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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
10 Ιουνίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ.4270/
19.01.2017 απόφασης, με περιεχόμενο τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στον
Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ Β΄ 95), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.

2

Μεταφορά εναπομείναντος ποσού από κύρια κατηγορία της με αριθ. πρωτ. ΕΑΛΕ/
Γ.Π.44539/15-06-2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με θέμα: «Επιτρεπόμενα
όρια δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) έτους 2018, για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από συμβεβλημένους
ιδιώτες παρόχους και για παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβεβλημένους κατασκευαστές,
εισαγωγείς, διανομείς/προμηθευτές (Β’ 2276)» σε
άλλη υποκατηγορία, όπως ισχύει.

3

Προσέγγιση - αγκυροβολία πλωτών μέσων και
λήψης θαλασσίου λουτρού στον όρμο «Ναυάγιο»
Ζακύνθου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α1ε/Γ.Π.οικ. 40760
(1)
Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ.4270/
19.01.2017 απόφασης, με περιεχόμενο τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στον
Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ Β΄ 95), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 50, 54 και 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Το άρθρο 9 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).

Αρ. Φύλλου 2227

3. Το άρθρο 81 παρ. 1 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101),
όπως ισχύει.
4. Το άρθρο 26 του ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και
οργάνωση συστήματος Υγείας» (Α΄ 123).
5. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 116).
6. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει.
7. Την αριθμ. πρωτ. Α1α/οικ.14111/25.02.2015 κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με θέμα «Διορισμός Γενικού
Γραμματέα Δημόσιας Υγείας στο Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΥΟΔΔ 94).
8. Την αριθμ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ.4270/19.01.2017 απόφαση με περιεχόμενο τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας
του Υπουργείου Υγείας (Β΄ 95, ΑΔΑ: ΩΜ75465ΦΥΟ-82Ξ),
όπως έχει τροποποιηθεί με τις αριθμ. πρωτ. Α1β/
Γ.Π.οικ.37092/17.05.2017 (Β΄ 1865, ΑΔΑ:ΩΓ52465ΦΥΟΛΥ0) και Α1β/Γ.Π.οικ. 88165/28.11.2017 (Β΄ 4234,
ΑΔΑ:7Τ2Ι465ΦΥΟ-ΣΘΘ) όμοιες αποφάσεις και ισχύει.
9. Τα άρθρα 48, 62, 63 και 81 του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας
Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 43).
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
11. Την ανάγκη εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας
των υπηρεσιών του υπουργείου και την ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων αυτών, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την εν θέματι αναφερόμενη απόφαση,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η οποία διαμορφώνεται πλέον ως ακολούθως:
ΑΡΘΡΟ 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
1. Ο Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας
Δημόσιας Υγείας έχει την εποπτεία, τον έλεγχο και τον
συντονισμό στα Δίκτυα Δημόσιας Υγείας, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας, στα Περιφερειακά Συμβούλια Δημόσιας Υγείας, στους Τομείς Δημόσιας
Υγείας, στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Υπηρεσι-
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ών β΄ βαθμού Αυτοδιοίκησης του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) και
των Δημοτικών Υπηρεσιών που ασκούν δραστηριότητες
δημόσιας υγείας, όπως αυτές ισχύουν, το Αεροϋγειονομείο, το Σώμα Λειτουργών Δημόσιας Υγείας και όλους εν
γένει τους Φορείς που υπόκεινται στο Υπουργείο Υγείας
και άπτονται θεμάτων που αφορούν στον τομέα της δημόσιας υγείας, πρόληψης και προαγωγής της υγείας στο
Ε.Σ.Υ. και προστασίας του περιβάλλοντος.
2. Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας έχει την πλήρη αρμοδιότητα για θέματα καθορισμού, συντονισμού
και διαλειτουργικότητας της πολιτικής ηλεκτρονικής
υγείας και ηλεκτρονικής υγείας του Υπουργείου Υγείας.
3. Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας συντονίζει
κάθε άλλο θέμα που του ανατίθεται από τον υπουργό
και προσυπογράφει όλα τα έγγραφα που υπογράφει ο
Υπουργός και άπτονται των αρμοδιοτήτων που ορίζονται στα παρακάτω άρθρα.

από άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς ή
Υφυπουργούς.

ΑΡΘΡΟ 2
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
1. Στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες που αφορούν τις
ακόλουθες οργανικές μονάδες και νομικά πρόσωπα:
Α. Το Αυτοτελές Τμήμα Τουρισμού Υγείας.
Β. Το Αυτοτελές Τμήμα Διαπολιτισμικής Φροντίδας.
Γ. Την Αυτοτελή Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Δ. Τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).
Ε. Τον συντονισμό του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) σε θέματα Δημόσιας Υγείας και η
λειτουργία και εποπτεία του Υγειονομικού Χάρτη και
θεμάτων τεχνικής και χρηστικής εξέλιξής του.
Ζ. Από τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
και Τεχνικής Υποστήριξης:
- Τη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων.
Η. Από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής:
- Τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος.
Στην αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας
Υγείας ανήκει η σύνθεση, η λειτουργία και ο συντονισμός
των συλλογικών οργάνων της Διεύθυνσης Δημόσιας
Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας (Ε.ΣΥ.Δ.Υ.).
2. Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας υπογράφει
τα ερωτήματα προς το Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Υγείας, για θέματα που αφορούν
τις Υπηρεσίες αρμοδιότητάς του.
3. Εξαιρούνται οι αρμοδιότητες που αφορούν:
α. Την άσκηση νομοθετικής πρωτοβουλίας, περιλαμβανομένης της πρότασης έκδοσης π.δ. και κανονιστικών
αποφάσεων.
β. Την επικοινωνία με το Γραφείο του Πρωθυπουργού ή
κυβερνητικά όργανα, Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς.
γ. Τα ερωτήματα ή και τις εντολές ελέγχου προς το
Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας
(Σ.Ε.Υ.Υ.Π).
δ. Τους διορισμούς διοικήσεων των εποπτευόμενων
Νομικών Προσώπων.
ε. Τις πράξεις για τις οποίες απαιτείται συνυπογραφή

ΑΡΘΡΟ 4
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας εκπροσωπεί το
Υπουργείο Υγείας για θέματα δημόσιας υγείας, πρόληψης
και προαγωγής της υγείας και συνεργάζεται με άλλους
αρμόδιους φορείς. Ο Γενικός Γραμματέας εκπροσωπεί
το Υπουργείο Υγείας στον Π.Ο.Υ. και στον Ο.Ο.Σ.Α. και σε
άλλους Οργανισμούς που ορίζονται από τον υπουργό.

ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
"ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ"
Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, εκτός από τις αρμοδιότητες του προηγούμενου άρθρου, έχει δικαίωμα υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» για τα ακόλουθα θέματα:
1. Τις αποφάσεις ή έγγραφα για θέματα στα οποία
συμπράττουν περισσότερες Γενικές Διευθύνσεις του
Υπουργείου.
2. Τις πράξεις έγκρισης σκοπιμότητας δαπάνης για
ποσό από 60.001 € έως 500.000€ για τις υπηρεσίες του
υπουργείου αρμοδιότητάς του, και για τα εποπτευόμενα
Νομικά Πρόσωπα για ποσό από 30.001 € έως 500.000€.
3. Την έγκριση σκοπιμότητας για δαπάνες δημοσιών
σχέσεων ποσού από 2.001 € έως 7.000€.

