
 

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ  
ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ –  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ  
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΗΛΟΤ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΑΤΣΟΛΟΓΙΑ 
 

                           Μιλοσ, 09-08-2022 
                           Αρικ.πρωτ.: 2222.1/939/2022 
                                                  

Σαχ.Δ/νςθ: 
Σαχ. Κϊδικασ: 
Πλθροφορίεσ: 
Σθλζφωνο: 
Η/Σ: 

Αδάμαντασ Μιλου 
848 00 
Ακςτθσ Λ.. ΜΠΑΣΑΚΗ ταφροσ 
22870-23360  
milos@hcg.gr 

                                      ΠΡΟ: Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

    

 

               

  

 

 
ΘΕΜΑ: «Προχποκζςεισ εκτζλεςθσ πλόων Ε/Γ-Ο/Γ-Σ/Χ και Ε/Γ-Ο/Γ-Σ/Χ-ΚΑΣ πλοίων που καταπλζουν  

                ςτουσ λιμζνεσ Αδάμαντα ν. Μιλου και Καμαρϊν ν. ίφνου»  

 

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗ ΜΗΛΟΤ 
Ζχοντασ υπόψθ: 

α) Σο άρκρο 141 του Ν.Δ. 187/73, (Αϋ 261) «Περί Κϊδικα Δθμοςίου Ναυτικοφ Δικαίου». 

β) Σουσ κανονιςμοφσ 6,8 και 9 του Νομοκετικοφ Διατάγματοσ 93/1974 με τίτλο «Περί κυρϊςεωσ τθσ 

υπογραφείςθσ εν Λονδίνο υμβάςεωσ “περί διεκνϊν κανονιςμϊν προσ αποφυγιν” ςυγκροφςεων εν 

καλάςςθ, 1972» 

γ) Σα άρκρα 4, 295 και 296 του Γ.Κ.Λ Μιλου (Φ.Ε.Κ. 390 Βϋ/24-04-1978). 

δ) Σθν από 13-07-2022 (αρικ.πρωτ.: 1747/13-07-2022 ειςερχόμενθσ αλλθλογραφίασ Λ/Χ Μιλου) 

διαμαρτυρία Εξωραϊςτικοφ & Πολιτιςτικοφ υλλόγου Κλιματοσ Μιλου. 

ε) Σθν αρικμ. 127/2022 Απόφαςθ Δ.Λ.Σ ίφνου (ΑΔΑ: ΨΠΒΦΟΡΙΦ-ΨΘΑ). 

ςτ) Σο από 04-08-2022 πρακτικό τθσ Πενταμελοφσ Γνωμοδοτικισ Επιτροπισ. 

η) Σθν ανάγκθ πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ των κινδφνων (ανκρϊπινθσ ηωισ και περιουςίασ) που 

δθμιουργοφνται από τον υψθλό κυματιςμό που προκαλείται λόγω τθσ ταχείασ διζλευςθσ Ε/Γ-Ο/Γ-Σ/Χ και Ε/Γ-

Ο/Γ-Σ/Χ-ΚΑΣ πλοίων τόςο ςτουσ παρακαλάςςιουσ οικιςμοφσ που βρίςκονται εκατζρωκεν και κατά μικοσ των 

ακτογραμμϊν από τα βράχια «Αρκοφδεσ» μζχρι το λιμζνα Αδάμαντα ν. Μιλου όςο και κατά τθν είςοδο ςτον 

όρμο Καμαρϊν ν. ίφνου. 

 

                                                                                  Α Π Ο Φ Α  Ι Ζ Ω 

 

1.  Οι πλοίαρχοι των Ε/Γ-Ο/Γ-Σ/Χ και Ε/Γ-Ο/Γ-Σ/Χ-ΚΑΣ πλοίων κατά τθν προςζγγιςθ τουσ ςτθ ν. Μιλο να 

μεριμνοφν για τθν ςταδιακι μείωςθ τθσ ταχφτθτασ των υπό τθν πλοιαρχία τουσ πλοίων, από τθν νοθτι 

ευκεία μεταξφ ακρωτιριου «ΚΕΡΔΑΡΙ» και παραλίασ «ΒΑΝΙ», ζτςι ϊςτε από τα βράχια «ΑΡΚΟΤΔΕ» μζχρι και 

το φανάρι τθσ «ΜΠΟΜΠΑΡΔΑ» να πλζουν με ταχφτθτα όχι μεγαλφτερθ των είκοςι (20) κόμβων και να 

ακολουκοφν τον κανόνα τθσ μζςθσ γραμμισ. Ακολοφκωσ, ςε ακτίνα ενόσ (01) ν.μ. από τον λιμζνα Αδάμαντα 

Μιλου, θ ταχφτθτα τουσ δεν κα πρζπει να είναι ανϊτερθ των πζντε (05) κόμβων, κατ’εφαρμογι των 

οριηόμενων ςτο άρκρο 4 του Γ.Κ.Λ. Μιλου (ΦΕΚ 390 Βϋ/24-04-1978).  

2.  Η ακριβϊσ αντίςτροφθ διαδικαςία, όπωσ αυτι διατυπϊνεται ςτθν ανωτζρω παράγραφο κα 

εφαρμόηεται αντίςτοιχα για τα εξερχόμενα του λιμζνα Αδάμαντα πλοία. 

