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Πειραιάς,    19-04-2017 
Αριθμ. Πρωτ:  1500.1/ 28378 /2017 
 
 

ΠΡΟΣ:     1. Κύριο  Αντιπεριφερειάρχη   
Π.Ε.     Έβρου. 
  2. Κύριο Δήμαρχο 
Αλεξανδρούπολης & Πρόεδρο 
της Περιφερειακής Ένωσης 
Δήμων Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης. 

 

 

  ΘΕΜΑ: «Ίδρυση Λιμενικής Ακαδημίας στην Αλεξανδρούπολη». 
 

   Σχετ.: 
α. Η με αρ. πρωτ. 30/21-02-2017 επιστολή του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης & Προέδρου της 
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
β. Η με αρ. πρωτ.  291/21-02-2017 επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου. 
 

 

Σε απάντηση σχετικών γνωρίζεται ότι, η συνολική αναβάθμιση της παρεχόμενης βασικής 

εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αποτελεί στρατηγικό στόχο του Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό ήδη προωθείται η θεσμοθέτηση εισαγωγής 

στις Παραγωγικές Σχολές Δοκίμων Αξιωματικών, Υπαξιωματικών Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων με το 

σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων από το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. 

Δεδομένης της αναγκαιότητας έγκαιρης υλοποίησης του ως άνω σχεδιασμού εντός του 

υφιστάμενου στενού δημοσιονομικού πλαισίου, προγραμματίζεται όπως στην παρούσα φάση οι 

ανάγκες διαμονής και φοίτησης των νέων δοκίμων εξακολουθήσουν να καλύπτονται από τις 

υπάρχουσες υποδομές ήτοι, τις Σχολές Ναυτικών Δοκίμων και Μονίμων Υπαξιωματικών Π.Ν καθώς και 

αυτές της Σχολής Λιμενοφυλάκων, καθόσον καλύπτουν τις σχετικές ανάγκες και δεν έχουν 

δημοσιονομική επιβάρυνση.  

Πέραν των ανωτέρω, στο πλαίσιο υλοποίησης του προαναφερόμενου στόχου, η ίδρυση και 

λειτουργία Ακαδημίας Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ είναι βέβαιο ότι θα συμβάλλει ουσιαστικά στην κατ' έτος 

απρόσκοπτη εισαγωγή νέων στελεχών και στην ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης των στελεχών όλων των βαθμίδων του Λ.Σ. - ΕΛ ΑΚΤ. Για το σκοπό αυτό, η οποιαδήποτε 

πρόταση για τη χωροταξική εγκατάστασή της θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ιδιαίτερης μελέτης  

προκειμένου να διαπιστωθεί η ικανοποίηση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών και λοιπών κριτηρίων σε 

συνάρτηση με τη χρηματοοικονομική επένδυση που θα απαιτηθεί για την ανέγερση των 

εγκαταστάσεων και τη λειτουργία της. 
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Η ύπαρξη ήδη παραχωρηθείσας έκτασης 148.000 τ.μ. στην περιοχή Νέας Χιλής Αλεξανδρούπολης 

για το σκοπό αυτό, σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα στήριξης των ακριτικών μας περιοχών και την 

έμπρακτη δέσμευση υλοποίησης του έργου από το σύνολο των φορέων  αυτοδιοίκησης και τη τοπική 

κοινωνία, αποτελούν σημαντικά στοιχεία που θα ληφθούν σοβαρά υπόψη κατά τη διαδικασία 

αξιολόγησης των σχετικών προτάσεων. 

             
                                                                                                                             Ο Υπουργός      
 
 
  Παναγιώτης Κουρουμπλής 

                                                        
                                                           
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1. Υ.ΝΑ.Ν.Π./ Γρ.κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ  
2. Υ.ΝΑ.Ν.Π./ Γρ. κ. ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ  
3. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ Γρ. κ. ΑΡΧΗΓΟΥ  
4. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ Γρ. κ. Α΄ ΥΠΑΡΧΗΓΟΥ  
5. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ Γρ. κ. ΔΚΔ’ 
6. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΚΠ 
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