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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο απολογισμός του έργου της κυβέρνησης στα θέματα της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής 

Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων αφορά στην αντιμετώπιση προβλημάτων αλλά και στο 

σχεδιασμό για την αναμόρφωση του Λιμενικού Συστήματος στο σύνολο του. Επίσης αφορά στον 

τομέα του θαλάσσιου τουρισμού τόσο σε ότι αφορά στην κρουαζιέρα όσο και στο yachting.  
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1. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Οι παρεμβάσεις μας στο λιμενικό σύστημα της χώρας αφορούσαν τόσο στο θεσμικό πλαίσιο 

που αφορά στη διαχείριση στο σύνολο του λιμενικού συστήματος όσο και στις επιμέρους 

κατηγορίες λιμένων ανάλογα με τον φορέα διαχείρισης τους .  

2. ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Ειδικότερα:  

2.1.1. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΡΑΛ / ΔΑΛ) 

Μετά τη συμβιβαστική συμφωνία του Ιουλίου του 2015 μέσα από την οποία προέκυψε η 

υποχρέωση να συνεχιστούν οι ιδιωτικοποιήσεις που ξεκίνησαν από την προηγούμενη κυβέρνηση 

(ιδιωτικοποιήσεις ΟΛΠ και ΟΛΘ), έγινε επιτακτική η ανάγκη να ενισχυθεί ο έλεγχος και η δημόσια 

εποπτεία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης.  

Με τον Ν. 4389/2016 (Κεφάλαιο Ζ, Άρθρα 102-131) νομοθετήθηκε: 

• Η μετατροπή της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (ΡΑΛ) σε Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή. 

Υπενθυμίζεται ότι η ΡΑΛ είχε ιδρυθεί με τον Ν.4150/2013 και λειτουργούσε από τον 

Απρίλιο 2014 μέχρι τον Μάιο 2016 ως αυτοτελής και αυτόνομη υπηρεσία του 

Υπουργείου Ναυτιλίας. Επίσης η ΡΑΛ ενισχύθηκε σημαντικά με προσωπικό και 

αρμοδιότητες (… πόσες υποθέσεις έχει χειριστεί … ) 

• Η ίδρυση της Δημόσιας Αρχής Λιμένων (ΔΑΛ), ως αυτοτελούς και αυτόνομης 

υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας, με περιφερειακά γραφεία στον λιμένα 

Πειραιά (ΔΑΛ-Π) και στον λιμένα της Θεσσαλονίκης (ΔΑΛ-Θ), και κύρια ευθύνη την 

ανάληψη και άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων δημοσίου συμφέροντος που 

κατείχαν οι δύο αυτοί Οργανισμοί.  

Η δημιουργία της ΡΑΛ και της ΔΑΛ συμπλήρωσε και ενίσχυσε το σύστημα λιμενικής 

διακυβέρνησης, σε μια περίοδο που δημιουργούνται ιδιαίτερες προκλήσεις για το σύστημα, τόσο 

λόγω της αλλαγής των συνθηκών με την είσοδο ιδιωτών στα δύο μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας 

και της ανάγκης διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος και της παρακολούθησης της εφαρμογής 

των όρων και διατάξεων της σύμβασης παραχώρησης, όσο και λόγω των πιέσεων που 

δημιούργησε η υιοθέτηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοινών 

κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων, που αναφέρεται στα επόμενα.  

 

2.1.2. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ – ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ - 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Το λιμενικό σύστημα της χώρας σε ότι αφορά στην πλειοψηφία των φορέων διαχείρισης 

(Λιμενικά Ταμεία , Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία) αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα 

προκειμένου να ανταποκριθεί στο ρόλο του.   
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Η υποστελέχωση, η έλλειψη τεχνογνωσίας, η αδυναμία της αυτοδιοίκησης μέσω των 

μηχανισμών των Δήμων και των Περιφερειών να υποστηρίξουν τη λειτουργία των 

Λιμενικών Ταμείων οδηγούν σε αρνητικά φαινόμενα όπως είναι η αδυναμία αξιοποίησης 

κοινοτικών και εθνικών πόρων ακόμα και η αδυναμία είσπραξης των λιμενικών τελών. Η 

απόδοση στην αυτοδιοίκηση των λιμενικών ταμείων χωρίς σχέδιο και χωρίς τη δημιουργία 

των αναγκαίων εργαλείων υποστήριξης οδήγησε επίσης στη σημερινή κατάσταση. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι οι φορείς διαχείρισης λιμένων από 54 που ήταν το 2001 έφτασαν τους 

102 σήμερα κυρίως εξαιτίας των διασπάσεων που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 2010 - 

2013 

Βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης αποτέλεσε και αποτελεί η αναδιοργάνωση του 

εθνικού λιμενικού συστήματος, με σκοπό:  

 τη δημιουργία βιώσιμων, λειτουργικών και ικανών οντοτήτων λιμενικής οργάνωσης, 
με προοπτική ανάπτυξης, 

 τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα τους και την ουσιαστική συμμετοχή της 
αυτοδιοίκησης στη διαχείριση τους  

 την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διοίκησης των Φορέων Διοίκησης & 
Εκμετάλλευσης Λιμένων και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας 
εποπτείας, 

 τη βέλτιστη αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και πλεονεκτημάτων κάθε 
λιμένα 

 
Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το συναρμόδιο Υπουργείο 

Εσωτερικών κοινή επιτροπή για τη διαμόρφωση προτάσεων για την αναδιοργάνωση του 

Λιμενικού Συστήματος.   Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε διαβούλευση  με τους 

εμπλεκόμενους φορείς (Οργανισμούς Λιμένων ΑΕ, Λιμενικά Ταμεία, Δημοτικά Λιμενικά 

Ταμεία, Δήμους κ.α.) για την καταγραφή όλων των τάσεων καθώς και την υποβολή 

σχετικών προτάσεων στην ιεραρχία των δύο συναρμόδιων Υπουργείων.  

Στη βάση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης το ΥΝΑΝΠ προέβη στην ανάθεση μελέτης 

για την επιλογή της βέλτιστης λύσης αναφορικά με την αναδιοργάνωση του εθνικού 

λιμενικού συστήματο. ς, η οποία ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2018. Τα σενάρια που 

εξετάσθηκαν σε αυτό το πλαίσιο αφορούν σχήματα οργάνωσης του λιμενικού συστήματος 

της χώρας που θα ήταν δυνατό να αντιμετωπίσουν μια σειρά προβλημάτων και αδυναμιών 

του σημερινού συστήματος και να επιτρέψουν έναν περισσότερο συνεκτικό, 

ολοκληρωμένο και ορθολογικό σχεδιασμό. Η πρόταση για το σχέδιο της μελέτης 

παρουσιάζεται στο σκέλος του προγράμματος.  
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2.1.3. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ 

Κατά την τελευταία τετραετία έχουν αναληφθεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας μια σειρά 

σημαντικές πρωτοβουλίες και ενέργειες, για να αντιμετωπισθούν συγκεκριμένα ζητήματα 

που αφορούν την βελτίωση της οργάνωσης, λειτουργίας και ανάπτυξης των λιμένων και 

του εθνικού λιμενικού συστήματος, και να επιλυθούν χρόνια προβλήματα των λιμένων και 

της λιμενικής βιομηχανίας προκειμένου να δρομολογηθούν θετικές εξελίξεις, και να 

δημιουργηθούν προϋποθέσεις ανάπτυξης.  

Μεταξύ αυτών των πρωτοβουλιών συγκαταλέγεται και η επίλυση προβλημάτων των 

χρηστών και των Φορέων Διοίκησης & Εκμετάλλευσης  λιμένων με την ψήφιση του Νόμου 

4504/2017.  

Με τις θεσμικές παρεμβάσεις και νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής δημιουργήθηκε το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο για την 

επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων που απασχολούσαν επί δεκαετίες τους φορείς 

διαχείρισης  αλλά και τους χρήστες των λιμένων τα οποία αφορούν κυρίως την λειτουργία 

των λιμένων, την δραστηριότητα των φορέων διαχείρισής τους, την αποκατάσταση της 

νομιμότητας στις χερσαίες ζώνες αλλά και την απλοποίηση των διαδικασιών των 

παραχωρήσεων χώρων της χερσαίας ζώνης. Πιο συγκεκριμένα:  

 Με τις διατάξεις του νόμου 4504/2017 δρομολογήθηκε η αποκατάσταση της 

νομιμότητας στις χερσαίες ζώνες, τόσο σε επίπεδο νομιμοποίησης υφισταμένων 

λιμενικών εγκαταστάσεων και υποδομών που είχαν εκτελεστεί  από φορείς του 

Δημοσίου χωρίς άδεια η καθ’ υπέρβαση αυτής έως την 29η-04-2013,όσο και σε 

επίπεδο κατασκευών υφισταμένων εντός ΧΖΛ, για την εξυπηρέτηση της άσκησης  

δραστηριότητας επαγγελματιών.  Δόθηκε έτσι η δυνατότητα για την υπό 

προϋποθέσεις νομιμοποίηση υφισταμένων λιμενικών εγκαταστάσεων με απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα Λιμένων. 