3.  Όςον αφορά τθ ν. ίφνο, προκειμζνου διαςφαλιςτεί αφενόσ θ προςταςία των λουoμζνων τθσ παραλίασ 

των Καμαρϊν και αφετζρου θ αποφυγι εκτεταμζνθσ διάβρωςθσ/κακίηθςθσ τθσ προβλιτασ και των 



παρακείμενων παράκτιων επιχειριςεων, οι πλοίαρχοι των Ε/Γ-Ο/Γ-Σ/Χ και Ε/Γ-Ο/Γ-Σ/Χ-ΚΑΣ πλοίων να 

μεριμνοφν για τθν ςταδιακι μείωςθ τθσ ταχφτθτασ των υπό τθν πλοιαρχία τουσ πλοίων, ϊςτε από τθν νοθτι 

ευκεία μεταξφ των άκρων «ΚΟΚΚΑΛΑ» και «ΚΟΚΚΙΝΟΜΤΣΕ», ιτοι ςε απόςταςθ ενόσ (01) ν.μ από τθν 

είςοδο του λιμζνα Καμαρϊν, θ ταχφτθτα των πλοίων να μειϊνεται ςτουσ πζντε (05) κόμβουσ κατ’εφαρμογι 

των οριηόμενων ςτο άρκρο 4 του Γ.Κ.Λ. Μιλου (ΦΕΚ 390Βϋ/24-04-1978). 

4. Οι πλοίαρχοι, πζραν των προαναφερκζντων ςτισ παραγράφουσ (1), (2) και (3), ςε περιπτϊςεισ όπου 

απαιτείται, οφείλουν να προβαίνουν ςτουσ κατά τθν κρίςθ τουσ και αναλόγωσ των ςυνκθκϊν απαιτοφμενουσ 

χειριςμοφσ για τθν αςφάλεια των υπό τθν πλοιαρχία τουσ πλοίων, των επιβαινόντων ςε αυτά και των 

παραπλεόντων πλοίων/ςκαφϊν, ςτο πλαίςιο τιρθςθσ των διατάξεων του Διεκνζσ Κανονιςμοφ Αποφυγισ 

υγκροφςεων (Δ.Κ.Α..). 

5.  Οι πλοίαρχοι των εν κζματι πλοίων οφείλουν να λαμβάνουν υπόψθ τουσ τθν παροφςα απόφαςθ, κατά 

τθν εκπόνθςθ των ςχεδίων ταξιδιοφ τουσ (voyage plan or passage plan). 

6.  Η παροφςα απόφαςθ να λαμβάνεται υπόψθ από τισ πλοιοκτιτριεσ/διαχειρίςτριεσ εταιρείεσ κατά τθν 

διαδικαςία τακτικισ δρομολόγθςθσ των υπό πλοιοκτθςία/διαχειριςι τουσ Ε/Γ-Ο/Γ-Σ/Χ και Ε/Γ-Ο/Γ-Σ/Χ-ΚΑΣ 

πλοίων. 

7.  Η Τπθρεςία μασ, ανεξαρτιτωσ από τισ τυχόν ςυντρζχουςεσ αςτικζσ, ποινικζσ και πεικαρχικζσ ευκφνεσ 

κατά τθν ιςχφουςα νομοκεςία, κα επιβάλλει ςτουσ παραβάτεσ τισ προβλεπόμενεσ διοικθτικζσ κυρϊςεισ του 

άρκρου 296 του Γενικοφ Κανονιςμοφ Λιμζνα Μιλου (Φ.Ε.Κ. 390 Β’/24-04-1978). 

8.  Η ιςχφσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ αρχίηει από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ 

Κυβερνιςεωσ. 

9.  Η απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.- 

                                                                  
                                                                                Ο Λιμενάρχησ  

 
 

                                                                                                         Αντιπλοίαρχοσ Λ.. ΠΕΣΡΙΔΗ  Ζήνων  

 

Ι. Αποδζκτεσ για ενζργεια: 
Πλοίαρχοι Ε/Γ-Ο/Γ-Σ/Χ και Ε/Γ-Ο/Γ-Σ/Χ-ΚΑΣ πλοίων που προςεγγίηουν τουσ λιμζνεσ Αδάμαντα ν. Μιλου και 
Καμαρϊν ν. ίφνου. 
ΙΙ. Αποδζκτεσ για κοινοποίηςη: 
1. Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γρ. κ.κ. ΤΠΟΤΡΓΟΤ 
2. Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./Δ.Θ.. Αϋ(υ.τ.α) 
3. Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./Δ.Α.Ν. Αϋ(υ.τ.α) 
4. Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./Δ.Λ.Α. Αϋ(υ.τ.α) 
5. Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./Κ.Ε.Ε.Π./Δ.Ε.Π. (υ.τ.α) 
6. Τ.ΝΑ.Ν.Π./6Η ΠΕ.ΔΙ.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. (υ.τ.α) 
7. Λ/ ίφνου (υ.τ.ε) 
8. Δ.Λ.Σ. Μιλου-Δ.Λ.Σ. ίφνου (υ.τ.ε) 
9. Διμοσ Μιλου (υ.τ.ε) 
10.  Διμοσ ίφνου (υ.τ.ε) 
11.  Πλοιοκτιτριεσ/Διαχειρίςτριεσ εταιρείεσ Ε/Γ-Ο/Γ-Σ/Χ και Ε/Γ-Ο/Γ-Σ/Χ-ΚΑΣ πλοίων που προςεγγίηουν  

τουσ λιμζνεσ Αδάμαντα ν. Μιλου και Καμαρϊν ν. ίφνου. 
12.  Ναυτικά πρακτορεία ν. Μιλου και ν. ίφνου.  
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