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Ολοι ξέρουμε ότι  στις ακτές δίνονται κατόπιν αξιολόγησης οι 
μπλέ σημαίες , έτσι λοιπόν και κατ επέκταση του όρου δίνονται 
μπλε σημαίες και σε μαρίνες ,λιμένες ,τουριστικά καταφύγια 
κλπ.  
Τι πρέπει όμως να παρέχουν τα εν λόγω λιμάνια ανάλογα με τον 
χαρακτηρισμό τους , την παροχή υπηρεσιών και ευκολιών?? 
Εχοντας υπόψη την λειτουργία οργανωμένων λιμένων 
εξωτερικού, θα τα δούμε διεξοδικά παρακάτω: 
Πρέπει πρώτα από όλα να θεωρήσουμε δεδομένο ότι το κάθε 
λιμάνι διαθέτει τρείς χώρους: 

- Τον θαλάσσιο προλιμένα 

- Την θαλάσσια λιμενολεκάνη 

- Χερσαία Ζώνη Λιμένος 

Λιμάνι χωρίς ένα από τους ανωτέρω χώρους δεν νοείται λιμάνι 
για ανάπτυξη και κυρίως τουριστική. Για τα διεθνή στάνταρ θα 
είναι εκτός προδιαγραφών .   
Ας δούμε λοιπόν εντελώς επιγραμματικά τις ικανές και 
αναγκαίες συνθήκες που θα θέλαμε να δούμε σε λιμάνια της 
Ελληνικής Επικράτειας και να τα καμαρώνουμε: 
1.-Χρήση ευκολιών ξηράς ,τουαλέτες ,μπάνια ,πλυντήρια 
ρούχων σε εγκαταστάσεις ξηράς μόνιμες. 
2. Μηδενική χρήση τουαλετών σκαφών ,αποβλήτων ,λαδιών ή 
καυσίμου. 
3.- Αναγγελία προστίμων για θαλάσσια και κάθε είδους 
ρύπανση. 
4.-Υπαρξη βιολογικού καθαρισμού λιμένος. 
5.-Μόνιμα αγκυροβόλια (ρεμέντζα). 
6.-Εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ 

7.-Πυροσβεστικούς και σωστικούς σταθμούς στις προβλήτες. 
8.-Μονιμος Σταθμός Α βοηθειών 

9.Παροχές νερού, ρεύματος , καυσίμων και ελεύθερο Wi-Fi 

10.-Κάδοι σκουπιδιών και ανακύκλωσης στις προβλήτες. 
11. Ειδικός κάδος ανακύκλωσης λιπαντελαίων. 



12.-Υπαρξη προγράμματος προστασίας χερσαίου και θαλάσσιου 
χώρου και σχεδίου δράσεως για τον περιορισμό της ρύπανσης. 
13.-Υπαρξη καθέτων κλιμάκων ανασυρσης ναυαγών από τις 
προβλήτες. 
14.-Υπαρξη αντλιών για γρήγορη εξάντληση υδάτων από  
σκάφη σε κίνδυνο  από διαρροή . 
15.-Μόνιμη λέμβος για παρέμβαση από ομάδα διάσωσης μέσα 

και στις προσβάσεις του λιμένος . 

16. Διαφύλαξη και έλεγχος του λιμένος από προσωπικό 
ασφαλείας. 
17.-Καθορισμός χώρου στάθμευσης εντός λιμένος ανάλογα με 
το είδος του σκάφους και το μέγεθος. 
18.-Επικοινωνία των υπευθύνων του λιμένα με τους χρήστες σε 
κανάλι VHF, τηλέφωνο, ή email, για παροχή πληροφοριών και 
τυχών εξασφάλιση θέσεως. 
19.- Ύπαρξη σχεδίου για επείγουσα  εκκένωση  λιμένος . 
20.-Διαφύλαξη δύο τουλάχιστον θέσεων για κινδυνεύοντα  από 

βλάβες σκάφη. 
21.-Αντοχή του λιμένα σε δυσμενείς και ακραίες καιρικές 
συνθήκες . Σε ποιες καιρικές συνθήκες κρίνεται επισφαλές το 
λιμάνι. 
22. Πίνακες πληροφοριακών ανακοινώσεων και χερσαίο χάρτη 
της περιοχής . 
23.- Ύπαρξη χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων . 
24.- Ύπαρξη μικρομεγαφωνικής  εγκατάστασης για 
ανακοινώσεις και σε περίπτωση κινδύνου. Κάμερες κλειστού 
κυκλώματος στις προβλήτες. 
25.-Μόνιμο προσωπικό στις τουαλέτες και γενικά έλεγχος 
καλής υγιεινής των κοινοχρήστων χώρων. 
26.- Προειδοποίηση των ιδιοκτητών σκαφών για την καλλίτερη 
πρόσδεση σε περίπτωση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. 
27. Καλή οργάνωση ιστοσελίδας  του λιμένος που να περιέχει 
όλα τα στοιχεία του λιμανιού καθώς και υδρογραφικό 
διάγραμμα και συμπλήρωση φόρμας για κράτηση θέσεως. 
28.- Οργάνωση στις προβλήτες με συμμετοχή των πληρωμάτων 
χρήσιμων σεμιναρίων (π.χ πρώτες βοήθειες) ή εκπαιδευτικών 
(π.χ  κόμποι) . 



29.- Καθαρισμός της θαλάσσιας περιοχής από φερτά επιπλέοντα 
σκουπίδια. 
30.-Συνεχή  Εκπαίδευση προσωπικού  σε όλη την λειτουργία 
του λιμένα ούτως ώστε να είναι πάντοτε αποτελεσματική η 
λειτουργία του λιμένος ,χωρίς να αφήνει δυσαρέσκεια στον 
χρήστη.- 
 

Εάν όλα αυτά σας φαίνονται σαν ¨όνειρο θερινής νυκτός¨ τότε 
σκεφτείτε και συμβιβαστείτε με ένα οργανωμένο σύστημα 
μαρίνων όπως η Αλίμου ,Ζέας ,Λιναριά  Σκύρου, Λευκάδας κ.α 

Η άποψή μου  είναι ότι κάποια Λιμάνια δεν έχουν προοπτικές . 
Ωστόσο επιδέχονται  βελτιώσεις για να γίνουν καλλίτερες οι 
συνθήκες ελλιμενισμού. Ένα σύστημα μονίμων αγκυροβολιών 
δεν είναι ιδιαίτερα δαπανηρό, όμως μπορεί να σώσει πολλά 
σκάφη από πλήρη βύθιση. Μια –δύο κάμερες για καταγραφή 
αξιόποινων πράξεων  εντός λιμένα μπορεί να  σώσει μια ζωή.  
Δεν είναι όλα θέμα χρημάτων. Είναι και θέμα θεσμών και 
ανθρώπων . Πιστεύω αυτοί που μας ακούν να προσπαθήσουν 
φέτος για κάθε δυνατή βελτίωση. 
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