
 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ  ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Άρθρο 1 

Όρια ισχύος κανονισµού 

1.Ο παρών Κανονισµός διέπει τον λιµένα Καλαµάτας που χωροθετήθηκε µε την υπ' 

αριθ. 34442/66 Απόφαση Νοµάρχη Μεσσηνίας και Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 513 

Β΄16-08-1966), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την υπ΄αριθ. 6882/21-05-1999 

απόφαση Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας  Πελοποννήσου (ΦΕΚ :΄539/19-07-

1999).Ο λιµένας Καλαµάτας, περιλαµβάνει τα πάσης φύσεως έργα και 

εγκαταστάσεις που βρίσκονται µέσα στη χωροθετηµένη ζώνη αυτού. 

2.Οι γεωγραφικές συντεταγµένες του λιµένα Καλαµάτας είναι: 

Ν 37 01΄13΄΄ Ε 022 07΄ 20΄΄. 

1.3 Τα όρια της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του λιµένα Καλαµάτας  

προσδιορίζονται στα τοπογραφικά διαγράµµατα των προαναφεροµένων 

Υπουργικών Αποφάσεων. 

 

Άρθρο 2 

Οργάνωση  Λιµένα Καλαµάτας 

2.1 Φορέας :ιαχείρισης και εκµετάλλευσης  του λιµένα Καλαµάτας  είναι το 

:ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Καλαµάτας. 

2.2  Ο Φορέας   έχει όλες τις αρµοδιότητες διοίκησης και εποπτείας του λιµένα 

Καλαµάτας  όπως αυτές καθορίζονται µε γενικές ή ειδικές αποφάσεις του 

:ιοικητικού Συµβουλίου. 

2.3  Ο φορέας  είναι αρµόδιος: 

α. Για την παραχώρηση δικαιώµατος ελλιµενισµού σε σκάφη και γενικότερα για 

κάθε συναφές θέµα που έχει σχέση µε το θαλάσσιο χώρο, κρηπιδώµατα και 

προβλήτες του λιµένα Καλαµάτας . 

β. Για την παραχώρηση των χερσαίων χώρων του λιµένα. 

γ. Για την παραχώρηση και εκµίσθωση των ακινήτων ιδιοκτησίας :.Λ.Τ.Κ. 

δ. Για την ασφάλεια, τήρηση της τάξης και καθαριότητας στο χερσαίο και θαλάσσιο 

χώρο του λιµένα Καλαµάτας , και γενικότερα για όλα τα µέτρα προστασίας του 

λιµένα από κάθε είδους κίνδυνο. 

2.4  Για την γενική οικονοµική διαχείριση του λιµένα Καλαµάτας , τη λογιστική 

απεικόνιση των οικονοµικών πράξεων (τήρηση βιβλίων, έκδοση τιµολογίων, 



εισπράξεις, πληρωµές κλπ.), την εποπτεία του προσωπικού καθώς και όλα τα 

θέµατα που αναφέρονται στις σχέσεις προσωπικού µε τον φορέα και τους 

ασφαλιστικούς οργανισµούς. 

Ο Φορέας  θα συµµορφώνεται µε την ισχύουσα Νοµοθεσία και τον Εσωτερικό 

Κανονισµό Λειτουργίας του :ηµοτικού  Λιµενικού Ταµείου Καλαµάτας και 

περιλαµβάνει όλες τις οδηγίες της :ιοίκησης προς το προσωπικό. 

Οι οδηγίες αυτές ελέγχονται, ως προς την εφαρµογή τους και ενηµερώνονται εφ' 

όσον παρίσταται ανάγκη. 

Άρθρο 3 

Είσπλους - Παραµονή - Έκπλους 

3.1 :υνατότητα ελλιµενισµού και χρήσης των εγκαταστάσεων του λιµένα έχουν 

σκάφη αναψυχής (επαγγελµατικά ή ιδιωτικά), αλιευτικά σκάφη (επαγγελµατικά ή 

ερασιτεχνικά) των οποίων το µήκος κυµαίνεται από 4,5 έως 80 µέτρα και το 

βύθισµα αυτών δεν υπερβαίνει τα 9 µέτρα. 

3.2 Με την υφιστάµενη κατανοµή των θέσεων ελλιµενισµού,  έχει προς το παρόν 

την δυνατότητα εξυπηρέτησης 260 σκαφών συνολικά. Ο φορέας του λιµένα  

διατηρεί το δικαίωµα µεταβολής της κατανοµής των θέσεων, προκειµένου να 

καλύψει τις εκάστοτε ανάγκες ελλιµενισµού σκαφών. 

3.3 Πριν την προσέγγιση στη θαλάσσια ζώνη του λιµένα τα σκάφη πρέπει να 

επικοινωνούν µε το γραφείο του λιµένα στο τηλέφωνο 27210 24362 – ΚΙΝ.6932 

759966 κιν.Προέδρου  που ορίζονται και θα αναρτώνται σε πινακίδες και στο VHF, 

δίαυλο 9, για να τους δοθεί άδεια εισόδου και να ακολουθούν τις οδηγίες του 

αρµόδιου προσωπικού για την ασφαλή κίνηση του σκάφους τους, στον εν λόγω 

λιµένα. 

3.4 :ικαίωµα µόνιµου ελλιµενισµού αποκτάται µόνο µετά από σχετικό αίτηµα του 

ιδιοκτήτη, πλοιάρχου ή νόµιµου εκπροσώπου του σκάφους και έγγραφη αποδοχή 

αυτού από τον Φορέα του λιµένα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις (ΦΕΚ Β΄ 

2032/2014 αρ.8122.1/29/2014 ΚΥΑ-:΄). 

3.5 Οι θέσεις θα είναι για πρυµνοδέτηση και πλαγιοδέτηση, οι οποίες θα διατίθενται 

κατά την διακριτική ευχέρεια του φορέα του λιµένα, ανάλογα µε τις διαστάσεις, 

τύπο, ανάγκες του σκάφους και την χρονική περίοδο ελλιµενισµού. 

3.6 Τα σκάφη  θα αγκυροβολούν και οι κυβερνήτες τους θα ακολουθούν τις οδηγίες 

του προσωπικού του λιµένα σχετικά µε την θέση και τον τρόπο πρόσδεσης στον  

Λιµένα. Ο Φορέας  έχει δικαίωµα κατά την απόλυτο κρίση του να αλλάξει τις θέσεις 

σύµφωνα µε τις ανάγκες. Απαγορεύεται η κατά βούληση αγκυροβολία, 

πρυµνοδέτηση ή πλαγιοδέτηση παντός σκάφους, καθώς και η κατάληψη 

οποιασδήποτε θέσης µέσα στον λιµένα εκτός από εκείνη που υποδεικνύει το 

αρµόδιο προσωπικό του λιµένα. 



