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ΘΕΜΑ:  Απάντηση της αριθ. πρωτ. 884/02-11-2017 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Χ. Δήμα.

Με δεδομένη την υφιστάμενη δύναμη του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)
τόσο σε χερσαία και πλωτά μέσα όσο και σε στελέχη, οι αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής μεριμνούν, ώστε οι Υπηρεσίες του Σώματος να λειτουργούν υπό τις καλύτερες δυνατές
συνθήκες  και  να  ανταποκρίνονται  στον  ρόλο  που  τους  έχει  αναθέσει  η  Πολιτεία,  για  να  εξυπηρετείται
καλύτερα το κοινωνικό σύνολο και το δημόσιο συμφέρον. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών της Λιμενικής Αρχής
Κορίνθου, όπου υπάγεται και το Λιμενικό Τμήμα Κιάτου, έχουν διατεθεί και επιχειρούν σε μόνιμη βάση
τέσσερα (4) σκάφη διαφόρων τύπων και κατηγοριών προς εκτέλεση περιπολιών και αντιμετώπιση έκτακτων
περιστατικών  καθ’  όλο  το  εικοσιτετράωρο.  Επίσης,  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  νομοθεσία,  πλωτά  μέσα
κατηγορίας Ε βρίσκονται σε ετοιμότητα για άμεση καθέλκυση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.  Επιπρόσθετα,
όταν  οι  επιχειρησιακές  ανάγκες  το  επιβάλλουν,  πραγματοποιείται  ενίσχυση  των  περιπολιών  με
μετασταθμεύσεις  -  διαθέσεις  περιπολικών πλοίων/σκαφών καθώς και εναερίων μέσων από την Κεντρική
Υπηρεσία και άλλες Λιμενικές Αρχές της χώρας.

Αναφορικά  με  τα  χερσαία  μέσα  του  Λιμενικού  Τμήματος  Κιάτου,  σημειώνεται  ότι,  πέραν  του
υφιστάμενου οχήματος, στην Προϊστάμενη  Λιμενική Αρχή έχει διατεθεί ικανός αριθμός οχημάτων διαφόρων
τύπων τα οποία, σε περίπτωση που απαιτηθεί, δύνανται να ανακατανεμηθούν αναλόγως. Σε κάθε περίπτωση
και  με  γνώμονα  τη  βελτιστοποίηση  του  στόλου  του  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,  από  την  αρμόδια  Διεύθυνση
Επιχειρησιακών  Μέσων  εξετάζεται  διαρκώς  η  δυνατότητα  ένταξης  νέων  μέσων,  τόσο  πλωτών  όσο  και
χερσαίων,  είτε  μέσω  εξεύρεσης  από  τη  Διεύθυνση  Διαχείρισης  Δημοσίου  Υλικού  (Δ.Δ.Δ.Υ.)  είτε  μέσω
προμηθειών.  

Πέραν  των  ανωτέρω  και  όσον  αφορά  στα  διαλαμβανόμενα  που  σχετίζονται  με  την  ενίσχυση  της
Λιμενικής Αρχής Κιάτου με ανθρώπινο δυναμικό,  σημειώνεται  ότι η οργανική σύνθεση που προβλέπεται
στον Κανονισμό αριθμ. 78/2014 (Β΄ 2212) για το Λιμεναρχείο Κορίνθου (συμπεριλαμβανομένων και των Λ/Τ
υπαγωγής, εκ των οποίων και το Λ/Τ Κιάτου και πλωτών μέσων) είναι 75 στελέχη, ενώ την παρούσα χρονική
περίοδο, υπηρετούν σε αυτή 80 άτομα. Ειδικότερα, για το Λ/Τ Κιάτου η ελάχιστη οργανική σύνθεση που
προβλέπεται στον ανωτέρω Κανονισμό είναι οκτώ (8) στελέχη, ενώ την παρούσα χρονική περίοδο, στην εν
λόγω Λιμενική Αρχή υπηρετούν 9 άτομα (συμπεριλαμβανομένων των πλωτών μέσων). 

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

                                                                                                             

 Παναγιώτης Κουρουμπλής
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