ελλιμενισμό σκαφών, παραμονή στην ξηρά,
στάθμευση τροχοφόρων και τρέιλερς, από τους εφοδιασμούς, παροχής διευκολύνσεων
λιμένος και την εκκαθάριση και είσπραξη των δαπανών και άλλων χρεώσεων από την
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεφώνου και ύδατος, ενοικίαση χερσαίων χώρων κ.λπ.
Οι λογαριασμοί για την τεχνική υποστήριξη και συντήρηση των σκαφών εκκαθαρίζονται
στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης.
Γενικά:
(α)

Έχει την ευθύνη για την εν γένει οικονομική διαχείριση του Τ.Κ., π.χ. τη
σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού και ισολογισμού, την εκπόνηση
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μελετών βιωσιμότητας, κόστους οφέλους, την καταβολή του οφειλόμενου
στο Δημόσιο ανταλλάγματος, τη μισθοδοσία του προσωπικού του
Τουριστικού Λιμένα, την είσπραξη των μισθωμάτων, κ.λπ.
(β)

Έχει την ευθύνη για την τήρηση του εγκεκριμένου, κατά τα προβλεπόμενα
στην παρ. 5 του άρθρου 38 του Ν.3105/03, τιμολογίου ελλιμενισμού και των
λοιπών παρεχομένων προς τα σκάφη υπηρεσιών.

(γ)

Εκδίδει και τηρεί τα νόμιμα και προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις
φορολογικά στοιχεία και βιβλία για την είσπραξη των ως άνω εγκεκριμένων
τελών).

7.

Το Γραφείο Κίνησης Λιμένος
Είναι αρμόδιο και βοηθά την Γενική Διεύθυνση για την τήρηση της εφαρμογής του
κανονισμού του Τ.Κ. που αφορά την προσόρμιση, τους χειρισμούς, τον ελλιμενισμό, την
αγκυροβολία, την διάθεση των θέσεων ελλιμενισμού στον προβλήτα και τα
κρηπιδώματα, ή την παραμονή των σκαφών στην ξηρά.
Η φροντίδα για την παροχή βοηθείας στα δεσίματα των σκαφών κατά την προσόρμιση
ή την διαδικασία αναχώρησης, ανήκει στο Γραφείο Κίνησης, το οποίο και συντονίζει το
αντίστοιχο προσωπικό λιμένος στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Ο συντονισμός και η εποπτεία των παρεχόμενων υπηρεσιών στα σκάφη στις θέσεις
ελλιμενισμού τους, είναι στις αρμοδιότητες του Γραφείου Κίνησης, όπως και η
παρακολούθηση της κίνησης του λιμένος και των μεταβολών καθ’ όλο το 24ωρο.

8.

Η Υπηρεσία Παροχών και Διευκολύνσεων Λιμένος
Είναι αρμόδια για την κάλυψη των ζητουμένων αναγκών των σκαφών, τους
εφοδιασμούς, την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεφωνικών συνδέσεων και νερού,
την διάθεση – μίσθωση εργατικού και υπηρετικού προσωπικού για την καθημερινή,
περιοδική ή έκτακτη καθαριότητα των σκαφών, την διάθεση των χώρων φύλαξης
εξοπλισμού ή άλλων αντικειμένων των σκαφών και ό,τι άλλο χρειάζονται τα σκάφη κατά
την παραμονή τους στο Τ.Κ.
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Αναλυτικότερα:
(α)

Μεριμνά για την παροχή των πάσης φύσεως υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων
(π.χ. ηλεκτροδότηση, υδροδότηση, πετρέλευση), όπως αναφέρονται στο
Άρθρο 2 του παρόντος Κανονισμού, πλην εκείνων που εμπίπτουν στην
αρμοδιότητα των Υπηρεσιών Οικονομικής Εκμετάλλευσης, Καθαριότητας,
Τεχνικής Υποστήριξης και Συντήρησης.

(β)

Μεριμνά για την ασφάλεια, φύλαξη και προστασία των σκαφών είτε µε χρήση
ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας είτε µε εξειδικευμένο προσωπικό
ασφαλείας (security).

(γ)

Μεριμνά για την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 5, 7 και 8 του Γενικού
Κανονισμού Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων και ενημερώνει άμεσα τη
Γενική Διεύθυνση για κάθε παράβαση που διαπιστώνει.

(δ)

Καταρτίζει και εισηγείται στη Γενική Διεύθυνση πλήρες και εφαρμόσιμο
Σχέδιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και προστασία των εγκαταστάσεων
του Τ.Κ., των ατόμων, των σκαφών και των οχημάτων που βρίσκονται στη
ζώνη του από έκτακτα περιστατικά, όπως έκρηξη, πυρκαγιά, ακραία καιρικά
φαινόμενα, κ.λπ. και μεριμνά για τη γνωστοποίησή του στο προσωπικό και
τους χρήστες (βλ. Παράρτημα Α).

(ε)

Μεριμνά για τη διευκόλυνση των Ατόμων Μειωμένης Κινητικότητας τόσο
στους χώρους υγιεινής όσο και στους λοιπούς χώρους του Τ.Κ.

(στ)

Παρέχει στους χρήστες γενικότερες διευκολύνσεις και πληροφορίες, που
αφορούν, π.χ. στα περιβαλλοντικά και πολιτιστικά δρώμενα και αξιοθέατα της
ευρύτερης περιοχής, τις μετακινήσεις από και προς τον Τ.Κ., κ.λπ.

(ζ)

Μεριμνά για τον ασφαλή είσπλου - έκπλου όπως και την πρόσδεση των
σκαφών σε συγκεκριμένη θέση ελλιμενισμού µε εξειδικευμένο άτομο σε
βοηθητική λέμβο.

(η)

9.

Μεριμνά για την εφαρμογή της Πυροσβεστικής Διάταξης (Παράρτημα ΣΤ).

Η Υπηρεσία Καθαριότητας και Υγιεινής
Φροντίζει για την καθαριότητα της θαλάσσιας και χερσαίας ζώνης του Τ.Κ., την
αποκομιδή των απορριμμάτων από όλους τους χώρους, προβλήτες και κρηπιδώματα,
την καθαριότητα του περιβάλλοντος χώρου και της ακτής, των ρείθρων και δρόμων
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περιφερειακά του λιμένα, όπως επίσης και των κτιρίων διοίκησης, των κοινόχρηστων
χώρων υγιεινής του προσωπικού των πελατών.
Είναι υπεύθυνη επίσης για το καθάρισμα των υαλοπινάκων όλων των εγκαταστάσεων
του Τ.Κ., την απολύμανση των κάδων και χώρων συγκέντρωσης απορριμμάτων, δικτύων
λυμάτων, των γραφείων και χώρων υγιεινής.
Αναλυτικότερα:
(α)

Μεριμνά για:
i.