3.7 Η µέγιστη ταχύτητα οποιουδήποτε σκάφους µέσα στη θαλάσσια ζώνη 

του λιµένα δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) κόµβους. 

3.8 Οι πλοίαρχοι των εισπλεόντων/εκπλεόντων στον/από τον λιµένα σκαφών 

οφείλουν να τηρούν πιστά τις διατάξεις του :ιεθνούς Κανονισµού Αποφυγής 

Συγκρούσεων και τους ισχύοντες κανόνες για την ασφαλή ναυσιπλοΐα. 

3.9 Απαγορεύεται η κάθετη προς την είσοδο του λιµένα πλεύση παραµονή η 

αγκυροβολία σκαφών, η µε οποιονδήποτε τρόπο παρεµπόδιση των διαύλων 

πλεύσης και κυκλοφορίας των σκαφών καθώς επίσης και η προσπέραση 

οποιουδήποτε εισερχόµενου ή εξερχόµενου σκάφους. 

3.10 Η πρόσδεση κάθε σκάφους σε θέση του λιµένα (πρυµνοδέτηση ή 

πλαγιοδέτηση) σύµφωνα πάντοτε µε τις οδηγίες του προσωπικού του λιµένα, όπως 

επίσης και οι χειρισµοί του εντός του λιµένα, ενεργούνται µε αποκλειστική ευθύνη 

του πλοιοκτήτη ή κυβερνήτη του σκάφους. 

3.11 Αµέσως µετά τον κατάπλου οι πλοιοκτήτες ή οι κυβερνήτες των εισπλεόντων 

στο λιµένα σκαφών οφείλουν να: 

α. Συµπληρώνουν τα έγγραφα που παραδίδονται σ' αυτούς, γνωστοποιούν στον 

φορέα του λιµένα τα πλήρη χαρακτηριστικά στοιχεία του σκάφους, επιδεικνύουν 

όλα τα σε ισχύ ναυτιλιακά έγγραφα του σκάφους (Έγγραφο Εθνικότητας, 

Πιστοποιητικό Καταµέτρησης, :ΕΚΠΑ και :ελτίο Κίνησης), το ασφαλιστήριο 

συµβόλαιο κάλυψης του σκάφους για αστική ευθύνη έναντι τρίτων αλλά και το 

αντίστοιχο για το ίδιο το σκάφος, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτήσει 

η :ιεύθυνση του λιµένα  και παραδίδουν αντίγραφα αυτών στο γραφείο του λιµένα. 

β. Ενηµερώνουν τον φορέα για τυχόν προβλήµατα, βλάβες ή ζηµιές που τυχόν έχει 

το σκάφος. 

γ. Ενηµερώνουν τον φορέα για τυχόν ανάγκες παράδοσης αποβλήτων. 

3.12 Τα ελλιµενιζόµενα υπό ελληνική σηµαία σκάφη πρέπει να είναι εφοδιασµένα 

µε τα απαραίτητα διαπιστωτικά έγγραφα των ελληνικών αρχών ή των αντιστοίχων 

αρχών του εξωτερικού εφ' όσον φέρουν ξένη σηµαία. 

3.13 Ο ιδιοκτήτης - πλοιοκτήτης, εκπρόσωπος ή πλοίαρχος κάθε σκάφους πρέπει 

να είναι σε θέση να επιδείξει ισχύον ασφαλιστήριο συµβόλαιο µε νόµιµη και 

αναγνωρισµένη ασφαλιστική εταιρεία το οποίο θα καλύπτει τους ασφαλιστικούς 

κινδύνους που πρέπει να καλύπτονται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, άλλως 

το σκάφος δεν γίνεται δεκτό για ελλιµενισµό. 

3.14 Όλα τα ελλιµενιζόµενα σκάφη πρέπει να βρίσκονται πάντα σε άριστη 

κατάσταση αξιοπλοΐας. :εν επιτρέπεται η είσοδος στη θαλάσσια ζώνη του  λιµένα 

σε σκάφη τα οποία δεν είναι αξιόπλοα και είναι πιθανόν να προξενήσουν ζηµιά σε 

άλλα σκάφη ή τις εγκαταστάσεις του λιµένα. 

3.15 Κατά την διάρκεια παραµονής τους στον λιµένα, όλα τα σκάφη πρέπει να είναι 



εφοδιασµένα µε όλα τα απαραίτητα εφόλκια και τα µέσα πυρόσβεσης, τους 

απαραίτητους φανούς ασφαλείας που χρησιµοποιούνται υποχρεωτικά στα 

αγκυροβόλια των πλοίων και κάθε άλλο προβλεπόµενο από τους οικείους 

κανονισµούς και διατάξεις όργανο, µέσο κλπ. 

3.16 Ο ιδιοκτήτης του σκάφους πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισµό για 

την ασφαλή αγκυροβολία και πρόσδεση και οφείλει να µεριµνά για την ασφαλή 

προσέγγιση και πρόσδεση του σκάφους του, για την οποία είναι αποκλειστικά 

υπεύθυνος, ενώ θα πρέπει να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέσο που υπαγορεύει η 

ναυτική τέχνη και εµπειρία στα πλαίσια του παρόντος κανονισµού. Επίσης, ο 

ιδιοκτήτης ή ο πλοίαρχος του σκάφους πρέπει να ελέγχει συνεχώς την καλή 

κατάσταση του εξοπλισµού πρόσδεσης και σε περίπτωση φθοράς να προβαίνει σε 

αντικατάσταση αυτού. 

3.17 Εκπρόσωπος του φορέα λιµένα  θα επιθεωρεί τον τρόπο πρόσδεσης του 

σκάφους και δύναται να προβαίνει σε υποδείξεις προς τους κατόχους - πλοιάρχους 

για την λήψη από αυτούς ασφαλέστερων µέτρων υπαγορευόµενων από την ναυτική 

εµπειρία και τέχνη. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των ανωτέρω προς τις 

υποδείξεις του προσωπικού, ο φορέας έχει το δικαίωµα να προβαίνει στις 

κατάλληλες ενέργειες για την λήψη µέτρων ασφαλείας του σκάφους και να 

επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη του (πχ ανέλκυση), µε τα τυχόν δηµιουργούµενα έξοδα τα 

οποία τον επιβαρύνουν ή ακόµη και να ανακληθεί η παραχώρηση θέσεως 

ελλιµενισµού του σκάφους. 

