
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Επί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεως καί συμπλη- 

ρουσεώς τοϋ Ν.Λ. 530; 19/0 κπερί Λιμενοφυλάκων» καί 
ετέρων τινών διχταςεων».

ΤΊοόζ τήν Βονλήν τώ>· Ελλήνων

1. ’Εντός των -/.αισίων τής προγραμματισμένης προσπά
θειας προς άνχδιοργάνωσιν των Κρατικών Ύπηρεσιιϋν. 
επιτακτική καί άμεσος προβάλλει ή ανάγκη εκσυγχρονισμού 
τοϋ θεσμού των Λιμενοφυλάκων, ίνα δυνηθοϋν τά κατώτερα 
στελέχη τοϋ ΛΣ έπί τη λύσει των καίριων αυτών προβλη- 
μάτουν νά επιδοθοϋν μετά τοϋ προσήκοντος ,ή/.ου και επι
μέλειας εις τά έργα των.

2. Λιά τοϋ άρθρου 1 τοϋ σχεδίου καθορίζεται ή θέσις 
τών Λιμενοφυλάκων ώς στρατιωτικών απο τής εθελούσιας 
κατατάξεώς των. Ό τοιοΰτος προσόιορισμος εν αναφορά 
προς τήν επακολουθούσαν μονιμότητα των περί ής το 
άρθρον 5 είναι στοιχεία άπχραίτητκ διά τήν επικουρικήν 
άσφάλισιν εις Μ.Τ.Ν. καί Τ.Λ.Ν. άπό τής προαγωγής των 
εις τον βαθμόν τοϋ Κελευστοϋ ΛΣ.

3. Λιά τού άρθρου 2 καθορίζεται ή χρονική διάρκεια 
τής ΰπό τών Λιμενοφυλάκων αναλαμβανόμενης ύποχρεώ- 
σεως παραμονής των εις τάς τάξεις τοϋ ΛΣ μή δυναμένων 
τούτων νά παραιτηθούν προ τής παρελεύσεως τριετίας άπό

-τής κατατάςεώς των εις- τήν Σχολήν.-Λιμενοφυλάκων-------
4. Λιά τού άρθρου 3 επιδιώκεται όπως :
α) 'II έκπαίδευσις εις τήν Σχολήν Λιμενοφυλάκων τών 

Λοκίμων Λιμενοφυλάκων περιλαμβάνη πέραν τών αστυνο
μικών καί ναυτικό τεχνικών θεμάτων ώς καθορίζει τό άρθρον 
3 τοϋ Ν.Λ. 530/1970' καί στρατιωτικά τοιχϋτα. καί

β) ή έγγραφή τών έπιτυχώς άποφοιτούντων τής άνω- 
τέρω Σχολής εις επετηρίδα, πραγματοποιήται βάσει τής 
σειράς επιτυχίας αυτών θεωρουμένης ταύτης ως σειράς 
άρχαιότητος. Ή' θέσπισις τής άρχαιότητος κρίνεται ώς 
αναγκαία έο’ όσον διά τού άρθρου 10 νομοθετείται η προα- 
γωγική τών Λ/Φ έξέλιξις.

5. Λιά τοϋ άρθρου 4 καθορίζεται ή κχτάστχσις τών εΐσελ- 
θόντων καί φοιτησάντων εις τήν Σχολήν Λοκίμων Ύπαξιω- 
ματικών Λιμενικού Σώματος Λοκίμων Λιμενοφυλάκων καί 
Λιμενοφυλάκων. πλήν όμο/ς μή όνομχσθέντων δι’ οίονδή- 
ποτε λόγον Υπαξιωματικών ΛΣ. ΊΙ διατύποισις τού άρθρου 
τούτου έκρίθη αναγκαία συνεπείχ κκτχργήσεως τοϋ θεσμού 
τών πολλαπλών ανακατατάξεων.

