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Ιστορία, Γενική Περιγραφή & Λεπτομέρειες για τη Λιμενική 

Εγκατάσταση 

Το Αίγιο πάντα είχε το βλέμμα του στραμμένο προς τη θάλασσα. Για εξασφάλιση 

τροφής, για μετακίνηση, για εμπόριο και για αναψυχή. Το λιμάνι ήταν και είναι από 

τα ζωτικά σημεία της πόλης.  

Τον χρυσό αιώνα της σταφίδας Βοστίτσα και των 

αθρόων εξαγωγών της, το λιμάνι Αιγίου ήταν το 

σημείο που ο κόπος και το προϊόν της αγροτικής 

παραγωγής γινόταν ακριβό εμπόρευμα για τα 

μεγάλα λιμάνια της Ευρώπης.  

Τα Πριμαρόλια, τα πρώτα καράβια με το 

πολύτιμο φορτίο της πρώτης και καλύτερης 

σοδειάς μαύρης σταφίδας Βοστίτσα, έφευγαν 

από το λιμάνι του Αιγίου, της Πάτρας και άλλων 

πόλεων της ΒΔ Πελ/σου για τα μεγάλα λιμάνια 

της Ευρώπης του 19ου αιώνα, μέσα σε χαρές και 

γιορτές στην παραλία. Λονδίνο, Λίβερπουλ, 

Μασσαλία, Τεργέστη, Άμστερνταμ, Οδησσός, 

λιμάνια έτοιμα να διαχύσουν το πολύτιμο 

προϊόν στην ευρωπαϊκή ενδοχώρα. Η εξαιρετική 

ποιότητα της σταφίδας έφερε πλούτο στην 

περιοχή, τέτοιον που να μιλούμε για τον 

«πολιτισμό της σταφίδας» του 19ου αιώνα, την 

ανύψωση του βιοτικού επιπέδου και τη 

διαβίωση σε συνθήκες ευμάρειας. Η σταφίδα 

της Αιγιάλειας και της Πελοποννήσου κράτησε 

για χρόνια τα ηνία των εξαγωγών της χώρας με 

ποσοστά άνω του 50%.  

Τα νεότερα χρόνια το λιμάνι υποδεχόταν πλοία-

ψυγεία που εισήγαγαν φρούτα, ενίοτε 

υποδεχόταν δεξαμενόπλοια με φορτία όπως το 

κρασί, Φ/Γ πλοία μεταφοράς λιπασμάτων ή 

αδρανών υλικών και στο επιβατικό τμήμα για 

σειρά ετών λειτουργούσε η γραμμή Αιγίου – Αγ. Νικολάου, η οποία διακόπηκε άλλα 

θα επαναλειτουργήσει, συνδέοντας τη Πελοπόννησο με τη Στερεά Ελλάδα.  

 

Χώρα:  

Ελληνική Δημοκρατία 

Τύπος Λιμενικής 

Εγκατάστασης:  

Εμπορική & Επιβατική Λ.Ε. 

Θέση Λιμένα:  

38 15,30 Β & 22 05,00 Α  

Κωδικός IMO:  

GRAEN – 0001 

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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Το κρηπίδωμα παραβολής είναι συνολικού μήκους 240 μέτρων και ωφέλιμου 

βάθους περίπου -9 μέτρων (μέγιστο). Ο χερσαίος χώρος έχει έκταση 12.000 τ.μ. 

περίπου, διαθέσιμο για τις λειτουργίες της εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων 

των εγκαταστάσεων. Στο χερσαίο αυτό χώρο υπάρχουν χώροι αποθήκευσης 

φορτίων και εξοπλισμού, γραφεία Ναυτικών Πρακτόρων, εκδοτήριο εισιτηρίων, 

χώρος ποιοτικού ελέγχου, γραφεία διαχειριστή (Δ.Λ.Τ.Α.), χώροι εξυπηρέτησης των 

υπηρεσιών ασφαλείας (κέντρο ελέγχου και φυλάκιο), χώροι υγιεινής και άλλοι 

χώροι εξυπηρέτησης των αναγκών του Λιμένα. Το λιμάνι εξυπηρετείται από δύο (2) 

πύλες, μία για κάθε τμήμα (εμπορικό/επιβατικό) και ο φωτισμός του καλύπτεται 

από πυλώνες και άλλα φωτιστικά σώματα με δυνατότητα λειτουργίας και σε 

περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης (Η/Ζ). 

