
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον Σημαιοφόρο 
Λ.Σ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Γεώργιο, τον Ανθυπασπιστή 
Λ.Σ. ΚΕΡΑΜΑΡΗ Ευστράτιο και τον Αρχικελευστή 
Λ.Σ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Αντώνιο, τριών (03) σκύλων, 
προς το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά/Κλιμάκιο 
Ειδικών Αποστολών.

2 Λήψη μέτρων ρύθμισης θαλάσσιας κυκλοφορί-
ας και αλιείας σε θαλάσσιες περιοχές στις οποίες 
συρρέουν λουόμενοι εντός περιοχής δικαιοδοσί-
ας Λιμενικής Αρχής Λευκάδας.

3 Αγκυροβολία επαγγελματικών Ε/Γ -Τ/Ρ σκαφών 
στην παραλία “Αγιοφύλλι”.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   (1)

    Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον Σημαιοφόρο 

Λ.Σ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Γεώργιο, τον Ανθυπασπιστή 

Λ.Σ. ΚΕΡΑΜΑΡΗ Ευστράτιο και τον Αρχικελευστή 

Λ.Σ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Αντώνιο, τριών (03) σκύλων, 

προς το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά/Κλιμάκιο 

Ειδικών Αποστολών.

  Με την υπ’ αρ. 2824.76/25904/2021/09 Απριλίου 2021 
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 3 του ν. 4182/2013, όπως ισχύει, καθώς επίσης και 
τις διατάξεις των άρθρων 496-512 του Αστικού Κώδικα, 
γίνονται αποδεκτές οι υπό στοιχεία Κ.Λ. Πειραιά: Ε833/
02-12-2020, 7813/14-12-2020 και 7812/14-12-2020 ατο-
μικές αναφορές - επιστολές δωρεάς του Σημαιοφόρου 
Λ.Σ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Γεώργιου, του Ανθυπασπιστή Λ.Σ. 
ΚΕΡΑΜΑΡΗ Ευστράτιου και του Αρχικελευστή Λ.Σ. ΑΡΑ-
ΜΠΑΤΖΗ Αντώνιου, αντίστοιχα (1ος σκύλος φυλής Ολ-
λανδικού Ποιμενικού, γένους αρσενικού, ονόματι Viento, 
2ος σκύλος φυλής Βελγικού Ποιμενικού, γένους θηλυκού, 
ονόματι Aria και 3ος σκύλος φυλής Ολλανδικού Ποιμε-
νικού, γένους θηλυκού, ονόματι Siba), προς το Κεντρικό 

Λιμεναρχείο Πειραιά/Κλιμάκιο Ειδικών Αποστολών, συ-
νολικής εκτιμώμενης αξίας τριών χιλιάδων επτακοσίων 
ευρώ (# 3.700 # €).

Ο Υπουργός

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

I

Αριθμ. 2131.13/825 (2)
    Λήψη μέτρων ρύθμισης θαλάσσιας κυκλοφορί-

ας και αλιείας σε θαλάσσιες περιοχές στις οποί-

ες συρρέουν λουόμενοι εντός περιοχής δικαιο-

δοσίας Λιμενικής Αρχής Λευκάδας.

  Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 136, 141 και 157 του ν.δ. 187/

1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» 
(Α’ 261).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 188, 231, 295 και 296 του 
Γενικού Κανονισμού Λιμένα Λευκάδας, που κυρώθηκε 
με την υπ’ αρ. 1125/09-03-1978 απόφαση του Υπουργού 
Εμπορικής Ναυτιλίας (Β’ 459), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1, της παρ. 3 του άρθρου 
4 και του άρθρου 26 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα υπ’ 
αρ. 20 (Β’ 444/1999) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 
2133.1/39328/2018/23.5.2018 απόφαση.

4. Το άρθρο 19 του π.δ. 81/2014 «Αναδιάρθρωση Πε-
ριφερειακών Διοικήσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνι-
κής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) και Λιμενικών Αρχών και 
ρύθμιση θεμάτων στελέχωσης αυτών» (Α’ 125).

5. Την ανάγκη λήψης μέτρων για την ασφάλεια των 
λουομένων στην περιοχή δικαιοδοσίας της Λιμενικής 
Αρχής Λευκάδας, καθώς και για την ευταξία στην κίνηση 
και στην αγκυροβολία σκαφών στην ευρύτερη θαλάσσια 
περιοχή.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

1. Την απαγόρευση, για το χρονικό διάστημα από 
δημοσίευσης της παρούσας μέχρι 30-09-2021, της πό-
ντισης πάσης φύσεως αγκυροβολίων, της πρόσδεσης 
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σκαφών από σταθερά ή μη σημεία των ακτών με την 
προέκταση σχοινιών ή άλλων μέσων, της αγκυροβολίας 
και της κυκλοφορίας των μηχανοκίνητων λέμβων και τα-
χυπλόων σκαφών ιδιωτικής και επαγγελματικής χρήσης, 
των πάσης φύσεως μηχανοκίνητων θαλασσίων μέσων 
αναψυχής καθώς και την προσέγγιση και προσγιάλωση 
Ε/Γ-Τ/Ρ πλοίων και ιδιωτικών πλοίων αναψυχής σε από-
σταση μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων από τις 
ακτές εντός περιοχής αρμοδιότητας της Λιμενικής Αρ-
χής Λευκάδας, στις οποίες συρρέει πλήθος λουόμενων, 
ανεξάρτητα αν υπάρχουν ή όχι σημαντήρες.

