
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ 
ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/330621/34313/2632/796 
   Χαρακτηρισμός ως ενάλιων ιστορικών τόπων πε-

ριοχών στις οποίες περιλαμβάνονται τα νεώτερα 

ναυάγια HMHS Britannic, S/S Burdigala και Πα-

τρίς, στη θαλάσσια περιοχή της νήσου Κέας, Δή-

μου Κέας, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α΄/7.8.2019) «Επιτελικό 

Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής 
Δημόσιας Διοίκησης».

β) Του ν. 2039/1992 (Α΄ 61) «Περί Κύρωσης της Σύμβα-
σης για την προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς 
της Ευρώπης».

γ) Του ν. 3028/2002 (Α΄ 153) «Για την προστασία των 
Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» 
ιδίως του άρθρου 6 παρ. 4.

δ) Του π.δ. 4/2018 (Α΄ 7) «Οργανισμός Υπουργείου Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού».

ε) Του άρθρου 1 του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύστα-
ση των Υπουργείων ...» σχετικά με τη σύσταση Υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

στ) Του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α’/9.7.2019) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

ζ) Του π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α’/17.07.2019) «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμμα-
τειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

η) Tης με αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΥΠΟΥΡΓΟΣ/397848/12/
22.07.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και 
της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για τον Δι-

ορισμό Μετακλητού Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού 
στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 485/ 
Υ.Ο.Δ.Δ./26.07.2019).

2. Την ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/ 14/3698/20.01.2004 
υπουργική απόφαση «Οργάνωση και λειτουργία των 
Συμβουλίων του ν. 3028/2002» (Β΄ 70).

3. Την ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/ 49610/28.11.90 (ΦΕΚ 743/
Β΄/29.11.1990) κοινή υπουργική απόφαση «Εξαίρεση 
από τον περιορισμό των τριών υπογραφών».

4. Τα με αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΕΑ/24773/14321/531/
27.01.2017 και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΕΑ/302977/217293/ 
4584/22-06-2018 έγγραφα της Εφορείας Εναλίων
Αρχαιοτήτων προς τη ΔΠΑΝΣΜ.

5. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας και Ανα-
στήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων και τα 
λοιπά στοιχεία του φακέλου.

6. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμ-
βουλίου Νεωτέρων Μνημείων, σύμφωνα με το αριθμ. 
19/06.06.2019 πρακτικό (θέμα 7ο), αποφασίζουμε:

Τον χαρακτηρισμό ως ενάλιων ιστορικών τόπων πε-
ριοχών στις οποίες περιλαμβάνονται τα νεώτερα ναυ-
άγια HMHS Britannic, S/S Burdigala και Πατρίς, στη 
θαλάσσια περιοχή της νήσου Κέας, Δήμου Κέας, Περι-
φέρειας Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 2, 15 
και 16 του ν. 3028/2002, για την αποτελεσματικότερη 
προστασία τους, καθόσον αποτελούν μνημεία (σύμφω-
να με την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/48604/
3385/05.09.2003 υπουργική απόφαση, ΦΕΚ 1701/Β΄/ 
19.11.2003), συνδεδεμένα με ιστορικά γεγονότα του 
Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και της νεώτερης ελληνικής 
ιστορίας και ειδικότερα:

Για το ναυάγιο HMHS Britannic, πολυγωνική γραμμή που 
διέρχεται από τα σημεία BR1, BR2, BR3, BR4, BR1, για το 
ναυάγιο S/S Burdigala BD1, BD2, BD3, BD4, BD1 και για το 
ναυάγιο Πατρίς Π1, Π2, Π3, Π4, Π1, σύμφωνα με το συνημ-
μένο τοπογραφικό διάγραμμα ΓΣΧ.1, σε κλίμακα 1:50.000.

Η παρούσα δεν αποτελεί αναγνώριση κυριότητας ή 
τίτλου ιδιοκτησίας.
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BR1 524268.6 4173194.4

BR2 524868.6 4173194.4

BR3 524868.6 4172594.4

BR4 524268.6 4172594.4

BD1 524840.6 4168940.3

BD2 525440.6 4168940.3

BD3 525440.6 4168340.3

BD4 524840.6 4168340.3

1 522753.8 4158988.2

2 523353.8 4158988.2

3 523353.8 4158388.2

4 522753.8 4158388.2

  

   "HMHS BRITANNIC"

:
           

"HMHS BRITANNIC"    :«BR1, BR2, BR3, BR4, BR1» 

:
           

"S/S BURDIGALA"    : «BD1, BD2, BD3, BD4, BD1» 

/  
       '87

            , 
               

   "HMHS BRITANNIC", "S/S BURDIGALA",   " ",    
        

:
           

" "    : « 1, 2, 3, 4, 1» 

   "S/S BURDIGALA"

/  
       '87

   " "

/  
       '87
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2019

Η Υπουργός
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ   
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*02042622011190004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,


