
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο τχέέιο νόμοι- «Ρύδαιτη οεμάτων προβωπιχα;
Λιμενικού Σώματος».

ΖΖρος τη Βουλή xarr Ελλήνaxr

Με το —ροτεινόμεν® σχέδιο νόμου «Ρύθμιση θεμάτων 
προσωπικού Λιμενικού Σώματος», επιδιώκεται η ρύθμιση 
ορισμένων δίκαιων αιτημάτων του κατώτερου κυρίως προ- 
σωπιxau Λ.Σ.. γεγονός που εκτιμαται όπ θα σημβάλλε1. 
στην αύξηση της αποδοακότητάς του.

Ειδικότερα :

1. Με το άρθρο 1 του νομοσχεδίου προβλέπεται η αντι
κατάσταση των περιπτώσεων (β) και (γ) της παραγράφου 1 
του άρθρου 10 του νόμου 672/1977 (ΦΕΚ 235 Α /77) 
«περί τροποποιήσεως και συμπληρώσει» ς του Ν.Δ. 530/70 
«περί Λιμενοφυλάκων και ετέρων τινών διατάξεων» και 
επιδιώκεται :

α) Η σύντμηση του χρόνου που απαιτείται για την προα
γωγή των Λιμενοφυλάκων στους βαθμούς του ϊπαξιωματικού 
ώστε μετά συμπλήρωση 18 χρόνων υπηρεσίας στο Σώμα 
να προάγονται στο βαθμό του Αρχ/στή Λ.Σ. και να επέλθει 
εναρμόνιση με τις ισχύαυσες διατάξεις στην Ελληνική 
Αστυνομία (Άρθρο 48 νόμου 1481/84).

β) Η αναδρομική προαγωγή στους βαθμούς του Επι- 
κελευστή και Αρχικέλευστή Λ.Σ. των ήδη υπηρετούνταιν 
Κελ.ευστών Λ.Σ. που προέρχονται από Λιμενοφύ/νακες, 
μετά από έκτακτες για κάθε βαθμό κρίσεις, χωρίς δικαίωμα 
λήψης αναδρομικών αποδοχών.

Η ταχύτερη αυτή βαθμολογική εξέλιξη των Κελευστών 
που προέρχονται από Λιμενοφύλακες εκτιμάται ότι Θα 
συμβάλλει στην αύξηση της αποδοτικότητάς τους.

Η εν λόγω ρύθμιση δεν τροποποιεί το ισχύον καθεστώς 
ασοαλιστικής κάλυψης των Λ/Φ στα ασφαλιστικά Ταμεία
(ΜΙΝ-ΤΑΝ).

Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του νόμου 672/77 της 
οποίας αντικαθίστανται οι περιπτώσεις (β) και (γ) έχει 
ως παρακάτω :

«Άρθρο 10 παραγρ. 1 

Προαγωγαί.

«1. Οι Λιμενοφύλακες προάγονται κατόπιν αποφάσεως 
του Συμβουλ.ίου Κρίσεως Τπαξ'.ωματικών ως ακολούθως :

α) Εις τον βαθμόν του Κελευστού Λ-Σ- μετά συμπλήρω- 
σιν πραγματικής υπηρεσίας εις το Σώμα δέκα /10) ετών.

■' β) Εις τον βαθμόν του Επικελευστού Λ.Σ. μετά συμπλ.ή- 
ρωσιν πραγματικής υπηρεσίας εις το Σώμα είκοσι δύο (22) 
ετών.

γ/ Εις τον βαθμόν του Άρχικελευστή Λ.Σ. μετά-συμπλή- 
ρωσιν πραγματικής υπηοεσίας εις το Σώμα είκοσι πέντε 
(25/ ετών».

2. Με το άρθρο 2 τσυ νομοσχεδίου επιδιώκεται η -διόρ
θωση της ημεοοαηνέας πτοανωγής των ΑνΘ/στών και Αξ/κών 
ΛΣ. (ΕΤ) οι οποίοι είναι απόφοιτοι των Ανώτερων Δημο
σίων Σχολών ΕΝ και καθυστέρησαν, λόγω υπηρεσιακών 
αναγκών, να αποκτήσουν το δίπλ.ωμα Αξιωματικού Ε.Ν., με 
αποτέλεσμα να καθυστερήσει η προαγωγή τους, σε σχέση 
με άλλους συναδέλφους τους, απόφοιτους των ιδίων Σχολών.

