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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Ιουνίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός θαλάσσιας ζώνης για την Οριοθέτηση Χώρου Λουομένων στη θαλάσσια Περιοχή
Ακρωτηρίου Δρεπάνου Δήμου Στυλίδας Π.Ε. Φθιώτιδας.

2

Οριοθέτηση Χώρου Λουομένων στις παράκτιες
Θαλάσσιες Περιοχές Δήμου Λέρου και οριοθέτηση διαύλων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2131.1/795/19
(1)
Καθορισμός θαλάσσιας ζώνης για την Οριοθέτηση Χώρου Λουομένων στη θαλάσσια Περιοχή Ακρωτηρίου Δρεπάνου Δήμου Στυλίδας Π.Ε.
Φθιώτιδας.
Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του ν. 499/1947 «Περί Πειθαρχικής
Εξουσίας των Προϊσταμένων των Λιμενικών Αρχών»
(ΦΕΚ 162/Α'/1948), όπως κωδικοποιήθηκε με το από
09/06/1948 β.δ.
β) Τις διατάξεις του ν.δ. 444/1970 «Περί αρμοδιότητας
του Λ.Σ. και σχέσεων προς τις αρμοδιότητες των Σωμάτων Ασφαλείας» (ΦΕΚ 39/Α'/1970).
γ) Το άρθρα 141 -157 του ν.δ. 187/1973 Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ΦΕΚ 261/Α'/03-10-1973), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) Τις διατάξεις των άρθρων 188, 220, 295 και 296
του Γενικού Κανονισμού λιμένα Στυλίδας (ΦΕΚ 266/Β'/
27-03-1978).
ε) Τις διατάξεις του αριθμ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (ΦΕΚ 444/ Β'/27-03-1978), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
στ) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που
κωδικοποιήθηκε με άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
Α'/22-04-2005).
ζ) Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α'/
13-07-2010) «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
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η) Τις διατάξεις του ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου
Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 35/Α'/2011).
θ) Η αριθμ. 2127/07/2011/11-7-2011 διαταγή ΥΠΤΠ/
ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙΓΑΚΑΛ Β'.
ι) Το π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α'/21-06-2012) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 94/2012 (ΦΕΚ 149/Α'/17-07-2012).
ια) Η 513.7/2012/1720/31-07-2012 απόφαση Λιμενάρχη Στυλίδας (ΦΕΚ 2439/Β'/2012).
ιβ) Τις διατάξεις του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ 102/Α'/2013).
ιγ) Το π.δ. 13/2018 (ΦΕΚ 26/Α'/20-02-2018) «Οργανισμός Υ.Ν.Α.Ν.Π.».
ιδ) Το αριθμ. 05/2019 Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας (ΑΔΑ: ΩΧ07Ω1ΖΩΦΡ).
ιε) Την ανάγκη για προστασία-ασφάλεια των λουσμένων στην περιοχή Ακρωτήριο Δρεπάνου Ραχών Δήμου
Στυλίδας.
ιστ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Τον καθορισμό θαλάσσιας ζώνης στην περιοχή του
Ακρωτηρίου Δρεπάνου Ραχών Δήμου Στυλίδας Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, η οποία οριοθετείται από δύο νοητές ευθείες που ορίζονται από σημεία με συντεταγμένες , όπως
εμφαίνονται και στο συνημμένο αυτής διάγραμμα, ως
εξής:
α) Για την εσωτερική (προς την πλευρά της παραλίας)
νοητή ευθεία :
Α) φ38° 52’ 05’’ Β
λ 22° 45’ 28’’ Α
Β) φ 38° 52’ 05’’ Β
λ 22° 45’ 24’’ Α
Γ) φ 38° 52’ 08’’ Β
λ 22° 45’ 17’’ Α
β) Για την εξωτερική (προς την πλευρά της θάλασσας) νοητή ευθεία :
Δ) φ 38° 52’ 4,37’’ Ν
λ 28° 45’ 28,40’’ Ε
Ε) φ 38° 52’ 4,38’’ Ν
λ 22° 45’ 24,27’’ Ε
ΣΤ) φ 38° 52’ 7,17’’ Ν
λ 22° 45’ 16,18’’ Ε
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2. Η οριοθέτηση - αποτύπωση στο θαλάσσιο χώρο των
δύο νοητών ευθειών θα γίνει με πλωτούς σημαντήρες
χρώματος πορτοκαλί για την εξωτερική (προς την πλευρά της θάλασσας) νοητή ευθεία και χρώματος κίτρινου
για την εσωτερική (προς την πλευρά της παραλίας) νοητή
ευθεία, αγκιστρωμένους ή προσδεμένους στο βυθό και
σε απόσταση πέντε μέτρων (05μ) ο ένας από τον άλλον,
που θα συνδέονται μεταξύ τους με οποιονδήποτε τρόπο.
