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Κανονισμός Λειτουργίας 2017
O εν λόγω κανονισμός έχει συνταχθεί από την Διεύθυνση της Astir Beach με σκοπό να βοηθήσει τους
επισκέπτες να χρησιμοποιήσουν τις εγκαταστάσεις της
πλαζ με ασφάλεια και τάξη.
Η είσοδος, το ωράριο λειτουργίας αλλά και η χρήση
των εγκαταστάσεων της Astir Beach ορίζεται από την
Διεύθυνση της παραλίας, η οποία διατηρεί το
δικαίωμα να τα τροποποιήσει ανάλογα με την εποχή.

Πολιτιστικά Προγράμματα

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Στο πλαίσιο της ριζικής ανακατασκευής της πλαζ
ολοκληρώθηκε μέσα στο 2011 ένα πρόγραμμα επισκευής και συντήρησης του Ναού του Απόλλωνος
Ζωστήρα με τη συνεργασία ομάδα αρχαιολόγων της
ΚΣΤ’ Εφορείας Αρχαιοτήτων, στελέχη του υπουργείου
Πολιτισμού, αρχιτέκτονες και μηχανικούς.

Νοέμβριο έως Μάρτιο
Από 09:00 έως 17:00
Απρίλιο & Οκτώβριο
Από 09:00 έως 18:00
Μάιο & Σεπτέμβριο
Από 08:00 έως 20:00
Ιούνιο, Ιούλιο & Αύγουστο
Από 08:00 έως 21:00 για χρήση παραλίας και για
χρήση των εστιατορίων η παραλία παραμένει ανοιχτή
έως τις 24:00
Η είσοδος στις εγκαταστάσεις της παραλίας επιτρέπεται σε όποιον έχει προμηθευτεί το σχετικό εισιτήριο,
το οποίο εκδίδεται από τα ειδικά ταμεία στην είσοδο
της παραλίας. Το κόστος του εισιτηρίου καθώς και τα
προνομιακά πακέτα ορίζονται από την διοίκηση της
Εταιρείας.
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Η Διεύθυνση της Astir Beach έχει το δικαίωμα να
διαπραγματευτεί την χρέωση σε οργανωμένα group
άνω των 12 ατόμων. Για την διευκόλυνση των επισκεπτών, η Διεύθυνση έχει δημιουργήσει προνομιακά
πακέτα μελών και προγράμματα ανταμοιβής - εμπιστοσύνης σε μια προσπάθεια να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις
και τις ανάγκες τους. Για πληροφορίες οι επισκέπτες
μπορούν να απευθυνθούν στην Διεύθυνση της Πλαζ. Η
είσοδος στην παραλία καθώς και η έξοδος από αυτή
επιτρέπονται μόνο από τα ενδεδειγμένα σημεία.
Για την ασφάλεια των πελατών και τη καλύτερη εξυπηρέτησή τους η χωρητικότητα της παραλίας του
Αστέρα έχει οριστεί στα 1000 (χίλια) άτομα. Στην περίπτωση που συμπληρωθεί ο συγκεκριμένος αριθμός, η
Διεύθυνση της παραλίας θα διατηρεί το δικαίωμα να μην
επιτρέπει την είσοδο σε αριθμό ατόμων που υπερβαίνει
το ως άνω όριο, με γνώμονα την ασφάλεια των
επισκεπτών.
Θερινή περίοδος
Εισιτήριο

(13.05.2017 - 10.09.2017)

