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Πειραιάς, 21 Μαρτίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: 1500.1/ 21373 /2019/45
ΠΡΟΣ: τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
Κοιν.: 1. Βουλευτή κ. Σ. Τάσσο
2. Βουλευτή κα Δ. Μανωλάκου
3. Βουλευτή κ. Μ. Συντυχάκη

Αριθ. σελίδων: Απάντηση (02)
Σύνολο (02)

ΘΕΜΑ: «Απάντηση της αριθ. πρωτ. 6056/26-02-2019 Ερώτησης των Βουλευτών κ. Σ.
Τάσσου, κας Δ. Μανωλάκου και κ. Μ. Συντυχάκη».
Σε απάντηση της εν θέματι Ερώτησης, σας γνωρίζουμε ότι η αρμόδια Διεύθυνση
Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, ενέκρινε τη μελέτη επισκευής – συντήρησης του κτιρίου
όπου στεγάζεται η Λιμενική Αρχή Καλύμνου, η οποία συντάχθηκε από τις τεχνικές Υπηρεσίες
του Δήμου Καλύμνου, συνολικού προϋπολογισμού 212.000,00 €. Παράλληλα, μερίμνησε για
την ένταξη στο ΠΔΕ έτους 2018 της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και
Ναυτιλιακών Επενδύσεων (Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε.) του ΥΝΑΝΠ του ποσού των 105.000,00 € για την
εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών. Η εν λόγω μελέτη διαβιβάστηκε και στη Γενική
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού & Κτιριακών
Υποδομών/Τμήμα Γ’ Κτιριακών Υποδομών, προϊσταμένη αρχή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων, ώστε να συμμετέχει οικονομικά στο υπολειπόμενο ποσό της μελέτης,
ήτοι 107.000,00 €, προκειμένου η επισκευή του κτιρίου να υλοποιηθεί το συντομότερο
δυνατό. Η εκτέλεση του έργου θα υλοποιηθεί από τον Δήμο Καλύμνου, ο οποίος
επιπρόσθετα μερίμνησε για την προσωρινή καθαίρεση επικίνδυνων τμημάτων του κτιρίου
για την αποφυγή ατυχήματος.
Αναφορικά με το θέμα της χορήγησης στολών σε στελέχη που υπηρετούν στα πλωτά
επιχειρησιακά μέσα του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, σημειώνεται ότι οι
αρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΝΑΝΠ έχουν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες εξεύρεσης
χρηματοδότησης.
Κατά τα λοιπά, αναφορικά με το ζήτημα των μεταθέσεων των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,
σημειώνεται ότι κατά τη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων έτους 2018 όσα στελέχη
συμπλήρωσαν τον απαιτούμενο χρόνο παραμονής στο Λιμεναρχείο Καλύμνου δήλωσαν εάν
επιθυμούσαν ή όχι να παραμείνουν στην εν λόγω Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του
π.δ. 33/2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για όσα στελέχη δήλωσαν ότι δεν
επιθυμούσαν την παραμονή τους στην Υπηρεσία, εξετάστηκε από το αρμόδιο Συμβούλιο εάν
μπορούσαν να καταλάβουν διαθέσιμη θέση στον τόπο επιλογής τους και στις δύο
εναλλακτικές Υπηρεσίες που είχαν δηλώσει. Δεδομένου ότι τα εν λόγω στελέχη δεν ήταν

δυνατόν να καταλάβουν θέση της επιλογής τους με τον αριθμό των μορίων που κατείχαν,
εντάχθηκαν στη διαδικασία του β' σταδίου των τακτικών μεταθέσεων, σύμφωνα με το άρθρο
12 του π.δ. 33/2009, προκειμένου να στελεχώσουν έτερες Λιμενικές Αρχές. Το αρμόδιο
Συμβούλιο Μεταθέσεων λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες του Λ/Χ Καλύμνου, ως
μία Υπηρεσία της παραμεθορίου, αποφάσισε την παραμονή τους στην εν λόγω Λιμενική
Αρχή.
Ο Υπουργός
Φώτης Κουβέλης
Εσωτερική Διανομή
1. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. Υπουργού
2. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. Αναπληρωτή Υπουργού
3. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. ΓΓ
4. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. ΓΓΛΛΠΝΕ
5. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
6. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Α΄ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
7. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. ΔΚΑ΄-Γρ. κ. ΔΚΔ΄
8. ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/Γρ. κας ΓΔΛΛΠΝΕ
9. ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΙΛΙΚΥΠ
10. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠ-ΔΕΜ
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