
 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθμ: 19/2022 

 

ΘΕΜΑ: «Κυκλοφορία -αγκυροβολία – προσέγγιση σκαφών σε παραλίες – χώρους λήψης θαλάσσιου     

                λουτρού νήσων Σκιάθου – Σκοπέλου - Αλοννήσου».                                           

Έχοντας υπόψη: 

Σχετ.:      Α)Τις διατάξεις του άρθρου 141 του ΝΔ:΅187/73 περί Κ.Δ.Ν.Δ. [ΦΕΚ: 261Α/1973]. 

                Β)Tα άρθρα 188 και 295 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Σκιάθου [ΦΕΚ:328Β/1983]. 

                Γ)Τις διατάξεις του υπ’ αριθμ: 20 Γ.Κ.Λ. [ΦΕΚ:444Β/1999] όπως ισχύει σήμερα. 

                Δ)Τις διατάξεις του Ν.4256/2014 [ΦΕΚ:92Α/14-4-2014] «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις»  

                     όπως ισχύει σήμερα. 

                 Ε)Την ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία των λουομένων, από την ανεξέλεγκτη αγκυροβολία και 

κυκλοφορία ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού σκαφών [επαγγελματικών Ε/Γ-Τ/Ρ και ερασιτεχνικών αναψυχής], στις 

παραλίες και γενικότερα σε χώρους λήψης θαλασσίου λουτρού, κατά την θερινή περίοδο, στην περιοχή 

δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής Σκιάθου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

   1)Απαγορεύεται από 1η Μαΐου έως και 30 Οκτωβρίου, κάθε έτους,  η πόντιση κάθε φύσεως μόνιμου 
αγκυροβολίου, η πρόσδεση σκαφών σε σταθερά ή μη σημεία των ακτών με σχετική προέκταση σχοινιών - 
αλυσίδων, καθώς και η αγκυροβολία κάθε είδους σκάφους, σε παραλιακούς χώρους εντός των ορίων που 
σημαίνονται με ευδιάκριτους εν σειρά σημαντήρες, και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την λήψη θαλάσσιου 
λουτρού. 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ: ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΚΙΑΘΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

Σκιάθος  8/6/2022 
Αρ. πρωτ:2131.26/1296/2022 
 
 

 
 
Ταχ. Δ/νση :     Σκιάθος 

 

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

 

  

 

Ταχ. Κώδικας :  37002 
Πληροφορίες : Αντιπλοίαρχος ΛΣ 
                            ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ Νικόλαος 
Τηλ. :                  2427022017 
Fax :                    2427023720 
Ε-mail :               skiathos@hcg.gr 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
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Επιτρέπεται η μη μόνιμη αγκυροβολία σκαφών, στις ανωτέρω περιοχές, μόνο στα ακραία σημεία των παραλιών και 
εκτός της οριοθετημένης περιοχής λουομένων. 

Σε περιοχές – παραλίες του νησιού στις οποίες δεν υφίστανται οριοθετημένες περιοχές λουομένων, επιτρέπεται η 
μη μόνιμη αγκυροβολία σκαφών, μόνο στις άκρες των παραλιών αυτών και σε ικανή απόσταση από την 
ακτογραμμή. 

Ο μέγιστος αριθμός των σκαφών και τα σημεία αγκυροβολίας θα καθορίζονται από την Λιμενική Αρχή. 

Οι εκμισθωτές των θαλασσίων μέσων αναψυχής, θα αγκυροβολούν τα σκάφη τους, εντός ή εκατέρωθεν των 
διαύλων, αναλόγως της περιοχής δραστηριοποίησής τους, κατόπιν συνεννόησης με την Λιμενική Αρχή. 

 

2)Η προσέγγιση σκαφών στις παραλίες – χώρους λουομένων, θα διενεργείται εντός των οριοθετημένων διαύλων, 
όπου αυτοί υφίστανται, ενώ σε λοιπές περιοχές (μη ύπαρξη οριοθετημένων διαύλων) εφόσον σε απόσταση εκατό 
(100) μέτρων εκατέρωθεν της πορείας τους δεν υπάρχουν λουόμενοι και πλέουν με ταχύτητα μέχρι τρεις (3) 
κόμβους, ή σε περίπτωση που υπάρχουν λουόμενοι πλέουν με ασφαλή ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τον ένα (1) 
κόμβο, τηρώντας πορεία από/προς την ανοικτή θάλασσα. 