3.18 Ο ιδιοκτήτης, εκπρόσωπος ή κυβερνήτης κάθε σκάφους είναι υπεύθυνος για 

οποιαδήποτε υλική ή σωµατική βλάβη προκληθεί από το σκάφος ή µε υπαιτιότητα 

του σκάφους, συµπεριλαµβανοµένης και της αµέλειας στις εγκαταστάσεις, 

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

3.19 Οι χρήστες του λιµένα  οφείλουν να συµµορφώνονται µε τις εντολές ή 

υποδείξεις του φορέα του λιµένα Καλαµάτας που αφορούν στη λειτουργία του 

καθώς και µε τον παρόντα κανονισµό. 

3.20 Ο πλοίαρχος και η πλοιοκτησία αποδέχονται ότι µε την προσόρµιση του 

σκάφους επιτρέπεται η είσοδος σε αυτό του προσωπικού του Φορέα οποτεδήποτε 

εντός του 24ωρου, σε περίπτωση κινδύνου, έκτακτης ανάγκης ή αναγκαίας - 

µεθόρµισης. 

3.21 Ο φορέας µπορεί κατά την απόλυτη κρίση του να απαιτήσει την µεθόρµιση - 

µεταφορά οποιουδήποτε σκάφους σε άλλο σηµείο εντός ή και εκτός της εν λόγω 

Λιµενικής Εγκατάστασης εφ' όσον: 

α. Παρακωλύεται η λειτουργία και εκµετάλλευση του λιµένα. 

β. Πιθανολογείται πρόκληση ζηµιάς σε άλλο σκάφος, κίνδυνος ναυαγίου ή κίνδυνος 

πρόκλησης ρύπανσης. 

γ. Υπάρχει αυθαίρετη κατάληψη θέσης ελλιµενισµού. 



δ. Έχει ανακληθεί από τον Φορέα  του λιµένα η παραχώρηση θέσης ελλιµενισµού µε 

υπαιτιότητα του σκάφους. 

Εφ' όσον συντρέχει µία ή περισσότερες από τις προαναφερόµενες προϋποθέσεις, 

συντάσσεται πρακτικό από τον φορέα του  λιµένα µε το οποίο ορίζεται πενθήµερη 

προθεσµία από την κοινοποίηση για την µεθόρµιση - µεταφορά του σκάφους. 

Εφ' όσον συντρέχει η περίπτωση (β) της παρούσας παραγράφου ορίζεται τριήµερη 

προθεσµία. 

Με µέριµνα του φορέα διαχείρισης το πρακτικό κοινοποιείται µε απόδειξη στον 

πλοίαρχο ή στον πλοιοκτήτη του σκάφους, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή στον 

ορισθέντα στην σχετική δήλωση προς το λιµένα τοπικό αντιπρόσωπο ή αντίκλητο, 

στην δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας των. 

Αν τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι γνωστά, το πρακτικό επικολλάται σε εµφανές 

σηµείο του σκάφους. 

Το πρακτικό κοινοποιείται και στην οικεία Λιµενική Αρχή. 

Αν η ταχθείσα προθεσµία παρέλθει άπρακτος ο φορέας του λιµένα προχωρεί στην 

µεθόρµιση ή µεταφορά του σκάφους και βεβαιώνει σε βάρος του ιδιοκτήτη τα 

σχετικά έξοδα. Σε περίπτωση προβολής άρνησης δι’ οποιονδήποτε λόγο και µε 

οποιονδήποτε τρόπο, απαιτείται η συνδροµή της Λιµενικής Αρχής, σε θέµατα τάξης. 

Ο φορέας του λιµένα  δεν φέρει καµία ευθύνη, για ζηµιές που ενδεχοµένως 

προκληθούν κατά την ανέλκυση, µεταφορά, µεθόρµιση του σκάφους, ή την 

παραµονή του σε άλλο χώρο εντός ή εκτός του λιµένα. 

3.22 Προ του απόπλου σκάφους που ελλιµενίζεται στον λιµένα, πρέπει να 

ενηµερώνεται ο φορέας για την διάρκεια της απουσίας του σκάφους και για την 

προβλεπόµενη ηµεροµηνία επιστροφής του, ειδάλλως θεωρείται ότι το σκάφος 

αναχωρεί οριστικά και συνεπώς λήγει η συµφωνία ελλιµενισµού αυτοδίκαια, χωρίς 

περαιτέρω διατυπώσεις, µε υπαιτιότητα του σκάφους. 

3.23 Σε περίπτωση απουσίας σκάφους από την θέση του, ο φορέας του λιµένα 

Καλαµάτας έχει δικαίωµα να ελλιµενίσει στη θέση του κάποιο άλλο σκάφος. 

3.24 Σε περίπτωση οριστικής αναχώρησης σκάφους από το λιµένα πρέπει να 

ενηµερώνεται έγκαιρα ο φορέας  µε δήλωση του πλοιοκτήτη ή πλοιάρχου του 

σκάφους για την ηµεροµηνία αναχώρησης και ότι δεν επιθυµεί πλέον να 

ελλιµενίζεται στο λιµένα. 

Άρθρο 4 

Είσπραξη τελών 

4.1 Για τις παρεχόµενες ευκολίες και εξυπηρετήσεις προς τα ελλιµενιζόµενα σκάφη, 

ο φορέας του λιµένα Καλαµάτας εισπράττει από τους υπόχρεους τα ανάλογα τέλη 

ελλιµενισµού και άλλα δικαιώµατα παροχής νερού - ηλ. Ρεύµατος, παροχής χώρων 



υγιεινής, παροχής υπηρεσιών. 

4.2 Τα τέλη ελλιµενισµού καθορίζονται µε την αρ.8122.1/29/2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 

Β΄2032/25-07-2014)και οι λοιπές παροχές από το τιµολόγιο τελών του 

:.Λ.Τ.Καλαµάτας. 

4.3 Βοηθητικοί λέµβοι (πάκτωνες ή άλλα πλωτά µέσα) των ελλιµενιζόµενων 

σκαφών εφ' όσον βρίσκονται στον θαλάσσιο ή χερσαίο χώρο του τουριστικού 

λιµένα, επιβαρύνονται µε τα ανάλογα τέλη. 

4.4 Τέλη ανέλκυσης, καθέλκυσης ή άλλων τεχνικών εργασιών και υπηρεσιών 

ορίζονται στον τιµοκατάλογο του αντίστοιχου έτους. 

