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Ταυτότθτα Υπουργείου

3

Δομζσ και διακζςιμοι πόροι
Διοικητική δομή Υπουργείου

Προςωπικό

Δηνηθεηηθή δνκή / Οκαδνπνίεζε δηνηθεηηθώλ δνκώλ

Σφνολο τακτικοφ προςωπικοφ Υπουργείου & ΝΠΔΔ
(βάςει «Απογραφισ» Νοεμβρίου 2021)

Γενική Γπαμμαηεία Αιγαίος και Νηζιωηικήρ Πολιηικήρ
Γενική Γπαμμαηεία Λιμένων Λιμενικήρ Πολιηικήρ και Ναςηιλιακών
Επενδύζεων

7.815

Απσηγείο Λιμενικού Σώμαηορ/ Ελληνική Ακηοθςλακή
Λοιπέρ Υπηπεζίερ Υποςπγείος Ναςηιλίαρ ςπαγόμενερ ζηον Υποςπγό

Λίςτα οργανιςμϊν, δομϊν, φορζων και μονάδων που εποπτεφονται
από το Υπουργείο ή αποτελοφν αντικείμενο διαχείριςήσ του
Επνπηεπόκελνο θνξέαο / Οκαδνπνίεζε
επνπηεπόκελσλ θνξέσλ

Αξηζκόο
πξνζσπηθνύ

Ναςηικό Επιμεληηήπιο Ελλάδορ

5

Οίκορ Ναύηος

53

Γπαθείο Εςπέζεωρ Ναςηικήρ Επγαζίαρ

23

Ινζηιηούηο Ιζηοπίαρ Εμποπικήρ Ναςηιλίαρ

4

Ταμείο Απωγήρ Λιμενικού Σώμαηορ

7

Κπαηικά Λιμενικά Ταμεία

23

Οπγανιζμοί Λιμένορ Α.Ε. (εκηόρ Πειπαιώρ και Θεζ/νίκηρ)

145

Στοιχεία προχπολογιςμοφ (για το ζτοσ 2022)
Ταμειακό ςφνολο (ςε χιλ. €)
519.410,00 €
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Διατφπωςθ Στόχων και Σφνδεςθ με Στρατθγικζσ Επιλογζσ

5

Διατφπωςθ Στόχων
Σφνδεςθ των Στόχων του Υπουργείου με τισ Στρατθγικζσ Επιλογζσ του Κυβερνθτικοφ Προγραμματιςμοφ
Στόχοι Υπουργείου

2. Αζθάλεια ζηο ζπίηι ζηην πόλη
και ζηη σώπα

3. Διαςφάλιςθ κοινωνικισ
ςυνοχισ και αλλθλεγγφθσ

6. Ιζσςπή ανάπηςξη με πεπιζζόηεπερ
επενδύζειρ και νέερ καλύηεπερ δοςλειέρ

1. Εθαπμογή Εθνικήρ Σηπαηηγικήρ για ηην Ολοκληπωμένη
Θαλάζζια Πολιηική ζηο νηζιωηικό σώπο

✔

2. Διαηήπηζη και ενίζσςζη ηηρ ιζσύορ ηηρ Ελληνικήρ
ναςηιλίαρ ζε διεθνέρ επίπεδο

✔

3. Ενίζσςζη ηηρ Αζθάλειαρ και Πποζηαζίαρ ζηο θαλάζζιο
σώπο και Διαθύλαξη θαλαζζίων ζςνόπων ηηρ σώπαρ

✔

4. Ενίζσςζη ηηρ Ακηοπλοΐαρ και αναβάθμιζη ηος εθνικού
ζςζηήμαηορ ακηοπλοϊκών ζςγκοινωνιών

✔

5. Ανάπηςξη ηος θαλάζζιος ηοςπιζμού

✔

6. Σύγσπονη και αποηελεζμαηική Εθνική Λιμενική
Σηπαηηγική και Διακςβέπνηζη

✔

7. Δεζμεύζειρ Υποςπγείος Ναςηιλίαρ και Νηζιωηικήρ
Πολιηικήρ για ηα Δικαιώμαηα ηων Αηόμων με Αναπηπία

✔
6

2.i

Στόχοσ 1. Εφαρμογι Εκνικισ Στρατθγικισ για τθν Ολοκλθρωμζνθ Θαλάςςια Πολιτικι ςτο
νθςιωτικό χϊρο

Στόχοσ 1: Προςδοκϊμενα Αποτελζςματα 2022
Στόχοσ 1: Εφαρμογι Εκνικισ Στρατθγικισ για τθν Ολοκλθρωμζνθ Θαλάςςια Πολιτικι ςτο νθςιωτικό
χϊρο

#1# Ποςοςτό % πολιτϊν και επιχειριςεων
ανά νθςί που ςυμμετζχουν ςτθν
εφαρμογι του μζτρου του Μεταφορικοφ
Ιςοδφναμου και ςτα τρία ςκζλθ του
(πολίτεσ, επιχειριςεισ, καφςιμα)

#2# Αφξθςθ πόρων για χρθματοδότθςθ
ζργων δθμοςίου χαρακτιρα ςε
νθςιωτικζσ περιοχζσ

Βελτίωςθ δείκτθ
70 %
3ο τρίμθνο 2022

Βελτίωςθ δείκτθ
100 %
4ο τρίμθνο 2022

Στοχεφεται θ μείωςθ των ενδοπεριφερειακϊν ανιςοτιτων, θ ςυγκράτθςθ και θ ςυνοχι του
πλθκυςμοφ ςτα νθςιά μζςω τθσ εξίςωςθ του κόςτουσ μεταφοράσ επιβατϊν και εμπορευμάτων με
μζςα καλάςςιασ μαηικισ μεταφοράσ, με το κόςτοσ που ιςχφει ςτα μζςα χερςαίασ μαηικισ μεταφοράσ
για τθν ίδια απόςταςθ. Η βελτίωςθ του δείκτθ κα προκφψει από τον εξορκολογιςμό του αλγορίκμου
υπολογιςμοφ, τθσ αναβάκμιςθσ τθσ λειτουργικότθτασ τθσ πλατφόρμασ των αιτθμάτων, τθσ
εξαςφάλιςθσ επαρκοφσ χρθματοδότθςθσ και τθσ ζγκαιρθσ δθμοςίευςθσ των ςχετικϊν προςκλιςεων
προσ τουσ ωφελοφμενουσ. Ωσ τιμι βάςθσ τίκεται 59, 36% για τουσ επιβάτεσ, 62,82% για τα καφςιμα
επιχειριςεων, 57,95% για τα καφςιμα πολιτϊν

Προγραμματίηεται ο άμεςοσ διπλαςιαςμόσ των διατικζμενων πόρων προκειμζνου να αυξθκεί το
ποςοςτό των ζργων δθμοςίου χαρακτιρα που λαμβάνουν χρθματοδότθςθ για τθν αντιμετϊπιςθ
πάγιων αλλά και εκτάκτων αναγκϊν. Το πρόγραμμα κα δθμιουργθκεί με τθ ςυνεργαςία ΥΝΑΝΠ και
Ταμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων και αναμζνεται να δθμιουργιςει πρόςκετο αναπτυξιακό πόρο
τθσ τάξεωσ των 100 εκ ευρϊ.
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Στόχοσ 1: Δράςεισ
Στόχοσ 1. Εφαρμογι Εκνικισ Στρατθγικισ για τθν Ολοκλθρωμζνθ Θαλάςςια Πολιτικι ςτο νθςιωτικό χϊρο

