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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
15 Μαρτίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση απόφασης «Ιδιότητα Δασεργάτημέλους ΔΑ.Σ.Ε., Επιτροπή Βεβαίωσης Ιδιότητας
Δασεργάτη - μέλους Δ.Α.Σ.Ε..

2

Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού αεροδρομίου - πεδίου προσγείωσης ιδιοκτησίας Μοσχόνη Απόστολου στην Κωπαΐδα του
Νομού Βοιωτίας.

3

Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας Α’ Εξαμήνου 2019 υπαλλήλου που έχει μετακινηθεί στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα
Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής και δεν καλύπτει
οργανική θέση σε αυτό.

4

Απαγόρευση προσέγγισης-αγκυροβολίας πλωτών μέσων και λήψης θαλασσίου λουτρού στον
Όρμο «Ναυάγιο Ζακύνθου».

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
5

Διόρθωση σφάλματος στην περίληψη της
24/2016/29-10-2018 καταλογιστικής πράξης του
Προϊσταμένου του Α’ Τελωνείου Πειραιά που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5392/03-12-2018 (Τεύχος Β’).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 178186/535
(1)
Τροποποίηση απόφασης «Ιδιότητα Δασεργάτημέλους ΔΑ.Σ.Ε., Επιτροπή Βεβαίωσης Ιδιότητας
Δασεργάτη - μέλους Δ.Α.Σ.Ε..
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν.δ. 86/1969 (ΦΕΚ 7 Α’), όπως ισχύει.
2. Το π.δ. 126/1986 (ΦΕΚ 44 Α’), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4423/2016 (ΦΕΚ
182 Α’) «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύουν.
4. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».

Αρ. Φύλλου 907

5. Τις διατάξεις των περ. (στ) και (ζ), της παρ. 1 ,του
αρθρ. 2,του α.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179 Α’), όπως ισχύει.
6. Την Υ198/16-11-2016 (ΦΕΚ 3722 Β’) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη
Φάμελλο», όπως τροποποιήθηκε με την Υ72/21-09-2018
(ΦΕΚ 4201 Β’) απόφαση του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη
Φάμελλο».
7. Την. 43810/1218/5-6-1967 (ΦΕΚ 399 Β’) απόφαση
Υπουργού Εργασίας.
8. Την αριθμ. 115 Α22/403/17-6-87 εγκύκλιο του τ. ΙΚΑ.
9. Την αριθμ. 120 Α22/403/18-10-89 εγκύκλιο του τ. ΙΚΑ.
10. Την Φ10221/οικ.26816/929/2-12-2011 (ΦΕΚ 2778
Β’) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης Βαριές και ανθυγιεινές εργασίες.
11. Την εγκύκλιο 27 τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με αριθμ. Α32/1150/
20-3-2012 (ΑΔΑ:Β4454691ΩΓ-ΠΙΗ) «Κοινοποίηση νέου
Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων- Κ.Β.Α.Ε.».
12. Την αριθμ. ΓΕΝ Γ99/1/112/5-6-2012 τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
(ΑΔΑ:Β4ΛΨ4691ΩΓ9ΩΧ).
13. Το 147971/3141/28-11-2016 έγγραφο και οι σχετικές απαντήσεις των υπηρεσιών.
14. Το αριθμ. 367/8-2-2019 ενημερωτικό σημείωμα της
Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος.
15. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Στο τέλος της περίπτωσης 1.1. της παραγράφου 1 του
άρθρου 2 της 168596/1492/27-8-2018 (ΦΕΚ 3792 Β’)
απόφασης προστίθεται νέα περίπτωση 1.2., η δε υπάρχουσα περίπτωση 1.2. αναριθμείται σε 1.3.:
«1.2. Ο αριθμός και το είδος των καταβληθέντων ενσήμων προσδιορίζεται κατά περίπτωση ως εξής:
α. Από τα πενήντα (50) ένσημα του εδαφίου α. της
περίπτωσης 1.1. τουλάχιστον τα τριάντα (30) θα αφορούν σε ένσημα της ειδικότητας «24. Δασεργάτες
(απασχολούμενοι σε εργασίες υλοτόμησης, μετατόπισης και φόρτωσης δασικών προϊόντων) -Ρητινοσυλ-
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λέκτες» του Κεφαλαίου Β’ της Φ10221/οικ.26816/929/
2-12-2011 (ΦΕΚ 2778 Β’) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Βαριές και ανθυγιεινές
εργασίες.
β. Από τα εκατό πενήντα (150) ένσημα του εδαφίου β. της
περίπτωσης 1.1. τουλάχιστον τα ενενήντα (90) θα αφορούν
σε ένσημα της ειδικότητας «24. Δασεργάτες (απασχολούμενοι σε εργασίες υλοτόμησης, μετατόπισης και φόρτωσης
δασικών προϊόντων) - Ρητινοσυλλέκτες» του Κεφαλαίου Β’
της Φ10221/οικ.26816/929/2-12-2011 (ΦΕΚ 2778 Β’) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Βαριές και ανθυγιεινές εργασίες.
γ. Από τα διακόσια πενήντα (250) ένσημα του εδαφίου γ.
της περίπτωσης 1.1. τουλάχιστον τα εκατό πενήντα (150)
θα αφορούν σε ένσημα της ειδικότητας «24. Δασεργάτες
(απασχολούμενοι σε εργασίες υλοτόμησης, μετατόπισης
και φόρτωσης δασικών προϊόντων) - Ρητινοσυλλέκτες»
του Κεφαλαίου Β’ της Φ10221/οικ.26816/929/2-12-2011
(ΦΕΚ 2778 Β’) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης Βαριές και ανθυγιεινές εργασίες».
Κατά τα λοιπά ισχύει η 168596/1492/27-8-2018 (ΦΕΚ
3792 Β’) απόφαση.
Η ισχύς της απόφασης αυτής άρχεται από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2019
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ
Ι