6. Λιά τοϋ άρθρου 5 καταργεϊται ό μέχρι σήμερον ισχύων 
θεσμός τών πολλαπλών ανακατατάξεων τών Λιμενοφυλάκων 
καθ’ όσον δεν εκρίθη ώς επιτυχής δι’ ό άλλωστε καί κατηρ- 
γήθη' διά τούς όμοιοβάθμους τών. Λιμενοφυλάκων, τούς 
ύπηρεπούντας εις τά Σώματα ’Λσφαλείας. καί καθορίζεται 
ή διαδικασία άπολύσεως τών Λιμενοφυλάκων. Είδικώτερον :

α) Θεσπίζεται τό δικαίωμα τών Λιμενοφυλάκων όπως 
μετά παρέλευσιν τής τριετοϋς εθελούσιας υπηρεσίας των 
εις τό ΛΣ παραιτούνται οποτεδήποτε κατόπιν υποβολής 
σχετικής αίτήσεους ήτις υποχρεωτικούς γίνεται αποδεκτή.

β) Καθορίζεται ή διαδικασία άπολύσεως τών Λιμενοφυ
λάκων εκείνων αίτινες έξεπλήρωσαν τήν ύποχρέωσιν 3ετοϋς 
παραμονής εις τάς τάξεις τοϋ ΛΣ καί έκρίθησαν υπό Ειδι
κού Συμβουλίου Κρίσεως (τοϋ Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου 
Κρίσεως) ώς ακατάλληλοι διά μόνιμον παραμονήν.

γ) Προβλέπεται ή θέσπισις τοϋ δικαιώματος προσφυγής 
τών άπολυομένων Λιμενοφυλάκων εις Δευτεροβάθμιον Συμ
βούλιο'/ Κρίσεως καί καθορίζονται τά τής συγκροτήσεως 
καί συνθέσεως τών ώς άνω Συμβουλίων ώς καί το εργον 
τούίτων, καί

δ) καθορίζεται ό τρόπος άπολύσεως τών κριθέντων ώς 
ακαταλλήλων διά μόνιμον παραμονήν Λιμενοφυλάκων καί 
θεωρηθέντο/ν ώς άνικάνων επίσης ύπό τής Άνουτάτης Ναυ
τικής Υγειονομικής ’Επιτροπής (ANTE).

7. Λιά τοϋ άρθρου β σκοπείται ή προσαρμογή τών δια
τάξεων τών παραγράφων 2 καί 3 τού άρθρου 9 τοϋ Ν.Λ. 
530/1970 προς τό θεσπιζόμενου καθεστώς τής καταργή- 
σεως τών άνακατατάξεων τών Λιμενοφυλάκων. ^ g

8. Λιά τού άρθρου 7 άφ’ ενός μέν καθορίζονται αί περι
πτώσεις συνέπεια τών όποιων ό Υπουργός Εμπορικής 
Ναυτιλίας κατόπιν προτάσεως τοϋ ’Λρχηγοϋ ΛΣ δύνατχι 
νά άναστέλη τήν άπόλυσιν τών Λιμενοφυλάκων άφ’ ετέρου

έ πεοβλέπεται ή άπόλυσις τών κρινομένων ώς άποστρα- 
τευτέων ή άποτακτέων διά γνωμχτεύσεως Πειθαρχικού 
Σναθουλίου.

9. Λιά τοϋ άρθρου S προβλέπεται όπως κατόπιν προτά
σεως τοϋ ’Λρχηγοϋ ΛΣ δύναται ό Υπουργός ’Εμπορικής 
Ναυτιλίας δι’ άποφάσεώς του νά έξχιρή έκ τών έκάστοτε 
ίσχυουσών περί έντοπιότητος διατάξεων τό προσωπικόν 
τών μή άσκουσών άστυνομικά καθήκοντα περιφερειακών 
'Υπηρεσιών τοϋ 'Υπουργείου ’Εμπορικής Ναυτιλίας οσάκις 
κρίνεται ότι τό προσωπικόν δεν πρόκειται νά κωλύεται εις 
τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων του υπηρετών εις περιοχήν 
εξ ής κατάγεται.