 Επιπλέον με απόφαση του ΓΓΛΛΠΝΕ έχει προβλεφθεί η διαδικασία εκτέλεσης των 

αναγκαίων τεχνικών εργασιών συντήρησης και επισκευής των λιμενικών αυτών 

εγκαταστάσεων προς αποτροπή άμεσου κινδύνου. Με τη ρύθμιση αυτή, 

αποφεύγονται εξαιρετικά χρονοβόρες διαδικασίες, που είχαν φυσικό επακόλουθο την 

παρατεταμένη περίοδο μη χρησιμοποίησης των αναγκαίων λιμενικών εγκαταστάσεων.  

 Θεσπίσθηκε ακόμη διάταξη με βάση την οποία οι φορείς διαχείρισης Λιμένων που 

έχουν την υποχρέωση σύνταξης αναπτυξιακού προγράμματος και μελέτης διαχείρισης 

(MasterPlan), οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τη σύνταξή της, εντός δύο (2) ετών από 

της έναρξη ισχύος του νόμου αφού στόχος των νομοθετικών αυτών ρυθμίσεων είναι η 

αποκατάσταση της νομιμότητας σε εύλογο χρόνο και όχι η διαιώνιση της υφιστάμενης 

κατάστασης. 

 • Για την αποκατάσταση της νομιμότητας στις χερσαίες ζώνες σχετικά  με τις  

κατασκευές ( τέντες, σκίαστρα, πέργκολες) που υφίστανται για την εξυπηρέτηση της 

άσκησης της δραστηριότητας επαγγελματιών, εντός χώρων χερσαίας ζώνης, 
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προβλέπεται μεταβατικό στάδιο δύο ετών για την καθαίρεση των αυθαιρέτων 

κατασκευών και την αντικατάστασή τους με νέες, νόμιμες και ομοιόμορφες. 

Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της διετίας είναι δυνατή η παραχώρηση της χρήσης 

του χώρου. Δόθηκε με τον τρόπο αυτό η δυνατότητα στους επαγγελματίες να προβούν 

σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση νέων νόμιμων κατασκευών 

χωρίς να διακόψουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και στους φορείς 

διαχείρισης λιμένων να προβαίνουν στις αντίστοιχες παραχωρήσεις και να 

εισπράττουν το αντίστοιχο αντάλλαγμα. Με τον τρόπο αυτό αποκαθίσταται σταδιακά 

η νομιμότητα στις χερσαίες ζώνες λιμένα. Ηδη με απόφαση του ΓΓΛΛΠΝΕ  και στο 

πλαίσιο της σχετικής νομοθεσίας, εγκρίθηκαν μελέτες στεγάστρων που υπεβλήθησαν 

από τον ΟΛΝΕ, από το ΛΤ Χανίων και από τα ΔΛΤ Λουτρακίου, Ιου, Αντίκυρας, Πάτμου, 

Κατακόλου, Αλοννήσου, Αγ.Νικολάου, Θήρας, Νάξου και Λέρου. 

 Επιπλέον δόθηκε η δυνατότητα στα Λιμενικά και Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία να 

προβαίνουν σε εργασίες συντήρησης υπάρχοντος εξοπλισμού και στην αποκατάσταση 

φθορών και ζημιών μικρής κλίμακας σε υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις, με 

μόνη την απόφαση των Συμβουλίων Διοίκησής τους όταν ο προϋπολογισμός δαπάνης 

δημοπράτησή τους δεν υπερβαίνει το ποσόν των 20.000 ευρώ πλέον δαπάνης ΦΠΑ , 

και με απόφαση του ΓΓΛΛΠΝΕ όταν  το κόστος δημοπράτησής τους είναι άνω του 

ποσού των 20.000 ευρώ και μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι 

δόθηκε επίσης η δυνατότητα στους Οργανισμούς Λιμένων με μόνη την απόφαση της 

Διοίκησής τους να κάνουν έργα που ο προϋπολογισμός δαπάνης τους δεν υπερβαίνει 

το ποσόν των 500.000 ευρώ. Απλοποιείται και επιταχύνεται έτσι η διαδικασία για την 

εκτέλεση έργων συντήρησης και επισκευής προς όφελος των λιμανιών , ενώ δίνεται 

επίσης η δυνατότητα με απόφαση του ΓΓΛΛΠΝΕ να εκτελούνται και έργα για την 

εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας (ISPS). Σημειώνεται επίσης ότι για πρώτη φορά 

και με την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης καθορίστηκε τέλος που εισπράττουν 

τα Λιμενικά και Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία για την παροχή υπηρεσιών ενίσχυσης  της 

ασφάλειας πλοίων, λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων, με την είσπραξη του 

οποίου καλύπτουν βασικές λειτουργικές τους ανάγκες. 

 Με σχετική διάταξη εκσυγχρονίσθηκε επίσης το σύστημα για την είσπραξη κάθε 

είδους εσόδου των φορέων διαχείρισης λιμένων με την ενεργοποίηση τραπεζικών 

υπηρεσιών e-banking καθώς και με την  καταβολή οφειλών  μέσω POS η χρήση των 

οποίων γίνεται ατελώς.  

 Με διάταξη νόμου δόθηκε η δυνατότητα στα Λιμενικά και Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία 

και στους Δήμους που είναι φορείς εκμετάλλευσης τουριστικών λιμένων, να 

προσλαμβάνουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου(ΑΣΕΠ), ή να συνάπτουν συμβάσεις με ιδιώτες για την παροχή αυτών των 

υπηρεσιών, στην περίπτωση που το υπάρχον δεν επαρκεί, για την βεβαίωση και 

είσπραξη των δικαιωμάτων προσόρμισης, παραβολής και πρυμνοδέτησης καθώς και 

των ειδικών τελών ελλιμενισμού. 
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 Επίσης για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου συμφέροντος έχει προβλεφθεί η χωρίς 

αντάλλαγμα διάθεση από τον φορέα χώρων της ΧΖΛ σε Υπηρεσίες του Δημοσίου, για 

επιστημονικούς σκοπούς, για την όδευση καλωδίων ηλεκτροδότησης και επικοινωνίας 

και σωληνώσεων ύδρευσης . 

 Για πρώτη φορά, προβλέπεται και τακτοποιείται άμεσα η περίπτωση οιασδήποτε 

δωρεάς προς τους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, με έγκριση επί της 

αποδοχής αυτής από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Καλύπτεται 

έτσι σχετικό νομοθετικό κενό, καθώς η ισχύουσα νομοθεσία δεν καλύπτει περιπτώσεις 

που ιδιώτης προσφέρεται να αναλάβει την εκτέλεση κάποιου έργου στη Χερσαία Ζώνη 

Λιμένα, με δικά του έξοδα, και το έργο φυσικά θα παραμείνει στην αρμοδιότητα του 

φορέα διοίκησης λιμένα, εξυπηρετώντας το δημόσιο συμφέρον.( άρθρο 98) 

 Ρυθμίστηκε επίσης και το ζήτημα της τοποθέτησης και εκμετάλλευσης ναυδέτων για 

την πρόσδεση τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών σε οριοθετημένες περιοχές 

εντός θαλάσσιας ζώνης λιμένα, προκειμένου το αντάλλαγμα για τη χρήση τους να 

αποτελεί έσοδο των οικείων φορέων διαχείρισης και εκμετάλλευσης των λιμένων. Με 

την ρύθμιση αυτή λύνεται το πρόβλημα της πρόσδεσης τουριστικών σκαφών, όπου 

δεν υφίστανται χωροθετημένες τουριστικές μαρίνες ούτε άλλες λιμενικές 

εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού.  

