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ΘΕΜΑ:  «Λήψη απόφασης για τη χωροθέτηση λιμένα Σκιάθου» 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της αριθμ. 9/2020 

Τακτικής Συνεδριάσεως του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου 
 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ: 25/2020 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου την 18/06/2020, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 11.00 ύστερα από την υπ’ αριθμ.: 9/2020 πρόσκληση του Προέδρου κ. 
Αντωνίτσα Γεωργίου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 95 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3463/2006).  
 
Σε σύνολο επτά (7) Συμβούλων ήταν παρόντες και οι έξι (6) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
1.ΑΝΤΩΝΙΤΣΑΣ Γεώργιος, 2.ΜΑΘΗΝΟΣ Διαμαντής, 3.ΤΣΑΝΑΚΑΣ Ιωάννης, 4.ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ 
Ματούλα, 5.ΜΑΝΙΩΤΗΣ Χαράλαμπος, 6. ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ Νικόλαος 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :  
1.ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ Παναγιώτης  
 
Μετά τη λήξη της συζήτησης του τρίτου (3ου) θέματος της ημερήσιας διάταξης ο 
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Σ. κ. Διολέττας Παναγιώτης αποχώρησε από την αίθουσα του 
Δ.Λ.Τ.Σ. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το τέταρτο (4ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι για την 
εύρυθμη λειτουργία του λιμένος, την ασφαλή λειτουργία του και λαμβάνοντας υπόψη τον 
αυξανόμενο αριθμό σκαφών που δραστηριοποιούνται στον λιμένα της Σκιάθου τα τελευταία 
χρόνια προτείνεται η τροποποίηση της χωροθέτησης λιμένα Σκιάθου. 
Κατόπιν τον λόγο πήρε ο κ. Λιμενάρχης και ανέφερε ότι  λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των 
επαγγελματικών πλοίων – σκαφών που δραστηριοποιούνται με αφετηρία τον λιμένα Σκιάθου, 
την εξασφάλιση της ασφάλειας κατά τις αφιξοαναχωρήσεις των δρομολογημένων πλοίων, την 
εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία όλων των τμημάτων του λιμένα παραθέτω  σχετικό 
σκαρίφημα του λιμένα επεξηγώντας: 
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Το τμήμα Α-Β χρησιμοποιείται για την προσέγγιση μικρών ερασιτεχνικών λέμβων – σκαφών 
[Μικρό βάθος θάλασσας που δεν επιτρέπει την πρυμνοδέτηση μεγάλων σκαφών].  
Τα τμήματα Β-Γ, Γ-Δ και Δ-Ε χρησιμοποιούνται για την προσέγγιση των επαγγελματικών 
πλοίων αναψυχής (ολικής ναύλωσης). Πλησίον του σημείου Δ (γωνία λιμένος) θα παραμένει 
ελεύθερος χώρος, ο οποίος θα σημανθεί κατάλληλα επάρκειας πρυμνοδέτησης δύο σκαφών 
προς αποβίβαση επιβατών, σε περίπτωση που δεν διατίθεται ελεύθερη θέση προσέγγισης . 
Στη συνέχεια του εν λόγω χώρου θα πρυμνοδετούν δύο σκάφη μεταφοράς αυτοδυτών και εν 
συνεχεία λοιπά επαγγελματικά πλοία αναψυχής. 
Το τμήμα Ε-ΣΤ χρησιμοποιείται ως χώρος προσέγγισης ιδιωτικών πλοίων αναψυχής – θαλαμηγών. 
Το τμήμα ΣΤ-Ζ χρησιμοποιείται ως χώρος προσέγγισης επαγγελματικών ημεροπλοίων σε 
περίπτωση που ο χώρος στον παλαιό λιμένα δεν δύναται να καλύψει το σύνολο των σκαφών 
αυτών. Σε περίπτωση κενών θέσεων αυτές θα καλύπτονται από ιδιωτικά πλοία αναψυχής – 
θαλαμηγά (μήκους έως 15-20μ.). 
Το τμήμα Ζ-Η παραμένει ελεύθερο σκαφών, προς εξασφάλιση της ασφάλειας προσέγγισης 
των δρομολογημένων πλοίων. 