10. Λιά τοϋ άρθρου 9 θεσπίζεται όπως ή μεταβολή 
τής άρχαιότητος τών Λιμενοφυλάκων επέρχεται συνεπεία 
προαγωγής :

α) Λόγω συμπληρώσεως τοϋ έν άρθρω 10 τοϋ νομοσχε
δίου χρόνου υπηρεσίας ευδόκιμους και

β) έπ’ άνδραγαθία.
11. Λιά τοϋ άρθρου 10 καθορίζονται οι βαθμοί εις τούς 

οποίους προάγονται οί Λιμενοφύλακες κατόπιν άποφάσεώς 
τοϋ Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου Κρίσεως 'Υπαξιωματικών 
καί τά τυπικά προς προαγωγήν προσόντα (χρόνος παρα
μονής ).

'Ωσαύτως προβλέπεται τό εργον τών προαγομένων καί 
ή θέσις αυτών εντός τοϋ συνόλου τών θέσεων τών Λιμενο
φυλάκων καί παρέχεται ή εξουσιοδότησις όπως δι’ άποφά- 
σεους τοϋ 'Υπουργού ’Εμπορικής Ναυτιλίας καθορισθοϋν 
τά τής διαδικασίας ύποβολής τών προτάσεων διά τήν προα
γωγήν τών Λιμενοφυλάκων καί αί λοιπαί λεπτομέρεια1, 
εφαρμογής τοϋ άρθρου τούτου.

12. Λιά τοϋ άρθρου 11 λαμβάνεται πρόνοια ώστε τά 
άπερχόμενα τών τάξεων τοϋ Λιμενικού Σώματος κατώτερα 
όργανα τούτου νά προάγωνται εις τον αμέσως ανώτερο·/ 
βαθμόν τοϋ ύπ’ αυτών κατεχομένου ενα μήνα προ τής άπο- 
στρατείας των διά νά τυγχάνουν συντάξεως υπολογιζόμενης 
έπί τοϋ διά τοϋ παρόντος άποκτωμένου βαθμού. Τοιαύτη 
διάταξις ισχύει ήδη διά τά κατώτερα όργανα τών Σωμάτων 
Ασφαλείας.

13. Λιά τοϋ άρθρου 12 έπισημαίνεται ή ύφισταμένη 
.— έκ. τοϋ νόμου — έξομοίωσις άπό πλευράς επικουρικής 
άσφα/.ίσεως εις Μ.Τ.Ν. καί Τ.Λ.Ν. τών έκ Λιμενοφυλάκων 
προερχομένων 'Υπαξιωματικών ΛΣ μετά τών έκ τής παρα
γωγικής Σχολής Λοκίμων Υπαξιωματικών ΛΣ έξερχομένων 
τοιούτων καθ’ όσον εις τήν σχετικήν νομοθεσίαν τήν διέ- 
πουσαν τά ανωτέρω Ταμεία δεν ύφίστχτχι διάκρισις άνα- 
φεροιχένη εις τούς αετόχου; υονίυους Ύπαΐιωματικού: 
Π.Χ! καί Λ.Σ.

14. Διά τοϋ άρθρου 13 σκοπεΐται άφ’ ενός μέν ή κάλυψις 
υφισταμένου ήδη νομοθετικού κενού προκληθέντος διά τής 
καταργήσεως διά τοϋ Ν.Λ. 856//1 τοϋ Λ.Ν. 934/193/ 
δι’ ού προεβλέπετο ή διά Π.Λ. σΰστασις Ύπολιμεναρχείων, 
άφ’ ετέρου δέ ή ενιαία διά τής —κρούσης διατάξεως άντι- 
μετώπισις τοϋ τρόπου ίδρύσεως καταργήσεως καί μετατά- 
ξεως Λιμενικών Αρχών.

