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1. Γενική Περιγραφή & Λεπτομέρειες για τη Λιμενική Εγκατάσταση 

Το Νέο Λιμάνι του Αιγίου βρίσκεται στη δυτική ακτή του όρμου του Αιγίου. Το 

λιμάνι έχει μεικτό χαρακτήρα (εμπορικό και επιβατικό/τουριστικό) και  μπορεί να 

εξυπηρετεί είτε Ro-Ro πλοία, είτε κρουαζιερόπλοια, καθώς και Φορτηγά.  

Το κρηπίδωμα παραβολής είναι συνολικού 

μήκους 256 μέτρων (209 μ. το ένα τμήμα και 47 

μ. το άλλο) και ωφέλιμου βάθους περίπου -10 

μέτρων.  Ο χερσαίος χώρος έχει έκταση 32.000 

τ.μ. περίπου διαθέσιμο για τις λειτουργίες της 

εγκατάστασης. Στο χερσαίο αυτό χώρο 

προβλέπονται θέσεις αναμονής για τα οχήματα 

που πρόκειται να επιβιβασθούν στα 

οχηματαγωγά, χώρος για τη κατασκευή 

μελλοντικά επιπλέον κτιριακών εγκαταστάσεων, 

καθώς και χώρος για την εξυπηρέτηση των 

φορτηγών πλοίων.  

Διαχειριστής της Λιμενικής Εγκατάστασης είναι 

το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας το οποίο 

εδρεύει στο Αίγιο και διατηρεί γραφείο εντός 

του Παλαιού Λιμανιού.  

Εντός της εγκατάστασης υπάρχουν ο 

Υποσταθμός της ΔΕΗ, ο χώρος φύλαξης της 

ηλεκτρογεννήτριας, ο Πυροσβεστικός Σταθμός, 

δύο (2) φυλάκια ασφαλείας (ένα σε κάθε 

είσοδο/κόμβο), γεφυροπλάστιγγα, οικίσκος 

εξυπηρέτησης υπηρεσιών και συναλλασσόμενων 

(2 χώροι), ένας (1) χώρος υγιεινής για ΑΜΕΑ 

στην είσοδο του Εμπορικού Τμήματος και ένας 

(1) χώρος υγιεινής γενικής χρήσης στην είσοδο 

του Επιβατικού τμήματος. Με την εγκατάσταση 

εφάπτεται το κτίριο υπηρεσιών του Λιμένα που 

στεγάζεται η υπηρεσία του Λιμενικού Σώματος 

και το Τελωνείο (ανεξάρτητη κεντρική είσοδο).  

Ο φωτισμός του λιμανιού γίνεται από οκτώ (8) πυλώνες που είναι τοποθετημένοι 

επί ιστών ύψους 25 μέτρων και ο φωτισμός της οδού πρόσβασης (Ψαρών) με 

φωτιστικά βραχίονος επί ιστών ύψους 12 μέτρων. 

Χώρα:  

Ελληνική Δημοκρατία 

Τύπος Λιμενικής 

Εγκατάστασης:  

Εμπορική & Επιβατική Λ.Ε. 

Θέση Λιμένα:  

38 15,30 Β & 22 05,00 Α  

Κωδικός IMO:  

GRGPA – 0024 

Ιδιοκτήτης: 

Ελληνικό Δημόσιο 

Φορέας Διοίκησης & 

Εκμετάλλευσης: 

Δ.Λ.Τ. Αιγιαλείας 

Αρμόδια Λιμενική Αρχή: 

Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Κ.Λ. 

Πατρών (με έδρα το Αίγιο) 

Αρμόδια Τελωνειακή 

Αρχή: 

Τελωνείο Αιγίου 
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2. Οργανόγραμμα Λειτουργίας Λιμένα 

 

 

 

Διοικητικό 
Συμβούλιο 

Δ.Λ.Τ.Α.  

Τμήμα 
Ασφάλειας 

Λιμένα 

ΥΑΛ/ΥΑΛΕ & 
Αναπληρωτής 

Επόπτης 
Ασφάλειας 

Προσωπικό 
Ασφαλείας 

Αρμόδιες Αρχές  
& Υπηρεσίες 
Υποστήριξης 

Λιμενική Αρχή  

Τελωνείο 

Αστυνομία  

ΕΚΑΒ  

Πυροσβεστική 
Υπηρεσία 

Πολιτική 
Προστασία 

Δήμου  

Πολιτική 
Προστασία 

Περιφέρειας 

Υπηρεσίες 
Δ.Λ.Τ.Α. 

Διοικητικό 
Τμήμα  

Οικονομικό 
Τμήμα 

Υπηρεσίες 
Δήμου 

Αιγιαλείας 

Εξωτερικοί 
Συνεργάτες 

Πρόεδρος Δ.Σ. 
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3. Επικοινωνία 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΠΡΟΣΩΠΟ 

 
Τ/F/Email /VHF Ch. 

 
 

Δ.Λ.Τ.Α. 

 
26910 21522 / 26910 21523 / 
limtameg@otenet.gr  

 
Γ΄ Λ.Τ. Αιγίου  

 
26910 28888 / 26910 61540 / aigio@hcg.gr / 12  

 
 

ΥΑΛ/ΥΑΛΕ (PSO/PFSO) 

 
6975 720872, 6951 658355 (24h) / 26910 
21523 / egioispscode@gmail.com 

 
Τελωνείο  

 

2691 362520-2691 362506/26910 29689 

 
Αστυνομία 

 
26910 22100/26910 68738 

 
Π.Υ. 

 
26910 22199/26910 68452 

 
 

ΕΚΑΒ 

 
166- 
26910 22222/2691029678/info@gnaigio.gr 

 
Πολιτική Προστασία Περιφέρειας 

 
2613 613118/2610 490161 

 
 

Δήμος Αιγιαλείας 

 
26913 60600- 
2691022200/2691062614/info@aigialeia.gov.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:limtameg@otenet.gr
mailto:aigio@hcg.gr
mailto:egioispscode@gmail.com
mailto:info@gnaigio.gr
mailto:2691022200/2691062614/info@aigialeia.gov.gr
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4. Σχεδιασμός Κατασκευής  

 

 

 

 
Χαρακτηριστικά Πλοίων 

 
 

Είδος 
Πλοίου 

 
 
 

DWT 

 
 
 

Εκτόπισμα 

 
 

Ολικό 
Μήκος 

 
 
 

Πλάτος 

 
 
 

Max Draft 

 
Φορτηγό 

 
15.000t 

 
21.600μ3 

 
156μ 

 
23μ 

 
9,5μ 

 
Ro-Ro 

 
15.000t 

 
26.700μ3 

 
196μ 

 
27,2μ. 

