
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καταβολή επιδόματος αεροθεραπείας σε ανάπη-
ρους συνταξιούχους του Δημοσίου και του Εθνι-
κού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), 
για τη θερινή περίοδο 2020.

2 Επανακαθορισμός του είδους και του ποσοστού 
των δαπανών που πληρώνονται από την Πάγια 
Προκαταβολή του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής 
Ακτοφυλακής.

3 Αγκυροβολία επαγγελματικών Ε/Γ-Τ/Ρ σκαφών 
στον όρμο «Αγίου Νικήτα» και παραλία «Μύλος».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

      Αριθμ. οικ. 29309 (1)
Καταβολή επιδόματος αεροθεραπείας σε ανάπη-

ρους συνταξιούχους του Δημοσίου και του Εθνι-

κού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), 

για τη θερινή περίοδο 2020. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 6 του ν.δ. 4605/1966 (Α΄ 244).
2. Το ν.δ. 1342/1973 (Α΄ 31).
3. Το άρθρο 24 του ν. 1043/1980 (Α΄ 87).
4. Το άρθρο 12 του ν. 3036/2002 (Α΄ 171).
5. Τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 3670/2008 

(Α΄ 117).

6. Την υπ’ αρ. 3/19-10-2019 εγκύκλιο της Διεύθυνσης 
Εφέδρων Πολεμιστών Αγωνιστών Θυμάτων και Αναπή-
ρων Πολέμου (ΔΕΠΑΘΑ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 
(ΑΔΑ: ΨΝ3Γ6-ΕΛ6), με την οποία καθορίζονται τα σχετικά 
με τη Λουτροθεραπεία και Αεροθεραπεία των Αναπήρων 
και Θυμάτων πολέμου για το έτος 2020.

7. Το υπ’ αρ. Φ.443.8/1/20448/Σ. 6068/23-03-2020 έγ-
γραφο της Διεύθυνσης Εφέδρων Πολεμιστών Αγωνιστών 
Θυμάτων και Αναπήρων Πολέμου (ΔΕΠΑΘΑ) του Υπουρ-
γείου Εθνικής Άμυνας, με το οποίο δόθηκε παράταση 
στην ημερομηνία εξέτασης των Αναπήρων και Θυμάτων 
Πολέμου από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές, μέχρι 
τις 26-05-2020.

8. Το άρθρο 4 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85).
9. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α΄ 98) π.δ.63/2005.

10. Το π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

11. Την υπ’ αρ. διατάξεις της υπ’ αρ. Υ2/2019 απόφα-
ση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).

12. Την υπ’ αρ. 340/18-07-2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο 
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).

13. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη για το οικονομικό έτος 2020, σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους τριακοσί-
ων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (370.000 €) και σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ 
(1.500 €), η οποία θα καλυφθεί: α) από τις εγγεγραμμέ-
νες πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000: 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Γενικές Κρατικές Δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών 
και ειδικότερα από τις πιστώσεις των ΑΛΕ 2310989008, 
2230102001 και 2230103001 και β) από τις εγγεγραμ-
μένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του e-Ε.Φ.Κ.Α. 
(ΚΑΕ 0635), αντίστοιχα, αποφασίζουμε:

1. Χορηγούμε, για τη θερινή περίοδο 2020, επίδομα 
αεροθεραπείας ύψους διακοσίων πενήντα ευρώ (250 €) 
στους δικαιούχους συνταξιούχους του Δημοσίου και του 
e-Ε.Φ.Κ.Α.