 Επιπλέον με τον ίδιο νόμο δόθηκε η δυνατότητα στους Δήμους οι οποίοι δεν 

διαθέτουν Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο να γίνουν φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης 

αλιευτικών καταφυγίων, λιμενικών υποδομών και εγκαταστάσεων που δεν υπάγονται 

στην δικαιοδοσία κανενός άλλου φορέα, επιλύοντας έτσι το πρόβλημα της ύπαρξης 

<<ορφανών>> λιμανιών. 

 Θεσπίστηκαν ακόμη τα  Συμβούλια Χρηστών Λιμένων στους Οργανισμούς Λιμένων. 

Τα Συμβούλια αυτά θα λειτουργούν ως συμβουλευτικά όργανα της διοίκησης 

αναφορικά με θέματα βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών στους χρήστες των 

λιμένων  καθώς επίσης και σε θέματα ανάπτυξης των λιμένων.  

 Με το άρθρο 105 «Παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης 

αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου» του Ν. 4504/2017 επιτυγχάνεται το 

άνοιγμα της αγοράς κατά την παροχή των υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής αποβλήτων 

από πολλαπλούς παρόχους, και η ορθή περιβαλλοντική διαχείριση των αποβλήτων, 

όπως επίσης προβλέπονται οι απαραίτητοι μηχανισμοί και διαδικασίες σχετικά, με το 

πεδίο εφαρμογής του νόμου στους εικοσιπέντε (25) σημαντικότερους ελληνικούς 

λιμένες που συμμετέχουν στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών. 

 Τέλος με διάταξη του ίδιου νόμου αποδόθηκαν προς χρήση και εκμετάλλευση στους 

παραλιμένιους Δήμους του Πειραιά οι χώροι που εξαιρέθηκαν από την Σύμβαση 

Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ ΑΕ ώστε να χρησιμοποιούνται για 

πολιτισμό και αναψυχή από τους πολίτες ενώ έχει αποδοθεί στην τοπική 

αυτοδιοίκηση και το παραλιακό μέτωπο της Πάτρας και της Αλεξανδρούπολης.  

 Επιπλέον σε τελικό στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες για την απόδοση των χώρων που 

αποχαρακτηρίστηκαν από χερσαία ζώνη λιμένα, στην Καβάλα και την Κέρκυρα ενώ και 
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οι υπόλοιποι Οργανισμοί Λιμένα όπως της Ελευσίνας του Ηρακλείου της 

Ηγουμενίτσας του Βόλου του Λαυρίου και της Ραφήνας έχουν προχωρήσει τις 

διαδικασίες για τον αποχαρακτηρισμό των χώρων που θα αποδοθούν στην τοπική 

αυτοδιοίκηση. Υλοποιείται έτσι ο σχεδιασμός της Κυβέρνησης να παραχωρηθούν 

στους Δήμους οι περιοχές που δεν χρησιμοποιούνται για λιμενική δραστηριότητα 

ώστε να χρησιμοποιηθούν από τους πολίτες ως χώροι πολιτισμού και αναψυχής. 

 

3. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 

3.1.1. ΟΛΠ / ΟΛΘ 

Η ιδιωτικοποίηση των Οργανισμών Λιμένα Πειραιά και Θεσσαλονίκης με την μέθοδο της 

πώλησης μετοχών του Φορέα Διαχείρισης, ξεκίνησε από την προηγούμενη κυβέρνηση σε 

αντίθεση με την σχεδόν γενικά (με ελάχιστες εξαιρέσεις) εφαρμοζόμενη στην Ευρώπη 

μέθοδο των υποπαραχωρήσεων συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Παρόλο ότι η 

διαδικασία ήταν σε εξέλιξη, τα συναρμόδια Υπουργεία ΝΑΝΠ και Οικονομικών πέτυχαν με 

καίριες παρεμβάσεις:  

 Τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων με τη διατήρηση των κανονισμών 

προσωπικού και εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας, τη δυνατότητα μετάταξης 

των εργαζομένων σε φορείς του δημόσιου τομέα, την ένταξη στα βαρέα και 

ανθυγιεινά των εργαζομένων στην ΣΕΠ, την πληρωμή των οφειλομένων στους 

ναυτικούς και τους Διοικητικούς υπαλλήλους της  Ναυτιλιακής Εταιρείας Λέσβου 

(NEL) καθώς και την επιβολή της απαγόρευσης απόπλου σε περίπτωση που η 

πλοιοκτησία δεν έχει εξοφλήσει πριν την έναρξη κάθε δρομολογιακής περιόδου τους 

μισθούς και τα επιδόματα του πληρώματος  και τις αναλογούσες εισφορές η οποία 

απαγόρευση αίρεται μόνον εφόσον εξοφληθούν τα οφειλόμενα.  

 Την πραγματοποίηση επενδύσεων που θα δώσουν πραγματική αναπτυξιακή 

δυναμική όχι μόνο στα δύο λιμάνια αλλά και στην οικονομία σε  τοπικό, 

περιφερειακό και εθνικό επίπεδο 

 Την εξασφάλιση όχι μόνο της αδιάλειπτης λειτουργίας των λιμανιών αλλά και της 

ανάπτυξης τους μέσω της διασφάλισης ελάχιστων επίπεδων διακίνησης 

εμπορευμάτων 

 Την συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που 

συνδέονται με τη λιμενική λειτουργία και χρησιμοποιούν τις λιμενικές υποδομές. 

 Την εξαίρεση από τις συμβάσεις παραχώρησης πολλών  χώρων της χερσαίας ζώνης 

που αποδόθηκαν στην αυτοδιοίκηση και σε φορείς του δημοσίου(πχ περιοχή των 

Λιπασμάτων στη Δραπετσώνα, των εξαιρούμενων χώρων από την ΣΠ στους 

παραλιμένιους Δήμους του Πειραιά, πρώτος προβλήτας στο λιμάνι της  

Θεσσαλονίκης,) 
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Η διαπραγμάτευση για τη διαμόρφωση των συμβάσεων παραχώρησης μέσα στα 

ασφυκτικά πλαίσια των αξιολογήσεων απέδωσαν καρπούς, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στη 

συμπερίληψη διατάξεων για τις οποίες υπήρξαν τόσο από την αξιωματική αντιπολίτευση 

όσο και από μερίδα των ΜΜΕ ισχυρές αντιδράσεις.  

Για παράδειγμα τόσο για την απόδοση στην αυτοδιοίκηση του χώρου στην περιοχή των 

Λιπασμάτων στη Δραπετσώνα για την οποία προέβλεπαν ότι θα μετατραπεί σε 

σκουπιδότοπο, όσο και για την απόδοση του προβλήτα Ι στο λαό της Θεσσαλονίκης για την 

οποία προβλεπόταν ότι θα αποτελούσε την αιτία για την αποτυχία της παραχώρησης 

διαψεύστηκαν. 

Οι αντιδράσεις ήταν επίσης ισχυρές και για τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων 

στον ΟΛΠ και για την απαίτηση της κυβέρνησης να πραγματοποιηθούν μεγάλες 

επενδύσεις ύψους 180 εκ. ευρώ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, κυρίως για την υλοποίηση 

του έργου της επέκτασης του πρώτου προβλήτα. Οι φωνές που προέβλεπαν αποτυχία της 

διαδικασίας παραχώρησης επίσης διαψεύστηκαν.   

 

3.1.2. MASTER PLAN & ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΑ 

Αναφορικά με το Master Plan του ΟΛΠ, η Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων 

αφού απαίτησε από τον ΟΛΠ την κατάθεση ολοκληρωμένης πρότασης η οποία να είναι 

σύμφωνη με τη σύμβαση παραχώρησης καθώς και την επαρκή διαβούλευση με όλους 

τους εμπλεκόμενους φορείς, αξιολόγησε το Master Plan του ΟΛΠ. 

Ειδικότερα:  

1. η ΕΣΑΛ ενέκρινε ομόφωνα τις 11 κατηγορίες επενδύσεων που ορίζονται από τη 

Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ ως υποχρεωτικές 

(ύψους 293 εκατ.). Σε ότι αφορά στις πρόσθετες επενδύσεις , δηλαδή στις 

επενδύσεις που δεν προβλέπονται στη Σύμβαση Παραχώρησης.   

