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ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ -
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 

Γραφείο: κου Λιμενάρχη
Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300 
Τηλέφωνο : 22850-22300 
FAX : 22850-24549                                                          
e-mail : naxos@hcg.gr   

    ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

ΘΕΜΑ: «Καταγραφή θεμάτων λιμένων αρμοδιότητάς μας»

1. Σας παραθέτουμε παρατηρήσεις- προτάσεις όπως αποτυπώθηκαν από την Έκθεση- Βελτιώσεις Λιμένων 2021

της  Πανελλήνιας  Ένωσης  Πλοιάρχων  Εμπορικού  Ναυτικού  για  τα  λιμάνια  σε  περιοχή  αρμοδιότητάς  μας  όπως

κυκλοφόρησε σε σχετικό δημοσίευμα, ως κάτωθι:

 Αμοργός (Αιγιάλη): 

o Εξέχουν οι ράγες, με αποτέλεσμα ο καταπέλτης να γλιστράει.

o Το πλάτος του προβλήτα είναι  στενό  και  ο  καταπέλτης  απέχει  δύο (02)  μέτρα αριστερά από τις

δέστρες.

o Δεν υπάρχει δυνατότητα ασφαλούς πρόσδεσης.

o Με δυτικούς καιρούς που έχει μεγάλη ρεστία και με ολισθηρότητα από τις ράγες και με την μικρή

απόσταση από τις δέστρες, είναι άκρως επικίνδυνο να χτυπήσει ο καταπέλτης πάνω στις μπίντες και

να προκληθεί σοβαρή ζημιά

o Επισκευή προβλήτα με άσφαλτο- τσιμέντο. Τα σίδερα της κατασκευής προεξέχουν και δημιουργούν

προβλήματα- ζημιές στους καταπέλτες.

o Τοποθέτηση προσκρουστήρων.

 Αμοργός (Κατάπολα):

o Εξέχουν οι ράγες, με αποτέλεσμα ο καταπέλτης να γλιστράει. Επιπλέον υπάρχει κίνδυνος ζημιάς σε

περίπτωση σκαλώματος καταπέλτη ή νυχιού καταπέλτη σε κάποια από τις ράγες

o Επισκευή προβλήτα από τα εξέχοντα σίδερα.

 Δονούσα

o Προέκταση προβλήτα και διαπλάτυνση της ώστε να υπάρχει εναλλακτική θέση πρυμνοδέτησης με

την πλώρη στους Δυτικούς καιρούς.

o Εκβάθυνση λιμενολεκάνης στο ύψος του σταθμού της Δ.Ε.Η.

o Τοποθέτηση- επισκευή προσκρουστήρων

o Φωτισμός προβλήτας

o Προέκταση- κατασκευή λιμενοβραχίονα για προστασία από Νοτιοδυτικούς κυματισμούς.

 Ηρακλειά

o Η  ανεμογεννήτρια  (που  είναι  εκτός  λειτουργίας  εξαρχής)  δεξιά  κατά  την  είσοδο  του  πλοίου

δυσκολεύει την μανούβρα.

  Κουφονήσι



o Άμεση εκβάθυνση λιμενολεκάνης καθώς το πλοίο δυσκολεύεται στους ελιγμούς του.

o Επέκταση προβλήτα στο ύψος του χερσαίου χώρου ώστε να αυξηθεί ο χώρος.

o Βελτίωση φωτισμού λιμένα που είναι σχεδόν ανύπαρκτος.

o Τοποθέτηση προσκρουστήρων.

o Προέκταση προβλήτας προς Νοτιοανατολικά έτσι  ώστε να δημιουργηθεί  νέα θέση πρόσδεσης με

Βορειοανατολικό προσανατολισμό.

 Νάξος

o Τα τουριστικά  σκάφη  που  δραστηριοποιούνται  στην  είσοδο,  έξοδο και  αγκυροβόλιο  του  λιμένα,

κινούνται χωρίς έλεγχο με αποτέλεσμα να επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία κατά την είσοδο-έξοδο-

χειρισμούς πρόσδεσης των πλοίων.

o Υπάρχει έλλειψη μπαλονιών πρόσκρουσης (Fender)

o Εκβάθυνση περιοχής πέριξ θέσεων 3-4-5 μέχρι την είσοδο της μαρίνας.

o Τοποθέτηση- επισκευή προσκρουστήρων.

o Διαπλάτυνση- επιμήκυνση προβλήτας για την υποδοχή μεγαλύτερου πλοίου.

o Αύξηση της εμβέλειας του φανού ΑΜΑΡΙΔΕΣ.

o Ανύψωση εστίας κόκκινου φανού κυματοθραύστη καθώς τις βραδινές ώρες είναι δυσδιάκριτος, λόγω

ταύτισής του με τα φώτα της πόλης, η αύξηση της φωτοβολίας του.

 Σχοινούσα

o Άκρως επικίνδυνο λιμάνι ειδικά με τους νότιους καιρούς. Επιπλέον όλους τους καλοκαιρινούς μήνες

υπάρχουν παντού κότερα αγκυροβολημένα κάνοντας την προσέγγιση άκρως δύσκολη και επικίνδυνη.

Πρέπει οπωσδήποτε και άμεσα να γίνει αλλαγή τοποθεσίας του λιμένος.

2.   Π.Ε.Π.Ε.Ν.  και  πλοίαρχοι  που κοινοποιείται  το παρόν,  σας  γνωρίζουμε ότι  Υπηρεσία μας παραμένει  στη

διάθεσή σας προκειμένου να περιέρχονται σε γνώση της τυχόν προβλήματα- επισημάνσεις που διαπιστώνεται κατά

την  προσέγγιση  σε  λιμένες  δικαιοδοσίας  μας  καθώς  και  σε  θαλάσσιο  χώρο  αρμοδιότητας  μας  προκειμένου  να

σταθμίζει ενδεδειγμένες ενέργειες προς επίλυσης αυτών.

3. Παρακαλούμε για την ενημέρωση σας και τις κατά αρμοδιότητας ενέργειές σας.

                                                                           
                                                                                                                        Ο Λιμενάρχης

                                                                                               Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξιος

 
Πίνακας Αποδεκτών:
Αποδέκτες προς Ενέργεια:
1) Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
2) Δήμος Αμοργού
3) Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου
4) Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμοργού
5) Υπηρεσία Φάρων
Αποδέκτες προς Κοινοποίηση:
1) κο Γενικό Γραμματέα Λ.Λ.Π.Ν.Ε.
2) 6Η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
3) κοι Πλοίαρχοι Πλοίων Προσέγγισης Περιοχής Αρμοδιότητας μας.

4) Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού.
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