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                         Χίος, 26 Ιουλίου  2019 

                        Αριθ.Πρωτ:2132.17/2594/19 

 

             ΠΡΟΣ:  Αποδέκτες Πίνακα Διανομής 

 

ΘΕΜΑ: «Μέτρα τάξης κατά την θερινή περίοδο στο Κεντρικό Λιμένα Χίου». 

                                                                           Η  Κεντρική Λιμενάρχης Χίου  

Έχοντας υπόψη: 
α)  Το άρθρο 295 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Χίου (ΦΕΚ 486 Β΄/23-05-1986) 
β)  Την υπ’ αριθμ. 145/2019 απόφαση Δ.Λ.Τ. Χίου. 
γ) Την  αριθμ.πρωτ.:2132.25-15/48209/2016/06-06-2016 Δ/γή ΥΝΑΝΠ/ΔΛΑ. 
                                                                                     

                                                                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Όπως για το Σάββατο 27/07/2019 και την Κυριακή 28/07/2019, η παραλιακή οδός του Κεντρικού Λιμέ-

να Χίου και συγκεκριμένα το ρεύμα κυκλοφορίας από Τελωνείο Χίου προς Αεροδρόμιο,  από την συμβολή των 

οδών Κανάρη με Λ. Αιγαίου έως και την αρχή της Κόκκαλη, θα παραμείνει κλειστό, με σκοπό την ασφάλεια του 

ιδιαίτερα αυξημένου αριθμού πολιτών και τουριστών λόγω της θερινής περιόδου που κάνουν χρήση της παρα-

λιακής  οδού. Οι ώρες που θα παραμείνει κλειστό το ανωτέρω ρεύμα κυκλοφορίας θα είναι για το Σάββατο 

27/07/2019 μετά τον απόπλου του  Ε/Γ-Ο/Γ «ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ» Ν.Πειραιά 12396 περί την 21:00 και μέχρι ώρα 

01:00 της 28-07-2019 και για την Κυριακή 28-07-2019 περί ώρα 21:30 μετά τον απόπλου του  Ε/Γ-Ο/Γ «ΝΗΣΟΣ 

ΣΑΜΟΣ» Ν.Πειραιά 12396  και μέχρι ώρα 23:30 της ίδιας ημέρας. Αναλυτικότερα κατά τις ώρες της μονοδρό-

μησης απαγορεύεται η είσοδος από την οδό Κουντουριώτη στη Λ. Αιγαίου  και η είσοδος των οχημάτων στην 

παραλιακή ζώνη  από όλες τις καθέτους των οδών Ροδοκανάκη και Λιβανού. Θα υπάρχει ειδική σήμανση ρύθ-

μισης της κυκλοφορίας με πινακίδες Ρ-7 και υποχρεωτικής πορείας προς μια κατεύθυνση, οι οποίες θα τοποθε-

τούνται σε ευκρινή σημεία και σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στους οδηγούς που έχουν ήδη 

σταθμεύσει,  πριν το κλείσιμο του ανωτέρω ρεύματος , εντός αυτού, ώστε να απομακρύνουν τα οχήματά τους 

εγκαίρως έτσι ώστε να μη χρειαστεί να κινηθούν στο κλειστό από την κυκλοφορία ρεύμα, γεγονός που θα επι-

φέρει διοικητικές κυρώσεις εις βάρος τους. Σε περίπτωση δε, απομάκρυνσης του οχήματος κατά τη διάρκεια 

που το ρεύμα κυκλοφορίας θα είναι κλειστό, αυτό θα γίνεται αποκλειστικά μόνο προς την κατεύθυνση από Ξε-

νοδοχείο ΧΑΝΔΡΗΣ προς Τελωνείο. Επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης θα επιτρέπεται η διέ-

λευση οχημάτων Πυροσβεστικής, Αστυνομίας κλπ κατά τις ώρες μονοδρόμησης της παραλίας. Το Κεντρικό Λι-

μεναρχείο Χίου αναλαμβάνει την υποχρέωση λήψης των απαραίτητων μέτρων τάξης σε περιοχή ευθύνης του 

για υλοποίηση των ανωτέρω, ενώ σε περιπτώσεις που κριθεί από την Υπηρεσία μας  για  λόγους  ασφάλειας της 

κυκλοφορίας πολιτών και οχημάτων, τα ανωτέρω  μέτρα τάξης θα τροποποιούνται ή και θα ακυρώνονται. 

2. Επίσης από  την Παρασκευή 26/07/2019  έως και την Παρασκευή 02-08-2019,  απαγορεύεται η στάση 

από οδό  Νεωρείων ως το τέλος της οδού Ελ. Μανίκα (Μπούρτζι) δύο (02) ώρες πριν την άφιξη των πλοίων, 

όλων των οχημάτων που δεν έχουν σκοπό να επιβιβάσουν και αποβιβάσουν επιβάτες ή αποσκευές που τα-

ξιδεύουν με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία, προκειμένου ο συγκεκριμένος χώρος χρησιμοποιηθεί για την αποβίβαση επιβατών 

των πλοίων. Παρακαλούμε όπως περιορίζεται στο ελάχιστο η παραμονή και η στάση των οχημάτων εκείνων 

που δεν ταξιδεύουν αλλά μεταφέρουν επιβάτες και αποσκευές. Οι οδηγοί παρακαλούνται όπως κατά τις ώρες 
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Κ/Π-Α/Π πλοίων να αποφεύγουν τις άσκοπες  μετακινήσεις από και προς το λιμένα προκειμένου υποβοηθηθεί 

η αποσυμφόρηση του όγκου των κυκλοφορούντων οχημάτων επί της χερσαίας ζώνης λιμένα και η γρηγορότερη 

εξυπηρέτηση αυτών που ταξιδεύουν ή έχουν σκοπό να παραδώσουν επιβάτες και αποσκευές.  Οι ιδιοκτήτες 

Εταιρειών ενοικίασης οχημάτων, ΤΑΞΙ, τουριστικών πρακτορείων, ΚΤΕΛ,  παρακαλούνται για τη διάθεση προ-

σφοράς προς την εξυπηρέτηση του συμπολίτη, ενώ στα πλαίσια της  κοινωνικής  ευθύνης που τους αντιστοιχεί , 

να επιδεικνύουν εμπράκτως θετική διάθεση στη συνολική προσπάθεια που πραγματοποιείται από πλευράς 

Υπηρεσίας μας, για την εύρυθμη λειτουργία της κυκλοφορίας οχημάτων.  Η Αστυνομία/Τμήμα Τροχαίας παρα-

καλείται για την ενημέρωσή της και όπως συνδράμει με τη μονοδρόμηση της οδού Λάδης τις ώρες κατάπλου 

και απόπλου των πλοίων και την αποσυμφόρηση στο κέντρο (Πλατεία/Κήπος) της πόλης. Παρακαλούνται οι 

επιβάτες, οδηγοί αυτοκινήτων, διερχόμενοι πολίτες στο χώρο του λιμένα, όπως εμπιστευτούν και τηρήσουν 

πιστά τις υποδείξεις των Λιμενικών Οργάνων. 

3. Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα (26-07-2019 ως 02-08-2019) και από ώρα 17:30 έκαστης ημέρας , 

απαγορεύεται η χρήση για στάση - στάθμευση επί του χωμάτινου χώρου πλησίον του Κεντρικού Λιμεναρχεί-

ου και όπισθεν γεφυροπλάστιγγας προκειμένου αυτός χρησιμοποιηθεί για την ομαλή φόρτωση των οχημάτων 

που πρόκειται να ταξιδέψουν με εξαίρεση τους κατοίκους που γειτνιάζουν άμεσα με το χώρο αυτό.  

4. Υπενθυμίζεται ότι ισχύει ωράριο για τις φορτοεκφορτώσεις των επιχειρήσεων λιμένα Χίου, όλες τις 

ημέρες της εβδομάδας για τους θερινούς μήνες. Αναλυτικότερα, ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η φορτοεκφόρτωση στις ειδικές 

θέσεις που έχουν προβλεφθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η φορτοεκφόρτωση εμπορευ-

μάτων σε  οποιοδήποτε άλλο σημείο της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, κατά το χρονικό διάστημα από 10:30 έως 

14:00 καθώς και μετά την 19:00 έκαστης ημέρας και μέχρι την 05:00 της επομένης. 