2. Το επίδομα αυτό θα καταβληθεί:
α) Στους συνταξιούχους που αναφέρονται στις περ. α΄ 

και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.δ. 4605/1966.
β) Στους συνταξιούχους της περ. γ΄ της ως άνω παρ. 1 

του άρθρου 6 του ν.δ. 4605/1966, οι οποίοι το έτος 2020, 
σύμφωνα με γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής 
Επιτροπής κρίθηκαν ότι έχουν ανάγκη του επιδόματος 
αυτού και ανήκουν στις κατωτέρω κατηγορίες συντα-
ξιούχων:

i. Αναπήρων αξιωματικών του ν. 2588/1921 και του 
ν. 875/1979 (Πολεμικής Αποστρατείας).

ii. Αναπήρων αξιωματικών του ν. 362/1943.
iii. Αναπήρων οπλιτών του άρθρου 1 του ν.δ. 1044/1971, 

όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1043/1980. 
iv. Αναπήρων της πρώην Αστυνομίας Πόλεων που 

υπήχθησαν στο ν.δ. 330/1947.
v. Αναπήρων των Σωμάτων Ασφαλείας του ν. 1579/

1950 και σε όσους αναπήρους του Λιμενικού Σώματος, 
του Πυροσβεστικού Σώματος και της Αγροφυλακής εξο-
μοιούνται με αυτούς.

vi. Αναπήρων Εθνικής Αντίστασης του α.ν. 1855/1951, 
του ν.δ. 412/1970 και του ν. 1543/1985.

vii. Αναπήρων του ν. 1370/1944 (ειρηνικής περιόδου 
που έπαθαν στην Υπηρεσία και εξαιτίας αυτής και λαμ-
βάνουν σύνταξη αναπηρίας).

viii. Αναπήρων αντιδικτατορικού αγώνα του ν. 1543/
1985.

ix. Αναπήρων αμάχου πληθυσμού του ν. 812/1943.
x. Αναπήρων αμάχου πληθυσμού του ν. 1863/1989.
γ) Στους πολιτικούς συνταξιούχους που έπαθαν εξαι-

τίας της υπηρεσίας τους (754.6/117/3912/24-03-1969 
απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας).

δ) Στους συνταξιούχους του ΟΣΕ που εξήλθαν της 
υπηρεσίας και συνταξιοδοτούνται ένεκα φυματίωσης.

3. Δεν δικαιούνται το επίδομα αεροθεραπείας:
α) οι ανάπηροι, οι οποίοι έλαβαν ή δικαιούνται να λά-

βουν επίδομα αεροθεραπείας και από άλλη πηγή (Νομι-
κά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, π.χ. πρώην 
ΙΚΑ, Κοινωφελείς Οργανισμούς κ.λπ.),

β) οι ανάπηροι που δικαιούνται λουτροθεραπεία 
το έτος 2020 από τη Διεύθυνση Εφέδρων Πολεμιστών 
Αγωνιστών Θυμάτων και Αναπήρων Πολέμου (ΔΕΠΑΘΑ) 
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,

γ) οι νέοι συνταξιούχοι που η σύνταξή τους είναι πλη-
ρωτέα μετά την 30-09-2020 ή που η διαταγή εγγραφής 
τους στα Μητρώα των συνταξιούχων θα εκδοθεί μετά 
την 31-10-2020 (παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4605/1966).

4. Το ανωτέρω επίδομα αεροθεραπείας θα καταβλη-
θεί στους δικαιούχους εφάπαξ την 10η Ιουλίου 2020 και 
είναι απαλλαγμένο από κάθε κράτηση ή φόρο.

5. Όσοι κρίθηκαν δικαιούχοι του επιδόματος αεροθε-
ραπείας και για οποιοδήποτε λόγο το επίδομα αυτό δεν 
τους καταβλήθηκε την ανωτέρω ημερομηνία, μπορούν 
να ζητήσουν την καταβολή της παροχής αυτής με αί-
τηση που θα υποβληθεί στο Ε΄ Τμήμα της Διεύθυνσης 
Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους ή στη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου 
Τομέα του e-Ε.Φ.Κ.Α., κατά περίπτωση, το αργότερο μέ-
χρι την 31-10-2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Ιουνίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός  Εργασίας και
Οικονομικών Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ  

Ι

   Αριθμ. 2823.11-1/38443/2020 (2)

Επανακαθορισμός του είδους και του ποσοστού 

των δαπανών που πληρώνονται από την Πάγια 

Προκαταβολή του Λιμενικού Σώματος-Ελληνι-

κής Ακτοφυλακής. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Την παρ. 1 του άρθρου μόνου του ν.δ. 239/1947 

«Περί συμπληρώσεως των περί Παγίων Προκαταβολών 
διατάξεων» (Α΄ 63).