Δράςθ

1.1

1.2

1.3

Εξειδίκευςθ Εκνικισ Στρατθγικισ για τθν Ολοκλθρωμζνθ Θαλάςςια
Πολιτικι ςτον Νθςιωτικό Χϊρο
Αναβάκμιςθ δομϊν και διαδικαςιϊν διακυβζρνθςθσ ςτο Νθςιωτικό
Χϊρο και τθ Θαλάςςια Πολιτικι
Εφαρμογι και Εξειδίκευςθ Χρθματοδοτικϊν Εργαλείων ςτον τομζα τθσ
Γαλάηιασ Οικονομίασ και το Νθςιωτικό Χϊρο

Αρμόδια ςτελζχθ πολιτικισ θγεςίασ
Υπουργείου
(Υπουργόσ, Υφυπουργόσ, Γενικόσ /
Ειδικόσ Γραμματζασ)

Υπουργόσ, Γ.Γ. Αιγαίου και Νθςιωτικισ
Πολιτικισ

Υπουργόσ, Γ.Γ. Αιγαίου και Νθςιωτικισ
Πολιτικισ
Υπουργόσ, Γ.Γ. Αιγαίου Νθςιωτικισ
Πολιτικισ, ΓΓ Λιμζνων Λιμενικισ
Πολιτικισ και Ναυτιλιακϊν
Επενδφςεων
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Στόχοσ 1: Σθμαντικότερα Ζργα ανά δράςθ

1.1

Εφαρμογι Εκνικισ Στρατθγικισ για τθν Ολοκλθρωμζνθ Θαλάςςια Πολιτικι ςτον Νθςιωτικό Χϊρο

Ζργο
Οξγάλσζε «Πεξηθεξεηαθώλ Δηαιόγσλ» 2022 κε θνξείο λεζησηηθώλ πεξηνρώλ γηα ηελ ηεξάξρεζε πξνηάζεσλ θαη έξγσλ πξνο έληαμε ζηελ
Εζληθή Σηξαηεγηθή
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Στόχοσ 1: Σθμαντικότερα Ζργα ανά δράςθ

1.2

Αναβάκμιςθ δομϊν και διαδικαςιϊν διακυβζρνθςθσ ςτο Νθςιωτικό Χϊρο και τθ Θαλάςςια Πολιτικι

Ζργο
Εζληθό Μεηξών Φνξέσλ Θαιάζζηαο Οηθνλνκίαο
Εηδηθό Πξόγξακκα ζεζκηθήο ελδπλάκσζεο θνξέσλ ηεο ζαιάζζηαο νηθνλνκίαο
Πιαηθόξκα εληαίαο παξαθνινύζεζεο θαη ηεθκεξίσζεο ζηνπο ηνκείο ηεο Εζληθήο Σηξαηεγηθήο
Πξνεηνηκαζία Εηήζηαο Έθζεζεο Αμηνιόγεζεο Πνιηηηθώλ 2021 – 2022
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Στόχοσ 1: Σθμαντικότερα Ζργα ανά δράςθ

1.3

Εφαρμογι και Εξειδίκευςθ Χρθματοδοτικϊν Εργαλείων ςτον τομζα τθσ Γαλάηιασ Οικονομίασ και το Νθςιωτικό Χϊρο

Ζργο
Ελεξγνπνίεζε Πξνγξάκκαηνο «Νέαξρνο» γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε έξγσλ δεκόζηνπ ραξαθηήξα
Πξόγξακκα ρξεκαηνδόηεζεο Νεζησηηθήο Επηρεηξεκαηηθόηεηαο
Τακείν Θαιάζζηαο - Γαιάδηαο νηθνλνκίαο
Πξνθήξπμε θύθινπ 2022 γηα ην Μεηαθνξηθό Ιζνδύλακν Επηβαηώλ – Επηρεηξήζεσλ θαη Καπζίκσλ
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2.ii

Στόχοσ 2. Διατιρθςθ και ενίςχυςθ τθσ ιςχφοσ τθσ Ελλθνικισ ναυτιλίασ ςε διεκνζσ επίπεδο

13

Στόχοσ 2: Προςδοκϊμενα Αποτελζςματα 2022
Στόχοσ 2: Διατιρθςθ και ενίςχυςθ τθσ ιςχφοσ τθσ Ελλθνικισ ναυτιλίασ ςε διεκνζσ επίπεδο

#1# Αρικμόσ νζων νθολογιςεων
ποντοπόρων πλοίων ςτθν ελλθνικι
ςθμαία

#2# Αναβάκμιςθ υποδομϊν και
λειτουργιϊν τθσ ναυτικισ εκπαίδευςθσ –
Ψθφιοποίθςθ κρίςιμων λειτουργιϊν και
αναβάκμιςθ υποδομϊν και
εκπαιδευτικοφ εξοπλιςμοφ μζςω ΣΔΙΤ και
ΕΣΠΑ

Βελτίωςθ δείκτθ
2%
4ο τρίμθνο 2022

Τιμι-ςτόχοσ
δείκτθ: 3
2ο τρίμθνο 2022

Κεντρικι επιδίωξθ του ΥΝΑΝΠ αποτελεί θ εδραίωςθ και ενίςχυςθ τθσ παγκόςμιασ ιςχφοσ τθσ χϊρασ
μασ ςτον τομζα τθσ ναυτιλίασ. Η Ψθφιοποίθςθ των αρχείων για τθν Ηλεκτρονικοποίθςθ Λειτουργιϊν
του ΥΝΑΝΠ και του Λ.Σ – ΕΛ. ΑΚΤ. βαςίηεται ςτον αναςχεδιαςμό των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων
ϊςτε να επιτευχκεί θ ταχφτερθ εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν αλλά και να δοκεί θ δυνατότθτα
διαλειτουργικότθτασ με τρίτουσ φορείσ του δθμοςίου. Η ςυγκεκριμζνθ δράςθ κα οδθγιςει ςτον
περιοριςμό τθσ γραφειοκρατίασ, ςτθν επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν, ςτθν ποιοτικι εξυπθρζτθςθ των
εμπλεκόμενων μερϊν (πολιτϊν – εταιρειϊν) και μζςα από τθν παροχι βελτιωμζνων υπθρεςιϊν κα
αυξιςει τθ ςυνολικι ανταγωνιςτικότθτα του ελλθνικοφ νθολογίου και τθσ ναυτιλίασ ςυνολικά, ϊςτε
να επιτευχκεί νζα αναπτυξιακι δυναμικι.

