
Έπί
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

σχεδίου Νόμου «περί προσθέτων Λ ιμεν ο φ υλάκων».

Προς τήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων

1. Παρετηρήθη ότι ύπό διαφόρων ΝΠΑΔ ναυπηγικών, 
βιομηχανικών, άλιευτικών /.λ". επιχειρήσεων αίτινες άνα- 
πτύσσουν την δραστηριότητα αυτών εις χώρους άστυνομευομε- 
νους κατά τάς κειμένας διατάξεις ύπό τού Λιμενικού Σώμα- 
τος. υποβάλλονται αιτήσεις προσλήψεως προσθέτων Λιμενο
φυλάκων. πρός άντιμετώπισιν τών αναγκών φυλάξεως καί ευ
ταξίας γενικώς τών χώρων" και έγκαταστάσεων 2·ύτών, πλήν 
όμως δέν καθίσταται δυνατή ή ίκανοποίησις τών ώς άνω αι
τημάτων έλλείιδει σχετικής ττ.ρος τούτο διατάξεως.

2. Τοιαύτη ευχέρεια βρέχεται εις την Χωροφυλακήν καί 
’Αστυνομίαν Πόλεων διά τού Ν.Δ. 755/1970 «σερί προσθέ
των Χωροφυλάκων — ’Αστυφυλάκων» (Φ.Ε.Κ. 278 AV18. 
12.1970) συμφώνως προς τάς διατάξεις τού όποιου διά τάς 
άνάγκας άσφαλείας ή φρουρήσεως ή ευταξίας τών πάσης φύ
σεως εγκαταστάσεων καί χώρων τών ΝΠΑΑ, τών ’Οργανι
σμών Τοπικής Αύτοδιοικήσεως καί τών πάσης φΰσεως έπιχείτ 
ρήσεων, παρέχεται εις τούς ’Αρχηγούς Χωροφυλακής καί ’Α
στυνομίας Πόλεων, τό δικαίωμα όπως, κατ’ αίτησιν τού ένδια- 
φερομένΟυ φυσικού ή νομικού προσώπου (ή όρ_γανισμού τοπικής 
αύτοδιοικήσεως), ϊιορίζουν προσθέτους Χωροφύλακας καί προ
σθέτους ’Αστυφύλακας εις τάς υπό τών Σωμάτων τούτων 
άστυνομευόμενα Τμήματα τής Χώρας.

3. Την ανάγκην ταύτην τής νομοθετικής καλύψεως τού ώς 
■άνω κενού, αποβλέπει όπως ρύθμιση τό προτεινόμενον σχεδιον 
Νόμου «περί προσθέτων Λιμενοφυλάκων» ώς προς τάς επί μέ
ρους διατάξεις τού οποίου παρατηρητέα τά ακόλουθα :

α) Ύπό τού άρθρου 1 παρέχεται εις τον ’Αρχηγόν τού 
Λιμενικού Σώματος τό δικαίωμα όπως διορίζη προσθέτους 
Λιμενοφύλακας κατόπιν αιτήσεων τών ενδιαφερομένων φυσι
κών ή νομικών προσώπων εις τά κατωτέρω Τμήματα τής 
Χώρας έκ τών άστυνομευομένων ύπό τού Λιμενικού Σώματος.

(1) Την ζώνην τού λιμένος ώς αύτη ορίζεται έν άρθρω 
14 τού Α.Ν. 2344/1940 (Φ.Ε.Κ. 154 AVI 8.5.1940), κα'ί

(2) τους χώρους κατά μήκος τών ακτών τούς περιλαμ-
βανομένους 'έν άρθρω 3 παρ. 4 έδάφιον δ' τού Ν.Δ. 444/ 
1970 (ΦΕΚ 39/Α' 26.2.70). ■ ;■ . J

β) Τό άρθρον 2 προβλέπει ότι δύνανται νά διορίζωνται ώς 
προσθετοί Λιμενοφύλακες, οι προΰπηρετήσαντες εις τό Λι
μενικόν Σώμα ώς Λιμενοφύλακες, Κελευσταί, ΈπικελευσταΓ, 
Αρχικελευσταί ή Άνθυπασπίσταί Λιμενικού Σώματος καί 

καθορίζει τά προσόντα άτινα απαιτούνται διά τον διορισμόν 
των μή έπιτρεπομένου τού διορισμού τών άπολυθέντων τού 
Λιμενικού Σώματος διά λόγους πε·.-5αρχίας,ν έξαιρουμένης 
τής περιπτώσεως τής· παρανόμου νυμφεύσεως. ,.

γ) Τό άρθρον 3 άναφέρεται εις τάς άποδοχάς τών προ
σθέτων Λιμενοφυλάκων αίτινες είναι αί προβλεπέμεναι ύπό 
τών έκάστοτε ισχυουσών Συλλογικών Συμβάσεων ώς προς 
τους υπαλλήλους γραφείων ιδιωτικών επιχειρήσεων, μή δυνά
μωνα». όμως νά είναι κατώτεραι τού βασικού μισθού καί επιδο
μάτων στολής καί τροφοδοσίας Λιμενοφύλακος έχοντος συμπε- 
πληρωμένην 24ετή ύπηρεσίαν. Ούτοι δικαιούνται ώσαύτως καί

:“ν, δύνανται νά φέρουν στολήν τού τύπου ταύτης καθοριζο- 
τενου δι’ άποφασεως τού Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας τή
τροτα^σει τού ’Αρχηγού Λιμενικού Σώματος, ώς καί πιστό- 
γΐον ή περίστροφον κατά τάς διατάσεις τού περί έπλοφορίας 
Νόμου.

