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Ρύθµιση θεµάτων για το πεδίο δικαιοδοσίας, την οργάνωση, τη διαδικασία, τη λειτουργία και
τη στελέχωση των ∆ηµοτικών Λιµενικών Γραφείων

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ.8 του άρθρου 140 του ν.4504/2017 «∆ια 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) Του άρθρου 28 του ν.2738/1999 «Συλλογικές ∆ιαπραγµατεύσεις στην ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, µονιµοποιήσεις
συµβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις» (Α΄180), όπως ισχύει.
γ) Του ν.2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (Α΄285), όπως ισχύει.
δ) Του ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (Α΄114), όπως ισχύει.
ε) Του ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Α΄143),
όπως ισχύει.
στ) Του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης −
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως ισχύει.
ζ) Του από 14-01-1939 β.δ. «Περί κωδικοποιήσεως των περί λιµενικών Ταµείων κειµένων διατάξεων»
(Α΄24), όπως ισχύει.
η) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
θ) Του π.δ.13/2018 «Οργανισµός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄26).
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ι) Των άρθρων 2 και 4 του π.δ.70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων … Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και µετονοµασία του σε Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής…» (Α΄114).
ια) Του π.δ.97/2017 «Οργανισµός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων» (Α΄138),
ιβ) Του π.δ. 141/2017 «Οργανισµός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180).
ιγ) Του π.δ.73/2015 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄116).
ιδ) Του π.δ.125/2016 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄210).
2. Την ανάγκη ρύθµισης των θεµάτων που αφορούν στο πεδίο δικαιοδοσίας, την οργάνωση, τη διαδικασία,
τη λειτουργία, και τη στελέχωση των ∆ηµοτικών Λιµενικών Γραφείων, ώστε να καταστεί δυνατή η έναρξη
λειτουργίας τους.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισµού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. α. Τα ∆ηµοτικά Λιµενικά Γραφεία, τα οποία συνιστώνται µε απόφαση των οικείων ∆ηµοτικών
Συµβουλίων, αποτελούν αυτοτελείς υπηρεσιακές µονάδες του ∆ήµου στον οποίο ανήκουν και ως προς τη
λειτουργία τους εφαρµόζονται κατ’ αναλογίαν οι διατάξεις του άρθ.28 του ν.2738/1999.
β. Οι αποφάσεις των οικείων ∆ηµοτικών Συµβουλίων για τη σύσταση ∆ηµοτικών Λιµενικών Γραφείων
κοινοποιούνται εντός ενός (1) µηνός στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής και στην οικεία Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση.

2. Ως περιοχές δικαιοδοσίας των συνιστώµενων Λιµενικών Γραφείων καθορίζονται τα διοικητικά όρια των
οικείων ∆ήµων και περιοχές αρµοδιότητας όλες οι εντός των διοικητικών τους ορίων ζώνες λιµένων είτε
υφιστάµενες είτε αυτές που πρόκειται να καθορισθούν ή και να εξοµοιωθούν. Στις προαναφερόµενες ζώνες
λιµένα (χερσαίες και θαλάσσιες) που θα διαχειρίζονται τα ∆ηµοτικά Λιµενικά Γραφεία ισχύουν οι διατάξεις
του ν.2971/2001.

3. Μετά τον καθορισµό της ζώνης λιµένα ή την εξοµοίωση µε ζώνη λιµένα, τα ∆ηµοτικά Λιµενικά Γραφεία
ασκούν τις αρµοδιότητες που αφορούν στον εν γένει χειρισµό των θεµάτων που σχετίζονται µε τη
διοίκηση, διαχείριση και εκµετάλλευση των ζωνών λιµένων και την παροχή λιµενικών υπηρεσιών σε πλοία
και τρίτους, αρµοδιότητες οι οποίες καθορίζονται µε τους Οργανισµούς Εσωτερικής Λειτουργίας των
Υπηρεσιών των αντίστοιχων ∆ήµων. Οποιαδήποτε πράξη του ∆ηµοτικού Λιµενικού Γραφείου πρέπει να
συνοδεύεται από σχετική έγκριση απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του οικείου ∆ήµου.

4. Οι πόροι των ∆ηµοτικών Λιµενικών Γραφείων είναι αυτοί που καθορίζονται από τη νοµοθεσία, που
αφορά στον προσδιορισµό των ανταποδοτικών λιµενικών τελών και δικαιωµάτων των Λιµενικών και
∆ηµοτικών Λιµενικών Γραφείων.

5. Τα ∆ηµοτικά Λιµενικά Γραφεία στελεχώνονται µε τακτικό και έκτακτο προσωπικό σύµφωνα µε τις
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας που ισχύουν για τους ∆ήµους.
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6. Η απόφαση των ∆ηµοτικών Λιµενικών Ταµείων των όµορων ∆ήµων που αναφέρεται στην περίπτωση (ζ)
της παραγράφου 8 του άρθρου 140 του ν.4504/2017 περί αρνήσεως υπαγωγής στην αρµοδιότητά τους
των αλιευτικών καταφυγίων, λιµενικών υποδοµών και εγκαταστάσεων που δεν υπάγονται στην
αρµοδιότητα άλλου φορέα διαχείρισης, τεκµαίρεται δοθείσα µετά την παρέλευση διµήνου από την
υποβολή του σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου ∆ήµου.

7. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2018
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