
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 1736
3 Αυγούστου 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Επέκταση Καταστήματος Αφορολογήτων Ειδών στον 

Κρατικό Αερολιμένα Σκιάθου. ............................................. 1
Έγκριση παροχής υπερωριών στο προσωπικό της 

Πλοηγικής Υπηρεσίας για το έτος 2011. ..................... 2
Καθιέρωση νυχτερινής εργασίας ως και παρόμοιας 

κατά τις Κυριακές και κατά το νόμο εξαιρέσιμες 
ημέρες στο ΙΚΠ «ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» Πύργου 
Ηλείας». ................................................................................................... 3

Τροποποίηση και συμπλήρωση των αριθ. Π1γ/οικ. 
81551/25.6.2007 (ΦΕΚ 1136/2007/τ.Β΄) και Π1γ/οικ. 
129673/28.9.2009 (ΦΕΚ 2190/2009/τ.Β΄) αποφάσεων 
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ−
ης «Προϋποθέσεις Ίδρυσης και λειτουργίας Μονά−
δων Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) από ιδιώτες 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και Μ.Φ.Η. μη κερδο−
σκοπικού χαρακτήρα», αντίστοιχα. ................................. 4

Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Κεφαλληνί−
ας με αριθ. 18 «Ρύθμιση θεμάτων φορτοεκφόρτω−
σης χύδην φορτίων στο λιμάνι Αργοστολίου». .... 5

Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Κεφαλληνί−
ας με αριθ. 19 «Περί των τεχνικών χαρακτηριστι−
κών των λαντζών Λιμένα Κεφαλληνίας». ................... 6

Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 49 
«Αντικατάσταση διάταξης άρθρου 5 του Γενικού 
Κανονισμού Λιμένα αριθμ. 14 «Περί φόρτωσης οχη−
μάτων στα οχηματαγωγά πλοία», όπως αντικατα−
στάθηκε από τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα αριθμ. 
33». .............................................................................................................. 7 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ19Γ 5031164 ΕΞ 2011 (1)
  Επέκταση Καταστήματος Αφορολογήτων Ειδών στον 

Κρατικό Αερολιμένα Σκιάθου.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Νόμου 827/78 «περί 

ρυθμίσεως δασμολογικών θεμάτων και άλλων τινών 
διατάξεων» (ΦΕΚ 194/Α΄/18−11−1978).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 120 του 
Νόμου 2533/1997 «χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228/Α΄/11−11−1997).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Π.Δ. 86/79 «περί 
συστάσεως ιδιορρύθμου Ανωνύμου Εταιρείας δια την 
εκμετάλλευσιν καταστημάτων πωλήσεως αφορολογή−
των και αδασμολόγητων ειδών και εγκαταστάσεως και 
λειτουργίας τούτων εις τα σημεία εξόδου επιβατών 
εξωτερικού» (ΦΕΚ 17/Α΄/31−1−1979).

4. Την με αριθμ. Πρωτ. Κ.3426/121/Β0019/31−3−1992 ΑΥΟ 
«Εγκατάσταση και λειτουργία Καταστήματος Αφορολο−
γήτων Ειδών στον Κρατικό Αερολιμένα Σκιάθου».

5. Την με αριθμ. πρωτ. Σ. 1236/6/Β0019/3−6−02 ΑΥΟ 
«ετεγκατάσταση Καταστήματος Αφορολογήτων και 
Φορολογημένων ειδών στο Νέο Κτίριο του Κρατικού 
Αερολιμένα Σκιάθου».

6. Την αριθμ. Υ.350/8−7−2011 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονομικών Φ. Σαχινίδη και Π. Οικονόμου» 
(ΦΕΚ 1603/Β΄/2011).

7. Το με αρ. πρωτ. 311/08−01−08 αίτημα της εταιρείας 
«Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.» με το οποίο 
ζητά την επέκταση του καταστήματος αφορολογήτων 
ειδών στον Κρατικό Αερολιμένα Σκιάθου.