ΑΡΘΡΟ 5
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Σε κάθε περίπτωση έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με
την παρούσα απόφαση, θα πρέπει στο σκεπτικό τους
να αναγράφεται η παρούσα απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Μαΐου 2019
Ο Υπουργός
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
Ι

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 40290
(2)
Μεταφορά εναπομείναντος ποσού από κύρια
κατηγορία της με αριθ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.44539/
15-06-2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με θέμα: «Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) έτους 2018, για παρεχόμενες
υπηρεσίες υγείας από συμβεβλημένους ιδιώτες
παρόχους και για παροχή ιατροτεχνολογικών
προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβεβλημένους κατασκευαστές,
εισαγωγείς, διανομείς/προμηθευτές (Β’ 2276)»
σε άλλη υποκατηγορία, όπως ισχύει.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4447/2016
(Α’ 241), «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 100
του ν. 4172/2013 (Α’ 167), «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012
και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
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2. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
3. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 (Α΄ 148) «Οργανισμός
του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τις διατάξεις της με αριθ. πρωτ. Υ80/31-10-2017 (Β’
3904) απόφασης του Πρωθυπουργού, «Τροποποίηση
απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη».
6. Τη με αριθ. πρωτ. Β2β/Γ.Π. 95843/27-12-2017 (ΑΔΑ:
ΩΔΘ3465ΦΥΟ-ΟΡΧ) απόφαση του Υπουργού Υγείας,
«Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018
του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), όπως έχει αναμορφωθεί και ισχύει.
7. Τη με αριθ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 44539/15-06-2018
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με θέμα
«Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανισμού
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) έτους 2018, για
παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από συμβεβλημένους
ιδιώτες παρόχους και για παροχή ιατροτεχνολογικών
προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής από
συμβεβλημένους κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς/
προμηθευτές» (Β’ 2276, ΑΔΑ:6Φ5Α465ΦΥΟ-ΛΛΧ).
8. Τη με αριθ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.94193/21-12-2018
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με θέμα:
«Τροποποίηση (1η) της με αριθ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 44539/
15-06-2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με θέμα «Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού
Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) έτους
2018, για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους και για παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής
από συμβεβλημένους κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς/προμηθευτές»» (Β’ 6140, ΑΔΑ:69ΙΓ465ΦΥΟ-ΞΦΚ).
9. Το με αριθ. πρωτ. ΔΒ3Ε/782/οικ.20151/28-05-2019
έγγραφο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του
