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ΘΕΜΑ: Απάντηση της αριθ. πρωτ. 2251/21-12-2017 Ερώτησης των Βουλευτών κ. Χ. Δήμα και κ. Α. Κατσανιώτη.

Σε απάντηση της εν θέματι Ερώτησης και όσον αφορά στα μέτρα αντιμετώπισης της παράνομης αλιείας
στον Κορινθιακό κόλπο, σας γνωρίζουμε ότι από τη Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας (Δ.ΕΛ.ΑΛ.) του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχουν δοθεί εντολές – οδηγίες στις Λιμενικές Αρχές, στην αρμοδιότητα
των οποίων υπάγεται ο Κορινθιακός Κόλπος, για την από κοινού διενέργεια αλιευτικών ελέγχων και  την
εντατικοποίηση  των  μέτρων  αστυνόμευσης  εντός  του  Κορινθιακού  κόλπου,  με  σκοπό  την  τήρηση  της
ισχύουσας εθνικής και ενωσιακής αλιευτικής νομοθεσίας, επιβάλλοντας κατά περίπτωση τις προβλεπόμενες
διοικητικές ή και ποινικές κυρώσεις. Επίσης, σημειώνεται ότι στη Δ.ΕΛ.ΑΛ. λειτουργεί επί εικοσιτετραώρου
βάσεως το Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας, το οποίο ελέγχει σε πραγματικό χρόνο την τήρηση των όρων
και  των προϋποθέσεων διενέργειας  αλιείας  των υπόχρεων να φέρουν δορυφορική συσκευή εντοπισμού
αλιευτικών  (Α/Κ)  σκαφών,  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις  του  ευρύτερου  αλιευτικού  νομοθετικού
πλαισίου, δίνοντας κατά περίπτωση οδηγίες στις Λιμενικές Αρχές για την εκκίνηση διαδικασιών διοικητικού
ελέγχου, όπου αυτό απαιτείται.

Για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών των Λιμενικών Αρχών,  στην αρμοδιότητα των οποίων
υπάγεται  ο  Κορινθιακός  Κόλπος,  έχουν  διατεθεί  από τη  Διεύθυνση  Επιχειρησιακών  Μέσων (Δ.Ε.Μ.)  του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και επιχειρούν σε μόνιμη βάση έξι (6) σκάφη διαφόρων
τύπων και κατηγοριών με την εκτέλεση περιπολιών για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών καθ' όλο το
εικοσιτετράωρο. Επίσης, πλωτά μέσα κατηγορίας Ε΄ βρίσκονται σε ετοιμότητα για άμεση καθέλκυση καθ' όλη
τη διάρκεια  του έτους.  Στο πλαίσιο  κάλυψης της  εν  λόγω περιοχής,  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  την  ενίσχυση  των  εν  λόγω  Λιμενικών  Αρχών  με  προσωπικό,  σημειώνεται  ότι  με
δεδομένη την υφιστάμενη  δύναμη του  Σώματος,  όπου αριθμεί  σήμερα  7.413 στελέχη έναντι  των 8.000
οργανικών θέσεων (περίπου το 90% της προβλεπόμενης από την κείμενη νομοθεσία οργανικής δύναμης), η
Διεύθυνση  Προσωπικού  Λιμενικού  Σώματος  –  Ελληνικής  Ακτοφυλακής  (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)  μεριμνά,  ώστε  οι
Υπηρεσίες  του  Σώματος  να  λειτουργούν  υπό  τις  καλύτερες  δυνατές  συνθήκες,  προκειμένου  να
ανταποκρίνονται στον ρόλο που τους έχει αναθέσει η Πολιτεία για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του
κοινωνικού  συνόλου  και  του  δημόσιου  συμφέροντος.  Ειδικότερα,  για  το  Λιμεναρχείο  Κορίνθου
(συμπεριλαμβανομένων  των  Λιμενικών  Τμημάτων  υπαγωγής)  το  100%  της  οργανικής  σύνθεσης  που
προβλέπεται στον κανονισμό 78/2014 “Οργανική σύνθεση και κατανομή του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και
στη Μ.Ε.Α./Ε.Ε.” (Β΄ 2212) είναι 75 στελέχη, ενώ στο 90% είναι 67 στελέχη. Την παρούσα χρονική περίοδο
υπηρετούν  71  άτομα  (συμπεριλαμβανομένων  των  Λιμενικών  Τμημάτων  υπαγωγής).  Η  Διεύθυνση
Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αναγνωρίζοντας τις υπηρεσιακές ανάγκες και τον κρίσιμο ρόλο του Λιμεναρχείου
Κορίνθου, στο πλαίσιο των τακτικών μεταθέσεων του έτους 2018, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια
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επιπλέον  στελέχωσής  του,  λαμβάνοντας  υπόψη  την  κείμενη  νομοθεσία  και  τις  κενές  θέσεις  και
συνεκτιμώντας  την  υφιστάμενη  δύναμη  του  Σώματος  με  τα  αντικειμενικά,  υπηρεσιακά  και  κοινωνικά
κριτήρια του προσωπικού.

Κατά τα λοιπά, αρμόδια να σας απαντήσουν είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Παναγιώτης Κουρουμπλής
Εσωτερική Διανομή: 
1. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ
2. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. ΓΓ
3. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
4. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Α' Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
5. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. ΔΚΔ'-Γρ. κ. ΔΚΑ΄
6. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠ-ΔΕΜ-ΔΕΛΑΛ
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