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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Απριλίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 41
Μετάταξη του Β΄ Λιμενικού Τμήματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης με έδρα το
Πόρτο Λάγος σε Λιμεναρχείο Πόρτο Λάγους Ίδρυση Α΄ Λιμενικού Τμήματος στο Λιμεναρχείο
Αγίου Νικολάου με έδρα την Ελούντα-Τροποποίηση του 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).
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 5 του άρθρου 72 του ν. 4504/2017
«Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα
πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα
λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» (Α΄184).
β) Της περίπτωσης δ της παραγράφου 3 του άρθρου 4
του ν. 4150/2013 «΄Ανασυγκρότηση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄102).
γ) Της περίπτωσης ιβ του άρθρου 20 του ν. 4270/2014
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143), όπως αυτή έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του
ν. 4337/2015 (Α΄ 129) και ισχύει.
δ) Της αριθμ. 340/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄3051).
ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005 Α΄98).
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2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος
του τακτικού προϋπολογισμού ΥΝΑΝΠ για την καταβολή
λειτουργικών δαπανών και δαπανών υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Ενδεχόμενη δαπάνη που τυχόν προκληθεί για
την διενέργεια μεταθέσεων, με μέσο κόστος μετάθεσης
ύψους 1500,00 ευρώ, θα αντιμετωπιστεί εντός πλαισίου
πιστώσεων που έχουν προβλεφθεί στον τακτικό προϋπολογισμό ΥΝΑΝΠ έτους 2020 στην Κατηγορία 24204
«Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού» του ειδικού φορέα
1041-502-0000000 «Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής». Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί
εντός των ανωτάτων ορίων πιστώσεων του φορέα όπως
αυτά καθορίζονται με το ΜΠΔΣ 2019-2022.
3. Το αριθμ. 2811.8/89490/2019/13-12-2019 εισηγητικό σημείωμα του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με την περίπτωση ε της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014,
όπως αυτή έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 1 του
άρθρου 34 του ν. 4484/2017 (Α΄110) και ισχύει.
4. Την αριθμ. 56/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου
της Επικρατείας, η οποία εκδόθηκε μετά από πρόταση
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και
του Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Το Β΄ Λιμενικό Τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου
Αλεξανδρούπολης με έδρα το Πόρτο Λάγος μετατάσσεται σε Λιμεναρχείο Πόρτο Λάγους.
2. Η κατά τόπον αρμοδιότητα του Λιμεναρχείου Πόρτο
Λάγους καθορίζεται στους λιμένες, στους όρμους και
στην κατά νόμο χερσαία περιοχή αρμοδιότητας του Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, ανατολικά
από την ακτή έναντι των βράχων Μερμήγκια Ροδόπης
και δυτικά μέχρι το ανατολικό άκρο των εκβολών του
ποταμού Νέστου, καθώς και στις παρακείμενες βραχονησίδες.
3. Το Λιμεναρχείο Πόρτο Λάγους κατατάσσεται στην
τέταρτη κατηγορία Υπηρεσιών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 72 του
ν. 4504/2017, για την εφαρμογή των άρθρων 26 έως και
30 του ν. 4504/2017, του προεδρικού διατάγματος που
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εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 30
του ν. 4504/2017, καθώς και της υποπερίπτωσης αα
της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του
π.δ. 33/2009 «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις
του προσωπικού Λιμενικού Σώματος στο εσωτερικό και
στο εξωτερικό» (Α΄50).
4. Η οργανική σύνθεση του Λιμεναρχείου Πόρτο Λάγους, μέχρι τον καθορισμό αυτής, υπολογίζεται σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 2 του
άρθρου 72 του ν. 4504/2017.
Άρθρο 2
1. Η περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 14
του 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), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«α. Από την ανατολική εσχατιά των συνόρων του
κράτους και δυτικά μέχρι την ακτή έναντι των βράχων
Μερμήγκια Ροδόπης».
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του π.δ. 81/2014
καταργείται και οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του ιδίου άρθρου αναριθμούνται αντιστοίχως σε 3, 4 και 5.
Άρθρο 3
Το άρθρο 51 του π.δ. 81/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 51
Λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου
1. Η κατά τόπον αρμοδιότητα του Λιμεναρχείου Αγίου
Νικολάου, που μετατάχθηκε σε Υπολιμεναρχείο με το β.δ.
783/1960 «Περί μετατάξεως Λιμενικού Σταθμού Αγίου
Νικολάου Κρήτης εις Υπολιμεναρχείον και τροποποιήσεως των περιφερειών δικαιοδοσίας ενίων Λιμενικών
αρχών» (Α΄ 186) και μετατάχθηκε σε Λιμεναρχείο με το
β.δ. 779/1965 «Περί μετατάξεως Υπολιμεναρχείου Αγίου
Νικολάου Κρήτης εις Λιμεναρχείον» (A΄ 191), η οποία
περιλαμβάνει τους λιμένες και όρμους, την κατά νόμο
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χερσαία περιοχή αρμοδιότητας του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με την
αντίστοιχη χωρική θάλασσα, καθώς και τη θαλάσσια
περιοχή ευθύνης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθορίζεται ως ακολούθως:
α. Επί των βόρειων ακτών της νήσου Κρήτης, από την
άκρα Πούντα μέχρι την άκρα Λεγόμενης προς ανατολικά.
β. Επί των νησίδων Μικρόνησος, Σπιναλόγγα, Άγιοι
Πάντες, Κολοκυθιά, Πρασονήσι, Κόνιδα, καθώς και επί
των παρακείμενων βραχονησίδων.
2. Ιδρύεται Α' Λιμενικό Τμήμα στο Λιμεναρχείο Αγίου
Νικολάου με έδρα την Ελούντα. Η κατά τόπον αρμοδιότητα του Α' Λιμενικού Τμήματος του Λιμεναρχείου Αγίου
Νικολάου με έδρα την Ελούντα καθορίζεται στους λιμένες, στους όρμους και στην κατά νόμο χερσαία περιοχή
αρμοδιότητας του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική
θάλασσα, επί των βορείων ακτών της νήσου Κρήτης,
από την άκρα Πούντα μέχρι την άκρα Πλέορα προς νοτιοανατολικά, επί της χερσονήσου Κολοκύθα, επί των
νησίδων Σπιναλόγγα και Κολοκυθιά, καθώς και επί των
παρακείμενων βραχονησίδων.»
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 23 Απριλίου 2020
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός
Οικονομικών

Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής
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