Καθημερινή

Ενήλικες
18€
Παιδιά (5-12 χρόνων) 10€

Σ/K & Aργίες
28€
15€

Μεσαία περίοδος

(1.04. 2017 - 12.05.2017 &
11.9.2017 - 31.10.2017)
Εισιτήριο
Καθημερινή
Σ/K & Aργίες
Ενήλικες
10€
15€
Παιδιά (5-12 χρόνων) 5€
8€
Χειμερινή περίοδος (1.01 2017 - 31.03.2017 &
1.11.2017 - 31.12.2017)
Εισιτήριο
Καθημερινή
Σ/K & Aργίες
Ενήλικες
6€
8€
Παιδιά έως 12
Δωρεάν
Δωρεάν
Αργίες 2017: 01.01, 06.01, 27.02, 17.04, 01.05, 05.06,
15.08, 25.12, 26.12
ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
• Άνετες ξαπλώστρες και ομπρέλες
• Ιατρείο - Πρώτες Βοήθειες
• Ναυαγοσώστης
• Χρήση αποδυτηρίων, ντους, τουαλέτες ,ΑΜΕΑ
• Σημεία Internet
• Θυρίδες ασφαλείας για φύλαξη αντικειμένων
• Ασφάλεια σε 24η βάση
• Εμπορικά καταστήματα
• Εστιατόρια, Μπαρ
• Ομάδα ψυχαγωγίας
• Γήπεδα beach volley (ο σχετικός κανονισμός λειτουργίας είναι αναρτημένος στον χώρο)
• Γήπεδο ρακετών
• Platinum area μόνο για μέλη
• Σχολή θαλάσσιου Σκι
• Ναός του Απόλλωνος Ζωστήρος
• Εξυπηρέτηση στην ομπρέλα σας
• Υπηρεσία υποδοχής και ταξινόμησης
• Non smoking area
• Reserved area με χρέωση ανά άτομο 50€ Σ/Κ &
Αργίες και 30€ καθημερινές
• Platinum experience με χρέωση ανά άτομο 75€ Σ/Κ
& Αργίες και 50€ καθημερινές

Στη χερσόνησο της Βουλιαγμένης, τη στενή λωρίδα
γης ανάμεσα σε δύο κόλπους που σήμερα ονομάζεται
«Λαιμός» βρισκόταν ο αρχαίος δήμος των Αιξωνίδων
Αλών. Αυτό ακριβώς το σημείο επέλεξαν οι κάτοικοι
του αρχαίου δήμου για να ιδρύσουν το ιερό τους, τον
ναό του Απόλλωνος Ζωστήρος.

Ναυαγοσώστης
Στην παραλία υπάρχει ο νόμιμα προβλεπόμενος
αριθμός ναυαγοσωστών και τα ωράρια παρουσίας
τους που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για
τη λειτουργία της λουτρικής μας εγκατάστασης αναρτώνται σε εμφανές σημείο για την ενημέρωση των
λουόμενων.

Στην παραλία του Αστέρα λειτουργούν καταστήματα
που καλύπτουν τις ανάγκες των επισκεπτών:
• Αντηλιακά, είδη καπνιστού, προϊόντα μπάνιου,

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ:

ρακέτες, μπάλες, σαγιονάρες.
• Γνωστοί οίκοι από το Παρίσι, το Μιλάνο και τη Γερ-

1. H είσοδος σε κατοικίδια ζώα.

Οι επισκέπτες πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες,
υποδείξεις, συμβουλές και τις παρατηρήσεις του
Ναυαγοσώστη που είναι σε βάρδια.

μανία μεταφέρουν στην Astir Beach μοναδικές

2. Η χρήση προσωπικής ομπρέλας, ξαπλώστρας ή

επιλογές για γυναίκες και άνδρες.

καρέκλας.

Σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινόμενων ή σε
περίπτωση μόλυνσης της θάλασσας, ο Ναυαγοσώστης μπορεί να απαγορεύσει το κολύμπι αφού πρώτα
έχει την έγκριση της Διεύθυνσης της παραλίας και του
Λιμεναρχείου.

• Χειροποίητα μοντέρνα κοσμήματα και είδη δώρων.

3. Η κατασκήνωση (camping).

• Μαγιό και παρεό σας καλούν να δώσετε ένα ιδιαί-

4. To πικ-νίκ.

Όταν στον Ναυαγοσωστικό Πύργο έχει αναρτηθεί η
Κόκκινη Σημαία, οι επισκέπτες θα πρέπει να γνωρίζουν πως δεν υπάρχει Ναυαγοσώστης και κολυμπούν
με δική τους ευθύνη.
Η παραλία έχει οριοθετηθεί με ειδική ευδιάκριτη
σήμανση και οι επισκέπτες πρέπει να γνωρίζουν πως
το κολύμπι εκτός των ορίων αυτών, γίνεται με δική
τους ευθύνη καθώς δεν είναι υπό την επίβλεψη Ναυαγοσώστη.
Οι επισκέπτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας, θα πρέπει να το γνωστοποιήσουν στον
Ναυαγοσώστη πριν ξεκινήσουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην παραλία.

τερο unique στυλ στην εμφάνισή σας.

5. Τα παιχνίδια με μπάλα και ρακέτα, παρά μόνο στους

• Αθλητικά είδη

ειδικά διαμορφωμένους χώρους (για την ασφάλεια
πελατών, δεν επιτρέπεται στο χώρο της ακτής).