 

   3)Τα επαγγελματικά Ε/Γ-Τ/Ρ πλοία που εκτελούν θαλάσσιες εκδρομές – περιηγητικούς πλόες, θα προσεγγίζουν τις 
ακτές – παραλίες προς αποεπιβίβαση επιβατών, εντός των οριοθετημένων διαύλων.  Όλα τα ανωτέρω σκάφη, μετά 
την αποβίβαση των επιβατών, θα απομακρύνονται άμεσα από την ακτογραμμή και θα παραμένουν επ’ αγκύρα, 
έως την ώρα αναχώρησής τους, εκτός της οριοθετημένης περιοχής λουομένων ή εφόσον δεν υφίσταται 
οριοθέτηση, σε ικανή απόσταση από τους λουόμενους. 

 

   4)Απαγορεύεται η κυκλοφορία των Ε/Γ-Τ/Ρ Ημεροπλοίων και Επαγγελματικών πλοίων Αναψυχής, τα οποία 
εκτελούν θαλάσσιες εκδρομές ή περιηγητικούς πλόες, i)σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από 
την ακτογραμμή ii)σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων από  τους  πλωτούς σημαντήρες οριοθέτησης 
χώρων λουομένων [όπου υφίστανται]. 

   5)Τα Ε/Γ-Τ/Ρ Ημερόπλοια, κατά τον απόπλου από τον λιμένα Σκιάθου, προς εκτέλεση περιηγητικού πλου, θα 
επικοινωνούν μέσω VHF με την Λιμενική Αρχή, προς ανακοίνωση του απόπλου, του λιμένα – όρμου προορισμού, 
καθώς και αριθμό μεταφερομένων επιβατών. 

   6)Για την κυκλοφορία των μηχανοκίνητων λέμβων – μικρών σκαφών και ταχυπλόων μικρών σκαφών, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του αριθμ: 20 Γ.Κ.Λ. [ΦΕΚ:444Β/1999] όπως ισχύει. 

 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 

ΝΗΣΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ 

1)Απαγορεύεται  καθ’ όλο το έτος, η κυκλοφορία – διέλευση όλων των πλοίων - σκαφών, ολικού μήκους 25 μέτρων 
και άνω,  προς αποφυγή ατυχημάτων, λόγω του μικρού εύρους,  στις κάτωθι θαλάσσιες περιοχές, που ορίζονται: 

Α)μεταξύ του ακρωτηρίου «ΠΟΥΝΤΑ» λιμένα Σκιάθου και των νησίδων «ΜΑΡΑΓΚΟΣ» και «ΑΡΚΟΣ».  

Β)μεταξύ της νησίδας «ΑΣΠΡΟΝΗΣΟ» και την ακτογραμμή. 

Γ)μεταξύ των νησίδων «ΤΡΟΥΛΟΝΗΣΙΑ [ΜΑΡΙΝΟΣ]» και την ακτογραμμή. 

Δ)μεταξύ των νησίδων  «ΚΑΣΤΡΟΝΗΣΙΑ» και την ακτογραμμή. 

Η διέλευση πλοίων – σκαφών ολικού μήκους κάτω των 25 μέτρων, θα διενεργείται στο μέσον της απόστασης 
μεταξύ των ακτών, ανωτέρω αναφερομένων σημείων, τηρούμενης μειωμένης ταχύτητας, προς αποφυγή τυχόν 
ατυχήματος. 

 

   2)Τα Ε/Γ-Τ/Ρ πλοία – πλοιάρια τα οποία προσεγγίζουν τον προβλήτα όρμου ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΩΝ Σκιάθου, προς 
αποβίβαση επιβατών, θα παραβάλουν σ’ αυτόν, ένα σκάφος κάθε φορά, με την ελάχιστη δυνατή ταχύτητα και 
εντός του οριοθετημένου διαύλου, ο οποίος επισημαίνει τον χώρο ελιγμών τους, ενώ μετά την αποβίβαση των 
επιβατών θα απομακρύνονται άμεσα και θα παραμένουν επ’ αγκύρα,  έως την ώρα αναχώρησής των. 