8. Το με αρ. πρωτ. 59/29−1−2010 έγγραφο του Τελωνεί−
ου Σκιάθου με το οποίο μας διαβίβασε το από 26/1/ 2010 
Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής μετά του σχετικού 
σχεδιαγράμματος, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την επέκταση του καταστήματος πώ−
λησης Αφορολογήτων Ειδών εντός του τελωνειακά 
ελεγχόμενου χώρου, στον Κρατικό Αερολιμένα Σκιάθου 
στη θέση και έκταση που προσδιορίζεται στο σχεδι−
άγραμμα, που συνοδεύει το, από 26/1/2010 Πρακτικό 
της Επιτροπής της παραγράφου 2, του άρθρου 17, του 
Π.Δ. 86/79.

2. Το κατάστημα θα επεκταθεί κατά 66,70 τ.μ. και θα 
βρίσκεται πάντοτε υπό τελωνειακή παρακολούθηση.

3. Το δικαίωμα εκμετάλλευσης του καταστήματος ανή−
κει αποκλειστικά στην εταιρεία «Καταστήματα Αφορο−
λογήτων Ειδών Α.Ε».

4. Η εγκατάσταση και λειτουργία του καταστήμα−
τος, διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 86/79, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, από τις διατάξεις του άρ−
θρου 120 του Ν. 2533/11−11−1997, από τις διατάξεις των 
υπουργικών αποφάσεων καθώς και τις σχετικές δια−
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ταγές, που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με τον τρόπο 
λειτουργίας, ελέγχου κ.λπ. των καταστημάτων, που 
εκμεταλλεύεται η εταιρία «Καταστήματα Αφορολό−
γητων Ειδών Α.Ε.».

5. Η απόφαση αυτή που δεν συνεπάγεται δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, να δημοσιευθεί 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Ιουλίου 2011

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

F
    Αριθμ. Μ8415.6/01/11 (2)

Έγκριση παροχής υπερωριών στο προσωπικό της 
Πλοηγικής Υπηρεσίας για το έτος 2011. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ KAI ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 25 του Ν. 3145/55 

«περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ 43α).
β. Τα Π.Δ. 184/09 (Α΄/213) «Σύσταση Υπουργείου Προστα−

σίας του Πολίτη...», Π.Δ. 185/09 (Α΄/213) Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών ...» και Π.Δ. 189/09 (Α΄/221) «Καθο−
ρισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων Υπουργείων».

γ. Το Π.Δ. 50/2010 (ΦΕΚ 89/Α΄) ανακατανομή αρμοδι−
οτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεως του Π.Δ. 
189/2009».

δ. Το Π.Δ. 96/10 «Σύσταση ΥΘΥΝΑΛ, Π.Δ. 127/2010 Ανα−
κατανομή αρμοδιοτήτων ΥΘΥΝΑΛ».

ε. Το Π.Δ. 65/27−6−2011 «Συγχώνευση ΥΘΥΝΑΛ σε 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ».

στ. Την αριθμ. Υ351/11.7.2011 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού (ΦΕΚ Β΄ 1603) για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων του 
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας.

ζ. Το άρθρο 16 του Ν. 3205/03 «Μισθολογικές ρυθμίσεις 
κ.λπ.» (ΦΕΚ 297/Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατά−
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 (Α΄ 40) και 
το άρθρο 38 του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152).

η. Την αριθ. Μ 8414.4/01/07−2011 απόφαση ΥΘΥΝΑΛ 
(ΦΕΚ 351/Β΄) 08−3−2011 «Συγκρότηση Συμβουλίου Πλοη−
γικής Υπηρεσίας».

θ. Την αριθ. 1978/2011 γνωμοδότηση Συμβουλίου Πλο−
ηγικής Υπηρεσίας.

ι. Τις Υπηρεσιακές ανάγκες της Πλοηγικής Υπηρεσίας 
του YEN που θα καλυφθούν με υπερωριακή εργασία, 
αποφασίζουμε:

1. Την αποδοχή της αριθ. 1978/17−06−2011 (θέμα 10o) 
γνωμοδότησης του Συμβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας 
και εγκρίνουμε την παροχή υπερωριών στο προσωπικό 
της Πλοηγικής Υπηρεσίας για το χρονικό διάστημα ενός 
μηνός πριν από τη δημοσίευση της παρούσας και ως 
31.12.2011 ως εξής:

α) Έως 1440 ώρες απογευματινής υπερωριακής ερ−
γασίας σε 12 υπαλλήλους της Πλοηγικής Υπηρεσίας 
(12 υπάλληλοι x 20 ώρες x 6 μήνες = 1440 ώρες) για 
εργασίες συγκέντρωσης ταξινόμησης και αρχειοθέτη−
σης του οικονομικού αρχείου της Πλοηγικής Υπηρεσίας 
προκειμένου να κλειστούν ισολογισμοί ετών 2002 έως 

2010 και για να αποσταλούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 
Ο αριθμός των υπερωριών δεν θα υπερβεί τις 20 ανά 
υπάλληλο μηνιαίως.

