Προεδρικό Διάταγμα υπ'Αριθμ. 5
Μετάταξη των Γ~ - ΣΤ~ - Ζ~ Λιμενικών Τμημάτων του Κεντρικού
Λιμεναρχείου Πειραιά σε Λιμεναρχεία, καθορισμός της τοπικής και
καθ’ ύλην αρμοδιότητας αυτών και επανακαθορισμός των ορίων
της τοπικής αρμοδιότητας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Έχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν. 672/1977 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως
του Ν.Δ. 530/1970» «Περί Λιμενοφυλάκων και ετέρων τινών διατάξεων» (Α΄235).
2. Τη διάταξη του άρθρου 140 του Ν.Δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄261).
3. Τη διάταξη του άρθρου 29Α΄του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄137) όπως
προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄154) και τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παραγράφου
2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1977 (Α~38).
4. Τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου και
δαπανών του Κράτους κ.λπ.» (Α΄247).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, ποσού δέκα οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (18.200.000) δραχμών ή πενήντα
τριών χιλιάδων τετρακοσίων ένδεκα και πενήντα εννέα λεπτών (53.411,59) ευρώ περίπου για το οικονομικό
έτος 2002 και τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (4.400.000) δρχ. ή δώδεκα χιλιάδων
εννιακοσίων δώδεκα και εβδομήντα λεπτών (12.912,70) ευρώ για καθ’ ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η
εν λόγω δαπάνη για το μεν έτος 2002 θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του
Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Ειδ. Φ. 41/110 και Κ.Α.Ε. 0722, 1711, 1713, 1729, 1723, 0824, 0831, 0832, 0869,
για δε τα επόμενα οικονομικά έτη από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται ανά έτος για τον σκοπό αυτό
στον ανωτέρω προϋπολογισμό (Ειδ.φορέας 41/110, ΚΑΕ 0824,0831,0832,0869).
6. Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001Απόφαση Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (Β΄1485).
7. Τη με 1222.2/71/2001/9.11.2001 πρόταση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος.
8. Την 94/2002 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής
Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Οικονομικών,

Αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1.

Το ΣΤ΄ Λιμενικό Τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά με έδρα τον Δήμο Γλυφάδας Αττικής,
μετατάσσεται σε Λιμεναρχείο και ονομάζεται Λιμεναρχείο Σαρωνικού. Έδρα της μετατασσόμενης
Λιμενικής Αρχής παραμένει ο Δήμος Γλυφάδας. Τα όρια της τοπικής αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου
Σαρωνικού ορίζονται, νότια μέχρι του 44ου χιλιομέτρου της δημοσίας Οδού Αθηνών - Σουνίου και
βόρεια μέχρι τις εκβολές του Κηφισού ποταμού και περιλαμβάνουν τους λιμένες, τους όρμους, τις νησίδες
με την κατά νόμο χερσαία ζώνη, τα παράλια γενικά με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα. Στο
Λιμεναρχείο Σαρωνικού υπάγονται: α) Το Θ΄ Λιμενικό Τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά το
οποίο μετονομάζεται σε Β΄ Λιμενικό Τμήμα Λιμεναρχείου Σαρωνικού με έδρα τον όρμο Βουλιαγμένης.
Τα όρια της τοπικής αρμοδιότητας του Β΄ Λιμενικού Τμήματος Λιμεναρχείου Σαρωνικού ορίζονται από
του 44ου χιλιομέτρου της δημοσίας οδού Αθηνών - Σουνίου μέχρι του άκρου Καβούρι
συμπεριλαμβανομένων των νησίδων Φλέβες και Μυρμήγκια και περιλαμβάνουν τους λιμένες, τους
όρμους με την κατά νόμο χερσαία ζώνη και χωρική θάλασσα. β) Το Ι΄ Λιμενικό Τμήμα του Κεντρικού
Λιμεναρχείου Πειραιά, το οποίο μετονομάζεται σε Α΄ Λιμενικό Τμήμα Λιμεναρχείου Σαρωνικού με έδρα
τη Μαρίνα Φλοίσβου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου. Τα όρια της τοπικής αρμοδιότητας του Α΄
Λιμενικού Τμήματος Λιμεναρχείου Σαρωνικού ορίζονται από τις ακτές της Μαρίνας Αλίμου μέχρι τις
εκβολές Κηφισού ποταμού, με την κατά νόμο χερσαία ζώνη τους όρμους, τους λιμένες και την
αντίστοιχη χωρική θάλασσα.