2. Την παρ. 6 του άρθρου 11 και της παρ. 16 του άρ-
θρου 23 του ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενι-
κού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄ 35).

3. Τον ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργεί-
ου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), 
όπως ισχύει.

4. Τα άρθρα 69Γ, 69Δ και 108 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν.

5. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
(Α΄ 98)  σε συνδυασμό με την παρ. 22 το άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α’133).

6. Το άρθρο 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού και Τουρισμού» 
(Α΄ 114).

7. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄ 145).

8. Το π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Αιγαίου» (Α΄ 26).
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9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

10. Την υπ’ αρ. 340/18-07-2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο 
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).

11. Την υπ’ αρ. 2800.0/2745/2017 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Αναδιοργάνω-
ση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σύμφω-
να με το άρθρο 58 του ν. 4438/2016» (Β΄ 120).

12. Την υπ’ αρ. 2823.11-1/14384/2017/10-03-2017 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής «Επανακαθορισμός του είδους 
και του ποσοστού των δαπανών που πληρώνονται από 
την Παγία Προκαταβολή του Λιμενικού Σώματος-Ελλη-
νικής Ακτοφυλακής» (Β΄ 1007).

13. Την υπ’ αρ. 2823.11-1/92197/2019/ 31-12-2019 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής «Επανακαθορισμός του είδους 
και του ποσοστού των δαπανών που πληρώνονται από 
την Πάγια Προκαταβολή του Λιμενικού Σώματος-Ελλη-
νικής Ακτοφυλακής» (Β΄ 5069).

14. Την υπ’ αρ. οικ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 εγκύκλιο 
ΥΠΟΙΚ/Γεν. Γραμ. Δημ/κης Πολ./ΓΛΚ/Γεν. Δ/νση Δημ/κης 
Πολ. και Π.Υ./Δ/νση Εισ/κης Πολ. (ΑΔΑ: ΩΨΟΩΗ-ΓΑ2).

15. Την υπ’ αρ. οικ. 2/36610/ΔΠΓΚ/25-04-2016 απόφα-
ση ΥΠΟΙΚ/Γεν. Γραμ. Δημ/κης Πολ./ΓΛΚ/Γεν. Δ/νση Δημ/
κης Πολ. και Π.Υ/Δ/νση Π.Υ. Γεν. Κυβέρνησης/Τμήμα Δ΄ 
(ΑΔΑ: 69ΤΞΗ-15Ω).

16. Την υπ’ αρ. 2/55779/2016/16-06-2016 απόφαση 
ΥΠΟΙΚ/Γεν. Γραμ. Δημοσιονομικής Πολ./ΓΛΚ/Γενική Δι-
εύθυνση Θησαυροφυλακίου και Π.Υ./Διεύθυνση Π.Υ. Γεν. 
Κυβέρνησης/Τμήμα Στ΄ (ΑΔΑ: ΩΩ0ΙΗ-Η1Π).

17. Την υπ’ αρ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31-7-2018 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και 

Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού», 
(Β’ 3240).

18. Την ανάγκη αποτελεσματικότερης εκτέλεσης του 
τακτικού προϋπολογισμού του φορέα και καλύτερης 
κάλυψης εκτάκτων αναγκών Αρχηγείου Λιμενικού Σώ-
ματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.).

19. Την υπάρχουσα ρευστότητα Πάγιας Προκαταβολής 
Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

20. Το γεγονός ότι από τα κεφάλαια της Πάγιας Προκα-
ταβολής του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής 
Ακτοφυλακής καλύπτονται οι έκτακτες ανάγκες των Κε-
ντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών αυτού.