   Επιτρέπεται για λόγους ασφαλείας ως και την καλύτερη εξυπηρέτηση επιβατών – λουομένων, η προσέγγιση στον 
ανωτέρω όρμο,  έως τριών  επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων κάθε φορά. 
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   3)Στις παραλίες ΑΡΚΟΣ, ΚΑΣΤΡΟ και ΚΑΛΑΜΑΚΙ νήσου Σκιάθου, επιτρέπεται για λόγους ασφαλείας ως και 
αδυναμίας λειτουργικής εξυπηρέτησης, η προσέγγιση έως δύο  επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων κάθε 
φορά. 

   4) Στις παραλίες ΤΣΟΥΓΚΡΙΑΣ και ΛΑΛΑΡΙΑ νήσου Σκιάθου, επιτρέπεται για λόγους ασφαλείας ως και αδυναμίας 
λειτουργικής εξυπηρέτησης, η προσέγγιση έως τριών  επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων κάθε φορά. 

        Στην παραλία ΛΑΛΑΡΙΑ νήσου Σκιάθου ένα εκ των τριών επαγγελματικών τουριστικών ημεροπλοίων, θα 
παραμένει πλησίον της ακτής (στο άκρο της παραλίας) προς παροχή τυχόν ανάγκης σε λουόμενους εφόσον 
απαιτηθεί, καθ’ ότι στην εν λόγω παραλία, δεν δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών  (καντίνες – 
ομπρελοκαθίσματα). Τα λοιπά δύο ημερόπλοια θα αγκυροβολούν σε ικανή απόσταση από την ακτή, έως την ώρα 
αναχώρησής τους. Η προσέγγιση στην ακτή προς αποβίβαση – επιβίβαση τουριστών θα διενεργείται από ένα 
σκάφος κάθε φορά, κατά προτεραιότητα με την ώρα άφιξης ή αναχώρησής τους. 

       

ΝΗΣΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ 

   1)Στις παραλίες ΚΑΣΤΑΝΙ, ΜΗΛΙΑ, ΠΑΝΟΡΜΟΣ, ΣΤΑΦΥΛΟΣ  νήσου Σκοπέλου, τα Ε/Γ-Τ/Ρ πλοία θα προσεγγίζουν 
την ακτή,  προς αποβίβαση τουριστών, ένα κάθε φορά εντός των οριοθετημένων διαύλων, ενώ θα απομακρύνονται 
και θα παραμένουν επ’ αγκύρα έως την ώρα επιβίβασης επιβατών.  

   2)Στην παραλία ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙ ν.Σκοπέλου, απαγορεύεται λόγω της μορφολογίας της παραλίας, της 
μικρής έκτασης αυτής καθώς και της μεγάλης επισκεψιμότητας της περιοχής, με σκοπό την ασφάλεια των 
λουομένων, η προσέγγιση στην ακτή των Ημεροπλοίων και λοιπών επαγγελματικών πλοίων μεταφοράς επιβατών, 
ενώ επιτρέπεται η προσέγγιση στην ακτή μόνο μικρών σκαφών – λέμβων, εντός του υφιστάμενου οριοθετημένου 
διαύλου.  Τα επαγγελματικά πλοία μεταφοράς επιβατών, δύναται να αγκυροβολούν σε ικανή απόσταση από την 
ακτή, έξωθεν των πλωτών σημαντήρων οριοθέτησης χώρου λουομένων. 

Η προσέγγιση των επαγγελματικών πλοίων μεταφοράς επιβατών, επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που κατά την 
ώρα άφιξης ή αναχώρησης δεν υφίστανται λουόμενοι στην παραλία και μόνο εντός του υφιστάμενου 
οριοθετημένου διαύλου. 

