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Επί  των  διαλαμβανομένων  στην  εν  θέματι  Ερώτηση  περί διαμαρτυριών  πολιτών
παραθαλάσσιων οικισμών στη ν. Μήλο, αναφορικά με τον υψηλό κυματισμό από ταχύπλοα που
εξυπηρετούν τη δρομολογιακή γραμμή του νησιού, γνωρίζεται ότι ο προσδιορισμός του ανώτατου
ορίου ασφαλούς ταχύτητας για τα πλοία που εισέρχονται/εξέρχονται στους ελληνικούς λιμένες,
θεσμοθετείται στους εκάστοτε ισχύοντες Γενικούς και Ειδικούς Κανονισμούς Λιμένα.

Εν  προκειμένω,  για  τη  ν.  Μήλο  τα  όρια  ασφαλούς  ταχύτητας  των  πλοίων  ρυθμίζονται
σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 4 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Μήλου (Β’ 390/1978),
όπου αναφέρεται ότι: «Οι πλοίαρχοι των εισερχομένων εις τον λιμένα ή εξερχομένων από αυτόν
πλοίων οφείλουν να πλέουν ήρεμα εις ακτίνα ενός μιλίου από τον λιμένα, εφόσον οι καιρικές
συνθήκες και οι ελικτικές ιδιότητες του πλοίου επιτρέπουν τούτο, όμως με ταχύτητα όχι ανώτερη
από πέντε μίλια την ώρα. Συγχωρείται αυξομείωση της ταχύτητας μέσα εις τον λιμένα και πέρα
από πέντε ναυτικά μίλια την ώρα όταν καιρικές συνθήκες, κίνδυνοι ή εμπόδια επιβάλλουν τούτο».

Η  Λιμενική  Αρχή  Μήλου,  έχοντας  επίγνωση  των  ιδιαίτερων  συνθηκών  και  χωροταξικών
ιδιομορφιών της περιοχής, πριν από την έναρξη της τουριστικής περιόδου, υπενθύμισε εγγράφως
στους  πλοιάρχους  των  επιβατηγών–οχηματαγωγών–ταχυπλόων  πλοίων  που  καταπλέουν  στο
λιμένα,  τις  υποχρεώσεις  τους  σύμφωνα  με  το  ως  άνω  νομοθετικό  πλαίσιο,  εφιστώντας  την
προσοχή για την πιστή τήρηση αυτού. 

Επισημαίνεται  ότι  στο  πλαίσιο  διερεύνησης  καταγγελιών  από  ιδιοκτήτες  σκαφών  και
κτισμάτων  παραθαλάσσιων  οικισμών,  που  βρίσκονται  κατά  μήκος  των  ακτογραμμών  και  σε
απόσταση  περί  των  5,5  ναυτικών  μιλίων  από  τον  λιμένα  Αδάμαντα  ν.  Μήλου,  συγκροτήθηκε
Γνωμοδοτική Επιτροπή από τη Λιμενική Αρχή Μήλου, με σκοπό την υποβολή προτάσεων για την
αντιμετώπιση του θέματος, ώστε να επιτευχθεί μείωση του δημιουργούμενου κυματισμού. 
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