15. Λιά τοϋ άρθρου 14 προσδιορίζονται αί ύπό τοϋ παρόν
τος καταργούμε-/αι διατάξεις προγενεστέρου/ νόμων, ώς 
ρυθμίζουσαι θέματα καλυπτόμενα ύπ’ αύτοϋ.

16. Κατωτέρω εις έκτέλεσιν τής παραγράφου 4 τοϋ 
άρθρου 74 τοϋ Συντάγματος διαλαμβάνεται τό κείμενον
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- σών τροποποιουμένων διατάξεων τοϋ Ν.Δ.530/1970 «περί 

Λιμενοφυλάκων». ,

. “Λρθρον 1 § 8. «Ή έν τώ Λιμέ νικώ Σώματι υπηρεσία 
των Λιμενοφυλάκων άπό τής κχτατάξεως χυτών ώς Δοκί
μων είναι στρατιωτική ύπηρεσίχ εθελοντική».

Άρθρον 2 § 9. «Οι το πρώτον κατατχσσόμενοι ώς 
Δόκιμοι Λιμενοφύλακες αναλαμβάνουν τριετή έΟελουσίαν 
ύποχρέωσιν μή δυνάμενοι νά παραιτηθούν προ τής παρελεύ- 
σεως ταύτης».

“Λρθρον 3 § 1. «Οί εισερχόμενοι εις τήν Σχολήν Λιμε
νοφυλάκων ονομάζονται Δοκιμοί Λιμενοφύλακες. Λπο τής 
κατατάξεώς των υποβάλλονται έν τή Σχολή εις ειδικήν 
εκπαίδευσή, έπί αστυνομικών καί νχυτικοτεχνικών θεμάτων. 
Οί εύδοκίμως έκ τής Σχολής ταύτης άποφοιτοϋντες ονομά
ζονται Λιμενοφύλακες δι’ άποφάσεως τοϋ ’Αρχηγού ΛΣ 
δημοσιευόμενης εις τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως. 
Διά τής αυτής άποφάσεως οί άποτυγχάνοντες άπολύονταοή

Άρθρον δ § 3. «Δόκιμοι Λιμενοφύλακες ή Λιμενοφύ
λακες είσελΟόντες καί φοιτήσαντες εις τήν Σχολήν Δοκίμων 
'Τπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος καί μή όνομασθέντες 
δι’ οίονδήποτε λόγον ώς 'Τπαςιωματικοί ΛΣ, παραμέ
νουν εις το Σώμα ώς .λιμενοφύλακες μέχρι λήξεως τής άνα- 
ληφθείσης ύπ’ αυτών ΰποχρεώσεως».

---- “ΛρΟρον 8. «1. Λιμενοφύλακες, συμπληροϋντες τήν αρχι
κήν έΟελουσίαν ύποχρέωσιν των δύνανται νά γίνουν δεκτοί 
προς άνακατάταςιν κατόπιν συμφώνου γνώμης Επιτροπής 
Ανακατατάξεων συγκροτουμένης δι’ άποφάσεως τοϋ Άρ- 
χηκοϋ Λ.Σ. έκ τριών ά.νωτέρων ’Αξιωματικών τοϋ Λιμε
νικού Σώματος. Λί Έπιτροπαί άνακατατάξεως δύνανται νά 
είναι πλείονες της μιας.

2. Λί ανωτέρω Έπιτροπαί, συγκαλούμεναι τή προσκλή- 
σει τοϋ Προέδρου αυτών έν τώ Καταστηματι τοϋ Τ.Ε.Χ. 
άποφαίνονται έπί τών αιτήσεων άνακατατάςεως τών παρκ- 
πεμπομένων εις έκάστην έξ αυτών Λιμενοφυλάκων.

3. Καθήκοντα Προέδρου έκτελεΐ ό κατά βαθμόν άνώτερος 
ή αρχαιότερος τών μελών έκάστης ’Επιτροπής. Γραμματεΰς 
έκάστης Επιτροπής ορίζεται κατώτερος ’Αξιωματικός τοϋ 
Λιμενικού Σώματος.