2. Η ΕΣΑΛ ενέκρινε την Κατασκευή Επιβατικού Σταθμού Κρουαζιέρας  μόνο κατά 

το σκέλος που αφορά αμιγώς στον Επιβατικό Σταθμό ενώ απέρριψε την 

προτεινόμενη επένδυση του Κέντρου Αναψυχής που περιλαμβάνει μη λιμενικές 

εμπορικές χρήσεις (Mall, κινηματογράφοι κ.α.) . Η κατασκευή του Mall πέρα 

από τα νομικά προβλήματα που εμφάνιζε η πρόταση συναντούσε την 

αντίδραση σύσσωμων των εκπροσώπων της Πειραϊκής κοινωνίας (Δήμος, 

Εμπορικός Σύλλογος, Επιμελητήρια, δημοτικές παρατάξεις κλπ) 

3. Η ΕΣΑΛ αποδέχτηκε τις εξής Πρόσθετες Επενδύσεις:  

3.1 Κατασκευή Νέας Αποθήκης στην περιοχή πρώην ΟΔΔΥ (ΠΕ01) λαμβάνοντας 

υπόψη σχετικό έγγραφο του Υπ. Υποδομών – Μεταφορών,  
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3.2 Κατασκευή Πενταώροφου Κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων στην περιοχή Γ2 

(ΠΕ02) εφόσον υπήρξαν αποσαφηνίσεις και με τις προϋποθέσεις που τέθηκαν στην 

προηγούμενη συνεδρίαση,  

3.3 Προμήθεια Οικολογικών Λεωφορείων (Eco Buses - ΠΕ03),  

3.4 Κατασκευή Επιβατικού Σταθμού Κρουαζιέρας (ΠΕ04), (Σημειώνεται ότι η Ε.Σ.Α.Λ. 

είχε απορρίψει την κατασκευή και λειτουργία MALL στο νέο Προβλήτα Κρουαζιέρας) 

3.5 Αναδιαμόρφωση κτιρίου Παγόδας σε ξενοδοχείο 5* και συνεδριακό κέντρο (ΠΕ05) 

σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που τέθηκαν στην Απόφαση του ΥΠΠΟΑ,  

3.6 Αναδιαμόρφωση δύο αποθηκών σε 4* & 5* ξενοδοχεία (ΠΕ06) σύμφωνα με τους 

όρους και προϋποθέσεις που τέθηκαν στην Απόφαση του ΥΠΠΟΑ,  

3.7 Κατασκευή 5* ξενοδοχείου στο Πόρτο Λεόνε (ΠΕ09) σύμφωνα με τους όρους και 

προϋποθέσεις που τέθηκαν στην Απόφαση του ΥΠΠΟΑ,   

4. Η ΕΣΑΛ δεν αποδέχτηκε την Πρόσθετη Επένδυση που αφορά στην 

Κατασκευή ναυπηγοεπισκευής για Mega Yachts στην περιοχή Γ1 (ΠΕ08) 

καθώς και την χρήση «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ» στις ζώνες ΣΤ’ και ΙΒ’. 

5. Επί πλέον, η Ε.Σ.Α.Λ. πρότεινε την μετατροπή της υφιστάμενης 

αποθήκης ΣΙΛΟ σε Δημόσιο Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων στο 

πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος της Πολιτιστικής Ακτής Πειραιά, 

πρόταση με την οποία συμφωνεί και η ΟΛΠ ΑΕ όπως δήλωσε με επιστολή 

του προς την Γεν. Γραμματεία ΛΛΠΝΕ ο Δ/νων Σύμβουλος της ΟΛΠ ΑΕ.  

 

Επίσης έχει γίνει σαφές ότι περιβαλλοντικά και κυκλοφοριακά ζητήματα θα 

εξεταστούν στο πλαίσιο της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(ΣΜΠΕ) και των επί μέρους Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). 

 

Σημειώνεται ότι εγκρίθηκε το Master Plan και το Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένα Θεσσαλονίκης 

που συνιστούσε απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσουν οι επενδύσεις.    

 

Εγκρίθηκαν επίσης στα πλαίσια της ΕΣΑΛ σημαντικά έργα τα οποία θα δώσουν 

αναπτυξιακή προοπτική σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο όπως είναι η έγκριση των 

τροποποιήσεων των Master Plan σε Πάτρα, Ηγουμενίτσα για τη δυνατότητα εγκατάστασης 

μονάδων για τη χρήση υγροποιημένου αερίου (LNG), χωροταξικές – πολεοδομικές 

ρυθμίσεις στο λιμάνι του Ηρακλείου, το Master Plan του λιμένα Σπετσών που άνοιξε το 
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δρόμο για τη διάσωση των παραδοσιακών καρνάγιων, ο προβλήτας κρουαζιέρας στο 

λιμάνι της Ζακύνθου και άλλα πολλά έργα σε όλη τη χώρα.  

 

3.1.3. 10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΙΜΕΝΟΣ 

Πλαίσιο Αξιοποίησης 

Μετά την ιδιωτικοποίηση των ΟΛΠ και ΟΛΘ με την μέθοδο της πώλησης μετοχών, η 

ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας αντέτεινε στον προγραμματισμό της προηγούμενης 

κυβέρνησης και στις προθέσεις των θεσμών για ιδιωτικοποίηση των 10 περιφερειακών 

λιμένων την περαιτέρω αξιοποίηση τους (που παραμένουν υπό τον έλεγχο του Δημοσίου 

μέσω ΤΑΙΠΕΔ) με την μέθοδο των Συμπράξεων Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα, δηλαδή, την 

υποπαραχώρηση συγκεκριμένων λιμενικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών σε 

εξειδικευμένους ιδιώτες επενδυτές που θα επιλεγούν με διεθνείς διαγωνιστικές 

διαδικασίες.  

Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται στο 80% των λιμένων της Ευρώπης (μόνο 4% είναι ιδιωτικά) 

και εμφανίζει σημαντικά πλεονεκτήματα τόσο για τη διασφάλιση του δημόσιου 

συμφέροντος και για το δημόσιο έλεγχο όσο και για την προσέλκυση επενδύσεων. Οι 

μετοχές των λιμένων παραμένουν στο δημόσιο ενώ δίνεται η δυνατότητα να 

πραγματοποιηθούν ιδιωτικές επενδύσεις σε χώρους στους οποίους δεν μπορούν να το 

κάνουν οι Οργανισμοί Λιμένα. Επίσης επιτρέπει τη δραστηριοποίηση επιχειρήσεων που 

διαθέτουν σημαντική γνώση και εμπειρία και πρόθεση να διαθέσουν κεφάλαια σε 

συγκεκριμένη δραστηριότητα (πχ μαρίνες, εμπορευματικούς σταθμούς κλπ).  

Η διαδικασία αυτή θεσμοθετήθηκε και με τον ν.4597/2019 με τον οποίο επίσης: (α) 

κυρώθηκαν οι υφιστάμενες Συμβάσεις Παραχώρησης μεταξύ κάθε Οργανισμού Λιμένος 

και του Ελληνικού Δημοσίου, (β) εξασφαλίστηκε η οικονομική βιωσιμότητα του κάθε 

Οργανισμού μετά την υποπαραχώρηση με την πρόβλεψη επιβολής αντισταθμιστικού 

τέλους στον υπό-παραχωρησιούχο υπέρ του οικείου Οργανισμού Λιμένος  με μέγιστο 

ύψος πέντε τοις εκατό (5%) επί των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του και δυνατότητα 

υπέρβασης του μέγιστου αυτού ύψους σε περίπτωση που  με αντικειμενικό τρόπο 

τεκμηριώνεται ότι, σε διαφορετική περίπτωση, διακυβεύεται η βιωσιμότητα του οικείου 

Οργανισμού Λιμένος γ) δόθηκε η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων έργου μεταξύ 

Οργανισμού Λιμένος και υποπαραχωρησιούχων επενδυτών. 

Ακόμη για πρώτη φορά με το νόμο 4597/2017 θεσπίσθηκε η καταβολή από το Ελληνικό 

Δημόσιο έκτακτου αντισταθμιστικού τέλους προς τους Δήμους, ποσοστού 3,5% που 

εισέπραξε από τους οικείους Οργανισμούς Λιμένων επί του συνόλου των ενοποιημένων 

ετησίων εσόδων τους.   
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3.1.4. ΘΕΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ 

Ο.Λ. ΑΕ 

Οι Οργανισμοί Λιμένα ΑΕ, υπό τις νέες διοικήσεις που ανέλαβαν από το Φθινόπωρο του 

2015 και μετά, παρουσιάζουν πολύ σημαντικά εμπορικά και οικονομικά αποτελέσματα. 