4.5 Υπόχρεος για την καταβολή των ανωτέρω τελών και δικαιωµάτων είναι ο 

πλοιοκτήτης ή ο νόµιµος εκπρόσωπος ή ο χρήστης του σκάφους ο οποίος ευθύνεται 

και εις ολόκληρο µε τον πλοιοκτήτη, ως πρωτοφειλέτης. 

4.6 Τα τέλη ελλιµενισµού των καταπλεόντων σκαφών προκαταβάλλονται µε τον 

κατάπλου του σκάφους και πρέπει να καλύπτουν την συµφωνηθείσα µε τον φορέα 

του λιµένα χρονική περίοδο. 

Ως πρώτη ηµέρα για τον υπολογισµό της καταβολής τελών ελλιµενισµού λαµβάνεται 

υπ' όψη το από του µεσονυκτίου αρχόµενο 24ωρο εντός του οποίου κατέπλευσε το 

σκάφος στον λιµένα. 

Σε περίπτωση απόπλου ή εγκατάλειψης για οποιονδήποτε λόγο της θέσης πριν από 

τον συµφωνηθέντα χρόνο, δεν υποχρεούται ο φορέας διαχείρισης του λιµένα να 

επιστρέψει προκαταβληθέντα τέλη. 

4.7 Ηµέρες απουσίας των σκαφών από τον λιµένα περιλαµβάνονται στη 

συµφωνηθείσα χρέωση αυτών για τον αντίστοιχο χρόνο παραµονής, προκειµένου 

τα σκάφη να διατηρούν το δικαίωµα ελλιµενισµού στο λιµένα. Η χρέωση των 

σκαφών αυτών διακόπτεται µόνο στη περίπτωση που ειδοποιηθεί εγγράφως ο 

φορέας του λιµένα από τον ιδιοκτήτη ή τον κυβερνήτη του σκάφους ότι δεν 

επιθυµούν τη διατήρηση του δικαιώµατος ελλιµενισµού από την εποµένη της ηµέρας 

υποβολής της πιο πάνω έγγραφης ειδοποίησης. 

4.8 Η καθυστέρηση καταβολής τελών ελλιµενισµού πέραν των 30 ηµερών 

συνεπάγεται αυτοδικαίως την απώλεια κάθε δικαιώµατος ελλιµενισµού του 

σκάφους, παρέχεται δε στον φορέα του λιµένα το δικαίωµα να αποµακρύνει τούτο 

από τον λιµένα χωρίς καµία απολύτως αξίωση του ιδιοκτήτη του σκάφους για 

αποζηµίωση. 

4.9 Σκάφη που αποπλέουν έστω και προσωρινά από τον  λιµένα θα πρέπει να 

έχουν εξοφλήσει όλες τις οφειλές απέναντι στον λιµένα τουλάχιστον µέχρι την 

ηµέρα απόπλου τους, διαφορετικά η µη εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών 

συνεπάγεται αυτοδικαίως την απώλεια κάθε δικαιώµατος περαιτέρω ελλιµενισµού 

του σκάφους και την επιβολή νόµιµων κυρώσεων. 



4.10 Σκάφη µε περισσότερες της µίας γάστρας (multi hulls) ή άλλες παρεµφερούς 

τεχνολογίας που αλλάζει τις συµβατικές σχέσεις µήκους - πλάτους, καταβάλλουν 

τέλη ελλιµενισµού µε επιβάρυνση όπως αναφέρεται στον Τιµοκατάλογο του λιµένα. 

Ως µη συµβατικά σκάφη στη σχέση µήκους - πλάτους θεωρούνται εκείνα τα σκάφη 

των οποίων ο λόγος µέγιστο πλάτος / µέγιστο µήκος του σκάφους, είναι 

µεγαλύτερος του 0,30 και µικρότερος του 0,38. 

4.11 Τα καταφεύγοντα στον λιµένα σκάφη, λόγω µηχανικής βλάβης, η οποία έχει 

αναφερθεί στις αρµόδιες Λιµενικές Αρχές, εφ' όσον ελλιµενίζονται για χρονικό 

διάστηµα όχι µεγαλύτερο του ενός έτους,  υποχρεούνται στην καταβολή ειδικών 

τελών ελλιµενισµού σύµφωνα µε την αρ.8122.1/29/2014 (ΦΕΚ Β΄2032/25-07-2014). 

4.12 Για την παραµονή οιουδήποτε σκάφους στον λιµένα απαιτείται άδεια του 

φορέα του λιµένα καθώς και η καταβολή αναλόγου τέλους ελλιµενισµού. Αν το 

σκάφος κατά το διάστηµα αυτό κάνει χρήση των παροχών του λιµένα (π.χ. 

κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος ή νερού, απόθεση απορριµµάτων κλπ) θα πρέπει 

να καταβάλλει το αντίστοιχο τίµηµα. 

4.13 Επαγγελµατικά σκάφη που καταπλέουν στον  λιµένα για ολιγόωρη παραµονή 

προκειµένου να αποβιβάσουν ή να επιβιβάσουν πελάτες ή κάνουν χρήση των 

εγκαταστάσεων του λιµένα, υποχρεούνται στην καταβολή ηµερήσιου τέλους 

ελλιµενισµού. 

4.14 Ο Φορέας διαχείρισης  οφείλει να έχει  εγγραφή στην αρµόδια :ΟΥ και  να 

χορηγεί αποδείξεις ή τιµολόγια στους χρήστες του λιµένα για  υπηρεσίες, τέλη 

ελλιµενισµού κλπ. 

 

Άρθρο 5 

Υπηρεσίες - Παροχές 

5.1 Στο λιµένα Καλαµάτας παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες που ανακοινώνει ο 

Φορέας  του Λιµένα: 

•Ελλιµενισµός των σκαφών που καταπλέουν στον λιµένα. Υπάρχει η δυνατότητα 

είτε πρυµνοδέτησης  είτε πλαγιοδέτησης. 

•Νερό σε κάποιες θέσεις ελλιµενισµού. 

•Ηλεκτρικό ρεύµα σε κάποιες θέσεις ελλιµενισµού. 

•:υνατότητα εφοδιασµού µε καύσιµα  µε βυτιοφόρα οχήµατα που διαθέτουν τις 

απαραίτητες άδειες παράδοσης πετρελαίου. 

•:υνατότητα επικοινωνίας µε VHF. 

•:υνατότητα παραλαβής Πετρελαιοειδών καταλοίπων και µηχανέλαιων. 



•Συγκέντρωση στερεών οικιακών απορριµµάτων, σε κάδους τοποθετηµένους 

περιµετρικά του λιµένα και καθηµερινή αποκοµιδή αυτών.  

•:υνατότητα ασύρµατης σύνδεσης στο διαδίκτυο (internet). 

