ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ
ηο ζσέδιο νόμος «ύζηαζη Απσηγείος Λιμενικού ώμαηορ-Δλληνικήρ
Ακηοθςλακήρ» και άλλερ διαηάξειρ.
Αλακθίβνια, ε πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ θαη ε δηακφξθσζε θαη
εμαζθάιηζε ελφο πεξηβάιινληνο νκαιφηεηαο θαη αζθάιεηαο ην νπνίν ζα
επηηξέπεη ηελ ειεχζεξε αλάπηπμε νπνηαζδήπνηε κνξθήο λφκηκεο θνηλσληθήο
δξαζηεξηφηεηαο θαη ζα ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο
δσήο απνηειεί βαζηθή πξνηεξαηφηεηα θάζε ζχγρξνλνπ νξγαλσκέλνπ Κξάηνπο.
χγρξνλεο απεηιέο κε δηεζλείο πξνεθηάζεηο, φπσο ην νξγαλσκέλν έγθιεκα, ε
εκπνξία αλζξψπσλ, ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα, ε δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ, ε
ηξνκνθξαηία, ε παξάλνκε κεηαλάζηεπζε θαη ε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο
έρνπλ εμειηρζεί πνζνηηθά θαη πνηνηηθά, έρνπλ ππεξβεί ηα ζπκβαηηθά κέηξα θαη
έρνπλ αλαρζεί ζε κείδνλα δεηήκαηα θνηλσληθήο θξηηηθήο θαη θξαηηθνχ
πξνβιεκαηηζκνχ.
Δίλαη θαλεξφ, πιένλ, πσο νη αλάγθεο πξνζηαζίαο ησλ πνιηηψλ θαη ηνπ
θξάηνπο, ζε κηα επνρή πνπ ε θνηλσληθή ζπλνρή, νη αλζξψπηλεο αληνρέο θαη ε
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε επάξθεηα ησλ ζεζκηθψλ θξαηηθψλ κεραληζκψλ
έλαληη ησλ θνηλσληθψλ απαηηήζεσλ ηεινχλ ζε ζπλερή δνθηκαζία θαη
επηβάιινπλ κηα ζχγρξνλε, αληηθεηκεληθή θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο πέξα απφ
ηηο ζπλήζεηο ζπκβαηηθέο πξνζεγγίζεηο, ζεψξεζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο αζθάιεηαο.
Δίλαη, επίζεο, ζαθέο φηη ηα λέα δεδνκέλα θαζηζηνχλ επηηαθηηθή θαη γηα ηε ρψξα
καο ηελ αλαδήηεζε ιχζεσλ θαη ηελ άκεζε πινπνίεζε πνιηηηθψλ θαη κέηξσλ
πνπ λα θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ άκεζε θαη επαξθή αληαπφθξηζε ηεο Πνιηηείαο
ζηηο θαζεκεξηλέο θνηλσληθέο αλάγθεο θαη λα ζσξαθίδνπλ ηηο άκπλέο καο
απέλαληη ζε φινπο απηνχο ηνπο θηλδχλνπο πνπ απεηινχλ ην αίζζεκα αζθαιείαο
ησλ πνιηηψλ θαη ελάληηα ζε φζνπο ακθηζβεηνχλ ηελ πξφζεζε θαη ηηο
δπλαηφηεηεο καο λα αληαπνθξηζνχκε εμίζνπ θαιά κε ηηο άιιεο Δπξσπατθέο ή
αλαπηπγκέλεο ηξίηεο ρψξεο ζην ζεκαληηθφ απηφ δήηεκα.
ην πιαίζην απηφ θαη παξά ην γεγνλφο φηη νη εγθιεκαηνινγηθνί δείθηεο
ζηελ Διιάδα παξακέλνπλ ρακεινί, ζπγθξηλφκελνη κε εθείλνπο άιισλ
Δπξσπατθψλ Κξαηψλ, είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα αληαπνθξηζνχκε ζηηο
απαηηήζεηο ησλ θαηξψλ θαη λα επηηαρχλνπκε ηηο δηαδηθαζίεο κεηεμέιημεο θαη
πξνζαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο θαη πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο Υψξαο
καο ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα. Δίλαη αλαγθαίν λα πξνσζήζνπκε ηηο θαηάιιειεο
ζεζκηθέο, νξγαλσηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο ξπζκίζεηο, ψζηε νη αξκφδηνη γηα ηελ
εμαζθάιηζε ηεο ηάμεο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ πνιηηψλ θνξείο
ηεο ζπληεηαγκέλεο Πνιηηείαο λα αληαπνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα ζην
ζεζκηθφ ηνπο ξφιν θαη λα πξαγκαηψζνπλ ζηνλ επηζπκεηφ βαζκφ ηηο πξνζδνθίεο
ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, ε νπνία, ζε κηα επνρή πνπ βηψλεη ηηο ζπλέπεηεο κηαο
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βαζεηάο νηθνλνκηθήο θξίζεο, απαηηεί, σο αλαγθαία πξνυπφζεζε δηαηήξεζεο ηεο
ζπλνρήο ηεο θαη βειηίσζεο ηεο αλαπηπμηαθήο ηεο πξννπηηθήο θαη ηεο πνηφηεηαο
δσήο ησλ πνιηηψλ, ηε δηακφξθσζε θαη εμαζθάιηζε ελφο πεξηβάιινληνο εξεκίαο
θαη πξνζηαζίαο. Δίλαη γεγνλφο φηη ην μεπέξαζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ν
ζηφρνο γηα επεκεξία δελ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ ρσξίο ην ζεκειηψδεο γηα ηε
δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή
πξναπαηηνχκελν ηεο αζθάιεηαο. εκεηψλεηαη, ζην ζεκείν, απηφ φηη ηα ηδηαίηεξα
γεσκνξθνινγηθά δεδνκέλα θαη ν ραξαθηήξαο ηεο Διιάδαο σο θαηεμνρήλ
λαπηηθήο ρψξαο επηβάιινπλ ηε ζεψξεζε ηνπ φξνπ «αζθάιεηα» σο κηα επξχηεξε
έλλνηα, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ν ρεξζαίνο, ελαέξηνο θαη ζαιάζζηνο ρψξνο
λννχληαη σο εληαία ελφηεηα, εληφο ηεο νπνίαο ε Πνιηηεία νθείιεη λα παξέρεη
ζπληνληζκέλα, απνηειεζκαηηθά θαη ηζφξξνπα ην απαξαίηεην επίπεδν
πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο, πεξηιακβαλνκέλεο φπσο είλαη απηνλφεην θαη ηεο
ζεκειηψδνπο γηα ηα νηθνλνκηθά πξάγκαηα θαη βαζηθή ζε φ,ηη αθνξά ηηο δηεζλείο
ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο, πξνζηαζίαο ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ.