Αυτό συνιστά ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία στο ασφυκτικό πλαίσιο λειτουργίας και 

ανάπτυξής τους, που περιόριζε τις προσλήψεις, ενώ επιβάλλει και περιορισμούς στις 

δαπάνες, συνεπώς επιβάλλει επίσης περιορισμούς στην ελευθερία κινήσεων και τις 

επιχειρηματικές τους αποφάσεις, όπως άλλωστε επηρεάζει τις επιδόσεις και την 

ανταγωνιστικότητά τους. Τα θετικά αποτελέσματα προκύπτουν από τον εξορθολογισμό και 

τις μειώσεις δαπανών, τις ορθές επιλογές, το σωστό προγραμματισμό και την καλή 

υλοποίηση των στόχων, την αύξηση της κίνησης και τη συνακόλουθη αύξηση κερδών. Σε 

μεγάλο βαθμό όμως, οφείλονται στη φιλοσοφία και την κουλτούρα των νέων διοικήσεων, 

όπως και στην ικανότητά τους να διοικήσουν αποτελεσματικά τους Οργανισμούς ευθύνης 

τους.  

Η κυβέρνηση προχώρησε σε διαγωνισμό και στην πρόσληψη υπαλλήλων για την κάλυψη 

των κενών οργανικών θέσεων στα λιμάνια.  
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4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

4.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ  

Η Γεν. Γραμματεία ΛΛΠΝΕ και το ΥΝΑΝΠ από το 2015 μέχρι και σήμερα έχουν κατορθώσει 

να ενισχύσουν σημαντικά τη χρηματοδότηση έργων μικρής κλίμακας από το Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων και ιδιαίτερα κατά το έτος 2018 το ποσό που διατέθηκε 

τριπλασιάστηκε σε σχέση με τα προηγούμενα έτη καλύπτοντας το σύνολο σχεδόν των 

αιτημάτων των φορέων διαχείρισης τα οποία ήταν σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 

έθετε το πρόγραμμα και το Υπουργείο. 

Συνοπτικά τα αποτελέσματα: 

ΕΤΟΣ ΑΡ. ΦΟΡΕΩΝ ΑΡ. ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

2015 27 70 6.073.311 

2016 26 71 5.744.683 

2017 36 56 4.800.00 

2018 51 144 18.157.168 

 
Δεδομένου ότι οι ανάγκες είναι τεράστιες και βρίσκονται σε πλήρη αναντιστοιχία με τους 

διαθέσιμους δημόσιους πόρους, το Υπουργείο επιδιώκει, ενθαρρύνει και υποστηρίζει την 

ένταξη λιμενικών έργων μεγάλης, μεσαίας και μικρής κλίμακας σε συγχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα, σε συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο για τη χρηματοδότηση Υπουργείο 

Οικονομίας & Ανάπτυξης. 

 

4.2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

 Από την Δ/νση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών (ΔΙΛΙΚΥΠ) της ΓΓΛΛΠΝΕ 

καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια για την συντήρηση και αναβάθμιση των 

υφιστάμενων κτιρίων στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του ΥΝΑΝΠ και του 

Ελληνικού Λιμενικού Σώματος. Έχει ήδη ολοκληρωθεί σημαντικός αριθμός έργων 

και έχουν εκπονηθεί οι απαραίτητες τεχνικές μελέτες για την αναβάθμιση 

υφιστάμενων ή την κατασκευή νέων κτιριακών υποδομών οι οποίες στεγάζουν 

Λιμενικές Αρχές, Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, Ειδικές Μονάδες Λ.Σ. κ.α.  

 Προκειμένου να συγκεντρωθούν σε ένα κτίριο όλες οι υπηρεσίες του Υπ. Ναυτιλίας 

& Νησιωτικής Πολιτικής οι οποίες σήμερα στεγάζονται εκτός του κεντρικού κτιρίου 

σε διάφορα κτίρια στο κέντρο του Πειραιά, το Υπουργείο προέβη σε διακήρυξη 

δημοπρασίας μίσθωσης κτιρίου. Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να 

έχει ολοκληρωθεί εντός του 2019. 

 Είναι διαπιστωμένη η ανεπάρκεια πολλών κτιρίων στα οποία στεγάζονται 

Περιφερειακές Λιμενικές Αρχές. Η Δ/νση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών της 
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ΓΓΛΛΠΝΕ έχει μελετήσει την υφιστάμενη κατάσταση και έχει καταλήξει στο 

συμπέρασμα ότι απαιτείται η ανέγερση 40 περίπου λιμενικών καταστημάτων σε 

όλη την επικράτεια. Με γνώμονα το δημοσιονομικό όφελος αλλά και την δυσκολία 

εξεύρεσης κατάλληλων κτιρίων στην περιφέρεια, η ΔΙΛΙΚΥΠ διερευνά σε 

συνεργασία με τους Φορείς Διοίκησης και Εκμετάλλευσης την χρηματοδότηση της 

ανέγερσης μέσω Συμπράξεων Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) 

 

4.3.  ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (EUSAIR, CEF) 

Το Υπουργείο και η ΓΓΛΛΠΝΕ έχουν συμβάλει στην έγκριση έργων που εντάσσονται στο 

πλαίσιο του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών και, συγκεκριμένα, έργων Θαλασσίων 

Διαδρόμων (MoS), που χρηματοδοτούνται από την EE μέσω του Innovation and Networks 

Executive Agency (INEA). Μια σειρά αξιόλογων και καινοτόμων έργων σε διάφορα 

αντικείμενα έχουν ολοκληρωθεί, ενώ άλλα βρίσκονται σε εξέλιξη.  

 Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του έργου Poseidon Med II, που με την 

ολοκλήρωση του θα έχει συμβάλει σημαντικά στην εισαγωγή του υγροποιημένου 

φυσικού αερίου (LNG) στη ναυτιλία και στη δημιουργία των σχετικών υποδομών 

στους λιμένες. Αντίστοιχα αναφέρεται το έργο ELEMED (Electrification in the Eastern 

Mediterranean), που  προωθεί την χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας στη ναυτιλία, 

αποσκοπώντας να μειώσει σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ναυτιλίας 

στην Ανατολική Μεσόγειο. Το πρόγραμμα υλοποιεί μελέτες για την εγκατάσταση 

υποδομών ηλεκτροδότησης ελλιμενισμένων πλοίων, μέσω του συστήματος «cold 

ironing» σε τρεις χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Σλοβενία) και σε τέσσερα λιμάνια κατά 

μήκος του Νότιο-Ανατολικού θαλάσσιου διαδρόμου (Κόπερ, Κυλλήνη, Πειραιάς, 

Λεμεσός), προκειμένου να περιοριστεί δραστικά ο θόρυβος και οι αέριοι ρύποι, 

ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές πλησίον των λιμένων, ενώ προβλέπει την 

εγκατάσταση της πρώτης υποδομής ηλεκτροδότησης πλοίων στην Ανατολική 

Μεσόγειο, στο λιμένα της Κυλλήνης. 

 Εξάλλου, στο πλαίσιο των έργων Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, το Υπουργείο, 

μέσω της ΓΓΛΛΠΝΕ διεκδίκησε και εν συνεχεία υλοποίησε έργο Τεχνικής Βοήθειας 

της Διευκόλυνσης για τη Σύνδεση της Ευρώπης (Connecting Europe Facility – CEF) για 

την προετοιμασία του σχεδιασμού και της εγκατάστασης Port Community System 

(PCS) σε τρεις (3) ελληνικούς λιμένες του Κεντρικού Διευρωπαϊκού Δικτύου 

Μεταφορών, Ηγουμενίτσα, Ηράκλειο και Πάτρα, διαμορφώνοντας προϋποθέσεις για 

ένα σημαντικό βήμα στην οργάνωση και λειτουργία της λιμενικής κοινότητας σε 

αυτούς. (EUSAIR) 

 Ο Οργανισμός Λιμένα Ηγουμενίτσας (ΟΛΗγ), η Περιφέρεια Ηπείρου και το 

Βιομηχανικό Πάρκο Θεσπρωτίας συμμετέχουν στο πρόγραμμα ADRIATIC MOS 

UPGRADED SERVICES -ADRI UP. Το πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχουν και 4 

ιταλικοί λιμένες, χρηματοδοτείται από το Connecting Europe Facility της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης και στοχεύει στην ανάπτυξη του Θαλάσσιου Διαδρόμου (MOS) της 

Ανατολικής Μεσογείου μέσω της αναβάθμισης των υποδομών και ανωδομών 

σχετικών με την εφοδιαστική αλυσίδα στους Λιμένες Ηγουμενίτσας, Τεργέστης, 

Ανκόνα και Φερνέττι.  