2.

Το Ζ΄ Λιμενικό Τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά με έδρα το Δήμο Περάματος Πειραιά
μετατάσσεται σε Λιμεναρχείο και ονομάζεται Λιμεναρχείο Περάματος. Έδρα του Λιμεναρχείου
Περάματος παραμένει ο ομώνυμος Δήμος. Τα όρια της τοπικής αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου
Περάματος ορίζονται από τις εγκαταστάσεις του Νέου Μώλου Δραπετσώνας μέχρι το δυτικό άκρο της
νησίδας Μεγάλη Κυρά, επίσης περιλαμβάνουν τις βόρειες ακτές της νησίδας Ψυττάλεια και το θαλάσσιο
χώρο που περικλείεται μεταξύ της νοητής επέκτασης του Νέου Μώλου Δραπετσώνας μέχρι της
συνάντησής της με το βορειοανατολικό άκρο της νησίδας Ψυττάλεια, της νοητής ευθείας που
επεκτείνεται από το νοτιοδυτικό άκρο της νησίδας Ψυττάλεια με το μέσον της νοητής ευθείας του
διαύλου Περάματος - Σαλαμίνας και μέχρι της συνάντησης αυτής με τη νοητή γραμμή που εκτείνεται
από το δυτικό άκρο της νησίδας Μεγάλη Κυρά καθώς και την κατά νόμο χερσαία ζώνη και τα παράλια
γενικά. Στο Λιμεναρχείο Περάματος υπάγεται το Β΄ Λιμενικό Τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά
με έδρα το Δήμο Κερατσινίου το οποίο μετονομάζεται σε Α΄ Λιμενικό Τμήμα Λιμεναρχείου Περάματος.
Έδρα του Α΄ Λιμενικού Τμήματος Λιμεναρχείου Περάματος παραμένει ο Δήμος Κερατσινίου. Τα όρια
της τοπικής αρμοδιότητας του Α΄ Λιμενικού Τμήματος του Λιμεναρχείου Περάματος ορίζονται από τις
εγκαταστάσεις του νέου Μώλου Δραπετσώνας μέχρι και των εγκαταστάσεων του προβλήτος Ελευθερίου
Βενιζέλου, επίσης περιλαμβάνουν τις βόρειες ακτές της νησίδας Ψυττάλεια και τον θαλάσσιο χώρο που
περικλείεται μεταξύ της επέκτασης της νοητής ευθείας του Νέου Μώλου Δραπετσώνας μέχρι της
συνάντησής της με το βορειοανατολικό άκρο της νησίδας Ψυττάλεια, της επέκτασης της νοητής ευθείας
του νοτιοδυτικού άκρου της νησίδας Ψυττάλεια με το μέσο της νοητής ευθείας του διαύλου Περάματος
- Σαλαμίνας μέχρι της συνάντησης αυτής με τη νοητή ευθεία που εκτείνεται από το δυτικό άκρο του

προβλήτος Ελευθερίου Βενιζέλου.
3.