την καθημερινή καθαριότητα των χερσαίων χώρων, των πάσης φύσεως
εγκαταστάσεων χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του Τ.Κ. και φροντίζει για την
καλή λειτουργία των μέσων και υλικών καθαριότητας.

ii.

την καθημερινή και μέχρι την 20η ώρα, αποκομιδή των απορριμμάτων
(ανακυκλώσιμων ή µη), την περισυλλογή κάθε είδους άχρηστων αντικειμένων
και την εναπόθεσή τους σε ειδικό χώρο μέχρι την απομάκρυνσή τους
(προσδιορίζεται).

(β)

Μεριμνά για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του Γενικού
Κανονισμού Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων και ενημερώνει τη Γενική
Διεύθυνση του λιμένος για κάθε παράβαση που διαπιστώνει, υποβάλλοντας
σχετικές προτάσεις.

(γ)

Καταρτίζει συμβατό µε το Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης και ειδικότερα το
Τοπικό Σχέδιο της Λιμενικής Αρχής Αγ. Κωνσταντίνου «Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης»
(Contigency Plan) για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιστατικών ρύπανσης
της θάλασσας και των ακτών (βλ. Παράρτημα Γ).

(δ)

Μεριμνά για την περισυλλογή και διάθεση των επικινδύνων τοξικών αποβλήτων
(π.χ. μπαταρίες, υφαλοχρώματα, συσσωρευτές), των ελαιωδών καταλοίπων
καθώς και των βιολογικών καταλοίπων σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις.

(ε)

Καταρτίζει Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης πετρελαιοειδών καταλοίπων
χρησιμοποιημένων λιπαντελαίων και απορριμμάτων, καθώς και επικινδύνων
αποβλήτων.

(στ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση του εξοπλισμού πρόληψης και καταπολέμησης
της ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή (πλωτά φράγματα,
απορροφητικά υλικά, κ.λπ.) που υποδείχθηκαν από τη Λιμενική Αρχή Αγ.
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Κωνσταντίνου και μπορεί να ενοικιάσει κατάλληλο πλωτό µέσο για τη χρήση του
εξοπλισμού πρόληψης και καταπολέμησης ρύπανσης (τοποθέτηση πλωτού
φράγματος, κ.λπ.).
(ζ)

Σε περίπτωση περιστατικού ρύπανσης, ενημερώνει άμεσα και µε κάθε
πρόσφορο µέσο τη Γενική Διεύθυνση και τη Λιμενική Αρχή Αγ. Κωνσταντίνου και
εκτελεί τις οδηγίες Ι εντολές της Λιμενικής Αρχής για την αντιμετώπισή του.

10. Το Συνεργείο Συντήρησης Υπαίθριων Χώρων
Είναι αρμόδιο για την συντήρηση των υπαίθριων χώρων και γηπέδων, την εκτέλεση
όλων των οικοδομικών εργασιών συντήρησης και επισκευής, των τεχνικών και
κηπουρικών εργασιών, την συντήρηση των περιφράξεων και φρακτών, των πινακίδων
σημάτων και κατεύθυνσης των δρόμων κυκλοφορίας τροχοφόρων, την συντήρηση του
εξοπλισμού της θάλασσας – ρεμέτζων προβλητών, φρεατίων, πρόσδεσης κ.λπ. εκτός των
ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών εργασιών, αρμοδιότητας του Τεχνικού
Τμήματος του Τ.Κ.

11. Η Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης και Συντήρησης
Ασχολείται µε κάθε είδους εργασίες επισκευής και συντήρησης τόσο των λιμενικών και
χερσαίων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του Τ.Κ. όσο και των σκαφών.
Για την εύρυθμη λειτουργία του Τ.Κ. θα χρησιμοποιηθούν ένας εργοδηγός και μία
καθαρίστρια. Θα τοποθετηθούν δε κάδοι σε σημεία που έχουν υποδειχθεί από την
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και του Περιβαλλοντικούς Όρους του Λιμένος.

ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Δ.Σ.

Γενικός Διευθυντής

Τμήμα
Ποιοτικού
Ελέγχου

Γραμματεία
Διευθυντής Τ.Κ.

Διεύθυνση Εμπορική Οικονομική

Διοίκηση Λιμένος
Harbour Master

Τμήμα
Ασφαλείας

Τμήμα
Συντήρησης
Χώρων

Υπηρεσία
Καθαριότητας Υγιεινής

Τμήμα οργανογράμματος Τουριστικού Καταφυγίου Καμένων Βούρλων

Υποδομή
Γραμματεία

Σύμβουλοι:
• Νομικός
• Τεχνικός
• Δημοσίων Σχέσεων

Τμήμα Τεχνικής
Υποστήριξης
Technical Manager

Λογιστήριο

Γραφείο
Κίνησης

Τμήμα
Παροχών

Άρθρο 4
Μεγέθη - Κατηγορίες Σκαφών

Ο συνολικός αριθμός των σκαφών που μπορούν να ελλιμενιστούν ταυτόχρονα στο Τ.Κ. στα
Καμένα Βούρλα Ν. Φθιώτιδας ανέρχονται σε 78 μόνιμα.
Ο συνολικός αυτός αριθμός για τα μόνιμα σκάφη κατανέμεται ως ακολούθως:
(α) Αριθμός σκαφών μήκους έως 7 μέτρων: πενήντα επτά (57)
(β) Αριθμός σκαφών από 7 έως 10 μέτρα:

δέκα (10)

(γ) Αριθμός σκαφών από 10 έως 12 μέτρα: έξι (6)
(δ) Αριθμός σκαφών από 12 έως 14 μέτρα: πέντε (5)
Τα διερχόμενα σκάφη είναι μεγέθους από 8 μ. έως 20 μ. Διερχόμενα θεωρούνται τα σκάφη
που εξυπηρετούν τουρίστες για άλλες περιοχές.
Επίσης, είναι δυνατόν να διαχειμασθούν 18 σκάφη στην ξηρά.
Η κατανομή μηχανοκινήτων και ιστιοφόρων είναι 70% μηχανοκίνητα και 30% ιστιοφόρα.
Επίσης, τα περισσότερα είναι ιδιωτικά σκάφη αναψυχής. Το βύθισμα των σκαφών δεν
υπερβαίνει τα 3 μ.