 Επίσης, στο πλαίσιο της Στρατηγικής της ΕΕ για την Μακρο-περιφέρεια Αδριατικής – 

Ιονίου (EUSAIR), η Δ/νση Λιμενικής Πολιτικής (ΔΛΠ) της ΓΓΛΛΠΝΕ έχει υποβάλει 7 

έργα και μελέτες προτεραιότητας (labelled projects) ελληνικού ενδιαφέροντος και 

σημαντικής αξίας για τους λιμένες της χώρας, τις θαλάσσιες και συνδυασμένες 

μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα. Επί πλέον, η Ελληνική πλευρά, σε 

συνεννόηση και συνεργασία με τους Ιταλούς και Σέρβους συντονιστές του Πυλώνα 2 

προωθεί την εκπόνηση ενός Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για τις Μεταφορές 

στην Μακρο-περιφέρεια. 

 

4.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ – ΥΠ. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Δεδομένου ότι το 2021 αρχίζει η νέα προγραμματική περίοδος ΕΣΠΑ 2021 – 2027, για την 

χρηματοδότηση, κρίθηκε σκόπιμο να ξεκινήσει ο σχεδιασμός και η μελέτη έργων για την 

υλοποίηση των οποίων θα απαιτηθεί χρηματοδότηση από την ΕΕ. Σε συνεργασία με το Υπ. 

Ανάπτυξης, το ΥΝΑΝΠ ζήτησε από τους Φορείς Διαχείρισης να υποβάλουν σχετικές 

προτάσεις για τις εξής κατηγορίες μελετών: 

i. Μελέτες για την κατάρτιση Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης 

(Master Plan) 

ii. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για έργα που προγραμματίζονται 

iii. Μελέτες για την εκτέλεση λιμενικών έργων. 

Συνολικά 66 προτάσεις προωθήθηκαν στο Υπ. Ανάπτυξης για τα περαιτέρω.  

4.5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  

Σχεδιάστηκε και εκδόθηκε πρόσκληση στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του 

Υπ. Εσωτερικών, για τη χρηματοδότηση των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων για τη σύνταξη/ 

επικαιροποίηση τεχνικών μελετών, μελετών στρατηγικού σχεδιασμού και την παροχή 

υπηρεσιών για την επέκταση , βελτίωση και συντήρηση των λιμενικών υποδομών 

αρμοδιότητας τους.  Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 20 εκ. Ευρώ 

και υλοποιείται έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020. 
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5. ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

6. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΟΗΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Η Πλοηγική Υπηρεσία είναι δημόσια υπηρεσία, με σημαντικά οικονομικά πλεονάσματα, η 

οποία εξυπηρετεί ιδιαίτερα κρουαζιερόπλοια και φορτηγά πλοία τα οποία καταπλέουν / 

αποπλέουν στους ελληνικούς λιμένες.  

Στόχος του Υπουργείου ΝΑΝΠ είναι να παραμείνει η Πλοηγική Υπηρεσία υπό δημόσιο 

έλεγχο, (όπως συμβαίνει με διάφορα μοντέλα σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες) 

παρόλες τις έξωθεν πιέσεις ιδιαίτερα μετά την ιδιωτικοποίηση των δύο μεγαλύτερων 

ελληνικών λιμένων: ΟΛΠ και ΟΛΘ.  

Γιαυτό η ΓΓΛΛΠΝΕ έχει ήδη ξεκινήσει προσπάθεια εκσυγχρονισμού των μέσων και 

αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών με βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο 

χρονικό ορίζοντα.  

Συγκεκριμένα, το 2017:  

(α) ολοκληρώθηκε η προμήθεια και εγκατάσταση 10 νέων μηχανών σε 5 πλοηγίδες ,  

(β) αυξήθηκαν (με τον ν.4504/2017) οι οργανικές θέσεις που είχαν καταργηθεί από τις 

προηγούμενες κυβερνήσεις, ολοκληρώθηκε η σχετική διαγωνιστική διαδικασία για 

την πρόσληψη και ήδη οι νεοπροσληφθέντες πλοηγοί, κυβερνήτες και μηχανοδηγοί 

έχουν αναλάβει υπηρεσία. Οι νέες προσθήκες προσωπικού ουσιαστικά έλυσαν το 

σοβαρό πρόβλημα εξυπηρέτησης το οποίο είχε παρουσιαστεί στο Λιμένα Πειραιά. 

(γ) επειδή εν τω μεταξύ έχει δημιουργηθεί - λόγω φυσιολογικών αιτίων – μικρός αριθμός 

κενών οργανικών θέσεων, η Δ/νση Πλοηγικής Υπηρεσίας του ΥΝΑΝΠ έχει υποβάλει 

αίτημα προς το Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την κάλυψη και αυτών των 

θέσεων.  

(δ) Συγκροτήθηκε επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία 

προετοιμασίας διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια (7) νέων σκαφών της 

Πλοηγικής Υπηρεσίας 

(ε) Επανασυστάθηκε η Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Ναυτιλίας η 

οποία είχε καταργηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση  

(στ) Εκσυγχρονίστηκε το θεσμικό πλαίσιο προσλήψεων στην Πλοηγική Υπηρεσία με βάση 

τα σύγχρονα δεδομένα και με στόχο τη διαφάνεια και την ορθή αξιολόγηση  

 

7. ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

Στον κλάδο της ναυπηγοεπισκευής το Υπουργείο Ναυτιλίας παρενέβη ώστε η χώρα να 

μπορέσει να αξιοποιήσει τα σημαντικά πλεονεκτήματα που διαθέτει στο συγκεκριμένο 

τομέα. 
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Ειδικότερα:  

 Συστάθηκε Διεύθυνση Ναυπηγικών και Επισκευαστικών Δραστηριοτήτων στη Γενική 

Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, στοιχείο που 

συνιστά εξέλιξη που δίνει τη δυνατότητα παραγωγής συνεκτικής πολιτικής και 

αντιμετώπισης προβλημάτων στο συγκεκριμένο κλάδο. 

 Συγκροτήθηκε  Επιτροπή για την ανάπτυξη της ναυπηγοεπισκευαστικής 

δραστηριότητας και την ίδρυση και λειτουργία σχολών μαθητείας τεχνιτών 

ναυπηγοεπισκευής η οποία και κατέληξε σε συγκεκριμένες προτάσεις για το 

πρόγραμμα σπουδών και τις ειδικότητες που απαιτείται να υπάρξει πρόγραμμα 

εκπαίδευσης (εννέα ειδικότητες όπως τεχνίτες μετάλλου, αμμοβολιστές, μηχανουργοί, 

ηλεκτρολόγοι, μαραγκοί, μανουβραδόροι, πυροσβέστες, τεχνικοί πράσινων 

τεχνολογιών, τεχνίτες σκαφών από συνθετικές ύλες). 

 Για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων υλοποίησης των προτάσεων της Ομάδας 

Εργασίας συστάθηκε  νεότερη επιτροπή η οποία σε συνεργασία με τους αρμόδιους 

φορείς (Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Εργασίας, Πανεπιστήμια, ΟΑΕΔ) διαμορφώνει 

σχέδιο υλοποίησης των προτάσεων. 

Στο πλαίσιο αυτό και για την υλοποίηση των προτάσεων  ήρθε σε επικοινωνία και 

συνεργασία με: 

1. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής το οποίο εκδήλωσε ενδιαφέρον για την  

δημιουργία μεταλυκειακών  Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  (άρθρο 

48Α, ν. 4485/17. ΦΕΚ114Α),  

2. βΤο Υπουργείο Παιδείας το οποίο συμπεριέλαβε στα διετή προγράμματα 

του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΕΕ) του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής (Πα.Δ.Α.) από το Ακαδημαϊκό έτος 2019- 2020 τις πιο κάτω 

ειδικότητες της Ναυπηγοεπισκευής:  

- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ Ειδικότητα ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΥ – ΛΕΒΗΤΟΠΟΙΟΥ 

-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ Ειδικότητα ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ 

-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ Ειδικότητα ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΥ – ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΥ 

-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (ΚΑΡΑΒΟΜΑΡΑΓΚΟΣ) 

-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ 

- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΠΛΟΙΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
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Η λειτουργία των διετών προγραμμάτων χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας, 

Έρευνας και θρησκευμάτων με διακριτούς χρηματοδοτικούς πόρους. 

