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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νο 2
«Ασφάλιση Τουριστικών Λιµένων»
«Τουριστικός Λιµένας» σκαφών αναψυχής (Μαρίνα) ορίζεται ο χερσαίος και
θαλάσσιος χώρος που προορίζεται, κατά κύριο λόγο, για την εξυπηρέτηση
σκαφών αναψυχής, είτε για αγκυροβόληµα, είτε για µακροχρόνια ή παροδική
χερσαία εναπόθεση, είτε για εξυπηρέτηση των διερχόµενων σκαφών. Σε κάθε
τουριστικό λιµένα καθορίζεται (µε βάση τις διατάξεις του υπ’ αριθµόν 2160/93
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, λειτουργία, την τουριστική ανάπτυξη, την εκµετάλλευση,
αξιοποίηση και την οικονοµική βιωσιµότητα του λιµένα.
Σύµφωνα µε τη ∆ιεύθυνση Τουριστικών Λιµένων του πρώην Υπουργείου
Ανάπτυξης, µε βάση τα στοιχεία του 2008 το σύνολο των εν λειτουργία
τουριστικών λιµένων πανελλαδικά ανέρχεται σε 32 προσφέροντας 10.634
θέσεις ελλιµενισµού σκαφών αναψυχής. Παράλληλα, 12 επιπλέον τουριστικοί
λιµένες τελούν σήµερα υπό κατασκευή µε δυναµικότητα περίπου 3.000
θέσεων.
Ως βασικότερος παράγοντας ο οποίος επηρεάζει τη ζήτηση για υπηρεσίες
τουριστικών λιµένων θεωρείται η ραγδαία αύξηση των υφιστάµενων σκαφών
αναψυχής στη χώρα µας ταυτόχρονα µε τις απαιτήσεις του θαλάσσιου
τουρισµού µέσω των επαγγελµατικών τουριστικών σκαφών.
Ολιγάριθµοι τουριστικοί λιµένες ανήκουν στην ιδιωτική πρωτοβουλία ενώ η
πλειοψηφία αυτών ανήκει στο ∆ηµόσιο, το οποίο σήµερα µέσω διαγωνιστικής
διαδικασίας, επιλέγει τον εκάστοτε φορέα διαχείρισης παραδίδοντας την
αποκλειστική επιµέλεια και ευθύνη διαχείρισής του.
Νοµική υποχρέωση του φορέα διαχείρισης – εκτός των άλλων – αποτελεί :
•

Η ασφάλιση του συνόλου των έργων και εγκαταστάσεων των ζωνών
αγκυροβολίου, κατά παντός κατά κανόνα ασφαλιζόµενου κινδύνου, ζηµιάς

•

ή ατυχήµατος κατά τη διάρκεια οιωνδήποτε εργασιών εκτέλεσης ή
συντήρησης αυτού, καθώς και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του.
Την αστική ευθύνη του έναντι κάθε τρίτου καθ’ όλη τη διάρκεια
παραχώρησης.

Χαρακτηριστικό της ως άνω υποχρέωσης είναι το γεγονός ότι το ∆ηµόσιο, δεν
έχει καµία συµµετοχή για την κάλυψη οποιουδήποτε κινδύνου, ενώ στα εν
λόγω ασφαλιστήρια ο φορέας διαχείρισης αναφέρεται συνήθως ως
συνασφαλιζόµενος µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο.
Ως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω, υπάρχει στη χώρα µας ένα αξιόλογο
χαρτοφυλάκιο «νέων» ασφαλιστικών κινδύνων προς εκµετάλλευση, το οποίο
δύναται να καλύψει πλήρως τις ίδιες ζηµίες των κτιριακών εγκαταστάσεων των
τουριστικών λιµένων, καθώς και τον ιδιόκτητο ή επινοικιαζόµενο εξοπλισµό
τους από πλήθος καλυπτόµενων αιτιών, ήτοι πυρκαγιά, κεραυνό, έκρηξη,
κλοπή και κατ’ επέκταση από διάφορους συµπληρωµατικούς κινδύνους που
µπορεί να απαιτηθούν.
Η ασφάλιση της αστικής ευθύνης καλύπτει όλο το φάσµα των παρεχόµενων
υπηρεσιών και αναλυτικότερα συµπεριλαµβάνει :
•