3. Η κυκλοφορία - αγκυροβολία κάθε είδους σκάφους
(κωπήλατο-μηχανοκίνητο) και η διεξαγωγή οποιουδήποτε Θαλάσσιου Μέσου Αναψυχής (αετοσανιδας Kite - surf,
ιστιοσανίδα windsurf κ.λπ.) απαγορεύεται στη θαλάσσια
περιοχή που περικλείεται από τη νοητή ευθεία , η οποία
ορίζεται από τα στίγματα Δ, Ε, ΣΤ, και το αντίστοιχο μήκος
ακτογραμμής . Στη θαλάσσια περιοχή εκτός της νοητής
ευθείας, η οποία ορίζεται από τα στίγματα Δ, Ε, ΣΤ, και
καθ' όλο το μήκος ακτογραμμής ως το νότιο τμήμα του
ακροφυσίου του Ακρωτηρίου Δρέπανου, επιτρέπεται η
διενέργεια Θαλάσσιων Μέσων Αναψυχής (αετοσανιδας
Kite - surf., ιστιοσανίδα windsurf κ.λπ.), εφόσον από τους
χειριστές αυτών τηρούνται οι σχετικές διατάξεις - νομοθεσία για την διεξαγωγή του ανωτέρω Θαλάσσιου
Μέσου Αναψυχής.
4. Η λήψη θαλασσίων λουτρών απαγορεύεται στη θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται εκτός της νοητής ευθείας,

Τεύχος B’ 2467/24.06.2019

η οποία ορίζεται από τα στίγματα Α, Β, Γ, και καθ' όλο το
μήκος ακτογραμμής ως το νότιο τμήμα του ακροφυσίου
του Ακρωτηρίου Δρέπανου.
5. Η οικονομική επιβάρυνση προμήθειας των απαιτούμενων υλικών για την οριοθέτηση της θαλάσσιας ζώνης
θα γίνεται με μέριμνα του Δήμου Στυλίδας ενώ η τοποθέτηση των υλικών οριοθέτησης (πλωτοί σημαντήρες
κ.λπ.) θα γίνεται με μέριμνα του Λιμεναρχείου Στυλίδας.
6. Ομοίως , με μέριμνα του Δήμου Στυλίδας θα τοποθετούνται σε εμφανή σημεία δυο (02) ενημερωτικές πινακίδες στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, η πρώτη εκ
των οποίων θα αναγράφει «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ Η ΛΗΨΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ
ΛΟΥΤΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΥ» και η δεύτερη «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΓΙΑ
ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΛΩΤΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ» .
7. Η απόφαση αυτή θα ισχύει από 1η Μαΐου έκαστου
έτους και θα λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου ιδίου έτους.
8. Οι παραβάτες της παρούσας, ανεξάρτητα από συντρέχουσες αστικές και ποινικές ευθύνες κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 157 του Κ.Δ.Ν.Δ. όπως ισχύει.
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9. Με την έναρξη ισχύος της παρούσης καταργείται η (ια) σχετική.
10. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στυλίδα, 22 Απριλίου 2019
Ο Λιμενάρχης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ
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Αριθμ. απόφ. 10
(2)
Οριοθέτηση Χώρου Λουομένων στις παράκτιες
Θαλάσσιες Περιοχές Δήμου Λέρου και οριοθέτηση διαύλων.
Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΛΕΡΟΥ
Έχοντας υπόψη :
α) Το άρθρο 141 του ν.δ. 187/1973 Κώδικα Δημοσίου
Ναυτικού Δικαίου ( ΦΕΚ 261/Α'/1973).
β) Τον ν. 3496/2006 (ΦΕΚ 131 Α') όπως ισχύει.
γ) Τις διατάξεις των άρθρων 188, 220, 295 και 296 του
Γενικού Κανονισμού Λιμένα Λέρου (ΦΕΚ 457/Β'/1978).
δ) Τον αριθμ. 20 Γενικό Κανονισμό Λιμένα (ΦΕΚ 444/
Β'/1999) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ε) Την 2608/23-02-2017 κοινή υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 36 Α.Α.Π.) "Χωροθέτηση και έγκριση περιβαλλοντικών ορών αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στη
θέση Παντέλι Ν. Λέρου".
στ) Το αριθμ. 09/06-05-2019 πρακτικό της επιτροπής
του άρθρου 11 του π.δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61 Α') (ΑΔΑ: Ω0Ο14653ΠΩ-ΕΕΘ).
ζ) Την ανάγκη για προστασία-ασφάλεια των λουομένων στις θαλάσσιες περιοχές Δήμου Λέρου που παρουσιάζουν μεγάλη προσέλευση λουομένων.
η) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την απαγόρευση κυκλοφορίας-αγκυροβολίας κάθε
είδους σκάφους, στην θαλάσσια περιοχή του όρμου Αλίντων Δήμου Λέρου και συγκεκριμένα, στο θαλάσσιο
χώρο που αποτελεί χώρο λήψης θαλάσσιου λουτρού
και περικλείεται από την παραλιακή χερσαία ζώνη και
τις νοητές ευθείες που ορίζουν τα κάτωθι σημεία, όπως
αποτυπώνονται στο επισυναπτόμενο απόσπασμα δορυφορικής απεικόνισης:
• (Η) φ: 37.160555°Β - λ: 26.838077°Α,
• (Ι) φ: 37.166190°Β - λ: 26.838162°Α.
2. Την απαγόρευση κυκλοφορίας-αγκυροβολίας κάθε
είδους σκάφους, στην θαλάσσια περιοχή της περιοχής
"ΔΥΟ ΔΙΣΚΑΡΙΑ" όρμου Αλίντων Δήμου Λέρου και συγκεκριμένα, στο θαλάσσιο χώρο που αποτελεί χώρο λήψης
θαλάσσιου λουτρού και περικλείεται από την παραλιακή
χερσαία ζώνη και τις νοητές ευθείες που ορίζουν τα κάτωθι σημεία, όπως αποτυπώνονται στο επισυναπτόμενο
απόσπασμα δορυφορικής απεικόνισης:
• (J) φ: 37.168805°Β - λ: 26.848345°Α,
• (Κ) φ: 37.169631°Β-λ:26.850381°Α.
3. Τ ην απαγόρευση κυκλοφορίας-αγκυροβολίας κάθε
είδους σκάφους, στην θαλάσσια περιοχή της "Ακτής Παπαλευτέρη" του όρμου Αλίντων Δήμου Λέρου και συγκεκριμένα, στο θαλάσσιο χώρο που αποτελεί χώρο λήψης
θαλάσσιου λουτρού και περικλείεται από την παραλιακή
χερσαία ζώνη και τις νοητές ευθείες που ορίζουν τα κάτωθι σημεία, όπως αποτυπώνονται στο επισυναπτόμενο
απόσπασμα δορυφορικής απεικόνισης:
• (Ι) φ:37.157053°Β-λ: 26.849936°Α,
• (Μ) φ:37.157668°Β -λ: 26.848701°Α.