Άρθρο 5
Επιτρεπόμενη Ταχύτητα - Χώροι Ελλιμενισμού Σκαφών

1.

Η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα εισόδου - εξόδου των σκαφών είναι 5 κόμβοι.

2.

Ως χώροι ελλιμενισμού των σκαφών ορίζονται στο συνημμένο σχήμα:
(α)

Για τα σκάφη μήκους έως 7 μέτρων οι µε αριθμούς 1 έως 54 και 76 έως 78
θέσεις.

3.

(β)

Για τα σκάφη μήκους 7 έως 10 μέτρων οι µε αριθμούς 66 έως 75 θέσεις.

(γ)

Για σκάφη μήκους 10 έως 12 μέτρων οι θέσεις 60 έως 65 του Τ.Κ.

(δ)

Για σκάφη μήκους 12 έως 14 μέτρων οι θέσεις 55 έως 59 του Τ.Κ.

Από την Υπηρεσία παροχής εξυπηρετήσεων, μετά από συνεννόηση µε την Γενική
Διεύθυνση του Τ.Κ., μπορεί να εγκρίνεται ο ελλιμενισμός σκάφους συγκεκριμένης
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κατηγορίας σε θέσεις ελλιμενισμού σκαφών άλλης κατηγορίας, αν δεν υφίστανται
αιτήσεις ελλιμενισμού σκαφών της κατηγορίας αυτής.
4.

Τα σκάφη εισέρχονται και εξέρχονται πλέοντας ήρεμα και δεν επιτρέπεται να
επιδίδονται σε αγώνες με άλλα σκάφη ή να παρενοχλούν άλλα σκάφη.

Άρθρο 6
Διάθεση Θέσεων Ελλιμενισμού – Δικαίωμα Ελλιμενισμού

Όπως φαίνεται και στα σχετικά ΦΕΚ της χωροθέτησης (βλ. Παράρτημα Η) τα 78 σκάφη
πρυμνοδετούνται και αγκυρώνονται χρησιμοποιώντας ρεμέτζα, ενώ ένα σκάφος
πλαγιοδετεί στο Ο.Τ. 3 (βόρειο άκρο). Ιδιαίτερα ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του
Γ.Κ.Λ.Τ.Λ. και η διάθεση της θέσης θα γίνει ύστερα από σχετική αίτηση προς την Διαχείριση
του Λιμένος. Ο Δήμος Μώλου - Αγ. Κωνσταντίνου θα δώσει εγγράφως την έγκρισή της για
τον ελλιμενισμό του σκάφους, αφού εξετάσει όλα τα αναγκαία έγγραφα (κυρίως
ασφαλιστήριο, ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.).
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.
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
καταφυγίου Καμένων Βούρλων, 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.
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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
καταφυγίου και εφόσον ο Πελάτης καταβάλλει πλήρως όλες τις οφειλές του προς τον φορέα
του τουριστικού καταφυγίου.
Ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την Διεύθυνση του τουριστικού καταφυγίου
για την πρόθεση του να παραμείνει ή όχι το σκάφος στις εγκαταστάσεις του τουριστικού
καταφυγίου, τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου ελλιμενισμού
του. Σε κάθε περίπτωση η Διεύθυνση του τουριστικού καταφυγίου 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 καταφυγίου, κατ’ ουδένα τρόπο δύναται να θεμελιώσει
παράταση του δικαιώματος ελλιμενισμού.
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 καταφυγίου
για την παράταση ή όχι της παραμονής του Σκάφους, δια του παρόντος, ο Πελάτης δηλώνει
ρητά ότι παρέχει προς τον φορέα διαχείρισης του καταφυγίου 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
Τα αρμόδια όργανα της Διεύθυνσης του τουριστικού καταφυγίου, διατηρούν κάθε δικαίωμα
να ικανοποιήσουν ή μη το αίτημα κάθε ενδιαφερομένου για τον ελλιμενισμό σκάφους στο
τουριστικό καταφύγιο 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.
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 καταφυγίου.
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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.
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
καταφυγίου. Το σκάφος αυτό υποχρεούται να αποχωρήσει εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση
πριν την επιστροφή του σκάφους που απουσιάζει.
Δεν επιτρέπεται στους Πελάτες του τουριστικού καταφυγίου 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.
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.
Η διεύθυνση του τουριστικού καταφυγίου 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.
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.
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Άρθρο 7
Σύστημα αγκυροβολίας