΄Οπσο είλαη γλσζηφ ε επζχλε ζε ζέκαηα δεκφζηαο θαη θξαηηθήο
αζθάιεηαο θαη πνιηηηθήο πξνζηαζίαο αλήθεη ζην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ
Πνιίηε, ην νπνίν ζπλεζηήζεη κε ην π.δ. 184/2009. Με ηε ξχζκηζε απηή
επηβεβαηψζεθε εκπξάθησο ε λέα αληίιεςε θαη πξφζεζε ηεο Πνιηηείαο λα
εληζρχζεη ηνπο θξαηηθνχο κεραληζκνχο πξνζηαζίαο θαη εμππεξέηεζεο ησλ
πνιηηψλ θαη ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, κέζσ ηεο ζπγθξφηεζεο ελφο λένπ
αλεμάξηεηνπ Τπνπξγείνπ, ην νπνίν ζα εμαζθαιίδεη ηελ νξζνινγηθή, ζπλνιηθή
θαη θαηά ηξφπν εληαίν ζεψξεζε, αμηνιφγεζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ δεηεκάησλ
πνπ άπηνληαη ηεο απνζηνιήο ηνπ. Δπίζεο, κε δηαηάμεηο ηνπ ηδίνπ π.δ.
αλαηέζεθαλ ζην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε αζηπλνκηθήο θχζεσο
αξκνδηφηεηεο ηνπ πξψελ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο
Πνιηηηθήο, κε ηε κεηαθνξά ζ’ απηφ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ληκέλσλ θαη
Ληκεληθήο Πνιηηηθήο, ηεο Γηεχζπλζεο Αζθάιεηαο Ναπζηπινΐαο θαη ηνπ
Ληκεληθνχ ψκαηνο θαη Τπεξεζηψλ ηνπ.
Βαζηθφο ζηφρνο ησλ ξπζκίζεσλ απηψλ ήηαλ ε ελζσκάησζε ζ’ έλαλ
θεληξηθφ πνιηηηθφ θνξέα ζπλαθψλ αξκνδηνηήησλ, δεδνκέλνπ φηη ε δηαρείξηζε
ζεκαληηθψλ δεηεκάησλ αζθάιεηαο θαη πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο απφ
ψκαηα θαη Τπεξεζίεο κε δηαθνξεηηθή πνιηηηθή εγεζία, θαηεχζπλζε θαη
αληίιεςε επηδξά νπσζδήπνηε αξλεηηθά ζε φ,ηη αθνξά ζηνλ εληαίν ζρεδηαζκφ,
ην ζπληνληζκφ, ηελ ακεζφηεηα, ηελ επηρεηξεζηαθή δξάζε θαη γεληθά ζηελ
πνηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ έξγνπ ηνπο.
Πεξαηηέξσ, κε δηαηάμεηο ησλ π.δ. 189/2009 θαη 50/2010 επηρεηξήζεθαλ
ζπκπιεξσκαηηθέο – βειηησηηθέο παξεκβάζεηο ζηηο πξναλαθεξφκελεο ξπζκίζεηο,
κε ηελ αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ
Πνιίηε θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο
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ζην νπνίν είρε ζπγρσλεπζεί ην πξψελ Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο,
Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο. Οη αξκνδηφηεηεο θαη νη Τπεξεζίεο πνπ
κεηαθέξζεθαλ ζην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, κε ηηο ξπζκίζεηο απηέο
ππήρζεζαλ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζθάιεηαο Ναπζηπινΐαο (π.δ.189/2009), ε
νπνία αξγφηεξα κεηνλνκάζζεθε ζε Γεληθή Γξακκαηεία Ναπηηιίαο θαη
Αζθάιεηαο Ναπζηπινΐαο (π.δ.50/2010).
Σέινο, κε ξπζκίζεηο ηνπ π.δ. 96/2010 ζην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ
Πνιίηε παξέκεηλαλ νη Γηεπζχλζεηο Ληκεληθήο Αζηπλνκίαο, Αζθάιεηαο θαη
Πξνζηαζίαο Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο, ηνπ Κιάδνπ Β΄ Ληκεληθήο Αζηπλνκίαο
θαη ε Γηεχζπλζε Αζθάιεηαο Ναπζηπινΐαο ηνπ Κιάδνπ Γ΄ Ναπηηιηαθήο
Πνιηηηθήο, ελψ ε Γεληθή Γξακκαηεία Ναπηηιίαο θαη Αζθάιεηαο Ναπζηπινΐαο,
επαλέθηεζε ηνλ αξρηθφ ηεο ηίηιν.
Οη πξναλαθεξφκελεο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο θαηαδεηθλχνπλ
ζαθέζηαηα ηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη ηελ πξνζπάζεηα ηεο Κπβέξλεζεο λα
θαηαιήμεη ζηελ πιένλ πξφζθνξε γηα ην επξχηεξν θνηλσληθφ θαη δεκφζην
ζπκθέξνλ ιχζε. Ωζηφζν, νη ξπζκίζεηο απηέο δελ αληηκεησπίδνπλ
απνηειεζκαηηθά θαη ζην ζχλνιφ ηνπ ηα δεηήκαηα ηεο ιηκεληθήο αζηπλνκίαο, ηεο
αζθάιεηαο λαπζηπινΐαο θαη ηεο ζαιάζζηαο πξνζηαζίαο, δεδνκέλνπ φηη ην
Ληκεληθφ ψκα, σο αξκφδηνο γηα ηα ζέκαηα απηά θνξέαο, εμαθνινπζεί
νπζηαζηηθά λα δηαηεξεί ηελ πθηζηάκελε νξγαλσηηθή ηνπ δνκή θαη λα παξακέλεη
ππφ ηε δηηηή πνιηηηθή ππαγσγή θαη επνπηεία ησλ ζπλαξκφδησλ Τπνπξγείσλ.