 
9,6μ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το λιμάνι σχεδιάστηκε, ώστε να 

μπορεί να ανταποκριθεί σε 

ταυτόχρονη εξυπηρέτηση δύο Ro-Ro 

και ενός φορτηγού πλοίου 15.000 

DWT κατά μέγιστο. 
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5. Πληροφορίες για τον Λιμένα (Port Information) 

 

 Address: 2, Psaron St., 25100 Egio, Achaia, Greece 

 Time Zone: UTC +2 

 Working hours: 24h/day 

 Arrival: Call Port Authorities VHF CH. 12, Pratique formalities as per IMO Fal 

Docs 

 Admiralty Charts: YES 

 Safe Anchorage: YES 

 Waste Management: YES 

 Pilotage: YES (Patra’s Pilot Station) 

 Customs: YES 

 Coast Guard: YES  

 ISPS Services: YES (24h/day) 

 Dangerous Cargo Regulations: As per IMDG & ISPS Code 

 Port State Control Inspection: YES (Coast Guard / Port of Patras) 

 Tug Boats: YES (Port of Patras) 

 Forklifts: YES (3)  

 Weighbridge: YES 

 Fresh Water: YES 

 Airports: 85km (Araxos) & 200km (Athens – El. Venizelos) 

 Taxi Services: YES (300m) / (+30) 26910 26126 

 Bus Station: 1km (City Center) 

 Local Bus Services: 200m (University) 

 City Center: 1km 
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6. Διοίκηση & Προσωπικό Δ.Λ.Τ.Α. 

 

Πρόεδρος 

Είναι προϊστάμενος όλου του προσωπικού του Νομικού Προσώπου. Συγκαλεί το 

Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του. Επίσης 

εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού συμβουλίου, υπογράφει τις συμβάσεις που 

συνάπτει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, ασκεί τις αρμοδιότητες που του αναθέτουν 

ειδικές διατάξεις νόμων κ.λπ.  

Δ.Σ. Φορέα Διαχείρισης 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Αιγιαλείας. Χαράσσει τις γενικές κατευθύνσεις των δραστηριοτήτων του  

ταμείου για την εκπλήρωση των σκοπών και αρμοδιοτήτων αυτού και αποφασίζει 

για κάθε θέμα σχετικό με την διοίκηση και την εν γένει λειτουργία του. 

Προσωπικό Υπηρεσιών Δ.Λ.Τ.Α. 

Τα καθήκοντα που έχουν περιλαμβάνουν: 

1. Το χειρισμό όλων των θεμάτων διοικητικής φύσεως.  

2. Χειρισμό όλων των θεμάτων που αναφέρονται στην πρόσληψη προσωπικού, 

παρακολούθηση σχετικής νομοθεσίας, ενημέρωση ατομικών φακέλων, 

άδειες συντάξεις κλπ.  

3. Επιμέλεια παραλαβής πρωτοκόλλησης εισερχόμενης-εξερχόμενης 

αλληλογραφίας, αρχειοθέτηση.  

4. Γραμματειακή υποστήριξη , αναπαραγωγή εντύπων, δακτυλογράφηση, 

τηλεφωνικό κέντρο.  

5. Τη μέριμνα για τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων, καθαριότητα 
κλπ.  

6. Τη μέριμνα για έγκαιρη εξέταση των παραπόνων που υποβάλλονται από 
τους πολίτες και η έγκυρη πληροφόρηση τους σε θέματα που τους αφορούν.  

7. Τη μέριμνα για την κατάρτιση – τροποποίηση του ετήσιου προϋπολογισμού 
και η παρακολούθηση εκτέλεσης του.  

8. Η σύνταξη ετήσιου απολογισμού – ισολογισμού.  
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9. Η διαχείριση κάθε δαπάνης καθώς και η εκκαθάριση αποδοχών και 
αποζημιώσεων προσωπικού.  

10. Η μέριμνα για την είσπραξη κάθε εσόδου και η πληρωμή κάθε υποχρέωσης 
του Λιμενικού ταμείου. 

Στελέχωση Δ.Σ. 
 
Πρόεδρος: Βασίλειος Χριστόπουλος του Γεωργίου (MSc - Πρόληψη & Διαχείριση 
Φυσικών Καταστροφών / Διαχείριση & Σχεδίαση Τεχνικών Έργων) 
 
Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος 
 
Τακτικά Μέλη: 
 

 Παναγιώτης Μαρινόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος 

 Προϊστάμενος Λιμενικής Αρχής 

 Ιερόθεος Μουρίκης, δημότης 

 Αδαμαντία Παρίση, δημότισσα 

 Βενετία Θεοδωροπούλου, δημότισσα 
 
Αναπληρωματικά Μέλη: 
 

 Μαρία Γιδά, Δημοτική Σύμβουλος 

 Νικόλαος Καραΐσκος, Δημοτικός Σύμβουλος 

 Παναγιώτης Μάρκου, Δημοτικός Σύμβουλος 

 Νόμιμος αναπληρωτής του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής 

 Χαράλαμπος Παναγιωτακόπουλος, δημότης 

 Γεωργία Μπίρη, δημότισσα 

 Σοφία Αντωνάτου, δημότισσα 
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7. Σύνδεση με τα Οδικά Δίκτυα 

 

Το Λιμάνι συνδέεται με τη Π.Ε.Ο. και τη Ν.Ε.Ο. μέσω τοπικών οδών. Από τη 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος έχει δρομολογηθεί η σύνδεση του Λιμένα με τη Ν.Ε.Ο., 

με τη μελέτη του έργου να αφορά εργασίες κατασκευής οδού, νέας χάραξης, 

συνολικού μήκους 1557,07 μ., με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση. Η οδός έχει σαν 

αφετηρία τον κόμβο εισόδου – εξόδου του Νέου Λιμένα, διέρχεται Δυτικά – Νότια 

του Βιολογικού Καθαρισμού, της Μαρίνας και των παλαιών σφαγείων, στη συνέχεια 

κινείται Νότια του ποταμού Μεγανίτη, διασχίζει τον οικισμό Νέου Κόσμου και στη 

συνέχεια κινούμενη στα βόρεια του οικισμού, καταλήγει στον προβλεπόμενο από 

την ΠΑΘΕ κυκλικό κόμβο. 

8. Μετεωρολογικά & Υδρογραφικά Στοιχεία 

Άνεμοι 

Οι άνεμοι έχουν κατεύθυνση κυρίως Β.ΒΔ. Η μέση ετήσια ένταση είναι 

μικρότερητων 4m/sec για το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής, ενώ ακόμη και στα 

ορεινά δεν υπερβαίνει τη τιμή των 5 m/sec. (πηγή: ΚΑΠΕ). 

Θερμοκρασία / Νεφώσεις 

Η ετήσια βροχόπτωση του υδατικού διαμερίσματος βόρειας Πελοποννήσου 

κυμαίνεται στα παράλια του ηπειρωτικού τμήματος του μεταξύ 500 και 800 mm 

ενώ στις ορεινές περιοχές ξεπερνά τα 1.200 mm. Το ετήσιο ύψος βροχόπτωσης 

επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από το υψόμετρο της περιοχής. Συγκεκριμένα το 

ύψος βροχόπτωσης αυξάνεται 67,2 mm ανά 100 mm υψομετρικής διαφοράς, ενώ 

λαμβάνει ως μέσο ετήσιο ύψος βροχόπτωσης στο επίπεδο της θάλασσας τα 810,3 

mm. Ο μέσος αριθμός ημερών βροχής κυμαίνεται από 80 έως 110 το χρόνο.  

θερμότερος μήνας στην περιοχή είναι ο Ιούλιος (25,2οC) ενώ ο ψυχρότερος είναι ο 

Ιανουάριος (10,7οC). Το μέσο ετήσιο θερμοκρασιακό εύρος είναι 17,5οC.  
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Κλίμα 

Η περιοχή του Αιγίου ανήκει στη Β’ κλιματική ζώνη, σύμφωνα με την ταξινόμηση 

του κανονισμού θερμομόνωσης. Η θερμοκρασία αέρα κυμαίνεται από -0,7°C (μέση 

μηνιαία ελάχιστη, μετρήσεις 1974-1997) έως 37,7°C (μέση μηνιαία μέγιστη).   

