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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                        Λϊγοσ, 07 Αυγούςτου 2020 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 2131.4/1432/2020 

ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΥΤΛΑΚΗ 

Κ. Λ/Φ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ 

Β΄ Λ/T ΠΟΡΣΟ ΛΑΓΟ 

Σαχ.Διεύθυνςη  : Π.Λϊγοσ –Ξϊνθησ                                                           ΠΡΟ:  Ψ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ  

Σαχ.Κώδικασ      : 67063-Λϊγοσ                                                                                       

Πληροφορύεσ     : Ανθ/ςτόσ Λ. ΒΑΡΑΜΗ Ι. 

Fax                        : 25410-96757 

Σηλϋφωνο          : 25410-96666 

e-mail                   : lagos@hcg.gr 

 
 
Θέμα: «Καταβολή αποζημιώςεων προσ το Ελληνικό Δημόςιο από άςκοπεσ κινητοποιήςεισ μέςων –

προςωπικού Λ.-ΕΛ.ΑΚΣ. ςε επιχειρήςεισ Έρευνασ – Διάςωςησ λόγω υπαιτιότητασ πολιτών».  

 

χετ.:     α) Ν. 1844/1989 (Α΄110), όπωσ ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχύει.  

β) Ο αριθμ. 20 Γενικόσ Κανονιςμόσ Λιμϋνα «Σαχύπλοα (ταχυκύνητα) ςκϊφη και λοιπϊ θαλϊςςια  μϋςα 

αναψυχόσ» (Β΄444/1999), όπωσ ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχύει.  

γ) Η αριθμ. 1329.1/53/02/14-11-2002 (Β΄1482) Απόφαςη Τπουργών Οικονομύασ και Οικονομικών 

και Εμπορικόσ Ναυτιλύασ.  

                δ) Η αριθμ. 2903.5/92965/2019/31-12-2019 (Β΄5056) Απόφαςη κ. ΤΝΑΝΠ.  

ε) Η Αρ. Πρωτ: 2050.3/4362/2020/22-01-2020 Δ/γη Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./ΔΛΑ-ΔΕΠΙΦ (ΑΔΑ: 

9ΠΑ4653ΠΨ-ΧΙΓ).  

                ζ) Αρύθμ. Πρωτ.: 2131.4/2692/10-7-2020 ϋγγραφο Κ.Λ/Φ Αλεξανδρούπολησ. 

 

1. υνεχεύα ανωτϋρω ςχετικών θϋτουμε ςε γνώςη ςασ τα παρακϊτω: 

α. Ψσ γνωςτόν το Λιμενικό ώμα –Ελληνικό Ακτοφυλακό (Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.), ωσ πολιτειακόσ φορϋασ 

αρμόδιοσ για το ςυντονιςμό τησ ναυτικόσ ϋρευνασ και διϊςωςησ, αςκεύ υπεύθυνα και επύ καθημερινόσ 

βϊςεωσ τα καθόκοντϊ του θϋτοντασ ωσ ύψιςτη προτεραιότητα για τα ςτελϋχη του τη διαφύλαξη του 

υπϋρτατου θεμελιώδουσ αγαθού, αυτού τησ αςφϊλειασ τησ ανθρώπινησ ζωόσ ςτη θϊλαςςα. 

β. Σο Ενιαύο Κϋντρο υντονιςμού Έρευνασ και Διϊςωςησ (Ε.Κ..Ε.Δ) του Αρχηγεύου Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. 

[ϊρθρο 5 του ν. 1844/1989 (Α΄110)], ενεργεύ ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κεύμενη νομοθεςύα, τισ 

Διεθνεύσ υμβϊςεισ και Εγχειρύδια και επιλαμβϊνεται επύ παντόσ περιςτατικού που αφορϊ την προςταςύα τησ 

ανθρώπινησ ζωόσ ςτη θϊλαςςα, για το οπούο γύνεται κοινωνόσ, εντόσ τησ ελληνικόσ περιοχόσ ευθύνησ για 

παροχό υπηρεςιών ναυτικόσ και αεροπορικόσ ϋρευνασ και διϊςωςησ, όπωσ αυτό καθορύζεται ςτο ϊρθρο 2 

του ιδύου ωσ ϊνω νόμου.  

γ. Επιπρόςθετα, οι περιπτώςεισ διϊθεςησ προςωπικού και μϋςων προσ παροχό υπηρεςιών ςε 

τρύτουσ προβλϋπονται από τισ διατϊξεισ τησ (γ) ςχετικόσ. Αν και οι παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ ϋρευνασ και 

διϊςωςησ παρϋχονται για κοινωφελεύσ ςκοπούσ και αδαπϊνωσ για τον πολύτη, ενύοτε εξετϊζεται, με μϋριμνα 

του επιχειρηςιακού βραχύονα του φορϋα, ςε ςυνεργαςύα με τισ οικονομικϋσ Τπηρεςύεσ αυτού, η κατϊ 

περύπτωςη διϊθεςη του προςωπικού και των μϋςων με καταβολό ανταλλϊγματοσ, ςτο πλαύςιο τησ ϊςκοπησ 
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κινητοπούηςόσ τουσ με δόλο ό ευόθεια για παροχό οποιαςδόποτε βοόθειασ ςε βϊροσ εκεύνου που την 

προκϊλεςε.  

2. Κατόπιν των ανωτϋρω, με αφορμό την αύξηςη των περιςτατικών ϋρευνασ και διϊςωςησ ςτα 

οπούα εμπλϋκονται ϊτομα τα οπούα κϊνουν χρόςη των μϋςων που υπϊγονται ςτισ διατϊξεισ (β) ςχετικού και 

με ςκοπό την αποφυγό, κατϊ το δυνατόν και καθ’ οιονδόποτε τρόπο, ύπαρξησ ςυμβϊντων εισ το μϋλλον, τα 

οπούα προςδύδουν περύςςιο και αχρεύαςτο ϊχθοσ ςτο εναςχολούμενο με αυτϊ προςωπικό, ωσ και 

αβεβαιότητα ωσ προσ την επιτυχό ϋκβαςό τουσ, θϋτοντασ πολλϋσ φορϋσ ςε κύνδυνο τισ ζωϋσ των ανθρώπων 

που υπηρετούν με αυταπϊρνηςη το κοινωνικό ςύνολο, με υπαιτιότητα των ιδιωτών, ειδικότερα όταν αυτϊ 

λαμβϊνουν χώρα υπό εξαιρετικϊ δυςμενεύσ καιρικϋσ ςυνθόκεσ, γνωςτϋσ ποικιλοτρόπωσ ςε οποιοδόποτε 

φυςικό πρόςωπο (τουλϊχιςτον μϋςω των ΜΜΕ και των μϋςων κοινωνικόσ δικτύωςησ του 21ου αιώνα), ςασ 

επιςημαύνουμε την υποχρϋωςη πλόρουσ ςυμμόρφωςόσ ςασ με τισ διατϊξεισ του Γ.Κ.Λ 20 όπωσ αυτόσ ιςχύει 

και δη την πιςτό τόρηςη του ϊρθρου 33 του (β) ςχετικού, για τη χρόςη θαλαςςύων μϋςων αναψυχόσ υπό 

δυςμενεύσ καιρικϋσ ςυνθόκεσ. 

3. Σϋλοσ ςασ γνωρύζουμε ότι η Τπηρεςύα μασ θα προβεύ ςε εντατικοπούηςη αςτυνομικών ελϋγχων 

αναφορικϊ με τον ϋλεγχο εφαρμογόσ ωσ ϊνω διατϊξεων, επιβϊλλοντασ ςε κϊθε ςυντρϋχουςα περύπτωςη τισ 

προβλεπόμενεσ κυρώςεισ. 

4. Παρακαλούμε για την ςχετικό ενημϋρωςη των μελών ςασ.   

 

                                                                                                                           Ο  Διοικητήσ 

 

 

                                                                                                 Ανθυποπλοίαρχοσ Λ.. ΚΤΛΙΣΗ Απόςτολοσ 

 

       ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

Ι  ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 

1. Επαγγελματικόσ Αλιευτικόσ ύλλογοσ Αλιϋων Δόμου Αβδόρων Ξϊνθησ. 

    (κ. ΜΑΝΑΑΡΙΔΗ . (τηλ:6974640278)) 

2. ύλλογος Παράκτιων Αλιέων Αβδήρων «Ο ΔΗΜΟΚΡΙΣΟ» (Αβδηρα Ν. Ξάνθης). 

    (κ. ΣΟΛΑΚΗ Κ. (τηλ:6945704071)) 

3. Επαγγελματικόσ Αλιευτικόσ ύλλογοσ Υαναρύου «Η ΠΑΝΑΓΙΑ» (Μϋςω Λ/Υ Υαναρύου). 

4. Εραςιτεχνικού Α/Κ ςύλλογοι περιοχόσ μασ. 

       5. Εκμιςθωτϋσ  Θ.Μ.Α. 

ΙI. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 

1. Κυβερνότεσ ΠΛ 1035 (υ.τ.δ.) 

2. Λ/Υ Υαναρύου (υ.τ.δ.) 

       3. Μ.Μ.Ε. περιοχόσ μασ. 

      ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:  

1. Γραφεύο ϋρευνασ και διϊςωςησ (υ.τ.δ.). 

2. Γραφεύο Ναυτολογύασ (υ.τ.δ.). 

3. Α/Υ (υ.τ.δ.). 
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