- KΩ∆ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ • Χρησιµοποιείτε για εναπόθεση των τοξικών αποβλήτων (µπαταρίες,
χρώµατα κλπ.) τους ειδικούς χώρους της µαρίνας
• ∆ιατηρείτε το χώρο της µαρίνας καθαρό. Χρησιµοποιείτε τους κάδους
απορριµµάτων για τα σκουπίδια, τα οποία πρέπει να είναι σε σακούλες
απορριµµάτων καλά κλεισµένες. Χρησιµοποιείτε τους κάδους ανακύκλωσης
για τα ανακυκλώσιµα υλικά.
• Σεβασθείτε τις ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές και αποφεύγετε τον
πλου σε ευαίσθητες προστατευόµενες περιοχές. Κάθε καταστροφή ή
υποβάθµιση του γύρω φυσικού περιβάλλοντος (κοπή δένδρων ή θάµνων,
θανάτωση ή σύλληψη αγρίων ζώων, κ.λπ.) δεν επιτρέπεται και θα πρέπει να
αναφέρεται στις Αρχές.
• Χρησιµοποιείτε τα µέσα επισκευής και πλυσίµατος των σκαφών σύµφωνα
µε τον κανονισµό της µαρίνας
• Μη ρυπαίνετε τη θάλασσα µε λύµατα, τροφές, χαρτιά και σκουπίδια
• Η φυσική βλάστηση από θάµνους και δένδρα του ευρύτερου χώρου πρέπει
να παραµένει ανέπαφη.
• Αυτοκίνητα (ιδιωτικής ή δηµόσιας χρήσης) δεν επιτρέπεται να σταθµεύουν
στις αποβάθρες µπροστά στα σκάφη

- CODE OF CONDUCT 

You must dispose safely in the designated areas of the marina any harmful
and toxic litter (batteries, paint, chemicals etc.)



Please maintain the marina area clean. use the designated bins/containers
for your litter, preferably in plastic bags safely tightened. Please use the
special recycling bins for all recyclable litter



Please respect the sensitive natural areas and avoid sailing to those areas.
any deterioration and/or damage of the surrounding natural areas (tree
and bush cutting, infliction of wounds or death or capturing of wild animals
etc. ) is strictly not allowed and should be reported to the authorities if
noticed.



Please use all facilities and tools for boat washing and boat repair according
to the instructions of the marina



Do not litter the sea water by disposing in it boat sewage, foodstuffs, paper
and trash



All natural vegetation (trees, bushes) must be maintained as is and intact



All cars whether private or of public use are not allowed to park on the
docks or in any close proximity to the boats