 Η κυβέρνηση αναγνωρίζοντας τη σημασία του κλάδου στον κύκλο της Εθνικής 

Οικονομίας, με το νόμο 4607/2019 το Υπουργείο Οικονομικών και με τη 

συμμετοχή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τροποποίησε το  

νόμο  2971/2001 για τον αιγιαλό και την παραλία ανοίγοντας τον δρόμο για την 

αδειοδότηση των ταρσανάδων – καρνάγιων (εκτός ζώνης λιμένα). Έδωσε έτσι 

τη δυνατότητα  παραχώρησης  των χώρων, προκειμένου στη συνέχεια να 

χωροθετηθούν και να χορηγηθούν οι άδειες στα ναυπηγεία παραδοσιακών 

σκαφών. 

 Με  το νόμο 4504/2017 για πρώτη φορά αναγνωρίστηκε θεσμικά ο κλάδος και 

επιχειρήθηκε η διευκόλυνση  της διαδικασίας αδειοδότησης. Συγκροκροτήθηκε 

με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας ομάδα εργασίας, για την σύνταξη σχεδίου 

ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για τον καθορισμό των όρων και 

προϋποθέσεων αδειοδότησης των ταρσανάδων – καρνάγιων. Η εν λόγω ομάδα 

ολοκλήρωσε τον κύκλο επαφών της με εκπροσώπους του κλάδου και αφού 

διαμορφώθηκε σαφής εικόνα για την παραγωγική διαδικασία κατασκευής, 

επισκευής, μετατροπής και συντήρησης παραδοσιακών ξύλινων σκαφών, ώστε 

να καθοριστούν οι περιβαντολλογικοί και οι άλλοι όροι αδειοδότησης,  

συντάσσεται η σχετική ΚΥΑ.  Λύνεται έτσι  οριστικά το πρόβλημα της 

αδειοδότησης των ταρσανάδων – καρνάγιων.  

 Συγκροτήθηκε με Υπουργική Απόφαση ομάδα εργασίας για τη μελέτη και 

εκσυγχρονισμό του πλαισίου αναφορικά με την ασφαλή προσέγγιση  πλοίων 

τύπου LNG-LPG σε εγκαταστάσεις εκτέλεσης Ναυπηγοεπισκευαστικών 

δραστηριοτήτων και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για την διαμόρφωση 

πρότασης με βάση τις διεθνείς πρακτικές. 
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8. ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ 

9. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ 

Με τη Σύσταση της Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής Κρουαζιέρας (ΕΣΕΚ) το 2016 

ικανοποιήθηκε ένα πάγιο αίτημα του κλάδου της κρουαζιέρας.  Σκοπός της ΕΣΕΚ είναι η 

συγκέντρωση και ο εντοπισμός των θεμάτων που αφορούν τον κλάδο της κρουαζιέρας, η 

διατύπωση προτάσεων επίλυσης και η υποβολή των προτάσεων αυτών στις Ιεραρχίες των 

συναρμόδιων Υπουργείων για αξιολόγηση και υιοθέτηση. 

Τονίζεται ότι για πρώτη φορά η χώρα μας διαθέτει ένα μηχανισμό που συνεκτικά 

καταγράφει αιτήματα – αδυναμίες στον τομέα της κρουαζιέρας, διαμορφώνει προτάσεις 

επίλυσης και συνεκτιμά τις προοπτικές ενίσχυσης του κλάδου, προκειμένου να αυξηθούν 

τα οφέλη της Ελλάδας, τόσο σε οικονομικό, όσο και σε στρατηγικό επίπεδο.    

Στα πλαίσια της ΕΣΕΚ λειτούργησαν τέσσερις Ομάδες Εργασίες προκειμένου να 

επεξεραγαστούν προτάσεις στις κάτωθι Θεματικές Ενότητες: 

 Υποδομές- Ανωδομές  

 Εμπορικά θέματα – Πολιτικές προώθησης και προβολής 

 Διεθνής ναυτιλιακή πολιτική – Θεσμοί – Οργανισμοί 

 Υποστηρικτικές Υπηρεσίες  

Στο πλαίσιο της ΕΣΕΚ πραγματοποιήθηκε καταγραφή των αναγκών σε έργα  των λιμενικών 

εγκαταστάσεων υποδοχής κρουαζιέρας σε επίπεδο υποδομής και ανωδομής, πολλά από 

αυτά τα έργα δρομολογήθηκαν ενώ αρκετά έργα μικρής κλίμακας έχουν ήδη υλοποιηθεί ή 

έχει εγκριθεί η χρηματοδότησή τους και προχωρούν στην υλοποίηση. Επίσης επιχειρήθηκε 

ο συντονισμός των συναρμόδιων φορέων και η ενημέρωση τους για σημαντικά θέματα 

όπως είναι το Berth Αllocation, θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κλπ ενώ επιλύθηκαν 

σημαντικών προβλήματα του κλάδου (  πχ θέματα εφοδιασμού, επίσκεψης σε 

αρχαιολογικούς χώρους κλπ) 

10. YACHTING 

Στον κλάδο των τουριστικών σκαφών η προστασία από πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού  

με την πάταξη του φαινομένου των παράνομων ναυλώσεων και η εισαγωγή της 

πληροφορικής στις διαδικασίες αδειοδοτήσεων και ελέγχου για την αποφυγή 

γραφειοκρατικών διαδικαιών αποτέλεσαν στόχο της πολιτικής του Υπουργείου. 

Ειδικότερα:    

• Υπήρξε ουσιαστική και αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των 

παράνομων ναυλώσεων τουριστικών σκαφών αναψυχής το οποίο αφενός έπληττε  

την εθνική οικονομία, αφετέρου αποτελούσε σημαντικό πρόβλημα για τους 

Έλληνες φορολογούμενους  επαγγελματίες του θαλάσσιου τουρισμού καθώς 
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έπληττε τον ανταγωνισμό. Πέρα από τον εντοπισμό παράνομων ναυλώσεων από το 

Λιμενικό Σώμα, προβλέφθηκε με νομοθετική ρύθμιση η απαγόρευση απόπλου 

σκαφών αναψυχής που εκτελούν παράνομη ναύλωση ενώ για την άρση της 

απαγόρευσης αυτής, προβλέφθηκε η πληρωμή προστίμου ή η κατάθεση 

εγγυητικής επιστολής τραπεζικού ιδρύματος της ΕΕ ή ΕΟΧ, ύψους διπλάσιου του 

προστίμου.  

• Τέθηκε σε λειτουργία το ηλεκτρονικό μητρώο τουριστικών πλοίων, με το οποίο 

αντιμετωπίζεται η γραφειοκρατία και διευκολύνονται όλα τα εμπλεκόμενα μέρη 

ήτοι Φορείς Δημόσιου, εργαζόμενοι και ιδιοκτήτες  τουριστικών σκαφών και μέχρι 

τον Σεπτέμβριο θα έχουν ενταχθεί σε αυτό όλα τα τουριστικά σκάφη.  Το Μητρώο 

στην πλήρη εφαρμογή του θα μειώσει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και την 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ενώ θα διευκολύνει τα μέγιστα τους 

ελέγχους για τυχόν παράνομες ναυλώσεις.   

• Βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης  από τους υπαλλήλους της ΓΓΛΛΠΝΕ (ΑΤΠΛΗ) η 

εφαρμογή του e- ναυλοσυμφώνου, με την οποία θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά 

η υποβολή του ναυλοσυμφώνου στις αρμόδιες αρχές (ΥΝΑΝΠ, Λιμενικές Αρχές και 

Εφορία) και η αυτόματη ηλεκτρονική καταμέτρηση των ημερών ναύλωσης. Η 

καταμέτρηση θα κοινοποιείται ηλεκτρονικά σε Φορολογικές και Λιμενικές αρχές με 

σκοπό τόσο την μείωση των διοικητικών βαρών και της γραφειοκρατίας, όσο και 

των αποτελεσματικότερο έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου.   

• Απαγορεύτηκε η ναύλωση ιδιωτικών σκαφών αναψυχής που είχε επιτρέψει η 

προηγούμενη κυβέρνηση  καθώς και η κάθε είδους διαφήμιση τους, στον τύπο η το 

διαδίκτυο.  
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11. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

• Τον Μάιο 2016 με πρωτοβουλία της ΓΓΛΛΠΝΕ διοργανώθηκε στο ΥΝΑΝΠ διημερίδα 

με αντικείμενο «Ειδικά θέματα εποπτείας και διαχείρισης των Οργανισμών Λιμένων 

Α.Ε.» στο οποίο είχαν προσκληθεί να συμμετάσχουν στελέχη της Διοίκησης των 

Ανωνύμων Εταιρειών Οργανισμών Λιμένος για να ενημερωθούν από υπηρεσιακά 

στελέχη και πανεπιστημιακούς καθηγητές.  