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4. Την απαγόρευση κυκλοφορίας-αγκυροβολίας κάθε
είδους σκάφους, στην θαλάσσια περιοχή του όρμου Βρομόλιθου Δήμου Λέρου και συγκεκριμένα, στο θαλάσσιο
χώρο που αποτελεί χώρο λήψης θαλάσσιου λουτρού
και περικλείεται από την παραλιακή χερσαία ζώνη και
τις νοητές ευθείες που ορίζουν τα κάτωθι σημεία, όπως
αποτυπώνονται στο επισυναπτόμενο απόσπασμα δορυφορικής απεικόνισης:
• (Α) φ: 37.147752°Β - λ: 26.861332°Α,
• (Β) φ: 37.146827°Β - λ: 26.860585°Α,
• (C) φ: 37.144132°Β - λ: 26.860509°Α.
• (D) φ: 37.143809°Β - λ: 26.861220°Α.
• (Ε) φ: 37.143125°Β - λ: 26.861358°Α.
5. Την απαγόρευση κυκλοφορίας-αγκυροβολίας κάθε
είδους σκάφους, στην θαλάσσια περιοχή του όρμου Παντελίου Δήμου Λέρου και συγκεκριμένα, στο θαλάσσιο
χώρο που αποτελεί χώρο λήψης θαλάσσιου λουτρού
και περικλείεται από την παραλιακή χερσαία ζώνη και
τις νοητές ευθείες που ορίζουν τα κάτωθι σημεία, όπως
αποτυπώνονται στο επισυναπτόμενο απόσπασμα δορυφορικής απεικόνισης:
• (F) φ: 37.149358°Β - λ: 26.862012°Α,
• (G) φ: 37.150113°Β - λ: 26.862973°Α.
6. Την απαγόρευση κυκλοφορίας-αγκυροβολίας κάθε
είδους σκάφους, στην θαλάσσια περιοχή του όρμου Ξηρόκαμπου Δήμου Λέρου και συγκεκριμένα, στο θαλάσσιο χώρο που αποτελεί χώρο λήψης θαλάσσιου λουτρού
και περικλείεται από την παραλιακή χερσαία ζώνη και
τις νοητές ευθείες που ορίζουν τα κάτωθι σημεία, όπως
αποτυπώνονται στο επισυναπτόμενο απόσπασμα δορυφορικής απεικόνισης:
• (Ν) φ: 37.107869°Β - λ: 26.868606°Α
• (Ο) φ: 37.108856°Β - λ: 26.871408°Α.
7. Η οριοθέτηση του θαλασσίου χώρου θα γίνει με
πλωτούς σημαντήρες σε απόσταση δέκα (10) μέτρων ο
ένας από τον άλλον.
8. Οι πλωτοί σημαντήρες θα είναι χρώματος κίτρινου.
9. Η τοποθέτηση τους θα γίνει με μέριμνα του Δήμου
Λέρου.
10. Οι πλωτοί σημαντήρες δε θα συνδέονται μεταξύ
τους με οποιονδήποτε τρόπο και θα αγκιστρωθούν ή θα
προσδεθούν στο βυθό.
11. Με μέριμνα του Δήμου Λέρου να τοποθετηθούν
πινακίδες ανά τακτά διαστήματα της ακτογραμμής σε
εμφανές σημείο, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα οι
οποίες θα αναγράφουν: "ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΛΗΨΗ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ".
12. Η παρούσα απόφαση μας έχει ισχύ από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης έως και 15
Σεπτεμβρίου 2019.
13. Οι παραβάτες της παρούσας, ανεξάρτητα από τις
συντρέχουσες αστικές και ποινικές ευθύνες κατά την
ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του
άρθρου 157 του ν.δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Λέρος, 15 Μαΐου 2019
Ο Λιμενάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΙΓΓΑΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02024672406190008*