Η αγκυροβολία στο Τ.Κ. επιτρέπεται, ωστόσο οι Κυβερνήτες των σκαφών που ελλιμενίζονται
σε αυτόν υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τα υπάρχοντα αγκυροβόλια / ρεμέντζα όπου είναι
δυνατόν.
Όποιοι εισέρχονται με τα σκάφη τους στην θαλάσσια ζώνη του Τ.Κ., οφείλουν να
γνωστοποιούν στο Τ.Κ. τα χαρακτηριστικά στοιχεία του σκάφους τους με κάθε πρόσφορο
μέσο για αναγνώριση από το προσωπικό λιμένος και να αναμένουν οδηγίες για την άδεια
εισόδου στα αγκυροβόλια – θέσεις του Τ.Κ. Τα σκάφη που δεν έχουν μισθωμένη θέση, ούτε
φιλοξενούνται ήδη, κατά την πρώτη άφιξή τους συμπληρώνουν τα παραδιδόμενα σ’ αυτούς
έντυπα και την αίτηση ελλιμενισμού. Εφόσον συμφωνηθεί η μίσθωση θέσης, προσδένουν
στο χώρο που θα τους υποδειχθεί από το προσωπικό λιμένος του Τ.Κ.
Σε όλες τις περιπτώσεις, τα σκάφη προσδένονται στις θέσεις που τους παραχωρούνται από
το Τ.Κ. για ελλιμενισμό, από τους κατόχους – κυβερνήτες και, εάν είναι απαραίτητο,
σύμφωνα με τις υποδείξεις του προσωπικού του Τ.Κ. Οι κάτοχοι πρέπει να διαθέτουν όλα τα
απαραίτητα ρεμέτζα – σχοινιά και παραβλήματα και να φροντίζουν έτσι ώστε το σκάφος να
είναι πάντοτε σωστά δεμένο στην θέση του. Οι κάτοχοι πρέπει να ελέγχουν την ασφάλεια
και την κατάσταση των σχοινιών – ρεμέτζων – πρυμνησίων και να αντικαθιστούν αυτά όταν
είναι φθαρμένα.
Το προσωπικό του Τ.Κ. έχει δικαίωμα να επιθεωρεί τον τρόπο που είναι δεμένο το σκάφος ή
άλλες ενέργειες αυτού και δύναται να προβαίνει σε υποδείξεις στους κατόχους – κυβερνήτες
για την λήψη υπ’ αυτών ασφαλέστερων μέτρων, υπαγορευμένων από την ναυτική εμπειρία
και τέχνη.
Οι κάτοχοι – κυβερνήτες θα πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε όλα τα
σερνάμενα σχοινιά, μαντάρια, σκότες, σημαίες και επισείοντες να μην προκαλούν θορύβους
και γενικά ηχορύπανση που δυνατόν να ενοχλεί τους επιβαίνοντες στα γειτονικά σκάφη.
Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η παρεμπόδιση των διαύλων πλεύσης και κυκλοφορίας
των σκαφών προς ή από τα αγκυροβόλιά τους και η προσπέραση οποιουδήποτε
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εισερχόμενου ή εξερχόμενου σκάφους από άλλο σκάφος μέσα στο περιθώριο διαύλου –
διαύλων της εισόδου ή της εξόδου του Τ.Κ.
Δεν επιτρέπεται η κάθετος προς τον νοητό άξονα της εισόδου του Τ.Κ. ή και τους διαύλους
προσέγγισης προς το Τ.Κ., πλεύση κανενός σκάφους, όπως επίσης η αγκυροβολία και
παραμονή τους σε απόσταση μικρότερη από 200 μέτρα περιμετρικά από το ακρότατο όριο
προς την ανοικτή θάλασσα, των λιμενικών εγκαταστάσεων του Τ.Κ.
Τα σκάφη που εισέρχονται στην θαλάσσια ζώνη του Τ.Κ. για πρώτη φορά, οδηγούνται στην
ανάλογη θέση είτε με την παρουσία ή βοήθεια της λέμβου υπηρεσίας, είτε λαμβάνοντας
οδηγίες από τον σταθμό VHF του Τ.Κ.
Η εγκατάλειψη από τα σκάφη των σχοινιών ή αλυσίδων ή άλλου εξοπλισμού του Τ.Κ.
καλωδίων και συσκευών ή άλλων εξαρτημάτων παροχών, κατά τον απόπλου, ή και κατά το
διάστημα ελλιμενισμού αυτών, συνεπάγεται την χρηματική επιβάρυνση των σκαφών με όλα
τα δημιουργούμενα έξοδα αντικατάστασης αυτών λόγω φθοράς ή απώλειάς τους.
Απαγορεύονται οι ιδιοκατασκευές επί των κρηπιδωμάτων ή προβλητών ή άλλους χώρους
του Τ.Κ. από τους κατόχους, αντιπροσώπους ή κυβερνήτες και πληρώματα των
ελλιμενιζόμενων σκαφών, για αποθήκευση μικροαντικειμένων, ναυτικών εργαλείων,
σχοινιών ή αλυσίδων, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Διεύθυνσης του Τ.Κ.

