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Οι προτεραιότητες του υπουργείου Ναυτιλίας,
όπως περιγράφονται στο πολυνομοσχέδιο
2018/06/11 10:04 στην κατηγορία ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Οι προτεραιότητες του υπουργείου Ναυτιλίας παρατίθενται στο «σχέδιο νόμου
Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2019-2022» που κατατέθηκε στη Βουλή.
Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, αυτές έχουν ως ακολούθως:
Ενίσχυση της ναυτιλιακής διπλωματίας και ανάπτυξη των διμερών ναυτιλιακών
μας σχέσεων με ενεργό ρόλο και παρουσία στους διεθνείς οργανισμούς.
Σχεδιασμός και εφαρμογή εθνικής λιμενικής πολιτικής, με στόχο την ανάπτυξη
της λιμενικής υποδομής μας, την ενίσχυση του ρόλου των ελληνικών λιμένων
στο εθνικό και περιφερειακό διεθνές μεταφορικό σύστημα και την αναβάθμιση
του επιπέδου των παρεχόμενων λιμενικών υπηρεσιών προς τους χρήστες, με την
αξιοποίηση χρηματοδοτικών μηχανισμών της Ε.Ε, του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Στρατηγικών Επενδύσεων EFSI και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων για
επενδύσεις βελτίωσης και ανάπτυξης στους ελληνικούς λιμένες.
Αναβάθμιση των ακτοπλοϊκών υπηρεσιών καθώς και των υπηρεσιών θαλασσίου
τουρισμού με δράσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη της κρουαζιέρας και του
yachting.
Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που εφαρμόζονται διεθνώς στους λιμένες και στους
σταθμούς εξυπηρέτησης πλοίων, φορτίων, επιβατών και χερσαίων μεταφορικών
μέσων, με στόχο την υιοθέτηση και ανάπτυξή τους στους ελληνικούς λιμένες.

Εκμετάλλευση των χερσαίων χώρων της ζώνης Λιμένα και αξιοποίηση της
περιουσίας των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε και των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων.
Διαφύλαξη της εδαφικής συνοχής και διασύνδεση μεταξύ των νησιωτικών
περιοχών και της ενδοχώρας, μέσω των επιδοτήσεων άγονων γραμμών
διασφαλίζοντας ένα αποτελεσματικό σύστημα ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών.
Εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου με στόχο την προστασία της
νησιωτικότητας και την εφαρμογή ολοκληρωμένης νησιωτικής πολιτικής για τα
νησιά της Ελληνικής Επικράτειας.
Κάλυψη αναγκών υδροδότησης των νησιών και ενίσχυση των υφιστάμενων
μονάδων αφαλάτωσης στα νησιά.
Aναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης και επιμόρφωση των ναυτικών, βελτίωση
των διοικητικών λειτουργιών των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού.
Oικονομική ενίσχυση των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού,
κατά τη διάρκεια της πρώτης εκπαιδευτικής τους ναυτολόγησης μέσω της
χορήγησης του μηνιαίου εκπαιδευτικού επιδόματος Πρακτικής Άσκησης.
Επιμόρφωση και κατάρτιση Αξιωματικών του Εμπορικού Ναυτικού με την
υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων για την κατάρτιση ανέργων
ναυτικών και την παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης.
Στήριξη των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού με παροχή
σίτισης και παροχή στεγαστικού επιδόματος σε σπουδαστές των Ακαδημιών
Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.).
Ανάπτυξη της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας.
Αναδιαμόρφωση του πλαισίου διενέργειας επιθεωρήσεων και μετασχηματισμός
του Κλάδου Επιθεωρήσεων Πλοίων σε έναν αποτελεσματικό εποπτικό φορέα των
Εξουσιοδοτημένων Αναγνωρισμένων Οργανισμών (Νηογνώμονες).
Πιστοποίηση, εκπαίδευση και διατήρηση της επάρκειας των επιθεωρητών/
ελεγκτών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Προστασία και διαχείριση των θαλασσίων συνόρων της χώρας μας, σε
συνάρτηση με τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές και επιχειρησιακή
συνεργασία Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής
FRONTEΧ.
Υποστήριξη της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για ολοκληρωμένη διαχείριση
συνόρων, μέσω της ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης
Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ) και της αξιοποίησης πόρων του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας.
Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής
στη θάλασσα.
Διασφάλιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής
Ακτοφυλακής, με την υλοποίηση προμηθειών επιχειρησιακού εξοπλισμού, μέσων
και συστημάτων με την αξιοποίηση πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής
Ασφάλειας.

Αναβάθμιση των συστημάτων επικοινωνιών, δορυφορικού εντοπισμού και
διασφάλιση παροχής υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Συστήματος
Κινδύνου και Ασφάλειας, με σκοπό την έρευνα και διάσωση και την ασφάλεια
ναυσιπλοΐας.
Συντήρηση, αναβάθμιση / αντικατάσταση υφιστάμενου εξοπλισμού εναέριας
επιτήρησης πτητικών μέσων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και εκπαίδευση ιπτάμενου
προσωπικού.
Επισκευή και συντήρηση κτιριακών υποδομών λιμενικών αρχών και ενεργειακή
αναβάθμισή τους.
Διασφάλιση της υγειονομικής περίθαλψης των στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και των
μελών οικογενείας τους.
Μεταρρύθμιση του συστήματος εκπαίδευσης των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με
την εισαγωγή του θεσμού των πανελληνίων εξετάσεων και την ένταξη των
σχολών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ στην ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Υλοποίηση δράσεων συγχρηματοδοτημένων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας
και Αλιείας (Ε.Τ.Θ.Α.) με στόχο την παρακολούθηση των αλιευτικών
δραστηριοτήτων.

