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ΠΡΟΣ:

1. Κυβερνήτες - Ιδιοκτήτες ελλιμενιζόμενων επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών σε λιμένες δικαιοδοσίας Υπηρεσίας μας

ΚΟΙΝ:

1. Γρ. 4ΟΥ ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (υ.τ.α.)
2. Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού
3. Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε.

ΘΕΜΑ : «Ευταξία - Καθαριότητα παραλιακών χώρων,χερσαίων ζωνών και λιμένων »
1. Ενόψει έναρξης θερινής περιόδου, εφιστούμε ιδιαιτέρως την προσοχή σας για θέματα καθαριότητας-ευταξίας-υγιεινής στους χώρους Λιμένων και Χερσαίων Ζωνών Λιμένα .
2. Συγκεκριμένα κυβερνήτες - ιδιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών που ελλιμενίζονται στους λιμένες περιοχής δικαιοδοσίας μας, υποχρεούνται όπως προβούν:
- Στην απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων και αχρησιμοποίητων διχτυών, η ύπαρξη των οποίων πέραν της
οπτικής – αισθητικής πλευράς, εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την Δημόσια Υγεία και Υγιεινή . Επίσης
την άμεση απομάκρυνση διχτύων και κάθε άλλου αντικειμένου που έχουν εναποτεθεί – αποθηκευτεί σε
χώρους λιμένων και της Χερσαίων Ζωνών Λιμένα.
- Στην απομάκρυνση μεταλλικών αντικειμένων, πλαστικών δοχείων και κάθε είδους απορρίμματος που
έχουν ως αποτέλεσμα την δημιουργία εστιών μόλυνσης.
- Στον τακτικό καθαρισμό των χώρων έμπροσθεν των ελλιμενισμένων σκαφών τους.
- Στην αποκομιδή σκουπιδιών και την ρίψη τους στους κάδους και στα δοχεία απορριμμάτων.
- Στην εναπόθεση - τακτοποίηση των αλιευτικών και παντός είδους μη χρησιμοποιουμένων εργαλείων (δι
χτύων κ.λ.π.) σε χώρο εκτός λιμένων και της Χερσαίων Ζωνών Λιμένα.
3. Επίσης απαγορεύεται στους χώρους λιμένων το παραγούλιασμα - σβούρισμα μαλάκιων (χταποδιών κ.λ.π.)
είτε δια χειρός είτε από τύπου μηχανές - παραγουλιάστρες, καθ΄ ότι τα απομείναντα υγρά ή ρίψη αυτών
στον χερσαίο και θαλάσσιο χώρο, δημιουργούν έντονη δυσοσμία, προσελκύουν έντομα και έχουν ως
αποτέλεσμα δυσμενή σχόλια από επισκέπτες και διερχόμενους πολίτες.
4. Μετά από κάθε καθαρισμό διχτύων (ξεψάρισμα) που διενεργείται στους χώρους του λιμένα, οι αλιείς
υποχρεούνται στην καθαριότητα και στην ρίψη θαλάσσιου ύδατος στον χώρο προς αποφυγή δημιουργίας
έντονης δυσοσμίας.

5. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω, θα κινείται άμεσα η διαδικασία επιβολής
διοικητικών κυρώσεων.
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