21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρού-
σας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού εξόδων (σχετ. υπ’αρ. 
2823.11/24702/2020-09/06/2020 έγγραφο ΥΝΑΝΠ/
ΓΔΟΥ). 

22. Το από υπ’ αρ. 2811.8/25327/2020-30/04/2020 ει-
σηγητικό σημείωμα του ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΡΟΠ Α΄. 

23. Την υπ’ αρ. 2823.11/36622/2020-16/06/2020 αι-
τιολογημένη γνώμη της παρ. 3 του άρθρου 108 του 
ν. 4270/2014, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 
Είδος και ποσοστά δαπανών 
Πάγιας Προκαταβολής Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

1. Ο πίνακας του άρθρου  1 της υπ’ αρ. 2823.11-1/
14384/2017/10-03-2017 κοινής απόφασης των Υπουρ-
γών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής «Επανακαθορισμός του είδους και του ποσοστού 
των δαπανών που πληρώνονται από την Πάγια Προκατα-
βολή του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής» 
(Β΄ 1007), τροποποιείται εν μέρει ως προς το ποσοστό 
διάθεσης του είδους δαπάνης «Λοιπές αμοιβές για τρα-
πεζικές υπηρεσίες» που πληρώνεται σε βάρος της πάγιας 
προκαταβολής του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελλη-
νικής Ακτοφυλακής, ως εξής:

1041.502.0000000 «ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ» ΠΟΣΟΣΤΟ

2420913001 Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες 25%

2. Οι υπόλοιποι αναλυτικοί λογαριασμοί εξόδων (Α.Λ.Ε.) και το αντίστοιχο ποσοστό διάθεσης αυτών που αναφέ-
ρονται στην παρ. 1 της ανωτέρω τροποποιούμενης κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς,23 Ιουνίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός  Ναυτιλίας και
Οικονομικών Νησιωτικής Πολιτικής

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ  
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   Αριθμ. 2131.13/1377/2020 (3)
Αγκυροβολία επαγγελματικών Ε/Γ-Τ/Ρ σκαφών 

στον όρμο «Αγίου Νικήτα» και παραλία «Μύλος». 

 Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 136, 141 και 157 του ν.δ. 187/1973 «Κώδι-

κος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄ 261).
2. Τα άρθρα  9 έως 12, 14, 188, 295 και  296 «Περί 

εγκρίσεως του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Λευκάδας» 
(Β΄ 459,1978).

3. Τον ν. 4256/2014 (Β΄ 92).
4. Την υπ’ αρ. 2131.13/1856/2019/13-06-2019 απόφα-

ση του Λιμενάρχη Λευκάδας «Αγγυροβολία επαγγελμα-
τικών σκαφών στον όρμο «Αγίου Νικήτα» και παραλία 
«Μύλος» (Β’ 2619).

5. Το γεγονός ότι η παραλία «Μύλος» είναι δύσκολα 
προσβάσιμη από τη στεριά και κατά τη θερινή περίοδο 
Ε/Γ-Τ/Ρ σκάφη επιβιβάζουν και αποβιβάζουν μεγάλο 
αριθμό επιβατών για περιήγηση και για θαλάσσιο λουτρό 
στην εν λόγω ακτή προερχόμενο από τον όρμο-ακτή του 
«Αγίου Νικήτα», στον οποίο συρρέει πλήθος λουσμένων.