•

•
•
•
•
•

Την προβλεπόµενη Αστική Ευθύνη των µαρίνων από τη λειτουργία και
χρήση των ιδιόκτητων γερανών (travel-lifts) και των αυτοκινούµενων
υδραυλικών τρέυλερ µεταφοράς σκαφών σε σχέση µε τις επιχειρηµατικές
τους δραστηριότητες.
Την προβλεπόµενη Αστική Ευθύνη από τις επισκευές και συντηρήσεις των
σκαφών που εκτελούνται από το προσωπικό των ασφαλιζόµενων
επιχειρήσεων στις εγκαταστάσεις τους και κατά τη διάρκεια τέλεσης
δοκιµαστικών πλόων.
Την Αστική Ευθύνη για ζηµίες ή απώλειες κατά την αποθήκευση,
αγκυροβολία, ελλιµενισµό, ανύψωση, ανέλκυση ή τον ανεφοδιασµό σε
καύσιµα των σκαφών.
Την Αστική Ευθύνη για ζηµίες οι οποίες οφείλονται σε ελαττωµατικότητα
των προϊόντων, τα οποία παράγουν, επισκευάζουν ή πωλούν οι
ασφαλιζόµενες επιχειρήσεις.
Την Αστική Ευθύνη από τις παροχές ευκολιών και υπηρεσιών σε τρίτους:
υδροδότηση, ηλεκτροδότηση, τηλεφωνικές και διαδικτυακές υπηρεσίες,
φύλαξη αποσκευών και στάθµευση οχηµάτων κτλ.
Την Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία του εστιατορίου, µπαρ και
ξενοδοχείου που τυχόν υπάρχουν εντός των εγκαταστάσεων των
τουριστικών λιµένων.
Την Αστική Ευθύνη για απαιτήσεις εξαιτίας ρυπάνσεων ή µολύνσεων
οφειλόµενες σε δραστηριότητες των µαρίνων.

Η εύρυθµη λειτουργία και οργάνωση των µαρίνων πανελλαδικά ρυθµίζεται
πέραν από το ισχύον εθνικό νοµοθετικό πλαίσιο και από τη ∆ιεθνή Επιτροπή
Μαρίνων IMC (ICOMIA Marinas Committee) η οποία ασχολείται µε θέµατα
σωστής διαχείρισης, ασφάλειας προστασίας περιβάλλοντος των µαρίνων κ.ά.,

εκδίδοντας κοινοτικές οδηγίες µέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που
αφορούν σε κανονισµούς για τουριστικούς λιµένες.
Η Επιτροπή Σκαφών & Μεταφορών της Ε.Α.Ε.Ε. προτρέπει στα µέλη της να
ενασχοληθούν µε τις ασφαλίσεις των τουριστικών λιµένων συµβάλλοντας στη
βιώσιµη ανάπτυξη ενός νέου πεδίου εργασίας το οποίο φέρει καθαρό ιστορικό
ζηµιών τα τελευταία χρόνια (µε µοναδική ίσως εξαίρεση τις ζηµιές λόγω
αντίξοων καιρικών συνθηκών στον Πειραιά τον Φεβρουάριο 2005).

Επισυναπτόµενα :
− Πίνακας Λειτουργουσών Μαρίνων
− Πίνακας Μαρίνων υπό κατασκευή
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ΟΝΟΜΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΜΑΡΙΝΑ ΚΩ
ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΝ∆ΡΑΚΙΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ ΑΡΕΤΣΟΥΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΣΑΝΗΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΓΟΥΒΙΩΝ
ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΤΡΑΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
OLYMPIC MARINE ΛΑΥΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΙΜΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΜΕΘΑΝΩΝ
ΜΑΡΙΝΑ ΦΛΟΙΣΒΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ ΑΧΙΛΙ
ΜΑΡΙΝΑ ΓΟΥΒΩΝ
ΜΑΡΙΝΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ (ΑΚΤΙΟ)
ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΝΑΚΙΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥΡΛΟΥ

ΝΗΣΟΣ ΚΩΣ
ΝΗΣΟΣ ΡΟ∆ΟΣ (Μανδράκι)
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Άγιος Νικόλαος)
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Καλαµαριά)
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ (Νέος Μαρµαράς)
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ (Σάνη)
ΝΗΣΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ (Γουβιά)
ΝΗΣΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ (Πάτρα)
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Ξυλόκαστρο)
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Καλαµάτα)
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Λαύριο)
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Αγία Γαλήνη)
ΝΗΣΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Αργοστόλι)
ΝΗΣΟΣ ΣΚΥΡΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ (Ερµιόνη)
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Άκτιο)
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (Κατάκολο)
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Μεσολόγγι)
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ (Παλαιοχώρα)
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Βουνάκι)
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΚΑΦΩΝ
250
115
250
300
315
215
1200
620
450
220
620
685
950
115
780
670
70
195
112
190
150
72
194
88
235
250
140
315
258
70
270
270

ΜΑΡΙΝΕΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
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ΟΝΟΜΑ
ΜΑΡΙΝΑ ΧΙΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΙΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
ΜΑΡΙΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΛΙΩΝ
ΜΑΡΙΝΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΠΙ∆ΑΛΙΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ ΠΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ ΡΟ∆ΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ ΘΑΣΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ (Καστέλλο)
ΝΗΣΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ (Λευκάδα)
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙ∆ΑΣ (Ιτέα)
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (Κυλλήνη)
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Μάλια)
ΝΗΣΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΝΗΣΟΣ ΣΥΡΟΣ (Πιδάλι)
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΗΣΟΣ ΡΟ∆ΟΣ (Σφαγια)
ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΣ (Λιµενάρια)
ΝΗΣΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΚΑΦΩΝ
274
250
146
81
150
300
200
254
500
280
150