Παλίρροια  

Τα Στοιχεία προκύπτουν από τη χρονική περίοδο 1958-1988 από τον σταθμό 

μέτρησης του Λιμένα Πατρών.  

 

Στοιχεία Παλίρροιας (σε μ.) 

Σταθμός Μετρήσεων 

Λιμένας Πατρών 

Μέγιστο Εύρος 1,05 

Μέσο Εύρος 0,18 

Ελάχιστο Εύρος 0,01 

Επάλλαξη 1,20 

Υψομετρική διαφορά μεταξύ μέγιστης 

πλήμμης και μέσης στάθμης θάλασσας 

 

0,49 

Υψομετρική διαφορά μεταξύ μέσης 

στάθμης και κατώτατης ρηχίας 

 

0,71 

 

Τονίζεται πως πλέον στο Νέο Λιμένα έχει εγκατασταθεί ο παλιρροιογράφος του 

Εθνικού Κέντρου Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του 

Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο οποίος τοποθετήθηκε στη νότια πλευρά του λιμένα 

Αιγίου, σε χώρο 1 τ.μ. που παραχωρήθηκε με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας. 

Ο παλιρροιογράφος λειτουργεί με φωτοβολταϊκό σύστημα και η τοποθέτησή του 

έγινε μετά από δωρεάν παραχώρηση του χώρου λόγω εξυπηρέτησης εθνικών 

σκοπών. Η συσκευή καταγράφει διαρκώς και σε σχεδόν πραγματικό χρόνο (real 

time) τη στάθμη της θάλασσας και των κυμάτων, ώστε σε περίπτωση τσουνάμι να 

υπάρξει έγκαιρη προειδοποίηση των πολιτών. Ο παλιρροιογράφος στο Αίγιο 

αποτελεί μέρος σύγχρονου ψηφιακού συστήματος που έχει δημιουργήσει και 

συνεχώς επεκτείνει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου 

Αθηνών. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B6%CF%8E%CE%BD%CE%B7&action=edit&redlink=1


Δ.Λ.Τ.Α. – ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΙΓΙΟΥ 

 

MUNICIPAL PORT FUND OF EGIALIA| NEW PORT FACILITY  

 

 

 

9. Ανθρωπογενές Περιβάλλον 

 

Το Αίγιο αποτελεί την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αχαΐας. Είναι η έδρα 
του Δήμου Αιγιαλείας (49.872 κάτοικοι,απογραφή 2011) ενώ παλαιότερα ήταν έδρα 
του πρώην Δήμου Αιγίου. Σύμφωνα με την Απογραφή του 2011 η Δημοτική Ενότητα 
Αιγίου έχει πληθυσμό 26.523 κατοίκους. Βρίσκεται στην πεδινή λωρίδα των 
βορείων ακτών της Πελοποννήσου στον Κορινθιακό κόλπο και σε σεισμογενή 
περιοχή. 

Το Αίγιο απέχει 179 χλμ. από την Αθήνα και από την Πάτρα 43 χιλιόμετρα. Η 
σημερινή πόλη του Αιγίου είναι χτισμένη αμφιθεατρικά σε τρεις λόφους που 
φαίνονται σαν τρεις επάλληλοι εξώστες, σε υψόμετρο 60 μέτρων, και διακρίνεται 
στην Άνω Πόλη και στην Κάτω πόλη ή παραλία, όπου βρίσκονται και οι λιμενικές 
εγκαταστάσεις. 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE_2011
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
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10. Συνοπτική Περιγραφή Κτιριακών Εγκαταστάσεων  

 

Το Λιμάνι διαθέτει: 

 Δύο (2) προκατασκευασμένους μεταλλικούς οικίσκους, διαστάσεων 

2,60*1,60*2,80 μ., που χρησιμοποιούνται ως φυλάκια εισόδου, ένα για κάθε 

μία από τις εισόδους της Λιμενικής Εγκατάστασης.  

 

 

 Δύο (2) προκατασκευασμένους μεταλλικούς οικίσκους, διαστάσεων 

1,60*2,60*2,50 μ. &, 2,60*2,60*2,50 μ. που χρησιμοποιούνται για τουαλέτες 

ανδρών-γυναικών και ΑΜΕΑ αντίστοιχα. 

 Έναν (1) προκατασκευασμένο μεταλλικό οικίσκο ΔΕΗ βαρέως τύπου, 

διαστάσεων 3,50*3,50*2,50 μ., που χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση 

του ηλεκτρολογικού υλικού. 
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 Έναν (1) προκατασκευασμένο μεταλλικό οικίσκο, διαστάσεων 

2,60*2,60*2,50 μ., που χρησιμοποιείται για Πυροσβεστικός Σταθμός. 

 

 Έναν (1) προκατασκευασμένο μεταλλικό οικίσκο Ηλεκτροπαραγωγού 

Ζεύγους Βαρέως Τύπου, διαστάσεων 3,00*2,00*2,58 μ., που 

χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους. 
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 Έναν (1) οικίσκο με δύο (2) διαμερίσματα, πλησίον της Γεφυροπλάστιγγας, 

που χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση των Αρχών, του Προσωπικού του 

Φορέα ή εναλλακτικά και των χρηστών του λιμένα (π.χ. Ναυτικών 

Πρακτόρων).  
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11. Συνοπτική Περιγραφή Ηλεκτρομηχανικών Εγκαταστάσεων & Βασικού 

Εξοπλισμού  

Υποσταθμός Μέσης Τάσης ΔΕΗ 

Ο οικίσκος στέγασης του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού είναι τύπου πάνελ και η βάση 

έχει υπολογισθεί ώστε να περιλαμβάνει με ασφάλεια το βάρος του εξοπλισμού, 

ενώ διαθέτει επίσης 2 ξεχωριστά διαμερίσματα, ένα για το Μ/Σ ισχύος και ένα για 

τους πίνακες ΧΤ και ΜΤ.  

Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος 

Είναι ισχύος εφεδρικής λειτουργίας 275KVA, συχνότητας 50HZ και συντ. φορτίου 

0,8. Το Η/Ζ αποτελείται από πετρελαιοκινητήρα και γεννήτρια που συνδέονται 

ομοαξονικά, μέσω εύκαμπτου μεταλλικού συνδέσμου και αποτελούν ενιαίο και 

δυναμικά ζυγοσταθμισμένο συγκρότημα. 

 

Οδοφωτισμός 

Κατά μήκος του πεζοδρομίου της οδού Ψαρών είναι τοποθετημένα 10τεμ. 