Το ΥΝΑΝΠ καλείται να παρακολουκιςει τισ εξελίξεισ ςτο χϊρο τθσ Εμπορικισ Ναυτιλίασ ςε διεκνζσ
επίπεδο με τθν ολοζνα αυξανόμενθ αξιοποίθςθ των ςφγχρονων τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και
επικοινωνιϊν για τθν προςαρμογι ςτα νζα δεδομζνα ςτθ ναυτιλία και ςτθν ναυτικι εκπαίδευςθ. Σε
αυτό το πλαίςιο προβλζπεται ψθφιοποίθςθ τουλάχιςτον τριϊν (3) κρίςιμων λειτουργιϊν των ΑΕΝ και
ςυνζχιςθ των διαγωνιςμϊν προμικειασ ςφγχρονου εκπαιδευτικοφ εξοπλιςμοφ μζςω ΕΣΠΑ.
Παράλλθλα οι υλικοτεχνικζσ υποδομζσ των τεςςάρων μεγαλφτερων Ακαδθμιϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ
Αςπροπφργου, Μακεδονίασ, Ηπείρου και Κριτθσ με κα αναβακμιςτοφν με αξιοποίθςθ των ΣΔΙΤ. Με
τισ ςυμπράξεισ-ςυνεργαςίεσ Δθμόςιου & Ιδιωτικοφ τομζα κα αναβακμίςουμε και κα
πολλαπλαςιάςουμε τισ δυνατότθτεσ των ςχολϊν μασ να φιλοξενοφν μεγαλφτερο αρικμό ςπουδαςτϊν
και ταυτόχρονα μετά και τθν ολοκλιρωςθ του μεγάλου εξοπλιςτικοφ προγράμματοσ με κατάλλθλο
και ςφγχρονο τελευταίασ τεχνολογίασ εκπαιδευτικό εξοπλιςμό για τισ ςχολζσ μασ, κα είμαςτε ςε κζςθ
να παρζχουμε υψθλοφ επιπζδου κεωρθτικζσ και πρακτικζσ ςπουδζσ.
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Στόχοσ 2: Δράςεισ
Στόχοσ 2. Διατιρθςθ και ενίςχυςθ τθσ ιςχφοσ τθσ Ελλθνικισ ναυτιλίασ ςε διεκνζσ επίπεδο

Δράςθ

2.1

Εφαρμογι Πολιτικισ «Flag-Gain» για τθν ενίςχυςθ τθσ ελλθνικισ ςθμαίασ

2.2

Λειτουργικι και Επιχειρθςιακι Αναβάκμιςθ τθσ ναυτικισ εκπαίδευςθσ μζςα
από βελτιωμζνεσ δθμόςιεσ ςχολζσ που κα παρζχουν προγράμματα ςπουδϊν
υψθλισ ποιότθτασ αλλά και από ανταγωνιςτικζσ ιδιωτικζσ ςχολζσ

Αρμόδια ςτελζχθ πολιτικισ θγεςίασ
Υπουργείου
(Υπουργόσ, Υφυπουργόσ, Γενικόσ /
Ειδικόσ Γραμματζασ)

Υποςπγόρ

Υποςπγόρ
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Στόχοσ 2: Σθμαντικότερα Ζργα ανά δράςθ

2.1

Εφαρμογι Πολιτικισ «Flag-Gain» για τθν ενίςχυςθ τθσ ελλθνικισ ςθμαίασ

Ζργο
Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό Σύζηεκα γηα ηνλ ηνκέα ηεο Ναπηηιίαο θαη ηεο Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο
Ψεθηνπνίεζε ησλ αξρείσλ λαπηηιηαθώλ ππνζέζεσλ
Ελίζρπζε Δηεζλνύο εθπξνζώπεζεο ζε ΙΜΟ θαη ΕΕ ζε ζέκαηα πνληνπόξνπ λαπηηιίαο
Δεκηνπξγία πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο «e -Ναπηνιόγην»
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Στόχοσ 2: Σθμαντικότερα Ζργα ανά δράςθ

2.2

Λειτουργικι και Επιχειρθςιακι Αναβάκμιςθ τθσ ναυτικισ εκπαίδευςθσ μζςα από βελτιωμζνεσ δθμόςιεσ ςχολζσ που κα παρζχουν
προγράμματα ςπουδϊν υψθλισ ποιότθτασ αλλά και από ανταγωνιςτικζσ ιδιωτικζσ ςχολζσ

Ζργο
Μεηαξξύζκηζε ηεο Ναπηηθήο Εθπαίδεπζεο – Νόκνο Πιαίζην
Αλαβάζκηζε πιηθνηερληθήο νξγάλσζεο ΔΣΕΝ (ΑΕΝ – ΚΕΣΕΝ) – Εθηέιεζε Εμνπιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο
Ψεθηαθόο Μεηαζρεκαηηζκόο ΔΣΕΝ/ΑΕΝ
Πξνώζεζε ΣΔΙΤ γηα ηελ νινθιεξσκέλε αλαβάζκηζε θηηξηαθώλ ππνδνκώλ ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία γηα επηιεγκέλεο ΑΕΝ ηεο ρώξαο
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2.iii

Στόχοσ 3. Ενίςχυςθ τθσ Αςφάλειασ και Προςταςίασ ςτο καλάςςιο χϊρο και Διαφφλαξθ
καλαςςίων ςυνόρων τθσ χϊρασ
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Στόχοσ 3: Προςδοκϊμενα Αποτελζςματα 2022
Στόχοσ 3: Ενίςχυςθ τθσ Αςφάλειασ και Προςταςίασ ςτο καλάςςιο χϊρο και Διαφφλαξθ καλαςςίων
ςυνόρων τθσ χϊρασ

#1# Αρικμόσ υλοποίθςθσ ζργων εκνικισ
ςθμαςίασ

Τιμι-ςτόχοσ
δείκτθ: 6
4ο τρίμθνο 2022

#2# Μείωςθ ατυχθμάτων ςτθ κάλαςςα
και αφξθςθ διαδικαςιϊν ελζγχου μζτρων
αςφαλείασ καλαςςίων δραςτθριοτιτων
που ψθφιοποιοφνται

Τιμι-ςτόχοσ
δείκτθ: 2
4ο τρίμθνο 2022

Η χϊρα μασ εν μζςω ςθμαντικϊν γεωπολιτικϊν και άλλων εξελίξεων και με τθν ευκφνθ εποπτείασ και
επιτιρθςθσ του καλαςςίου χϊρου και των ςυνόρων αυτισ οφείλει να αποκτιςει δυο ςθμαντικά
εκνικά ςυςτιματα για τθν παρακολοφκθςθ ςτο καλάςςιο χϊρο για τθν αποτροπι εγκλθμάτων τθν
ζρευνα και διάςωςθ και τθν αςφάλεια ναυςιπλοΐασ. Το 2022 κα προχωριςουμε με τθν υλοποίθςθ
των ζργων επιτιρθςθσ καλάςςιασ κυκλοφορίασ αλλά και ςτθν προκιρυξθ του ςυνόλου των
υπολοιπόμενων ζργων για τα οποία κα ζχουμε λάβει εντάξεισ (ςυμφωνίεσ επιδότθςθσ – ΤΕΑ 2014-21
& ΠΔΠ 2021-2027)