Διαχειριστής της Λιμενικής Εγκατάστασης είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 

Αιγιαλείας το οποίο εδρεύει στο Αίγιο και διατηρεί γραφεία εντός του Παλαιού 

Λιμανιού. 
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Οργανωτική Δομή & Λειτουργίες 

Οργανόγραμμα ΦΔΕ  

Ο Φορέας Διοίκησης & Εκμετάλλευσης της Λιμενικής Ζώνης διαρθρώνεται όπως 

απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 

του Δήμου Αιγιαλείας, που ουσιαστικά διασυνδέονται και αλληλεπιδρούν σε 

καθημερινή βάση με τον Φορέα, είτε διοικητικά (π.χ. τμήμα προμηθειών), είτε  

επιχειρησιακά (π.χ. τμήμα καθαριότητας). 

 

Δ.Σ.  Δ.Λ.Τ.Α.

(Λιμενική Επιτροπή)

Πρόεδρος ΦΔΕ 

Τμήμα Ασφάλειας Λιμένα & 
Λιμενικών Εγκαταστάσεων

Τμήμα Οικονομικών

& Διοικητικών Υπηρεσιών 
Δ.Λ.Τ.Α.

Γραφείο Οικονομικών 
Υπηρεσιών  

Γραφείο Διοικητικών 
Υπηρεσιών  

Υπηρεσίες Υποστήριξης 
Δήμου Αιγιαλείας
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Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. Αιγιαλείας (Λιμενική Επιτροπή) 

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 στόχων αυτού και αποφασίζει για κάθε 

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

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο κυρίως αποφασίζει:  

❖ Για τον σχεδιασμό των εργασιών του,  

❖ τον ετήσιο προϋπολογισμό,  

❖ την οργάνωση των υπηρεσιών του σε διοικητικό και οικονομικό επίπεδο, 

❖ για την εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του,  

❖ για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος, 

❖ την έγκριση μελετών, πρακτικών δημοπρασίας, αναθέσεων, προμηθειών, 

❖ για την συντήρηση και επισκευή υφισταμένων έργων στη λιμενική ζώνη και 

εξοπλισμών, 

❖ για την προμήθεια και λειτουργία του μηχανολογικού του εξοπλισμού και 

για την διενέργεια κάθε αναγκαίας παρέμβασης στα λιμάνια, λιμενίσκους 

και αλιευτικά καταφύγια, και στις γύρω χερσαίες και θαλάσσιες ζώνες 

δικαιοδοσίας του,   

❖ την άδεια για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος που ευρίσκονται εντός των ορίων ευθύνης του,  

❖ την έκδοση τοπικών κανονιστικών αποφάσεων στο πλαίσιο της κείμενης 

νομοθεσίας (π.χ. εμποροπανήγυρη Παναγίας Τρυπητής), 
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❖ τον προσδιορισμό του χώρου στάθμευσης οχημάτων εντός των ζωνών 

ευθύνης του,  

❖ την διάθεση πιστώσεων και  

❖ οτιδήποτε άλλο εμπίπτει στους σκοπούς σύστασης του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Αιγιαλείας, σε συμμόρφωση πάντα με τη κείμενη εθνική 

νομοθεσία.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να συστήσει επιτροπές οι οποίες 

θα μελετούν και θα εισηγούνται θέματα που αφορούν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 

Αιγιαλείας, θέτοντας και προθεσμία για την υποβολή των σχετικών προτάσεων προς 

αυτό, προκειμένου να λάβει απόφαση. Παραπομπή θεμάτων σε επιτροπή για 

μελέτη και εισήγηση εντός προθεσμίας μπορεί να γίνει και από τον Πρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον το θέμα δεν έχει εγγραφεί σε ημερήσια διάταξη 

συνεδρίασης.  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Είναι ο 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 Αιγιαλείας, ασκεί τις αρμοδιότητες 

που πηγάζουν από τις ειδικές διατάξεις νόμων (π.χ. ν. 4412/2016) και των 

Κανονισμών (π.χ. Κανονισμός 725/2004 ΕΚ).  

Πρόεδρος του ΔΦΕ είναι ο κ. Βασίλειος Χριστόπουλος του Γεωργίου (MSc- 

Πρόληψη & Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών / Διαχείριση & Σχεδίαση Τεχνικών 

Έργων). 

