Διοίκηση Εμπορικής Ναυτιλίας στη Νεώτερη Ελλάδα (1821/28-2021)
Ο Ρόλος του Καποδίστρια
Μετά την παλιγγενεσία και τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, ο Κυβερνήτης Ι. Καποδίστριας ενδιαφέρθηκε για
την εμπορική ναυτιλία και τη Λιμενική Αστυνομία. Με το ΙΣΤ ψήφισμα της 20ης Αυγούστου 1828 ευρύτατες
αρμοδιότητες παρέχονταν στο Λιμενάρχη. Από τις πρώτες μάλιστα κρατικές υπηρεσίες που συγκροτήθηκαν με τη
σύσταση του νεοελληνικού κράτους από τον Κυβερνήτη ήταν οι υπηρεσίες των Λιμεναρχείων, που υπάγονταν
απευθείας σε αυτόν. Ο ίδιος ήλπιζε, ότι η ακμή του εμπορίου στα ναυτικά νησιά θα συνεχιζόταν και μετά το τέλος του
απελευθερωτικού αγώνα , ώστε να ενισχυθεί η εθνική οικονομία και το συσταθέν τότε κράτος αναμενόταν
να καλύψει τις δημοσιονομικές του δαπάνες από τους προερχόμενους από την εμπορική ναυτιλία πόρους.

1/Ιωάννης Καποδίστριας - Κυβερνήτης της Ελλάδος - 26 Ιανουαρίου 1828–9 Οκτωβρίου 1831
2/ Όθων Α΄ της Ελλάδος - Βασιλεύς της Ελλάδος - 6 Φεβρουαρίου 1832-23 Οκτωβρίου 1862
3/Ελευθέριος Βενιζέλος - Πρωθυπουργός της Ελλάδος -Περίοδοι / 1η 6 Οκτωβρίου 1910 – 25 Φεβρουαρίου 1915 /
2η 10 Αυγούστου 1915 – 24 Σεπτεμβρίου 1915 /3η 14 Ιουνίου 1917 – 4 Νοεμβρίου 1920 /
4η 24 Ιανουαρίου 1924 – 19 Φεβρουαρίου 1924 /5η 4 Ιουλίου 1928 – 26 Μαΐου 1932 /
6η 5 Ιουνίου 1932 – 4 Νοεμβρίου 1932 / 7η 8 Ιανουαρίου 1933 – 6 Μαρτίου 1933
Ο Ρόλος του Όθωνα Α΄
Στην περίοδο της αντιβασιλείας και των πρώτων χρόνων της Βασιλείας του Όθωνα Α΄(1832-1862) τέθηκαν βασικές
θεσμικές διατάξεις, οι οποίες αποτέλεσαν τις βάσεις της μετέπειτα ναυτιλιακής νομοθεσίας. Το Β.Δ της 14ης
Νοεμβρίου 1836 περί Εμπορικής Ναυτιλίας όριζε ότι ο ιδιοκτήτης ελληνικού πλοίου θα έπρεπε να είναι Έλληνας, ενώ
οι αλλοδαποί θα μπορούσαν να αποκτήσουν ποσοστό κυριότητας επί ελληνικού πλοίου όχι μεγαλύτερο από 50%. Η
ελληνική πλοιοκτησία προστατευόταν από τα ξένα κεφάλαια και ενισχυόταν η ναυπήγηση πλοίων στο εσωτερικό
της Ελλάδας. Οριζόταν ότι κανένα εμπορικό πλοίο δεν μπορούσε να φέρει την ελληνική σημαία και να καταχωρηθεί
στα ελληνικά νηολόγια, αν δεν είχε ελεγχθεί η κατασκευή του και δεν είχε αναγνωριστεί ως ελληνικό από τον
Λιμενάρχη. Ακολούθως το Β.Δ της 15/18ης Δεκεμβρίου 1836 ‘’Περί αστυνομίας της Εμπορικής Ναυτιλίας’’
αποτέλεσε σημαντικότατο προθάλαμο για τη διοίκηση της εμπορικής ναυτιλίας μέχρι τη δημοσίευση του Κώδικα
Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου το 1973. Η ίδρυση του πρώτου ασφαλιστικού οργανισμού στη χώρα μας τοποθετείται το
1861, όταν το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο απέκτησε οντότητα και υπόσταση με το νόμο περί συστάσεως του Ν.Α.Τ..
Ακολούθησαν διατάγματα για την ανάθεση των εισπράξεων του ΝΑΤ από τις Λιμενικές Αρχές και ο νόμος του 1884
΄΄Περί οργανισμού του Υπουργείου Ναυτικών΄΄, ο οποίος όριζε ότι στην αρμοδιότητα του Υπουργείου ανήκε από την
απογραφή των ναυτικών και τα περί πληρωμάτων των ελληνικών πλοίων, μέχρι την οργάνωση, δικαιοδοσία των
λιμενικών αρχών και την έκδοση των ναυτιλιακών τους εγγράφων. Στο νόμο του 1887 ‘’Περί οργανισμού των
λιμενικών αρχών του κράτους ‘’ η χώρα διαιρέθηκε σε ναυτικές περιφέρειες όπου εγκαταστάθηκαν πέντε (5)
Κεντρικά Λιμεναρχεία, οκτώ (8) Λιμεναρχεία, δέκα (10)Υπολιμεναρχεία και δεκαέξι (16) Επιστασίες λιμένων με
αντίστοιχο αριθμό επάνδρωσης στρατιωτικού προσωπικού, αποτελούμενο από στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού
μόνιμα ή επίκουρα.
Ο Ρόλος του Βενιζέλου
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος στις εκλογές του 1910 σχηματίζει Κυβέρνηση επιφέροντας αλλαγές στο Πολεμικό Ναυτικό.
Ακολουθούν οι Βαλκανικοί πόλεμοι το 1912-1913 και ο Α’ Παγκόσμιος το 1914. Η Ελλάδα διαρκούντος του Α’
Παγκοσμίου Πολέμου είχε υποστεί πολλές απώλειες στον εμπορικό της στόλο και το μείζον ηθικό θέμα αφορούσε την
επανόρθωση του τομέα αυτού. Η εμπορική ναυτιλία, καίτοι είχε υπαχθεί στο στρατιωτικό Υπουργείο των Ναυτικών, ο
οργανισμός του οποίου περιελάμβανε το τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, το πολεμικό ναυτικό και το εμπορικό ναυτικό
επιτελούσαν διαφορετικούς σκοπούς .Οι Λιμενικές Αρχές ούσες επανδρωμένες από μαχίμους και οικονομικούς
Αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού, που πότε υπηρετούσαν στη Δ.Ε.Ν/Διεύθυνση Εμπορικού Ναυτικού και πότε
σε μονάδες του στόλου, δεν εξασφάλιζαν τα εχέγγυα για την επίτευξη των σκοπών της αστυνόμευσης, ασφάλειας της