Το Λιμενικό Σϊμα – Ελλθνικι Ακτοφυλακι ζχει αξιοποιιςει επιχειρθςιακά ζνα καινοτόμο
Πανελλαδικό Πλθροφοριακό Σφςτθμα που αναπτφχκθκε και παραχωρικθκε αφιλοκερδϊσ από τον μθ
κερδοςκοπικό οργανιςμό «Safe Water Sports», το οποίο καλφπτει τθν θλεκτρονικι αδειοδότθςθ και
ψθφιακι διαχείριςθ των μθτρϊων, κακϊσ και τον αςτυνομικό ζλεγχο και τισ επικεωριςεισ για τθν
τιρθςθ των προβλεπόμενων μζτρων αςφαλείασ, διαφόρων δραςτθριοτιτων που γίνονται ςτθ
κάλαςςα. Για το 2022 προβλζπεται θ ςταδιακι ενςωμάτωςθ και άλλων δραςτθριοτιτων κακϊσ και θ
διενζργεια ελζγχων ςε ιδιϊτεσ με ςτόχο τθν απλοποίθςθ και τθν επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν για τθν
αποτελεςματικότερθ και ευχερζςτερθ εξυπθρζτθςθ πολιτϊν και επιχειριςεων αλλά και τθν
αποτελεςματικότερθ λειτουργία των υπθρεςιϊν αναφορικά με τθν διενζργεια ψθφιακϊν
αςτυνομικϊν ελζγχων ςε επαγγελματίεσ καλαςςίων δραςτθριοτιτων αναψυχισ κακϊσ και ςε
ναυαγοςϊςτεσ, ςτουσ χϊρουσ ευκφνθσ του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
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Στόχοσ 3: Δράςεισ
Στόχοσ 3. Ενίςχυςθ τθσ Αςφάλειασ και Προςταςίασ ςτο καλάςςιο χϊρο και Διαφφλαξθ καλαςςίων ςυνόρων
τθσ χϊρασ
Δράςθ

Αρμόδια ςτελζχθ πολιτικισ θγεςίασ
Υπουργείου
(Υπουργόσ, Υφυπουργόσ, Γενικόσ /
Ειδικόσ Γραμματζασ)

3.1

Αναβάκμιςθ επιχειρθςιακισ ικανότθτασ ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ. ςτον τομζα Ελζγχου Αςφάλειασ Ναυςιπλοΐασ και
Θαλάςςιασ Επιτιρθςθσ

Υπουργόσ

3.2

Στρατθγικι Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Θαλαςςίων Συνόρων Καταπολζμθςθσ Εγκλιματοσ ςτθ Θάλαςςα
και Επζκταςθ Επιχειρθςιακϊν Δυνατοτιτων ςτθν Ζρευνα και Διάςωςθ

Υπουργόσ

3.3

Υλοποίθςθ Ολοκλθρωμζνου Εκνικοφ Προγράμματοσ Λειτουργικισ και Επιχειρθςιακισ Αναβάκμιςθσ
ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ.

Υπουργόσ

3.4

Εφαρμογι Εκνικοφ Σχεδίου Μείωςθσ Κινδφνου ςτθ Θάλαςςα και Αποτροπισ Ατυχθμάτων (Αςφάλεια ςτθ
κάλαςςα)

Υπουργόσ
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Στόχοσ 3: Σθμαντικότερα Ζργα ανά δράςθ

3.1

Αναβάκμιςθ επιχειρθςιακισ ικανότθτασ ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ. ςτον τομζα Ελζγχου Αςφάλειασ Ναυςιπλοΐασ και Θαλάςςιασ Επιτιρθςθσ

Ζργο
Προκιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ και επιλογι Αναδόχου για ζργο Επζκταςθσ Αναβάκμιςθσ και Εκςυγχρονιςμοφ του Εκνικοφ Συςτιματοσ VTMIS
Επζκταςθ Ενιαίασ Ναυτιλιακισ Θυρίδασ (Single Window)
Ανάπτυξθ Εκνικοφ Συςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Θαλάςςιασ Επιτιρθςθσ (ΕΣΟΘΕ)
Εκπαίδευςθ Προςωπικοφ ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ ςε ςυνεργαςία με Frontex και ΕΕ για τθν αναβάκμιςθ ικανοτιτων και απόκτθςθ ειδικϊν γνϊςεων ςε πεδία αρμοδιότθτασ \
Δθμιουργία Ψθφιακισ Ακαδθμίασ Συνεχιηόμενθσ Κατάρτιςθσ και Μετεκπαίδευςθσ ςτελεχϊν ΛΣ
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Στόχοσ 3: Σθμαντικότερα Ζργα ανά δράςθ

3.2

Στρατθγικι Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Θαλαςςίων Συνόρων Καταπολζμθςθσ Εγκλιματοσ ςτθ Θάλαςςα και Επζκταςθ Επιχειρθςιακϊν
Δυνατοτιτων ςτθν Ζρευνα και Διάςωςθ

Ζργο
Επικαιροποίθςθ Εκνικισ Στρατθγικισ Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συνόρων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ ςτθ βάςθ του νζου Κανονιςμοφ Frontex και τισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ ωσ
μζροσ τθσ Εκνικισ ςτρατθγικισ
Εκπόνθςθ Σχεδίου Ανάπτυξθσ Ικανοτιτων (Capability Development Plan) ΛΣ. – ΕΛ. ΑΚΤ ςτο πλαίςιο διεκνϊν υποχρεϊςεων
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Στόχοσ 3: Σθμαντικότερα Ζργα ανά δράςθ

3.3

Υλοποίθςθ Ολοκλθρωμζνου Εκνικοφ Προγράμματοσ Λειτουργικισ και Επιχειρθςιακισ Αναβάκμιςθσ ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ.

Ζργο
Εκτζλεςθ Προμθκειϊν Εξοπλιςτικοφ Προγράμματοσ για 30 Πλωτά Μζςα ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ.
Εκτζλεςθ Προμθκειϊν Εξοπλιςτικοφ Προγράμματοσ για Εναζρια Μζςα ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ μζςω ςφμβαςθσ (NSPA)
Εκτζλεςθ Προμθκειϊν Εξοπλιςτικοφ Προγράμματοσ για Αναβάκμιςθ Ιματιςμοφ – Εξοπλιςμοφ Ειδικϊν Ομάδων και Στελεχϊν ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ. (ΜΥΑ ΚΕΑ ΕΟΕΠ
Πλθρϊματα Σκαφϊν και Συνδζςμου Διαςωςτϊν)
Εκτζλεςθ Προμθκειϊν Εξοπλιςτικοφ Προγράμματοσ για Συςτιματα Επικοινωνιϊν και Πλθροφοριϊν και Η/Υ ςυςτθμάτων
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Στόχοσ 3: Σθμαντικότερα Ζργα ανά δράςθ

3.4

Εφαρμογι Εκνικοφ Σχεδίου Μείωςθσ Κινδφνου ςτθ Θάλαςςα και Αποτροπισ Ατυχθμάτων (Αςφάλεια ςτθ κάλαςςα)

Ζργο
Συμμετοχι ςτθν ςφνταξθ τθσ Ετιςιασ Ζκκεςθσ του Παρατθρθτθρίου Ατυχθμάτων ςτο υδάτινο περιβάλλον τθσ Ελλάδασ
Επζκταςθ Ψθφιοποίθςθσ ςυνόλου διαδικαςιϊν και αναβάκμιςθσ Λιμενικισ Αςτυνομίασ με ζμφαςθ ςτθν θλεκτρονικι εξυπθρζτθςθ διαδικαςιϊν
Ενθμερωτικι καμπάνια για τθν αςφάλεια των ανκρϊπων τθσ 3θσ θλικίασ ςτθ κάλαςςα
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2.iv

Στόχοσ 4. Ενίςχυςθ τθσ Ακτοπλοΐασ και αναβάκμιςθ του εκνικοφ
ςυςτιματοσ ακτοπλοϊκϊν ςυγκοινωνιϊν
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Στόχοσ 4: Προςδοκϊμενα Αποτελζςματα 2022
Στόχοσ 4: Ενίςχυςθ τθσ Ακτοπλοΐασ και αναβάκμιςθ του εκνικοφ ςυςτιματοσ ακτοπλοϊκϊν
ςυγκοινωνιϊν