Τμήμα Οικονομικών &  Διοικητικών Υπηρεσιών Δ.Λ.Τ.Α. 

Οι αρμοδιότητες του τμήματος επικεντρώνεται στα παρακάτω σημεία, αλλά δε 

περιορίζεται σε αυτά: 

❖ Το χειρισμό όλων των θεμάτων διοικητικής φύσεως.  

❖ Χειρισμό όλων των θεμάτων που αναφέρονται στην πρόσληψη προσωπικού, 

παρακολούθηση σχετικής νομοθεσίας, ενημέρωση ατομικών φακέλων, 

άδειες συντάξεις κλπ.  

❖ Επιμέλεια παραλαβής πρωτοκόλλησης εισερχόμενης-εξερχόμενης 

αλληλογραφίας, αρχειοθέτηση.  
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❖ Γραμματειακή υποστήριξη, αναπαραγωγή εντύπων, δακτυλογράφηση, 

τηλεφωνικό κέντρο.  

❖ Η μέριμνα για την φύλαξη - συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων, 

καθαριότητα κλπ.  

❖ Η μέριμνα για έγκαιρη εξέταση των παραπόνων που υποβάλλονται από τους 

πολίτες και η έγκυρη πληροφόρηση τους σε θέματα που τους αφορούν.  

❖ Η μέριμνα για την κατάρτιση – τροποποίηση του ετήσιου προϋπολογισμού 

και η παρακολούθηση εκτέλεσης του.  

❖ Η σύνταξη ετήσιου απολογισμού – ισολογισμού.  

❖ Η διαχείριση κάθε δαπάνης καθώς και η εκκαθάριση αποδοχών και 

αποζημιώσεων προσωπικού.  

❖ Η μέριμνα για την είσπραξη κάθε εσόδου και η πληρωμή κάθε υποχρέωσης 

του Λιμενικού ταμείου. 

Τμήμα Ασφάλειας Λιμένα & Λιμενικών Εγκαταστάσεων 

Το τμήμα Ασφάλειας Λιμένα & Λιμενικών Εγκαταστάσεων είναι το αρμόδιο τμήμα 

για την εφαρμογή του Σχεδίου Ασφάλειας Λιμένα (ΣΑΛ) και των Σχεδίων Ασφάλειας 

των Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ) προς συμμόρφωση με τον Κανονισμό 

725/2004 EK (Κώδικας ISPS) και την Οδηγία 2005/65 ΕΚ, καθώς και της κείμενης 

εθνικής νομοθεσίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε σε κάποιες περιπτώσεις και ισχύει 

(π.χ. ν. 3622/2007).  

Υπηρεσίες Υποστήριξης Δήμου Αιγιαλείας 

Το Λιμενικό Ταμείο, ως Νομικό Πρόσωπο του Δήμου, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο 

με πολλές από τις Υπηρεσίες του Δήμου Αιγιαλείας. Συγκεκριμένα ο Φορέας 

Διαχείρισης υποστηρίζεται (σύσταση επιτροπών, εκπόνηση τεχνικών μελετών 

κ.λπ.) στη λειτουργία του και σε κάποιες περιπτώσεις ελέγχεται (π.χ. οικονομικά 

εντάλματα) από όργανα του Δήμου. Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται η σχέση 

αυτή.   
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -

ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Νομικό Τμήμα Δήμου 
Αιγιαλείας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ -
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
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Α/Α 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΣΗΜΕΙΑ 

 
 

1 

 
 

ΘΕΣΜΙΚΗ 

o Διεθνής-Ευρωπαϊκή-Εθνική Ναυτιλιακή Νομοθεσία (κανονισμοί 
Δ.Σ., Κώδικες, νόμοι κ.λπ.) 

o Νομικό πλαίσιο ΥΠΕΣ 
o Εργασιακές Σχέσεις 
o Ρυθμιστικές Διατάξεις (τελωνειακές, αστυνομικές κ.λπ.)  

 

 
 

2 

 
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

o Προγραμματικά Σχέδια Δραστηριοτήτων & 'Έργων 
o Οργάνωση & Διεύθυνση Προσωπικού Δ.Λ.Τ.Α. 
o Έλεγχος Λειτουργιών  
o Λήψη Αποφάσεων Δ.Σ. Δ.Λ.Τ.Α. 