Άρθρο 8
Μέτρα ασφαλείας και προστασίας των σκαφών και των χρηστών του λιμένα

To T.K. Καμένων Βούρλων διαθέτει όλα τα μέσα, εξοπλισμούς, συστήματα και διαδικασίες,
όπως προβλέπονται από τις Διατάξεις των αρμόδιων Κρατικών Αρχών για τη φύλαξη και
προστασία των σκαφών και των εγκαταστάσεων του Λιμένα, τη πρόληψη και αντιμετώπιση
πυρκαγιών, εκρήξεων, ακραίων καιρικών φαινομένων, την αποτροπή και καταπολέμηση της
ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών ως και την διασφάλιση της καθαριότητας και
ευταξίας του T.K. Η Γενική Διεύθυνση έχει την ευθύνη για τη καλή λειτουργία και συντήρηση
των άνω μέσων, εξοπλισμών και συστημάτων, για την πιστή εφαρμογή των προβλεπόμενων
μέτρων και διαδικασιών και για την αποτελεσματική διεκπεραίωση όλων των
δραστηριοτήτων που ανάγονται στις άνω καταστάσεις.
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Ο χώρος του Τ.Κ. επιτηρείται σε 24ωρη βάση από το προσωπικό του Λιμένα ή/και από
ιδιωτική εταιρία στην οποία δύναται να ανατεθεί το έργο αυτό από την Διεύθυνση του
Λιμένα. Για την ασφάλεια της χερσαίας έκτασης του λιμένα υπάρχει περίφραξη σε όλη την
περίμετρο αυτής, 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 Τ.Κ. 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.
Το Τ.Κ. διαθέτει Ειδικό Σχέδιο πρόληψης και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών,
θαλάσσια ρύπανση, πυρκαγιά, έκρηξη, ακραία καιρικά φαινόμενα κ.α. στο οποίο
περιγράφονται οι ακολουθούμενες στις περιπτώσεις αυτές διαδικασίες, οι ενέργειες που
απαιτείται να γίνουν από το προσωπικό του Τ.Κ. και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη
διάσωση προσώπων, υλικών αγαθών και σκαφών που βρίσκονται και κινούνται στη χερσαία
και θαλάσσια ζώνη του Τ.Κ.
Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών του Τ.Κ. προμηθεύει τους χρήστες των χερσαίων
εγκαταστάσεων και τους επιβαίνοντες των σκαφών με ενημερωτικό υλικό στην Ελληνική και
Αγγλική γλώσσα για τους τρόπους που πρέπει να αντιδράσουν σε περίπτωση επέλευσης
τέτοιου περιστατικού.
Σε εμφανή και κατάλληλα σημεία του Τ.Κ. αναρτώνται κατανοητές πινακίδες στην Ελληνική
και Αγγλική γλώσσα στις οποίες δίδονται άμεσες οδηγίες πως πρέπει να κινηθούν και τι
πρέπει να πράξουν οι χρήστες των εγκαταστάσεων, οι επιβαίνοντες των σκαφών και οι
επισκέπτες του Τουριστικού Καταφυγίου σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού.
Τα ελλιμενιζόμενα σκάφη και όποιος χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις της θαλάσσιας και
χερσαίας ζώνης του Τ.Κ. οφείλουν 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.
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Το Τ.Κ. διαθέτει Ειδικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για καταπολέμηση της ρύπανσης της
θάλασσας και των ακτών, το οποίο εφαρμόζει με την βοήθεια εξειδικευμένης Επιχείρησης
σε αυτά τα θέματα και σε κάθε περίπτωση σε συνεργασία με το γραφείο προστασίας
θαλάσσιου περιβάλλοντος της Λιμενικής Αρχής Αγ. Κωνσταντίνου.
Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών του T.K. προμηθεύει τους χρήστες των χερσαίων
εγκαταστάσεων και τους επιβαίνοντες των σκαφών με ενημερωτικό υλικό στην Ελληνική και
Αγγλική γλώσσα για τους τρόπους που πρέπει να ενεργούν για την αποτροπή και
καταπολέμησης της ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών από πετρέλαιο, πετρελαιοειδή
μείγματα, επιβλαβείς ουσίες ή μείγματα αυτών και πάσης φύσεως απόβλητα, λύματα και
απορρίμματα.
Σκάφη τα οποία δεν διαθέτουν δεξαμενές συγκράτησης λυμάτων ή συστήματα βιολογικού
καθαρισμού, είτε θα αποδέχονται να σφραγιστούν οι τουαλέτες και η κουζίνα τους είτε δεν
θα γίνονται δεκτά στον Τ.Κ. Καμένων Βούρλων.
Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η ρίψη στο θαλάσσιο και χερσαίο χώρο του T.K.
αντικειμένων και υγρών που μπορούν να προκαλέσουν πάσης φύσεως ρύπανση. Επίσης δεν
επιτρέπεται η χρήση χημικών και καθαριστικών υλικών πέρα από τα εγκεκριμένα από τη
Διεύθυνση του Τ.Κ., τα οποία καλύπτουν τα απαιτούμενα περιβαλλοντικά πρότυπα.
Απαγορεύεται η εκκένωση των κοιτών και των δεξαμενών λυμάτων των σκαφών εντός της
θαλάσσιας ζώνης του Τ.Κ. και σε περίμετρο δώδεκα (12) ναυτικών μιλίων από αυτόν.
Ο Τ.Κ. διαθέτει ειδικό χώρο συγκέντρωσης σεντινόνερων και χρησιμοποιημένων λιπαντικών,
στον οποίο οι πλοιοκτήτες, κυβερνήτες και πληρώματα των σκαφών υποχρεούνται να
διοχετεύουν τα πετρελαιοειδή κατάλοιπα και λιπαντέλαια τους με την επίβλεψη της
Διεύθυνσης.
Κατά τη διάρκεια ελλιμενισμού τους τα σκάφη, πρέπει να διατηρούν τα απορρίμματα τους
σε ερμητικά κλειστά δοχεία ή σάκους από συνθετική ύλη, καλά ασφαλισμένους. Απόθεση
των απορριμμάτων γίνεται μόνον κατά τις ώρες και ημέρες που ορίζει η Διεύθυνση του Τ.Κ.
και μόνο στους ειδικά προς τούτο τοποθετημένους κλειστούς κάδους. Σε περίπτωση
μεγάλου όγκου απορριμμάτων θα πρέπει να προηγείται συνεννόηση με το Κέντρο
Εξυπηρέτησης Πελατών του T.K. Επίσης σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η άφεση των
απορριμμάτων πάσης φύσεως εκτός των κάδων ή και εντός των μικρών κάδων εξυπηρέτησης
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επισκεπτών, ενώ ειδικά απόβλητα θα πρέπει να μεταφέρονται στους ειδικούς χώρους οι
οποίοι έχουν προκαθοριστεί από την Διοίκηση του Τ.Κ.
Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόκληση ρύπανσης συνεπάγεται την άνευ ορίων κάλυψη
(αποζημίωση) των εξόδων απορρύπανσης ακολουθώντας τον εν ισχύ Τιμοκατάλογο του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑ), αλλά και την επιβολή αυστηρών
προστίμων από πλευράς και του Τ.Κ. και του Τοπικού Λιμεναρχείου, σύμφωνα με τις
ισχύουσες ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 9
Λοιπά Θέματα
9.1. Ευκολίες τουριστικού καταφυγίου
Μια ειδικά διαμορφωθείσα χερσαία έκταση εντός της ζώνης λιμένα – ανοικτοί χώροι – για
συντήρηση, ανέλκυση – επισκευή, ξεχειμώνιασμα των σκαφών, δύναται να εξυπηρετήσει 18
σκάφη σε θέσεις οριοθετημένες ανάλογα με το μέγεθός τους και θέσεις για φουσκωτά
σκάφη όλων των μεγεθών και τύπων.
Θέσεις (berths) ελλιμενισμού για σκάφη αναψυχής μεγαλύτερα των 20 μέτρων (60 πόδες
περίπου), διατίθενται μετά από συνεννόηση με την Διεύθυνση του Τ.Κ.
Για την παραχώρηση της χρήσης των θέσεων ελλιμενισμού ή της εναπόθεσης και παραμονής
των σκαφών στην ξηρά για έκτακτα, μικρά ή μεγάλα χρονικά διαστήματα, με συνεχείς ή και
μακροχρόνιες συμβάσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την τεχνική υποστήριξη προς τα
σκάφη και τις υπ’ αυτών χρήσεις των εγκαταστάσεων του T.K. στην ξηρά ή στην θάλασσα, η
Γενική Διεύθυνση εισπράττει από τους υπόχρεους ή χρήστες τα ανάλογα δικαιώματα,
μισθώματα και τέλη.
Τα πάσης φύσεως χρηματικά ανταλλάγματα, τα μισθώματα, τα τέλη και τα τιμολόγια του
Τ.Κ., για τις καταναλώσεις και παροχές ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου, υδροδότησης κ.λπ.
όπως και τα τέλη – μισθώματα για ελλιμενισμό και την τοποθέτηση και παραμονή των
σκαφών στην ξηρά, την τεχνική υποστήριξη, τις χρήσεις των εγκαταστάσεων, των
αυτοκινούμενων

ανυψωτικών

μηχανημάτων

και

άλλων

εξυπηρετήσεων,

όπως
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προβλέπονται και στην Απόφαση του Υπουργείο Τουρισμού, καθορίζονται ελεύθερα από το
Δ.Σ. ή από τους αναδόχους – εκμεταλλευτές προς τους οποίους το Δ.Σ. έχει παραχωρήσει με
σύμβαση ενοχικά της δικαιώματα.
Η ανέλκυση – καθέλκυση οποιουδήποτε σκάφους, η τεχνική υποστήριξη και η εκτέλεση των
πάσης φύσεως εργασιών, η χρήση κεκλιμένων επιπέδων και η μεταφορά στην χερσαία ζώνη
του Τ.Κ., γίνονται μόνον από την Διεύθυνση του Τ.Κ. ή από εξουσιοδοτημένα από αυτήν
συνεργεία.

