
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έπί τοΰ Σχεδίου Νόμου «περί αύξήσεως των οργανικών
θέσεων των στελεχών τοΰ Λιμενικού Σώματος καί ετέ
ρων τινών διατάξεων».

Προς την Βουλήν τών Ελλήνων
1. Εντός των πλαισίων της καταβαλλομένης προσπά

θειας προς άνασυγκρότησιν καί πλήρη άναδιοργάνωσιν τών 
Κεατικών 'Υπηρεσιών, προβάλλει άμεσος καί επιτακτική 
ή ανάγκη εκσυγχρονισμού και ενισχυσεως τοΰ Λιμενκοϋ 
Σώματος ίνα τοΰτο δυνηίη να άνταποκριθή εις του: πολυ
πλεύρους καί εκτεταμένους τομείς της αρμόδιότητός του. 
προς έξυπηρέτησιν τής άλματωδώς ογκουμενης Εμπορι
κής μας Ναυτιλία; καί νά συμβαλλη αποτελεσματικώς εις 
την ’Εθνικήν "Αμυναν τής Χώρας, ίδια ύπό τάς κρατούσας 
σήμερον συνθήκας, εις τούς τόσον ευπαθείς χορούς αρμο- 
διότητός του.

2. 'Η άριθμητική ανεπάρκεια εις προσωπικόν τοΰ Λιμε
νικού Σώματος διά την κανονικήν έπάνδρωσιν τών 'Υπηρε
σιών αύτοϋ καί τήν άσκησιν τών εύρυτάτων αρμοδιοτήτων 
του, ήρχισε διαφαινομένη άπό πολλών ετών, καθισταμένη 
οςυτερα συν τη παρόδω τοΰ χρόνου, άφ’ ενός μέν ένεκα τής 
άναπτυσσομένης δραστηριότητος σής εκτελεστικής εξου
σίας εις τούς διαφόρους τομείς καί έν ταύτώ σής αύξανομέ- 
νης άλματωδώς Ελληνικής ~ ΈμπορΤκής' Ναυτιλίας, άφ’ 
ετέρου δέ λόγω σής συστάσεο/ς νέων 'Υπηρεσιών καί Λιμέ-, 
νικών Αρχών διά τήν άντιμετώπισιν τών συνεχώς αύξα- 
νομένων προβλημάτων έκ τών δραστηριοσήτων τής ναυτι
λίας ήμών.

3. Σύν τη παρόδω τοΰ χρόνου, ωσαύτως, προέκυψαν διά
φορα θέματα σχέσιν έχοντα κυρίως μέ τήν κατάταξιν, στα
διοδρομίαν καί γενικώς έξέλιξιν τοΰ προσωπικού τοΰ Λιμε
νικού Σώματος, τά όποια άπασχολοϋν τοΰτο καί χρήζουν 
ρυθμίσεως ώστε τό προσωπικόν νά έπιδοθή άπερίσπαστον 
εις τό έργον του καί τό Λιμενικόν Σώμα δυνηθή νά άντα- 
ποκριθή πληρέστερον εις τό πολύπλευρον έργον του καί 
έκπληρώση άποτελεσματικώτερον τήν άποστολ.ήν του.

4. Έκ τών ανωτέρω λόγων ήχθημεν εις τήν κατάρτισιν 
τοΰ παρόντος Σχεδίου Νόμου όπερ όμοΰ μετά τών διατά
ξεων τοΰ Νόμου 525/1977 «περί διατάξεών τινων άφορω- 
σών εις τό Λιμενικόν Σώμα)) άπετέλουν κατ’ άρχάς ένιαΐον 
νομοσχέδιο·/ διά τό όποιον είχον έκδοθή αΐ έπισυναπτό- 
ριεναι ΰπ’ άριθ. 55/7/1976 Έκθεσις τοΰ Γεν. Λογιστηρίου 
τοΰ Κράτους καί ή άπό 20.4.1976 Ειδική "Εκθεσις τοΰ 
άρθρου 75 παράγ. 3 τοΰ Συντάγματος. 'Ως προς τάς έπί 
μέρους διατάξεις τοΰ Νομοσχεδίου παρατηρητέα τά ακό
λουθα :

α) Τό άρθρον 1 άναφέρεται εις τήν αΰξησιν τών οργα
νικών θέσεων τών αξιωματικών Λ.Σ. Γενικών 'Υπηρεσιών 
κατά 41 καί Ειδικών 'Υπηρεσιών κατά 13 τών 'Υπαξιωμα- 
τικών κατά 72 συνολικώς εντός διετίας καί τών Λιμενοφυ
λάκων κατά ISO σταδιακώς έντός τριετίας.

β) Τό· άρθρον 2 άναφέρεται εις τήν ρύθμισιν θεμάτων 
μετεκπαιδεύσεως Άνθυπασπιστών Λ.Σ., εΐδικώτερον δέ 
έπ’ αύτοΰ προβλέπεται ότι :

(1) Εις Άνθυπασπιστάς Λ.Σ. μή φοιτήσα·/τας εις τήν 
Σχολήν Μετεκπαιδεύσεως Άνθυπασπιστών (ΣΕΜΑ) παρέ
χεται ή ευχέρεια φοιτήσεώς των εις ταύτην διά νά δυνηθοϋν 
οΰτω νά εξελιχθούν περαιτέρω καθ’ όσον ή άποφοίτησις 
έκ σής ΣΕΜΑ άποτελεί άπαραίτητον προσόν διά σήν προα
γωγήν τών Άνθυπασπιστών Λ.Σ. εις τον άνώτερον βαθμόν.