ναυσιπλοΐας, προαγωγής της εμπορικής ναυτιλίας και του δυναμικού της ελληνικής σημαίας. Στη διάρκεια των χρόνων
διαπιστώθηκαν ασυμφωνίες και αντίθετες απόψεις ως προ την χάραξη της λιμενικής πολιτικής. Άρχισε να διαφαίνεται
η ανάγκη για σύσταση ενός ιδιαίτερου Σώματος καθ΄ ύλην αρμόδιου να διαχειρίζεται τα ναυτιλιακά θέματα. Η
διοικητική μεταρρύθμιση στην εμπορική ναυτιλία είχε ωριμάσει, όταν τον Ιούνιο του 1917, η κυβέρνηση Ελ.
Βενιζέλου ψήφισε το νόμο 816 ‘’Περί διοικήσεως του Εμπορικού Ναυτικού’’. Η Υπηρεσία Εμπορικού Ναυτικού
κατέστη αυτοτελής Υπουργική Διεύθυνση, ενώ οι αρμοδιότητες μοιράστηκαν μεταξύ των Υπουργείων Εθνικής
Οικονομίας και Ναυτικών, ώστε η αστυνομία της εμπορικής ναυτιλίας και ο έλεγχος των διαφόρων οικονομικόλιμενικών τελών να ασκούνται από το Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας, ενώ αστυνομική αρμοδιότητα λιμένων και
ακτών από το Υπουργείο Ναυτικών. (Πηγή:Δημητροπούλου Θ./Διπλωματική Εργασία/Πανεπιστήμιο Πειραιώς 2016)
102 Χρόνια από την Ίδρυση του Λιμενικού Σώματος (1919-2021)
Ο ιδρυτικός νόμος του Λιμενικού Σώματος είναι ο Ν.1753 του 1919 ‘’Περί τροποποιήσεως του Νόμου 816/1917 και
προσθήκης συναφών διατάξεων’’. Το άρθρο 3 του ως άνω νόμου αποτελεί την επίσημη ληξιαρχική πράξη γεννήσεως
του Λιμενικού Σώματος. Η ενοποιημένη και αυτοτελής Δ.Ε.Ν./Διεύθυνση Εμπορικού Ναυτικού τέθηκε υπό τις άμεσες
διαταγές του Υπουργείου Ναυτικών, γεγονός που το Π.Ν. αντιμετώπισε με δυσαρέσκεια βλέποντας την οριστική
απομάκρυνση της εμπορικής ναυτιλίας από την άμεση εποπτεία του. Το Λιμενικό Σώμα αποτελείται από το προσωπικό
της Διεύθυνσης Εμπορικού Ναυτικού, της Επιθεωρήσεως των υπηρεσιών αυτού, του Ν.Α.Τ. και των Λιμενικών Αρχών.
Με διάταγμα εξουσιοδοτήθηκε η μετάταξη στο Λ.Σ από το Π.Ν εξήντα έξι (66) Αξιωματικών, οι οποίοι διέθεταν
ικανή μόρφωση και γλωσσομάθεια και ήταν ειδικευμένοι στα θέματα εμπορικής ναυτιλίας. Κρίθηκε πρώιμη ακόμα η
πλήρης διοικητική χειραφέτηση της Δ.Ε.Ν και δια τούτο αυτή αργότερα με το Ν.Δ. της 7-5-1919 ‘’Περί υπαγωγής του
εμπορικού ναυτικού στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας’’, η Διεύθυνσης Εμπορικού Ναυτικού υπήχθη στο Υπουργείο
Εθνικής Οικονομίας , λαμβανομένης κυρίως υπόψη της συνεισφοράς της ναυτιλίας στην εθνική οικονομία. Η πρώτη
απ' ευθείας κατάταξη Αξιωματικών του Λιμενικού έγινε τον Νοέμβριο του 1920. Τα στελέχη του Λ.Σ., σύμφωνα με τον
ιδρυτικό του νόμου, διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού και ως εκ
τούτου δεν προβλεπόταν τότε ακόμα θέση για αρμόδιο Αρχηγό και Επιτελείο. Σημαντικός παράγοντας που συνέβαλε
ουσιαστικά στην ανασυγκρότηση του Eλληνικού εμπορικού στόλου μετά τη λήξη του Α' παγκοσμίου πολέμου
αποτέλεσε η σύσταση των Προξενικών Λιμεναρχείων και δη του Προξενικού Λιμεναρχείου Λονδίνου, όπου
λειτούργησε γραφείο Νηολογίων και Υποθηκολογίων. Στην πράξη, η ύπαρξη στην αγορά του Λονδίνου αυτού του
γραφείου διευκόλυνε την απόκτηση και αναγνώριση των πλοίων ως Ελληνικών, δεδομένου ότι με αυτόν τον τρόπο
διευκολυνόταν η νηολόγησή τους και η αυθημερόν εγγραφή της υποθήκης, ώστε η Αγγλική ενυπόθηκος δανείστρια
τράπεζα, να διασφαλίζει στο ακέραιο τα εμπράγματά της δικαιώματα επί του πλοίου, αλλά και ο πλοιοκτήτης να
παραλαμβάνει αμέσως το έγγραφο εθνικότητας και να πλέει με την Ελληνική Σημαία. Τα γεγονότα της Μικρασιατικής
καταστροφής βρήκαν το νεοσύστατο Λιμενικό Σώμα να παίρνει μέρος στη Μικρασιατική εκστρατεία υπό το πρίσμα
των στρατιωτικών θαλασσίων μεταφορών και του ανεφοδιασμού του στρατού και το 1922, κατά την αναγκαστική
αποχώρηση των Ελλήνων από τη Μικρά Ασία, οι λιμενικές αρχές κινητοποιήθηκαν για την αποστολή σκαφών για την
παραλαβή του στρατού, του πληθυσμού και την υποδοχή των προσφύγων, προκαλώντας με αυτόν τον τρόπο το
σεβασμό και την ευαρέσκεια των Υπουργών. Τον Μάιο του 1924 ανακηρύσσεται η Δημοκρατία στην Ελλάδα.
Δημοσιεύεται το Ν.Δ. της 27-5-1927 ‘’Περί διοικήσεως εμπορικού ναυτικού’’, το οποίο προσλαμβάνεται ως
καταστατικό της οργάνωσης και λειτουργίας του Λ.Σ, δεδομένου ότι με αυτό το Λιμενικό αποτελεί στρατιωτικά
οργανωμένο Σώμα και οι ανήκοντες στη δύναμή του διέπονται από τις ίδιες διατάξεις με τις αντίστοιχες βαθμίδες του
Πολεμικού Ναυτικού. Οι λιμενικές αρχές ορίστηκαν σε (28) είκοσι οκτώ, προέβλεψε την κατανομή των υπηρεσιών της
Δ.Ε.Ν σε τμήματα, τη λειτουργία της Επιθεώρησης Εμπορικών πλοίων και κατένειμε τις θέσεις των Αξιωματικών.
Επιπροσθέτως ρυθμίστηκαν θέματα αφορώντα θέματα προσωπικού και αξιολόγησης αυτού, θέματα εκπαίδευσης,
κατάταξης, αδειών και άσκησης πειθαρχικού ελέγχου στο ένστολο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος. Η πορεία προς
την πλήρη αυτονομία του Λιμενικού επιταχυνόταν. Η προαγωγή της εμπορικής ναυτιλίας αποτελούσε τον σκοπό για
την επίτευξη του οποίου καθίστατο απαραίτητη η επιλογή επιστημόνων με στρατιωτική πειθαρχία, συνάμα και
αφοσίωση. Με τον υπ΄ αριθμ.1 Αναγκ. Νόμο τον Αυγούστου του 1936 το Υφυπουργείο Ναυτικών, το οποίο είχε
συσταθεί με το Ν.Δ της 23-3-1936, μετονομάσθηκε σε Υφυπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, στο οποίο με τη
δημοσίευση του Α.Ν. 345/1936 υπήχθησαν όλες οι ναυτιλιακές αρμοδιότητες.
Ο Ρόλος των Λιμενικών Αρχών στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
Στην αρχή παρέμεινε ουδέτερος ο ελληνικός εμπορικός στόλος. Οι λιμενικές αρχές έχουν πρωταρχικό τους μέλημα την
εκτέλεση των στρατιωτικών θαλασσίων μεταφορών. Ο τορπιλισμός του ΄΄Έλλη΄΄ την 15 Αυγούστου του 1940 έξω
από το λιμάνι της Τήνου πυροδότησε ραγδαίες εξελίξεις. Το Λιμενικό Σώμα αμέσως μετά τον τορπιλισμό απομάκρυνε
με επιμέλεια τους πολίτες από τον προβλήτα και μερίμνησε για την περισυλλογή των τραυματιών από το πληγέν
σκάφος και την περίθαλψή τους σε νοσοκομείο του νησιού. Στις 28 Οκτωβρίου 1940 η Ελλάδα απέρριψε το ιταλικό
τελεσίγραφο και απώθησε τον εχθρό. Ο νέος αυτός πόλεμος έφερε το Υφυπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ενώπιον
προβλημάτων για την εμπορική ναυτιλία. Κλήθηκε να επιτάξει πλοία προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες
ανεφοδιασμού της χώρας μας με είδη διατροφής, με τη βοήθεια πολλών μεγάλων Λιμεναρχείων της χώρας, που
τάχθηκαν προς την κατεύθυνση παροχής αρωγής στην εθνική πολεμική δράση. Με την είσοδο της Ελλάδας στον
πόλεμο, το Λιμενικό Σώμα ανέλαβε τις ευθύνες του στον αγώνα του Έθνους και αντεπεξήλθε με επιτυχία στην
αποστολή του. Όλες οι στρατιωτικές θαλάσσιες μεταφορές διεξήχθησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και δεν έλειψε
ο εφοδιασμός του στρατού σε όλη τη δύσκολη εκείνη περίοδο. Οι γερμανικές δυνάμεις αργότερα διατήρησαν το Λ.Σ
για την άσκηση μόνο των αστυνομικών του καθηκόντων. Κατά τα χρόνια της Κατοχής στην Ελλάδα οι ναυτικοί

αντιμετώπισαν σοβαρό πρόβλημα ανεργίας, τους οποίους το Λ.Σ βοηθούσε μέσω των Οικονομικών Συσσιτίων
Εργατών Θαλάσσης, τα οποία διέσωσαν από την πείνα πολλές από τις οικογένειες των ναυτικών που πάλευαν μακριά
από την πατρίδα αλλά και πολλούς από τους ανέργους και τραυματίες ναυτικούς. Και στην εθνική αντίσταση το Λ.Σ
στάθηκε στο ύψος του εναντίον του εχθρού. Δυστυχώς, όμως, ο αριθμός των Ελλήνων ναυτικών που χάθηκαν σε όλες
τις θάλασσες του κόσμου έφθασε περίπου τους 2.500, τα δε Ελληνικά πλοία που βυθίστηκαν, αιχμαλωτίσθηκαν και
γενικότερα απωλέσθηκαν στην διάρκεια αυτού του αγώνα έφθασαν τα 500. Η αναβάθμιση του Υφυπουργείου
Εμπορικής Ναυτιλίας σε Υπουργείο ήταν γεγονός οριστικά πια από τον Ιούνιο του 1944. Το Υ.Ε.Ν. έπρεπε να
οργανώσει τις θαλάσσιες συγκοινωνίες, να ανασυγκροτήσει την πολύπαθη εμπορική ναυτιλία , και προς τον σκοπό
αυτό αποκτήθηκαν πλοία Λίμπερτυ από την Αμερική.
Ανασυγκρότηση και οργάνωση Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος
Το διακριτικό του Λ.Σ νομοθετήθηκε στο Β.Δ. της 3-11-1950, δύο άγκυρες χιαστί με το βασιλικό στέμμα πάνω στη
μέση. Σταδιακά βελτιωνόταν η οργάνωση των Υπηρεσιών του Λ.Σ και αυξανόταν η είσοδος στην ελληνική σημαία των
Ελλήνων εφοπλιστών, με τον εμπορικό υπό ελληνική σημαία στόλο να κατακτά τη δεύτερη θέση στην παγκόσμια
κατάταξη. Ο Θάλαμος Επιχειρήσεων του Υ.Ε.Ν. λειτούργησε το 1968 προκειμένου να διαχειριστεί έκτακτα
περιστατικά κινδυνευόντων ατόμων στη θάλασσα ή άλλα αφορώντα ασφάλεια ναυσιπλοΐας και ο οποίος
αντικαταστάθηκε αργότερα το 1989 από το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΣΚΕΔ) του Υπουργείου
Εμπορικής Ναυτιλίας. Το 1971 το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας καταργείται από Υπουργείο, μετατάσσεται σε
Υφυπουργείο και εντάσσεται στο Υπουργείο Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, ενώ ορισμένες αρμοδιότητές
του μεταβιβάζονται στα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών. Η Ελληνική ναυτιλία συνεχίζει την ανθηρή
της πορεία και η ελληνική σημαία αυξάνει το τονάζ της. Ακόμα και η αστυνομική δραστηριότητα του Λ.Σ καταγράφει
επιτυχίες και ανταποκρίνεται στις κοινωνικές ανάγκες της Ελληνικής κοινωνίας. Το 1981 συστήνεται η Υπηρεσία
Εναερίων Μέσων προς τον σκοπό της ενάσκησης θαλάσσιας επιτήρησης από αέρος. Το 1985 Ελληνικό Κράτος ίδρυσε
και το Υπουργείο Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη.
Διατελέσαντες Αρχηγοί Λ.Σ / Ιστορικό / Πηγή: Σάββας Ν. Αθανασίου (1999) ΥΕΝ και ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ 90 χρόνια από την
ίδρυση του Λιμενικού Σώματος (1919-2009) /Ιστορία του Λιμενικού Σώματος /1999/ΕΑΑΛΣ/Δημητροπούλου Θ./Δ.Ε/Π.Π2016)
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1/ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΛΣ ΜΠΟΥΚΑΣ Κ. (1919-1920, 1923-1925,1926-1929,1929-1932)
2/ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Ε.Ν. ΧΡΗΣΤΟΦΗΣ Μ. (1933-1934,1935-1936,1941-1945)
3/ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΤΣΕΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. (1946-1947,1949-1950,1950-1954)
4/ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. (1954-1958)
5/ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΣΑΚΑΡΗΣ Μ. (1958-1962)
6
7
8
9

6/ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ Π. (1962-1964)
7/ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Ι. (1964-1966)
8/ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΣΤΑΜΠΟΛΗΣ Ν. (1966-1967)
9/ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΧΑΝΙΔΗΣ Β. (1967-1968)
10/ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΓΡΑΒΑΡΗΣ Β. (1968-1969)
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11/ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΤΣΑΦΑΡΑΣ Γ. (1969-1971)
12/ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΜΗΤΡΑΚΟΣ Ι. (1971-1974)
13/ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ Γ. (1974-1975)
14/ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΣΚΙΑΔΑΣ Α. (1975-1980)
15/ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι. (1980-1982)
16
17
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14

19

16/ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΟΡΦΑΝΟΣ Δ. (1982-1982)
17/ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΠΡΟΚΟΠΗΣ Κ. (1982-1984)
18/ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ Π. (1984-1985)
19/ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Α. (1985-1987)
20/ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΝΤΟΥΝΗΣ Χ. (1987-1990)
21
22
23

24

21/ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΒΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. (1990-1992)
22/ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ Ν. (1992-1993)
23/ ΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ Ε. (1993-1996)
24/ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΟΥΣΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Π. (1996-1998)
25/ ΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Θ. (1998-2000)
26
27
28

29

26/ΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΣΥΡΙΓΟΣ Α. (2000-2002)
27/ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΔΕΛΗΜΙΧΑΛΗΣ Χ. (2002-2005)
28/ΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ Θ. (2005-2006)
29/ΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΣΙΩΝΙΔΗΣ Η. (2006-2008)
30/ΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗΣ Θ. (2008-2009)
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31/ΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΜΠΟΥΣΙΟΣ Α. (2009-2011)
32/ΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΣΟΥΛΗΣ Κ. (2011-2012)
33/ΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΜΠΑΝΤΙΑΣ Δ. (2012-2014)
34

33

35

ΑΡΧΗΓΟΣ Λ.Σ

34/ ΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. (2014-2016)
35/ ΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ ΡΑΠΤΗΣ Σ. (2016-2019)
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ ΚΛΙΑΡΗΣ Θ. (2019- ΑΡΧΗΓΟΣ Λ.Σ )
Περίοδος μετονομασιών - συγχωνεύσεων - μεταφοράς αρμοδιοτήτων Υ.Ε.Ν /Λ.Σ
Το Υπουργείο Αιγαίου (1985-2004) το 2004 μετονομάστηκε σε Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, το
οποίο συγχωνεύτηκε το 2007 με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και σχημάτισαν το Υπουργείο Εμπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Το 2009 ο τομέας της ναυτιλίας εντάχθηκε στο Υπουργείο
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και το Λιμενικό Σώμα μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη. Το 2010 συνεστήθη το αυτόνομο Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας, αλλά τον
Ιούνιο του 2011 έγινε Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Με τον νόμο 3922/2011 , το
Μάρτιο του 2011, το Λιμενικό Σώμα, που είχε συσταθεί με το άρθρο 3 του ν.1753/1919 (ΦΕΚ 67Α ΄), μετονομάζεται
σε Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή και υπάγεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ως αποστολή
του προσδιορίζεται η εφαρμογή του νόμου στις περιοχές και τους χώρους στους οποίους εκτείνεται η καθ΄ ύλη και κατά
τόπο αρμοδιότητά του, που είναι κυρίως ο θαλάσσιος χώρος ευθύνης του, τα εμπορικά πλοία και τα πάσης φύσεως
πλωτά ναυπηγήματα, οι λιμένες και η χερσαία ζώνη αυτών, καθώς και άλλοι χερσαίοι, παράκτιοι ή θαλάσσιοι χώροι.
Στις 21 Ιουνίου 2012, με το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) ιδρύθηκε το Υπουργείο Ναυτιλίας συγκροτούμενο από
υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής που είχαν μεταφερθεί το
2009 στα τέως Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη καθώς και από άλλες υπηρεσίες που ανήκαν στο πρώην Υπουργείο
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μεταξύ των οποίων και το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής
Ακτοφυλακής. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους (2012) το ίδιο Υπουργείο μετονομάστηκε σε Υπουργείο Ναυτιλίας και
Αιγαίου. Τον Ιανουάριο του 2015 με το Π.Δ.24/2015 (ΦΕΚ Α' 20/27-01-2015) συνεστήθη το Υπουργείο Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και δημιουργήθηκε θέση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού. Ακολούθως, τον Σεπτέμβριο του 2015 με την έκδοση του Π.Δ.70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114/2209-2015) το πρώην Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου ανασυστάθηκε και μετονομάστηκε σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, στο οποίο μεταφέρθηκαν το σύνολο των αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών και προσωπικού του
συγχωνευθέντος Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθώς και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων. Το Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στην οργανωτική δομή του οποίου κυριαρχεί το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική
Ακτοφυλακή, και οι φορείς που αυτό εποπτεύει και εκείνοι από τους οποίους επικουρείται, ο κρατικός δηλαδή
παράγοντας άσκησης δημόσιας διοίκησης, ομού με τους ναυτιλιακούς κύκλους και τους ναυτικούς, αποτελούν τους
πυλώνες στήριξης και προαγωγής της εθνικής ναυτιλιακής πολιτικής. Οι λειτουργίες που επιτελούνται στο εν λόγω
Υπουργείο στον μεγαλύτερο βαθμό είναι σύνθετες και απαιτούν τη θετική ανάδραση και συνεργασία με ένα μεγάλο
αριθμό συναρμοδίων Υπουργείων και Υπηρεσιών του Κράτους, αλλά και τη γόνιμη συνεργασία με τους κοινωνικούς
εταίρους της ναυτιλίας.