β) Η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβεί το ποσό των 
20.000 Ευρώ.

2. Η ανωτέρω πίστωση έχει εγγραφεί στον Προϋπο−
λογισμό του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας χρήσης 
2011 και θα βαρύνει τον Κ.Α. 0261.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως και να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.

  Πειραιάς, 14 Ιουλίου 2011

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ

F
        Αριθμ. Π4/ΓΠ 67191 (3)
Καθιέρωση νυχτερινής εργασίας ως και παρόμοιας κατά 

τις Κυριακές και κατά το νόμο εξαιρέσιμες ημέρες 
στο ΙΚΠ «ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» Πύργου Ηλείας».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθ. 16 του Ν. 3205/03 (ΦΕΚ 297/23−

12−03/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρθ. 6 
του Ν. 3833/10 (ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010/τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του αρθ.1 του Ν. 3106/03 (ΦΕΚ 30/
10−2−2003/τ.Α΄), το αρθ.1 κεφ. Β΄ του Ν. 3172/03 (ΦΕΚ 
197/6−8−2003/τ.Α΄) και το αρθ. 13 παρ. 2 του Ν. 3204/03 
(ΦΕΚ 296/23−12−2003/τ.Α΄).

3. Τις διατάξεις του αρθ. 14 του Ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81/
4−4−2005/τ.Α΄).

4. Το Π.Δ. 89/10 (ΦΕΚ 154/Α΄/7−9−2010) «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Την επιτακτική ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας σε 24ωρη 
βάση του ΙΚΠ «ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» Πύργου Ηλείας».

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται δαπάνη 6.500,00 € που θα βαρύνει 
τον προϋπολογισμό του ΙΚΠ «ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» 
Πύργου Ηλείας.

7. Το με αριθμ. πρωτ. 758/10−6−2011 έγγραφο του ΙΚΠ 
«ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» Πύργου Ηλείας», αποφασίζου−
με:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση Νυχτερινής εργασίας ως 
και παρόμοιας κατά τις Κυριακές και σύμφωνα με το 
Νόμο Εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση του κα−
νονικού ωραρίου σε δύο (2) υπαλλήλους κλάδου ΤΕ 
Νοσηλευτικής και δύο (2) υπαλλήλους ΔΕ Βοηθών Νο−
σοκόμων, για το χρονικό διάστημα ένα μήνα πριν την 
δημοσίευση της απόφασης αυτής έως 31−12−2011 και για 
1.600 περίπου ώρες συνολικά.

Σε κάθε περίπτωση η δαπάνη για την πληρωμή της 
ανωτέρω αποζημίωσης δεν μπορεί να υπερβεί το ύφος 
των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Φορέα για την 
αιτία αυτή, ούτε μπορεί να καλυφθεί από απομείωση 
πίστωσης άλλης κατηγορίας δαπάνης, εφόσον εντάσ−
σεται στον ίδιο κωδικό και ειδικότερα των λειτουργικών 
εξόδων του Φορέα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Ιουλίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 23719

    Αριθμ. Π1γ/οικ. 80794 (4)
Τροποποίηση και συμπλήρωση των αριθ. Π1γ/οικ. 

81551/25.6.2007 (ΦΕΚ 1136/2007/τ.Β΄) και Π1γ/οικ. 
129673/28.9.2009 (ΦΕΚ 2190/2009/τ.Β΄) αποφάσεων 
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
«Προϋποθέσεις Ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων 
Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) από ιδιώτες κερδο−
σκοπικού χαρακτήρα, και Μ.Φ.Η. μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα», αντίστοιχα.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ,
 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 1 

του Ν. 2345/12.10.1995 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής 
προστασίας από φορείς Κοινωνικής Πρόνοιας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 213/1995/τ.Α΄).