σιδηροϊστοί ύψους 12μ., με ευθύγραμμους βραχίονες, οριζόντιας προβολής 1,5μ., 

με φωτιστικά σώματα τύπου SMART VP-CL1 και λυχνίες ατμών νατρίου υψηλής 

πίεσης, ισχύος 250W. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία είναι εν θερμώ γαλβανισμένα.   
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Ειδικότερα έχουν τοποθετηθεί: 

o 4τεμ. ιστοί οδοφωτισμού με μονό βραχίονα 

o 4τεμ. ιστοί οδοφωτισμού με διπλό βραχίονα 

o 1τεμ. ιστός οδοφωτισμού με τριπλό βραχίονα 

o 1τεμ. ιστός οδοφωτισμού με τετραπλό βραχίονα 

Φωτισμός Χερσαίου Χώρου - Πυλώνες 

Έχουν τοποθετηθεί 8τεμ. πυλώνες 25μ. με κινητή κεφαλή και φορείο 6 προβολέων 

ασύμμετρης κατανομής τύπου JET 1000, σε βάσεις από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C20/25. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία  είναι εν θερμώ γαλβανισμένα. Η ανύψωση και 

η καθέλκυση της κινητής κεφαλής γίνεται με φορητή μονάδα, ενώ για την 

αντικεραυνική προστασία των πυλώνων υπάρχει μια ακίδα σε κάθε πυλώνα με 

ξεχωριστή γείωση.  
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Δίκτυο Ισχυρών Ρευμάτων – δίκτυο ασθενών ρευμάτων – δίκτυο γείωσης 

Για το υπόγειο δίκτυο ισχυρών ρευμάτων έχουν εγκατασταθεί καλώδια τύπου ΝΥΥ. 

Στον οικίσκο του Πυροσβεστικού Συγκροτήματος και στα φυλάκια υπάρχει πλήρης 

καλωδιακή υποδομή για τις ανάγκες επικοινωνίας φωνής και δεδομένων. 

Σε όλες τις αλλαγές οδεύσεων, καθώς και σε ενδιάμεσες αποστάσεις που δεν 

υπερβαίνουν τα 40μ. έχουν τοποθετηθεί φρεάτια επίσκεψης καλωδίων. 

Υπάρχει επίσης τοποθετημένη θεμελιακή γείωση από ταινία χαλκού σε στηρίγματα 

εδάφους παράλληλα με το δίκτυο ισχυρών ρευμάτων, καθώς και αγωγός γυμνός 

χάλκινος, πολύκλωνος, παράλληλα με το δίκτυο οδοφωτισμού και σε όλες τις 

βάσεις από σκυρόδεμα των οικίσκων, με την αντίσταση γείωσης να είναι μικρότερη 

από 1Ω. 

Δίκτυο Αποχέτευσης   

Έχει κατασκευασθεί κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης με πλαστικό σωλήνα από σκληρό 

PVC Φ160/6atm παράλληλα με την οδό Ψαρών στον χερσαίο χώρο του Νέου Λιμένα 

με σκοπό την αποχέτευση των δύο W.C. 

Τα λύματα οδηγούνται στον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό που διέρχεται προ του 

λιμένος, επί της οδού Ψαρών. 

Επίσης έχουν τοποθετηθεί, σε εύλογες αποστάσεις, φρεάτια (5τεμ.) που φέρουν 

κατακόρυφο σωλήνα με κοχλιωτό πώμα καθαρισμού. 



Δ.Λ.Τ.Α. – ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΙΓΙΟΥ 

 

MUNICIPAL PORT FUND OF EGIALIA| NEW PORT FACILITY  

 

Δίκτυο Ύδρευσης   

Το δίκτυο ύδρευσης κατασκευάστηκε με πλαστικό σωλήνα από πολυαιθυλένιο με 

παροχή από το δίκτυο της πόλης που εξυπηρετεί: 

Τις ανάγκες υδροδότησης των πλοίων με 4τεμ. φρεάτια στο κρηπίδωμα ΓΔΕ που 

φέρουν σφαιρική βαλβίδα ορειχάλκινη διαμέτρου 2ins και ταχυσύνδεσμο 

τροφοδοτικού κρουνού 21/2. 

Δίκτυο Αυτόματης ‘Άρδευσης 

Το δίκτυο άρδευσης κατασκευάστηκε με πλαστικό σωλήνα από πολυαιθυλένιο με 

ξεχωριστή παροχή από το δίκτυο της πόλης. 

Δίκτυο Πυρόσβεσης 

 

Το δίκτυο πυρόσβεσης κατασκευάστηκε με πλαστικό σωλήνα από πολυαιθυλένιο 

που καταλήγει σε 3 πυροσβεστικές φωλιές ανοξείδωτες επιδαπέδιες που περιέχουν 

εύκαμπτο σωλήνα Φ-11/2΄΄ από ειδικό υλικό μήκους 20μ. και αυλό ορείχαλκο με 

ρυθμιζόμενη διάμετρο της οπής εξόδου του νερού.  

Στο δίκτυο διοχετεύεται θαλασσινό νερό από ένα Πυροσβεστικό Συγκρότημα 

Θαλάσσιου Ύδατος που εγκαταστάθηκε με 2 αντλίες πυρόσβεσης, μια ντιζελοκίνητη 

και μια ηλεκτροκίνητη που μαζί με τα υπόλοιπα εξαρτήματα του συγκροτήματος 

είναι συναρμολογημένα σε κοινή βάση στήριξης. Η εκκίνηση του συγκροτήματος 

γίνεται αυτόματα με τη βοήθεια κατάλληλου πιεζοστάτη. Η διάταξη αυτόματης 

εκκίνησης έχει τη δυνατότητα χειροκίνητης εκκίνησης με τοπικό χειρισμό. 

Το δίκτυο όταν δε λειτουργεί το συγκρότημα βρίσκεται υπό πίεση με γλυκό νερό 

που διοχετεύεται από το δίκτυο άρδευσης, με σκοπό τη προστασία του από το 

θαλασσινό νερό. 
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Γεφυροπλάστιγγα  

Εγκαταστάθηκε για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του εμπορικού τμήματος του 

Λιμένα. Ο ενδείκτης βάρους είναι κατασκευασμένος με δοκιμασμένη τεχνολογία 

μικροϋπολογιστών που τον καθιστά ακριβείας, αντοχής και πιστότητας, ενώ μπορεί 

να συνδεθεί σε οποιαδήποτε ζυγιστική διάταξη που φέρει δυναμοκυψέλες. Η 

τεχνολογία του επιτρέπει να εκτελέσει μέσω λογισμικού όλες τις λειτουργίες 

μέτρησης, λειτουργίες εισόδων-εξόδων, αυτόματους ελέγχους και τις απαραίτητες 

επιπτώσεις για τη λειτουργία του ζυγιστικού συστήματος. Ο ενδείκτης δύναται να 

αποθηκεύσει έως και 10.000 ζυγίσεις με δυνατότητα διαχείρισης της μνήμης. 

 

Δέστρες 

Για τη πρόσδεση των πλοίων , κατά μήκος τόσο του κρηπιδώματος παραβολής όσο 

και αυτού των πρυμνοδετήσεων, εγκαταστάθηκαν 12τεμ. χυτοχαλβύδινες δέστρες, 

ελκτικής ικανότητας 60 τόνων. Ακόμη, τοποθετήθηκαν 4 μεταλλικές κλίμακες σε 

συγκεκριμένες θέσεις του μετωπικού κρηπιδώματος. 
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Προσκρουστήρες  

Κατά μήκος του κρηπιδώματος παραβολής ΔΕ, εγκαταστάθηκαν 10τεμ. ελαστικών 

προσκρουστήρων, τύπου MV 1000*1500, ενώ κατά μήκος της μετώπης των δύο 

πρυμνοδετήσεων ΓΕ, εγκαταστάθηκαν από 2 ελαστικοί προσκρουστήρες (συνολικά 

4τεμ.), τύπου MV 800*1000.  

 

  

CCTV 

 

Οι τρεις (3) Έγχρωμες Κάμερες Εξωτερικού Χώρου είναι με φακό τεχνολογίας 1/3΄΄, 

ανάλυση 700TVL, DC auto iris varifocal lens 2.8mm-12mm, D-WDR (Wide Dynamic 

Range), DE-FOG (Καθαρισμός Ομίχλης), Smart D-ZOOM x32, DIS-Σταθεροποίηση 

Ψηφιακής Εικόνας, 3D-DNR (Μείωση Θορύβου), πλήρη λειτουργία OSD (ON SCREEN 

DISPAY), 42 LED’s υπέρυθρων, χαμηλότερη τιμή φωτισμού 0,00 LUX, DC 12V,IP67. 

Το σύστημα συμπληρώνει μια (1) κάμερα εσωτερικού χώρου για την εποπτεία του 

Κέντρου Ελέγχου (ΚΕΑΛΕ). 

Το σύστημα παρακολουθείται από το Κέντρο 

Ελέγχου Ασφάλειας, όταν εφαρμόζεται ο Κώδικας 

ISPS, ενώ στοιχεία λήψης λαμβάνονται 24 ώρες 

το 24ώρο ανεξαρτήτου δραστηριοτήτων της 

εγκατάστασης.  
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Ο παραπάνω εξοπλισμός έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τη σχετική οδηγία του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Σχέδιο Ασφάλειας της Λ.Ε. και τη σχετική εγκύκλιο 

του Αρμόδιου Υπουργείου σχετικά με τα αυτόματα συστήματα. Τονίζεται πως ο 

Φορέας έχει γνωστοποιήσει στην Αρμόδια Αρχή τη λειτουργία του CCTV και τον 

Υπεύθυνο Επεξεργασίας, ενώ έπειτα από την έκδοση του GDPR, ο Φορέας 

(Δ.Λ.Τ.Α.), τα φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται με την ασφάλεια της Λ.Ε. & οι 

συνεργαζόμενες ΙΕΠΥΑ οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του 

Κανονισμού. 

Συναγερμός 

Το σύστημα ασφάλειας του συναγερμού προστατεύει  χώρους περιορισμένης 
πρόσβασης της εγκατάστασης. Το σύστημα περιλαμβάνει: 
 

 Πίνακα 16 Ζωνών καλωδιακό με κωδικοποιητή και τηλεφωνητή 

 Ένα (1) πληκτρολόγιο lsd 

 Μια (1) σειρήνα εξωτερική με φλας αυτοτροφοδοτούμενη 118db lcd 

 Μια (1) σειρήνα εξωτερική σε σύνδεση με κεντρικό πίνακα 2 piezo 

 Τέσσερις (4) μαγνητικές επαφές 

 Δυο (2) radar υπέρυθρων και μικροκυμάτων 

 Συσσωρευτή μολύβδου 12v 1,3 ah για την εξωτερική σειρήνα 

 Μονάδα κινητής τηλεφωνίας 
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12. Ασφάλεια Λιμένα & Λιμενικών Εγκαταστάσεων 

 

Γενικά 

Στις 31 Μαρτίου 2004 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης εξέδωσαν τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 725/2004 για τη βελτίωση της 

ασφάλειας στα πλοία και στις λιμενικές εγκαταστάσεις. Ο κύριος στόχος του 

Κανονισμού αυτού είναι η θέσπιση και η εφαρμογή κοινοτικών μέτρων για τη 

βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία που χρησιμοποιούνται στο διεθνές εμπόριο και 

στην εθνική θαλάσσια κυκλοφορία, καθώς και στις συναφείς λιμενικές 

εγκαταστάσεις από απειλές διάπραξης σκόπιμων παράνομων ενεργειών. Τα μέτρα 

ναυτικής ασφαλείας που επιβλήθηκαν με τον κανονισμό αποτελούν μέρος μόνο των 

αναγκαίων μέτρων για να επιτευχθεί σε κάποιο βαθμό επαρκής ασφάλεια στις 

διάφορες αλυσίδες μεταφορών, τις συνδεόμενες δηλαδή με τις θαλάσσιες 

μεταφορές. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έκρινε ότι με τον πιο πάνω κανονισμό δεν επιτυγχάνεται 

πλήρως το επιδιωκόμενο γενικότερο επίπεδο ασφάλειας στις θαλάσσιες μεταφορές 

και εξέδωσε στις 26 Οκτωβρίου 2005 την Oδηγία 2005/65 σχετικά με την ενίσχυση 

της ασφαλείας των λιμένων. 

Η οδηγία 2005/65 συμπληρώνει το σύστημα που προβλέπεται από τον κανονισμό, 

δημιουργώντας σύστημα ασφαλείας σε όλο το λιμενικό χώρο, με σκοπό ασφάλεια 

υψηλού και ίσου επιπέδου σε όλους του ευρωπαϊκού λιμένες. 

Ο Λιμένας Αιγίου, ως υπόχρεος Λιμένας, έχει συμμορφωθεί με το Κανονισμό και την 

Οδηγία, εφαρμόζοντας τα εγκεκριμένα Σχέδια Ασφάλειας των Λιμενικών 

Εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ) και το Σχέδιο Ασφάλειας Λιμένα (ΣΑΛ). 
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Εγκρίσεις της Αρχής (ΔΕΔΑΠΛΕ) για το Νέο Λιμένα 

 

Μελέτη 

Εκπονήθηκε ή 

Τροποποιήθηκε από 

 

Αρ. Πρωτ. Έγκρισης 

Αξιολόγηση Ασφάλειας 

Λιμενικής Εγκατάστασης 

(ΑΑΛΕ) 

 

Αναγνωρισμένο 

Οργανισμό Ασφάλειας 

 

*Το ΩΠ: 081310/10-

2014 Σήμα Έγκρισης  

Σχέδιο Ασφάλειας Λιμενικής 

Εγκατάστασης 

Απόστολο Ζεντέφη 

(ΥΑΛΕ) 

4432.2/07/2014 

Αναθεώρηση Σχεδίου 

Ασφάλειας Λιμενικής 

Εγκατάστασης 

 (ΣΑΛΕ - Αναθ. 01) 

 

Απόστολο Ζεντέφη 

(ΥΑΛΕ) 

 

2343.2-5/10915/19 

Η Λιμενική Εγκατάσταση με βάση τα αποτελέσματα των Επιθεωρήσεων που 

διενεργούνται από κλιμάκια της Λιμενικής Αρχής προς τον ΥΑΛΕ αποδεικνύεται πως 

συμμορφώνεται με το Κώδικα ISPS και ο Φορέας Διαχείρισης (ΔΛΤΑ) λαμβάνει ανά 

τρίμηνο σχετική βεβαίωση συμμόρφωσης από το Κ.Λ. Πάτρας.  

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 

 Στο Νέο Λιμένα Αιγίου θα πρέπει να παρέχεται ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας, 

ώστε να λειτουργούν απερίσπαστοι οι ανθρώπινοι πόροι για την επίτευξη των 

στόχων που έχουν τεθεί από το στρατηγικό σχεδιασμό. Αυτό προϋποθέτει τη 

προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος, των περιουσιών και 

των λειτουργιών της εγκατάστασης έναντι κακόβουλων ενεργειών, κινδύνων για 

τραυματισμούς και γενικά απώλειας ή φθοράς από εχθρικές ή εγκληματικές 

πράξεις. 