Orloﬀ Spa Experts

6. Η προσωρινή έξοδος από την Ακτή, παρά μόνο σε

Ένας χώρος ομορφιάς σας περιμένει όλο το χρόνο

Ασφάλεια Χώρου
Η Διεύθυνση της Astir Beach συνεργάζεται με ιδιωτική εταιρεία Ασφάλειας, η οποία έχει την ευθύνη
επίβλεψης της παραλίας σε 24η βάση. Στην παραλία
υπάρχει κλειστό κύκλωμα βιντεοσκόπησης για την
καταγραφή τυχόν παράνομων πράξεων. Όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών θα προστατεύονται.

εξαιρετικές περιπτώσεις και πάντα με την άδεια της

για στιγμές περιποίησης και χαλάρωσης. Υπηρεσίες

Διεύθυνσης.

spa και μασάζ αλλά και μανικιούρ πεντικιούρ,coiﬀure

7. H κολύμβηση εκτός πλωτών σημαντήρων.

κάνουν την Astir beach ένα σταθμό για ολοήμερη

8. Η είσοδος και η έξοδος από άλλα μέρη, εκτός από

ψυχαγωγία.

την κεντρική είσοδο - έξοδο της Ακτής.
9. Η είσοδος σε οποιονδήποτε χώρο, χωρίς την κατα-

Εστιατόρια – Μπαρ

βολή εισιτηρίου ή άδειας από τη Διεύθυνση.

Στη παραλία του Αστέρα λειτουργούν τα εστιατόρια

10. Η περιφορά σε χώρους της Ακτής, όπου απαγορεύεται η κυκλοφορία των λουομένων, σύμφωνα με

T.G.I Friday’s και «40».

την υπάρχουσα απαγορευτική σήμανση.
Σχολή Θαλάσσιων σπορ

11. Η χρήση ιδιωτικού ηχοσυστήματος σε ένταση

Η ομάδα του Astir ski club περιμένει όλους τους

τέτοια που να ενοχλεί τους άλλους λουόμενους.

επισκέπτες για δραστηριότητες όπως

12. Η χρησιμοποίηση ελευθέρων προς χρήση καθι-

• Water ski

σμάτων για χρήση άλλη από αυτή που προβλέπεται (η
κατάληψη των ελευθέρων προς χρήση καθισμάτων

• Wake board

για εναπόθεση ρούχων, τσαντών κλπ.).

Η Διεύθυνση της Παραλίας δεν ευθύνεται για την,
τυχόν, απρεπή συμπεριφορά επισκεπτών καθώς και για
τα προβλήματα ή ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν από μια τέτοια συμπεριφορά.

• Parachute

Τα παιδιά θα πρέπει να είναι κάτω από την συνεχή
επίβλεψη των γονέων ή των συνοδών τους, γνωρίζοντας τους ενδεχόμενους κινδύνους που μπορεί να
προκύψουν σε μια πολυσύχναστη πλαζ.

• Crazy ufo

εκτός των ορίων της Ακτής, για οποιονδήποτε σκοπό.

• Jet ski

Η καταστροφή του περιβάλλοντος διώκεται ποινικά.

• Speed boat - cruise

15. Η ρύπανση του θαλάσσιου ύδατος.

Οι επισκέπτες παρακαλούνται να φυλάσσουν το εισιτήριο εισόδου τους καθ’ όλη την διάρκεια της
παραμονής τους στην πλαζ και να το επιδεικνύουν για
έλεγχο, από τους Υπεύθυνους της παραλίας, όταν αυτό
τους ζητηθεί.

• Crazy squab

16. Η καταστροφή ή άλλη εκούσια βλάβη σε εξοπλι-

Δεδομένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, ο χώρος βιντεοσκοπείται, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να
επικοινωνήσουν για να ασκήσουν τα δικαιώματα που ο
ν.2472/1997 αναγνωρίζει στο υποκείμενο και, κυρίως
το δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης. Μπορούν να
απευθυνθούν στο τηλέφωνο 210-89 01 622/612 και να
συνομιλήσουν με την διευθύντρια της Astir Beach
κυρία Παππά Βιβή.

13. H χρήση σαμπουάν ή άλλων χημικών υγρών στα

• Paddle board

υπαίθρια ντους της Ακτής.

• Ringos dingos

14. Η καταστροφή οποιουδήποτε είδους βλάστησης

σμό, μηχανήματα ή εγκαταστάσεις της Ακτής. Οι

• Canoe kayak

παραβάτες θα διώκονται ποινικά για φθορά ξένης

Οι ώρες λειτουργίας της σχολής είναι ίδιες με αυτές
της πλαζ.

