
   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.19420 
Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης λειτουρ-

γίας των σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων χει-

ριστών ταχυπλόων σκαφών, των σχολών ναυ-

αγοσωστικής εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων 

παροχής καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής, 

των επιχειρήσεων εκμίσθωσης θαλασσίων μέ-

σων αναψυχής, καθώς και των επιχειρήσεων 

εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και ταχυ-

πλόων σκαφών, για το χρονικό διάστημα από

18-3-2020 έως και 20-4-2020. 

 OI YΠΟΥΡΓΟI

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25-02-2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού»
(Α΄ 42) και ιδίως της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 και 
της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 4 αυτού.

2. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).

3. Tο π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δη-
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομα-
σία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159).

4. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α΄ 168).

5. Tο π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α΄ 148).

6. Tο π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α΄ 180).

7. Tο π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26).

8. Tο π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

9. Το π.δ. 31/2018 «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαί-
δευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική 
πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παρα-
λίες» (Α΄ 61).

10. Την αριθμ. Φ. 514.1/29.4.2013 απόφαση του Υπουρ-
γού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Διενέργεια εξετάσεων υπο-
ψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών - Εκπαιδευτές 
υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών - Σχολές εκ-
παίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών» 
(Β΄ 1151).

11. Τον ν. 3409/2005 «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 273).

12. Την αριθμ. 2123/02/06/28-3-2006 απόφαση του 
Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Καθορισμός όρων και 
προϋποθέσεων για την έκδοση Άδειας Παροχέα Κατα-
δυτικών υπηρεσιών Αναψυχής - διαδικασίες ελέγχου - 
απαγορεύσεις άσκησης της δραστηριότητας» (Β΄ 449).

13. Την αριθμ. 3131.1/03/6.4.1999 απόφαση του 
Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Έγκριση του Γενικού 
Κανονισμού Λιμένα με αριθμ. 20 “Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) 
σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής”» (Β΄ 444).

14. Την αριθμ. 2122/10/19.5.2004 απόφαση του 
Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Έγκριση του Γενικού 
Κανονισμού Λιμένων με αρ. 38 “Εκμίσθωση μηχανοκί-
νητων λέμβων και ταχύπλοων μικρών σκαφών/Αντικα-
τάσταση διάταξης του αριθμ. 23 Γενικού Κανονισμού 
Λιμένα”» (Β΄ 748).

15. Την από 16.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID – 19.

16. Την αριθμ. Β1αΒ2α/οικ. 19022/17.3.2020 βεβαίωση 
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 
Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της πα-
ρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο 

της Επικράτειας, για λόγους προστασίας της δημόσιας 
υγείας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 
20.4.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 16.3.2020 
εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας 
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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1. Όλων των σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων χει-
ριστών ταχυπλόων σκαφών, που δραστηριοποιούνται 
κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένων με 
αριθμ. 50/29.4.2013, όπως έχει εγκριθεί με την αριθμ.
Φ. 514.1/29.4.2013 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας 
και Αιγαίου «Διενέργεια εξετάσεων υποψήφιων χειρι-
στών ταχυπλόων σκαφών - Εκπαιδευτές υποψήφιων 
χειριστών ταχυπλόων σκαφών - Σχολές εκπαίδευσης 
υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών» (Β΄ 1151).

2. Όλων των σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευ-
σης, που δραστηριοποιούνται κατά τις διατάξεις του 
π.δ. 31/2018 ««Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χο-
ρήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη 
ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες» (Α΄ 61).

3. Όλων των επιχειρήσεων παροχής καταδυτικών 
υπηρεσιών αναψυχής, που δραστηριοποιούνται κατά 
τις διατάξεις του ν. 3409/2005 «Καταδύσεις αναψυ-
χής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 273), καθώς και της αριθμ. 
2123/02/06/28-3-2006 απόφασης Υπουργού Εμπορικής 
Ναυτιλίας «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την 
έκδοση Άδειας Παροχέα Καταδυτικών υπηρεσιών Ανα-
ψυχής - διαδικασίες ελέγχου - απαγορεύσεις άσκησης 
της δραστηριότητας» (Β΄ 449), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με την αριθμ. 2133.1/50848/2018/4.7.2018 από-
φαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Τροποποίηση της αριθμ. 2123/02/06/28-3-2006 απόφα-
σης Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας “Καθορισμός όρων 
και προϋποθέσεων για την έκδοση Άδειας Παροχέα Κα-
ταδυτικών υπηρεσιών Αναψυχής - διαδικασίες ελέγχου - 
απαγορεύσεις άσκησης της δραστηριότητας”» (Β΄ 3324).

4. Όλων των επιχειρήσεων παροχής εκμίσθωσης θα-
λασσίων μέσων αναψυχής, που δραστηριοποιούνται 
κατά τις διατάξεις της αριθμ. 3131.1/03/6.4.1999 από-
φασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Έγκριση 
του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμ. 20 “Ταχύπλοα 

(ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυ-
χής”» (Β΄ 444).

5. Όλων των επιχειρήσεων παροχής εκμίσθωσης 
μηχανοκίνητων λέμβων και ταχυπλόων σκαφών, που 
δραστηριοποιούνται κατά τις διατάξεις της αριθμ.  
2122/10/19.5.2004 απόφασης του Υπουργού Εμπορι-
κής Ναυτιλίας «Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λι-
μένων με αριθμ. 38 “Εκμίσθωση μηχανοκίνητων λέμ-
βων και ταχύπλοων μικρών σκαφών/Αντικατάσταση 
διάταξης του αριθμ. 23 Γενικού Κανονισμού Λιμένα”»
(Β΄ 748), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. 
2133.1/43348/7.6.2019 απόφαση του Υπουργού Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Έγκριση τροποποίησης 
του Γενικού Κανονισμού Λιμένων με αριθμ. 38 “Εκμί-
σθωση μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων μικρών 
σκαφών/Αντικατάσταση διάταξης του αριθμ. 23 Γενικού 
Κανονισμού Λιμένα”» (Β΄ 2390).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Μαρτίου 2020
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