Το Γ΄ Λιμενικό Τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά με έδρα τον Δήμο Σαλαμίνας της ομώνυμης
νήσου μετατάσσεται σε Λιμεναρχείο και ονομάζεται Λιμεναρχείο Σαλαμίνας. Έδρα του Λιμεναρχείου
Σαλαμίνας ορίζεται ο Δήμος Σαλαμίνας. Τα όρια της τοπικής αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου
Σαλαμίνας περιλαμβάνουν, τις ακτές γενικά με την κατά νόμο χερσαία ζώνη της νήσου Σαλαμίνας και
την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, εξαιρουμένης της θαλάσσιας περιοχής πέραν των εκατό (100) μέτρων
από τις βόρειες ακτές της, που ορίζονται από το άκρο Καράς μέχρι το άκρο Πέτρα Καλογήρου, καθώς
και τις νησίδες Λέρος, Κανάκια, Περιστέρια, Πέρανι και Άγιος Γιώργης, ανατολικά από την νοητή ευθεία
που ενώνει το άκρο Κυνόσουρα με το μέσον της νοητής ευθείας του διαύλου Περάματος - Σαλαμίνας
μέχρι της συνάντησης της τελευταίας με τη νοητή ευθεία που εκτείνεται από το δυτικό άκρο της
νησίδας Μεγάλη Κυρά, νότια και νοτιοανατολικά μέχρι τα όρια του αγκυροβολίου Πειραιά, όπως αυτά
έχουν ορισθεί με τον αριθμ. 176 Ειδικό Κανονισμό Λιμένα Πειραιά «περί κινήσεως και αγκυροβολίας
πλοίων στο λιμένα Πειραιά» απόφαση αριθμ. 3131.2.2/93/2.8.1993 Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ΦΕΚ
85-Β/19.2.1993.

4.

Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος τα όρια της τοπικής αρμοδιότητας του Κεντρικού Λιμεναρχείου
Πειραιά ορίζονται από τις εκβολές του Κηφισού ποταμού, συμπεριλαμβανόμενες, μέχρι τις
εγκαταστάσεις του Νέου Μώλου Δραπετσώνας και περιλαμβάνουν τις ανατολικές νότιες και δυτικές
ακτές τις νησίδας Ψυττάλεια καθώς και τη νησίδα Αταλάντη με την κατά νόμο χερσαία ζώνη και την
αντίστοιχη χωρική θάλασσα και το αγκυροβόλιο Πειραιά. Στη δικαιοδοσία του Κεντρικού Λιμεναρχείου
Πειραιά εξακολουθούν να υπάγονται: α) Το Α΄ Λιμενικό Τμήμα με έδρα την Ακτή Τζελέπη του Λιμένα
Πειραιά. Τα όρια του Α΄ Λιμενικού Τμήματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά ορίζονται από την
είσοδο του Λιμένα Πειραιά και περιλαμβάνουν όλον αυτόν μέχρι των εγκαταστάσεων του Νέου Μώλου
Δραπετσώνας συμπεριλαμβανομένων των ανατολικών νότιων και δυτικών ακτών της νησίδας Ψυττάλεια
και τη νησίδα Αταλάντη. β) Το Ε΄ Λιμενικό Τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά με έδρα τη
Μαρίνα Ζέας το οποίο μετονομάζεται σε Β΄ Λιμενικό Τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά. Τα
όρια της τοπικής αρμοδιότητας του Β΄ Λιμενικού Τμήματος Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά ορίζονται
από τις εκβολές του Κηφισού ποταμού μέχρι την είσοδο του Κεντρικού Λιμένα Πειραιά και
περιλαμβάνουν τους λιμένες, τους όρμους με την κατά νόμο χερσαία ζώνη και την αντίστοιχη χωρική
θάλασσα μέχρι τα όρια του αγκυροβολίου Πειραιά.

Άρθρο 2
1.

Η καθ’ ύλη αρμοδιότητα των μετατασσομένων Λιμενικών Αρχών, περιλαμβάνει όλες τις αρμοδιότητες
που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις πλην της τήρησης Νηολογίων

2.

Η καθ’ ύλη αρμοδιότητα των Λιμενικών Τμημάτων που υπάγονται στα Λιμεναρχεία Σαρωνικού,
Περάματος και Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά παραμένει όπως είχε ορισθεί με τα άρθρα 2 και 3 του Β.Δ.
76/1964 (Α΄ 34) και με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 8/1988 (Α΄5).

Άρθρο 3
1.

Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, που ορίζεται δύο (2) μήνες από τη δημοσίευσή του, καταργείται
κάθε προγενέστερη διάταξη που αναφέρεται στην τοπική αρμοδιότητα των αναφερομένων στα
προηγούμενα άρθρα Λιμενικών Αρχών. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την δημοσίευση
και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 2003-01-14

Υπογράφοντες:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