Η ηδηφκνξθε απηή θαηάζηαζε, κε ηηο εγγελείο αδπλακίεο θαη ηελ
πεξηνξηζκέλε πξννπηηθή επηβάιιεηαη λα δηεπζεηεζεί. Δίλαη αλαγθαία ε
δηακφξθσζε ελφο λένπ, νξζνινγηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, κε δηαρξνληθή
πξννπηηθή θαη επξχηεξν πξνζαλαηνιηζκφ θαη εηδηθφηεξα ε ζπγθξφηεζε ζην
Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ελφο λένπ ζχγρξνλνπ ψκαηνο, κε
δηνηθεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή απηνηέιεηα θαη κεγαιχηεξεο επηρεηξεζηαθέο
δπλαηφηεηεο, ηθαλνχ λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο απνζηνιήο ηνπ θαη λα
απνηειέζεη παξάγνληα ηάμεο, ζηαζεξφηεηαο θαη αζθάιεηαο, ηδίσο ζηνπο ηνκείο
ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ θαη ηεο ζαιάζζηαο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, φρη
κφλνλ γηα ηε ρψξα καο αιιά θαη γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ.
Δίλαη γεγνλφο φηη ε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο ρψξαο καο πξνζδίδεη ζ΄απηή
έλαλ ηδηάδνληα θαη εμφρσο ζεκαληηθφ γεσζηξαηεγηθφ ραξαθηήξα, θαζψο
απνηειεί ηελ πχιε ηεο Δπξψπεο πξνο ηελ Αζηαηηθή θαη Αθξηθαληθή ήπεηξν θαη
παξάιιεια ζπλδέεη, κέζσ ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο, δχν δσηηθνχο ζαιάζζηνπο
ρψξνπο (Δχμεηλν Πφλην θαη Μεζφγεην Θάιαζζα).
Δπηπιένλ, ν εμαηξεηηθά πινχζηνο ζαιάζζηνο δηακειηζκφο κε ηελ
πιεζψξα ησλ λεζησηηθψλ ζπκπιεγκάησλ θαζηζηνχλ ηηο παξάθηηεο πεξηνρέο ηεο
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ρψξαο καο ειθπζηηθνχο ηφπνπο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ θαη ηηο ζάιαζζέο καο
βαζηθέο αξηεξίεο εκπνξηθψλ θαη επηβαηηθψλ κεηαθνξψλ.
Η Διιάδα σο θαηεμνρήλ λαπηηθή ρψξα θαη ηδίσο ζήκεξα πνπ πιήηηεηαη
απφ ηηο ζπλέπεηεο κηαο ζθνδξήο νηθνλνκηθήο θξίζεο νθείιεη λα επελδχζεη ζηνπο
ηνκείο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο εκπνξηθήο ηεο λαπηηιίαο, εμαζθαιίδνληαο
παξάιιεια κε ηηο άιιεο πξνυπνζέζεηο αλάπηπμεο θαη ηζρπξνπνίεζεο ηεο
δπλακηθήο ηνπο θαη ην απαξαίηεην πεξηβάιινλ αζθάιεηαο. Έλα πεξηβάιινλ
αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη φρη κφλνλ ηελ αζθάιεηα
ησλ παξάθηησλ, λεζησηηθψλ θαη ζαιάζζησλ πεξηνρψλ αιιά ην ζχλνιν ηνπ
ρψξνπ ζηνλ νπνίν αζθεί ηα θπξηαξρηθά ηεο δηθαηψκαηα ε ρψξα καο δεδνκέλνπ
φηη απηφ επηβάιινπλ ηφζν νη ζχγρξνλεο δηεζλείο αληηιήςεηο φζν θαη ε ειιεληθή
πξαγκαηηθφηεηα αλαθνξηθά κε ην δήηεκα απηφ.
Τπφ ηε ζπγθεθξηκέλε ινηπφλ ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ θαη
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ηεο δηεζλνχο εκπεηξίαο θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη
αλαγθψλ ηεο ρψξαο καο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε πξνζζήθε ζηε δνκή ηνπ
Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο ην νπνίν
κεηνλνκάδεηαη ζε Ληκεληθφ ψκα-Διιεληθή Αθηνθπιαθή. Σν ππφ λέα
νλνκαζίαο ψκα ζα αζθεί ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ θαη ζα νινθιεξψζεη ην δνκηθφ
ζρεκαηηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθήο αζθάιεηαο θαη πνιηηηθήο πξνζηαζίαο,
ψζηε, εθεμήο, ππφ εληαία πνιηηηθή επνπηεία, ζπληνληζκφ θαη θαηεχζπλζε ζα
εθπιεξψλεη απνηειεζκαηηθφηεξα ηελ απνζηνιή ηνπ θαη ζα ζπκκεηέρεη ελεξγά,
νπζηαζηηθά θαη ηζφηηκα πξνο ηα άιια ψκαηα Αζθαιείαο ζηελ εθπιήξσζε ηεο
απνζηνιήο ηνπ Τπνπξγείνπ. Γηα πξψηε θνξά δε ζεζπίδνληαη κε επζείεο
δηαηάμεηο λφκνπ πξσηνγελείο αξκνδηφηεηεο γηα ην Ληκεληθφ ψκα-Διιεληθή
Αθηνθπιαθή νη νπνίεο κέρξη πξφηηλνο αλήθαλ ζην πξψελ Τπνπξγείν Δκπνξηθήο
Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη αζθνχλην δηα ηνπ Ληκεληθνχ
ψκαηνο.