ΕΟΠΥΥ, με το οποίο διαβιβάστηκε η 687η απόφαση της
561ης/23-05-2019 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού αναφορικά με τροποποίηση
της εν θέματι απόφασης.
10. Τη με αριθ. Β2β/Γ.Π.οικ.41167/31-05-2019 εισήγηση της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με την παρ. 5, περ. ε του άρθρου 24 του
ν. 4270/2014, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία η έκδοση
της παρούσας δεν προκαλεί οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, ούτε σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τη μεταφορά τυχόν εναπομείναντος ποσού στη κύρια
κατηγορία “Θ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ” είτε από το α΄ εξάμηνο είτε από το β΄ εξάμηνο είτε αθροιστικά και από τα δύο,
στην υποκατηγορία «Ε8-Διαγνωστικό Ραδιοφάρμακο»
με αύξηση ισόποση του ετήσιου ορίου δαπάνης ή του
αντίστοιχου εξαμηνιαίου ορίου αυτής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Μαΐου 2019
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
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Αριθμ. 2131.13/2106/19
(3)
Προσέγγιση - αγκυροβολία πλωτών μέσων και
λήψης θαλασσίου λουτρού στον όρμο «Ναυάγιο» Ζακύνθου.
Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Έχοντας υπόψη :
α. Τα άρθρα 9, 14, 188, 295 και 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Ζακύνθου (ΦΕΚ 330/Β΄/1978) όπως ισχύει.
β. Τις διατάξεις του άρθρου 141 του ν.δ. 187/1973 περί
Κ.Δ.Ν.Δ. (ΦΕΚ 261/Α΄/1973) όπως ισχύει.
γ. Τις διατάξεις του ν. 4256/2014 (ΦΕΚ 92/Β΄/
14-04-2014) όπως ισχύει.
δ. Την αριθμ. πρωτ. 2131.13/1189/2016-18/05/2016
Απόφαση Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1814/Β΄/21-06-2016).
ε. Την αριθμ. πρωτ. 2131.13/808/2019-25/02/2019
Απόφαση Υπηρεσίας (ΦΕΚ 907/Β΄/15-03-2019).
στ. Το αριθμ. πρωτ. 11297/22-05-2019 έγγραφο (ορθή
επανάληψη) Δήμου Ζακύνθου.
ζ. Το από 24-05-2019 πρακτικό σύσκεψης (Α.Π εισερχ.
Λ/Χ Ζακύνθου: 2660/24-05-2019).
η. Το αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ12067/31-05-2019 έγγραφο
Δήμου Ζακύνθου.
θ. Το γεγονός ότι στον όρμο «Ναυάγιο» καταπλέει καθημερινά και ιδιαιτέρως κατά την θερινή περίοδο μεγάλος αριθμός πλωτών μέσων και ειδικά Ε/Γ-Τ/Ρ πλοίων
(ημεροπλοίων), μεταφέροντας και από/επιβιβάζοντας
στην ακτή σημαντικό αριθμό ατόμων κυρίως για λήψη
θαλασσίου λουτρού.
ι. Την ανάγκη τήρησης όλων των κανόνων ασφαλείας
πλοίων/σκαφών-επιβαινόντων-λουο μένων, προστασίας
του θαλασσίου περιβάλλοντος και εν γένει του δημοσίου
συμφέροντος.
ια. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
ιβ. Την ισχύουσα νομοθεσία, τροποποιείται μερικώς η
(δ) σχετική και αίρεται μερικώς η απαγόρευση (ε) όμοιας
συνεχεία και συμφώνως των (στ) και (η) σχετικών αποκλειστικά υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών,
ήτοι των (στ) και (η) σχετικών, ως ακολούθως:
1. Απαγορεύεται η προσέγγιση-αγκυροβολία-παραμονή κάθε είδους πλωτού μέσου και η λήψη θαλασσίου
λουτρού σε ζώνη πλάτους σαράντα (40) μέτρων από
την ακτογραμμή (βράχια) περιμετρικά της θαλάσσιας
περιοχής του όρμου «Ναυάγιο» και της οποίας το όριο
σημαίνεται καταλλήλως από τον Δήμο Ζακύνθου συμφώνως των (στ) και (η) σχετικών.
2. Επιτρέπεται, με αποκλειστική ευθύνη του εκάστου