2. Το Ν. 3852/4.6.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ./τος 63/2005 
(ΦΕΚ 98/τ.Α΄) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 95/2000 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

5. Το Π. Δ/γμα 89/2010 (ΦΕΚ 154/Α΄/2010) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την αριθμ. ΔΥ (3−4)/ Γ. Π.οικ. 139649 (ΦΕΚ 1765/
τ.Β΄/10.11.2010) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαι−
ώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» 
στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

7. Την αριθ. Π1γ/οικ. 81551/25.6.2007 (ΦΕΚ 1136/2007/τ.Β΄) 
και Πιγ/οικ. 129673/28.9.2009 (ΦΕΚ 2190/2009/τ.Β΄) απο−
φάσεων του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης «Περί των προϋποθέσεων Ίδρυσης και λειτουργίας 
Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η) από ιδιώτες 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και Μ.Φ.Η μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα».

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

α. Η παράγραφος Γ του άρθρου 13 της αριθ. Π1γ/οικ. 
81551/25.6.2007 (ΦΕΚ 1136/2007/τ.Β΄) υπουργικής απόφα−
σης αντικαθίσταται ως εξής:

Πρωϊνή βάρδια:
Ένας νοσηλευτής − τρία κλάδου ΠΕ ή ΤΕ με καθήκοντα 

προϊσταμένου−ης και ελλείψει αυτών βοηθός νοσηλευ−
τή−τρια (με διετή τουλάχιστον νοσηλευτική εμπειρία).

Και επιπλέον:
Ένας Κοινωνικός φροντιστής−τρια ανά 25 αυτοεξυπη−

ρετούμενους περιθαλπόμενους, ή ανά 15 μη αυτοεξυ−
πηρετούμενους . Όταν ο αριθμός των περιθαλπομένων 
είναι μεγαλύτερος των 25,50,75 κ.ο.κ. κατά 11 περιθαλ−
πόμενους, απαιτείται ένας επιπλέον Κοινωνικός φρο−
ντιστής − τρία.

Απογευματινή βάρδια:
Ένας νοσηλευτής − τρία κλάδου ΤΕ ή ένας βοηθός Νο−

σηλευτή − τρία για τους πρώτους 25 περιθαλπόμενους. 
Ένας Κοινωνικός φροντιστής − τρία ανά 25 επιπλέον 
αυτοεξυπηρετούμενους περιθαλπόμενους ή ανά 15 μη 

αυτοεξυπηρετούμενους. Όταν ο αριθμός των περιθαλ−
πόμενων είναι μεγαλύτερος των 25,50,75 κ.ο.κ. κατά 11 
περιθαλπόμενους, απαιτείται ένας επιπλέον Κοινωνικός 
φροντιστής − τρία. 

Βραδινή βάρδια:
Ένας νοσηλευτής − τρία κλάδου ΤΕ ή ένας βοηθός Νο−

σηλευτή − τρία για τους πρώτους 35 περιθαλπόμενους. 
Ένας Κοινωνικός φροντιστής − τρία ανά 35 επιπλέον περι−
θαλπόμενους. Όταν ο αριθμός των περιθαλπόμενων είναι 
μεγαλύτερος των 35,70 κ.ο.κ. κατά 17 περιθαλπόμενους, 
απαιτείται ένας επιπλέον Κοινωνικός φροντιστής − τρία.

β. Η προθεσμία που προβλέπεται στην 1 παράγραφο 
του άρθρου 14 της αριθμ. Π1γ/οικ. 81551/25.6.2007 (ΦΕΚ 
1136/τ.Β΄) υπουργικής απόφασης όπως αυτή παρατά−
θηκε με την παράγραφο 2 της αριθμ. Π1γ/οικ. 129673/ 
28.9.2009 (ΦΕΚ 2190/τ.Β΄) όμοια παρατείνεται από την 
λήξη της προηγούμενης παράτασης για ένα χρόνο από 
τη δημοσίευση της παρούσας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Π1γ/οικ. 81551/25.6.2007 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1136/τ.Β΄) όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει με την αριθμ. Π1γ/οικ. 129673/ 28.9.2009 
(ΦΕΚ 2190/τ.Β΄) όμοια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Ιουλίου 2011 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Γενικός Γραμματέας Πρόνοιας