4. Δύο μήνας τουλάχιστον προ τής λήςεως τής άναλη- 
φθείσης άρχικώς εθελούσιας ΰποχρεώσεως οί έπιθυμοϋντες 
άνακατάταςιν Λιμενοφύλακες ύποβάλλουν σχετικήν αίτησιν 
εις τήν 'Τπηρεσίαν εις ήν υπηρετούν. ήτις ύποβάλλει ταύτην 
έντός τριημέρου μετά γνοΰμης τοϋ προϊσταμένου αυτής 
’Αξιωματικού εις τήν Δ/νσιν Διοικήσεως, Τμήμα Στρατο
λογίας τοϋ TEN. ήτις παραπέμπει ταύτην εις τήν άρμοδίαν 
Επιτροπήν Άνακατατάςεως. μετά τών παρά τή Δ νσει 
Διοικήσεως τηρουμένων ατομικών εγγράφων. Εις έξαιρε- 
τικάς περιπτώσεις έκτιμιομένας παρά τοϋ Δ,’ντοΰ Διοι- 
κήσεως δύναται ή αΐτησις άνακατατάςεως νά ΰποβληθή 
καί μέχρι τής προτεραίας τής λήςεως τής εθελούσιας ΰπο- 
χρεώσεως τοϋ Λιμενοφύλακος.

δ. Λί Έπιτροπαί άνακατατάξεως κρίνουν, λαμβάνουσαι 
ΰπ’ οψιν τά έκ τών ατομικών έγγράφων καί τών προτάσεων 
τών προϊσταμένων του Άξιουματικών προκύπτοντα στοι
χεία. άφορώντα. εις το ήθος, τήν πειθαρχίαν, τον υπηρεσια
κόν ζήλον καί προθυμίαν, τήν άποδοτικότητα, τήν παράστα- 
σιν. τήν συμπεριφοράν "ώς καί τήν έπαγγε/.ματικήν μόρφοι- 
σιν τοϋ αίτοϋντος.

6. Λί άποφάσεις έκάστης ’Επιτροπής Άνακατατάςεως 
αιτιολογούμενα·, έπαρκώς δι’ έκαστον τών κρινομένουν, κατα- 
χωροϋνται έν πρακτικώ συμπεριλαμβανομένης τής γνώμη; 
τοϋ τυχόν μειοψηφοϋντος μέλους καί υποβάλλονται εις τό 
Τμήμα Στρατολογίας τής Δ νσε(υ; Διοικήσεως.

7. Ό Διευθυντής Διοικήσεως TEN" :

α) Προκειμένου περί άποφάσεως αποδοχής τής άνακα
τατάξεως. προκχλεΐ άπόφκσιν τοϋ ’Αρχηγού τοϋ Λιμενικού 
Σώματος δι’ άνακατάταςιν έπί έν έτος άπό τής λήςεως τής

εθελούσιας ΰποχρεώσεως έκάστου Λιμενοφύλακος καί κοι
νοποιεί ταύτην εις τόν ενδιαφερόμενον καί τήν ' Γπησεσίαν 
εις ήν ούτος ΰπηρετεΐ.

β) Προκειμένου περί άποφάσεως μή άποδοχής τής άνα
κατατάξεως προκχλεΐ άπύφχσιν τοϋ ’Αρχηγού ΛΣ περί 
άπολύσεως Λιμενοφύλακος μέ άμεσον κοινοποίησιν ταύτη; 
επί αποδείςει εις τον ένδιαφερόμενον μέ μνείαν όπως έάν 
έπιθυμή ΰποβάλη εις TEN" Τμήμα Στρατολογίας έντός 
ανατρεπτικής προθεσμίας 10 ημερών άπό τής κοινοποιή- 
σεως, ίεραρχικώς. αναφοράν κατά τής άποφάσεως, έκθετων 
εις ταύτην τούς συνηγοροϋντας ΰπέρ τής άποδοχής τής άνα- 
κατατάξεώς του λόγους.