Λόγω της μικρής έκτασης της παραλίας επιτρέπεται η άφιξη και παραμονή ενός Ημεροπλοίου κάθε φορά ολικού 
μήκους άνω των 20 μέτρων. Για τα Ημερόπλοια ολικού μήκους έως 20 μέτρων, επιτρέπεται η άφιξη και παραμονή 
έως δύο πλοίων – πλοιαρίων συγχρόνως.  

 

ΝΗΣΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ 

   1)Απαγορεύεται από 15 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, η κυκλοφορία – διέλευση όλων των πλοίων – σκαφών, προς 
αποφυγή ατυχημάτων, λόγω μικρού εύρους, στις κάτωθι θαλάσσιες περιοχές: 

Α)στην περιοχή ΜΑΡΠΟΥΝΤΑ μεταξύ της εγγύς βραχονησίδας και της ακτής. 

Β)στην περιοχή ΚΟΚΚΙΝΟΚΑΣΤΡΟ μεταξύ της εγγύς βραχονησίδας και της ακτής. 

 

   2)Τα Ε/Γ-Τ/Ρ πλοία – πλοιάρια τα οποία προσεγγίζουν τον προβλήτα όρμου ΛΕΥΚΟΣ ΓΙΑΛΟΣ και ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, προς αποεπιβίβαση επιβατών, θα παραβάλουν σ’ αυτόν, ένα σκάφος κάθε φορά, με την ελάχιστη 
δυνατή ταχύτητα και εντός του οριοθετημένου διαύλου, ο οποίος επισημαίνει τον χώρο ελιγμών τους, ενώ μετά την 
αποβίβαση επιβατών, θα απομακρύνονται άμεσα και θα παραμένουν επ’ αγκύρα έως την ώρα επιβίβασης 
επιβατών και αναχώρησή τους. 

 

   3)Τα Αλιευτικά σκάφη καθώς και τα σκάφη Α/Ψ που προσεγγίζουν τον προβλήτα όρμου ΡΟΥΣΟΥΜ ΓΙΑΛΟΣ θα 
παραβάλουν μόνο στο ΝΑ τμήμα του προβλήτα. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι στους οποίους αποστέλλεται η παρούσα απόφαση, παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους και 
πιστή εφαρμογή των διαλαμβανομένων, ενώ για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, να απευθύνονται στην 
Υπηρεσία μας.   

Οι αναφερόμενοι Σύλλογοι να φροντίσουν για την ενημέρωση των μελών τους.  
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Οι Ιδιοκτήτες καταστημάτων φύλαξης – συντήρησης σκαφών νήσου Σκιάθου, παρακαλούνται για την ενημέρωση 
των ιδιοκτητών σκαφών αναψυχής, πριν την καθέλκυση των σκαφών τους, σχετικά με τα ανωτέρω, ως και την 
προτροπή προσέλευσης των ενδιαφερομένων στην Υπηρεσία μας, για περαιτέρω ενημέρωσή τους. 

Σε περίπτωση διαπίστωσης από την Υπηρεσία μας, της μη τήρησης - εφαρμογής των ανωτέρω αναφερομένων, θα 
επιβάλλονται στους υπευθύνους, οι προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Η παρούσα καταργεί την υπ’ αριθμ:11/23-3-2022  Απόφαση Λ/Χ Σκιάθου. 

Να κοινοποιηθεί για άμεση εκτέλεση. 

Ο Λιμενάρχης 

 

 

 
Αντιπλοίαρχος ΛΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ Νικόλαος 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1)Α Λ/Τ ΣΚΟΠΕΛΟΥ. 
2)Λ/Σ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ. 
3)ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ Ε/Γ-Τ/Ρ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΩΝ ΠΛΟΩΝ. 
4)ΕΚΜΙΣΘΩΤΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ. 
5)ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ. 
6)ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ. 
7)ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ. 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1)Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ/Δ.Λ.Α.[υ.τ.α.] 
2)ΓΡ. 4ΟΥ ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ[υ.τ.α.] 
3)ΤΜΗΜΑ ΛΙΜΕΝ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  Λ/Χ ΣΚΙΑΘΟΥ 
4)TMHMA Π.Χ.Μ. Λ/Χ ΣΚΙΑΘΟΥ 
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