Επομένως το Δ.Λ.Τ. Αιγιαλείας ως φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης του 

λιμανιού, και με γνώμονα τη προστασία κατά κύριο λόγο της ανθρώπινης ζωής, 

κρίνει αναγκαία τα εξής: 



Δ.Λ.Τ.Α. – ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΙΓΙΟΥ 

 

MUNICIPAL PORT FUND OF EGIALIA| NEW PORT FACILITY  

 

 Να τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας, τα μέτρα και οι διαδικασίες που 

απορρέουν από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 725/2004 και τη κείμενη Εθνική 

νομοθεσία, όπως αυτά περιγράφονται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφάλειας 

της Λιμενικής Εγκατάστασης του Νέου Λιμένα Αιγίου.  

 Απαιτείται να αξιολογούνται συνεχώς οι κίνδυνοι, να αναφέρονται τυχόν 

παραβιάσεις των μέτρων ασφαλείας ή συμβάντα στις αρμόδιες αρχές.  

 Επιπλέον το προσωπικό υποχρεούται εκτός της πρόληψης για την αποφυγή 

παρανόμων πράξεων, να έχει αποτελεσματική αντίδραση μετά από  

περιστατικά ασφαλείας, ενώ όταν  κρίνεται απαραίτητο οφείλει να 

διαχειρίζεται τα συμβάντα, πάντα σε συνεργασία με τις αρχές και τις 

υπηρεσίες υποστήριξης.  

 Όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι οφείλουν να συμμετέχουν στη προσπάθεια 

για την αποφυγή έκνομων ενεργειών και σε κάθε περίπτωση να γνωρίζουν 

τις βασικές αρχές και πρόνοιες περί ασφάλειας. Η συνεργασία επίσης των 

εργαζομένων με τον ΥΑΛΕ, το προσωπικό ασφάλειας ή τις Αρχές, αλλά και 

των συναλλασσόμενων είναι βασικό στοιχείο που θα χαρίσει το 

επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.  

 Η απόδοση του συστήματος ασφάλειας θα πρέπει να εκτιμάται σε συνεχή 

βάση, γι’ αυτό το λόγο απαιτείται διαρκής επαγρύπνηση ώστε να 

εντοπίζονται αδυναμίες του συστήματος ή τρωτά σημεία προς 

αποκατάσταση. 

Εν κατακλείδι σημειώνεται πως καμία απαίτηση του Σχεδίου Ασφάλειας της 

Λιμενικής Εγκατάστασης δεν πρέπει να ερμηνεύεται ή να εφαρμόζεται κατά 

τρόπο ασυμβίβαστο με τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 

ελευθεριών, όπως ορίζονται σε διεθνείς πράξεις, ιδίως σε εκείνες που 

σχετίζονται με τους εργαζόμενους στη ναυτιλία και τους πρόσφυγες, 

συμπεριλαμβανομένης της Διακήρυξης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 

περί των θεμελιωδών αρχών και δικαιωμάτων κατά την εργασία, καθώς και 

των διεθνών προτύπων όσον αφορά τους ναυτικούς και τους λιμενεργάτες. 
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Εφαρμογή του Κανονισμού 725/2004 (ΕΚ) στο Νέο Λιμένα Αιγίου 

 

Η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας γίνεται από ένστολο εξειδικευμένο προσωπικό 

(Επόπτης/Φύλακες) που κατέχει όλα όσα ορίζει η κείμενη νομοθεσία και η Ι.Ε.Π.Υ.Α.  

την απαιτούμενη από την Υ.Α. 4434.1/02/08 (ΦΕΚ 1877/Β’) άδεια της Λιμενικής 

Αρχής. 

Οι υπηρεσίες παρέχονται καθημερινά για όλες τις ημέρες που υφίσταται 

ελλιμενισμός υπόχρεων πλοίων ή σκαφών (σε 24ωρη βάση & 

συμπεριλαμβανομένων των αργιών). 

Η Δύναμη Ασφάλειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της δραστηριοποιείται σε 

όλο το τμήμα της εγκατάστασης που έχει ορισθεί ως προστατευόμενη περιοχή, 

σύμφωνα με τα σημεία διεπαφής. 
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Στις υπηρεσίες συμπεριλαμβάνεται και η διάθεση μίας κυνοτεχνικής μονάδας 

(συνοδός/χειριστής-σκύλος) με τα απαιτούμενα προσόντα, που επιχειρεί έπειτα 

από σχετικό αίτημα του Φορέα, αν απαιτηθεί. 

Κάλυψη Επιχειρησιακών Αναγκών 

Οι Δραστηριότητες Ασφαλείας που εκτελεί το προσωπικό της ΙΕΠΥΑ (Security) 

πραγματοποιούνται με βάση τις ιδιαιτερότητες της Λιμενικής Εγκατάστασης και 

καλύπτουν όλα τα κατωτέρω σημεία στα οποία επικεντρώνονται συγκεκριμένα 

μέτρα προστασίας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΣΑΛΕ, όπως τροποποιημένα ισχύει  

για κάθε Επίπεδο Ασφάλειας: 

 την πρόσβαση στη λιµενική εγκατάσταση, 

 ζώνες περιορισμένης πρόσβασης εντός της λιµενικής εγκατάστασης, 

 τη µεταφορά φορτίου, 

 την παραλαβή των εφοδίων του πλοίου, 

 τη µεταφορά ασυνόδευτων αποσκευών και 

 την παρακολούθηση της ασφάλειας της λιµενικής εγκατάστασης. 

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες ασφάλειας, σύμφωνα με τη 

καθοδήγηση του ΥΑΛΕ: 

 τον έλεγχο πρόσβασης στη λιµενική εγκατάσταση ατόμων και οχημάτων, 

 τη προστασία των περιοχών περιορισμένης πρόσβασης, όπως αυτές έχουν 
καθοριστεί από την εγκεκριμένες μελέτες ασφάλειας, 

 έρευνες ασφαλείας σε άτομά και τα προσωπικά τους είδη (αποσκευές κ.λπ.),  

 τη παρακολούθηση της ασφάλειας της Λ.Ε. µε τη διενέργεια περιπολίων και 
τη χρήση του συστήματος CCTV, 

 την έρευνα σε οχήματα επισκεπτών, μεταφοράς φορτίων ή εφοδίων πλοίου, 

 τον έλεγχο και την έρευνα φορτίων και εφοδίων πλοίου, 

 την έρευνα για τη µεταφορά ασυνόδευτων αποσκευών στα πλοία, 

 την αναφορά στον ΥΑΛΕ και στις Αρμόδιες Αρχές περιστατικών ασφαλείας ή 
την αναφορά στο ΥΑΛΕ βλαβών στον εξοπλισμό ασφάλειας και των 
συστημάτων παρακολούθησης (CCTV), 

 τη συμπλήρωση των σχετικών εντύπων που προβλέπονται στο εγκεκριμένο 
Σχέδιο Ασφάλειας, 

 την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας για Δραστηριότητες που δε καλύπτονται 
από το Κώδικα και λαμβάνουν χώρα εντός της Λ.Ε. σύμφωνα µε το Σχέδιο 
και 
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 τη τήρηση των Διαδικασιών αντιμετώπισης απειλών ή παραβιάσεων για 
την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων Διαδικασιών για τη διατήρηση των 
κρίσιμων λειτουργιών της Λ.Ε. 