 

 
 
 

3 

 
 
 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 

o Χρήση & Συντήρηση Λιμενικών Εγκαταστάσεων και 
Εξοπλισμών/Μέσων αυτών 

o Χρήση & Συντήρηση Ακινήτων  δικαιοδοσίας Δ.Λ.Τ.Α. 
o Παροχή Λιμενικών Υπηρεσιών  
o Έλεγχος Ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών  
o Διαχείριση των πληροφοριών   

 

 
 

 
 

4 

 
 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

o Διαχείριση Εσόδων - Εξόδων Ταμείου (έργα ανάπτυξης κ.α.) 
o Διεκπεραίωση Φορολογικών και λοιπών υποχρεώσεων έναντι του 

Κράτους 
o Πληρωμή Προμηθευτών & Παρόχων  
o Είσπραξη Δικαιωμάτων: λιμενικών τελών, ενοικίων, 

παραχωρήσεων, τελών ISPS, ζυγίσεων, διαχείρισης αποβλήτων 
πλοίων, χρήσης εξοπλισμού λιμένα, υδροδότησης πλοίων-
σκαφών-πλωτών ναυπηγημάτων, ηλεκτροδότησης πλοίων και 
σκαφών, είσπραξη τακτικής επιχορήγησης Δήμου  

 

 
 

5 

 
 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

o Σχεδιασμός για την εκμετάλλευση των λιμενικών εγκαταστάσεων 
& των ακινήτων 

o Προβολή των Εγκαταστάσεων & των Υπηρεσιών  
o Δρομολόγηση Διαδικασιών για την εκμετάλλευση των  

περιουσιακών στοιχείων  
o Σχεδιασμός Διαχείρισης (αποφάσεις Δ.Σ.) 

 

 
6 

 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ 

o Επικοινωνία 
o Κώδικας Ηθικής Δεοντολογίας Εργαζομένων - Χρηστών - 

Επισκεπτών   
 

 

 

Πίνακας Λειτουργιών ΦΔΕ 
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Όραμα, Αποστολή, Αξίες, Στρατηγικοί και Λειτουργικοί Στόχοι 

Όραμα 

Η συνεχή βελτίωση των λιμενικών εγκαταστάσεων, προωθώντας την τουριστική 

ανάπτυξη της Αιγιάλειας και παράλληλα, η ενίσχυση των εμπορευματικών 

μεταφορών του Λιμένα για την υποστήριξη των αγορών της ευρύτερης περιοχής της 

Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδος.   

Αποστολή 

Αποστολή του Δ.Λ.Τ. Αιγιαλείας είναι η παροχή καλής ποιότητας λιμενικών 

υπηρεσιών και η ανάπτυξη της λιμενικής ζώνης προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, 

προασπίζοντας παράλληλα το δημόσιο συμφέρον και ενεργώντας με γνώμονα τη 

προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Κορινθιακού Κόλπου.  

Αξίες 

1) Δημόσια Διοίκηση  

Σεβασμός στις Θεμελιώδεις Αρχές της Δημόσιας Διοίκησης. 

2) Περιβάλλον 

Περιβαλλοντική Συνείδηση & Ευαισθησία.  

3) Φροντίδα Πελάτη 

Διασφάλιση της συνεχούς Επικοινωνίας, Ασφαλές εργασιακό περιβάλλον & 

Ανθρωποκεντρική προσέγγιση  των πελατών.  

4) Κοινωνία 

Υπεύθυνη Κοινωνικά Ανάπτυξη της Λιμενικής Ζώνης.  
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Στρατηγικοί Στόχοι  

➢ Η εκμετάλλευση και η ανάπτυξη της Λιμενικής Ζώνης προς όφελος της 

τοπικής κοινωνίας και του Ελληνικού Δημοσίου. 

➢ Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών με έμφαση στη διαφάνεια και στη 

δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας.   

➢ Η προστασία του ευαίσθητου θαλάσσιου περιβάλλοντος του Κορινθιακού 

κόλπου. 

Λειτουργικοί Στόχοι 

1. Εύρυθμη λειτουργία των Διοικητικών Υπηρεσιών. 

• Ορθή σύνταξη εγγράφων, συμβάσεων, αποφάσεων Δ.Σ.  

• Τήρηση πρωτοκόλλων και πρακτικών Φορέα. 

• Καλή επικοινωνία με υπηρεσίες, αρχές, επιχειρήσεις, φορείς, 

συλλόγους, εργαζόμενους, συναλλασσόμενους με το λιμάνι, 

εξωτερικούς συνεργάτες. 