πλοιάρχου ή κυβερνήτη ή χειριστή ή μισθωτή-εκμισθωτή ή προστεθέντα κάθε πλωτού μέσου αντίστοιχα, σε
συνδυασμό με τις υφιστάμενες ελικτικές δυνατότητες
αυτού και λαμβάνοντας ο ίδιος παράλληλα υπόψη κατά
κρίση του, τις πραγματικές επικρατούσες καιρικές συνθήκες (όχι όμως απαγορευτικές του απόπλου σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις) ή/και τα φαινόμενα αποθαλασσίας, καθώς και με μέριμνα και ευθύνη του ιδίου ως
προς την διασφάλιση της ασφαλούς και άμεσης απομάκρυνσης του συνόλου των επιβαινόντων τους και ειδικότερα των τυχόν αποβιβασθέντων τους σε περίπτωση
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έκτακτης ανάγκης, μόνο από ώρα 09:00 έως και ώρα
17:00 έκαστης ημέρας εντός της καθορισθείσας ασφαλούς ζώνης στην οποία εξαλείφεται ο κίνδυνος και με
ταυτόχρονη παραμονή έως χιλίων εκατό (1.100) ατόμων
και της οποίας τα όρια σημαίνονται καταλλήλως από τον
Δήμο Ζακύνθου συμφώνως των (στ) και (η) σχετικών, η
προσέγγιση-αγκυροβολία-παραμονή κάθε είδους πλωτού μέσου, η από/επιβίβαση από/σε αυτά και η λήψη
θαλασσίου λουτρού:
Α) Στην αριστερή πλευρά των εισερχομένων πλωτών
μέσων στον όρμο, από τα όρια της σημανθείσας ζώνης
της παραγράφου 1 της παρούσης και εντός ζώνης (διαύλου) πλάτους είκοσι-πέντε (25) μέτρων, της οποίας τα
όρια -ήτοι του διαύλου, σημαίνονται καταλλήλως από
τον Δήμο Ζακύνθου, η προσέγγιση-αγκυροβολία-παραμονή -από/επιβίβαση:
i. Ε/Γ-Τ/Ρ πλοίων μεταφορικής ικανότητας, σύμφωνα με
τα ισχύοντα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας τους, διακοσίωνενός (201) ατόμων και άνω:
α) Από ώρα 10:30 έως 12:00 έκαστης ημέρας έως ένα
(01) Ε/Γ-Τ/Ρ πλοίο (ημερόπλοιο).
β) Από ώρα 12:00 έως 13:00 έκαστης ημέρας έως δύο
(02) Ε/Γ-Τ/Ρ πλοία (ημερόπλοια).
γ) Από ώρα 13:00 έως 14:00 έκαστης ημέρας έως ένα
(01) Ε/Γ-Τ/Ρ πλοίο (ημερόπλοιο).
δ) Από ώρα 14:00 έως 15:00 έκαστης ημέρας έως ένα
(01) Ε/Γ-Τ/Ρ πλοίο (ημερόπλοιο).
ii . Ε/Γ-Τ/Ρ πλοίων μεταφορικής ικανότητας, σύμφωνα
με τα ισχύοντα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας τους, εκατόνενός (101) έως και διακοσίων (200) ατόμων:
α) Από ώρα 09:00 έως 12:00 έκαστης ημέρας έως τρία
(03) Ε/Γ-Τ/Ρ πλοία (ημερόπλοια).
β) Από ώρα 14:00 έως 17:00 έκαστης ημέρας έως τρία
(03) Ε/Γ-Τ/Ρ πλοία (ημερόπλοια).
Β) Στην δεξιά πλευρά των εισερχομένων πλωτών μέσων στον όρμο, από τα όρια της σημανθείσας ζώνης της
παραγράφου 1 της παρούσης και εντός ζώνης (διαύλου)
πλάτους είκοσι-πέντε (25) μέτρων, της οποίας τα όρια ήτοι του διαύλου, σημαίνονται καταλλήλως από τον Δήμο
Ζακύνθου, η προσέγγιση-αγκυροβολία-παραμονή -από/
επιβίβαση, με μέγιστο αριθμό ταυτόχρονης παραμονής
έως πέντε (05) πλοία/σκάφη και μέγιστο χρόνο παραμονής έκαστου έως τα σαράντα-πέντε (45) λεπτά της ώρας,
τα οποία ακολούθως επανεπισημαίνεται ότι, κατ΄ εξαίρεση θα παραμένουν με ασφάλεια στην θαλάσσια περιοχή
του όρμου και δεν θα αναχωρούν μέχρι την οριστική επιβίβαση των ήδη αποβιβασθέντων επιβατών τους στην
ομώνυμη παραλία, ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη και
ασφαλής απομάκρυνσή τους σε περίπτωση που απαιτηθεί
λόγω έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα και με τα προαναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο της ιδίας παραγράφου:
i. Ε/Γ-Τ/Ρ πλοίων (ημερόπλοια) μεταφορικής ικανότητας, σύμφωνα με τα ισχύοντα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας
τους, έως και εκατό (100) ατόμων.
ii. Λοιπά πλωτά μέσα.
Γ) Σε απόσταση εξήντα πέντε (65) μέτρων εκατέρωθεν
από τα σημεία που τέμνεται η περιμετρική ακτογραμμή
(βράχια) με την ακτογραμμή της παραλίας, ήτοι στην
εσωτερική ζώνη που δημιουργείται μετά από τα εκατέρωθεν όρια των προαναφερομένων ζωνών (διαύλων)
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στις περιπτώσεις (Α) και (Β) της παρούσας παραγράφου
και σε μήκος τριάντα (30) μέτρων από την ακτογραμμή
της παραλίας προς την θάλασσα, της οποίας τα όρια
σημαίνονται καταλλήλως από το Δήμο Ζακύνθου, αποκλειστικά η λήψη θαλασσίου λουτρού.
3. Απαγορεύεται η πρόσδεση των παραπάνω πλωτών
μέσων από το ναυάγιο του πλοίου επί της ακτής, με σκοπό την ασφάλεια των λουομένων και την αποφυγή καταστροφής του ναυαγίου που αποτελεί ιδιαίτερο αξιοθέατο
για τη νήσο Ζάκυνθο.
4. Καθ’ όλη την διάρκεια παραμονής των πλωτών μέσων απαγορεύεται η λειτουργία του βιολογικού τους.
5. Σε κάθε κατάπλου και απόπλου επιβάλλεται η
συνεχής και αυξημένη προσοχή και οπτικοακουστική
επιτήρηση του θαλασσίου χώρου, η τήρηση ασφαλούς
ταχύτητας και απόστασης από τα παραπλέοντα αλλά
και ειδικά από τους λουόμενους, η άσκοπη ή/και παρατεταμένη χρήση ηχητικών σημάτων, καθώς και η εφαρμογή όλων των κανόνων χειρισμού και πλεύσεως που
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, τον Διεθνή
Κανονισμό Αποφυγής Συγκρούσεων (Δ.Κ.Α.Σ), καθώς
και την ναυτική γνώση, τέχνη και εμπειρία.
6. Σε κάθε κατάπλου και απόπλου και για την επίτευξη
των βέλτιστων συνθηκών ασφαλείας καθίσταται αναγκαία και επιβεβλημένη η αγαστή συνεργασία και η
προγενέστερη συνεννόηση μεταξύ των πλοιάρχων ή/
και κυβερνητών ή/και χειριστών ή/και μισθωτών-εκμισθωτών ή/και προστεθέντων αναφορικά με την σειρά
αγκυροβολίας των υπό την διακυβέρνησή τους πλωτών
μέσων.
7. Σε κάθε κατάπλου και απόπλου στον όρμο «Ναυάγιο» δέον όπως ενημερώνεται η υπηρεσία, ενώ να γίνεται σχετική εγγραφή στο Ημερολόγιο Γεφύρας από τα
υπόχρεα τήρησης αυτού πλωτά μέσα.
8. Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν
υφίστανται ή/και έχουν μεταβληθεί τα καθοριζόμενα με
τα (στ) και (η) σχετικά μέτρα ασφαλείας, όπως η παντός
είδους και τύπου σήμανση και η ύπαρξη των οριζομένων ατόμων από τον Δήμο Ζακύνθου επί της παραλίας
προς ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινού και ως
προς την απαγορευμένη ζώνη προσέγγισης ατόμων
σε πλάτος σαράντα (40) μέτρων περιμετρικά από τα
βράχια της παραλίας με την κατάλληλη σήμανση από
τον Δήμο Ζακύνθου, απαγορεύεται αυτομάτως και
σύμφωνα με τα προαναφερόμενα (στ) και (η) όμοια,
η προσέγγιση-αγκυροβολία-παραμονή κάθε πλωτού
μέσου και η λήψη θαλασσίου λουτρού, έως ότου και
κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης, αποκατασταθούν από
τον Δήμο Ζακύνθου.
9. Οι παραβάτες της εν λόγω απόφασης ανεξαρτήτως
συντρεχουσών ποινικών ή αστικών ευθυνών υπόκεινται
σε διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 157 του
ν.δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261/Α΄/1973) όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ζάκυνθος, 31 Μαΐου 2019
Ο Λιμενάρχης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΟΥΤΗΣ
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