•:εξαµενές απόρριψης µαγειρικών ελαίων. 

•Σχέδιο αντιµετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης µε πλήρη εξοπλισµό . 

•Πλήρη προσβασιµότητα για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 

•Σταντ στάθµευσης ποδηλάτων. 

•Προσκρουστήρες επί των µετώπων των κρηπιδωµάτων. 

•:ιαχείριση ανακυκλώσιµων υλικών 

•Υπηρεσίες καθαριότητας και αρωγής πρόσδεσης. 

•Α.Τ.Μ 

5.2 Εφοδιασµός µε καύσιµα οποιουδήποτε σκάφους µπορεί να γίνει µόνο από τις 

εγκαταστάσεις παροχής καυσίµων του λιµένα και από το αρµόδιο προσωπικό. Εάν ο 

εφοδιασµός γίνεται µε βυτιοφόρο οχήµατα τότε οχήµατα και οδηγοί θα πρέπει να 

διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες και να τηρούν αυστηρά όλες τις προδιαγραφές 

λειτουργίας, ασφάλειας και αποφυγής ρύπανσης του θαλάσσιου και χερσαίου 

χώρου όπως αυτές καθορίζονται από τους αντίστοιχους εθνικούς και διεθνείς 

κανονισµούς και από τον Φορέα του Λιµένα. 

Άρθρο 6 Τεχνική Υποστήριξη - Εναπόθεση Σκαφών 

6.1 Ο λιµένας Καλαµάτας δεν διαθέτει χώρους εναπόθεσης σκαφών στην ξηρά για 

διαχείµαση. 

6.2 Ανεξάρτητοι αδειούχοι τεχνικοί µπορούν να εκτελέσουν εργασίες, επισκευές ή 

συντηρήσεις σε σκάφη, µόνο κατόπιν σχετικής έγγραφης αδείας από τον Φορέα του  

λιµένα. 

Ο Φορέας του λιµένα µπορεί να αρνείται την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και 

επισκευής σε άτοµα που δεν έχουν τις απαραίτητες άδειες, εφ' όσον για τις 

εργασίες αυτές χρησιµοποιούνται χώροι και εγκαταστάσεις αυτού. 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση απαιτείται δήλωση του ιδιοκτήτη του σκάφους ή του 

πλοιάρχου που θα ενηµερώνει για εκτέλεση µικρής εκτάσεως εργασιών, θα ορίζει 

τον εργολάβο, τον Τεχνικό ασφαλείας και τη χρονική περίοδο των εργασιών, 

καθώς και ότι τα άτοµα που θα εργασθούν στο σκάφος του είναι ασφαλισµένα σε 

:ηµόσιο ασφαλιστικό οργανισµό και ότι αναλαµβάνει να αποκαταστήσει κάθε ζηµιά 

που τυχόν προκληθεί σε πρόσωπα ή πράγµατα από τους ανωτέρω εργαζοµένους. 

Επιπρόσθετα ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για τη πλήρη συµµόρφωση των ατόµων 



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

 

Άρθρο 7 

Ευταξία - Υποχρεώσεις Χρηστών 

7.1 Όποιος χρησιµοποιεί τους χώρους (ζώνες) λιµένα, τις εγκαταστάσεις ή 

οποιαδήποτε παρεχόµενη ευκολία και υπηρεσία, µε τη θέληση του ή κατόπιν 

υπόδειξης του φορέα λιµένα Καλαµάτας ή του αρµόδιου προσωπικού της, ενεργεί 

πάντα µε την δική του ευθύνη. 

7.2 Οι καθ' οποιονδήποτε τρόπο συναλλασσόµενοι ή κυκλοφορούντες στους 

χώρους (ζώνες) του λιµένα Καλαµάτας, οφείλουν να συµµορφώνονται µε τις 

οδηγίες ή εντολές - υποδείξεις των αρµόδιων οργάνων και του προσωπικού του  

λιµένα. 

7.3 Απαγορεύεται  στους πελάτες του λιµένα Καλαµάτας η διάθεση των θέσεων 

ελλιµενισµού του σκάφους τους  σε τρίτους έστω και για προσωρινή χρήση, όπως 

επίσης και η µεταξύ τους αντικατάσταση των θέσεων ελλιµενισµού των σκαφών 

τους επί ποινή ανάκλησης παραχώρησης της θέσεως ελλιµενισµού του σκάφους. 

7.4 Οι ιδιοκτήτες των σκαφών οφείλουν να γνωστοποιούν εγγράφως στον  Φορέα 

του λιµένα Καλαµάτας, τα πρόσωπα που τους εκπροσωπούν κατά την διάρκεια της 

απουσίας τους υποβάλλοντας ταυτόχρονα και την έγγραφη αποδοχή αυτών, και να 

ενηµερώνουν εγγράφως για τυχόν τοποθέτηση φύλακα, ο οποίος δεν αποτελεί 

µέλος του πληρώµατος. 

7.5 Σκάφη που δεν φέρουν την Ελληνική σηµαία µπορούν να διορίσουν ως 

αντιπρόσωπο, υπεύθυνο για το σκάφος έναντι του λιµένα, άτοµο, που έχει µόνιµη 

κατοικία στην Καλαµάτα . 

7.6 Σε κάθε περίπτωση αλλαγής πλοιοκτησίας - ιδιοκτησίας παντός ελλιµενισµένου 

στον  λιµένα Καλαµάτας  ο πωλητής πρέπει να ενηµερώνει εγγράφως τον φορέα, 

περί της γενοµένης αλλαγής αναφέροντας το όνοµα, τη διεύθυνση µόνιµης 

κατοικίας του αγοραστή, όπως και την ηµεροµηνία µεταβίβασης. 

Την ίδια υποχρέωση έχει ο αγοραστής, ο οποίος σε κάθε περίπτωση καθίσταται 

αλληλέγγυος και εις ολόκληρο υπεύθυνος µε τον πωλητή για την εξόφληση των 

προς το λιµένα παλαιών υποχρεώσεων του σκάφους. 

7.7 Το δικαίωµα ελλιµενισµού δεν είναι προσωπικό αλλά αφορά συγκεκριµένο 

σκάφος, συγκεκριµένης πλοιοκτησίας για το οποίο παρέχεται η άδεια ελλιµενισµού. 