Γηεπθξηλίδεηαη, ζην ζεκείν απηφ, φηη κε ηε κεηνλνκαζία δελ
απαμηψλεηαη ε πξνζθνξά θαη ην έξγν ελελήληα εηψλ ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο
ζηελ αζθάιεηα θαη ηα λαπηηθά πξάγκαηα ηεο Διιάδνο. Αληηζέησο, κε ζεβαζκφ
ζηελ παξάδνζε θαη ηελ ηζηνξία ηνπ επηρεηξείηαη ε αλαβάζκηζε θαη πξνζαξκνγή
ζηελ ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα θαη ηηο αλάγθεο ηεο ρψξαο ελφο θαίξηνπ
θξαηηθνχ θνξέα, ν νπνίνο κε λέα δνκή, πξννπηηθέο θαη δπλαηφηεηεο, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ αλακθηζβήηεηε εκπεηξία, ηθαλφηεηεο θαη επηζηεκνληθή θαη
ηερληθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ηνπ έκςπρνπ δπλακηθνχ ηνπ Ληκεληθνχ
ψκαηνο, ζα εμαθνινπζήζεη λα αζθεί ηηο απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο
αξκνδηφηεηέο ηνπ ζηνλ παξάθηην θαη ζαιάζζην εζληθφ ρψξν, ελψ, παξάιιεια,
ζα δηεπξχλεη θαη ζα ηζρπξνπνηήζεη ην ξφιν ηνπ ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ, θαζψο
κε ηηο λέεο ξπζκίζεηο δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζπλεξγαζία κε ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηξίηεο ρψξεο.
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Με ηηο ξπζκίζεηο ηνπ ππνβαιιφκελνπ ζρεδίνπ λφκνπ :
- Οξίδεηαη ε απνζηνιή ηνπ κεηνλνκαδφκελνπ ψκαηνο, πξνζδηνξίδνληαη
κε ζαθήλεηα νη θαζ’ χιελ θαη θαηά ηφπνλ αξκνδηφηεηέο ηνπ θαη θαζνξίδνληαη ε
δνκή θαη ε νξγάλσζή ηνπ, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη απνηειεζκαηηθά ζηηο
απαηηήζεηο εθπιήξσζεο ηεο απνζηνιήο ηνπ. εκεηψλεηαη φηη ζην πιαίζην ηνπ
θαζνξηζκνχ ηεο δνκήο θαη ηνπ ραξαθηήξα ηνπ ψκαηνο ιήθζεθε ππφςε θαη
ζπλεθηηκήζεθε ε δηεζλήο εκπεηξία, φπσο απηή απνηππψλεηαη απφ ηε ιεηηνπξγία
αληηζηνίρσλ σκάησλ θαη Τπεξεζηψλ ζε ρψξεο φπσο ε Η.Π.Α., ε Μεγάιε
Βξεηαλία, ε Γαιιία θαη ε Ιηαιία.
- Οξίδεηαη σο ν αξκφδηνο θνξέαο ηεο ειιεληθήο δηνίθεζεο γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ζην ζαιάζζην ρψξν, ζηα πινία, ζηνπο ιηκέλεο θαη ζηνπο
ρεξζαίνπο ρψξνπο απηψλ, θαζψο θαη γηα ηελ άζθεζε ηνπ ζεκαληηθνχ γηα ηα
εζληθά πξάγκαηα έξγνπ ηεο έξεπλαο θαη ηηο δηάζσζεο.
- Θεζκνζεηείηαη ν ξφινο ηεο σο εμεηδηθεπκέλν φξγαλν ειέγρνπ
εθαξκνγήο ησλ απαηηήζεσλ πνπ δηακνξθψλεη ε Πνιηηεία ζην πιαίζην ησλ
ππνρξεψζεσλ ηεο αλαθνξηθά κε ηελ νκαιή θπθινθνξία ησλ πινίσλ, γηα ηελ
αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο.
- Γίδεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα ζέκαηα δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο ηνπ
Ληκεληθνχ ψκαηνο-Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο, κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη
ηξίηεο ρψξεο, ηδίσο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Μεζνγείνπ, πξνθεηκέλνπ λα
εληζρπζεί ε ζπλεξγαζία ηεο κε φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη
αληίζηνηρνπο θνξείο ησλ ρσξψλ απηψλ, ηφζν ζε πιεξνθνξηαθφ θαη εξεπλεηηθφ
επίπεδν φζν θαη ζην πιαίζην θνηλψλ επηρεηξεζηαθψλ δξάζεσλ, ηδίσο ζε
δεηήκαηα πξνζηαζίαο ζαιαζζίσλ ζπλφξσλ, θαηαπνιέκεζεο ηεο ζαιάζζηαο
ξχπαλζεο, πξνζηαζίαο ηνπ παξάθηηνπ θαη ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο, δίσμεο
ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο παξάλνκεο
κεηαλάζηεπζεο.
- Δηδηθφηεξα, κε ηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ
λφκνπ :
Με ην άξζξν 1 κεηνλνκάδεηαη ην Ληκεληθφ ψκα ζε Ληκεληθφ ψκαΔιιεληθή Αθηνθπιαθή θαη θαζνξίδεηαη ε επίζεκε Γηεζλήο νλνκαζία ηνπ σο
Hellenic Coast Guard ζην εμσηεξηθφ.
Με ην άξζξν 2 θαζνξίδεηαη ε απνζηνιή ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνοΔιιεληθήο Αθηνθπιαθήο, πξνζδηνξίδνληαη βαζηθέο ζρεηηθέο κε απηήλ έλλνηεο
θαη ξπζκίδεηαη ην δήηεκα ηεο ζπλεξγαζίαο κε άιιεο Αξρέο, Τπεξεζίεο θαη
Φνξείο ηεο Υψξαο καο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή θαη
ζπλδξνκή ηεο ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ζηελ εζληθή άκπλα ηεο
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Υψξαο. Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην ηεο απνζηνιήο ηεο πεξηιακβάλνληαη, ηδίσο, ε
δίσμε ηνπ εγθιήκαηνο θαη ε πξνζηαζία ησλ αηνκηθψλ θαη ζπιινγηθψλ
δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ, ε δηαθχιαμε ησλ ζαιαζζίσλ ζπλφξσλ ηεο ρψξαο, ν
έιεγρνο εθαξκνγήο ησλ φξσλ αζθαινχο λαπζηπινΐαο, ε πξνζηαζία ηνπ
ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο, ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, ε πξνζηαζία ηεο
αλζξψπηλεο δσήο θαη πεξηνπζίαο ζην ζαιάζζην ρψξν επζχλεο ηεο ρψξαο θαη ε
εμαζθάιηζε ηεο νκαινχο ιεηηνπξγίαο ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ.
Η απνζηνιή ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο- Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο είλαη
ζηελά ζπλδεδεκέλε κε άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο, πνπ έρεη σο αληηθείκελν,
αθελφο κελ ηε πξνζηαζία ησλ ζεζκψλ θαη ηεο έλλνκεο ηάμεο ζηε ζάιαζζα
αθεηέξνπ ε εμνπζία ηεο επεθηείλεηαη επί παληφο ππφ ειιεληθή ζεκαία πινίνπ
φπνπ θη αλ απηφ βξίζθεηαη, ζηα ππφ μέλε ζεκαία πινία εθφζνλ δηαπιένπλ
ειιεληθά ρσξηθά χδαηα ή βξίζθνληαη εληφο ησλ ειιεληθψλ ιηκέλσλ, θαζψο
βεβαίσο θαη φινπο ηνπο ειιεληθνχο ιηκέλεο θαη εγθαηαζηάζεηο απηψλ, θαζψο
θαη ζε εγθαηαζηάζεηο λαπηηθνχ ελδηαθέξνληνο (π.ρ. λαππεγεία θιπ.). Η
πηνζέηεζε θξαηηθήο δνκήο θαηάιιειεο λα αληαπνθξίλεηαη άκεζα θαη
απνηειεζκαηηθά ζε ζέκαηα ειέγρνπ εθαξκνγήο ηεο δηεζλνχο λνκνζεζίαο θαη λα
επσκίδεηαη ηνλ ηξηπιφ ηεο ξφιν σο : ρψξαο ζεκαίαο, ρψξαο ιηκέλα θαη
παξάθηηνπ Κξάηνπο ( Flag State, Port State & Coastal State), απνηειεί ηελ ιπδία
ιίζν θξίζεο ηνπ εγρεηξήκαηνο θαζνξηζκνχ ηνπ ξφινπ θαη ηεο απνζηνιήο ηεο
Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο , ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηα
αζηπλνκηθά ηεο
θαζήθνληα.
Με ην άξζξν 3 θαζνξίδεηαη ε ηνπηθή αξκνδηφηεηα ηνπ Ληκεληθνχ
ψκαηνο- Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνλ ζαιάζζην ρψξν,
ηνπο ιηκέλεο θαη ηε ρεξζαία δψλε απηψλ, ηα πινία θαη ηα πάζεο θχζεσο πισηά
λαππεγήκαηα, φπσο νη έλλνηεο απηψλ θαζνξίδνληαη ζηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
ην άξζξν 4 πξνζδηνξίδεηαη ν ραξαθηήξαο ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνοΔιιεληθήο Αθηνθπιαθήο, θαζνξίδνληαη νη βαζηθνί άμνλεο εμνπιηζκνχ θαη
ζπκκεηνρήο ηεο ζηα Δπξσπατθά θαη δηεζλή φξγαλα, Οξγαληζκνχο θαη Φνξείο
θαη ξπζκίδνληαη νπζηψδε δεηήκαηα αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ηνλ
εμνπιηζκφ ηνπ ζηξαηησηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ψκαηνο ζην πιαίζην
εθπιήξσζεο ηεο απνζηνιήο ηνπ.
Δηδηθφηεξα, νξίδεηαη φηη ην Ληκεληθφ ψκα- Διιεληθή Αθηνθπιαθή
απνηειεί έλνπιν ψκα αζθαιείαο, ζηξαηησηηθψο νξγαλσκέλν, ιεηηνπξγεί κε
ηνπο νξγαληθνχο θαη αζθαιηζηηθνχο λφκνπο πνπ ηζρχνπλ ζην Ληκεληθφ ψκα,
εθνδηάδεηαη κε ηα αλαγθαία κέζα θαη εμνπιηζκφ, ρξεζηκνπνηεί επηζηεκνληθέο
θαη ηερληθέο κεζφδνπο δηεξεχλεζεο ησλ εγθιεκάησλ, ζπλεξγάδεηαη κε
αληίζηνηρεο Αξρέο, Τπεξεζίεο θαη Φνξείο ηνπ εζσηεξηθνχ ή άιισλ ρσξψλ θαη
ζπκκεηέρεη ζηα φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο ή Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ θαη
Φνξέσλ ζην πιαίζην ηεο απνζηνιήο ηεο.
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Σα επηρεηξεζηαθά κέζα ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο- Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο,
νπζηαζηηθά απνηεινχλ ζηξαηησηηθά ζπληεηαγκέλν ζρεκαηηζκφ θαη επηρεηξνχλ
φρη κφλνλ εληφο ρσξηθψλ πδάησλ αιιά θαη ζε δηεζλείο απνζηνιέο θαη χδαηα,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο, ελψ κεηαμχ
άιισλ, ζπκκεηέρνπλ ζηελ πνιεκηθή θαη επηρεηξεζηαθή ζρεδίαζε ησλ Δλφπισλ
Γπλάκεσλ.
Σν έλζηνιν πξνζσπηθφ ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο- Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο
έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ ζηξαηησηηθνχ, ζχκθσλα κε ηνλ ηξαηησηηθφ Πνηληθφ
Κψδηθα θαη ηηο ινηπέο ηζρχνπζεο ζπλαθείο δηαηάμεηο θαη θέξεη θαηά ηελ άζθεζε
ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαηάιιειν νπιηζκφ, εθφδηα θαη κέζα, γηα ηε ρξήζε ησλ
νπνίσλ ππφθεηηαη ζε θαηάιιειε εθπαίδεπζε.
Δπηζεκαίλεηαη, ηδηαηηέξσο, φηη ην ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Ληκεληθνχ
ψκαηνο- Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ
εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ ηειεί ζε δηαξθή εηνηκφηεηα θαη ζεσξείηαη φηη
βξίζθεηαη ζε δηαηεηαγκέλε ππεξεζία ζε θάζε πεξίπησζε πνπ θαζίζηαηαη
αλαγθαία ε παξέκβαζή ηνπ.
