
Π.∆. 704/81  (ΦΕΚ Α 173)  :  Περί συγχωνεύσεως των Λιµενικών Ταµείων του Νοµού Κυκλάδων 
εις εν υπό τον τίτλον Λιµενικόν Ταµείον Νοµού Κυκλάδων   
  
  
  
(Με το άρθρο µόνο του Π.∆. 28/03, ΦΕΚ-34 Α’, ορίζεται ότι : «Καταργείται το υφιστάµενο 
Λιµενικό Ταµείο Ν.Κυκλάδων, οι αρµοδιότητες του οποίου µεταφέρθηκαν στα ∆ηµοτικά Λιµενικά 
Ταµεία Ίου, Τήνου Άνδρου, Νάξου, Θήρας, Μυκόνου, Πάρου Αντιπάρου, Σύρου, Μήλου και 
Σίφνου») 
  
  
Αρθρο 1. :  
Τα Λιµενικά Ταµεία Αδάµαντος, Μήλου, Αµοργού, Ανδρου, Απολλωνίας, Σίφνου, ∆ρυοπίδος, 
Κύθνου, Θήρας, Ιου, Κέας, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου, Σερίφου, Σύρου, Τήνου, συγχωνεύονται εις 
εν υπό τον τίτλον Λιµεν. Ταµείον Νοµού Κυκλάδων και µε έδραν την πόλιν της Ερµουπόλεως 
Σύρου.   
  
  
Αρθρο 2. :  
Περιοχή δικαιοδοσίας του νέου Λιµενικού Ταµείου ορίζονται τα παράλια ολοκλήρου του Νοµού 
Κυκλάδων και Θαλασσία έκτασις εκτεινοµένη εις απόστασιν 500 µέτρων από αυτών.   
  
  
Αρθρο 3. :  
1.Το εκ της συγχωνεύσεως προερχόµενον Λιµενικόν Ταµείον Νοµού Κυκλάδων υπεισέρχεται εις 
άπαντα τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις των εις αυτό συγχωνευοµένων Λιµενικών Ταµείων και 
υποχρεούται να µεριµνά δια την κατασκευήν και συντήρησιν των Λιµενικών Εργων της περιοχής 
του αναλόγως των οικονοµικών  αυτού δυνατοτήτων, της σπουδαιότητος και του επείγοντος 
εκάστου έργου.  
2. Τα υφιστάµενα Ταµειακά υπόλοιπα παρ' εκάστου των συγχωνευοµένων Λιµενικών Ταµείων , 
διατίθενται αποκλειστικώς και µόνον δι' εκτέλεσιν έργων των λιµένων της περιοχής των.   
  
  
Αρθρο 4. :  
Το υφιστάµενον αρχείον  και τα λοιπά παραστατικά στοιχεία και έγγραφα εκάστου των 
συγχωνευοµένων Λιµενικών Ταµείων, θα παραληφθούν από το ιδρυόµενον Λιµενικόν ταµείον 
Νοµού Κυκλάδων, µερίµνη του οποίου θα εκκαθαριστούν και θα διαφυλαχθούν µέχρι των υπό 
των κειµένων διατάξεων προβλεποµένων χρονικών ορίων.   
  
  
Αρθρο 5. :  
1. Η Λιµενική Επιτροπή Σύρου και αι λοιπαί υπηρεσίαι του Λιµενικού Ταµείου Σύρου θα 
αποτελέσουν , η µεν πρώτη την Λιµενικήν Επιτροπήν του Λιµενικού Ταµείου   Νοµού Κυκλάδων 
δια το χρονικόν διάστηµα µέχρι της λήξεως της θητείας των Λιµενικών Επιτροπών της χώρας, αι 
δε δεύτεραι τας υπηρεσίας του αυτού  ως άνω νέου Λιµενικού Ταµείου  και µέχρι της πληρώσεως 
των θέσεων των υπό του νέου Οργανισµού προβλεποµένων τοιούτων.  
2. Το προσωπικόν των λοιπών λιµενικών Ταµείων µεταφέρεται µετά των θέσεων αυτών εις το 
νέον Λιµενικόν ταµείον Νοµού Κυκλάδων.  
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