Σε περίπτωση αλλαγής πλοιοκτησίας - ιδιοκτησίας ελλιµενισµένου σκάφους στον 

λιµένα , ο νέος ιδιοκτήτης, εφόσον επιθυµεί την παραµονή του σκάφους του στο 

λιµένα πρέπει να ακολουθήσει την σχετική διαδικασία έγκρισης ελλιµενισµού από 

τον φορέα του λιµένα Καλαµάτας. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις περιπτώσεις 



σύστασης εταιρείας, ανεξάρτητα αν σε αυτήν συµµετέχει και ο αρχικός ιδιοκτήτης 

του σκάφους ή η ιδιοκτήτρια εταιρεία ή εάν: 

Προκειµένου περί ΑΕ, µεταβιβάζονται σε τρίτους το σύνολο ή η πλειοψηφία των 

µετοχών, προκειµένου περί ΕΠΕ, µεταβιβάζονται σε τρίτους το σύνολο ή η 

πλειοψηφία των µεριδίων συµµετοχής και προκειµένου περί προσωπικής εταιρείας 

ή Ετερόρρυθµης Εταιρείας µεταβιβάζονται σε τρίτους το σύνολο ή η πλειοψηφία 

των εταιρικών µεριδίων. 

7.8 :εν επιτρέπεται η εγκατάλειψη στους χώρους του λιµένα, ειδών εξοπλισµού 

των σκαφών, όπως τρέϊλερ, αλιευτικών  εργαλείων, βοηθητικών λέµβων, 

άρµενων, ελαστικών σωλήνων, καλωδίων, ιστίων, σχοινιών κλπ υλικών. Ο λιµένας 

Καλαµάτας ουδεµία ευθύνη φέρει για τυχόν απώλεια ή φθορά των ανωτέρω ειδών. 

Ο ιδιοκτήτης επιβαρύνεται µε τυχόν έξοδα φύλαξης, ή αποµάκρυνσης. 

7.9 :εν επιτρέπεται στους χρήστες του λιµένα η εγκατάλειψη εξαρτηµάτων ή 

εξοπλισµού του λιµένα, όπως σχοινιών, αλυσίδων, καλωδίων, πολλαπλών 

προσαρµογών ρεύµατος η ύδατος, συσκευών ή άλλων εξαρτηµάτων, κατά την 

διάρκεια ελλιµενισµού ή κατά τον απόπλου των σκαφών τους καθώς και η 

πρόκληση φθορών στον παραπάνω εξοπλισµό. Οι ως άνω επιβαρύνονται µε όλες 

τις δηµιουργούµενες δαπάνες για την αντικατάσταση ή επισκευή του εξοπλισµού 

που προήλθαν από φθορά ή απώλεια λόγω υπαιτιότητας τους. 

7.10 Σε περίπτωση κατά την οποία σκάφος προξενήσει ζηµιές στα αγκυροβόλια της 

θέσης πρόσδεσης στην οποία ελλιµενίζεται, στις εγκαταστάσεις του  λιµένα ή στα 

παρακείµενα σκάφη, είναι υποχρεωµένο να αποκαταστήσει τις ζηµιές ή φθορές. 

7.11 Φορτηγά και επιβατικά αυτοκίνητα και λοιπά τροχοφόρα δεν επιτρέπεται να 

µείνουν στα κρηπιδώµατα και τους λοιπούς παραλιακούς χώρους πέρα από τον 

προβλεπόµενο  χρόνο για αποβίβαση επιβατών ή την φορτοεκφόρτωση 

αντικειµένων ή αποσκευών. 

Όλα τα οχήµατα πρέπει να σταθµεύουν µόνο στα ειδικά σηµεία για το σκοπό αυτό. 

Στα οχήµατα που δεν συµµορφώνονται προς τα σήµατα κίνησης και στάθµευσης, τις 

υποδείξεις του Φορέα του λιµένα και τις εντολές των Λιµενικών οργάνων, 

επιβάλλονται κυρώσεις από την αρµόδια Λιµενική Αρχή, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

Ο φορέας λιµένα διατηρεί το δικαίωµα µετακίνησης/αποµάκρυνσης σταθµευµένου 

οχήµατος όταν επηρεάζεται η ασφαλής και οµαλή λειτουργία του λιµένα, µη 

φέρουσα ευθύνη για τυχόν ζηµιά που θα προκληθεί κατά τη µεταφορά του. 

Ο φορέας του λιµένα Καλαµάτας µπορεί να µην επιτρέπει την είσοδο ή στάθµευση 

στον λιµένα τροχοφόρου οχήµατος, αν κρίνει ότι διαταράσσεται η τάξη, η ασφάλεια 

και η οµαλή λειτουργία του στο πλαίσιο του  ISPS. 

7.12 :εν επιτρέπεται η παραµονή σκαφών ή τρέϊλερ σε χερσαίους χώρους του 

λιµένα  χωρίς την άδεια του φορέα του λιµένα Καλαµάτας. 



7.13 :εν επιτρέπεται η τοποθέτηση από τους ιδιοκτήτες, αντιπροσώπους 

πλοιάρχους ή πληρώµατα των ελλιµενιζόµενων σκαφών ή οποιονδήποτε τρίτο, 

πάσης φύσεως ιδιοκατασκευών σταθερών ή µη, στα κρηπιδώµατα, τους προβλήτες 

ή άλλους χώρους για την αποθήκευση µικροαντικειµένων, ναυτικών εργαλείων, 

σχοινιών ή αλυσίδων, χωρίς την έγγραφη έγκριση του φορέα του λιµένα 

Καλαµάτας. 

7.14 :εν επιτρέπεται η τοιχοκόλληση, η επικόλληση ή προσφορά διαφηµιστικών, η 

ανάρτηση πινακίδων, σηµειωµάτων ή άλλων ειδοποιητηρίων,  η τοποθέτηση τεντών 

ή σηµαιών στις πάσης φύσεως εγκαταστάσεις του λιµένα χωρίς την έγγραφη άδεια 

του Φορέα του λιµένα Καλαµάτας. Στους χώρους του Λιµένα Καλαµάτας ισχύουν οι 

διατάξεις περί Άγρας πελατών. 

7.15 :εν επιτρέπεται η εγκατάλειψη επί των σκαφών, ή στη χερσαία ζώνη του 

λιµένα , ζώων χωρίς την παρουσία των κατόχων τους ή µελών του πληρώµατος. Τα 

κατοικίδια ζώα πρέπει να βρίσκονται πάντα υπό τον έλεγχο των κυρίων τους ώστε 

να µην προκαλούν θορύβους και να µην ρυπαίνουν τους χώρους του  λιµένα . Ο 

φορέας του  λιµένα µπορεί, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητεί από τους κυρίους 

των κατοικίδιων ζώων την αποµάκρυνση τους ιδίως µάλιστα όταν αυτή η ανάγκη 

υπαγορεύεται από λόγους υγιεινής και ενόχλησης των χρηστών.Σε κάθε περίπτωση 

τα ζώα θα πρέπει να πληρούν τις κείµενες διατάξεις περί δεσποζόµενων ζώων 

συντροφιάς (Ν.4033/2012). 

7.16 :εν επιτρέπεται η λήψη θαλάσσιου λουτρού στους χώρους ελλιµενισµού ή 

αγκυροβολίας των σκαφών. 

7.17 :εν επιτρέπεται η χρησιµοποίηση ιστιοσανίδων (windsurf) και τζετ σκι (jet ski) 

στρωµάτων θαλάσσης κλπ στον θαλάσσιο χώρο της κεντρικής λιµενολεκάνης του  

λιµένα  . 

7.18 :εν επιτρέπονται οι πάσης φύσεως υποβρύχιες δραστηριότητες στη θαλάσσια 

ζώνη του  λιµένα  χωρίς την έγκριση του φορέα διαχείρισης. 

 7.19 :εν επιτρέπεται η είσοδος και η παραµονή µικροπωλητών και λοιπών 

ασκούντων πάσης φύσεως εµπορική δραστηριότητα, χωρίς την έγγραφη συναίνεση 

του φορέα . 

7.20 :εν επιτρέπεται η χρησιµοποίηση του VHF, για ιδιωτική επικοινωνία, στον 

δίαυλο επικοινωνίας του λιµένα Καλαµάτας. 

7.21 :εν επιτρέπεται η χρησιµοποίηση του radar του σκάφους εντός του λιµένα 

Καλαµάτας. 

7.22 :εν επιτρέπεται η παρασκευή φαγητών σε εξωτερικές εστίες φωτιάς 

(µπάρµπεκιου), είτε επί των σκαφών είτε στους χερσαίους χώρους του λιµένα 

Καλαµάτας. 

7.23 :εν επιτρέπεται η χρήση βεγγαλικών, φωτοβολίδων ή άλλων πυροτεχνηµάτων 

εντός του χερσαίου και θαλάσσιου χώρου του λιµένα Καλαµάτας άνευ έγγραφης 



αδείας του φορέα διαχείρισης. 

  

Άρθρο 8 

Χερσαίες Εγκαταστάσεις 

 Η χερσαία ζώνη του λιµένα Καλαµάτας  περιλαµβάνει: 

8.1  Εγκαταστάσεις- γραφεία για την εξυπηρέτηση των επιβαινόντων στα σκάφη 

και των επισκεπτών. 

8.2 Χώρους στεγασµένους ή υπαίθριους οι οποίοι παραχωρούνται για 

εκµετάλλευση, µετά  ή άνευ ανταλλάγµατος. Η µη τήρηση των κατά περίπτωση 

όρων της παραχώρησης έχει ως ποινή την άρση αυτής. 

Άρθρο 9 

Μέτρα Ασφάλειας 

9.1 Ο λιµένας Καλαµάτας λαµβάνει όλα τα προληπτικά µέτρα φύλαξης και 

προστασίας των σκαφών και των εγκαταστάσεων του λιµένα που προβλέπονται 

στις κείµενες διατάξεις για την πρόληψη, αποτροπή, και αντιµετώπιση πυρκαγιών 

και ατυχηµάτων καθώς και διάσωση ατόµων και υλικών αγαθών που βρίσκονται 

και κινούνται στη χερσαία και θαλάσσια ζώνη του. 

9.2 Ο φορέας του  λιµένα διαθέτει εθελοντική οµάδα και σχέδιο αντιµετώπισης 

καταστάσεων ανάγκης και εκτάκτων περιστατικών Θαλάσσιας ρύπανσης, στο οποίο 

περιγράφονται ο τρόπος αντίδρασης του προσωπικού και τα µέτρα που 

λαµβάνονται για να προληφθούν τέτοιες καταστάσεις. Ο Φορέας του  λιµένα  

εξασφαλίζει ότι το προσωπικό της θα είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο ώστε να 

εκτελεί τα καθήκοντα του ορθά και αποτελεσµατικά. 

9.3 Για την αντιµετώπιση καταστάσεων ανάγκης και για να συντονίζει ενέργειες 

που απαιτούνται να εκτελεσθούν γρήγορα και ορθά, ο Φορέας του  λιµένα έχει 

δηµιουργήσει την Οµάδα Αντιµετώπισης Καταστάσεων Ανάγκης η οποία 

ενεργοποιείται αµέσως µόλις συµβεί µία κατάσταση ανάγκης ανεξάρτητα ηµέρας 

και ώρας. 

9.4 Όποιος αντιλαµβάνεται συµβάν, ενέργεια ή κατάσταση που είναι ή µπορεί να 

εξελιχθεί σε κίνδυνο για έκρηξη πυρκαγιάς, απειλή για την ασφάλεια ανθρώπων, ή 

αιτία καταστροφής σκάφους ή εξοπλισµού, σε οποιαδήποτε χώρο του  λιµένα  είναι 

υποχρεωµένος: 

α. Να ειδοποιήσει αµέσως και µε οποιοδήποτε τρόπο, το Λιµεναρχείο και την 

Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

β. Να ειδοποιήσει αµέσως και να αναφέρει το γεγονός στον Φορέα  του λιµένα. 



γ. Να πάρει κάθε δυνατό µέτρο και να κάνει χρήση των πυροσβεστικών µέσων του 

λιµένα ή οποιουδήποτε σκάφους. 

9.5 Σε περίπτωση που σκάφος βρίσκεται σε επικίνδυνη κατάσταση λόγω έκρηξης, 

φωτιάς διαρροής κλπ. και επίκειται άµεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των 

προσώπων, άλλων σκαφών ή των εγκαταστάσεων του λιµένα εφαρµόζονται οι 

προβλεπόµενες στους κανονισµούς λιµένων διατάξεις περί λήψης έκτακτων 

µέτρων. 

9.6 Ο φορέας του  λιµένα έχει το δικαίωµα να καλεί σε βοήθεια την πλησιέστερη 

Πυροσβεστική Υπηρεσία, να κινητοποιεί την Οµάδα Αντιµετώπισης Καταστάσεων 

Ανάγκης του  λιµένα και συνδράµει στο έργο της κατάσβεσης µε τα διατιθέµενα 

µέσα του λιµένα. 

9.7 Για τον αποτελεσµατικότερο έλεγχο της εισόδου τροχοφόρων στο χώρο του  

λιµένα, ο Φορέας του λιµένα µπορεί να εγκαταστήσει στις χερσαίες εισόδους, 

χειροκίνητο ή ηλεκτρονικό σύστηµα ελεγχόµενης διέλευσης µε µπάρες, το οποίο θα 

είναι ενεργοποιηµένο καθ ' όλο το 24ωρο. 

9.8 :εν επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του αρµόδιου προσωπικού του λιµένα, η 

προσέγγιση στους χώρους που εκτελούνται κινήσεις ανυψωτικών µηχανηµάτων. Το 

προσωπικό του λιµένα  πρέπει να αποµακρύνει από τους ανωτέρω χώρους όλους 

τους µη έχοντας συγκεκριµένη εργασία και να απαγορεύει την διέλευση οχηµάτων 

από τους συγκεκριµένους χώρους κατά την διάρκεια ανελκύσεων ή καθελκύσεων. 

Άρθρο 10 

Προστασία περιβάλλοντος - ∆ιαχείριση αποβλήτων 

10.1 Ο φορέας του λιµένα  Καλαµάτας, αλλά και τα ελλιµενιζόµενα σκάφη, όπως 

επίσης και όσοι χρησιµοποιούν τις εγκαταστάσεις της θαλάσσιας και χερσαίας 

ζώνης του λιµένα, οφείλουν να τηρούν τα προβλεπόµενα µέτρα προστασίας του 

φυσικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

10.2 Ο λιµένας Καλαµάτας  διαθέτει σχέδιο αντιµετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης το 

οποίο έχει σκοπό την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον σε 

περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο προκληθεί θαλάσσια ρύπανση. 

10.3 Ο λιµένας Καλαµάτας  διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισµό καταπολέµησης 

ρύπανσης της θάλασσας (πλωτό φράγµα, απορροφητικά υλικά κλπ) τα οποία 

χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε το σε ισχύ Σχέδιο Αντιµετώπισης Περιστατικών 

Ρύπανσης του λιµένα. 

10.4 Η παραλαβή και διαχείριση των πάσης φύσεως αποβλήτων γίνεται µε βάση το 

εγκεκριµένο σε ισχύ σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο 

αφορά στα οικιακά και µη απορρίµµατα, στα βιολογικά και ελαιώδη κατάλοιπα των 

σκαφών, στα απόβλητα του λιµένα (αντικείµενα από την θάλασσα, λύµατα κλπ), 

και στα ειδικά απόβλητα (µπαταρίες, χηµικές συσκευασίες κλπ). 



10.5 Ο λιµένας Καλαµάτας  διαθέτει φορητό σύστηµα αναρρόφησης 

Πετρελαιοειδών καταλοίπων καθώς και µικρές :εξαµενές προσωρινής αποθήκευσής 

τους. Η χρησιµοποίηση του εν λόγω φορητού συστήµατος αλλά και των :εξαµενών, 

γίνεται µετά από συνεννόηση µε τον φορέα του λιµένα. Η χρέωση για την υπηρεσία 

αυτή γίνεται ανάλογα µε τον όγκο των καταλοίπων. 

10.6 Απαγορεύεται η εντός του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου του λιµένα, 

απόρριψη ρευστών ή στερεών υλικών τα οποία είναι δυνατό µε οποιονδήποτε 

τρόπο να προκαλέσουν ρύπανση αυτών όπως π.χ. έρµα, πετρελαιοειδή, 

απορρίµµατα, απόβλητα, αποχετεύσεις πλυντηρίων, αποχετεύσεις λυµάτων, 

απορρυπαντικά κλπ. 

10.7 Ο Φορέας  του  λιµένα Καλαµάτας  µεριµνά για την τακτική αποκοµιδή των 

απορριµµάτων καθώς επίσης και για την καθηµερινή καθαριότητα των χερσαίων 

χώρων, των λιµενικών εγκαταστάσεων και της θαλάσσιας ζώνης του λιµένα. 

10.8 Η µε οποιοδήποτε τρόπο πρόκληση ρύπανσης συνεπάγεται την άνευ όρων 

υποχρέωση κάλυψης (αποζηµίωσης) των εξόδων απορρύπανσης σύµφωνα µε τον 

εκάστοτε εν ισχύ τιµοκατάλογο του Υ.Π.Π., ενώ η επιβολή των προβλεποµένων από 

τις κείµενες διατάξεις προστίµων εκ µέρους αυτού που προκάλεσε την ρύπανση, 

είναι ανεξάρτητη από τις προαναφερθείσες χρεώσεις και επιβάλλονται από το 

Τοπικό Λιµεναρχείο σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

Άρθρο 11 

11.1 Ο ελλιµενισµός, η παραχώρηση χώρων ξηράς και η χρήση των υπηρεσιών του 

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

γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος Κανονισµού, από 

τους πλοιοκτήτες και τους πλοιάρχους των πλοίων και τους χρήστες των χώρων και 

υπηρεσιών του λιµένα, οι οποίοι αποδέχονται την τήρηση αυτών, ευθυνόµενοι 

άλλως πλήρως έναντι του  λιµένα και κάθε τρίτου. 

11.2 Ο  Φορέας λιµένα Καλαµάτας  δεν φέρει καµία ευθύνη για αποζηµίωση από 

οποιαδήποτε ζηµιά που µπορεί να προξενηθεί στα ελλιµενισµένα ή ευρισκόµενα 

στην ξηρά σκάφη λόγω ανωτέρας βίας. Επίσης ο φορέας διαχείρισης του λιµένα δεν 

φέρει καµία ευθύνη για οποιαδήποτε µη οφειλόµενη σε υπαιτιότητα του απώλεια, 

κλοπή, βλάβη µερική ή ολική καταστροφή, οιουδήποτε ελλιµενιζόµενου σκάφους ή 

αντικειµένου που ανήκει σε αυτό ή στον πλοιοκτήτη ως και τυχόν τραυµατισµό 

µέλους του πληρώµατος ή των επιβαινόντων. 

11.3 Σε περίπτωση διάπραξης αδικήµατος ή αν συµβεί ατύχηµα, πυρκαγιά, 

ρύπανση, σύγκρουση, πρόσκρουση, µε ή χωρίς υλικές ζηµιές ή σωµατικές βλάβες, 

εντός του θαλάσσιου ή χερσαίου χώρου του  λιµένα έχουν πλήρη εφαρµογή οι περί 

λειτουργίας των λιµένων ισχύουσες διατάξεις. 

11.4 Εκτός των προβλεποµένων από τις κείµενες διατάξεις κυρώσεων, ο λιµένας, 

διατηρεί αξίωση αποζηµίωσης για κάθε ζηµία που υπέστη. 