3. Με το άρ-Spo 3 τοο νομοοχίδάπ επιδιώκεται η εναρμό
νιση της νομοθεσίας του Λ-Σ., ως προς τις προαγωγές των 
Av-Sοπαστιστών. με τα ισχΰοντα στις Έβαλες Δυνάμεις, 
ώστε να ϊιεοκολονόεί η εξέλιξη αυτών σε Αξιωματικοίτς, 
γεγονός που -5α αποτελίσε: κίνητρο για την αύξηση του εν- 
ϊταφεροντος και της ατόίοσής τους, προς όφελος της Τπη- 
ρεσίας.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 1 παράγρ. (β) του νόμου 1375/ 
1983 (ΦΕΚ 96 Α'/83) που ισχύει για τις 'Ενοπλες Δυνάμεις 
ορίζεται ότι :

«Ανθυπασπιστες, εάν κριθοΰν προακτέοι, προάγονται 
στον επόμενο βαθμό με τη συμπλήρωση οκτώ χρόνων στον 
κατεχόμενο βαθμό ή 21 χρόνων συνολικής στρατιωτικής 
υπηρεσίας από την κατάταξή τους στις παραγωγικές σχολές, 
από τα οποία τέσσερα χρόνια στο βαθμό του Ανθ/στή».

Α .Με το άρθρο 4 του νομοσχεδίου επιδιώκεται να λαμ- 
βάνεται υπόψη και πάλ.ι ο χρόνος του Δοκίμου Σημαιοφόρου 
Λιμενικού για συμπλήρωση στο βαθμό του Σημαιοφόρου 
Λ.Σ. του απαιτούμενου προς προαγωγή χρόνου υπηρεσίας 
στον επόμενο βαθμό . Έτσι επιτυγχάνεται η ίδια μεταχείριση 
των Αξιωματικών Λ.Σ. που έχουν καταταγεί στο Σώμα μετά 
το 1969. με τους συναδέλφους τους που έχουν καταταγεί 
πριν την ισχύ του ΝΆ. 139/1969, και εναρμονίζεται η σχε
τική μας νομοθεσία με εκείνη που αναφέρεται στους Αξιω
ματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων ανάλογης προέλευσης (Οι
κονομικοί Αξιωματικοί Π.Ν.).

Υπόψη ότι :

α) Στο άρθρο 21 του Π.Δ. της 27.5.1927 «περί Διοι- 
κήσεως του Εμπορικού Ναυτικού» (ΦΕΚ 104 Α/27) 
όπως αυθεντικά ερμηνεύθηκε με το Ν. 5464/32 (ΦΕΚ Α' 
1932) ορίζεται ότι οι Αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος, 
διέπονται από τις ίδιες διατάξεις από τις οποίες διέπονται 
οι Αξιωματικοί του Π.Ν. προς τους οποίους εξομοιούνται 
καθόσον αφορά την κατάσταση, τις αποδοχές, τη -συμμετοχή 
στο ΜΙΝ και ΤΑΝ, την ποινική δωσιδικία την πειθαρχία, 
το όριον ηλ,ικίας, τα οδοιπορικά έξοδα, τα έξοδα νοσηλείας 
κ.λ.π.

β) Σύμφωνα με την νομοθεσία που ίσχυε πριν τη δημο
σίευση που Ν.Δ. 139/69 ο χρόνος του Δοκίμου Σημαιοφόρου 
Λιμενικού προσμετριέται στο βαθμό του Σημαιοφόρου 
Λ.Σ. για την συμπλήρωση του απαιτουμένου προς προαγωγή 
χρόνου στον επόμενο βαθμό, άρθρο 45/4502/66 (ΦΕΚ 54 Α'), 
όπως αυτό συμβαίνει και με τους Αξιωματικούς ανάλογης 
προέλευσης των Ενόπλων Δυνάμεων (Οικονομικοί Αξιω
ματικοί Π.Ν., άρθρο 33 του νόμου 794/49).