Ή άναφορά μετά τής άποφάσεως τής ΠρωτοβαθμίουΈπι- 
τροπής, τών σχετικών εγγράφων καί τής γνώμης τοϋ Προϊ
σταμένου αυτού άποστέλλεται διά τοϋ ΤΕΧ (Τμήμα Στρα
τολογίας) εις τήν Δευτεροβάθμιον Επιτροπήν Άνακατατά- 
ςεως Λιμενοφυλάκων συγκροτουμένην δι’ άποφάσεωε τοϋ 
’Αρχηγού ΛΣ έκ τών ’Αρχιπλοιάρχου 'Τπαρχηγοϋ ΑΣ καί 
δύο Πλοιάρχιον ΑΣ. Καθήκοντα Γραμματέως έκτελεΐ κατώ
τερος ’Αξιωματικός, οριζόμενος ΰπό τοϋ Αρχηγού ΛΣ.

Μέχρι λήψεως τής άποφάσεως ΰπό τής Δευτεροβαθμίου 
Επιτροπής, ά.ναστέλλετχ.ι ή "άπό/,υσις τοϋ προσφεύγοντος. 
Παρερχομένης άπράκτου τής ΊΟημέρου άνατρεπτικής προ
θεσμίας διατάσσεται ή.άπόλυσις ήτις καί κοινοποιείται εις 
τον ένδιαφερόμενον. --------------------- -----------------------

8. 'Η Δευτεροβάθμιος Επιτροπή κρίνει καί αποφασίζει 
συμφώνως προς τάς παρ. δ καί 6 τοϋ παρόντος άρθρου.

Έάν ή άπόφασις τής Δευτεροβαθμίου Επιτροπής είναι 
ΰπέρ τής άποδοχής τής άνακατατάξεως ή άπόφασις αύτη 
μετά τών σχετικών εγγράφων διαβιβάζεται εις τό TEN" 
Τμήμα Στρατολογίας, όπερ ενεργεί συμφοΰνως τή παρα
γράφω 7 έδ. α' τοϋ παρόντος άρθρου. Λί περί μή άποδοχής 
τής άνακατατάξεως αποφάσεις έκτελοϋνται διατχσσομένης 
τής άπολύσεως τοϋ Λιμενοφύλακος άμα τή λήξει τήε οια- 
νυομένης εθελούσιας ΰποχρεώσεως. \

9. Έφ’ όσον ήθελεν άποφασισθή κατά τ’ ανωτέρω ά.πό- 
λυσις .\ιμενοφυλάκων καθ’ ον χρόνον διανύουν άναρριυτικήν 
άδειαν, ούτοι δεν απολύονται άλλά παρκπέμπονται εις τήν 
Άνωτάτην Ναυτικήν 'Τγειονομικήν Έπιτροττήν προς τελι
κήν κρίσιν τής καταστάσεως τής ΰγείας των. οτε έάν μεν 
ηθελον κρ'.θή παρά ταϋτα ακατάλληλοι διά τό Λιμενικόν 
Σώμα, άπολύονται έπί τή βάσει τής γνωματεύσεως τής 
'Τγειονομικής Επιτροπής, έάν δέ κριθοϋν κατάλληλοι 
άπολύονται βάσει τής άποφάσεως τής Πρωτοβαθμίου ή 
Δευτεροβαθμίου Επιτροπής άνακατατάξεως. Προκειμένου 
περί νοσηλευομένου εις νοσοκομεΐον Λιμενοφύλακος καθ’ ου 
έξεδόθη άπόφασις άπολύσεως, αυτή έκτελεΐται άμα τή 
έξόδω του έξ αυτού.