Αριθμ. ΥΠΑ/Δ3/Α/4917/1276
(2)
Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού αεροδρομίου - πεδίου προσγείωσης ιδιοκτησίας Μοσχόνη Απόστολου στην Κωπαΐδα του
Νομού Βοιωτίας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν.δ. 714/1970 αρθρ. 11 εδάφ. στ (ΦΕΚ Α’
238/1970) «Περί ιδρύσεως ΔΕΜ και οργανώσεως ΥΠΑ»,
όπως τροποποιήθηκε με το ν. 1340/1983 αρ.2 ( ΦΕΚ Α’
35/1983).
β) Του ν. 3913/2011 (ΦΕΚ 18/Α’/17-2-2011) περί «Αναδιοργάνωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και
άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
γ) Του π.δ. 56/1989 (ΦΕΚ 28/Α’/01 -02-1989) «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
δ) Του ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α’/18-04-2013) περί «Διαμόρφωσης Φιλικού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύει.
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ε) Του ν. 4427/2016 (Α’ 188) «Σύσταση Αρχής Πολιτικής
Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας και άλλες διατάξεις».
στ) Του π.δ. 84/2018 (Α’ 156) «Οργάνωση της Αρχής
Πολιτικής Αεροπορίας» ιδίως το αρθρ. 43 παρ. 20 και του
π.δ. 85/2018 (Α’ 157) «Οργανισμός Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας».
2. Το άρθρ. 11 και 12 του π.δ. 158/2002 (ΦΕΚ 137/
Α’/2002) περί «Ίδρυσης, κατασκευής, εξοπλισμού, οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης
πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ.
348/2003 (ΦΕΚ 315/Α’/2003).
3. To DOC 8168 - OPS 611 Vol II του ICAO "Procedures
for air navigation services-aircraft operations".
4. Τα περιλαμβανόμενα στο Παράρτημα 14 της Σύμβασης του Σικάγο, όπως αυτό ενσωματώθηκε στην Ελληνική Έννομη Τάξη με την ΥΠΑ/Δ2/33387/10002/30-8-2007
(ΦΕΚ 1816/Β/2007) απόφαση Διοικητού ΥΠΑ «Υιοθέτηση
του Παραρτήματος (Annex) 14, Τόμος Ι, έκδοση 4η, τροποποίηση 7 του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας περί «αεροδρομίων-Σχεδιασμού και λειτουργιών
αεροδρομίου» το οποίο έχει εκδοθεί βάσει της Σύμβασης
του Σικάγου».
5. Την ΥΠΑ/Δ2/1614/514/14-1 -2008 απόφαση Διοικητή ΥΠΑ Παράρτημα (ANNEX) 2 της Σύμβασης του Σικάγο
"Κανόνες Αέρος (Rules of the Air)" που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ Β 87/2008.
6. Την ΥΠΑ/Δ3/Α/15828/3480/23-04-2003 απόφαση
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών περί "Άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού πεδίου προσγείωσης
στο Κωπαιδικό πεδίο του Νομού Βοιωτίας, ιδιοκτησίας
κου Μοσχόνη Απόστολου" που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
579/Β’/12-05-2003.
7. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΑ/Δ3/Α/725/30-01-2019 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας προς τον
Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.
8. Το γεγονός ότι η επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη του
αεροδρομίου δεν κατέστη εφικτή, καθώς τα δηλωμένα
στην Υπηρεσία στοιχεία επικοινωνίας δεν αντιστοιχούν
στον ιδιοκτήτη του πεδίου Μοσχόνη.
9. Το γεγονός ότι το εν λόγω πεδίο κατόπιν έρευνας εμφανίζεται ως ανενεργό και δεν χρησιμοποιείται πλέον ως
αεροδρόμιο, αλλά χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς
πέραν των αεροπορικών και το γεγονός ότι γνώμονας
της ΥΠΑ είναι η ασφάλεια πτήσεων και η αληθής πληροφόρηση των αεροναυτιλόμενων.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Ανακαλείται η Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας ιδιωτικού πεδίου προσγείωσης στο Κωπαιδικό πεδίο του
Νομού Βοιωτίας, ιδιοκτησίας κου Μοσχόνη Απόστολου,
δυνάμει του άρθρου 11 της ΥΠΑ/Δ3/Α/15828/3480/
23-04-2003 (ΦΕΚ 579/Β/12-05-2003) απόφασης του
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών με την οποία
εκδόθηκε η ανωτέρω Άδεια.
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2. Ο ιδιοκτήτης δύναται να χρησιμοποιήσει το χώρο
με οποιονδήποτε τρόπο.
3. Με την παρούσα, η ΥΠΑ/Δ3/Α/15828/3480/
23-04-2003 (ΦΕΚ 579/Β’/12-05-2003) απόφαση του
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καταργείται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αργυρούπολη, 19 Φεβρουαρίου 2019
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Ι