#1# Αρικμόσ διαδικαςιϊν που
ψθφιοποιοφνται

Τιμι-ςτόχοσ
δείκτθ: 3
3ο τρίμθνο 2022

Στο πλαίςιο τθσ εκνικισ πολιτικισ για τον ψθφιακό μεταςχθματιςμό, το Υπουργείο Ναυτιλίασ και
Νθςιωτικισ Πολιτικισ (ΥΝΑΝΠ) προωκεί παρεμβάςεισ για τθν αναβάκμιςθ του τομζα τθσ
ακτοπλοΐασ, τθν απλοφςτευςθ των διαδικαςιϊν για τθν ζγκριςθ και επιδότθςθ ακτοπλοϊκϊν
δρομολογίων και τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ για τθν
διαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ και οικονομικισ ςυνοχισ ςτο νθςιωτικό χϊρο και τθν βελτιςτοποίθςθ
του Εκνικοφ Συςτιματοσ ακτοπλοϊκϊν ςυγκοινωνιϊν .Με τθν υιοκζτθςθ ςφγχρονων εργαλείων για τισ
ςυνδυαςμζνεσ ακτοπλοϊκζσ ςυνδζςεισ μζςα από τθν ανάπτυξθ ειδικϊν εργαλείων με χριςθ ΤΠΕ κα
υλοποιθκοφν οι δράςεισ:
- ςυςτιματοσ ανακοινϊςεων – ενθμερϊςεων προσ τουσ ενδιαφερόμενουσ, όλων των δυνατϊν
ςυνδυαςμϊν ακτοπλοϊκϊν μεταφορϊν επιβατϊν και φορτίων (logistics) από λιμζνα ςε λιμζνα τθσ
χϊρασ
-ςυςτιματοσ ανακοινϊςεων – ενθμερϊςεων προσ τουσ ενδιαφερόμενουσ, όλων των δυνατϊν
ςυνδυαςτικϊν ακτοπλοϊκϊν μεταφορϊν επιβατϊν και φορτίων (logistics) με άλλα μζςα μεταφοράσ
(οδικά, εναζρια) και
- Ηλεκτρονικισ εφαρμογισ παρακολοφκθςθσ του ακτοπλοϊκοφ δικτφου δεδομζνου ότι το υφιςτάμενο
ακτοπλοϊκό δίκτυο, αποτελείται από ζνα πλζγμα τακτικϊν δρομολογίων ςτο οποίο
δραςτθριοποιοφνται ετθςίωσ περίπου 230 επιβατθγά πλοία προςεγγίηοντασ ςε περιςςότερα από 100
νθςιά ανά τθν ελλθνικι επικράτεια.
.
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Στόχοσ 4: Δράςεισ
Στόχοσ 4. Ενίςχυςθ τθσ Ακτοπλοΐασ και αναβάκμιςθ του εκνικοφ ςυςτιματοσ ακτοπλοϊκϊν ςυγκοινωνιϊν

Δράςθ

Αρμόδια ςτελζχθ πολιτικισ θγεςίασ
Υπουργείου
(Υπουργόσ, Υφυπουργόσ, Γενικόσ /
Ειδικόσ Γραμματζασ)

4.1

Εδαφικι Συνοχι ςτο νθςιωτικό χϊρο με διαςφάλιςθ Ποιοτικοφ και Επαρκοφσ Δικτφου Αγόνων Γραμμϊν

Υπουργόσ, ΓΓ Λιμζνων Λιμενικισ
Πολιτικισ και Ναυτιλιακϊν
Επενδφςεων

4.2

Επιχειρθςιακι και Λειτουργικι Αναβάκμιςθ Εκνικοφ Συςτιματοσ Θαλαςςίων Συγκοινωνιϊν

Υπουργόσ, ΓΓ Λιμζνων Λιμενικισ
Πολιτικισ και Ναυτιλιακϊν
Επενδφςεων

4.3

Προϊκθςθ επενδφςεων και ςτιριξθ ακτοπλοϊκισ οικονομίασ και προςαρμογισ ςτα νζα δεδομζνα

Υπουργόσ, ΓΓ Λιμζνων Λιμενικισ
Πολιτικισ και Ναυτιλιακϊν
Επενδφςεων
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Στόχοσ 4: Σθμαντικότερα Ζργα ανά δράςθ

4.1

Εδαφικι Συνοχι ςτο νθςιωτικό χϊρο με διαςφάλιςθ Ποιοτικοφ και Επαρκοφσ Δικτφου Αγόνων Γραμμϊν

Ζργο
Απλοφςτευςθ και ψθφιοποίθςθ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ Αγόνων Γραμμϊν από τθ Διεφκυνςθ Θαλαςςίων Συγκοινωνιϊν
Κατάρτιςθ νζου χάρτθ ακτοπλοϊκϊν ςυγκοινωνιϊν για το βαςικό και ςυμπλθρωματικό δίκτυο αγόνων γραμμϊν – Θζςπιςθ ειδικϊν κριτθρίων επιλογισ γραμμϊν
και αναμόρφωςθ χρθματοδότθςθσ
Χρθματοδότθςθ Αγόνων Γραμμϊν 2022
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Στόχοσ 4: Σθμαντικότερα Ζργα ανά δράςθ

4.2

Επιχειρθςιακι και Λειτουργικι Αναβάκμιςθ Εκνικοφ Συςτιματοσ Θαλαςςίων Συγκοινωνιϊν

Ζργο
Δθμιουργία Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Δικτφου Θαλαςςίων Συγκοινωνιϊν
Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Εργαλείων παρακολοφκθςθσ απόπλου –κατάπλου πλοίων και θλεκτρονικοποίθςθ διαδικαςιϊν παρακολοφκθςθσ και ενθμζρωςθσ κίνθςθσ
επιβατϊν ΙΧ και ΦΓ ςτουσ λιμζνεσ τθσ χϊρασ
Ανάπτυξθ Συςτιματοσ αυτοματοποιθμζνθσ ενθμζρωςθσ πολιτϊν (με SMS App κλπ) για πλθροφορίεσ ακτοπλοϊκοφ δικτφου
Ανάπτυξθ Εφαρμογισ Ηλεκτρονικοφ Συςτιματοσ Κράτθςθσ Ζκδοςθσ και Παραγωγισ Παραςτατικϊν καλάςςιασ μεταφοράσ
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Στόχοσ 4: Σθμαντικότερα Ζργα ανά δράςθ

4.3

Προϊκθςθ επενδφςεων και ςτιριξθ ακτοπλοϊκισ οικονομίασ και προςαρμογισ ςτα νζα δεδομζνα

Ζργο
Χρθματοδότθςθ Ακτοπλοϊκϊν Εταιριϊν για εκτζλεςθ δρομολογίων ελάχιςτθσ ςυγκοινωνιακισ εξυπθρζτθςθσ νθςιϊν μζςω ςφναψθσ πολυετϊν Συμβάςεων
Γενικό ςχζδιο για τθν ανανζωςθ του ελλθνικοφ ςτόλου επιβατθγϊν πλοίων
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2.v

Στόχοσ 5. Ανάπτυξθ του καλάςςιου τουριςμοφ

31

Στόχοσ 5: Προςδοκϊμενα Αποτελζςματα 2022
Στόχοσ 5: Ανάπτυξθ του Θαλάςςιου Τουριςμοφ