• Ορθή λειτουργία των συστημάτων & προγραμμάτων (π.χ. διαύγεια). 

• Τήρηση της κείμενης ναυτιλιακής νομοθεσίας και λοιπών 

ρυθμιστικών διατάξεων. 

• Τήρηση της νομοθεσίας περί λειτουργίας των λιμενικών ταμείων που 

πηγάζει από τα αρμόδια υπουργεία. 

• Ανταπόκριση για τη κάλυψη των αναγκών των πλοίων, των σκαφών 

του αλιευτικού καταφυγίου και των ενοικιαστών και χρηστών της 

ακίνητης περιουσίας  

2. Εύρυθμη Λειτουργία των Οικονομικών Υπηρεσιών. 

• Προγραμματισμός & ορθή διαχείριση εσόδων-εξόδων του Φορέα. 

• Ορθή Λειτουργία των οικονομικών συστημάτων. 

• Έγκαιρη πληρωμή των υποχρεώσεων προς το κράτος και τους ιδιώτες. 

3. Διατήρηση της εφαρμογής των Ναυτιλιακών Κανονισμών, Κωδίκων, Εθνικής 

νομοθεσίας (ISPS, διαχείριση αποβλήτων κ.λπ.). 

4. Εκπαίδευση του Προσωπικού σε ναυτιλιακά, λογιστικά, τεχνικά & άλλα 

θέματα που σχετίζονται με τη Χ.Λ.Ζ. του Αιγίου και διοργανώνει ο Φορέας 

Διαχείρισης. 

5. Συνέχιση των κοινωνικών δράσεων που αφορούν τη προστασία του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος και την τοπική οικονομία.  

6. Έλεγχος και Συντήρηση ή και Επισκευή των πάγιων στοιχείων, των 

υποδομών & εξοπλισμών (π.χ. επισκευή κρηπιδωμάτων).  

7. Παροχή των απαιτούμενων λιμενικών υπηρεσιών προς τα πλοία, σκάφη και 

πλωτά ναυπηγήματα με βάση τις υπάρχουσες δυνατότητες (ύδρευση, 

ηλεκτροδότηση, ασφάλεια κ.λπ.). 
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8. Διενέργεια των απαραίτητων εσωτερικών ελέγχων. 

9. Καλή ανταπόκριση σε έκτακτες ανάγκες και διατήρηση των κρίσιμων 

λειτουργιών των εγκαταστάσεων δικαιοδοσίας Δ.Λ.Τ.Α. 

*Σημειώνεται πως ο Φορέας έχει δρομολογήσει την εκπόνηση «Master Plan». 

 

Επικοινωνία 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΠΡΟΣΩΠΟ 

 
Τ/F/Email /VHF Ch. 

 
 

Δ.Λ.Τ.Α. 

 
26910 21522 / 26910 21523 / 
limtameg@otenet.gr, info@dlta.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:info@dlta.gr
mailto:aigio@hcg.gr
mailto:egioispscode@gmail.com
mailto:info@gnaigio.gr
mailto:2691022200/2691062614/info@aigialeia.gov.gr
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Υπηρεσίες & Εξοπλισμός 

 

Υπηρεσίες Λιμανιού:  

• Φορτία: Εκφόρτωση, Χειρισμός, Αποθήκευση  

• Πλοία: Αγκυροβόλιο, ελλιμενισμός, υδροδότηση, διαχείριση αποβλήτων  

*Επίσης το λιμάνι εξυπηρετείται από: Τελωνείο, Λιμεναρχείο, Ασφάλεια Λιμένος  

Εξοπλισμός:  

• Αποθήκες με συνολικό εμβαδό 1157 τ.μ.  

• Τρία ανυψωτικά περονοφόρα οχήματα 32,25 & 4 τόνων  

• Γεφυροπλάστιγγα μικτού τύπου ηλεκτρονικής ζυγαριάς  

• Δίκτυο υδροδότησης πλοίων  

• Ηλεκτρογεννήτρια  

• Κάμερες Κλειστού Κυκλώματος (CCTV)  

• Αποθήκη Ασυνόδευτων  

• Εξοπλισμός αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης  

• Ηλεκτροδότηση Σκαφών (υποσταθμός μέσης τάσης)  

• Συναγερμός σε χώρους περιορισμένης πρόσβασης 
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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 (Gate 1) / (+30) 26910 26126  

 Bus Station: 1km (City Center) 

 Local Bus Services: 100m (University) 

 City Center: 1km 
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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. 