, ε) Τα αρθρα 5, 6 καί 7 άναφέρονται εις τήν ορκωμοσίαν,' 
τι'/ σιοικητικην ύπαγωγήν καί τάς σχέσεις τών προσθέτων

Λιμενοφυλάκων μετά τού εργοδότου ώς καί εις τό όριον ηλι
κίας καί τήν άπόλυσιν τούτων.
• στ) To άρθρον 8 προβλέπει ότι διά Π.Α. έκδιδομένων 
προτάσει τού Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, δύνανται νά 
καθορίζωνται λεπτομέρεια! άφορώσαι τήν έφαρμϊγήν τού πα
ρόντος Νόμου.
• 4. Ούτως έχει έν γενικαϊς γραμμαίς τό έν λόγω σχέδιον 
Νόμου όπερ έχομεν τήν τιμήν νά θεσωμεν ύπ οψιν τής Ε
θνικής ’Αντιπροσωπείας πρός θήφισιν.

’Εν Πειραιεί τή 4 Ιουνίου 19ιδ 
Ό έπί τής ’Εμπορικής Ναυτιλίας Υπουργός 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π Α Π ΑΑΟΓΓΟΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ

Περί προσθέτων ,Λιμενοφυλάκων.
Άρθρον 1.

Διορισμός προσθέτων Λιμενοφυλάκων.
1. Διά τάς άνάγκας άσφαλείας, ή φρουρήσεως, ή ευταξίας 

τών πάσης φύσεως εγκαταστάσεων καί χώρων τών Νομικών
Ί-Προσώπων Δημοσίου Δικαίου καί τών πάσης φύσεως έπιχει- 

ρήσεων άναπτυσσουσών τάς δραστηριότητας αυτών εις χώ
ρους άστυνομέυομένους ύπό τού Λιμενικού Σώματος, παρέχεται 
εις τον ’Αρχηγόν τού Λιμενικού Σώματος τό δικαίωμα όπως, 
κατ’ αίτησιν τού ένδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώπου, 

■Γδιορίζη προσθέτους Λιμενοφύλακας.
2. 'Ο διορισμός αυτών γίνεται έπί τή προτάσει τών Κεν

τρικών Λιμεναρχείων, Λιμεναρχείων καί 'Τπολιμεναρχείων 
■εις τήν περιοχήν τών όποιων πρόκειται νά άσκήση τά καθήκον
τα του δ μέλλων νά διορισθή. . "

. > · . ’ Άρθρον 2. .j" .'
Προσόντα διορισμού. · ,· /

- 1. Ώς πρόσθετοι Λιμενοφύλακες, δύνανται νά διορίζωνται 
μόνον οί προΰπηρετήσαντες εις τό Λιμενικόν Σώμα ώς Λιμε
νοφύλακες, Κελευσταί, Έπικελευσ.ταί, ’Αρχικελευσταί ή Άν- 
θυπασπισταί Λιμενικού Σώματος.

2. Δέν έπιτρέπεται δ διορισμός ώς προσθέτων Λιμενοφυλά
κων τών άπολυθέντων τού Λιμενικού Σώματος εκ πειθαρχι
κών λόγων, έςαιρουμένης τής περιπτώσεως τού ιάνευ άδειας 
τελεσθέντος γάμου. Δέν επιτρέπεται ώσαύτως, ό διορισμός 
τών καταδικασθέντων έπί τινι τών εγκλημάτων ένεκα τών. 
όποιων κωλύεται ή κατάταξις ιδιώτου ώς Λιμενοφύλακος.

Άρθρον 3.
Δικαιώματα προσθέτων.

1. Οί πρόσθετοι Λιμνεοφύλακες λαμβά^Ο'Ον τον βασικόν μη- 
νιαίον μισθόν τών έν ένεργεία όμοιοβάθμων των τής αντι
στοίχου μισθολογικής κλίμακες μετά τών επιδομάτων πολυ
ετούς υπηρεσίας, εύδοκίμου παραμονής) στολής καί τροφοδο
σίας, κατά τά έν τή έπομενη παραγράφω οριζόμενα.

2. Διά τον κανονισμόν τού βασικού μισθού καί τών έπ’ αυ
τού ύπολογιζομένων έπιδομάτων προσμετραται εις τον χρόνο»/ 
τού προσθέτου Λιμενοφύλακας καί δ χρόνος πραγματικής ύπη
ρεσίας εις τό Λιμενικόν Σώμα έξ ου προέρχεται, ύπό τήν προ- 
ϋπόθεσιν ότι δέν έτυχε συντάξεως.
• 3. Δικαιούνται ώσαύτως μιας χειμερινής καί μιας θερινής 
στολής άνά διετίαν, ώς καί μιας χλαίνης άνά τετραετίαν, ών 
τά έξοδα προμήθειας καί ραφής βαρύνουν τον έργοδότην.

‘ "Αρθρον 4. ' ;
• . ’Οπλισμός — Στολή.

1. Οι πρόσθετοι Λιμενοφύλακες, κατά τον χρόνον τής έρ- 
γασίας των, ώς καί κατά τήν μετάβασιν εις τον τόπον αυτής' 
καί τήν έξ αύτού έπάνσδόν των, δικαιούνται όπως φέρουν στο
λήν. Πιστόλιον ή περίστροφον φέρουν μόνον εις τον τόπον τής