Γ. ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ
F

    Αριθμ. 2121/19/2011 (5)
Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Κεφαλληνίας 

με αριθ. 18 «Ρύθμιση θεμάτων φορτοεκφόρτωσης χύ−
δην φορτίων στο λιμάνι Αργοστολίου».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

    Σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ 

Α΄/261), με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυ−
τικού Δικαίου (Κ.Δ.Ν.Δ.), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 10 του Ν. 1940/1991 «Μονάδα Ειδικών Αποστο−
λών Λιμενικού Σώματος (ΜΕΑ/ΛΣ) και άλλες διατάξεις 
περί αυτού» (ΦΕΚ Α΄/40).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουρ−
γείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός αρμοδι−
οτήτων του» (ΦΕΚ Α΄/213).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παραγρ. 3, υποπαραγρ. 
(β), περίπτωση (ββ), υποπερίπτ. (εεε) του Π.Δ. 127/2010 
«Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Δια−
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του 
Πολίτη και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας» 
(ΦΕΚ Α΄/214).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που 
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄/98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 66/2004 (ΦΕΚ 
Α΄/56).

6. Τον Αρ. 18 Ειδικό Κανονισμό Λιμένα Κεφαλληνίας 
που υποβλήθηκε με την αριθ. πρωτ. 2129/01/11/22−02−2011 
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Αναφορά της Λιμενικής Αρχής Κεφαλληνίας, με τις δι−
ατάξεις του οποίου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν 
στην εύρυθμη λειτουργία του λιμένα Αργοστολίου Κε−
φαλληνίας.

7. Το με αριθ. πρωτ. 6640, 7751/28−09−09 έγγραφο Νο−
μάρχη Κεφαλληνίας και Ιθάκης.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

α) Εγκρίνουμε τον πιο κάτω Ειδικό Κανονισμό Λιμένα 
Κεφαλληνίας με αριθμό 18

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Αριθμ. 18
«Ρύθμιση θεμάτων φορτοεκφόρτωσης χύδην 

φορτίων στο λιμάνι Αργοστολίου».

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ 

Α΄/261), με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυ−
τικού Δικαίου (Κ.Δ.Ν.Δ.), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο, 10 του Ν. 1940/1991 «Μονάδα Ειδικών Αποστο−
λών Λιμενικού Σώματος (ΜΕΑ/ΛΣ) και άλλες διατάξεις 
περί αυτού» (ΦΕΚ Α΄/40).

2. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 444/70 «περί αρμοδιοτήτων 
Λιμενικού Σώματος και σχέσεων προς τις αρμοδιότητες 
των Σωμάτων Ασφαλείας» (ΦΕΚ Α΄/39).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουρ−
γείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός αρμοδι−
οτήτων του» (ΦΕΚ Α΄/213).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παραγρ. 3, υποπαραγρ. 
(β), περίπτωση (ββ), υποπερίπτ. (εεε) του Π.Δ. 127/2010 
«Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Δια−
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του 
Πολίτη και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας» 
(ΦΕΚ Α΄/214).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που 
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄/98).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 66/2004 (ΦΕΚ 
56/Α΄).

7. Την αριθ. 97/2008/22−07−08 απόφαση του Λιμενικού 
Ταμείου Κεφαλληνίας.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατι−
κού Προϋπολογισμού, εκδίδουμε τον ακόλουθο Ειδικό 
Κανονισμό Λιμένα:

Άρθρο 1
Όρια ισχύος

Ο Ειδικός αυτός κανονισμός ισχύει στους λιμένες, 
στους όρμους και την θαλάσσια έκταση της περιοχής 
δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής Κεφαλληνίας και των 
υφιστάμενων της Αρχών, όπως αυτή καθορίζεται από 
τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 2

Απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών φορτοεκφόρ−
τωσης χύδην φορτίων στο λιμάνι του Αργοστολίου 
Κεφαλληνίας:

α. Από 15/06 έως 15/09, κάθε έτους.
β. Την ημέρα του Πάσχα και τρεις ημέρες πριν και 

μετά από αυτήν.
γ. Κατά το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του έτους, 

αν επικρατούν στην περιοχή του λιμένα άνεμοι που, 
κατά την κρίση της Λιμενικής Αρχής, μπορούν να προ−
καλέσουν διασκόρπιση του φορτίου και ρύπανση της 
ευρύτερης περιοχής.