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.  

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.  

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 ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΙΓΙΟΥ 

 

MUNICIPAL PORT FUND OF EGIALIA| EGIO PORT FACILITY (OLD PORT) 

 

 

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. 
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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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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 Οδηγία 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)  

 

Μελέτη 

Εκπονήθηκε ή 

Τροποποιήθηκε από 

 

Παρατηρήσεις 

Αξιολόγηση Ασφάλειας 

Λιμενικής Εγκατάστασης 

(ΑΑΛΕ) 

Αναγνωρισμένο 

Οργανισμό Ασφάλειας 

(2008) 

Αρχική έγκριση από το 

Συντονιστικό Κέντρο της 

Αρμόδιας Αρχής 

Σχέδιο Ασφάλειας Λιμενικής 

Εγκατάστασης 

Αναγνωρισμένο 

Οργανισμό Ασφάλειας 

(2008) 

Αρχική έγκριση από το 

Συντονιστικό Κέντρο της 

Αρμόδιας Αρχής 

 

Αναθεωρήσεις Σχεδίου 

Ασφάλειας Λιμενικής 

Εγκατάστασης (06) 

 

Απόστολο Ζεντέφη 

(ΥΑΛΕ) 

Εγκρίσεις από το 

Συντονιστικό Κέντρο της 

Αρμόδιας Αρχής για 

τροποποιήσεις του 

Σχεδίου Ασφάλειας, 

όταν αυτό απαιτείται 

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.  
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

 Η Λιμενική Εγκατάσταση, μαζί με τους υπαλλήλους και τους εργολάβους, θα 

παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας, προστατεύοντας την ανθρώπινη ζωή, 

τα περιουσιακά στοιχεία και τις λειτουργίες έναντι κινδύνων τραυματισμού, 

απώλειας ή ζημιάς από εγκληματικές, εχθρικές ή κακόβουλες ενέργειες. 

Στη Λιμενική Εγκατάσταση θα αξιολογούνται κατ’ επανάληψη οι κίνδυνοι και θα 

αναπτύσσονται διαδικασίες ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική διαχείριση 

των κινδύνων αυτών. 

Το προσωπικό θα συμμορφώνεται με τα μέτρα ασφαλείας και θα έχει το καθήκον 

να αναφέρει στις αρμόδιες αρχές οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειας, ανήθικη 

συμπεριφορά, και σύγκρουση συμφερόντων που θα υποπίπτουν στην αντίληψή 

τους. 

Η απόδοση της ασφάλειας επίσης θα παρακολουθείται σε διαρκής βάση.  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

 

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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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 

 τη τήρηση των Διαδικασιών αντιμετώπισης απειλών ή παραβιάσεων για 
την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων Διαδικασιών για τη διατήρηση των 
κρίσιμων λειτουργιών της Λ.Ε. 
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Διατιθέμενα Μέσα, Εξοπλισμός & Εγκαταστάσεις 

 

 Περίφραξη Ασφαλείας 

 Η/Υ 

 CCTV 

 Εγκατεστημένος Συναγερμός σε χώρους Περιορισμένης Πρόσβασης 

 VHF Βάσεως (γραφείο ΥΑΛΕ) 

 Φορητά VHF 

 Ανιχνευτές Μετάλλων  

 Καθρέπτες Ελέγχου Οχημάτων 

 Πύλες Πρόσβασης & Μπάρες Ελέγχου Κυκλοφορίας  

 Κέντρο Ελέγχου & Φυλάκιο  

 Αλεξίσφαιρα Γιλέκα  

 Φακοί  

 Κιάλια  

 Σφυρίχτρες 

 Κιγκλιδώματα Ασφαλείας & Διαχωριστικά  

 Πυροσβεστικά Μέσα 

 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  

 Crew List  

 Passenger List (εάν υπάρχουν επιβάτες)   

 Δήλωση Επικίνδυνων Φορτίων (εάν υπάρχουν) 
 

Οι πληροφορίες διατίθενται μέσω της Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας (ΕΕΝΘ) 

ως ακολούθως: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Σημείωση: Μέσω της Ε.Ε.Ν.Θ. πρέπει να κοινοποιούνται από τους χρήστες και 
άλλες ναυτιλιακές πληροφορίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (απόβλητα 
πλοίων κ.λπ.). 
 