Πίνακας Προσωπικού ISPS 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

Απόστολος Ζεντέφης Υπεύθυνος Ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης 

Βασίλειος Σημαιόπουλος Αναπληρωτής Υπευθύνου Ασφάλειας Λ.Ε. 

Παναγιώτης Καραγκούνιας Επόπτης Ασφάλειας 

Βασίλειος Σπηλιάδης Φύλακας Ασφάλειας 

Σπυρίδων Κόσιος Φύλακας Ασφάλειας 

Νικόλαος Ταβαλιόν Φύλακας Ασφάλειας 

Ιωάννης Βλάχος Φύλακας Ασφάλειας 

Σωτήριος Αγγελάκης Φύλακας Ασφάλειας 

*Εφόσον απαιτηθεί (π.χ. αύξηση Επιπέδου Ασφάλειας) η Λιμενική Εγκατάσταση δύναται να απασχολήσει 
προσωπικό ασφάλειας από τον Λιμένα Πάτρας. 
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Διατιθέμενα Μέσα, Εξοπλισμός & Εγκαταστάσεις 

 

 Περίφραξη Ασφαλείας 

 Η/Υ 

 CCTV 

 Εγκατεστημένος Συναγερμός σε χώρους Περιορισμένης Πρόσβασης 

 VHF Βάσεως  

 Φορητά VHF 

 Ανιχνευτές Μετάλλων  

 Καθρέπτες Ελέγχου Οχημάτων 

 Πύλες Πρόσβασης & Μπάρες Ελέγχου Κυκλοφορίας  

 Κέντρο Ελέγχου / Φυλάκια  

 Αλεξίσφαιρα Γιλέκα  

 Φακοί  

 Κιάλια  

 Σφυρίχτρες 

 Κιγκλιδώματα Ασφαλείας & Διαχωριστικά  

 Πυροσβεστικά Μέσα 

 Φαρμακείο  

 Ηλεκτρογεννήτρια 

 Τηλεβόα  

 Ταμπέλες Ενημέρωσης Συναλλασσόμενων  

 Υλικά Εξυπηρέτησης Προσωπικού  

  Έντυπα Τεκμηρίωσης  
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Διαδικασίες προ κατάπλου  

 
Pre-Arrival Information 
 

 Αναγγελία Άφιξης 

 Ship Pre-Arrival Security Information Form  

 Nil List (αν ζητηθεί από τον ΥΑΛΕ) 

 Crew List  

 Passenger List (εάν υπάρχουν επιβάτες)   

 Δήλωση Επικίνδυνων Φορτίων (εάν υπάρχουν) 
 
Οι πληροφορίες διαβιβάζονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

egioispscode@gmail.com, ως ακολούθως: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σε περίπτωση πλεύρισης Μη Υπόχρεου Πλοίου/Σκάφους διαβιβάζονται τα εξής: 
 

 Αναγγελία Άφιξης 

 Ship’s Particulars 

 Crew List  

 Passenger List (εάν υπάρχουν επιβάτες)   
 
Το πλοίο/σκάφος που δεν είναι Υπόχρεο πρέπει να συμμορφωθεί με τις οδηγίες του 
ΥΑΛΕ κατά το διάστημα της παραμονής του στην εγκατάσταση και ο πλοίαρχος ή 
κυβερνήτης να υπογράψει τη Συμφωνία Ασφαλείας βάσει ΣΑΛΕ που θα του δοθεί 
από τον ΥΑΛΕ. 

α) εικοσιτέσσερις ώρες τουλάχιστον πριν την είσοδο του πλοίου 
στον λιμένα, ή 
β) το αργότερο, κατά τον χρόνο απόπλου του πλοίου από τον 
προηγούμενο 
λιμένα, εφόσον η διάρκεια του ταξιδιού είναι μικρότερη από 
εικοσιτέσσερις ώρες, ή 
γ) στην περίπτωση που δεν είναι γνωστός ο λιμένας προορισμού 
του πλοίου ή επέλθει αλλαγή αυτού κατά τη διάρκεια του πλου, 
άμεσα όταν αυτός γνωστοποιηθεί. 
 
Ο ΥΑΛΕ θα επεξεργαστεί τις πληροφορίες & ακολούθως θα 
ενημερώσει για το Επίπεδο Ασφαλείας που λειτουργεί η Λ.Ε. και 
για κάθε άλλο ζήτημα που αφορά την ασφάλεια. Εφόσον 
απαιτηθεί θα υπογραφεί μια Δήλωση Ασφαλείας (DoS) προ 
κατάπλου ή κατά τη παραμονή του πλοίου στην εγκατάσταση. 
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Πρόσβαση στη Λιμενική Εγκατάσταση 

 

Για κάθε ένα από τα Επίπεδα Ασφαλείας εφαρμόζονται διαδικασίες αναγνώρισης, 

ελέγχου και έρευνας ανάλογα τη περίπτωση (επισκέπτες, επιβάτες, άτομα με 

αναπηρία κ.λπ.),ενώ ορίζονται περιορισμοί ή και απαγορεύσεις πρόσβασης. Το 

σύστημα ελέγχου πρόσβασης για το Νέο Λιμένα Αιγίου έχει στηριχθεί στις 

κατευθυντήριες οδηγίες που παρέχονται στο Μέρος Β΄ του Κώδικα ISPS και στους 

σχετικούς κανονισμούς της εθνικής νομοθεσίας.  

Τα πληρώματα & οι συναλλασσόμενοι με το λιμάνι οφείλουν να συμμορφώνονται 

με τα μέτρα και τις διαδικασίες που ορίζει το Σχέδιο Ασφάλειας και εφαρμόζει το 

προσωπικό (ταυτοποίηση, έρευνα, έκδοση αδειών, οδηγίες κ.λπ.). Η πρόσβαση 

επιτρέπεται μόνο σε όσους ελεγχόμενους προβάλλουν αποδεικτικά στοιχεία 

ταυτότητας και έναν εμπεριστατωμένο λόγο για τον οποίο ζητούν να έχουν 

πρόσβαση στην περιοχή (ο λόγος επιβεβαιώνεται από το προσωπικό). Για τη 

καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών προτείνεται η αποστολή μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (egioispscode@gmail.com) στον ΥΑΛΕ λίστας αφίξεων των προσώπων 

που σχετίζονται με τις λιμενικές δραστηριότητες (π.χ. εκπρόσωποι νηογνώμονα), 

κοινοποιώντας απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία (αρ. ταυτότητας ή διαβατηρίου, 

λόγο επίσκεψης κ.λπ.) ή το αίτημα για έκδοση από τον ΥΑΛΕ μόνιμης άδειας 

πρόσβασης, εφόσον το άτομο συναλλάσσεται συχνά με το λιμάνι και συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις έκδοσης τέτοιου είδους κάρτας πρόσβασης.  
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Στάθμευση 

Η στάθμευση στο λιμάνι επιτρέπεται μόνο στα σημεία που έχουν οριστεί ως χώροι 
στάθμευσης ή και αναμονής. Εφόσον δεν είναι εφικτή η στάση ή η στάθμευση για 
κάποιους λόγους εντός των ορίων αυτών ή υπάρχουν λόγοι το όχημα να σταθμεύσει 
εκτός ορίων, αυτό θα πρέπει να ζητηθεί από τον οδηγό κατά τον έλεγχο στη πύλη 
εισόδου εξηγώντας τους λόγους. 