• Πραγματοποιήθηκε ημερίδα από την ΓΓΛΛΠΝΕ και την ΕΥΣΕΔ και επιμέρους 

συναντήσεις στις οποίες παρασχέθηκε τεχνική βοήθεια προς τους ΦΔΕΛ, 

προκειμένου να συντάξουν και να υποβάλουν μελέτες για την χρηματοδότηση 

έργων ISPS από το πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Το ΥΜΕΠΕΡΑΑ έχει ήδη δημοσιευσεί 

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων και ήδη 14 λιμάνια - που έχουν ενταχθεί 

στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών - ετοιμάζονται να υποβάλουν τις προτάσεις 

τους.  

• Μετά από αίτημα της ΓΓΛΛΠΝΕ προς την European Μaritime Safety Agency (EMSA), 

πραγματοποιήθηκε διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο για τη χρήση του LNG στα 

λιμάνια στο οποίο συμμετείχαν στελέχη των Οργανισμών Λιμένων, των Λιμενικών 

Ταμείων  και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Στο σεμινάριο 

έγινε ανάλυση του θεσμικού πλαισίου, παρουσίαση των βέλτιστων 

περιβαλλοντικών πρακτικών και έγινε αναφορά σε θέματα ασφάλειας και 

αξιολόγησης κινδύνου και στις μελλοντικές τάσεις στη χρήση εναλλακτικού 

καυσίμου στη ναυτιλία.   

• Υλοποιήθηκε ημερίδα για την ανάδειξη του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

ως εργαλείο χρηματοδότησης λιμενικών έργων. Στην ημερίδα έλαβαν μέρος 

στελέχη των Οργανισμών Λιμένων, των Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών 

Λιμενικών Ταμείων. Στο πλαίσιο της ημερίδας αναπτύχθηκαν οι προϋποθέσεις 

ένταξης των λιμενικών έργων για χρηματοδότηση από το ΠΔΕ,  οι διαδικασίες 

σύνταξης μελετών και οι απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση τους. Ακόμη 

παρουσιάστηκαν οι ενέργειες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

για την ενίσχυση των λιμενικών υποδομών των νησιών μέσω του ΠΔΕ με σχέδιο και 

πρόγραμμα, προκειμένου να συμβάλει σημαντικά στην πολυεπίπεδη πολιτική για 

την λιμενική διακυβέρνηση και τη νησιωτικότητα. 

• Διοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και 

Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

ημερίδα με θέμα «Θαλάσσιοι διάδρομοι και λιμένες – Έργα διευρωπαϊκού δικτύου 

μεταφορών» Βασικοί στόχοι της ημερίδας ήταν η παρουσίαση και αποτίμηση των 

ολοκληρωμένων έργων Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, η παρουσίαση έργων 

σε εξέλιξη και νέων έργων καθώς και η ενημέρωση των παρευρισκομένων για το 

νέο πλαίσιο του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών καθώς και νέων 

προσκλήσεων. 
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ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΝΑΝΠ  

Απολογισμός των ενεργειών του Υπουργείου Ναυτιλίας για τους πολιτικούς υπαλλήλους 

στα 4 χρόνια Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ: 

• Επανήλθαν οι πολιτικοί υπάλληλοι που απολύθηκαν από την προηγούμενη 

Κυβέρνηση, κατόπιν ανάκλησης των αποφάσεων απόλυσης. 

• Καταργήθηκε το σύστημα αξιολόγησης που προέβλεπε ότι ποσοστό 20% των 

πολιτικών υπαλλήλων θα ενταχθεί σε επίπεδο υπαλλήλων με περιορισμένες 

ικανότητες και κατά συνέπεια θα άνοιγε το δρόμο για περαιτέρω απολύσεις. 

• Συστάθηκαν, με τον νέο Οργανισμό του Υπουργείου, νέες Διευθύνσεις και 

Αυτοτελή Τμήματα, στα οποία προΐστανται και υπηρετούν πολιτικοί υπάλληλοι, 

αυξάνοντας τις αρμοδιότητες που ασκούνται από πολιτικούς υπαλλήλους, αλλά και 

δίνοντάς τους περισσότερες δυνατότητες εξέλιξης. Συγκεκριμένα ικανοποιήθηκε 

πάγιο αίτημα, τόσο του Συλλόγου, όσο και της Ομοσπονδίας για επανασύσταση της 

Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας μετά την διάλυσή της από την προηγούμενη 

κυβέρνηση, ενώ ικανοποιήθηκε και το χρόνιο αίτημα των πολιτικών υπαλλήλων 

κλάδου πληροφορικής με την σύσταση του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής, 

Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης και Νέων Τεχνολογιών, το οποίο 

συνεισφέρει στην λειτουργία των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, 

Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων με τον εκσυγχρονισμό όλων των 

ασκούμενων αρμοδιοτήτων τους. Παράλληλα, συστάθηκε η Διεύθυνση 

Ναυπηγοεπισκευαστικών Δραστηριοτήτων με σκοπό να αποτελέσει τον φορέα 

διαχείρισης, αλλά και το κέντρο αναφοράς για την ναυπηγοεπισκευαστική 

δραστηριότητα στην Ελλάδα. 

• Πραγματοποιήθηκαν προσλήψεις πολιτικού προσωπικού και καλύφθηκε μεγάλο 

μέρος των κενών οργανικών θέσεων, συγκεκριμένα ολοκληρώθηκε ο διορισμός 

δεκαεννιά (19) μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας - κλάδου ΠΕ Διοικητικού – 

Οικονομικού, ΠΕ Μηχανικών και ΔΕ Η/Υ, και πέντε (05) ΙΔΑΧ υπαλλήλων 

ειδικότητας Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού. Παράλληλα αρκετές υπηρεσίες 

ενισχύθηκαν με προσωπικό μέσω της διαδικασίας του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας 

έτους 2018, με την απόσπαση δεκατριών (13) υπαλλήλων και τη μετάταξη πέντε 

(05) υπαλλήλων , ενώ αντίστοιχα από τον Β΄ Κύκλο Κινητικότητας έτους 2018 έχει 

ζητηθεί από το φορέα μας η κάλυψη δέκα οκτώ (18) θέσεων με μετάταξη και 

σαράντα δύο (42) με απόσπαση υπαλλήλων από άλλους φορείς. Ακόμη κατά τακτά 

χρονικά διαστήματα υπηρεσίες του Υπουργείο απασχολούν τελειοφοίτους 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι πραγματοποιούν ολιγόμηνη πρακτική άσκηση 

και υποβοηθούν τις Υπηρεσίες μας. 

• Δόθηκε η δυνατότητα σε πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου με τον 

Ν.4504/2017, άρθρο 115 να στελεχώνουν την Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Βρυξέλλες). 



23/21 

• Δόθηκε η δυνατότητα με το νόμο 4504/2017, οι πολιτικοί υπάλληλοι να φοιτούν 

στη Σχολή Επιθεωρητών –Ελεγκτών του ΥΝΑΝΠ και να συμμετέχουν ως 

εκπαιδευτές καθώς και στην Τεχνική Επιτροπή του ΥΝΑΝΠ, ισότιμα με τα στελέχη 

του Λ.Σ. 

• Με το άρθρο 149 του ως άνω νόμου επισπεύδονται οι διαδικασίες διορισμού και 

πρόσληψης διοριστέων υπαλλήλων που εκκρεμούν από παλαιότερες προκηρύξεις 

του ΑΣΕΠ για την άμεση κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του ΥΝΑΝΠ σε 

πολιτικό προσωπικό. Αυτό επιτυγχάνεται ακόμη και με τη δημιουργία 

προσωποπαγών θέσεων με την ίδια εργασιακή σχέση, του ίδιου κλάδου ή 

ειδικότητας ή παρεμφερούς κλάδου ή βάσει των τυπικών προσόντων των 

διοριστέων, ακόμη και αν δεν υφίστανται θέσεις αντίστοιχες της σχέσης εργασίας, 

του κλάδου ή της ειδικότητας με τις αρχικώς προκηρυχθείσες θέσεις. 