10. Λιμενοφύλακες γενόμενοι δεκτοί εις προ>: 
άνακατάταςιν παραμένουν έφεξής οριστικώς εις 
ανακατατασσόμενοι συμφώνως προς τάς έν τ 
παραγράφω τοϋ παρόντος άρθρου καθοριζομένχ; 
σεις ή άπολύονται. δι’ αίτήσεώς των κατά τά:

την έτησίκν 
τό Σώμα, 

ή επομένη 
: δ'.ατυπώ- 
: διατάξει;

τοϋ άρθρου 10 τοϋ παρόντος.

11. Λιμενοφύλακες, περί ών ή παρ. 10 τοϋ παρόντος, 
καλούνται όπως ένα τουλάχιστον μήνα προ τής λήςεως τοϋ 
διανυομένου εκάστοτε χρόνου άνακατατάξεώς το>ν, υποβάλ
λουν εις TEN" ΔΔ (Τμήμα Στρατολογίας) διά τής προϊ
στάμενης αυτών ΰπηρεσίχς. έγγραφον αίτησιν άνακατα- 
τάξεώς των δι’ ένα τουλάχιστον ή πλείονα έτη. Ή Διεύ- 
Ουνσις Διοικήσεως ΓΕΝ (Στρατολογίας) έπί τή λήξει τών 
αιτήσεων άνακατατάξεως. προκχλεΐ άπόφκσιν τοϋ ’Αρχη
γού τοϋ Λιμενικού Σώματος δΓ άνακατάταςιν άρχομενην 
άπό τής επομένης τής λήςεως τής προηγουμένης υποχρέω
σε ώς των καί διά. χρόνον Ισον προς τον έν τή αιτήσει των
αναφερομενον τοιουτον».

“ΛρΟρον 9 !j 2. «Λιμενοφύλακες, διανύοντες τήν άνα- 
λητΟεΐσχν πρώτην έΟελουσίαν ύποχρέωσιν των καί πά.σχον-
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Tir έκ 'Try.y. το:: ή τραύματος. -πχραπέμπονται εις τήν συνάτττοντζ; γάμον έν ειρήνη ή έν
_.\_ΧΥΕ. δια τον καθορισμόν τήρ θέσει»; των εν το Λιμεντκώ -χε-'.κή έ—ιστςατ^ύσει 7.νιΰ τ/r κατά το άτΟρον 12 του ττχεόν-
Σώμχτι μετά προηγουμένην νοσηλείαν έν τώ Χζυτικώ το: άδειας απολύονται εκ τοΰ Σούαχτορ δι’ χποοάσεως τοΰ
Χοσοκουεΐω κζί ·" ο/μάτευσιν τοΰ ΛιευΟυντοΰ τούτου». Λρχηγοΰ ΛΣ.

•Άρθρου 0 S ί. «Λιμενοφύλακες διανύσχντερ τήν προ’>- ' ·>. Λιμενοφύλακες κρινόμΐνοϊ. ά~ οβ/.ητέοι τοΰ Σώματορ
την έΟε/.ουσίχν ΰπο/ρέωσίν των κζί πάσ/οντε: έξ οΐουδή- βάσει γνωματεύσεωρ Άνακριτικου Συμβουλίου απολύονται
ποτέ νοσήν.ατορ 7 τεζύυ.ατορ. παεχπέμποντχι εΐρ τήν τοΰ Σώματος.
Λ.WE καί κρίνονται ώρ προς τήν σωματτκήν των καταλ
ληλότητα ώρ καί οί μόνιμοι Ύπαριο/μχτικοί Λιμενικού Σώ
ματορ. Λιά τήν χορήγησιν άνζρριυττκήρ άδεια; εκδίδεται 
σχετική ζπόφασιρ "τοΰ Άρχηγοΰ του Λιμενικού Σώματος».

"ΛρΟρον 10.«1. 01 Λ ιμενοφύ/.ακερ απολύονται άμα 
τ'7 λήεει τήε χεχικτε 8ετουε ε9ε7.ουσιζρ ν ποχρ εο/σε cj ρ των 
έφ' όσον δεν υποβάλλουν αΐτησιν ά ν α κ χ τ ζ τ ά ρ ε gj ρ ή λογο 
μ·ή ζ— οδοχήρ τήρ περί έγκζταστάσεωρ χιτησεο/ρ των συ μ - 
φώνωρ προς τάρ διατάξεις τοΰ άρθρου 8 τοΰ παρόντος.