#1# Λειτουργία Ψθφιοποιθμζνθσ
υπθρεςίασ προσ τισ εταιρείεσ/πολίτεσ

Τιμι-ςτόχοσ
δείκτθ: 1

Περιλαμβάνονται δράςεισ που αφοροφν ςτθ δθμιουργία ενόσ ολοκλθρωμζνου Ηλεκτρονικοφ
Μθτρϊου το οποίο κα αποτελεί μια ενιαία βάςθ, Ναυτιλιακϊν Εταιρειϊν Πλοίων Αναψυχισ του
Ν.3182/2003, όπου κα υπάρχουν ψθφιοποιθμζνα αρχεία του ςυνόλου των εγγράφων από τουσ
φακζλουσ των ΝΕΠΑ και κα γίνονται απευκείασ αιτιματα για ζκδοςθ βεβαιϊςεων

2ο τρίμθνο 2022

#2# Καταχωρίςεισ ςτο Ψθφιακό Μθτρϊο
Ν.Ε.Π.Α και ζκδοςθ αντίςτοιχων
Βεβαιϊςεων

Τιμι-ςτόχοσ
δείκτθ: 300
4ο τρίμθνο 2022

Η ψθφιακι εξυπθρζτθςθ των εταιρειϊν και των πολιτϊν, θ αναβάκμιςθ των παρεχόμενων
υπθρεςιϊν ωσ προσ τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν ςυναλλαγισ τουσ με το Μθτρϊο των
Ναυτιλιακϊν Εταιρειϊν Πλοίων Αναψυχισ (Ν.Ε.Π.Α) και θ ψθφιοποίθςθ του υφιςτάμενου φυςικοφ
αρχείου των 3.485 Ν.Ε.Π.Α το οποίο ςυνεχϊσ αυξάνεται. Αυτό κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν
θλεκτρονικοποίθςθ αμφίδρομθσ επικοινωνίασ με τον πολίτθ, από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ του και
των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν ζωσ τθν καταχϊριςθ τουσ ςτο Μθτρϊο ΝΕΠΑ και τθν παραλαβι
μζςω του Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου ΝΕΠΑ τθσ βεβαίωςθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ και των
αντιγράφων των καταχωριςκζντων πρακτικϊν, τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ, τθσ ταχφτθτασ και τθσ
αμεςότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν
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Στόχοσ 5: Δράςεισ
Στόχοσ 5. Ανάπτυξθ του Θαλάςςιου Τουριςμοφ

Δράςθ

Αρμόδια ςτελζχθ πολιτικισ θγεςίασ
Υπουργείου
(Υπουργόσ, Υφυπουργόσ, Γενικόσ /
Ειδικόσ Γραμματζασ)

5.1

Εφαρμογι αναβακμιςμζνου πλαιςίου λειτουργίασ τουριςτικοφ ςυςτιματοσ yachting

Υπουργόσ, ΓΓ Λιμζνων Λιμενικισ
Πολιτικισ και Ναυτιλιακϊν
Επενδφςεων

5.2

Στιριξθ κλαδικϊν πολιτικϊν για τθν Κρουαηιζρα και το Yachting ςτθ χϊρα

Υπουργόσ, ΓΓ Λιμζνων Λιμενικισ
Πολιτικισ και Ναυτιλιακϊν
Επενδφςεων
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Στόχοσ 5: Σθμαντικότερα Ζργα ανά δράςθ

5.1

Εφαρμογι αναβακμιςμζνου πλαιςίου λειτουργίασ τουριςτικοφ ςυςτιματοσ yachting

Ζργο
Νομοςχζδιο για ειςαγωγι νζου κεςμικοφ πλαιςίου για τθν ίδρυςθ και λειτουργία επιχειριςεων καλαςςίου τουριςμοφ και ενίςχυςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του
κλάδου

Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν απόπλου- κατάπλου ι/δ –α/ψ πλοίων και ανάπτυξθ ενιαίασ πλατφόρμασ διαχείριςθσ προοριςμϊν yachting – ΒΨΜ: Αναβάκμιςθ
ςυςτιματοσ παροχισ υπθρεςιϊν καλάςςιου τουριςμοφ και ςκαφϊν αναψυχισ
Ειδικό Πρόγραμμα προςζλκυςθσ επενδφςεων και ζνταξθσ ςκαφϊν αναψυχισ ςτθν ελλθνικι ςθμαία
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Στόχοσ 5: Σθμαντικότερα Ζργα ανά δράςθ

5.2

Στιριξθ κλαδικϊν πολιτικϊν για τθν Κρουαηιζρα και το Yachting ςτθ χϊρα

Ζργο
Λειτουργία Εκνικισ Συντονιςτικισ Επιτροπισ Κρουαηιζρασ (ΕΣΕΚ) 2022
Εφαρμογι νζων κανόνων Schengen για πφλεσ ειςόδου ςε επιλεγμζνουσ λιμζνεσ
Υλοποίθςθ εξειδικευμζνων προγραμμάτων κατάρτιςθσ και απόκτθςθσ δεξιοτιτων ανζργων και εργαηομζνων ςε εταιρίεσ Yachting και κρουαηιζρασ για τθ ςτιριξθ
εργαηομζνων και επιχειριςεων
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Στόχοσ 6. Σφγχρονθ και αποτελεςματικι Εκνικι Λιμενικι Στρατθγικι και
Διακυβζρνθςθ
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Στόχοσ 6: Προςδοκϊμενα Αποτελζςματα 2022
Στόχοσ 6: Σφγχρονθ και αποτελεςματικι Εκνικι Λιμενικι Στρατθγικι και Διακυβζρνθςθ

#1# Ολοκλιρωςθ διαγωνιςμϊν
αξιοποίθςθσ περιφερειακϊν λιμζνων ΤΑΙΠΕΔ

#2# Αναμόρφωςθ Εκνικισ Λιμενικισ
Πολιτικισ

Τιμι-ςτόχοσ
δείκτθ: 2
4ο τρίμθνο 2022

Τιμι-ςτόχοσ
δείκτθ: 1
4ο τρίμθνο 2022

Η αξιοποίθςθ των περιφερειακϊν λιμζνων ζχει υποςτεί ςθμαντικζσ κακυςτεριςεισ τα τελευταία
χρόνια. Αποτελεί μζροσ του προγράμματοσ μετα-μνθμονιακϊν δεςμεφςεων ςτο πλαίςιο των μζτρων
ενιςχυμζνθσ εποπτείασ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ των μελετϊν από το ΤΑΙΠΕΔ και τθν εκκίνθςθ
διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν για επιλεγμζνουσ λιμζνεσ (Αλεξανδροφπολθσ Καβάλασ Ηγουμενίτςασ,
Ηρακλείου) προχωράει θ διαγωνιςτικι διαδικαςία για τθν αξιοποίθςθ 2 ακόμθ περιφερειακϊν
λιμζνων εντόσ του 2022.

