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                         Χίοσ, 23 Αυγοφςτου 2018 

                       Αρικ.Πρωτ:2132.17/3174/18 

 

             ΠΡΟ:  Αποδζκτεσ Ρίνακα Διανομισ 

 

ΘΕΜΑ: «Μζτρα τάξθσ κατά τθν κερινι περίοδο ςτο Κεντρικό Λιμζνα Χίου». 

                                                                            Η  Κεντρικι Λιμενάρχθσ Χίου  

Ζχοντασ υπόψθ: 

α)  Το άρκρο 295 του Γενικοφ Κανονιςμοφ Λιμζνα Χίου (ΦΕΚ 486 Βϋ/23-05-1986) 

β)  Τθν υπ’ αρικμ. 238/2019 απόφαςθ Δ.Λ.Τ. Χίου. 

γ) Τθν αυξθμζνθ επιβατικι κίνθςθ που αναμζνεται να κορυφωκεί τθν περίοδο από 03-08-2017 ωσ αρχζσ Σεπτεμ-

βρίου. 

δ) Τθν τοπικι δυςκολία  ζλλειψθσ χϊρων ςτάκμευςθσ. 

ε) Τθν  ΩΡ:2132.25-15/48209/2016/06-06-2016 Δ/γι ΥΝΑΝΡ/ΔΛΑ. 

                                                                                     ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ 

1. Ππωσ για το χρονικό διάςτθμα από τθν Παραςκευι  24-08-2018  ζωσ και τθν Κυριακι 26-08-2018, θ 

παραλιακι οδόσ του Κεντρικοφ Λιμζνα Χίου και ςυγκεκριμζνα το ρεφμα κυκλοφορίασ από Τελωνείο Χίου προσ 

Αεροδρόμιο,  από τθν ςυμβολι των οδϊν Κανάρθ με Λ. Αιγαίου ζωσ και τθν αρχι τθσ Κόκκαλθ, κα παραμζνει 

κλειςτό, με ςκοπό τθν αςφαλι χριςθ από τον ιδιαίτερα αυξθμζνο αρικμό πολιτϊν και τουριςτϊν που κάνουν 

χριςθ τθσ παραλιακισ  οδοφ  λόγω τθσ κερινισ περιόδου και ςυγκεκριμζνα:  

  Α)Σθν Παραςκευι 24/08/2018: α) περί τθν 21:30 και μζχρι τον κατάπλου του Ε/Γ-Ο/Γ «ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ» Ν. 

Ρειραιά 12396 περί ϊρα 23:45 και β) μετά τον απόπλου του ανωτζρω πλοίου περί τθν 00:25 μζχρι και τθν 

02:00. 

  Β)Σο άββατο 25/08/2018: α) μετά τον απόπλου του Ε/Γ-Ο/Γ «ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ» Ν. Ρειραιά 10883 και τθν απο-

ςυμφόρθςθ τθσ παραλιακισ οδοφ από τα εκφορτωκζντα  οχιματα περί τθν 21:30 και μζχρι τον κατάπλου του 

Ε/Γ-Ο/Γ «ΔΙΑΓΟΑΣ» Ν. Ρειραιά 12320 περί τθν 23:30 και β) μετά τον απόπλου του Ε/Γ-Ο/Γ «ΔΙΑΓΟΑΣ» Ν. Ρει-

ραιά 12320 περί τθν 00:05 μζχρι τθν 02:00. 

  Γ)Σθν Κυριακι 26/08/2018 μετά τον απόπλου του Ε/Γ-Ο/Γ « ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ» Ν. Ρειραιά 12396 και τθν απο-

ςυμφόρθςθ τθσ παραλιακισ οδοφ από τα εκφορτωκζντα  οχιματα περί τθν 21:30 μζχρι τθν 01:00. 

2. Αναλυτικότερα κατά τισ ϊρεσ τθσ  μονοδρόμθςθσ απαγορεφεται θ είςοδοσ από τθν οδό Κουντουριϊτθ 

ςτθ Λ. Αιγαίου  και θ είςοδοσ των οχθμάτων ςτθν παραλιακι ηϊνθ  από όλεσ τισ κακζτουσ των οδϊν οδοκανά-
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κθ και Λιβανοφ. Θα υπάρχει ειδικι ςιμανςθ ρφκμιςθσ τθσ κυκλοφορίασ με πινακίδεσ -7 και υποχρεωτικισ πο-

ρείασ προσ μια κατεφκυνςθ, οι οποίεσ κα τοποκετοφνται ςε ευκρινι ςθμεία και ςφμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 

3. Επιπρόςκετα, ςε περιπτϊςεισ εκτάκτου ανάγκθσ κα επιτρζπεται θ διζλευςθ οχθμάτων Ρυροςβεςτικισ, 

Αςτυνομίασ κλπ κατά τισ ϊρεσ μονοδρόμθςθσ τθσ παραλίασ. 

4. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ λιψθσ των απαραίτθτων μζτρων τάξθσ ςε 

περιοχι ευκφνθσ του για υλοποίθςθ των ανωτζρω, ενϊ ςε περιπτϊςεισ που κρικεί από τθν Υπθρεςία μασ  για  

λόγουσ  αςφάλειασ τθσ κυκλοφορίασ πολιτϊν και οχθμάτων, τα ανωτζρω  μζτρα τάξθσ κα τροποποιοφνται ι και 

κα ακυρϊνονται. 

5. Επίςθσ από  τθν Παραςκευι 24-08-2018 ζωσ και τθν Πζμπτθ 30-08-2018,  απαγορεφεται θ ςτάςθ από 

οδό  Νεωρείων ωσ το τζλοσ τθσ οδοφ Ελ. Μανίκα (Μποφρτηι) δφο (02) ϊρεσ πριν τθν άφιξθ των πλοίων, όλων 

των οχθμάτων που δεν ζχουν ςκοπό να επιβιβάςουν και αποβιβάςουν επιβάτεσ ι αποςκευζσ που ταξιδεφ-

ουν με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία, προκειμζνου ο ςυγκεκριμζνοσ χϊροσ χρθςιμοποιθκεί για τθν αποβίβαςθ επιβατϊν των 

πλοίων. Ραρακαλοφμε όπωσ περιορίηεται ςτο ελάχιςτο θ παραμονι και θ ςτάςθ των οχθμάτων εκείνων που 

δεν ταξιδεφουν αλλά μεταφζρουν επιβάτεσ και αποςκευζσ .  

6. Επιπρόςκετα για το ανωτζρω χρονικό διάςτθμα απαγορεφεται θ χριςθ για ςτάςθ - ςτάκμευςθ επί 

του χωμάτινου χϊρου πλθςίον του Κεντρικοφ Λιμεναρχείου και όπιςκεν γεφυροπλάςτιγγασ προκειμζνου 

αυτόσ χρθςιμοποιθκεί για τθν ομαλι φόρτωςθ των οχθμάτων που πρόκειται να ταξιδζψουν με εξαίρεςθ 

τουσ κατοίκουσ που γειτνιάηουν άμεςα με το χϊρο αυτό. Οι οδθγοί παρακαλοφνται όπωσ αποφεφγουν τισ ά-

ςκοπεσ  μετακινιςεισ από και προσ το λιμζνα προκειμζνου υποβοθκθκεί θ αποςυμφόρθςθ του όγκου των κυ-

κλοφοροφντων οχθμάτων επί τθσ χερςαίασ ηϊνθσ λιμζνα και θ γρθγορότερθ εξυπθρζτθςθ αυτϊν που ταξιδεφ-

ουν ι ζχουν ςκοπό να παραδϊςουν επιβάτεσ και αποςκευζσ. 

7. Οι ιδιοκτιτεσ Εταιρειϊν ενοικίαςθσ οχθμάτων, ΤΑΞΙ, τουριςτικϊν πρακτορείων, ΚΤΕΛ,  παρακαλοφνται 

για τθ διάκεςθ προςφοράσ προσ τθν εξυπθρζτθςθ του ςυμπολίτθ και τθν κοινωνικι ευκφνθ που τουσ αντιςτοι-

χεί ςε περίπτωςθ που επιδείξουν αρνθτικι ςυμπεριφορά ωσ προσ τθν ταχφτερθ εξυπθρζτθςθ του επιβάτθ και 

των οχθμάτων , τισ μζρεσ αυτζσ που θ κίνθςθ είναι ςτο αποκορφφωμά τθσ.  

8. Η Αςτυνομία/Τμιμα Τροχαίασ  παρακαλείται όπωσ ςυνδράμει με τθ μονοδρόμθςθ τθσ οδοφ Λάδθσ τισ 

ϊρεσ κατάπλου και απόπλου των πλοίων και τθν αποςυμφόρθςθ ςτο κζντρο (Ρλατεία/Κιποσ) τθσ πόλθσ. 

9. Τοπικά Μ.Μ.Ε. που κοινοποιείται θ παροφςα παρακαλοφνται όπωσ ςυνδράμουν ςτθν προβολι του κζ-

ματοσ και ενθμζρωςθ του κοινοφ με ζμφαςθ ςτο να υπάρχει υπομονι και κατανόθςθ από τθν πλευρά του  τα-

ξιδιϊτθ διότι αντικειμενικά κα υπάρχει κζμα διαχείριςθσ και χωροκζτθςθσ των  πολυάρικμων επιβατϊν και 

αυτοκινιτων. 

10. Η Υπθρεςία μασ ςε κάκε περίπτωςθ εφαρμόηει τα νόμιμα και προβλεπόμενα, επιςθμαίνει δε τθν ανά-

γκθ πνεφματοσ ςυνεργαςίασ και καλισ διάκεςθσ αποφυγισ  προβλθμάτων με τελικό αποδζκτθ τθν εξυπθρζτθ-

ςθ του ταξιδιϊτθ, του Ζλλθνα Ρολίτθ, του επιςκζπτθ , του τουρίςτα. Τζλοσ, παρακαλοφνται οι επιβάτεσ, οδθγοί 

αυτοκινιτων, διερχόμενοι πολίτεσ ςτο χϊρο του λιμζνα, όπωσ εμπιςτευτοφν και τθριςουν πιςτά τισ υποδείξεισ 

των Λιμενικϊν Οργάνων.- 

 

 

 

 

 Η Κεντρικισ Λιμενάρχθσ Χίου    

 

             Αντιπλοίαρχοσ Λ.. (Σ) ΑΡΓΤΡΗ Ειρινθ     

 



 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

Ι.   ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 1. Α.Δ. Χίου/Τμιμα Τροχαίασ(φαξ:22710-44429) 

2. Δθμοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου(φαξ: 22710-40344) 

     3.Ιδιοκτιτεσ καταςτθμάτων ενοικιαηόμενων οχθμάτων 

     4.Σωματείο ΤΑΞΙ 

5.ΚΤΕΛ Χίου 

 ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1.Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ Χίου 

2. Διμοσ Χίου  
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