2. Την απαγόρευση αλιείας με ψαροντούφεκο, δίχτυα 
και παραγάδια σε απόσταση μικρότερη των τριακοσίων 
(300) μέτρων από τις θαλάσσιες περιοχές, παραλίες και 
ακτές εντός περιοχής δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής 
Λευκάδας, όπου χρησιμοποιούνται από λουόμενους, για 
χρονικό διάστημα μέχρι 30-09-2021.

3. Οι παραβάτες της εν λόγω απόφασης ανεξαρτήτως 
συντρεχουσών ποινικών ή και αστικών ευθυνών υπόκει-
νται σε διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 157 
του ν.δ. 187/1973 (Α’ 261), όπως ισχύει.

4. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λευκάδα, 12 Απριλίου 2021

Ο Λιμενάρχης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ

I

Αριθμ. 2131.13/889 (3)
    Αγκυροβολία επαγγελματικών Ε/Γ -Τ/Ρ σκαφών 

στην παραλία “Αγιοφύλλι”.

  Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 136, 141 και 157 του ν.δ. 187/

1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» 
(Α’ 261).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 9 έως 12, 14, 188, 295 
και 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Λευκάδας 
(Β’ 459/1978).

3. Τις διατάξεις του ν. 4256/2014 (Β’ 92), όπως ισχύει.
4. Το γεγονός ότι η παραλία ”Αγιοφύλλι” είναι δύσκολα 

προσβάσιμη από την στεριά και κατά την θερινή περίο-
δο, Ε/Γ-Τ/Ρ σκάφη επιβιβάζουν και αποβιβάζουν μεγάλο 
αριθμό επιβατών για περιήγηση και για θαλάσσιο λουτρό 
στην εν λόγω ακτή, προερχόμενο από τον λιμένα “Βασι-
λικής Λευκάδας”.

5. 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.

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

1. Οριοθετείται θαλάσσιος διάδρομος αριστερά από το 
στίγμα 38ο36’ 20,03" Β, 20ο36’ 45,33 "Α πλάτους δέκα (10) 
μέτρων και μήκους πενήντα (50) μέτρων με κατάλληλους 
ευδιάκριτους πλωτούς σημαντήρες χρώματος πορτοκαλί 
στην παραλία “ Αγιοφύλλι ”, όπου θα πραγματοποιείται 
η επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών σε επαγγελματικό 
Ε/Γ-Τ/Ρ σκάφος.

2. Επιτρέπεται από ώρα 09:00 έως 20:00 η είσοδος - έξο-
δος, στον παραπάνω οριοθετημένο θαλάσσιο διάδρομο, 
σε ένα (01) κάθε φορά επαγγελματικό Ε/Γ-Τ/Ρ σκάφος, 
ολικού μήκους μέχρι είκοσι (20) μέτρων και μεταφορικής 
ικανότητας μέχρι εκατόν πενήντα (150) επιβατών, ενώ 
ορίζεται θέση αναμονής εταίρων επαγγελματικών Ε/Γ-
Τ/Ρ σκαφών σε απόσταση τριακοσίων (300) μέτρων από 
την ακτή, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2131.13/964/2020/
07-05-2020 απόφαση του Λιμενάρχη Λευκάδας (Β’ 2068).

3. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών [συ-
μπεριλαμβανομένων φαινομένων ρεστίας (σουέλ)], 
απαγορεύεται η προσέγγιση επαγγελματικού Ε/Γ-Τ/Ρ 
σκάφους εντός του θαλάσσιου διαδρόμου για την αποβί-
βαση - επιβίβαση επιβατών, προς αποφυγή ατυχήματος.

4. 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 προβλέπει ο Δ.Κ.Α.Σ..

5. Οι παραβάτες της εν λόγω απόφασης, ανεξαρτήτως 
συντρεχουσών ποινικών ή και αστικών ευθυνών, υπόκει-
νται σε διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 157 
του ν.δ. 187/1973 (Α’ 261), όπως ισχύει.

6. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι 
30-09-2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λευκάδα, 12 Απριλίου 2021

Ο Λιμενάρχης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ   

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