Αριθμ. 2824.23/14875/2019
(3)
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας Α’ Εξαμήνου 2019 υπαλλήλου που έχει μετακινηθεί στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής και δεν καλύπτει
οργανική θέση σε αυτό.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (176 Α’) «Διαχείριση
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
β) Το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
γ) Του π.δ. 13/2018 "Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου" (ΦΕΚ 26 Α’).
στ) Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α’ 114/22-09-2015) «Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής».
δ) Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α’/23-09-2015) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την 1000.0/35289/2015 (ΦΕΚ 2582/Β’/1-12-2015)
απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος
υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και
σε υπηρεσιακά όργανα του ΥΝΑΝΠ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την αριθμ. 2811.23/8958/2019 απόφαση Έγκρισης
δέσμευσης πίστωσης ΥΝΑΝΠ / ΓΔΟΥ (ΑΔΑ ΨΘ5Ξ4653ΠΩΨΟΥ).
4. Την ανάγκη εκτέλεσης υπερωριακής εργασίας για
την αντιμετώπιση έκτακτων, επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών από το Μόνιμο προσωπικό του ΥΝΑΝΠ
που έχει μετακινηθεί στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα
Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του ΥΝΑΝΠ.
5. Την με αριθμ. 2901.03/36500/17-05-2018 απόφαση
μετακίνησης μονίμου υπαλλήλου, αποφασίζουμε:
Την έγκριση πραγματοποίησης απογευματινής υπερωριακής εργασίας με αμοιβή από το μόνιμο προσωπικό
που έχει μετακινηθεί στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα
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Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου, για
το χρονικό διάστημα από δημοσιεύσεως της παρούσας
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως 30/06/2019, για
την αντιμετώπιση έκτακτων και επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών που προκύπτουν και δεν μπορούν να
αντιμετωπισθούν μέσα στο κανονικό ωράριο εργασίας.
Συγκεκριμένα για μία (01) υπάλληλο του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που έχει μετακινηθεί
στο ανωτέρω γραφείο εγκρίνονται έως εκατόν είκοσι
(120) απογευματινές ώρες κατά το Α’ εξάμηνο 2019.
2. Η υπερωριακή αποζημίωση θα καταβάλλεται μόνον
εφόσον η υπάλληλος απασχοληθεί υπερωριακά, πέραν
του υποχρεωτικού ωραρίου και για όσες ώρες απασχοληθεί στο πλαίσιο των εγκεκριμένων ωρών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα λάβει υπερωριακή αποζημίωση από
οποιαδήποτε άλλη πηγή.
3. Για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκληθεί
ύψους 700,00 ευρώ περίπου, υπάρχει πίστωση στον
Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έτους 2019 στον ΑΛΕ 2120201001 φορέα
1041-201-0000000, η οποία βεβαιώθηκε και καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της
ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ με α/α 15651.
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι
30-06-2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς 26 Φεβρουαρίου 2019
Ο Υπουργός
ΦΩΤΙΟΣ – ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 2131.13/808/2019
(4)
Απαγόρευση προσέγγισης-αγκυροβολίας πλωτών μέσων και λήψης θαλασσίου λουτρού στον
Όρμο «Ναυάγιο Ζακύνθου».
Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Έχοντας υπόψη:
α. Τα άρθρα 9, 14, 188, 295 και 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Ζακύνθου (ΦΕΚ 330/Β’/1978).
β. Τις διατάξεις του άρθρου 141 του ν.δ. 187/1973 περί
Κ.Δ.Ν.Δ. (ΦΕΚ 261/Α’/1973).
γ. Τις διατάξεις του ν. 4256/2014 (ΦΕΚ 92/Β’/1914)
όπως ισχύει.
δ. Την 2131.13/1189/16-18/05/2016 απόφαση Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1814/Β’/2016).
ε. Την 2131.13/3827/18-13/09/2018 απόφαση Υπηρεσίας.
στ. Το από 20-09-2018 έγγραφο Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
ζ. Την 2131.13/3973/18-22/09/2018 απόφαση Υπηρεσίας.
η. Το ΩΠ 301410/10-2018 Σήμα μας.
θ. Το αριθμ. 24319/31-10-2018 έγγραφο Δήμου Ζακύνθου.
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ι. Την 2131.13/4479/18-31/10/2018 απόφαση Υπηρεσίας.
ια. Το ΩΠ 191240/12-2018 Σήμα μας.
ιβ. Το αριθμ. 29507/20-12-2018 έγγραφο Δήμου Ζακύνθου.
ιγ. Την 2131.13/5047/18-21/12/2018 απόφαση Υπηρεσίας.
ιδ. Το αριθμ. 2131.13/560/19-01/02/2019 έγγραφο
Υπηρεσίας.
ιε. Το αριθμ. 2627/14-02-2019 έγγραφο Δήμου Ζακύνθου.
ιστ. Το αριθμ. 2131.13/729/19-18/02/2019 έγγραφο
Υπηρεσίας.
ιζ. Το αριθμ. 14387/20-02-2018 έγγραφο Κτηματικής
Υπηρεσίας Ζακύνθου.
ιη. Το αριθμ. 2131.13/806/19-25/02/2019 έγγραφο
Υπηρεσίας.
ιθ. Την εξακολουθούσα ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής
και τη διαφύλαξη της τάξης - ασφάλειας και κατ’ επέκταση του εν γένει δημοσίου συμφέροντος, συνεπεία των
φυσικών φαινομένων της 13ης Σεπτεμβρίου 2018 και εκ
της 26ης Οκτωβρίου 2018.
κ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
κα. Την ισχύουσα νομοθεσία, αποφασίζουμε:
1. Την απαγόρευση προσέγγισης-αγκυροβολίας κάθε
μηχανοκίνητου ή μη μηχανοκίνητου πλωτού μέσου,
καθώς και την απαγόρευση λήψης θαλάσσιου λουτρού
στον Όρμο «Ναυάγιο» Ζακύνθου, για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας και εωσότου
καθορισθούν-υλοποιηθούν θεσμικά αρμοδίως τα διαλαμβανόμενα στα (ιδ) και (ιζ) σχετικά και βεβαιωθεί
θεσμικά αρμοδίως η εξάλειψη του κινδύνου συνεπεία
των φυσικών φαινομένων (ιθ) σχετικού.
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2. Οι παραβάτες της εν λόγω απόφασης ανεξαρτήτως
συντρεχουσών ποινικών ή αστικών ευθυνών υπόκεινται
σε διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 157 του
ν.δ. 187/73 (ΦΕΚ 261/Α’/1973) όπως ισχύει.
3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται
κάθε άλλη απόφαση που έρχεται σε αντίθεση αυτής ή/
και που αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζονται από
αυτήν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ζάκυνθος, 25 Φεβρουαρίου 2019
Ο Λιμενάρχης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΟΥΤΗΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(5)
Στην περίληψη της 24/2016/29-10-2018 καταλογιστικής πράξης του Προϊσταμένου του Α’ Τελωνείου Πειραιά
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5392/03-12-2018 (Τεύχος
Β’) στη σελίδα 63932 στην Α’ στήλη στον τίτλο (3) διορθώνεται το εσφαλμένο: «Επιβολή πολλαπλών τελών
στον ABIAD HUSSAIN του AHMAD ALI για υπόθεση λαθρεμπορίας καπνικών», στο ορθό: «Επιβολή πολλαπλών
τελών στον NADEEM ZAHID του NAZIR AHMED για λαθρεμπορία καπνικών» και στην πρώτη γραμμή της πρώτης παραγράφου της εν λόγω δημοσίευσης διορθώνεται:
Το εσφαλμένο: «Με την 24/2016/24-10-2018 καταλογιστική πράξη»,
στο ορθό: «Με την 24/2016/29-10-2018 καταλογιστική
πράξη.........».
(Από το Α’ Τελωνείο Πειραιά)
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