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ΘΕΜΑ: «Απάντηση της υπ' αριθ. πρωτ. 6103/19-4-2021 Ερώτησης Βουλευτών της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ ».

Σε απάντηση της εν θέματι Ερώτησης γνωρίζεται ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής εξετάζει τα ζητήματα διάρθρωσης των Λιμενικών Αρχών της χώρας με τρόπο συνολικό.
Η  υφιστάμενη   διάρθρωση,  σύμφωνα  με  το  π.δ.  81/2014  «Αναδιάρθρωση  Περιφερειακών
Διοικήσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και Λιμενικών Αρχών και
ρύθμιση  θεμάτων  στελέχωσης  αυτών»  (Α΄  125),  δομήθηκε  με  γνώμονα  τον  συνεκτικό
επιχειρησιακό σχεδιασμό και την αξιοποίηση των μετρήσιμων στοιχείων που διαθέτει το Αρχηγείο
του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για τις διαμορφούμενες συνθήκες σε τοπικό,
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

Για  τη  συνολική  αυτή  προσέγγιση  λαμβάνονται  υπόψη  αντικειμενικοί  παράγοντες.
Ενδεικτικά, αναφέρονται η εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων και του δημοσίου συμφέροντος,
ο  αριθμός  των  προσεγγίσεων  πλοίων  όλων  των  κατηγοριών,  ιδίως  σε  περιόδους  αυξημένης
κίνησης, οι αυξημένες τοπικές δραστηριότητες σε ετήσια και εποχική βάση (διακίνηση επιβατών,
φορτίων, αλιεία, τουρισμός), τα στατιστικά στοιχεία δραστηριότητας των Λιμενικών Αρχών κατά
τα τελευταία έτη, το επίπεδο παραβατικότητας/εγκληματικότητας σε τοπικό επίπεδο, η ύπαρξη
κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδομής, η απόσταση από ξηρά και θάλασσα μεταξύ των όμορων
Λιμενικών Αρχών και η ύπαρξη τυχόν συναρμόδιων φορέων και λοιπών τοπικών/περιφερειακών
Υπηρεσιών.

Όσον  αφορά  την  εξυπηρέτηση των  τοπικών  υπηρεσιακών  αναγκών  στην  περιοχή  του
Φαναρίου,  υφίσταται  Λιμενικό  Φυλάκιο  στεγασμένο  σε  κτίριο  πλησίον  του  λιμένα,  που
παραχωρήθηκε δωρεάν στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής το 2003. Από θέσεως
σε  ισχύ  του  π.δ.  41/2020  (Α΄89)  και  με  την  από  02-11-2020  διαταγή  σύστασης  Λιμενάρχη,
υπάγεται πλέον διοικητικά στο Λιμεναρχείο Πόρτο Λάγους, ενώ η χρονική διάρκεια λειτουργίας
του καθορίζεται  καθ’  όλη τη  διάρκεια  του έτους από 06:00  έως  22:00.  Στελεχώνεται  δε  από
τέσσερα (04) στελέχη.

Όσον  αφορά  την  εξυπηρέτηση των  τοπικών  υπηρεσιακών  αναγκών  στην  περιοχή  της
Μαρώνειας,  υφίσταται  Λιμενικό  Φυλάκιο  Μαρώνειας  στεγασμένο  σε  κτίριο  που  έχει
παραχωρηθεί  από  τον  Δήμο  Μαρώνειας-Σαπών.  Με  την  από  04-11-2016  διαταγή  σύστασης
Κεντρικού Λιμενάρχη υπάγεται  διοικητικά στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης,  ενώ η
χρονική διάρκεια λειτουργίας του είναι συνεχής. Στελεχώνεται δε από πέντε (05) στελέχη. 
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Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 46 του π.δ. 13/2018
(Α΄26), τα Λιμενικά Φυλάκια εξυπηρετούν σε τοπικό επίπεδο την άσκηση των αρμοδιοτήτων της
Λιμενικής Αρχής διοικητικής υπαγωγής τους, ενώ δύναται να  επανακαθορίζονται με ευέλικτη
διαδικασία τόσο η χρονική διάρκεια λειτουργίας τους όσο και τα θέματα των αρμοδιοτήτων τους,
εφόσον οι εκάστοτε τοπικές συνθήκες το απαιτούν.

Γενικότερα, τα θέματα ίδρυσης και υπαγωγής Λιμενικών Αρχών εξετάζονται από τη Γενική
Επιθεώρηση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες, κατόπιν συγκέντρωσης
και  επεξεργασίας  όλων των προαναφερθέντων στοιχείων για τη  δυνατότητα και  σκοπιμότητα
υλοποίησης  του  κάθε  αιτήματος.  Λαμβάνοντας  υπόψη  τις  ανάγκες  και  απαιτήσεις  όλων  των
Λιμενικών Αρχών της Επικράτειας, τα αναφερόμενα στοιχεία τίθενται ενώπιον του Συμβουλίου
Επιτελικού Σχεδιασμού προς έκδοση σχετικής γνωμοδότησης. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Πίνακας Κοινοποίησης
1. Βουλευτή κ. Δ. Χαρίτου
2. Βουλευτή κ. Τ. Αλεξιάδη
3. Βουλευτή κ. Σ. Βαρδάκη
4. Βουλευτή κ. Θ. Δρίτσα
5. Βουλευτή κα Ν. Κασιμάτη
6. Βουλευτή κα Χ. Καφαντάρη
7. Βουλευτή κ. Π. Κουρουμπλή
8. Βουλευτή κα Κ. Μάλαμα
9. Βουλευτή κ. Κ. Μάρκου
10. Βουλευτή κ. Α. Μιχαηλίδη
11. Βουλευτή κα Αικ. Νοτοπούλου
12. Βουλευτή κ. Σ. Παπαδόπουλο
13. Βουλευτή κα Π. Πούλου
14. Βουλευτή κ. Ι. Ραγκούση
15. Βουλευτή κ. Χ. Σπίρτζη

Εσωτερική Διανομή:
1. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. Υπουργού
2. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
3. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Β’ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
4. ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. ΓΕΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
5. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. ΔΚΑ΄- Γρ. κ. ΔΚΔ΄ 
6. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΑΠΘΑΣ-ΔΕΜ-ΔΕΠΙΧ-ΔΕΛΑΛ
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