Σφμφωνα με μελζτθ για τθν αναμόρφωςθ του Συςτιματοσ Λιμενικισ Διακυβζρνθςθσ το Εκνικό
Λιμενικό Σφςτθμα αποτελείται από 104 φορείσ εκ των οποίων 10 είναι Λιμενικά Ταμεία 75 είναι
Δθμοτικά Λιμενικά Ταμεία 13 είναι Οργανιςμοί Λιμζνων και 6 είναι Λιμενικά Γραφεία. Αυτι τθ ςτιγμι
δεν υφίςταται επίςθμα διατυπωμζνθ κεςμοκετθμζνθ δθμόςια λιμενικι πολιτικι. Το ΥΝΑΝΠ – ζπειτα
από ςχετικι μελζτθ που παραλιφκθκε – κα παρουςιάςει το νζο ςφςτθμα λιμενικισ διακυβζρνθςθσ
τθν κατθγοριοποίθςθ των λιμζνων και κα κεςπίςει κανόνεσ ιεράρχθςθσ και επιλογισ των λιμενικϊν
επενδφςεων και ζργων. Η Επιτροπι Σχεδιαςμοφ και Ανάπτυξθσ Λιμζνων (ΕΣΑΛ) κα αποκτιςει ςαφι
κανονιςμό λειτουργίασ και κα κεςπιςτεί μθχανιςμόσ απλοποίθςθσ διαδικαςιϊν για τθν
παρακολοφκθςθ και το ςυντονιςμό των αποφάςεων τθσ επιχειρϊντασ να μειωκεί ο χρόνοσ εκτζλεςθσ
των ζργων που αποφαςίηονται.
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Στόχοσ 6: Δράςεισ
Στόχοσ 6. Σφγχρονθ και αποτελεςματικι Εκνικι Λιμενικι Στρατθγικι και Διακυβζρνθςθ

Δράςθ

Αρμόδια ςτελζχθ πολιτικισ θγεςίασ
Υπουργείου
(Υπουργόσ, Υφυπουργόσ, Γενικόσ /
Ειδικόσ Γραμματζασ)

6.1

Επενδυτικι αξιοποίθςθ επιλεγμζνων λιμζνων

Υπουργόσ, ΓΓ Λιμζνων Λιμενικισ
Πολιτικισ και Ναυτιλιακϊν
Επενδφςεων

6.2

Κατάρτιςθ Ολοκλθρωμζνθσ Εκνικισ Δθμόςιασ Πολιτικισ Λιμζνων και Εφαρμογι νζου μοντζλου Λιμενικισ
Διακυβζρνθςθσ λοιπϊν περιφερειακϊν λιμζνων

Υπουργόσ, ΓΓ Λιμζνων Λιμενικισ
Πολιτικισ και Ναυτιλιακϊν
Επενδφςεων

6.3

Αναβάκμιςθ Πλοθγικισ Υπθρεςίασ για τθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των ςχετικϊν υπθρεςιϊν
ςτουσ βαςικοφσ λιμζνεσ τθσ χϊρασ

Υπουργόσ, ΓΓ Λιμζνων Λιμενικισ
Πολιτικισ και Ναυτιλιακϊν
Επενδφςεων
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Στόχοσ 6: Σθμαντικότερα Ζργα ανά δράςθ

6.1

Επενδυτικι αξιοποίθςθ επιλεγμζνων λιμζνων

Ζργο
Ωρίμανςθ υλοποίθςθσ εγκεκριμζνου Master Plan ΟΛΠ ΑΕ
Ωρίμανςθ υλοποίθςθσ επενδυτικοφ προγράμματοσ ΟΛΘ ΑΕ
Αξιοποίθςθ περιφερειακϊν λιμζνων Αλεξανδροφπολθσ, Ηγουμενίτςασ, Ηρακλείου και Καβάλασ ςτο πλαίςιο μελζτθσ ΤΑΙΠΕΔ
Αξιοποίθςθ περιφερειακοφ λιμζνα Βόλου ςτο πλαίςιο μελζτθσ ΤΑΙΠΕΔ
Αξιοποίθςθ περιφερειακοφ λιμζνα Κζρκυρασ ςτο πλαίςιο μελζτθσ ΤΑΙΠΕΔ
Παρεμβάςεισ αναβάκμιςθσ περιφερειακϊν λιμζνων
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Στόχοσ 6: Σθμαντικότερα Ζργα ανά δράςθ

6.2

Κατάρτιςθ Ολοκλθρωμζνθσ Εκνικισ Δθμόςιασ Πολιτικισ Λιμζνων και Εφαρμογι νζου μοντζλου Λιμενικισ Διακυβζρνθςθσ λοιπϊν
περιφερειακϊν λιμζνων

Ζργο
Πρόγραμμα Υποςτιριξθσ Εφαρμογισ Μεταρρφκμιςθσ ςτθ Λιμενικι Διακυβζρνθςθ (ςε ςυνεργαςία με DG Reform)
Ανακεϊρθςθ και Εξορκολογιςμόσ Συςτιματοσ Λιμενικισ Διακυβζρνθςθσ
Σφςταςθ Εκνικισ Ενιαίασ Πλατφόρμασ Λιμενικισ Κοινότθτασ (National Integrated Port Community System)
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Στόχοσ 6: Σθμαντικότερα Ζργα ανά δράςθ

6.3

Αναβάκμιςθ Πλοθγικισ Υπθρεςίασ για τθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των ςχετικϊν υπθρεςιϊν ςτουσ βαςικοφσ λιμζνεσ τθσ χϊρασ

Ζργο
Εκςυγχρονιςμόσ κεςμικοφ πλαιςίου λειτουργίασ πλοθγικισ υπθρεςίασ (ζκδοςθ ΠΔ)
Ολοκλθρωμζνο εξοπλιςτικό πρόγραμμα προμικειασ 7 νζων πλοθγίδων
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2.vii

Στόχοσ 7. Δεςμεφςεισ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ για
τα Δικαιϊματα των Ατόμων με Αναπθρία
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Στόχοσ 7: Δράςεισ
Στόχοσ 7. Δεςμεφςεισ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ για τα Δικαιϊματα των Ατόμων με
Αναπθρία
Δράςθ

Αρμόδια ςτελζχθ πολιτικισ θγεςίασ
Υπουργείου
(Υπουργόσ, Υφυπουργόσ, Γενικόσ /
Ειδικόσ Γραμματζασ)
Υπουργόσ, ΓΓ Λιμζνων Λιμενικισ
Πολιτικισ και Ναυτιλιακϊν
Επενδφςεων

7.1

Προςβαςιμότθτα ςτουσ λιμζνεσ

7.2

Εξαςφαλίηουμε τθν προςβαςιμότθτα ςτα Επιβατθγά Πλοία που εκτελοφν Δρομολογιακοφσ Πλόεσ

Υπουργόσ, Υφυπουργόσ, ΓΓ Λιμζνων
Λιμενικισ Πολιτικισ και Ναυτιλιακϊν
Επενδφςεων

7.3

Ανακεϊρθςθ του υφιςτάμενου κεςμικοφ-νομοκετικοφ πλαιςίου για τθν προςβαςιμότθτα ςτα
νεοναυπθγοφμενα και υφιςτάμενα επιβατθγά δρομολογιακά πλοία

Υπουργόσ, Υφυπουργόσ, ΓΓ Λιμζνων
Λιμενικισ Πολιτικισ και Ναυτιλιακϊν
Επενδφςεων

7.4

Παρζχουμε Χρθματοδοτικά κίνθτρα και εργαλεία ςτισ πλοιοκτιτριεσ/διαχειρίςτριεσ εταιρείεσ των
επιβατθγϊν δρομολογιακϊν πλοίων για τθν απαιτοφμενθ αναπροςαρμογι του ςτόλουσ τουσ