5. Με το άρθρο 5 του νομοσχεδίου προβλέπειαι ότι ο 
πλέον του απαιτούμενου για προαγωγή χρόνος υπηρεσίας 
που διανύθηκε στο βαθμό του Πλωτάρχη Λ.Σ., (ΓΥ) 
Θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου 
Λ-Σ. (ΡΥ), για την εφαρμογή της ευεργετικής διάταξης του 
άρθρου 45 παρ. 1 του Ν. 1085/1980 (ΦΕΚ 255 A/S0).

Με τη ρύθμιση αυτή παρέχεται η δυνατότητα βαθμολογικής 
εξέλιξης όλων των Αξιωματικών Λ-Σ. που προέρχονται 
από τη Σχολή Αοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικών τουλάχιστον 
μέχρι του βαθμού του αμίνο> Αρχιπλοιάρχρου, καθόσον 
λόγω του ισχύοντος θεσμού της πριακονταπενταετίας -και 
της έλλειψης κενών οργανικών Θέσεων στους ανώτερους 
κυρίως βαθμούς, υπάρχουν περιπτώσεις Αξιωματικών Λ.Σ. 
(ΓΥ) που κινδυνεύουν να αποστρατευθούν με το βαθμό 
του «μίν.υ Πλοιάρχου Λ.Σ.

Το άρθρο 45 του νόμου 1085/1980 έχει ως ακολούθως : 

«Άρθρο 45
1. Ανττπλοίαρχοι Λ.Σ. εκ της Σχολής Λιμενικών Δοκί

μων προερχόμενοι έχοντες 34 ετών πραγματική υπηρεσία'/, 
ως αότη καθορίζεται εν άρθρω 5 του Ν. 690/1977, εξ ης τέσ
σερα (4) -έτη εις τον κατεχόμενον βαθμόν, προάγονται εις τον 
βαθμόν του πλοιάρχου εντός του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 
καθ’ ο συμπληρώνουν την ως άνω υπηρεσίαν τιθέμενοι εκτός 
οργανικών θέσεων.

2. Οι προαγόμενοι κατά τα εν παραγράφω 1 του παρόντος 
κρίνονται κατά τας τακτικάς ετησίας κρίσεις του έτους ε
ντός του οποίου -συμπ/.ηρσύν 35 ετίαν, εφ’ όσον δε κριθούν 
προακτέοι, προάγονται άμα τη κυρώσει πινάκων κρίσεως, 
εις βαθμόν του Αρχιπλοιάρχου Α.Σ. και αποστρατεύονται 
μετά πάροδον -μηνός ατό τη/ προαγωγή των άλλως απο
στρατεύονται με τον ον φέρουν.»
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6. Με το άρθρο 6 του νομοσχεδίου επιδιώκεται η εναρ
μόνιση της νομοθεσίας του Λ.Σ.. ως προ; την απονομή των 
στρατιωτικών μεταλλίων, με την ισχύουσα στί; Ένοπλε; Δυ
νάμεις. καθεστώς το οποίο υφίστατο μέχρι και το 1974.

7. Με το άρθρο 7 του νομοσχεδίου καταργούνται οι περι- 
ορισιιοί εντοπιότητας για το προσωπικό του «λιμενικού Σώ
ματος. τίθεται όμως περιορισμός ως προς τον χρόνο υπη- 
ρεσίας σε περιφερειακές Υπηρεσίες του ίδιου ή όμορρων Νό
μων, με σκοπό την εναλλαγή του προσωπικού Λ.Σ. σε 1 πη- 
ρεσίες διαφόρων Νομών της χώρας.

8. Με το άρθρο 8 του νομοσχεδίου επιδιώκεται η διόρ- 
θοιση ημερομηνίας προαγωγής των Λνθυπασπιστών και Α
ξιωματικών Α.Σ. (ΕΥ) οι οποίοι είναι απόφοιτοι των Λνω- 
τέρων Δημοσίων Σχολών Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού 
και καθυστέρησαν να αποκτήσουν το δίπλωμα Αξιωματικού 
Εμπορικού Ναυτικού , λόγω μη έγκαιρης έκδοσης του Π. 
Δ/τος που καθόριζε τα ειδικά προσόντα προς απόκτηση του 
εν λόγω διπλώματος.

9. Με το άρθρο 9 του νομοσχεδίου προβλέπεται σε περί
πτωση ίδρυσης ή μετάταξης λιμενικής Αρχής σε ανούτερη τά
ξη, να αυξάνονται οι οργανικές θέσεις του προσωπικού Α.Σ. 
σε αριθμό ίσο με την οργανική δύναμη της νέας υπηρεσίας 
με κοινά, απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορι
κής Ναυτιλίας. Με την παραπάνω ρύθμιση επιτυγχάνεται 
η στελέχωση των νέων υπηρεσιών, ειδικώτερα σε κατώτερο 
προσωπικό, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία τους. Σημει
ώνουμε ότι ανάλογη διάταξη έχει νομοθετηθεί και για την 
ΕΛΑΣ (άρθρο 11 παραγρ. 2 του Ν. 1481/84).

10. Με το άρθρο 10 του νομοσχεδίου προβλέπεται η κατα
βολή αποζημίωσης για την μη χορήγηση της κανονικής ά
δειας από υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, σύμφωνα μχ τις δια
τάξεις του Ν. 1207/1981 που ισχύει για τις Ένοπλες Δυ
νάμεις.

11. Με το άρθρο 11 του νομοσχεδίου προβλέπεται η μη 
καταβολή αναδρομικών αποδοχών από το Δημόσιο ή τα Α
σφαλιστικά Ταμεία σε όσους από το προσωπικό Λ.Σ. προ- 
αχθούν ή αποκατασταθούν με τον παρόντα νόμο.

12. Με το άρθρο 12 καθορίζονται οι διατάξεις που καταρ- 
γούνται.

18. Τέλος στο άρθρο 13 καθορίζεται η τυπική ισχύς του 
νόμου αυτού.

Αυτοί είναι οι σκοποί και το περιεχόμενο του νομοσχε
δίου αυτού το οποίο παρακαλείται η Εθνική Αντιπροσωπεία 
να το περιβάλει με την ψήφο τη;.

Αθήνα, 17 Μαρτίου 1988 
Ο Αντιπρόεδρος της Κυόέρνηαης και 

Υπουργό; Εθνικής Άαυνας
1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Εαποοική; Ναυτιλία;
ΔΗ.Μ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑ.ΝΝΌΠΟΥΛΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στην «ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ» του σχεδίου νόμου 
«Ρύθμιση θεμάτων του προσωπικού Λιμενικού Σώματος».

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΤ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ. ΣΥΜΠΛΗ- 
ΡΟΥΝΤΑΙ Ή ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ

1. Με το άρθρου 1 του σχεδίου νόμου το άρθρο 10 παραγρ. 
1. περιπτώσει; (S) και (ν) του νόσου 672/1977 (ΦΕΚ 
235 Α'·’771).

«Άρθρο 10 παραγρ. 1».

Προαγωγαί
1. Οι Λιμενοφύλακες προάγονται κατόπιν αποφάσεως 

του Συμβουλίου Κρίσεως Υπαξιωματικών ως ακολούθως :
α.) Εις τον βαθμόν του Κελευστού ΛΣ ριετά συμπλήρωσιν 

πραγματικής υπηρεσίας εις το Σώμα δέκα (10) -ετών.
β) Εις τον βαθμόν του Έπικελευστού ΛΣ μετά συμπλή- 

ρωσιν πραγματικής υπηρεσία; εις το Σώμα είκοσι δύο (22) 
ετών.

γ) Εις τον βαθμόν του Αρχικελευστή ΑΣ μετά συμπλή
ρωσή πραγματικής υπηρεσίας εις το 'Σώμα είκοσι πέντε 
(25) ετών». ...

2. Με το άοθοο"4 του σχεδίου νομού τίΓ άρθρο 19 πα; I 
εδ. α' 1 του Ν.Δ. 139/69 (ΦΕΚ 57/Α/69).

«Άρθρο 19.

Γενικά τυπικά προσόντα (χρόνο; παραμονής εις βαθμόν.),
1. Ουδεί; Αξιωματικός δύναται να προαχθεί εάν δεν 

συμπληρώση τον κάτωθι χρόνον παραμονή; εν τω κατεχο- 
μένω βαθμώ :
*· α) Αξιωματικοί Χωροφυλακή; και Λιμενικού Σώματο; : 
Ρ 1. Ανθυποπλοίαρχος και ο τούτω αντιστοιχών 3 έτη εν τω 
βαθμώ τούτω».