Τα τμήματα Η-Θ, Θ-Ι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την προσέγγιση των Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ 
δρομολογημένων πλοίων. Πλησίον του σημείου Ι θα αγκυροβολούν Δεξαμενόπλοια 
μεταφοράς υγρών καυσίμων, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη απόσταση από κατοικημένη 
περιοχή. Με το πέρας των δρομολογίων, δύναται να προσεγγίζουν στον εν λόγω χώρο ιδιωτικά 
πλοία αναψυχής – θαλαμηγά με την προϋπόθεση απομάκρυνσης πρώτες πρωινές ώρες, πριν 
την άφιξη των δρομολογημένων πλοίων, μόνο κατόπιν έγκρισης της Λιμενικής Αρχής. 
Το τμήμα Ι-Κ χρησιμοποιείται για την προσωρινή προσέγγιση σκαφών, προς ανεφοδιασμό 
καυσίμων από βυτιοφόρα οχήματα. 
Το τμήμα Κ-Λ χρησιμοποιείται για την πρυμνοδέτηση ιδιωτικών πλοίων αναψυχής. 
Το τμήμα Λ-Μ χρησιμοποιείται για την πρυμνοδέτηση μικρών ιδιωτικών σκαφών [μικρό βάθος 
θάλασσας]. 
Το τμήμα Μ-Ν χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την προσέγγιση και παραμονή περιπολικών 
σκαφών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
Το τμήμα Ξ-Ο χρησιμοποιείται για την πρυμνοδέτηση μικρών ιδιωτικών σκαφών [μικρό βάθος 
θάλασσας]. 
Το τμήμα Π-Ρ χρησιμοποιείται για την προσέγγιση επαγγελματικών ημεροπλοίων. Λόγω της 
διαμόρφωσης του βάθους της θάλασσας στον εν λόγω τμήμα του λιμένα, από το σημείο Π 
πρυμνοδετούν τα μικρότερου μήκους σκάφη, και συνεχίζουν κατά αύξηση μεγέθους έως το 
σημείο Ρ. 
Το τμήμα Ρ-Σ  χρησιμοποιείται για την πλεύριση επαγγελματικών ημεροπλοίων 
Το τμήμα Σ-Τ  χρησιμοποιείται για την προσέγγιση ιδιωτικών πλοίων αναψυχής – θαλαμηγών 
Το τμήμα Τ-Φ χρησιμοποιείται για την πλεύριση επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών. Σε 
περίπτωση άφιξης κρουαζιεροπλοίου, το τμήμα Τ-Υ παραμένει ελεύθερο για την προσέγγιση 
των λέμβων μεταφοράς επιβατών και για όσο διάστημα παραμένει το κρουαζιερόπλοιο στην 
περιοχή. 
Το τμήμα Φ-Χ χρησιμοποιείται για την πρυμνοδέτηση επαγγελματικών σκαφών αλιευτικού 
τουρισμού 
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Το τμήμα Χ-Ψ χρησιμοποιείται για την πρυμνοδέτηση επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών. Σε 
περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων αυτές θα καλύπτονται από μικρού μήκους ιδιωτικά πλοία 
αναψυχής [μικρό βάθος θάλασσας]. 
Στη συνέχεια ο κ. Λιμενάρχης ενημέρωσε το Σώμα σχετικά με την πρόταση μεταφοράς των 
τριών μεγάλων ημερόπλοιων από τον παλαιό λιμένα, στον νέο (τμήμα ΣΤ-Ζ) τονίζοντας ότι 
λόγω του μεγάλου μεγέθους των συγκεκριμένων πλοίων (30-40 μέτρων) για την ασφαλή 
πρυμνοδέτηση αυτών συνυπολογίζοντας τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες της περιοχής, το 
βάθος του λιμένα και το είδος του βυθού, απαιτείται ιδιαίτερα μακρινή απόσταση πόντισης 
των αγκυρών (100 – 120 μ.), με αποτέλεσμα το σημείο πόντισης των αγκυρών να εμπίπτει 
εντός του κύκλου ελιγμών των Ε/Γ-Ο/Γ δρομολογημένων πλοίων. Συνέπεια των ανωτέρω, 
ενδέχεται η συχνή εμπλοκή αγκυρών των εν λόγω πλοίων, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση 
εκτέλεσης των δρομολογίων, την πιθανή αδυναμία απεμπλοκής λόγω του όγκου των αγκυρών 
των συγκεκριμένων πλοίων, αλλά και την πιθανή πρόκληση τυχόν ατυχημάτων, ως έχει συμβεί 
και στο παρελθόν με την προσέγγιση στο εν λόγω τμήμα του λιμένα μεγάλων ιδιωτικών 
πλοίων αναψυχής - θαλαμηγών. Επιπρόσθετα η εμπλοκή αγκυρών δύναται να συμβεί και κατά 
τον κατάπλου – απόπλου των Δεξαμενοπλοίων, λόγω της κάθετης θέσης πρυμνοδέτησης - 
αγκυροβολίας, σε σχέση με το έκταμα αγκυροβολίας των εν λόγω πλοίων. Για τους ανωτέρω 
λόγους έχει απαγορευτεί στο συγκεκριμένο σημείο του λιμένα η αγκυροβόληση και 
πρυμνοδέτηση του Ε/Γ-Τ/Ρ ΚΑΛΥΨΩ, επιτρεπομένης της πλεύρισης του πλοίου, προς αποφυγή 
ανωτέρω αναφερομένων προβλημάτων.  
Η πρυμνοδέτηση και παραμονή των συγκεκριμένων ημερόπλοιων στο τμήμα του παλαιού 
λιμένα κρίνεται ασφαλής, καθώς ο τρόπος και το έκταμα αγκυροβόλησής τους δεν επηρεάζει 
άλλα πλοία – σκάφη. 
Κατόπιν των ανωτέρω, με γνώμονα την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του λιμένα, αλλά και 
αποφυγή τυχόν ατυχημάτων, η Υπηρεσία μας δεν συμφωνεί για την μετακίνηση των 
συγκεκριμένων ημεροπλοίων, σε σημείο του νέου λιμένα Σκιάθου. 
Τέλος θα πρέπει να ληφθεί σχετική μέριμνα για την αποτροπή αγκυροβόλησης Ι/Φ πλοίων 
καθώς και μεγάλων Θαλαμηγών πλοίων, στον λιμένα, εντός των ορίων της χοάνης ασφαλείας 
του αεροδιαδρόμου αερολιμένα Σκιάθου. 
 

«ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ» 
 

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Δ.Λ.Τ.Σκιάθου. 
 
Μετά την εισήγηση του προέδρου και του κ. Λιμενάρχη ακολούθησε διαλογική συζήτηση και 

το Δ.Σ. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την ανωτέρω εισήγηση του κ. Λιμενάρχη για τη χωροθέτηση του Λιμένα Σκιάθου  και 
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχεδιάγραμμα λιμένος :  
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Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 25/2020 
 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ 
 

 
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ  
                   
 
    ΑΝΤΩΝΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ΜΑΘΗΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 
        ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
        ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ ΜΑΤΟΥΛΑ 
        ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
        ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 
                                                                                    

 
 
 
 
 

       
ΣΚΙΑΘΟΣ 18/06/2020 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ  

ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ 
 
 

ΑΝΤΩΝΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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