νομίμως προβλεπόμενων.
Ομάδα Ψυχαγωγίας

18. Η παραμονή στο σταθμό πρώτων βοηθειών ατό-

Η Ομάδα Ψυχαγωγίας της πλαζ θα προσφέρει,
καθημερινά, ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων
όπως: γυμναστική μέσα στο νερό, οργάνωση τουρνουά beach volley, yoga on the beach, με σκοπό την

Θυρίδες Ασφαλείας

Καθημερινά ανακοινώνεται Πρόγραμμα με τις περι-

Στην είσοδο της παραλίας, οι επισκέπτες μπορούν
να προμηθευτούν με μικρή χρέωση το ειδικό ηλεκτρομαγνητικό κλειδί που δίνει τη δυνατότητα φύλαξης
των προσωπικών τους αντικειμένων στα ειδικά
ερμάρια που βρίσκονται στα αποδυτήρια.

γραφές

Η Διεύθυνση δεν θα ευθύνεται για τυχόν απώλειες
πολύτιμων αντικειμένων. Αν το τμήμα με τις Θυρίδες
Ασφαλείας δεν λειτουργεί, η φύλαξη των προσωπικών αντικειμένων γίνεται με ευθύνη των επισκεπτών.
Για αντικείμενα που έχουν χαθεί ή για αντικείμενα
που οι επισκέπτες μας θέλουν να παραδώσουν θα
πρέπει να απευθυνθούν στο τμήμα lost & found το
οποίο έχει την διαχείριση των Απολεσθέντων (2108901619).

των

δραστηριοτήτων

και

τις

ώρες

διεξαγωγής τους.

Διατίθενται με μικρή χρέωση πετσέτες θαλάσσης για
όσους έρχονται για μια σύντομη απόδραση. Για περισσότερες πληροφορίες οι επισκέπτες μπορούν να
απευθυνθούν στο Kiosk.
Αποδυτήρια, Ντους
Εγκαταστάσεις Ντους υπάρχουν σε όλη την παραλία. Υπάρχουν δύο κατηγορίες Ντους:
α. Εξωτερικά Ντους, τα οποία βρίσκονται σε τρία
σημεία μέσα στην παραλία. Εδώ η χρήση σαμπουάν /
σαπουνιού και συναφών ειδών, απαγορεύεται.
β. Εσωτερικά Ντους, τα οποία βρίσκονται δίπλα στον
χώρο των αποδυτηρίων. Εδώ η χρήση σαμπουάν /
σαπουνιού και συναφών ειδών, επιτρέπεται.
Παροχή Internet
Στην παραλία του Αστέρα υπάρχει Ασύρματο Δίκτυο
Πλοήγησης. Οι επισκέπτες που θέλουν να κάνουν
χρήση μπορούν να απευθύνονται στην Είσοδο ώστε
να προμηθευτούν τον ειδικό κωδικό πρόσβασης.

μων πέραν του Νοσηλευτικού προσωπικού, των
ασθενών και των συνοδών τους.
19. Η παραμονή στον πύργο των Ναυαγοσωστών
χωρίς σχετική ειδική άδεια της Διεύθυνσης.
20. Η χρήση πλωτών μέσων.
21. Η χρήση τροχοφόρων στους χώρους της ακτής,
πλην των περιπτώσεων όπου έχει χορηγηθεί άδεια
από τη Διεύθυνση.

Περιβαλλοντικές και Πολιτιστικές

22. Η χρήση ποδηλάτων και πατινιών στους χώρους

Δραστηριότητες

της ακτής.

Η Πλαζ του Αστέρα είναι μέρος του περιβαλλοντο-

23. Η παραμονή λουομένων στην Ακτή πέραν του

λογικού προγράμματος που έχει δημιουργηθεί από τον

ωραρίου λειτουργίας της Ακτής.

Αστέρα Βουλιαγμένης με σκοπό την ευαισθητοποίηση

24. Η αποκλειστική χρήση των καμπινών.

του κοινού σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον και
την πολιτιστική μας κληρονομιά, που ονομάζεται
ΑΝΑΣΑ. Με το πρόγραμμα αυτό ο Αστέρας Βουλιαγμένης, προστατεύει την φύση και τη θάλασσα
χρησιμοποιώντας μεθόδους απόλυτα φιλικές με το

Πετσέτες θαλάσσης

περιουσίας.
17. Η χρήση των αποδυτηρίων για σκοπούς εκτός των

ευχάριστη παραμονή των επισκεπτών στην Πλαζ.