6. Την ανάγκη λήψης επιπρόσθετων μέτρων για την 
εφαρμογή όλων των κανόνων ασφαλείας πλοίων, επιβα-
τών και λουόμενων με γνώμονα την προστασία της αν-
θρώπινης ζωής και τη διαφύλαξη της τάξης-ασφάλειας 
και κατ’ επέκταση του εν γένει δημοσίου συμφέροντος, 
της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος στην 
περιοχή δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής Λευκάδας.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

1. Οριοθετείται θαλάσσιος διάδρομος αριστερά από 
το στίγμα 38°47'24.83"Β, 20°36'50.75"Α πλάτους πέντε (5) 
μέτρων και μήκους εκατό (100) μέτρων με κατάλληλους 
ευδιάκριτους πλωτούς σημαντήρες χρώματος κίτρινου 
στο Βόρειο άκρο του όρμου-ακτής του «Αγίου Νικήτα», 
όπου θα πραγματοποιείται η επιβίβαση και αποβίβαση 
επιβατών σε επαγγελματικό Ε/Γ-Τ/Ρ σκάφος. Επιπρό-
σθετα, για την ασφάλεια των λουσμένων στην ακτή του 
«Αγίου Νικήτα» απαιτείται η τοποθέτηση ευδιάκριτων 
πλωτών σημαντήρων χρώματος πορτοκαλί σε απόσταση 
ενός (1) μέτρου και παράλληλα κατά μήκος του οριο-
θετημένου θαλάσσιου διαδρόμου, ώστε να επισημαί-
νονται τα όρια μέχρι τα οποία επιτρέπεται να φθάνουν 
οι λουόμενοι.

2. Οριοθετείται θαλάσσιος διάδρομος αριστερά από 
το στίγμα 38°47' 16,06" Β , 20°36' 29,02" Α πλάτους πέντε 
(5) μέτρων και μήκους πενήντα (50) μέτρων με κατάλ-
ληλους ευδιάκριτους πλωτούς σημαντήρες χρώματος 
κίτρινου στην παρακείμενη παραλία «Μύλος», όπου θα 
πραγματοποιείται η επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών 
σε επαγγελματικό Ε/Γ-Τ/Ρ σκάφος.

3. Επιτρέπεται από ώρα 08:00 έως 20:00, η είσοδος-
έξοδος, στους παραπάνω οριοθετημένους θαλάσσιους 
διαδρόμους, σε ένα (1) κάθε φορά επαγγελματικό Ε/Γ-Τ/Ρ 
σκάφος, ολικού μήκους μέχρι εννέα (9) μέτρων χωρίς 
χώρους ενδιαίτησης και μεταφορικής ικανότητας μέχρι 
είκοσι πέντε (25) επιβάτες, ενώ ορίζεται θέση αναμονής 
εταίρων επαγγελματικών Ε/Γ-Τ/Ρ σκαφών σε απόσταση 
τριακοσίων (300) μέτρων από την ακτή, σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 2131.13/1543/2019/17-05-2019 απόφαση 
της Υπηρεσίας (Β΄ 2229).

4. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών [συ-
μπεριλαμβανομένων φαινομένων ρεστίας (σουέλ)] 
απαγορεύεται η προσέγγιση επαγγελματικού Ε/Γ-Τ/Ρ 
σκάφους εντός των θαλάσσιων διαδρόμων για την απο-
βίβαση-επιβίβαση επιβατών προς αποφυγή ατυχήματος.

5. Κατά τη διαδικασία των κινήσεων κατάπλου-από-
πλου επιβάλλεται συνεχής και αυξημένη προσοχή των 
κυβερνητών και οπτική-ακουστική επιτήρηση του θα-
λασσίου χώρου. Επιπλέον, επιβάλλεται η τήρηση ασφα-
λούς ταχύτητας και απόστασης από τους λουόμενους και 
εφαρμογή όλων των κανόνων χειρισμού και πλεύσεως 
που προβλέπουν οι Διεθνείς Κανονισμοί προς Αποφυγή 
Συγκρούσεων στη θάλασσα ο Δ.Κ.Α.Σ.

6. Οι παραβάτες της εν λόγω απόφασης, ανεξαρτήτως 
συντρεχουσών ποινικών ή και αστικών ευθυνών, υπόκειν-
ται σε διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 157 
του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261).

7. Η ισχύς της παρούσας απόφασης ισχύει από τη δη-
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έως 
30-09-2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Λευκάδα, 18 Ιουνίου 2020

Ο Λιμενάρχης 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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