Οργανωτική Δομή -Διάρθρωση Υ.ΝΑ.Ν.Π /ΛΣ -ΕΛ.ΑΚΤ
Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στελεχώνεται από πολιτικούς και στρατιωτικούς υπαλλήλους. Με
έδρα τον Πειραιά, έχει ως κύρια αποστολή το σχεδιασμό της ναυτιλιακής πολιτικής, με σκοπό την προαγωγή και
προάσπιση των συμφερόντων της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας και τη σύνδεσή της με την εθνική οικονομία. Έχει
την ευθύνη του συνολικού σχεδιασμού και της χάραξης της Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής. Μεριμνά για την ανάπτυξη
της ναυτικής εκπαίδευσης και της ναυτικής εργασίας, την ασφάλεια των πλοίων, την προστασία του θαλάσσιου
περιβάλλοντος, το σχεδιασμό και την εφαρμογή ολοκληρωμένης νησιωτικής πολιτικής και θαλάσσιων συγκοινωνιών
και μεταφορών, ενώ παράλληλα φροντίζει για τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την προστασία
της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας στη θάλασσα, καταστέλλοντας κάθε έκνομη ενέργεια στους χώρους αρμοδιότητας
του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής. Από κοινού οι πολιτικοί και οι στρατιωτικοί φορείς
του μεριμνούν, τόσο και για τη χάραξη της λιμενικής πολιτικής, την εποπτεία των λιμενικών υποδομών και την
προαγωγή του εθνικού λιμενικού συστήματος ως παράγοντα ανάπτυξης της οικονομίας, των νησιών και της ναυτιλίας
της χώρας, όσο για τον έλεγχο και την παροχή αστυνομικής προστασίας κατά μήκος της ελληνικής
ακτογραμμής.

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής /Αρχηγείο ΛΣ -ΕΛ.ΑΚΤ
- Στον Υπουργό υπάγονται απευθείας οι Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου
- Στο Υπουργείο λειτουργούν γραφεία: Γενικού Γραμματέα, Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και
Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, τα οποία υποβοηθούν τους Γενικούς
Γραμματείς στο έργο τους
- Στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου υπάγονται οι οργανικές μονάδες όπως :
*Υπηρεσίες του Λ.Σ.− ΕΛ.ΑΚΤ.
*Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία είναι επιφορτισμένη με την ενιαία οικονομική διαχείριση και
τον έλεγχο των οικονομικών υποθέσεων και λειτουργιών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από εκείνο φορέων.
Είναι αρμόδια για την κατάρτιση και την εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού, του προγράμματος δημοσίων
επενδύσεων του Υπουργείου, στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και πάντα με
βάση τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομικών, και την εφαρμογή των κατάλληλων ελέγχων σχετικά με τα
έσοδα, τις δαπάνες και την υλοποίηση των προμηθειών υλικών του Υπουργείου. Τέλος, προετοιμάζει σχέδια , και
σχέδια νόμων , που αφορούν στη διαχείριση ή παροχή κρατικών πόρων, καταρτίζει τον προϋπολογισμό, συντάσσει τον
ισολογισμό και απολογισμό του Κεφαλαίου της Πλοηγικής Υπηρεσίας και ασκεί εποπτεία επί των θεμάτων που
αφορούν τα πλοηγικά δικαιώματα - τέλη ελέγχοντας την ορθή βεβαίωση, είσπραξη και απόδοση τελών από τις
Λιμενικές Αρχές.
- Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων είναι υπεύθυνη για τη χάραξη
και την εφαρμογή ολοκληρωμένης πολιτικής και στρατηγικής με σκοπό τη λειτουργία, ανάπτυξη και αξιοποίηση των
λιμένων της χώρας. Μεριμνά για το σχεδιασμό και την προώθηση μέτρων για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού,
της κρουαζιέρας, την προσέλκυση ναυτιλιακών επενδύσεων στο λιμενικό και παρά - ναυτιλιακό τομέα υπό το πρίσμα
της ενίσχυσης της εθνικής οικονομίας. Ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας επικουρείται στο έργο του από το Γραφείο
Γενικού Γραμματέα και τη Γενική Διεύθυνση Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων. Η
τελευταία συντονίζει τις ενέργειες του τομέα λιμενικής πολιτικής και οργάνωσης, αξιολογεί την ποιότητα των
παραγομένων διοικητικών αποτελεσμάτων σε συνάρτηση με το οικονομικό και το οργανωτικό κόστος της ασκήσεως
τους από τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες και αναλόγως προβαίνει σε εναλλακτικές προτάσεις.
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων και την άδεια
της αρμόδιας λιμενικής αρχής, υλοποιούνται σε νομίμως υφιστάμενους λιμένες ή λιμενικές εγκαταστάσεις οι
επεμβάσεις / αναβαθμίσεις τοπικού χαρακτήρα φθορών ή βλαβών που προκαλούνται από τη συνήθη χρήση ή και
έκτακτες καταστάσεις, πάσης φύσεως φθορές ή ζημιές σε κρηπιδώματα και προβλήτες, καθιζήσεις ανωδομών,
αντικατάσταση βλαβέντος εξοπλισμού, αποκατάσταση τοπικών αστοχιών θωράκισης προστασίας εξωτερικών
λιμενικών έργων , από τις οποίες δεν τροποποιούνται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των λιμένων ή των λιμενικών

εγκαταστάσεων. Επιπλέον, υλοποιείται η εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας με στόχο οι λιμένες και οι λιμενικές
εγκαταστάσεις να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Κώδικα περί ασφάλειας πλοίων και λιμενικών
εγκαταστάσεων που αποσκοπεί στη βελτίωση της ασφάλειας των πλοίων, των λιμενικών εγκαταστάσεων και των
λιμένων από σκόπιμες παράνομες ενέργειες. Ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών
Επενδύσεων προεδρεύει στην Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.), η οποία ασχολείται με τον
γενικό σχεδιασμό των προγραμμάτων, των μελετών και των έργων για τη δημιουργία, αναβάθμιση της
λειτουργικότητας και ασφάλειας της λιμενικής υποδομής και την τόνωση του λιμενικού δυναμικού της χώρας με την
έγκριση και επικαιροποίηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων και μελετών διαχείρισης των λιμανιών (Master Plan).
Προς επίτευξη των στόχων αυτών, απαρτίζεται από τις οργανικές μονάδες:
* Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικής,
*Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών,
*Διεύθυνση Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλάσσιου Τουρισμού και
*Αυτοτελές Τμήμα Πλοηγικής Υπηρεσίας.
- Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχεδιάζει, συντονίζει και εφαρμόζει ολοκληρωμένη
νησιωτική πολιτική για τα νησιά της ελληνικής επικράτειας. Αποτελείται κατά βάση από το Γραφείο του Γενικού
Γραμματέα, τη Γενική Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, το Αυτοτελές Τμήμα
ΠΑΜ−ΠΣΕΑ που υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και τη Γενική
Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, στην οποία λειτουργούν Γραφείο Νομικού Συμβούλου , Υπηρεσία
Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου. Οι στόχοι της είναι η υλοποίηση
των πολιτικών που προβλέπονται για την βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών του Αιγαίου, ασκώντας εκτελεστικές
αρμοδιότητες ειδικά σε θέματα περιβάλλοντος, υδροδότησης άνυδρων νησιών, πολιτισμού, πολιτικής προστασίας και
παλλαϊκής άμυνας και η μελέτη, εισήγηση νομοθετικών ρυθμίσεων, μέτρων πολιτικής , λαμβανομένων υπόψη των
ιδιαίτερων αναγκών και των ειδικών χαρακτηριστικών των νησιών, με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη των νησιών αυτών,
ερχόμενη σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της κεντρικής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.
- Κεντρική Υπηρεσία, Υ.ΝΑ.Ν.Π /ΛΣ -ΕΛ.ΑΚΤ επιπλέον, λειτουργούν Υπηρεσίες, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις που τις διέπουν:
* Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους.
* Υπηρεσία Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
* Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου.
* Ελληνική Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων.
* Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, η οποία αποτελεί αυτοτελή δημόσια υπηρεσία και είναι επιφορτισμένη, μεταξύ άλλων,
με την εποπτεία των εμπορικών λιμένων, την εποπτεία της διαδικασίας χορήγησης αδειών σε παρόχους λιμενικών
υπηρεσιών εμπορικού χαρακτήρα, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, την εισήγηση μέτρων για την τήρηση και
αποκατάσταση των αρχών ελεύθερου ανταγωνισμού, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της λειτουργίας των
λιμενικών υπηρεσιών, την υποχρεωτική γνωμοδότηση προς την αρμόδια αρχή για τη διαπίστωση παράβασης των
κανόνων του εθνικού και κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισμού, καθώς και τη συνεργασία με συναφείς φορείς
άλλων κρατών − μελών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
- Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή /Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ
Ανήκει στην οργανωτική δομή του Υ.ΝΑ.Ν.Π. και οι αρμοδιότητες του ασκούνται στο θαλάσσιο χώρο ευθύνης του,
στα πλοία και στα πάσης φύσεως πλωτά ναυπηγήματα, στους δημόσιους και ιδιωτικούς λιμένες και στις λιμενικές
ζώνες τους, και μόνο στους χώρους που η κείμενη νομοθεσία ορίζει ως χώρους αρμοδιότητάς του. Έχει
την ευθύνη για ένα πολύ ευρύ πλέγμα υπηρεσιών στο κέντρο και την περιφέρεια και συντονίζει από την Κεντρική
Υπηρεσία ένα ανυπολόγιστης χρησιμότητας κέντρο έρευνας και διάσωσης. Επίσης, με πνεύμα συνεργασίας και
αμοιβαίας κατανόησης συνεργάζεται με την Ελληνική Αστυνομία, τις Τελωνειακές Αρχές και άλλες Δημόσιες
Υπηρεσίες με απώτερο σκοπό την προαγωγή του δημοσίου και του εθνικού συμφέροντος. Η παγκοσμιότητα της
ναυτιλίας ως κλάδου των θαλασσίων μεταφορών και η αδήριτη ανάγκη ρύθμισης θεμάτων που σχετίζονται με την
ασφάλεια ναυσιπλοΐας, την εκπαίδευση των ναυτικών, το διεθνή ανταγωνισμό και γενικά την παρακολούθηση
των διεθνών ναυτιλιακών εξελίξεων, ωθούν το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. να συμμετέχει ενεργά στις εργασίες των ναυτιλιακών
Οργανισμών και τα διεθνή fora.

Ορκωμοσία δοκίμων Λ.Σ .- ΕΛ.ΑΚΤ

Οι αρμοδιότητες του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ασκούνται στο θαλάσσιο χώρο ευθύνης του, στα
πλοία και στα πάσης φύσεως πλωτά ναυπηγήματα, στους δημόσιους και ιδιωτικούς λιμένες και στις λιμενικές ζώνες
τους, και πάντως, μόνο στους χώρους που η κείμενη νομοθεσία ορίζει ως χώρους αρμοδιότητάς του. Τα χωρικά ύδατα
περιλαμβάνουν θαλάσσια ζώνη πλάτους 6 ν.μ., δυνάμενη υπό προϋποθέσεις να ορισθεί μέχρι τα 12 ν.μ..
Στην αποστολή του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και στο χώρο ευθύνης του περιλαμβάνονται βάσει
της κείμενης νομοθεσίας :
* Η εξασφάλιση της δημόσιας τάξης που περιλαμβάνει την άσκηση γενικής αστυνόμευσης, τροχαίας , ελέγχου της
αλιείας, λιμένων και θαλασσίου χώρου.
* Η μέριμνα για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, και ιδίως του οργανωμένου, που περιλαμβάνει την
άσκηση δημόσιας και κρατικής ασφάλειας, την αστυνόμευση των λιμένων, πλοίων και του θαλασσίου χώρου.
*Η διαμόρφωση όρων και η εξασφάλιση συνθηκών ασφαλούς ναυσιπλοΐας (Maritime safety), ναυτικής ασφάλειας
(Maritime security), ασφαλούς διαχείρισης στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες
Διεθνείς Συμβάσεις και Κανονισμούς και ο έλεγχος εφαρμογής του σχετικού θεσμικού πλαισίου.
* Η παροχή βοήθειας, έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα.
*Η επιτήρηση των συνόρων, η αποτροπή λαθρομετανάστευσης και τρομοκρατικών ενεργειών και η πάταξη της
παράνομης δράσης.
* Ο έλεγχος των εμπορικών πλοίων.
*Η μέριμνα για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
*Η στελέχωση Προξενικών Λιμεναρχείων.
*Η παροχή υποστήριξης για τα ζητήματα σχετικά με τους όρους και τις συνθήκες εργασίας επί των πλοίων ,την
εργασία και εκπαίδευση των ναυτικών.
* οργάνωση, βελτίωση, προστασία και ανάπτυξη της ναυτιλίας, η στήριξη του θαλάσσιου τουρισμού ,η εξυπηρέτηση
των θαλασσίων συγκοινωνιών και η άσκηση της ναυτιλιακής πολιτικής της χώρας.
Για την εκτέλεση της αποστολής του, το Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή εφοδιάζεται με τα αναγκαία μέσα και
τον εξοπλισμό, συνεργάζεται με Αρχές και υπηρεσίες του εσωτερικού ή και άλλων χωρών και συμμετέχει στα όργανα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των διεθνών οργανισμών και φορέων για θέματα που αφορούν στην αποστολή του. Διαθέτει
αξιόμαχα σκάφη, ναυαγοσωστικά, περιπολικά, καταδιωκτικά και αστυνομικά που δίνουν το επιβλητικό τους παρόν σε
κάθε περίσταση εθνικής ανάγκης. Για τους ίδιους σκοπούς διαθέτει αεροσκάφη / ελικόπτερα για την επιτήρηση και
αστυνόμευση του θαλασσίου χώρου, ενώ για την από ξηράς εξυπηρέτηση διαθέτει ανάλογο τροχαίο υλικό. Οι
Αξιωματικοί Λ.Σ. ανταποκρίνονται πλήρως στην πολυποίκιλη αποστολή τους, γιατί συνδυάζουν πανεπιστημιακή
μόρφωση και ναυτική εκπαίδευση. Η συνολική δύναμή του σε ανθρώπινο δυναμικό ανέρχεται περίπου στα 8.000 ( +/-)
άτομα , τα οποία αυξάνονται συνεχώς εν όψει των αυξημένων απαιτήσεων της χώρας, με σκοπό τον γενικότερο
εκσυγχρονισμό και την ισχυροποίηση της τάξης και ασφάλειας της Ελλάδας, μιας Ευρωπαϊκής χώρας ναυτικά
προσανατολισμένης.

Περιπολικά Σκάφη-Πλοία Λ.Σ / ΕΛ-ΑΚΤ- Χαρακτηριστικά - αποστολές
- Η παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντα στη θάλασσα άτομα, πλοία, πλοιάρια, λέμβους ή άλλα θαλάσσια μέσα και
αεροσκάφη.
- Η μεταφορά ατόμων που χρειάζονται άμεση βοήθεια (ασθενείς - τραυματίες) με τη συνοδεία ιατρού Εθνικού Κέντρου
Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)
- Η πρόληψη και καταστολή κάθε παράνομης πράξης στον θαλάσσιο χώρο
- Ο έλεγχος συμμόρφωσης πλοίων σε θέματα ασφάλειας ναυσιπλοΐας
- Η ενεργοποίησή τους σε θέματα δημόσιας τάξης και κρατικής ασφάλειας
- Η πρόληψη ρύπανσης και η αντιμετώπισή της
- Η συμμετοχή σε ασκήσεις και σε κοινές επιχειρήσεις με λοιπές συναρμόδιες Αρχές χωρών Ευρωπαΐκης Ένωσης ή
τρίτων χωρών στην αλλοδαπή
- Η διενέργεια νηοψιών
- Η ανάληψη κάθε άλλης ενέργειας που άπτεται των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και αποσκοπεί στην εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας
- Οι αποστολές που αφορούν την εθνική άμυνα της χώρας
Ο Στόλος του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ ανέρχεται σε 240 (+/-) σκάφη και 17 ιπτάμενα μέσα
- Στο Υπουργείο στεγάζονται οι Κεντρικές Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ
Κεντρικές Υπηρεσίες είναι το Αρχηγείο, το οποίο αποτελεί την ανώτατη επιτελική Υπηρεσία με την οποία ο Αρχηγός

Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. ασκεί τη διοίκησή του. Έργο του Αρχηγείου, ως προϊσταμένης αρχής των Κεντρικών και
Περιφερειακών Υπηρεσιών που συγκροτούν το Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., είναι η μέριμνα για την εκπλήρωση της αποστολής του
Σώματος, σύμφωνα με την πολιτική που ασκεί το Υ.ΝΑ.Ν.Π..
Το Αρχηγείο Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ διαρθρώνεται σε Κλάδους.
*Κλάδος Α΄: Ασφάλειας και Αστυνόμευσης
*Κλάδος Β΄: Ναυτιλίας
*Κλάδος Γ΄: Ελέγχου Πλοίων
*Κλάδος Δ΄: Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Ο Αρχηγός Λ.Σ. − ΕΛ.ΑΚΤ.
Το Λ.Σ - ΕΛ.ΑΚΤ. αποτελώντας ένα σώμα στρατιωτικά συντεταγμένο έχει τη δική του διάρθρωση και ιεραρχία,
συμφώνως προς τα κάθε φορά οριζόμενα σχετικώς. Στην κορυφή της στρατιωτικής ηγεσίας, στο Αρχηγείο Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., βρίσκεται ο Αρχηγός Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο οποίος ασκεί πλήρη διοίκηση στο
προσωπικό, το υλικό και τα μέσα του Λ.Σ. − ΕΛ.ΑΚΤ., επιβάλλει πειθαρχικές ποινές στα στελέχη του Σώματος και
εκδίδει κανονιστικές διαταγές προς παροχή παγίων οδηγιών επί υπηρεσιακών θεμάτων. Παράλληλα, σε αυτόν υπάγεται
επιχειρησιακά το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) (Πλην αεροπορικού τομέα) και το
Κέντρο Επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ), τα οποία ελέγχονται ως προς την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους από τους καθ` ύλην
αρμόδιους Κλάδους. Επιπρόσθετα, εποπτεύει το Ταμείο Αρωγής Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με
τον οικείο Υπουργό. Περαιτέρω, προς υποβοήθηση του έργου του, στο Γραφείο του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,
λειτουργεί Επιτελικό Γραφείο με υπόσταση αυτοτελούς Διεύθυνσης, ενεργώντας ως επιτελικό όργανο στελεχωμένο από
προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
 Οι δύο Υπαρχηγοί. O αρχαιότερος Υπαρχηγός Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και ο νεότερος
Υπαρχηγός Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, συνιστούν τους άμεσους βοηθούς του Αρχηγού. Ο
αρχαιότερος Υπαρχηγός του Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. αναπληρώνει τον Αρχηγό, όταν απουσιάζει ή κωλύεται.
Αμφότεροι συντονίζουν, εποπτεύουν τους Κλάδους και Υπηρεσίες που εποπτεύουν και μεριμνούν για την
αντιμετώπιση των αναγκών και των θεμάτων που αναφύονται και αφορούν στην αποστολή των Κλάδων. Στο Γραφείο
των Υπαρχηγών τοποθετείται προσωπικό Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. προς υποστήριξη του έργου τους.
 Ο Γενικός Επιθεωρητής Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ελέγχει τις Κεντρικές Υπηρεσίες Λ.Σ.
−ΕΛ.ΑΚΤ. κατόπιν διαταγής του Αρχηγού και εποπτεύει τη δραστηριότητα των Περιφερειακών Υπηρεσιών Λ.Σ.
−ΕΛ.ΑΚΤ. στα θέματα των αρμοδιοτήτων του., υποβοηθούμενος στο έργο του από προσωπικό.
 Οι Διευθυντές Κλάδων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι οποίοι μεριμνούν για την καλή λειτουργία
εν γένει των Διευθύνσεων των Κλάδων τους.
 Οι Διευθυντές Διευθύνσεων των Κλάδων ή Προϊστάμενοι για Υπηρεσίες εκτός Κλάδων, συντονίζουν τις υπηρεσιακές
συνεργασίες των Τμημάτων της υπηρεσίας τους λαμβάνοντας μέριμνα για την αρτιότερη κατάρτιση και καλύτερη
απόδοση του προσωπικού της υπηρεσίας τους .
 Οι Τμηματάρχες Διευθύνσεων και Υπηρεσιών, τέλος, είναι οι άμεσοι βοηθοί των Διευθυντών των Διευθύνσεων και
Υπηρεσιών και ευθύνονται για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του Τμήματός τους.
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ.
α) Αρχηγός Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής
β) Α΄ Υπαρχηγός Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
γ) Β΄ Υπαρχηγός Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
δ)Γενικός Επιθεωρητής Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
ε) Διευθυντές Κλάδων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ.
1. ΚΛΑΔΟΣ Α΄: ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ
α. Διεύθυνση Επιχειρήσεων
β. Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων
γ. Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας
δ. Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας
ε. Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων
στ. Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου
2. ΚΛΑΔΟΣ Β΄: ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
α. Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας
β. Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας
γ. Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών
δ. Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας
ε. Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών
στ. Διεύθυνση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
3. ΚΛΑΔΟΣ Γ΄: ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΟΙΩΝ
α. Διεύθυνση Κανονισμών και Ελέγχου Οργανισμών
β. Διεύθυνση Μελετών και Κατασκευών Πλοίων
γ. Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων
δ. Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων

4. ΚΛΑΔΟΣ Δ΄: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
α. Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
β. Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
γ. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
1. Γενική Επιθεώρηση Λιμενικού Σώματος
2. Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης
3. Υπηρεσία Υγειονομικού
4. Υπηρεσία Εναέριων Μέσων
5. Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών
6. Υπηρεσία Συνδέσμων Διασωστών
7. Επισκευαστικές Βάσεις
8. Σχολές Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
α) Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικών
β) Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.
γ) Σχολή Λιμενοφυλάκων
9.Υπηρεσία Μουσικής
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
1. Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) (Πλην αεροπορικού τομέα)
2. Κέντρο Επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Ταμείο Αρωγής Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΜΕΣΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ
1. Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
2. Υπηρεσία Εναέριων Μέσων και η Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών σε περίπτωση έντασης, κρίσης ή για την
εκτέλεση ειδικής αποστολής και κατά την εκτέλεση αυτής.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
Ι.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
α) 1η Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ με έδρα τον Πειραιά και περιοχή δικαιοδοσίας αυτήν των Λιμενικών
Αρχών που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής, πλην της νήσου Κυθήρων, καθώς και στην Περιφερειακή Ενότητα
Κορινθίας
β) 2η Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ με έδρα την Καβάλα και περιοχή δικαιοδοσίας αυτήν των Λιμενικών
Αρχών που λειτουργούν στις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Σερρών, Καβάλας, Θάσου,
Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Ημαθίας και Πιερίας.
γ) 3η Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ με έδρα την Ηγουμενίτσα και περιοχή δικαιοδοσίας αυτήν των
Λιμενικών Αρχών που λειτουργούν στις Περιφερειακές Ενότητες Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Λευκάδας,
Κέρκυρας, Αιτωλοακαρνανίας επί των ακτών της βορείως της άκρας Πετηνάρι, Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας.
δ) 4η Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ με έδρα το Βόλο και περιοχή δικαιοδοσίας αυτήν των Λιμενικών Αρχών
που λειτουργούν στις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας, Σποράδων, Φθιώτιδας, βόρειας Βοιωτίας και
Εύβοιας.
ε) 5η Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ - ΕΛ ΑΚΤ με έδρα την Πάτρα και περιοχή δικαιοδοσίας αυτήν των Λιμενικών
Αρχών που λειτουργούν στις Περιφερειακές Ενότητες Αιτολωακαρνανίας επί των ακτών της νοτίως της άκρας
Πετηνάρι, Αχαϊας, Ηλείας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Φωκίδας, νότιας Βοιωτίας επί των ακτών του
Κορινθιακού Κόλπου καθώς και η νήσος Κύθηρα της Περιφέρειας Αττικής.
στ) 6η Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ με έδρα τη Σύρο και περιοχή δικαιοδοσίας αυτήν των Λιμενικών Αρχών
που λειτουργούν στις Περιφερειακές Ενότητες Άνδρου, Κέας-Κύθνου, Μήλου, Θήρας, Τήνου, Μυκόνου, Σύρου,
Πάρου και Νάξου.
ζ) 7η Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ με έδρα το Ηράκλειο και περιοχή δικαιοδοσίας αυτήν των Λιμενικών
Αρχών που λειτουργούν στις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασιθίου.
η) 8η Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ με έδρα τη Ρόδο και περιοχή δικαιοδοσίας αυτήν των Λιμενικών
Αρχώνπου λειτουργούν στις Περιφερειακές Ενότητες Καλύμνου, Καρπάθου, Κω και Ρόδου.
θ) 9η Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ με έδρα τη Μυτιλήνη και περιοχή δικαιοδοσίας αυτήν των Λιμενικών
Αρχών που λειτουργούν στις Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Λήμνου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας.
II. ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
α) Κεντρικά Λιμεναρχεία
β) Λιμεναρχεία
γ) Λιμενικοί Σταθμοί
δ) Λιμενικά Τμήματα
III. ΕΔΡΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ
IV. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Το Ελληνικό ναυτικό πνεύμα και η δυναμική των Ελλήνων Ναυτικών αποτελούν τις συνισταμένες δυνάμεις για
την επιτυχία της Εμπορικής Ναυτιλίας στη χώρα μας. Η πλούσια ναυτική μας παράδοση απέδειξε ότι οι
Έλληνες μπορούν να σταθούν απέναντι στις προκλήσεις της παγκόσμιας ναυτιλίας , να συνεισφέρουν στην
ανάταση της εθνικής οικονομίας, την αύξηση των θέσεων εργασίας στην ξηρά και τη θάλασσα και να
πετυχαίνουν την αξιομνημόνευτη παρουσία του ελληνικού στοιχείου στα διεθνή φόρα και οργανισμούς.
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