Με ην άξζξν 5 θαζνξίδεηαη ε γεληθή δηάξζξσζε ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνοΔιιεληθήο Αθηνθπιαθήο ζε Κεληξηθέο θαη Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο.
Δπίζεο, πξνβιέπεηαη ε ιεηηνπξγία ζην Αξρεγείν ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνοΔιιεληθήο Αθηνθπιαθήο ηνπ Δληαίνπ Κέληξνπ πληνληζκνχ, ΄Δξεπλαο θαη
Γηάζσζεο (Δ.Κ..Δ.Γ.) θαη ηνπ Κέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ (Κ.ΔΠΙΥ.), ηα νπνία
ππάγνληαη απεπζείαο ζηνλ Αξρεγφ ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο-Διιεληθήο
Αθηνθπιαθήο θαη ππνζηεξίδνληαη δηνηθεηηθά θαη ιεηηνπξγηθά απφ ηνπο θαζ’
χιελ αξκφδηνπο Κιάδνπο. Ρπζκίδεηαη επίζεο ε ππαγσγή απηψλ ζηα αλψηαηα
ηεξαξρηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο, θαζψο θαη ε επνπηεία θαη ν έιεγρνο ηνπο.
Σέινο, θαζνξίδνληαη σο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο, ηνπ ψκαηνο oη
Πεξηθεξεηαθέο Γηνηθήζεηο ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο-Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο
θαη νη ππαγφκελεο ζ’ απηέο Τπεξεζίεο, θαζψο θαη νη έδξεο ησλ Ναπηηιηαθψλ
Αθνινχζσλ.
Με ην άξζξν 6 ζπληζηάηαη Αξρεγείν Ληκεληθνχ ψκαηνο-Διιεληθήο
Αθηνθπιαθήο , σο αλψηαηε επηηειηθή Τπεξεζία, κε ηελ νπνία ν Αξρεγφο αζθεί
ηε δηνίθεζε ηνπ ψκαηνο θαη θαζνξίδεηαη ε ηεξαξρηθή ηνπ ζρέζε κε ηηο ινηπέο
θεληξηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ ψκαηνο.
Με ηελ απνιχησο αλαγθαία απηή ξχζκηζε εμαζθαιίδεηαη ε απηφλνκε
επηρεηξεζηαθή δξάζε Ληκεληθνχ ψκαηνο-Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο, δεδνκέλνπ
φηη ν ραξαθηήξαο ηεο σο έλνπινπ ζηξαηησηηθνχ ψκαηνο θαη ε ηδηαηηεξφηεηα
θαη ε «επαηζζεζία» ηεο απνζηνιήο ηεο επηβάιινπλ πςειά επίπεδα ζπλνρήο,
εληαία θαηεχζπλζε θαη ζπλερή επνπηεία ζπληνληζκφ θαη έιεγρν, πξνυπνζέζεηο
νη νπνίεο, φπσο θαη ε δηεζλήο εκπεηξία επηβεβαηψλεη, εμαζθαιίδνληαη κφλνλ κε
ηε ζπγθξφηεζε ελφο θεληξηθνχ επηηειηθνχ νξγάλνπ θαη ηελ άκεζε θαη
αλεμάξηεηε θπζηθή δηνηθεηηθή επνπηεία ησλ Τπεξεζηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ.
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Με ηε ξχζκηζε απηή γίλνληαη απνιχησο δηαθξηηνί, πξνο φθεινο ηνπ επξχηεξνπ
θνηλσληθνχ θαη δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, νη ξφινη ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο
ζηξαηησηηθήο εγεζίαο ηνπ ψκαηνο.
Με ην άξζξν 7 ξπζκίδεηαη ην ζέκα ηεο εζσηεξηθήο δηάξζξσζεο ηνπ
Αξρεγείνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο-Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο ζε Κιάδνπο θαη
Γηεπζχλζεηο θαη παξέρεηαη ε εμνπζηνδφηεζε θαζνξηζκνχ ησλ αξκνδηνηήησλ
ηνπο κε ηελ έθδνζε ζρεηηθνχ π. δ/ηνο.
πλνπηηθά, πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε έμη (6) Κιάδσλ, κε ηξεηο (3), πέληε (5),
ηέζζεξηο (4), πέληε (5), ηξεηο (3) θαη πέληε (5) Γηεπζχλζεηο αληίζηνηρα.
Με ην άξζξν 8 ζεζπίδεηαη πκβνχιην Δπηηειηθνχ ρεδηαζκνχ θαη
Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ, θαζνξίδνληαη ε ζχλζεζε θαη νη αξκνδηφηεηέο ηνπ θαη
ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα βαζηθά δεηήκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ.
Με ηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ εμαζθαιίδεηαη ε ακεζφηεηα
αληίδξαζεο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζην ρεηξηζκφ θξίζηκσλ θαη ηδηαηηέξσο
ζνβαξψλ νξγαλσηηθψλ, ιεηηνπξγηθψλ ή άιισλ δεηεκάησλ γηα ηα νπνία
απαηηείηαη ε ιήςε απνθάζεσλ θαη ε παξνρή θαηεπζχλζεσλ ζε αλψηαην
ηεξαξρηθφ επίπεδν Ληκεληθνχ ψκαηνο-Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο.
