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Θέμα: Νομοθετική ρύθμιση για τα δημοτικά λιμενικά ταμεία που δεν λειτούργησαν μέχρι
την έναρξη ισχύος του ν. 4071/2012.
Σας γνωρίζουμε ότι τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Δήμων που αναφέρονται στις
διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση-Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και τα οποία
έχουν συσταθεί κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 2738/1999, οφείλουν εντός δύο
μηνών από τη δημοσίευση (11-4-2012) του ανωτέρω νόμου:
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1.

Να συγκροτήσουν νέο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 240
και 244 του ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει , καθώς και
τα προβλεπόμενα στην αριθμ. 142/2007 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους1 και τις οδηγίες της αριθμ. 21/οικ.7950/17.2.2011 Εγκυκλίου του Υπουργείου μας,
ανεξαρτήτως αν έχουν συγκροτήσει διοικητικό συμβούλιο πριν τη δημοσίευση του νόμου
αυτού και

2.

Τα όργανα διοίκησης των φορέων, που ασκούσαν πριν από τη δημοσίευση του ανωτέρω
νόμου τις αρμοδιότητες των προαναφερόμενων λιμενικών ταμείων (δηλ. η λιμενική επιτροπή
των κρατικών λιμενικών ταμείων), να ολοκληρώσουν την απογραφή των πάσης φύσεως
περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και εν γένει δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς
και των εκκρεμών δικών και συμβάσεων που είναι σε εξέλιξη και που συνδέονται με τις
αρμοδιότητες αυτές για κάθε ένα λιμενικό ταμείο.

Επισημαίνεται ότι, ως εκ της ρητής και ονομαστικής μνείας, στην παράγραφο 1 του άρθρου 46 του
ν. 4071/2012, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που αναφέρονται σε αυτήν, η υποχρέωση
συγκρότησης νέου διοικητικού συμβουλίου και η τήρηση της διαδικασίας και των υποχρεώσεων
που επιβάλλονται με τις παραγράφους 2 έως 8 του αυτού άρθρου αφορά, όλα, χωρίς εξαίρεση, τα
απαριθμούμενα στην παρ. 1 νομικά πρόσωπα. Τούτο συνάγεται και από τη διατύπωση των
παραγράφων 2, 3, 4, 6, 7 και 8, όπου, προς αποφυγή κάθε αμφιβολίας επαναλαμβάνεται η φράση
«λιμενικά ταμεία της παραγράφου 1 (του παρόντος)».
Η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνει:
α) την καταγραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας που περιέρχεται στο δημοτικό λιμενικό
ταμείο (π.χ. οικόπεδα, κτιριακές υποδομές, μηχανολογικός εξοπλισμός, αναλώσιμα, καύσιμα,
οχήματα, έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός, εκτελεσθέν τμήμα δημοσίων και προγραμματικών
συμβάσεων κ.α.),
β) τα χρηματικά διαθέσιμα στο ταμείο και σε τραπεζικούς λογαριασμούς κατά την ημερομηνία
παράδοσης, τα μπλοκ των επιταγών, καθώς και τις μετοχές, ομολογίες και λοιπά χρεόγραφα που
τυχόν υπάρχουν,
γ)το σύνολο των απαιτήσεων, δικαιωμάτων (π.χ. βεβαιωθέντα πρόστιμα, νόμιμοι τίτλοι βεβαίωσης
εσόδων,

τυχόν επιχορηγήσεις), καθώς και το σύνολο των υποχρεώσεων (π.χ. υποχρεώσεις

καταβολής μισθοδοσίας, υποχρεώσεις σε φόρους –τέλη και ασφαλιστικά ταμεία, υποχρεώσεις σε
τρίτους, υποχρεώσεις από υπογραφείσες συμβάσεις κ.α.), και
δ)την καταγραφή των προσφυγών και εκκρεμών δικών καθώς και των ανεκτέλεστων δικαστικών
1

Κατά τα προβλεπόμενα στην αριθμ. 142/2007 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, στα
διοικητικά συμβούλια των δημοτικών και διαδημοτικών λιμενικών ταμείων δεν προβλέπεται από το νόμο
υποχρεωτική συμμετοχή δημοτών ή κατοίκων. Σε περίπτωση συμμετοχής δημοτών ή κατοίκων, ο αριθμός των
διοριζόμενων μη αιρετών μελών του διοικητικού συμβουλίου διαδημοτικού λιμενικού ταμείου θα αφαιρεθεί από το
ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης του αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου δια του αριθμού των
μετεχόντων δήμων, όσον αφορά τον ΟΤΑ που τους όρισε.
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αποφάσεων.
Επισημαίνεται ότι όλες οι απαιτήσεις και οι αναληφθείσες υποχρεώσεις, καθώς και τα χρηματικά
διαθέσιμα που θα καταγραφούν πρέπει να αποδεικνύονται με νόμιμα δικαιολογητικά και από άλλα
στοιχεία που τυχόν υπάρχουν στα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία βιβλία των φορέων
που ασκούσαν πριν από τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου τις αρμοδιότητες των
προαναφερόμενων λιμενικών ταμείων.
Στις περιπτώσεις που οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν σε περισσότερα του ενός λιμενικά ταμεία της
παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ν. 4071/2012

ή από τη μεταφορά τους σε ένα ή περισσότερα

από αυτά εξακολουθεί να υφίσταται λιμενικό ταμείο που ασκεί τις αρμοδιότητές του στον
εναπομείναντα χώρο γεωγραφικής του ευθύνης και δεν προκύπτει με σαφήνεια ποιο εξ αυτών
καθίσταται διάδοχος σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ανωτέρω

άρθρου, με απόφαση του

Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, συγκροτείται επιτροπή, έργο της
οποίας είναι η επίλυση των σχετικών αμφισβητήσεων. Οι αποφάσεις της προηγούνται της έκθεσης
απογραφής και ενσωματώνονται σε αυτή.
Η επιτροπή αποτελείται από:
•

τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, από το οποίο μεταφέρθηκαν, εν όλω ή εν μέρει, οι
αρμοδιότητες και τους προέδρους των νέων διοικητικών συμβουλίων των ανωτέρω
Λιμενικών Ταμείων,

•

τον Προϊστάμενο της οικείας Λιμενικής αρχής,

•

έναν εκπρόσωπο της οικείας Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, που ορίζεται με τον
αναπληρωτή του με απόφαση της διοικούσας επιτροπής της, και

•

τον Προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού του νομού της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, ως πρόεδρο. Στην περίπτωση που η επιτροπή συστήνεται στην έδρα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πρόεδρος ορίζεται ο προϊστάμενος της Δ/νσης Διοίκησης της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Στην απόφαση συγκρότησης ορίζονται και οι αναπληρωτές τους, καθώς και ειδικότερα θέματα
λειτουργίας της ως άνω επιτροπής.
Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η
ψήφος του προέδρου.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της προηγουμένης παραγράφου, συντάσσεται πρωτόκολλο
παράδοσης και παραλαβής, το οποίο υπογράφεται από τον πρόεδρο του φορέα που ασκούσε πριν
από τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου τις αρμοδιότητες των προαναφερόμενων λιμενικών
ταμείων και από τον πρόεδρο του νέου διοικητικού συμβουλίου.
Η πράξη συγκρότησης του νέου διοικητικού συμβουλίου, η έκθεση απογραφής, καθώς και το
πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, αποστέλλονται στο Γενικό Γραμματέα της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος εκδίδει πράξη εντός ενός (1) μηνός, με την επιφύλαξη της
παραγράφου 7β του άρθρου 45 του ανωτέρω νόμου, στην οποία αφενός μεν διαπιστώνεται η
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έναρξη λειτουργίας των προαναφερόμενων λιμενικών ταμείων και αφετέρου εγκρίνεται η έκθεση
απογραφής και το ως άνω πρωτόκολλο.
Έως την έκδοση της πράξης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι
αρμοδιότητες συνεχίζουν να ασκούνται νομίμως από τα όργανα διοίκησης των φορέων που τις
ασκούσαν πριν από τη δημοσίευση του ν. 4071/2012.
Με την έκδοση της πράξης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τα λιμενικά
ταμεία υπεισέρχονται, αυτοδικαίως, στην κινητή και ακίνητη περιουσία, καθώς επίσης στους
πόρους, στα δικαιώματα και τις, εν γένει, υποχρεώσεις των Λιμενικών Ταμείων, των οποίων οι
αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν, εν όλω ή εν μέρει. Οι εκκρεμείς δίκες που σχετίζονται με τις
αρμοδιότητες που μεταφέρθηκαν συνεχίζονται, αυτοδικαίως, από το οικείο λιμενικό ταμείο, χωρίς
να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης.
Προγραμματικές συμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και το αντικείμενο τους μεταβιβάζεται, εν
όλω ή εν μέρει, στους νέους φορείς τροποποιούνται αναλόγως ως προς τους συμμετέχοντες
φορείς, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα εκάστου. Αν υφίσταται ανάγκη ανασυγκροτείται
αναλόγως η επιτροπή παρακολούθησης.
Για τις εκκρεμείς δημόσιες συμβάσεις που αφορούν περισσότερους από ένα φορείς, καταρτίζεται
υποχρεωτικά προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, με την οποία
καθορίζονται όλα τα ζητήματα που αφορούν τη διεύθυνση των συμβάσεων και την χρηματοδότηση
τους, ενώ αυτές που το αντικείμενο τους αφορά αρμοδιότητες που εξ ολοκλήρου μεταβιβάστηκαν
σε νέους φορείς συνεχίζονται από τους νέους φορείς.
Προκειμένου για σύμβαση δημοσίου έργου , μελέτης ή υπηρεσίας του πεδίου του ν. 3316/2005 και
σε περιπτώσεις αλλαγής διευθύνουσας υπηρεσίας, η νέα διευθύνουσα υπηρεσία ορίζει εκ νέου
επιβλέποντες. Σε περίπτωση που οι επιβλέποντες παραμείνουν οι ίδιοι, παρέλκει η σύνταξη
πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής του σχετικού φακέλου. Στις δημόσιες συμβάσεις
προμηθειών και υπηρεσιών που δεν υπάγονται στον ν.3316/2005 και σε περίπτωση μεταβολής της
αρμόδιας υπηρεσίας που εκτελεί τη σύμβαση συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής
του φακέλου για κάθε σύμβαση.
Αναφορικά με το προσωπικό των

φορέων που ασκούσαν πριν από τη δημοσίευση του ν.

4071/2012 τις αρμοδιότητες των ανωτέρω λιμενικών ταμείων, ισχύουν τα ακόλουθα:
1. Σε περίπτωση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων εξ’ ολοκλήρου στα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 7 του ν. 4071/2012, ορίζεται ότι το τακτικό
προσωπικό (μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) που κατέχει οργανικές ή
προσωποπαγείς θέσεις στα Λιμενικά Ταμεία ,των οποίων αρμοδιότητες μεταβιβάστηκαν εν όλω
στα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία της παρ. 1 του ιδίου άρθρου και νόμου, μετατάσσεται ή μεταφέρεται
αυτοδικαίως στο αντίστοιχο λιμενικό ταμείο.
Η μετάταξη/ μεταφορά διενεργείται με διαπιστωτική πράξη του οικείου Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός μηνός από την έναρξη λειτουργίας του λιμενικού ταμείου, η
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οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στη συνέχεια, το προσωπικό που μετατάχθηκε ή μεταφέρθηκε εντάσσεται με απόφαση του
αρμοδίου προς διορισμό οργάνου (ήτοι του Προέδρου του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου) σε
αντίστοιχες θέσεις με αυτές που κατείχε, δηλαδή μόνιμες ή προσωποπαγείς, με σχέση δημοσίου
δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες συνιστώνται με το νόμο ν. 4071/2012.
Επισημαίνεται ότι επειδή οι ανωτέρω θέσεις συστήνονται εκ του νόμου, δεν απαιτείται τροποποίηση
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του φορέα υποδοχής. Στην πρώτη τροποποίησή του οι
θέσεις αυτές πρέπει όμως να προβλεφθούν και να περιγραφούν σε αυτόν.
Η ένταξη και η κατάταξη γίνεται με απόφαση του αρμοδίου για το διορισμό οργάνου (ήτοι του
Προέδρου του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου), η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, με μέριμνά του.
2. Σε περίπτωση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε περισσότερα του ενός λιμενικά ταμεία ή σε
περίπτωση που εξακολουθεί και υφίσταται λιμενικό ταμείο που ασκεί τις αρμοδιότητές του
στον εναπομείναντα χώρο γεωγραφικής του ευθύνης.
Η κατανομή του τακτικού προσωπικού (μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) που
υπηρετούσε στο φορέα που ασκούσε τις αρμοδιότητες πριν από την έναρξη ισχύος του ν.
4071/2012 γίνεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής που συγκροτείται υποχρεωτικά, δυνάμει της
παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4071/2012. Η εν λόγω Επιτροπή λαμβάνει υπόψη κριτήρια, όπως η
κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, ο τόπος κατοικίας, η οικογενειακή κατάσταση, σοβαρά
προβλήματα υγείας και έτη υπηρεσίας.
Στην περίπτωση αυτή, η διαπιστωτική πράξη της παρ. 4 του άρθρου 46 του ν. 4071/2012 εκδίδεται
εντός μηνός από τη δημοσίευση της προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης.
Για την ένταξη και τη κατάταξη του προσωπικού αυτού, ακολουθείται η διαδικασία που αναλυτικά
περιγράφθηκε παραπάνω.
Τόσο το μόνιμο όσο και το προσωπικό με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διέπεται από
το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς, στο οποίο υπαγόταν πριν από την μετάταξη/
μεταφορά του.
Το προσωπικό αυτό λαμβάνει εφεξής τις αποδοχές που προβλέπονται για το προσωπικό των
αντίστοιχων κλάδων και ειδικοτήτων των ΟΤΑ α΄ βαθμού.
Ως προς το υπηρεσιακό καθεστώς, το προαναφερόμενο προσωπικό που κατατάσσεται στα
λιμενικά ταμεία της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4071/2012, διέπεται το μεν μόνιμο από τις
διατάξεις του πρώτου μέρους, το δε ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από τις διατάξεις του
δευτέρου μέρους του ν. 3584/2007 (Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων),
όπως ισχύει.
Η προϋπηρεσία του προσωπικού στις θέσεις από τις οποίες μετατάσσεται ή μεταφέρεται, λογίζεται
ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για όλες τις νόμιμες συνέπειες.
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Εν όψει των ανωτέρω, οι δήμοι, στους οποίους κοινοποιείται το παρόν, να προβούν άμεσα στις
απαιτούμενες ενέργειες για την εφαρμογή των διαλαμβανομένων σε αυτό.
Το παρόν έγγραφο είναι διαθέσιμο και στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών, στη διαδρομή:
www. ypes. gr / Υπουργείο/ Εγκύκλιοι- Αποφάσεις.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

όπως ο συνημμένος πίνακας κοινοποιήσεων

ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Θ. Οικονόμου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
-Γραφείο Υπουργού
2.-Γραφείο Υφυπουργού
3.-Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4.-Γραφείο Νομικού Συμβούλου
5.-Γραφείο Γεν. Δ/ντή Τοπικής Αυτ/σης
6.-Γραφείο Γεν. Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών
7.-Διεύθυνση Οικονομικών Ο.Τ.Α.
α)Τμήμα Περιουσίας
β) Τμήμα Φορολογικό
8.-Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ
9.-Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
10.-Δ/νση Μηχανοργάνωσης (με την
παράκληση να αναρτήσει την παρούσα
στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου)

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Κ. Θεοδωρόπουλος
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ΑΔΑ: Β4ΛΕΝ-Α2Ζ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
Γραφεία Γενικών Γραμματέων, ως κατωτέρω:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου
Κρήτης
Μακεδονίας-Θράκης
Αιγαίου
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας
Αττικής
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας
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ΑΔΑ: Β4ΛΕΝ-Α2Ζ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
1.- Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης
2.- Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής
Διεύθυνση Ο.Λ.Ε.Λ.
Τμήμα Α΄
Ακτή Βασιλειάδη - Πύλη Ε 1
Τ.Κ. 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
3.- Εθνικό Τυπογραφείο
4.- Δήμοι της Χώρας
Γραφεία Δημάρχων, ως κατωτέρω:
-Καλαμάτας
-Πύλου-Νέστορος
-Κεφαλλονιάς
- Βέλου-Βόχας
- Κορινθίων
- Λουτρακίου-Αγ.Θεοδώρων
- Σικυωνίων
- Λευκάδας
- Βόρειας Κυνουρίας
- Νότιας Κυνουρίας
- Αμφιλοχίας
- Ναυπακτίας
- Αγίου Νικολάου
-Iεράπετρας
- Σητείας
- Αμφίπολης
- Θάσου
- Αβδήρων
- Χίου
- Σάμου
- Πάργας
- Πρέβεζας
- Αρταίων
- Ωρωπού
- Μαρκόπουλου Μεσογαίας
- Δελφών
- Αλοννήσου
- Σκιάθου
- Σκοπέλου
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