7.5

Επιμορφϊςεισ για κζματα μετακίνθςθσ ατόμων με αναπθρία και μειωμζνθ κινθτικότθτα

Υπουργόσ, Υφυπουργόσ, ΓΓ Λιμζνων
Λιμενικισ Πολιτικισ και Ναυτιλιακϊν
Επενδφςεων
Υπουργόσ,, ΓΓ Λιμζνων Λιμενικισ
Πολιτικισ και Ναυτιλιακϊν
Επενδφςεων
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Στόχοσ 7: Σθμαντικότερα Ζργα ανά δράςθ

7.1

Προςβαςιμότθτα ςτουσ λιμζνεσ

Ζργο
Καταγράφουμε όλουσ του ςτακμοφσ λιμζνοσ που ζχουν ςυμμορφωκεί με τθν υφιςτάμενθ νομοκεςία για τθν προςβαςιμότθτα των ΑΜεΑ
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7.2

Εξαςφαλίηουμε τθν προςβαςιμότθτα ςτα Επιβατθγά Πλοία που εκτελοφν Δρομολογιακοφσ Πλόεσ

Ζργο
Επηηόπηα επίζθεςε ησλ θιηκαθίσλ ζηα ζπκκνξθσκέλα κε ην πθηζηάκελν Σρέδην Δξάζεο κε ζθνπό λα γίλεη αμηνιόγεζε ησλ δηαηηζέκελσλ κέζσλ πξόζβαζεο θαη θάιπςεο
πςνκεηξηθώλ δηαθνξώλ θαη εγθαηαζηάζεσλ
Επηηόπηα επίζθεςε ησλ θιηκαθίσλ ζηα πινία πνπ δελ είλαη πξνζβάζηκα κε ζθνπό λα απνηηκεζεί ε δπλαηόηεηα κεηαζθεπήο ηνπο.

Καηαγξαθή ησλ ζπκκνξθνύκελσλ κε ην πθηζηάκελν Εζληθό Σρέδην Δξάζεο ΥΝΑΝΠ επηβαηεγώλ δξνκνινγηαθώλ πινίσλ θαη αμηνιόγεζε θαηαιιειόηεηαο ησλ δηαηηζέκελσλ
κέζσλ πξόζβαζεο θαη κεραληθώλ κέζσλ θάιπςεο ησλ πςνκεηξηθώλ δηαθνξώλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπο
Καηαγξαθή θαη Απνηίκεζε ηεο δπλαηόηεηαο κεηαζθεπήο ησλ επηβαηεγώλ πινίσλ πνπ δελ δηαζέηνπλ θαλελόο είδνπο κέζν πξόζβαζεο θαη κεραληθό κέζν θάιπςεο
πςνκεηξηθώλ δηαθνξώλ θαη εγθαηαζηάζεηο θαη απαηηείηαη λα ηξνπνπνηεζνύλ γηα λα θαηαζηνύλ πξνζβάζηκα
Σπγθέληξσζε θαη Απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ επηηόπησλ ειέγρσλ θαη θαηεγνξηνπνίεζε/ηαμηλόκεζε ησλ Επηβαηεγώλ Δξνκνινγηαθώλ Πινίσλ πνπ δύλαηαη λα
κεηαζθεπαζηνύλ γηα λα θαηαζηνύλ πξνζβάζηκα
Δεκνζίεπζή ησλ ζηνηρείσλ ησλ ζπκκνξθνύκελσλ κε ην πθηζηάκελν Εζληθό Σρέδην Δξάζεο επηβαηεγώλ δξνκνινγηαθώλ πινίσλ ζε ζρεηηθό ηζηόηνπν ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ
ΥΝΑΝΠ.
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7.3

Ανακεϊρθςθ του υφιςτάμενου κεςμικοφ-νομοκετικοφ πλαιςίου για τθν προςβαςιμότθτα ςτα νεοναυπθγοφμενα και υφιςτάμενα
επιβατθγά δρομολογιακά πλοία

Ζργο
Σύληαμε θαη επεμεξγαζία λνκνζεηηθνύ θεηκέλνπ

Δεκόζηα Ηιεθηξ. Δηαβνύιεπζε ηνπ λνκνζεηήκαηνο πνπ αθνξά ζηελ πξνζβαζηκόηεηα επηβαηεγώλ δξνκνινγηαθώλ πινίσλ

Αλαζεώξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ Εζληθνύ Σρεδίνπ Δξάζεο ΥΝΑΝΠ γηα ηα ζέκαηα ΑκεΑ θαη έθδνζε ζρεηηθώλ νδεγηώλ γηα ηε ζπκκόξθσζε
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7.4

Παρζχουμε Χρθματοδοτικά κίνθτρα και εργαλεία ςτισ πλοιοκτιτριεσ/διαχειρίςτριεσ εταιρείεσ των επιβατθγϊν δρομολογιακϊν πλοίων
για τθν απαιτοφμενθ αναπροςαρμογι του ςτόλουσ τουσ

Ζργο
Καηαγξαθή ηνπ ειάρηζηνπ θόζηνπο πξνζαξκνγήο κε ηηο αλά ππόρξεν ζε ζπκκόξθσζε κε ην αλαζεσξεκέλν Εζληθό Σρέδην Δξάζεο ΥΝΑΝΠ πινίν

Θεζκνζέηεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθώλ θηλήηξσλ θαη εξγαιείσλ κε ηελ έθδνζε ζρεηηθνύ λνκνζεηήκαηνο
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Στόχοσ 7: Σθμαντικότερα Ζργα ανά δράςθ

7.5

Επιμορφϊςεισ για κζματα μετακίνθςθσ ατόμων με αναπθρία και μειωμζνθ κινθτικότθτα

Ζργο
Δεκηνπξγνύκε θαη ζεζκνζεηνύκε έλα νινθιεξσκέλν πξόγξακκα ειεθηξνληθήο εθκάζεζεο (e-learning) επί ζεκάησλ κεηαθηλήζεσλ θαη εμππεξέηεζεο αηόκσλ κεησκέλεο
θηλεηηθόηεηα ζην νπνίν λα έρνπλ πξόζβαζε όινη νη εξγαδόκελνη ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Μεηαθνξάο, θαζώο θαη ην πξνζσπηθό ησλ πινίσλ θαη ησλ λαπηηιηαθώλ εηαηξεηώλ, πνπ
εμππεξεηνύλ ηελ επαίζζεηε νκάδα ησλ ζπκπνιηηώλ καο ΑκεΑ.
Ννκνζεηνύκε θαλνληζηηθό πιαίζην γηα ηελ εηζαγσγή θαη ιεηηνπξγία ελόο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ειεθηξνληθήο εθκάζεζεο επί ζεκάησλ κεηαθηλήζεσλ θαη
εμππεξέηεζεο αηόκσλ κε κεησκέλε θηλεηηθόηεηα θαη αλαπεξία
Αλαπηύζζνπκε ζεκαηηθέο ελόηεηεο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο κε ηε ζπλδξνκή ησλ θνξέσλ εθπξνζώπεζεο ησλ ΑκεΑ ζε έληππε κνξθή

Δεκηνπξγνύκε θαη Οξγαλώλνπκε νπηηθναθνπζηηθό πιηθό ζε ςεθηαθή κνξθή κε ηε ζπλδξνκή κίαο εηαηξείαο πνιπκέζσλ θαη λέσλ ηερλνινγηώλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΕΣΑκεΑ

Δεκηνπξγνύκε θαη εγθαζηζηνύκε πιαηθόξκα Τειεθπαίδεπζεο ζηνπο ηζηόηνπνπο ησλ ζπλεξγαδόκελσλ Υπνπξγείσλ
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