9.2. Όροι για τα τιμολόγια τελών ελλιμενισμού σκαφών και παραμονής στην ξηρά
Τα τέλη ελλιμενισμού ή παραμονής στην ξηρά υπολογίζονται με βάση το μέγεθος των
σκαφών σε μέτρα ή αγγλικούς πόδες ολικού μήκους, την διάρκεια του ζητουμένου χρόνου
για την παραμονή τους στο χώρο του Τ.Κ., ή την διάρκεια μίσθωσης δικαιώματος
ελλιμενισμού σε ανάλογη θέση πρόσδεσης σκαφών στο λιμάνι.
Όπου αναφέρονται στα ναυτιλιακά και άλλα επίσημα έγγραφα των σκαφών υποδιαιρέσεις
μέτρων ή ποδών στο μήκος ή πλάτος, νοούνται οι αμέσως μικρότερες ακέραιες μονάδες
μέτρων/ποδών ολικού μήκους ή πλάτους του σκάφους, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στα
τιμολόγια του T.K., μετρουμένων από του ακροτάτου σημείου της πρύμνης (κοράκι – κορώνι),
συμπεριλαμβανομένων των προβόλων (μπαστουνιών), ή στον μέγιστο νομέα.
Για περιπτώσεις εφαρμογής τιμολογίων για διαστήματα μικρότερα του έτους, η “θερινή”
περίοδος ισχύει από 1 Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου και η “χειμερινή” από 1 Νοεμβρίου έως
31 Μαρτίου.
Ως πρώτη ημέρα για τον υπολογισμό της καταβολής τελών ελλιμενισμού ή της παραμονής
στην ξηρά, λαμβάνεται υπόψη το από του μεσονυκτίου αρχόμενο εικοσιτετράωρο μέσα στο
οποίο κατέπλευσε το σκάφος, ή τοποθετήθηκε στην χερσαία ζώνη του Τ.Κ. Τα προηγούμενα
εφαρμόζονται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν έχει συμφωνηθεί πριν τον κατάπλου του
σκάφους άλλη ημερομηνία έναρξης καταβολής μισθωμάτων ελλιμενισμού, όπως και στις
περιπτώσεις κατά τις οποίες τα μισθωτήρια συμβόλαια θέσεων ελλιμενισμού ή παραμονής
στην ξηρά έχουν ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης προγενέστερη του κατάπλου ή της
τοποθέτησης του σκάφους στο Τ.Κ.
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Ειδικοί όροι
Για πλαγιοδέτηση: επιβάρυνση 80% του τιμολογίου για πρυμνοδέτηση.
Σκάφη με περισσότερες από μία γάστρες ή άλλης τεχνολογίας που αλλάζει τις συμβατικές
σχέσεις μήκους – πλάτους, καταβάλλουν τέλη αυξημένα κατά 60%, όπου Β το μέγιστο πλάτος
και L το μέγιστο μήκος του σκάφους.
Ως μη συμβατικά σκάφη, θεωρούμε εκείνα τα σκάφη των οποίων ο λόγος B/L είναι από 0:30
έως 0:60, όπου Β το μέγιστο πλάτος και L το μέγιστο μήκος του σκάφους.
Ποσοστό 50% των τελών, δικαιωμάτων ή μισθωμάτων για τον ελλιμενισμό ή παραμονή στην
ξηρά προκαταβάλλεται.
Το Δ.Σ. του Τ.Κ. δύναται να μεταβάλλει το ποσοστό της προκαταβολής όποτε κρίνει τούτο
αναγκαίο.

9.3. Τιμολόγια
Τιμολόγια τελών ελλιμενισμού σε θέση με πρυμνοδέτηση
Όλα τα τιμολόγια επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%

Χρόνος παραμονής

€/πόδι

€/μέτρο

ετησίως
1 μήνα
μέχρι 1 εβδομάδα
24 ώρες
μέχρι 4 ώρες

Για μίσθωση θέσης με συμβόλαιο αορίστου χρόνου και μεγαλύτερου του έτους: κατόπιν
ειδικής συμφωνίας.
Για παραχώρηση της χρήσης θέσης με πολυετές συμβόλαιο: κατόπιν ειδικής συμφωνίας.
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Εναλλακτική πρόταση Α

Μέγεθος
σκαφών

ετησίως

μηνιαίως

εβδομαδιαίως

ημερησίως

Μέχρι 4
ώρες

ημερησίως

Μέχρι 4
ώρες

<6 μέτρα
6-7 μέτρα
7> μέτρα
κ.ο.κ.
Εναλλακτική πρόταση Β

Μέγεθος
σκαφών (μέτρα)

ετησίως

μηνιαίως

εβδομαδιαίως

8,00 x 2,75
8,00 x 3,50
10,00 x 3,25
10,75 x 3,15
κ.λπ.
15,00 x 4,50
κ.ο.κ.

Τιμολόγια ενοικίου για παραμονή στην ξηρά σε ανοικτούς χώρους (laid up on hard or laid
out)
Σύμφωνα με τον Τιμοκατάλογο της Εταιρείας.
Μετά από κάθε ανέλκυση, δωρεάν1 παραμονή στην ξηρά για διάστημα δύο (2) εβδομάδων.
Τιμοκατάλογος για διαστήματα μεγαλύτερα των 2 εβδομάδων: μήκος σκάφους
…………………… ημερησίως € …………………………….