5. Όσον αφορά τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα επιτρέπεται, κατόπιν ύπαρξης διαθέσιμου χώρου, στην 

πρόσοψη του κάθε καταστήματος ενοικίασης αυτοκινήτων που δραστηριοποιείται επί της οδού Νεωρείων, η  

κάθετη στάθμευση οποιοδήποτε σύννομου  οχήματος  και όχι αποκλειστικά μόνο ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου. 

Η Υπηρεσία μας θα ελέγχει την ύπαρξη ή όχι διαφημιστικών πινακίδων των εταιρειών που πιθανόν εναποθέτο-

νται και θα διαπράττει τα νόμιμα. Για τους σκοπούς της διαδικασίας ενοικίασης των αυτοκινήτων και ως χώρος 

στάθμευσης των συγκεκριμένων αυτοκινήτων , παραχωρούνται δεκαπέντε(15) θέσεις,  οι οποίες βρίσκονται 

πλησίον και έμπροσθεν ανοικτού χώρου του καταστήματος «ΜΠΟΥΡΤΖΙ», οι οποίες θα οριοθετηθούν τις προ-

σεχείς ημέρες από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου. Επισημαίνεται ότι οι θέσεις εκεί θα είναι διαθέσιμες για 

τα προς ενοικίαση οχήματα μόνο δύο (02) ώρες πριν τους κατάπλους και απόπλους των Ε/Γ πλοίων και μέχρι 

πέρας αναχώρησης επιβατών. 

6. Επιπρόσθετα , για λόγους ασφαλείας και επιχειρησιακής ετοιμότητας, απαγορεύεται από την Παρα-

σκευή 19-07-2019 και μέχρι νεωτέρας, η στάθμευση των οχημάτων πλησίον των θέσεων που είναι πλαγιοδετη-

μένα τα Υπηρεσιακά σκάφη του Λ.Σ. και Π.Ν. Οι συγκεκριμένες θέσεις όπως και οι θέσεις περιμετρικά του κτι-

ρίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου συντόμως θα καθοριστούν και θα σηματοδοτηθούν κατά συγκεκριμένο και 

προβλεπόμενο τρόπο ώστε να είναι ξεκάθαρο ποιες θέσεις θα είναι διαθέσιμες για την εξυπηρέτηση του κοι-

νού. 

7. Τοπικά Μ.Μ.Ε. που κοινοποιείται η παρούσα παρακαλούνται όπως συνδράμουν στην προβολή του θέ-

ματος και ενημέρωση του κοινού με έμφαση στο να υπάρχει υπομονή και κατανόηση από την πλευρά του  τα-

ξιδιώτη . Η Υπηρεσία μας σε κάθε περίπτωση εφαρμόζει τα νόμιμα και προβλεπόμενα, επισημαίνει δε την ανά-

γκη πνεύματος συνεργασίας και καλής διάθεσης αποφυγής  προβλημάτων με τελικό αποδέκτη την εξυπηρέτη-

ση του ταξιδιώτη, του Έλληνα Πολίτη, του επισκέπτη , του τουρίστα.  

8. Επισημαίνουμε ότι τυχόν διοικητικές κυρώσεις κατά των παραβατών,  θα επιβάλλονται με βάση το Άρ-

θρο 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Χίου.- 

 

 

  

 H Κεντρική Λιμενάρχης Χίου   

 

             Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. (Τ) ΑΡΓΥΡΗ Ειρήνη      

 



 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
Ι.   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 1. Α.Δ. Χίου/Τμήμα Τροχαίας(φαξ:22710-44429) 
2. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου(φαξ: 22710-40344) 

     3.Ιδιοκτήτες καταστημάτων ενοικιαζόμενων οχημάτων 
     4.Σωματείο ΤΑΞΙ 

5.ΚΤΕΛ Χίου 
6.Εμπορικό Επιμελητήριο Χίου 

 ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
     1.Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Χίου 

2. Δήμος Χίου 
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