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                 ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

             

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση δημοσίευσης Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων»
Σχετ.: α) Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27818/03-05-2020 Κ.Υ.Α. (Β’1648)
           β) Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27820/03-05-2020 Κ.Υ.Α. (Β’1649)
           γ) Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27822/03-05-2020 Κ.Υ.Α. (Β’1650)
           δ) Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27823/03-05-2020 Κ.Υ.Α. (Β’1651)
          ε) Αριθ. Πρωτ: 2131.1/20719/2020/30-3-2020 Δ/γη μας
           στ) Αριθ. Πρωτ: 2131.1/23125/2020/14-4-2020 Δ/γη μας

1. Σας γνωρίζονται τα ακόλουθα: 

α) στο ΦΕΚ Β΄ 1648 δημοσιεύτηκε η ανωτέρω (α) σχετική Κ.Υ.Α.,  με θέμα  «Επιβολή του μέτρου του εν

μέρει προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών στην Επικράτεια, πέραν των ορίων της οικείας

Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας, προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,

από τις 4.5.2020 και ώρα 06:00 έως τις 18.5.2020 και ώρα 06:00.»,

β) στο ΦΕΚ Β΄  1649 δημοσιεύτηκε  η ανωτέρω (β)  σχετική  Κ.Υ.Α.,  με  θέμα  «Επιβολή  του  μέτρου  του

προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με τα νησιά, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού  COVID-19,

από τις 4.5.2020 και ώρα 06:00 έως τις 18.5.2020 και ώρα 06:00.»,

γ) στο  ΦΕΚ  Β΄  1650  δημοσιεύτηκε  η  ανωτέρω  (γ)  σχετική  Κ.Υ.Α.,  με  θέμα  «Παράταση  ισχύος  του

προσωρινού  περιορισμού  του  κατάπλου  ιδιωτικών  πλοίων  (σκαφών)  αναψυχής  προερχόμενων  από  το

εξωτερικό, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, από τις 4.5.2020 και ώρα 06:00 έως και τις

18.5.2020 και ώρα 06:00.»,

δ) στο  ΦΕΚ Β΄  1651  δημοσιεύτηκε  η  ανωτέρω (δ)  σχετική  Κ.Υ.Α.,  με  θέμα  «Επιβολή  του  μέτρου  της

απαγόρευσης του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων

στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού  COVID-19, από τις 4.5.2020 και ώρα

06:00 έως και τις 18.5.2020 και ώρα 06:00.».

2. Επιπροσθέτως, σας γνωρίζεται ότι, κατόπιν δημοσίευσης της (α) σχετικής Κ.Υ.Α., η (στ) όμοια παύει να

ισχύει.  Ως  εκ  τούτου,  δραστηριότητες,  όπως  λήψη  θαλάσσιου  λουτρού-κολύμπι,  χρήση  ιδιωτικών  (μη

μηχανοκίνητων) θαλάσσιων μέσων αναψυχής, διενέργεια αλιείας από την στεριά, επιτρέπονται. Διευκρινίζεται
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ότι,  η χρήση μηχανοκίνητων θαλάσσιων μέσων αναψυχής,  ή αυτών που απαιτείται  η  χρήση μηχανοκίνητου

σκάφους, εξακολουθεί να απαγορεύεται, καθότι εμπίπτει στον περιορισμό της ανωτέρω (δ) σχετικής Κ.Υ.Α.

3.  Μεριμνήσατε για τον εφοδιασμό σας με τις  ανωτέρω Κ.Υ.Α.,  την ενημέρωση των Λιμενικών Αρχών

υπαγωγής σας και ανάλογη εφαρμογή.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
I. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Κ.Λ/Χ – Λ/Χ
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γρ. κ.κ. Υ.ΝΑ.Ν.Π.-Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.-Β ' Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.–Δ.Κ.Α' (υ.τ.α.)
2. Δ.ΕΛ.ΑΛ.-ΔΙ.Ν.Ε.ΘΑ.Τ.-Γρ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

                                     Ο Διευθυντής

Πλοίαρχος Λ.Σ. ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ  Χαράλαμπος

Χαράλαμπος
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