Ειδικοί Όροι:
1. Για παραμονή μεγαλύτερη των πέντε (5) μηνών: έκπτωση 10% επί του ισχύοντος
τιμολογίου κ.λπ.
2. Για παραμονή στην ξηρά σε κλειστούς χώρους: κατόπιν ιδιαίτερης συμφωνίας
Τιμολόγια για στάθμευση αυτοκινήτων και τρέιλερς σε ανοικτούς χώρους ή στεγασμένους
χώρους: σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της Διεύθυνσης.

1

Αφορά όλα τα σκάφη εκτός των φουσκωτών, που έχουν ειδικά τιμολόγια.
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Το Τ.Κ. εκδίδει επίσης τιμοκαταλόγους για τις ακόλουθες διευκολύνσεις και
εξυπηρετήσεις:
Για την ενοικίαση τηλεφώνου διεθνούς επικοινωνίας και φαξ:
1. Οι κλήσεις για εσωτερική επικοινωνία με όλα τα συγκροτήματα του Τ.Κ. και
υπηρεσίες ή και όλα τα σκάφη γίνονται χωρίς χρέωση.
2. Οι τηλεφωνικές μονάδες και τα πάγια τέλη χρεώνονται σύμφωνα με τα τιμολόγια των
τουριστικών καταλυμάτων πολυτελείας.
Για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας 220/380 V και 12, 24 ή 42 V: οι χρεώσεις και τα πάγια
σύμφωνα με την κατανάλωση και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Για την παροχή και σύνδεση με το δίκτυο παροχής πόσιμου ύδατος: χρέωση με εφάπαξ ποσό
ετησίως ή σύμφωνα με την κατανάλωση και τα τιμολόγια του Τ.Κ.
Για όλες τις παροχές και συνδέσεις με τα δίκτυα προκαταβάλλεται χρηματική εγγύηση.
Για την παροχή και σύνδεση με το δίκτυο γλυκού νερού: σύμφωνα με το τιμολόγιο του Τ.Κ.
Για την σύνδεση με την κεντρική κεραία δορυφορικής λήψης ή κεραίας τοπικών τηλεοπτικών
σταθμών: €…………………….
Για την χρησιμοποίηση δύτη: €…………………….
Για την χρησιμοποίηση πλυντηρίου ιστίων και αιώρας: €…………………….
Για την μίσθωση με την ώρα βοηθητικής εργασίας και υπηρετικού προσωπικού:
…………………….
Για την εκκένωση των δεξαμενών καταλοίπων λυμάτων των σκαφών στην θέση ελλιμενισμού
τους: …………………….
Για την παραλαβή και απομάκρυνση μηχανελαίων και άλλων χρησιμοποιηθέντων
λιπαντικών: €…………………………….
Για την ενοικίαση αποθήκης για φύλαξη εξοπλισμού των σκαφών (άλμπουρα, πανιά,
δίκυκλα, θαλάσσια σκούτερς, ναυτικές μηχανές, ιστιοσανίδες, εξοπλισμός σκι κ.λπ.):
σύμφωνα με τα μηνιαία τιμολόγια, ετήσια ή και πολυετή συμβόλαια.

Όλοι οι πιο πάνω λογαριασμοί επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%.
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9.4. Ειδικές διατάξεις - κυρώσεις
Σκάφη που είναι τοποθετημένα στην ξηρά (LAID OUT), για να έχουν δικαίωμα ελλιμενισμού
στην θαλάσσια λεκάνη, καταβάλλουν τέλη ελλιμενισμού πέραν των καταβληθέντων για την
παραμονή τους στην ξηρά, εκτός εάν υπάρχει ιδιαίτερη συμφωνία μεταξύ των κατόχων και
της Γενικής Διεύθυνσης.
Η καθυστέρηση καταβολής τελών ελλιμενισμού ή εναπόθεσης στην ξηρά, συνεπάγεται
αυτοδικαίως την απώλεια κάθε δικαιώματος παραμονής του σκάφους στο T.K., παρέχεται
δε το δικαίωμα απομάκρυνσης τούτου από το Τ.Κ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του
Γενικού Κανονισμού Τουριστικών Λιμένων, που δίδεται στο Παράρτημα Ζ.

Άρθρο 10
Γνωστοποίηση Κανονισμών Λειτουργίας

Με μέριμνα του φορέα διαχείρισης επιδίδεται στον πλοιοκτήτη ή κυβερνήτη ή εκπρόσωπο
ή χρήστη κάθε σκάφους του οποίου εγκρίνεται ο ελλιμενισμός στο Τουριστικό Καταφύγιο
Καμένων Βούρλων αντίγραφο του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων
και του παρόντος Ειδικού Κανονισμού. Σε περίπτωση που το πρόσωπο της επίδοσης είναι
αλλοδαπός, οι ως άνω Κανονισμοί επιδίδονται μεταφρασμένοι στην αγγλική.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Σχέδιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και προστασία των εγκαταστάσεων του
Τουριστικού Καταφυγίου Καμένων Βούρλων Νομού Φθιώτιδας, των ατόμων, των
σκαφών και των οχημάτων που βρίσκονται στη ζώνη του από έκτακτα
περιστατικά.

Έκτακτα περιστατικά θεωρούνται η έκρηξη, πυρκαγιά, ακραία καιρικά φαινόμενα, κ.λπ. και
δίδονται αναλυτικά στο Σχέδιο Ασφαλείας και Έκτακτης Ανάγκης του Τ.Κ. Το παρόν σχέδιο
μεριμνά για τη γνωστοποίησή του στο προσωπικό και τους χρήστες, όπως προβλέπεται στο
Άρθρο 3.1 του Γ.Κ.Λ.Τ.Λ. (Υπηρεσία Παροχής Εξυπηρετήσεων).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης πετρελαιοειδών καταλοίπων,
χρησιμοποιημένων λιπαντελαίων και απορριμμάτων, καθώς και επικινδύνων
αποβλήτων

σύμφωνα µε το άρθρο 3, παρ. 6(ε) του παρόντος Κανονισμού και σύμφωνα µε τις απαιτήσεις
του Άρθρου 5 σε συνδυασμό µε το Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2000/59/ΕΚ του Συμβουλίου
της 27ης Νοεμβρίου 2000 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και την εφαρμογή της υπ' αρ. Κ.Υ.Α.
3418/07/2002 (Β' 712/2002) (« Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής
αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίων») καθώς της υπ' αρ. Υ.Α.
2122/30/2003 (Β '700/04.06.2003) «Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα µε αρ. 34
"Προϋποθέσεις και μέτρα ασφαλείας για την παραλαβή πετρελαιοειδών καταλοίπων από
πλοία" (Υπηρεσία Καθαριότητας).
Οι παραπάνω κανονισμοί δίδονται ελεύθερα στο διαδίκτυο και μπορούν να
χρησιμοποιηθούν στον παρόντα Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας Τουριστικού Καταφυγίου
Καμένων Βούρλων στο Ν. Φθιώτιδας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης

Το εγκεκριμένο συμβατό µε το Τοπικό Σχέδιο της Λιμενικής Αρχής «Σχέδιο Έκτακτης
Ανάγκης» (Contigency Plan) για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιστατικών ρύπανσης της
θάλασσας και των ακτών (Υπηρεσία Καθαριότητας).
Τα βασικά στοιχεία του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης είναι:


Αξιολόγηση της επικινδυνότητας



Στρατηγική αντιμετώπιση του συμβάντος



Ενέργειες που πρέπει να γίνουν



Κατάλογος πληροφοριών και δεδομένων

Συνημμένα, δίδεται το Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της ρύπανσης
και τα επίπεδα κινητοποίησης (ΦΕΚ 6 Α’ / 21.01.2002).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
Εγχειρίδιο Εσωτερικής Λειτουργίας του Τουριστικού Καταφυγίου Καμένων
Βούρλων Νομού Φθιώτιδας

Το Εγχειρίδιο Εσωτερικής Λειτουργίας του Τουριστικού Καταφυγίου Καμένων Βούρλων έχει
σχέση με το οργανόγραμμα της εταιρείας.
Βασική μέριμνα του εγχειριδίου είναι η παρουσίαση:
1. Των καθηκόντων όσων βρίσκονται στο Οργανόγραμμα
2. Της ιεραρχίας
3. Του τρόπου εσωτερικής επικοινωνίας (e-mails, τηλεφωνήματα κ.λπ.)
4. Του τρόπου οδηγιών προς το προσωπικό
i.

Τις καθημερινές

ii.

Τις ημέρες κρίσεων

iii.

Τις ημέρες που αργεί το Τ.Κ.

iv.

Τις ημέρες που επικρατούν κακές καιρικές συνθήκες

5. Της ροής εργασιών (ώρες διακοπής, άδειες κ.λπ.)
6. Των οδηγιών για τον σεβασμό των πελατών και των επισκεπτών τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
Κώδικας I.S.P.S.: Διεθνής Κώδικας για την Ασφάλεια των πλοίων και των
Λιμενικών εγκαταστάσεων από έκνομες ενέργειες.

Ο Κώδικας (που έχει ενσωματωθεί στην Εθνική Νομοθεσία µε το Π.Δ. 56/Α/47/2004) έχει
τεθεί σε ισχύ και προβλέπει, πέραν των άλλων, για τους λιμένες που εξυπηρετούν ορισμένες
κατηγορίες πλοίων που εκτελούν διεθνείς πλόες, την υποχρεωτική πιστοποίηση από 1η
Ιουλίου 2004 ότι είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι για να αντιμετωπίσουν έκνομες ενέργειες.
Επιπλέον, ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 725/2004 για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και
τις λιμενικές εγκαταστάσεις, θέτει ως υποχρεωτικά τμήματα του Μέρους Β του Κώδικα I.S.P.S.
και διευρύνει από 01-07-2005 το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα και στις
λιμενικές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν πλοία εσωτερικών πλόων κατηγορίας Α, ενώ από
1η Ιουλίου 2007 τα μέτρα θα εφαρμοστούν σε όλους τους λιμένες της χώρας, σύμφωνα µε
τα αποτελέσματα των μελετών που θα εκπονηθούν για το σκοπό αυτό. Οι φορείς διαχείρισης
των υπόχρεων λιμενικών εγκαταστάσεων για την εφαρμογή του Κώδικα οφείλουν να
αναθέσουν σε Αναγνωρισμένους Οργανισμούς Ασφαλείας (Α.Ο.Α.) την εκπόνηση μελέτης
Αξιολόγησης Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (Α.Α.Λ.Ε.) και Σχεδίου Ασφάλειας
Λιμενικής Εγκατάστασης (Σ.Α.Λ.Ε.), τα οποία στη συνέχεια οφείλουν να υλοποιήσουν (Γενική
Διεύθυνση).
Στο Διαδίκτυο υπάρχουν αναλυτικά όλα τα στοιχεία για τον Κώδικα I.S.P.S.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ
Πυροσβεστική Διάταξη 10/2002 (ΦΕΚ 844/8/08-07-2002)
(Υπηρεσία Παροχής Εξυπηρετήσεων)

Συνημμένα, δίδεται το ΦΕΚ που αφορά την λήψη μέτρων σε τουριστικούς λιμένες.

Άρθρο 2: ΔΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ


Όλα τα έργα του λιμένα είναι πυράντοχα, διότι αποτελούνται από άοπλο σκυρόδεμα



Ο φωτισμός ασφαλείας είναι επαρκής



Θα τοποθετηθεί σήμανση για την όδευση διαφυγής



Δεν υπάρχουν επικίνδυνοι χώροι.

Άρθρο 3: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Γενικά Μέτρα:

Συριγμός που δηλώνει έναρξης πυρκαγιάς (3 συριγμοί).
Ένας μακρόσυρτος σημαίνει λήξη πυρκαγιάς.

Όλα τα μέτρα που αναφέρονται πρέπει να ληφθούν.
Τα σχετικά πιστοποιητικά της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας θα ανανεώνονται σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην Άδεια Πυροπροστασίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ
Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων (ΦΕΚ 1323 Β’/ 16.9.2003)

Ο Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων δίνει τις γενικές διατάξεις που
διέπουν την λειτουργία Τουριστικών Λιμένων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η
ΦΕΚ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ
ΒΟΥΡΛΩΝ

1. ΦΕΚ 931 Β’ / 09.10.1996: Χωροθέτηση Τουριστικού Λιμένα στα Καμένα Βούρλα
2. ΦΕΚ 451 Β’ / 12.05.1998: Α’ Τροποποίηση Χωροθέτησης Τουριστικού Λιμένος
Καμένων Βούρλων
3. ΦΕΚ 336 / 23.10.2014: Μετατροπή του Τουριστικού Λιμένα στα Καμένα Βούρλα
Φθιώτιδας σε Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών

