
 

 

 

Άρθρο …. 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 29 τροποποιείται ως εξής: 

 

“Άρθρο 29  

 2. Σε κάθε τουριστικό λιμένα καθορίζεται, με βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου, 

τμήμα ξηράς (χερσαία ζώνη) και θαλάσσης (θαλάσσια ζώνη), στην οποία επιτρέπεται η 

εκτέλεση λιμενικών έργων και κατασκευή πάσης φύσεως χερσαίων κτιριακών και λοιπών 

εγκαταστάσεων, που απαιτούνται για τη δημιουργία, τη λειτουργία, την τουριστική 

ανάπτυξη την εκμετάλλευση, αξιοποίηση και την οικονομική βιωσιμότητα του λιμένα. Η 

χερσαία και θαλάσσια ζώνη συναποτελούν τη ζώνη τουριστικού λιμένα. Στα ανωτέρω έργα 

και εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται ιδίως οι απαραίτητες προσχώσεις του θαλάσσιου 

χώρου (παράλιου και χερσαίου) για εναπόθεση, συντήρηση και επισκευή σκαφών 

αναψυχής, καθώς και οι πάσης φύσεως κτιριακές εγκαταστάσεις για δραστηριότητες 

υποστήριξης του τουριστικού λιμένα, τουριστικής αξιοποίησης, εκμετάλλευσής τους και 

υποστήριξης των συναφών και λοιπών εμπορικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης 

της ανέγερσης κατοικιών στη ζώνη τουριστικού λιμένα για μακροχρόνια εκμετάλλευση." 

“Άρθρο 29   

 2. Σε κάθε τουριστικό λιμένα καθορίζεται, με βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου, 
τμήμα ξηράς (χερσαία ζώνη) και θαλάσσης (θαλάσσια ζώνη), στην οποία επιτρέπεται η 
εκτέλεση λιμενικών έργων και κατασκευή πάσης φύσεως χερσαίων κτιριακών και λοιπών 
εγκαταστάσεων, που απαιτούνται για τη δημιουργία, τη λειτουργία, την τουριστική 
ανάπτυξη, την εκμετάλλευση, αξιοποίηση και την οικονομική βιωσιμότητα του λιμένα. Ως 
μέρος της χερσαίας ζώνης δύνανται να θεωρηθούν και τα λιμενικά έργα ικανού πλάτους 
για την κατασκευή πάσης φύσεως χερσαίων κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων,  
εξυπηρέτησης του τουριστικού λιμένα. Η χερσαία και θαλάσσια ζώνη συναποτελούν τη 
ζώνη τουριστικού λιμένα. Στα ανωτέρω έργα και εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται ιδίως οι 
απαραίτητες προσχώσεις του θαλάσσιου χώρου (παράλιου και χερσαίου) για εναπόθεση, 
συντήρηση και επισκευή σκαφών αναψυχής, καθώς και οι πάσης φύσεως κτιριακές 
εγκαταστάσεις για δραστηριότητες υποστήριξης του τουριστικού λιμένα, τουριστικής 
αξιοποίησης, εκμετάλλευσής τους και υποστήριξης των συναφών και λοιπών εμπορικών 
δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της ανέγερσης κατοικιών στη ζώνη τουριστικού 
λιμένα για μακροχρόνια εκμετάλλευση.  
 

 

➢ Άρθρο…… 

Οι υποπαράγραφοι 10.1 και 10.3 της παρ. 10 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 (Α΄118) 

τροποποιούνται και η παρ. 10 διαμορφώνεται ως εξής : 

«10.1. Ο φορέας διαχείρισης του τουριστικού λιμένα οφείλει, εντός δύο (2) μηνών από την 

ολοκλήρωση του συνόλου των έργων, να υποβάλει αίτηση για την έκδοση άδειας 



λειτουργίας στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού, στην οποία 

επισυνάπτονται τα εξής έγγραφα και παραστατικά στοιχεία: 

 α) θεωρημένες οικοδομικές άδειες, 

 β) σχέδια γενικής διάταξης χερσαίων και λιμενικών έργων, όπως τα έργα αυτά 

κατασκευάσθηκαν και υφίστανται, συνοδευόμενα από υπεύθυνες δηλώσεις μηχανικών ως 

προς τη νομιμότητα κατασκευής των έργων αυτών, 

 γ)ο Ειδικός Κανονισμός λειτουργίας της παραγράφου 4 του άρθρου 31α, 

 δ) ασφαλιστήριο συμβόλαιο σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην απόφαση παραχώρησης 

ή τη σύμβαση παραχώρησης, 

 ε) πιστοποιητικό πυροπροστασίας ή βεβαίωση υποβολής των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών. Αν υποβληθεί βεβαίωση κατά το προηγούμενο εδάφιο, το πιστοποιητικό 

πυροπροστασίας υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την 

έκδοση της άδειας λειτουργίας. Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό πυροπροστασίας δεν 

υποβληθεί μέσα στην προθεσμία των έξι (6) μηνών, ισχύουν τα αναγραφόμενα στην παρ. 

10.2.β του άρθρου 31 του ν. 2160/1993, 

 στ) άδειες εκτέλεσης λιμενικών έργων, 

 ζ) βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Φάρων για φωτοσήμανση των λιμενικών έργων, 

 η) βεβαίωση υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τον επανακαθορισμό 

αιγιαλού - παραλίας. 

 Σε διάστημα εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης, η αρμόδια Διεύθυνση του 

Υπουργείου Τουρισμού ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά ως προς την πληρότητά 

τους και ενημερώνει το φορέα διαχείρισης για ελλείψεις ή εκδίδει την άδεια λειτουργίας 

τουριστικού λιμένα.Εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνεται με 

απόφαση του Υπουργού  Τουρισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 

και ο Ειδικός Κανονισμός του τουριστικού λιμένα. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου του πιο 

πάνω χρονικού διαστήματος ο Ειδικός Κανονισμός τεκμαίρεται εγκεκριμένος. 

Τα ανωτέρω παραστατικά είναι δυνατόν να τροποποιηθούν με απόφαση του 

ΥπουργούΤουρισμού. 

(10.2 …)  

10.3. Ο φορέας διαχείρισης μεριμνά για τον οριστικό καθορισμό της νέας οριογραμμής 

αιγιαλού και παραλίας και για την καταγραφή του δημόσιου κτήματος που δημιουργήθηκε 

με την ολοκλήρωση των έργων της μαρίνας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Μετά από 

αίτηση του φορέα διαχείρισης συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β΄, 

γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 10.1, το Υπουργείο Τουρισμού χορηγεί στον φορέα διαχείρισης της 

μαρίνας τμηματικές άδειες για τη λειτουργία διακεκριμένων τμημάτων της υπό κατασκευή 



μαρίνας και εγκρίνει Ειδικό Κανονισμό λειτουργίας των τμημάτων αυτών. Η τμηματική 

άδεια λειτουργίας εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή σχετικής αίτησης. Εντός 

της ίδιας προθεσμίας εγκρίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου  

Τουρισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο Ειδικός Κανονισμός του 

διακεκριμένου τμήματος τουριστικού λιμένα. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου του πιο 

πάνω χρονικού διαστήματος ο Ειδικός Κανονισμός τεκμαίρεται εγκεκριμένος. 

(10.4. …)» 

 

➢ Άρθρο….. 

Στην παρ. 1 του άρθρου 31Α προστίθεται φράση, η παρ. 4 τροποποιείται, η παρ. 5 

αντικαθίσταται, η παρ. 6 καταργείται, η παρ. 7 αναριθμείται σε 6 και το άρθρο 31Α 

διαμορφώνεται ως εξής : 

«Άρθρο 31α 

 Κανονισμοί λειτουργίας τουριστικών λιμένων 

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας, θεσπίζεται Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων. Ο Κανονισμός 

έχει εφαρμογή σε όλες τις μαρίνες, στις ζώνες αγκυροβολίου και στα καταφύγια 

τουριστικών σκαφών ανεξάρτητα από τον φορέα διαχείρισης τους (δημόσιο ή ιδιωτικό), και 

ισχύει από την έναρξη υλοποίησης των έργων ανεξάρτητα από το χρόνο έναρξης 

λειτουργίας τους. 

 2. Με το Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων ρυθμίζονται θέματα 

λειτουργίας και ασφάλειας των λιμένων αυτών, όπως: 

 α. Τα μέτρα ασφαλείας και προστασίας από πυρκαγιά, ρύπανση και κάθε άλλο κίνδυνο 

εντός της ζώνης του λιμένα που δεν είναι δυνατόν να αποτραπεί με την επίδειξη της 

δέουσας, κατά τα συναλλακτικά ήθη, επιμέλειας. 

 β. Η προστασία περιβάλλοντος, καθαριότητα και ευταξία του λιμένα. 

 γ. Οι πέραν της καταβολής της αξίας των τιμολογίων υποχρεώσεις και ευθύνες των 

ιδιοκτητών των ελλιμενιζόμενων σκαφών και όσων κάνουν χρήση των εξυπηρετήσεων του 

τουριστικού λιμένα. 

 δ. Ο είσπλους και έκπλους των σκαφών, η αγκυροβολιά, πρυμνοδέτηση ή πλαγιοδέτηση 

αυτών, καθώς και η κατάληψη θέσης και η παραμονή αυτών στον τουριστικό λιμένα. 

 ε. Η κίνηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, φορτηγών και 

επιβατηγών αυτοκινήτων, καθώς και λοιπών τροχοφόρων εντός του τουριστικού λιμένα.  

στ. Οι παρεχόμενες ευκολίες και εξυπηρετήσεις των σκαφών. 



 ζ. Κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ασφάλεια, προστασία και την εύρυθμη λειτουργία των 

τουριστικών λιμένων. 

  3. Στους παραβάτες των κανονισμών λειτουργίας των τουριστικών λιμένων επιβάλλονται 

από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, ανεξάρτητα από άλλες κυρώσεις που μπορεί να 

προβλέπονται, οι κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, (ν.δ. 

187/1973, Α` 261). 

4. Προκειμένου να εκδοθεί άδεια λειτουργίας τουριστικού λιμένα, ο φορέας διαχείρισης 

υποβάλλει προς έγκριση στο Υπουργείο Τουρισμού Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας του 

Τουριστικού Λιμένα.  

 Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τους ειδικούς όρους λειτουργίας και εκμετάλλευσης κάθε 

τουριστικού λιμένα και ιδίως τα εξής θέματα: 

 α. Την οργάνωση της διοίκησης, τη στελέχωση και τις ειδικές συνθήκες λειτουργίας του 

τουριστικού λιμένα. 

 β. Το σαφή προσδιορισμό των ορίων της ζώνης (χερσαίας και θαλάσσιας) του λιμένα. 

γ. Το είδος των σκαφών, το μέγεθος (ελάχιστο - μέγιστο) κατά μονάδα και τον αριθμό κατά 

κατηγορία σκάφους, καθώς και το συνολικό αριθμό των σκαφών, που μπορεί να 

ελλιμενιστούν. 

δ. Τον τρόπο διαθέσεως των θέσεων ελλιμενισμού των σκαφών στο λιμένα και το σύστημα 

αγκυροβολιάς τους. 

 ε. Τις παρεχόμενες υπηρεσίες και εξυπηρετήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 

εξυπηρετήσεων ατόμων με αναπηρία. 

 στ. Τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας των σκαφών και των χρηστών του λιμένα. 

 ζ. Η διάταξη κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης τροχοφόρων και της αντίστοιχης 

σήμανσης εντός του τουριστικού λιμένα κατ` αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του 

Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 

 η. Κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του λιμένα. 

5. Στην περίπτωση  έκδοσης τμηματικής άδειας λειτουργίας, ο φορέας διαχείρισης 

υποβάλλει στο Υπουργείο Τουρισμού Ειδικό Κανονισμό λειτουργίας για κάθε διακεκριμένο 

τμήμα του τουριστικού λιμένα, με το περιεχόμενο της προηγούμενης παραγράφου, με τη 

διαδικασία του άρθρου 30 παρ.10.1. 

6. Όσοι κάνουν χρήση των τουριστικών λιμένων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, σε 

οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης ή λειτουργίας, υπόκεινται στους ελέγχους που 

προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις για τις ζώνες των λιμένων (λιμενικούς, τελωνειακούς και 

λοιπούς ελέγχους.» 



 

 

 

 

 

➢ Άρθρο 36  

Προτείνεται η προσθήκη νέας, τελευταίας, παραγράφου στο άρθρο 36 του Ν.2160/93, που 

να προβλέπει ότι  

«Στους χωροθετημένους δυνάμει του παρόντος νόμου τουριστικούς λιμένες και ύστερα από 

απόφαση του φορέα διαχείρισης αυτών που γνωστοποιείται προς την αρμόδια υπηρεσία 

του Υπουργείου Τουρισμού, τα εμπορικά καταστήματα που βρίσκονται εντός της χερσαίας 

ζώνης του τουριστικού λιμένα είναι δυνατό να λειτουργούν, με απασχόληση προσωπικού, 

Κυριακές και αργίες για την εξυπηρέτηση των διαρκών αναγκών σύμφωνα με τις διατάξεις 

της οικείας εργατικής νομοθεσίας». 

 