2. Λ ιμενοφύ/.ακερ ανζκχτατετχγμενοι απολύονται μετκ 
τήν λήριν τής ζνζκζτζτζρεώρ των. έφ’ οσον ενζ του/.αχιστον 
μήνα προ τήρ /.ήρεcop τήρ διανυομένης ΰπ’ χυτών ύποχρεού- 
σεΐυρ ΰποβχ/./.ουν εΐρ τήν προϊσταμένων χυτών υπηρεσίαν 
εγγρ αφον αΐτησιν ττερί. χπολύσεώρ των. Ί ήν αΐτησιν απο- 
λυρτεωρ δύνανται νά ανακαλέσουν μέχρι τήρ ήμεραρ τήρ 
απολύσεώρ tojv διά νέζρ εγγράφου αίτήσεώς των.

hip ο/.ωρ εξαιρετικά: περιπτώσεις δύνχτχι έγκρίσει τοΰ

3. Ό Υπουργός Έυπορική; Χαυτιλίχρ.

χταρεως και των υποβα/.οντων αΐτησιν αι.ολυσεο/ρ. εν

Λιυε νοτυ/.α κερ συυ,π/.ηεουντε: 12ετή ποαγιχατική·
υπηρεσίαν έν τώ Λιμεντκώ Σώμχτι δύνανται νά εξακολου
θήσουν ΰπηρετοΰντερ εΐρ το Σώμα μέχρι κχταλήύεώρ των 
υπό τοΰ ορίου ηλικίας. Λύνχνται δέ ν’ απολυθούν τή αιτήσει 
των έφ’ όσον συμπληροΰν 12ετή υπηρεσίαν καί ττρό τήρ λή- 
ξεωρ τήρ τελευταία ρ άνχληφΟείσηρ ΰποχρεώσεούρ των.

/. Λ ιμενοφύ/.ακερ συμπληροΰν τερ τό υπό τοΰ παρόντος 
νόμου οριζόμενου όριον ήλικίζρ απολύονται τοΰ Σώματος, 
ανεραρτήτωρ χρόνου λήξεωρ τής ανειλημμένης ύποχρεώσεούρ
TGJV.

8. Λί αποφάσεις χπο/.ύσεως των Λιμενοφυλάκων δημο
σιεύονται έν περιλήύει εΐρ τήν ’Εφημερίδα τήρ Κυβερνήσεωρ».

Ούτως ε/ει έν γενικαϊρ γραμμαϊς το περιεχόμενο·/ τοΰ 
ύποβαλλομένου νομοσχεδίου «περί τροποποιήσεωρ καί συμ
πληρώσει»: τοΰ Χ.Λ. 530/1970 «περί Λιμενοφυ/.άκων καί 
ετεριυν τινών διατάξεων», τό όποιον φρονοϋμεν ότι Οά 
συμβάλη έίρ τήν έμπέδώσιν τοΰ Οεσμοϋ των Λιμενοφυλάκων

:ίτήσ·ι διά τήρ πλήρ
του. ταύτην Οεμάτ

:ροτά- Οέσπισιν δια·
» »ι ανα- νομοθετικά κ:
ΐνακα- κών ’Λρχών.

’Εν ’ΛΟήναιρ τή 21 Ιουνίου 1977 

Οί 'Υπουργοί

ές εσωτερικών κινδύνων καί έφ’ όσον χρόνον ύφίστανται 
οί λόγοι οΰτοι.

’ Εθνική; ’Λαύνη;
Ε. ΛΒΕΡΩΦ - ΤΟΣΙΤΣΛΣ

Έαπορικήρ Xαυτι/.ία: 
ΛΛ. ΠΛΠΛΛΟΓΓΟΧΛΣ