Η επικοινωνία με το τμήμα ασφάλειας (security department) γίνεται μέσω της 
ηλεκτρονικής διεύθυνσης «egioispscode@gmail.com». 
 
Σε περίπτωση πλεύρισης Μη Υπόχρεου Πλοίου/Σκάφους (εφόσον επιτραπεί η 
προσέγγιση) διαβιβάζονται τα εξής: 
 

 Αναγγελία Άφιξης 

 Ship’s Particulars 

 Crew List  

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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 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. 

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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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. 

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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Εφαρμογή GDPR 

Το Δ.Λ.Τ.Α. έχει συμμορφωθεί με τον Κανονισμό περί Προσωπικών 

Δεδομένων και εφαρμόζει «Σχέδιο Διορθωτικών Ενεργειών - «Compliance 

plan» Παρακάτω παρατίθεται η πολιτική του Φορέα. 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας εφεξής ΔΛΤ θέλοντας να διασφαλίσει 
τα προσωπικά και ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα έχει υλοποιήσει όλα 
τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα όπως ορίζονται από τον Γενικό 
Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. Η προστασία 
της ιδιωτικής σας ζωής και η διαφύλαξη του απορρήτου των πληροφοριών 
και των δεδομένων σας, αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητά μας. 

Στην παρούσα πολιτική αναλύεται το νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου 
συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα σας, τα είδη 
δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, η διαδικασία και ο 
σκοπός συλλογής τους, ο χρόνος τήρησής τους, καθώς και οι λόγοι 
κοινοποίησης τους σε τρίτα συνεργαζόμενα μέρη αν αυτό απαιτηθεί. 
Επιπλέον γνωστοποιούνται και αναλύονται το σύνολο των δικαιωμάτων σας 
καθώς και οι ενέργειες που μπορείτε να προβείτε για την άσκησή τους. 

Το παρόν ενημερωτικό κείμενο παρέχει σε κάθε πρόσωπο που λαμβάνει ή 
ενδιαφέρεται να λάβει υπηρεσίες του ΔΛΤ συνοπτική, ακριβή και διάφανη 
πληροφόρηση αναφορικά με τις πρακτικές που ακολουθούνται για τη 
διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

Το ΔΛΤ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την 
παρούσα Πολιτική, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές 
τίθενται σε ισχύ από τη δημόσια εμφάνιση αυτών στον Ιστότοπο www.dlta.gr 
και στα σημεία υποδοχής των εγκαταστάσεών μας. 

Στο ΔΛΤ έχει οριστεί Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO), με τον οποίο 
μπορείτε να έρθετε σε άμεση επικοινωνία για οποιοδήποτε σχετικό θέμα στο 
τηλέφωνο: 2691021522 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
andreas.rodakos@knr.gr. 
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Επισημάνσεις 

 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 γενικότερα τα πλοία, όταν 

αυτά  για παράδειγμα 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 στο κρηπίδωμα.  

o Γενικότερα επιβάλλονται οι διατάξεις του εν ισχύ Γενικού Κανονισμού 

Λιμένα, άλλων προβλέψεων της κείμενης εθνικής νομοθεσίας και των 

Διεθνών Κανονισμών και Κωδίκων. 

 

 Οδοί Διαφυγής & Έξοδοι Κινδύνου 
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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. 

 Συντήρηση Έργου/Εξοπλισμών  

Οι βλάβες δύναται να αποκαθίστανται από συντηρητή ή άλλο ειδικευμένο 

συνεργείο.   

Τιμολόγηση Παρεχόμενων Υπηρεσιών 

Το κόστος για υπηρεσίες που παρέχονται από τον Φορέα (τέλη ελλιμενισμού, 

υδροδότηση κ.α.) ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 

(π.χ. τέλος ISPS) ή βάσει των σχετικών τιμολογίων του Δ.Λ.Τ. Αιγιαλείας, όπως αυτά 

ισχύουν. Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν 

τηλεφωνικά με τα γραφεία του Φορέα ή μέσω email. 
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Παράρτημα 1 – Χάρτης Λιμένα 
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Παράρτημα 2 – Φωτογραφίες 
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Παράρτημα 3 – Υποδείγματα Εντύπων Λιμένα  
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