Πρώτες Βοήθειες – Ιατρείο (210 89 01 778)
Η παραλία του Αστέρα προσφέρει Πρώτες Βοήθειες στους επισκέπτες σε περίπτωση επείγουσας
ιατρικής ανάγκης, όπως αυτό ορίζεται από το Νόμο.
Όλοι οι επισκέπτες παρακαλούνται να δίνουν τις
απαραίτητες πληροφορίες στον Ιατρό ή την Νοσοκόμα που θα τους φροντίσει. Οι επισκέπτες πρέπει να
ακολουθούν τις οδηγίες που θα τους δοθούν. Σε
περίπτωση σοβαρού τραυματισμού, οι επισκέπτες, θα
μπορούν να αποχωρήσουν από το ιατρείο μετά τη
υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων. Όταν
ο τραυματίας είναι ανήλικος, η αποχώρηση του από
το ιατρείο θα γίνεται μόνο και εφόσον συνοδεύεται
από το γονέα ή κηδεμόνα.
Η μονάδα των Πρώτων Βοηθειών είναι εφοδιασμένη με τα κατάλληλα φάρμακα και εξοπλισμό για
την αντιμετώπιση σοβαρών επεισοδίων. Η χρήση
φαρμάκων θα γίνεται μόνο μετά την υπόδειξη του
Ιατρού, ο οποίος και έχει την πλήρη ευθύνη για την
περίθαλψη του ασθενούς / τραυματία.
Οι επισκέπτες της παραλίας υποχρεούνται, για την
καλύτερη λειτουργία της, να ενημερώνουν τον υπεύθυνο της Πλαζ εάν έχουν κάποιο χρόνιο πρόβλημα
υγείας ή βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό πριν τη χρήση
των εγκαταστάσεων της παραλίας και, ιδιαιτέρως,
των θαλασσίων σπορ.

Εμπορικά καταστήματα

περιβάλλον.
Περιβαλλοντικά Προγράμματα:

25. Η κράτηση ομπρελών, των οποίων η χρήση ρητώς
επισημαίνεται ότι δεν είναι αποκλειστική.
26. Η στάθμευση αυτοκινήτων και μοτοσικλετών στο
χώρο έμπροσθεν της κεντρικής εισόδου της παραλίας.
27. Ο γυμνισμός

Η Διεύθυνση της πλαζ του Αστέρα έχει το δικαίωμα

• Καθαρισμός της παραλίας και της θάλασσας από

να αρνηθεί την είσοδο σε άτομα που έχουν ιστορικό

υλικά και αντικείμενα που είναι βλαβερά για την

βίαιης συμπεριφοράς ή έχουν δημιουργήσει βίαια

χλωρίδα και πανίδα της περιοχής.

επεισόδια εντός της πλαζ στο παρελθόν. Η Διεύθυνση

• Οργανωμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης με ειδικούς
κάδους για την συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών
(αλουμίνιο, γυαλί, χαρτί) καθώς και ειδικούς συλλέκτες για χρησιμοποιημένες μπαταρίες. Η εταιρεία
έχει προμηθευτεί με ποικιλία οικολογικών προϊόντων που χρησιμοποιείται καθημερινά.
• Περιβαλλοντικές δράσεις στις 8 Ιουνίου την Παγκόσμια ημέρα των Ωκεανών.

έχει το δικαίωμα να απομακρύνει άτομα από την
παραλία που βρίσκονται σε κατάσταση μέθης ή κάτω
από την επήρεια ναρκωτικών ουσιών ή συμπεριφέρονται βίαια / ανάρμοστα σε άλλους επισκέπτες. Σε
περίπτωση συνδρομής ενός από τους παραπάνω
λόγους ή σε περίπτωση τέλεσης εκ μέρους κάποιου
λουομένου άλλου ποινικού αδικήματος, η εταιρεία
έχει το δικαίωμα να υποβάλει μήνυση.
Με την αγορά του εισιτηρίου εισόδου, όλοι οι παρα-

• Προώθηση περιβαλλοντικών μηνυμάτων στους

πάνω κανονισμοί γίνονται αυτομάτως αποδεκτοί από

πελάτες της Astir Beach μέσω οικολογικού δίπτυ-

τον επισκέπτη / πελάτη. Ο Κανονισμός Λειτουργίας

χου που μπαίνει το εισιτήριο.

έχει αναρτηθεί στην κεντρική είσοδο της πλαζ για

• Η Astir Beach συμμετέχει στο πρόγραμμα Blue Flag
με συνεχείς βραβεύσεις από την έναρξη του θεσμού.

δημόσια πληροφόρηση και διανέμεται δωρεάν σε
όποιον το ζητήσει / κάθε ενδιαφερόμενο.