Άρθρο 3
Κυρώσεις

Οι παραβάτες του Ειδικού αυτού Κανονισμού Λιμένα, 
του οποίου η εκτέλεση ανατίθεται στα Λιμενικά όργανα, 
ανεξάρτητα από τις ποινικές και αστικές ευθύνες που 
συντρέχουν κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται 
και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ 
261/Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Αργοστόλι 21 Φεβρουαρίου 2011

Ο Λιμενάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ

Αντιπλοίαρχος ΛΣ

β) Η εφαρμογή του Ειδικού αυτού Κανονισμού Λιμένα 
αρχίζει ένα μήνα μετά από την δημοσίευσή του στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

γ) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 5 Ιουλίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

F
    Αριθμ. 2121/18/2011 (6)
Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Κεφαλληνίας 

με αριθ. 19 «Περί των τεχνικών χαρακτηριστικών των 
λαντζών Λιμένα Κεφαλληνίας».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

     Σύμφωνα με: 
1. Το άρθρο 156 του Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261/Α΄), με το 

οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου 
(Κ.Δ.Ν.Δ.) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 
του Ν. 1940/91 «Μονάδα Ειδικών Αποστολών Λιμενικού 
Σώματος (ΜΕΑ/ΛΣ) και άλλες διατάξεις περί αυτού» 
(ΦΕΚ 40/Α΄).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουρ−
γείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός αρμοδι−
οτήτων του» (ΦΕΚ Α΄/213).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παραγρ. 3, υποπαραγρ. 
(β), περίπτωση (ββ), υποπερίπτ. (εεε) του Π.Δ. 127/2010 
«Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Δια−
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του 
Πολίτη και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας» 
(ΦΕΚ Α΄/214).
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98).

5. Τον Αρ. 19 Ειδικό Κανονισμό Λιμένα Κεφαλληνίας, 
ο οποίος μας υπεβλήθη με την αριθ. πρωτ. 2129/03/11/
07−06−2011 Αναφορά της Λιμενικής Αρχής Κεφαλληνίας, 
με τις διατάξεις του οποίου ρυθμίζονται θέματα σχετικά 
με την εύρυθμη λειτουργία του Λιμένα Αργοστολίου.

6. Την με αριθμ. πρωτ. 6555, 7353/11−11−2010 γνώμη 
Νομάρχη Κεφαλληνίας και Ιθάκης.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

α) Εγκρίνουμε τον πιο κάτω Ειδικό Κανονισμό Λιμένα 
Κεφαλληνίας με αριθμό 19.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Αριθμ. 19

«Περί των τεχνικών χαρακτηριστικών των λαντζών
Λιμένα Κεφαλληνίας»

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 156 του Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261/Α΄), με το 

οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου 
(Κ.Δ.Ν.Δ.) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 
του Ν. 1940/91 «Μονάδα Ειδικών Αποστολών Λιμενικού 
Σώματος (ΜΕΑ/ΛΣ) και άλλες διατάξεις περί αυτού» 
(ΦΕΚ 40/Α΄).

2. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 444/1970 «Περί αρμοδιοτήτων 
Λιμενικού Σώματος και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας 
των Σωμάτων Ασφαλείας» (ΦΕΚ Α΄/39).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουρ−
γείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός αρμοδι−
οτήτων του» (ΦΕΚ Α΄/213).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παραγρ. 3, υποπαραγρ. 
(β), περίπτωση (ββ), υποπερίπτ. (εεε) του Π.Δ. 127/2010 
«Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Δια−
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του 
Πολίτη και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας» 
(ΦΕΚ Α΄/214).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄/98).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 5, του Γενικού Κανονισμού 
Λιμένα αριθμ. 17 «Για τις λεμβουχικές εργασίες» (ΦΕΚ 
Β΄/1136/1997), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατι−
κού Προϋπολογισμού, εκδίδουμε τον ακόλουθο Ειδικό 
Κανονισμό Λιμένα:

Άρθρο 1
Όρια ισχύος

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός ισχύει στους λιμένες, 
στους όρμους και την θαλάσσια έκταση της περιοχής 
δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής Κεφαλληνίας και των 
υφιστάμενων της Αρχών όπως αυτή καθορίζεται από 
τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 2
Τεχνικά χαρακτηριστικά λαντζών

1. Οι λάντζες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή 
δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής Κεφαλληνίας και των 
υφιστάμενων της Αρχών, πρέπει να πληρούν απόλυτα 
τις προϋποθέσεις – προδιαγραφές που καθορίζονται 
από τον Κλάδο Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων (ΚΕΕΠ) και 
να είναι ολικού μήκους, οι μεν «λάντζες μεταφοράς επι−
βατών» (επιβατηγές) τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων, οι δε 
«λάντζες μεταφοράς φορτίων» (φορτηγές) τουλάχιστον 
οκτώ (8) μέτρων.

2. Όσες από τις ανωτέρω λάντζες έχουν χαρακτηριστεί 
από τον ΚΕΕΠ «Λάντζες μεταφοράς επιβατών» (επιβατη−
γές), πρέπει να είναι ταχύτητας τουλάχιστον εννέα (9) 
κόμβων και να φέρουν δύο (2) προωστήριες μηχανές.

Άρθρο 3
Κυρώσεις

Οι παραβάτες του Ειδικού αυτού Κανονισμού Λιμένα, 
του οποίου η εκτέλεση ανατίθεται στα Λιμενικά όργανα, 
ανεξάρτητα από τις ποινικές και αστικές ευθύνες που 
συντρέχουν κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και 
στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261/
Α΄) «Περί Κ.Δ.Ν.Δ», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Αργοστόλι, 7 Ιουνίου 2011

Ο Λιμενάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ

Αντιπλοίαρχος ΛΣ

β) Η εφαρμογή του Ειδικού αυτού Κανονισμού Λιμένα 
αρχίζει μετά ένα μήνα από την δημοσίευσή του στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 5 Ιουλίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

F
    Αριθμ. 2122/03/2011 (7)
Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 49 

«Αντικατάσταση διάταξης άρθρου 5 του Γενικού Κα−
νονισμού Λιμένα αριθμ. 14 «Περί φόρτωσης οχημάτων 
στα οχηματαγωγά πλοία», όπως αντικαταστάθηκε 
από τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα αριθμ. 33».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ 

Α΄/261), με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυ−
τικού Δικαίου (Κ.Δ.Ν.Δ.), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 10 του Ν. 1940/1991 «Μονάδα Ειδικών Αποστολών 
Λιμενικού Σώματος (ΜΕΑ/ΛΣ) και άλλες διατάξεις περί 
αυτού» (ΦΕΚ Α΄/40).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουρ−
γείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός αρμοδι−
οτήτων του» (ΦΕΚ Α΄/213).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παραγρ. 3, υποπαραγρ. 
(β), περίπτωση (ββ), υποπερίπτ. (εεε) του Π.Δ. 127/2010 
(ΦΕΚ Α΄/214) «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουρ−
γείων Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
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Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
Προστασίας του Πολίτη και Θαλάσσιων Υποθέσεων, 
Νήσων και Αλιείας».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98).

5. Το Γενικό Κανονισμό Λιμένων αριθμ. 49, που εκδό−
θηκε από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος, με τις 
διατάξεις του οποίου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν 
στην εύρυθμη λειτουργία των λιμένων της χώρας.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

α) Εγκρίνουμε τον παρακάτω Γενικό Κανονισμό Λιμέ−
νων με αριθμ. 49 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜ. 49

«Αντικατάσταση διάταξης άρθρου 5 του Γενικού Κα−
νονισμού Λιμένα αριθμ. 14 «Περί φόρτωσης οχημάτων 

στα οχηματαγωγά πλοία», όπως αντικαταστάθηκε 
από τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα αριθμ. 33»

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ 

Α΄/261), με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυ−
τικού Δικαίου (Κ.Δ.Ν.Δ.), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 10 του Ν. 1940/1991 «Μονάδα Ειδικών Αποστολών 
Λιμενικού Σώματος (ΜΕΑ/ΛΣ) και άλλες διατάξεις περί 
αυτού» (ΦΕΚ Α΄/40).

2. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 444/1970 «Περί αρμοδιοτήτων 
Λιμενικού Σώματος και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας 
των Σωμάτων Ασφαλείας» (ΦΕΚ Α΄/39). 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουρ−
γείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός αρμοδι−
οτήτων του» (ΦΕΚ Α΄/213).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παραγρ. 3, υποπαραγρ. 
(β), περίπτωση (ββ), υποπερίπτ. (εεε) του Π.Δ. 127/2010 (ΦΕΚ 
Α΄/214) «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων Εσω−
τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Δια−
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του 
Πολίτη και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄/98).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Κανονισμού 
αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, εκδίδουμε τον ακόλουθο Γενικό Κα−
νονισμό Λιμένων:

Άρθρο 1
Όρια ισχύος

Ο παρών Γενικός Κανονισμός ισχύει στους λιμένες, 
στους όρμους και στη θαλάσσια έκταση της περιοχής 
δικαιοδοσίας κάθε Λιμενικής Αρχής της χώρας.

Άρθρο 2

Η παράγραφος 7 του άρθρου 5 του Γενικού Κανονισμού 
Λιμένα αριθμ. 14 (ΦΕΚ Β΄ 5/1997), όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 2 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα αριθμ. 
33 (ΦΕΚ Β΄/567/2003), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου που αφορούν 
στον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας φόρτωσης 
οχημάτων στα Ο/Γ πλοία, δεν έχουν εφαρμογή στις 
γραμμές:

Περάματος – Παλουκίων Σαλαμίνας
Πειραιά – Παλουκίων Σαλαμίνας
Ερέτριας – Ωρωπού
Λιμένες Νήσου Θάσου – Λιμένες Καβάλας
Ρίου – Αντιρρίου
Κέρκυρας – Διαποντίων Νήσων (Ερεικούσα− Μαθράκι−

Οθωνοί)
Περάματος Μεγαρίδας – Φανερωμένης Σαλαμίνας
Τρυπητής – Αμμουλιανής 
Αιγίου – Αγίου Νικολάου Φωκίδας
Πούντας Πάρου – Αντιπάρου
Κόστας Αργολίδος – Σπετσών 
Αργοστολίου – Ληξουρίου
Πόρου − Γαλατά
Λευκάδας – Κεφαλληνίας –Ιθάκης
Πεσάδας− Κεφαλληνίας − Σχοιναρίου Ζακύνθου
Πούντας Λακωνίας – Ελαφονήσου
Αγ. Κων/νου Φθιώτιδος – Αγ. Γεωργίου Λιχάδος
Αγ. Ευστρατίου – Μύρινας, 
καθώς και σε όσες με απόφαση του Υπουργού Προ−

στασίας του Πολίτη, θα εξαιρεθούν, μετά από εισήγηση 
της οικείας Λιμενικής Αρχής, στις οποίες η σειρά προ−
τεραιότητας καθορίζεται με βάση το χρόνο άφιξης των 
οχημάτων στην αποβάθρα.

Η προαναφερόμενη απόφαση δεν θα δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά θα τοιχοκολ−
λείται στα Λιμενικά καταστήματα των οικείων Λιμενικών 
Αρχών».

Άρθρο 3
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Κανονισμού, 
παύει να εφαρμόζεται κάθε διάταξη ή ρύθμιση, που είναι 
αντίθετη με τις διατάξεις του.

Άρθρο 4
Κυρώσεις 

Οι παραβάτες του παρόντος Γενικού Κανονισμού Λι−
μένα, του οποίου η εκτέλεση ανατίθεται στα Λιμενικά 
όργανα, ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες ποινικές 
και αστικές ευθύνες, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, 
υπόκεινται και στις κυρώσεις του πρώτου εδαφίου, της 
παραγράφου 1 του άρθρου 157 του ν.δ. 187/1973, όπως 
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.

Πειραιάς, 27 Ιουνίου 2011

Ο Αρχηγός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΗΣ

Αντιναύαρχος ΛΣ

β) Η εφαρμογή του Κανονισμού αυτού αρχίζει ένα 
μήνα (01) μετά από την ημερομηνία δημοσίευσής του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 5 Ιουλίου 2011

ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02017360308110008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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