Με ην άξζξν 9 πξνβιέπεηαη ε ππαγσγή ησλ πθηζηάκελσλ, βάζεη ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3079/2002, νξγαληθψλ ζέζεσλ ηνπ ζηξαηησηηθνχ πξνζσπηθνχ
ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο ζην Ληκεληθφ ψκα-Διιεληθή Αθηνθπιαθή, θαηά
βαζκφ, ζέζε θαη εηδηθφηεηα. Δίλαη πξνθαλέο φηη κε ηε ζηειέρσζε ηνπ λένπ
ψκαηνο κε πξνζσπηθφ ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο εμαζθαιίδεηαη ε αμηνπνίεζε
ηεο ηερληθήο θαη επηζηεκνληθήο επάξθεηαο έκπεηξσλ ζηειερψλ, ηα νπνία
απαιιαγκέλα απφ ακηγψο δηνηθεηηθνχ ραξαθηήξα αξκνδηφηεηεο ζα είλαη ζε
ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα ζηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο
ηνπο. Πεξαηηέξσ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα, λα εληζρχνληαη ζπγθεθξηκέλεο
Γηεπζχλζεηο θαη Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Θαιαζζίσλ Τπνζέζεσλ, Νήζσλ
θαη Αιηείαο (φπνπ πξνβιέπεηαη ε επάλδξσζε κε ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ
ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 65 πεξί θαηαλνκήο νξγαληθψλ ζέζεσλ πξνζσπηθνχ
Λ..), κε ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο-Διιεληθήο
Αθηνθπιαθήο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε νκαιή κεηάβαζε ζην λέν
θαζεζηψο. Η ελίζρπζε απηή πινπνηείηαη κε ην θαζεζηψο ησλ απνζπάζεσλ θαηά
παξέθθιηζε ησλ ήδε ηζρπνπζψλ ρξνληθψλ πεξηνξηζκψλ
Με ην άξζξν 10 πξνβιέπνληαη νη βαζκνί Ληκεληθνχ ψκαηνο-Διιεληθήο
Αθηνθπιαθήο ζε επίπεδν Αμησκαηηθψλ θαη ζπλδπάδνληαη κε ηηο ππάξρνπζεο
ζέζεηο εξγαζίαο ζε επίπεδν άζθεζεο εμνπζίαο. Γηα πξψηε θνξά ζεζκνζεηείηαη ε
ζέζε ηνπ Δπηηειάξρε, σο γεληθνχ ζπληνληζηή φισλ ησλ Κιάδσλ,
αληηθαζηζηψληαο ηελ ζέζε ηνπ β΄ Τπαξρεγνχ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί
πιεξέζηεξνο ζπληνληζκφο φισλ ησλ Τπεξεζηψλ, σο θάζεηε κνξθή δηνίθεζεο.
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Με ην άξζξν 11 ξπζκίδνληαη ζέκαηα πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ληκεληθνχ
ψκαηνο-Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο, κέζσ ηνπ εηδηθνχ πξνο ηνχην Φνξέα
«Ληκεληθνχ ψκαηνο-Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο» θαη θαζνξίδνληαη νη δαπάλεο
γηα ηηο νπνίεο εγθξίλνληαη ζρεηηθέο πηζηψζεηο. Πεξαηηέξσ, παξέρεηαη ε
δπλαηφηεηα εγγξαθήο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πξφζζεησλ δαπαλψλ πνπ είλαη
αλαγθαίεο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ ψκαηνο.
Με ην άξζξν 12 πξνβιέπεηαη θαη επηβεβαηψλεηαη φηη δελ ζίγνληαη ζέκαηα
αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο-Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο
πνπ ήδε ππεξεηεί ή ζα πξνζιακβάλεηαη, βάζεη ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζψλ πεξί
πξνζιήςεσλ θαη θαηαηάμεσλ δηαηάμεσλ, ζην Ληκεληθφ ψκα-Διιεληθή
Αθηνθπιαθή. Σν πξνζσπηθφ απηφ εμαθνινπζεί λα αζθαιίδεηαη ζηνπο θνξείο
αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο αζθαιηδφηαλ πξηλ απφ ηελ κεηνλνκαζία, ελψ ζηνπο
ίδηνπο θνξείο αζθαιίδεηαη θαη ην πξνζσπηθφ πνπ εηζέξρεηαη ή πξνζιακβάλεηαη
ζην Ληκεληθφ ψκα-Διιεληθή Αθηνθπιαθή κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ
παξφληνο λφκνπ. Δπίζεο, κε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ απηνχ νξίδεηαη φηη νη πφξνη
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηνπο θχξηνπο θαη
επηθνπξηθνχο θνξείο αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο πξνεγνπκέλεο
παξαγξάθνπ δηαηεξνχληαη. Με απηήλ ηελ πξφβιεςε θαηνρπξψλνληαη νξηζηηθά
θαη ακεηάθιεηα φια ηα αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ
Ληκεληθνχ ψκαηνο-Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο, θαζψο επίζεο θαη ην θαζεζηψο
εηζξνήο πφξσλ πξνο ηα Σακεία, ηφζν ηα θχξηα, φζν θαη ηα επηθνπξηθά.
Με ην άξζξν 13 πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε Τπεξεζίαο Διεγθηεξίνπ
Γαπαλψλ ζην Ληκεληθφ ψκα-Διιεληθή Αθηνθπιαθή, γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ
εθθαζάξηζε ησλ δαπαλψλ πνπ βαξχλνπλ ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή, θαζψο θαη
ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ εληνιψλ πιεξσκήο θαη ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ. Η
δηάηαμε απηή απνζθνπεί ζηελ ηαρχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε εθθαζάξηζε
ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ, ψζηε λα εθπιεξψλεηαη πιήξσο ν ζθνπφο ηεο ζχζηαζεο
ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο πνπ είλαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ Τπεξεζηψλ, κε
ηελ ηαρχηεξε εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο.
Με ην άξζξν 14 πξνβιέπεηαη ε εμαίξεζε απφ ηηο γεληθέο δηαηάμεηο πεξί
πξνκεζεηψλ ησλ πξνκεζεηψλ πνπ αθνξνχλ ζε επηζθεπέο θαη ζπληήξεζε ησλ
επηρεηξεζηαθψλ κέζσλ θαη ζπζηεκάησλ ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο-Διιεληθήο
Αθηνθπιαθήο, ηα νπνία ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο θαη ηηο πνιππινθφηεηάο ηνπο
δελ είλαη εχθνιν λα επηζθεπάδνληαη θαη λα ζπληεξνχληαη κε ηηο ρξνλνβφξεο
δηαδηθαζίεο ησλ καδηθψλ πξνκεζεηψλ, κε απνηέιεζκα λα παξακέλνπλ αδξαλή
γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα, κε δπζκελείο ζπλέπεηεο ζηε ιεηηνπξγία, ηελ
επηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα θαη ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ησλ Τπεξεζηψλ
ηνπ ψκαηνο. Η εμνπζηνδφηεζε πνπ δίλεη ε δηάηαμε απηή, πξνθεηκέλνπ
πξνκήζεηεο κέρξη 45.000 επξψ λα ηηο δηελεξγεί θαζε κία θαζ’ χιελ αξκφδηα
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Τπεξεζία, απνηειεί κία άκεζε ιχζε ζηα ζπλερψο δηνγθνχκελα πξνβιήκαηα
γξαθεηνθξαηίαο πνπ παξαηεξνχληαη, νχησο ψζηε ηα επηρεηξεζηαθά κέζα, κέζα
ζε ιίγν ρξνληθφ δηάζηεκα, λα είλαη έηνηκα θαη αμηφκαρα.