 

Τα ταξί επιτρέπονται σε ειδικές περιπτώσεις να εισέρχονται στο λιμάνι (π.χ. 
μεταφορά ατόμου με αναπηρία ή μέλους του πληρώματος κ.λπ.), ενώ τα οχήματα 
πλανόδιων πωλητών (όπως και οι ίδιοι) απαγορεύεται να εισέρχονται στο λιμένα.  

Επικίνδυνα Είδη & Ουσίες 

Σύμφωνα με τη παράγραφο ISPS/B 16.8.11 θα πρέπει να καθορίζονται οι 
διαδικασίες για την τήρηση και ενημέρωση αρχείων επικίνδυνων ειδών ή ουσιών, 
συμπεριλαμβανομένης της θέσης τους στη λιμενική εγκατάσταση. Ο ΥΑΛΕ θα 
πρέπει να λάβει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται μέσω του 
«Pre-Arrival» και καθορίζουν εάν το πλοίο που αιτείται την άφιξή του στο λιμάνι 
εμπίπτει στο Κώδικα IMDG.  
 
Σε θετική περίπτωση θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας που 
αναφέρονται στο Σχέδιο Ασφάλειας της Λιμενικής Εγκατάστασης, εφόσον βέβαια 
έχουν δοθεί οι απαραίτητες άδειες από τις Αρχές για τη διακίνηση ή και 
αποθήκευση στο λιμάνι τέτοιων ειδών ή ουσιών.   
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13. Διαχείριση Αποβλήτων Πλοίων 

Η εφαρμογή της διεθνούς συμβάσεως για την αποφυγή ρυπάνσεως της θαλάσσης 

από πλοία, το 1973, όπως τροποποιήθηκε με το σχετικό προς αυτή πρωτόκολλο του 

1978 (Marpol 73/78) ρυθμίζει τους τύπους αποβλήτων που μπορούν να 

απορρίπτονται στο θαλάσσιο περιβάλλον από πλοία και επιβάλλει στα 

συμβαλλόμενα κράτη την υποχρέωση να εξασφαλίζουν την ύπαρξη επαρκών 

εγκαταστάσεων παραλαβής στους λιμένες. Όλα τα κράτη μέλη έχουν κυρώσει τη 

σύμβαση Marpol 73/78. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιλαμβανόμενη το μέγεθος του προβλήματος και των 

κινδύνων για το κοινοτικό θαλάσσιο περιβάλλον, προχώρησε ακόμη περισσότερο 

νομοθετικά θεσπίζοντας την Οδηγία 2000/59/ΕΚ, η οποία καθιστά υποχρεωτική σε 

όλους τους ευρωπαϊκούς λιμένες την ύπαρξη εγκαταστάσεων παραλαβής 

αποβλήτων πλοίων, εισάγοντας, μεταξύ άλλων, και κριτήρια τιμολόγησης των 

υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης των αποβλήτων. Η Ελλάδα εναρμονίστηκε 

πλήρως με την ανωτέρω Οδηγία που ενσωματώθηκε στην Εθνική Νομοθεσία. 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας, σε πλήρη συμμόρφωση με το ανωτέρω 

νομοθετικό πλαίσιο και με αίσθημα περιβαλλοντικής ευθύνης και 

ευαισθητοποίησης, (α) συνέταξε το «Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων» και (β) 

ανέδειξε ανάδοχο για την παροχή ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων στον 

λιμένα του Αιγίου. 

14. Σχεδιασμός Αντιμετώπισης Ρύπανσης 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης έχει συντάξει και τροποποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα 

«Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης Αντιμετώπισης Ρύπανσης», ενώ έχει προμηθευτεί τα 

απαραίτητα υλικά (πλωτά φράγματα κ.λπ.) που επιθεωρούνται από τη Λιμενική 

Αρχή. Επιπροσθέτως διαθέτει εξοπλισμό υποστήριξης (π.χ. κλαρκ) ή και λαμβάνει 

σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης τη βοήθεια που απαιτείται από μέσα των 

υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας (π.χ. απορριμματοφόρα). 
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15. Επισημάνσεις 

 

 Θέσεις Υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν 

κίνδυνο 

Δεν υπάρχουν επικίνδυνα στοιχεία, ουσίες ή συστατικά, ανάμεσα στα υλικά 

κατασκευής του Νέου Λιμένα, όπως αμίαντος ή προϊόντα αυτού, υαλοβάμβακας, 

πολυουρεθάνη ή άλλα παρόμοια υλικά.  

 Ιδιαιτερότητες ως προς την ευστάθεια και αντοχή του έργου 

Δεν υπάρχουν ιδιαιτερότητες ως προς τη στατική δομή του έργου. 

 Περιοχές Εκπομπής Ιοντιζούσας Ακτινοβολίας 

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιοχές. 

 Χώροι με υπερπίεση και υποπίεση 

Δεν υπάρχουν τέτοιοι χώροι. 

 Άλλοι Χώροι Κινδύνου 

Στη Λ.Ε. επιδιώκεται οι χρήστες του έργου να συμμορφώνονται με όλα τα πάγια 

μέτρα ασφαλείας που ισχύουν για τους λιμένες, όπως π.χ. τα παρακάτω: 

o Απομάκρυνση από τους κάβους, τις δέστρες και τους καταπέλτες των Ο/Γ 

πλοίων, όταν αυτά  εκτελούν ελιγμούς πρόσδεσης.  

o Τα οχήματα και οι πεζοί να τηρούν τη κυκλοφοριακή οργάνωση του 

λιμενικού χώρου. 

o Απαγόρευση της κολύμβησης, του υποβρυχίου ψαρέματος και γενικώς των 

θαλασσίων σπορ στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα, ακόμα και όταν δεν 

υπάρχουν πλοία στα κρηπιδώματα.  

o Γενικότερα επιβάλλονται οι διατάξεις του εν ισχύ Γενικού Κανονισμού 

Λιμένα, άλλων προβλέψεων της κείμενης εθνικής νομοθεσίας και των 

Διεθνών Κανονισμών και Κωδίκων. 
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 Οδοί Διαφυγής & Έξοδοι Κινδύνου (Security & Safety Συμβάντα) 

Οι δύο κόμβοι Κ1 & Κ2.  
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 Καθορισμός Συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε λειτουργία 

Για τη καλή λειτουργία του λιμένα όλα τα δίκτυα πρέπει να επιδιώκεται να είναι σε 

λειτουργία. 

 Ελαχιστοποίηση Κινδύνων κατά τη διάρκεια εργασιών επισκευής & 

συντήρησης 

Θα πρέπει να τηρούνται όλα όσα ισχύουν σε σχετικές διατάξεις των νόμων και των 

προεδρικών διαταγμάτων. 

 Λειτουργία & Συντήρηση Έργου 

Η λειτουργία & η συντήρηση του έργου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το σχετικό 

εγχειρίδιο. Ειδικότερα όλος ο μηχανολογικός εξοπλισμός θα πρέπει να συντηρείται 

και να λειτουργεί σύμφωνα τα εγχειρίδια των κατασκευαστών. 

Οι βλάβες δύναται να αποκαθίστανται από συντηρητή ή άλλο ειδικευμένο 

συνεργείο.   

 

 

 

 