3. Με το άρθρο 5 του σχεδίου νόμου το άρθρο'45 παραγρ. 1 
του νόμου 1085/1980 (ΦΕΚ 255 Α'/80).

«Άρθρο 45 . . .

1. Αντιπλοίαρχοι ΛΣ. εκ τη; Σχολής Λιμενικών Δοκί
μων προερχόμενοι έχοντε; 34 ετών πραγματική υπηρεσίαν, 
ως αύτη καθορίζεται εν άρθρω 5 του Ν. 690/1977, εξής 
τέσσερα (4) έτη εις τον κατεχόμενον βαθμόν, προάγονται 
εις τον βαθμόν του π/.οιάρχου εντός του μηνός Δεκεμβρίου 
του έτους καθ' ο συμπληρώνουν την ως άνω υπηρεσία 
τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων.

2. Οι προαγόμενοι κατά τα εν παραγράφω 1 του παρόντος 
κρίνονται κατά τας τακτικά; ετήσιας κρίσεις του έτους 
εντός του οποίου συμπληρούν 35 ετίαν, εφ' όσον δεν κριθούν 
προακτέοι, προάγονται άμα τη κυρώσει πινάκων κρίσεως, 
εις τον βαθμόν του Αρχιπλοιάρχου ΛΣ και αποστρατεύονται 
μετά πάροδον μηνός από της προαγωγή; των, άλλως απο
στρατεύονται με τον ον φέρουν».

4. Με το άρθρο 12 του σχεδίου νόμου :
α) Το άρθρο 1 παραγρ. 1 εδάοια (ε) και (ς) του νόμου

1014/1949 (ΦΕΚ 159 Α/49).

«Άρθρο 1.

ε) Να μη φέρεται συμμετάσχων ή συμμετέχων εις 
οργανώσεις ή ενεργεία; αντεθνικά; ή στρεφομένα; κατά 
του κοινωνικού καθεστώτος.

ς. Να είναι ανεπίληπτου από πάσης απόψεως ηθικής 
αυτός και η οικογένειά του».

β) Το άρθρο 20 παραρ. 2 Ν’.Δ. 649/1970 (ΦΕΚ 176 Α/70) 
«Άρθρο 20

2. Οι εξ Ανθ/στών προερχόμενοι Αξιωματικοί θεωρούνται 
εν παντί νεώτεροι των ομοιοβάθμων των Αξιωματικών 
Γενικών Υπηρεσιών».

γ) Το άρθρο 22 παραγρ. 7 Ν.Δ. 649/70 (ΦΕΚ 176 Α/70). 

«Άρθρο 22
7. Ανθυποπλοίαρχοι και Υπομοίραρχοι και τούτοι; ανπ- 

στο'.χούντες του Λιμενικού. Αστυνομίας Πόλεων και Πυροσ
βεστικού, εξ Λνθυπασπιστών, κατά τας διατάξεις του 
παρόντος, προερχόμενοι, δεν προάγονται εις τον ανώτερο ν 
βαθμόν, ανεξαρτήτως κενών θέσεων, εαν ομοιόβαθμοί των 
εκ των παραγωγικών Σχολών προερχόμενοι και κατά το 
αυτό ημερολογιακό έτος αποκτήσαντες τον βαθμόν του 
Ανθ/ρχου και τον τούτω αντιστοιχούντο; δεν έχουν προαχθεί 
εις τον ανώτερον τούτον βαθμόν».

δ) Το άρθοο II παεαγρ. 3 περίπτωση (δ), εδάφιο (β) 
του Ν.Δ. 530/70 (ΦΕΚ 100 Α/70).

«Άρθρο II 
Αποδοχαί

3. At αποδοχαί των Λιμενοφυλάκων υπόκεινται εις τα; 
κάτωθι .κρατήσει; :

δ-) Λόγω φυλακίσει»; κατά το 1/3 του ημερησίου μισθόν 
δΓ εκάστην ημέραν τοιαύτη; ποινής.

Η κράτησις αύτη ενεργείται ασχέτως εκτίσεως ή μη ~,ύ'’ 
επιβαλλόμενων ποινών».