Με ην άξζξν 15 παξέρεηαη ε εμνπζηνδφηεζε ζηνλ Τπνπξγφ Πξνζηαζίαο
ηνπ Πνιίηε λα ξπζκίδεη κε Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ
νξγάλσζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Ληκεληθνχ
ψκαηνο-Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο, ηηο νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο,
θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ ζπλαθψλ κε ηελ πξφζιεςή ηνπ νπζηαζηηθψλ θαη
ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ. Δπίζεο, παξέρεηαη ε εμνπζηνδφηεζε θαζνξηζκνχ ησλ
ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνοΔιιεληθήο Αθηνθπιαθήο θαη ξχζκηζεο ζεκάησλ ηεξαξρίαο, θξίζεσλ,
πξναγσγψλ, αδεηψλ, ρξφλνπ εξγαζίαο, πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ ηνπ πξνζσπηθνχ
απηνχ θαη θάζε άιιν ζπλαθέο ζέκα.
Με ην άξζξν 16 πξνβιέπνληαη ζεηξά κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ, νη νπνίεο
είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ απνζαθήληζε δεηεκάησλ πνπ κπνξεί ιφγσ ηεο
κεηνλνκαζίαο θαη λέαο νξγαλσηηθήο δνκήο απφ ην Ληκεληθφ ψκα ζην Ληκεληθφ
ψκα-Διιεληθή Αθηνθπιαθή λα πξνθχςνπλ ηφζν ζην αξρηθφ ζηάδην
κεηάβαζεο ζην λέν ζρήκα φζν θαη κεηαγελέζηεξα.
Δπίζεο απνζαθελίδεηαη πιήξσο ην φηη νη Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίαο ηνπ
Ληκεληθνχ ψκαηνο-Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο ππνρξενχληαη λα αζθνχλ ηηο
αλαηηζέκελεο αξκνδηφηεηεο ησλ Γηεπζχλζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Θαιαζζίσλ
Τπνζέζεσλ, Νήζσλ θαη Αιηείαο ζχκθσλα κε ηηο εγθχθιηεο δηαηαγέο θαη νδεγίεο
ησλ Τπεξεζηψλ απηψλ πνπ δηαβηβάδνληαη απφ ην Αξρεγείν ηνπ Ληκεληθνχ
ψκαηνο-Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ε
απνηειεζκαηηθή θαη απξφζθνπηε εθαξκνγή ησλ εθδηδφκελσλ δηαηαγψλεγθπθιίσλ απφ ηηο Πεξηθεξεηαθέο Αξρέο νη νπνίεο αλήθνπλ ζηνλ δηνηθεηηθφ ηζηφ
ηνπ Αξρεγείνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο-Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο σο εθηειεζηηθνί
θνξείο Γεκφζηαο εμνπζίαο.
Με ην άξζξν 17 ζπκπιεξψλνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ
Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, γηα ιφγνπο λνκνηερληθήο αξηηφηεηαο θαη
εληάζζεηαη ζηελ νξγαλσηηθή ηνπ δνκή ην Ληκεληθφ ψκα-Διιεληθή
Αθηνθπιαθή.
Με ην άξζξν 18 πξνβιέπεηαη ε θαηάξγεζε θάζε γεληθήο ή εηδηθήο δηάηαμεο
πνπ αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, απφ ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο
ηνπ.
Με ην άξζξν 19 θαζνξίδεηαη φηη ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο
λφκνπ αξρίδεη κε ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ εθεκεξίδα ηεο θπβεξλήζεσο.
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εκεηψλεηαη φηη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ επηρεηξείηαη, γηα πξψηε
θνξά, λα ξπζκηζηεί θαηά ηξφπν πάγην, ζαθή θαη νξηζηηθφ έλα ρξφλην δήηεκα.
Με ηελ ελζσκάησζε ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο-Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο ζην
Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ζπγθξνηείηαη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα
εζσηεξηθήο αζθάιεηαο θαη πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, ην νπνίν ζπληίζεηαη απφ
απηνηειή σο πξνο ηελ νξγαλσηηθή, ηεξαξρηθή θαη ιεηηνπξγηθή δνκή θαη ηελ
επηρεηξεζηαθή δξάζε ψκαηα θαη Τπεξεζίεο, ηα νπνία, ππφ ηελ Κεληξηθή
πνιηηηθή θαηεχζπλζε ελφο Τπνπξγείνπ, ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ
Πνιίηε, θαζέλα βάζεη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ αιιά θαη ζε ζπλεξγαζία κεηαμχ
ηνπο, ζα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα ζηνλ θπξίαξρν
ζηφρν πνπ είλαη ε παξνρή πςειφηεξνπ επηπέδνπ αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο
ζηνλ πνιίηε θαη ηε ρψξα. Δπηπιένλ, δεδνκέλεο ηεο παξνχζαο νηθνλνκηθήο
ζπγθπξίαο, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί ην γεγνλφο φηη κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ
απηνχ, αμηνπνηνχληαη πθηζηάκελεο ππνδνκέο, κέζα θαη πφξνη, ηφζν ζε επίπεδν
εμνπιηζκνχ φζν θαη ζε επίπεδν έκςπρνπ δπλακηθνχ, ψζηε λα κε πξνθιεζνχλ
πξφζζεηεο δαπάλεο ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.
Με ηηο ζθέςεηο απηέο, ην ελ ιφγσ ζρέδην λφκνπ θέξεηαη ελψπηνλ ηεο
Βνπιήο ησλ Διιήλσλ γηα ηελ θαηά ην χληαγκα ζπδήηεζε θαη ςήθηζε ηνπ.
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