(2) 'Η διάρκεια τής εις σήν Σχολήν Μετεκπαιδεύσεως 
Άνθυπασπιστών Λ.Σ. φοιτήσεώς ορίζεται δΓ άποφάσεως 
τοΰ 'Υπουργού ’Εμπορικής Ναυτιλίας μή δυναμένη νά είναι 
μικροτέρα τών τριών καί μεγαλυτέρα τών επτά μηνών, καθ’ 
όσον έκ σής μέχρι τοϋδε κτηθείσης πείρας ή έννεάμηνος 
τοιαύτη ή άναφερομένη εις τήν παράγρ. 2 τοΰ άρθρου 6 
τοΰ Ν.Δ.649/1970 «περί ιεραρχίας, προαγωγών καί απο

στρατείας Άνθυπασπιστών Χωροφυλακής κ.λπ.», άπεδείχθη 
μεγαλυτέρα τής πραγματικώς άπαιτουμένης διά τήν έπαγ- 
γελματικήν έπιμόρφωσιν τών Άνθυπασπιστών Λ.Σ. ^

γ) Τό άρθρον 3 άναφέρεται εις τήν προαγωγήν Άνθυ- 
πασπιστών άνηκόντων έπί μακρόν εις τό προσωπικόν Μου
σικής τοΰ Λιμενικού Σώματος οί οποίοι (Άνθυπασπισταί) 
κατά τάτ κειμένας διατάξεις δέν ΰποχρεοϋνται νά φοιτήσουν 
εις τήν Σχολήν Μετεκπαιδεύσεως Άνθυπασπιστών καί 
ορίζει ότι προάγονται καί ούτοι ώς καί οί λοιποί άπόφοιτοι 
τής ΣΕΜΑ Άνθυπασπισταί έφ’ όσον συγκεντρώνουν τά 
λοιπά άπαιτούμενα ποός ποοαγωγήν προσόντα.

δ) Διά _οΰ άρθ ιου 4 cV τι::αΥστατ:·.ι ή περίπτωσι; (ββ) 
σής παραγράφου 2 τοΰ άρθρου 4 τοΰ Ν.Δ. 1320/1972 έπί 
σκοπώ μειώσει·.: σής άπαιτουμένης θαλασσίας υπηρεσίας 
μετά σήν άπόκσςσιν τοΰ διπλώματος Γ' τάξεως Ε.Ν. 
διά τούς έκ τοΰ ’Εμπορικού Ναυτικού συμμετέχοντας εις 
τον διαγωνισμόν κατατάξεως εις σήν Σχολήν Λεμινικών 
Δοκίμων καί τοΰτο διότι ή μέχρι σήμερον άπσιτουμένη 
Ιδμήνος θαλασσία υπηρεσία άποτελεΐ σοβαρόν άντικίνητρον 
ποοσελεύσεως εις τό Λιμενικόν Σώμα διπλωματούχων'Έμ- 
πορικοΰ Ναυτικού εκ τών οποίων έχει τοΰτο άνάγκην.

Διά τής νέας διατάξεως ορίζεται ότι εις τον διαγωνισμόν 
δύνανται νά συμμετάσχουν Πλοίαρχοι ή Μηχανικοί Ε.Ν. 
ή Ραδιοσηλεγραφηταί Λ' τάξεως Ε.Ν. Οί έκ τούτων δι
πλωματούχοι Γ' τάξεως δέον όπως κέκσςνται έξάμηνον 
θαλασσίαν υπηρεσίαν μετά τήν άπόκτησιν τοΰ διπλώματος. 
Διά τοΰ ίδιου άρθρου ορίζεται ότι ή διάταξις σής παραγράφου 
5 τού άρθρου 23 τού Ν.4473/1965, συμφώνως προς τήν 
όποιαν πτυχιοΰχοι Άρχικελευσταί (νΰν Άνθυπασπισταί) 
καί ' Υπαξιωματικοί Λ.Σ. δύνανται νά συμμετάσχουν εις τον 
διαγωνισμόν κατατάξεως εις τήν Σχολήν Λιμενικών Δο
κίμων μέχρις ήλικίας 36 ετών, έστω καί αν είναι έγγαμοι, 
έφαρμόζεται έν προκειμένω καί διά τούς Λιμενοφύλακας. 
Περαιτέρω διά τοΰ ώς άνω άρθρου αντικαθίσταται ή παρά
γραφος ϊ τοΰ άρθρου 4 τοΰ Ν.Δ. 1320/1969 «περί καθορι
σμού ειδικοτήτων τών στελεχών τοΰ Λ.Σ. κ.λπ.», προκει- 
μένου νά παρασχεθή ή δυνατότης εισαγωγής άριθμοϋ 
Δοκίμων εις τήν Σχολήν Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικών 
άναλόγως τών άναγκών τής υπηρεσίας άνευ οίουδήποτε 
περιορισμού.

ε) Διά τοΰ άρθρου 5 διευκρινίζεται ποια ύπηρεσία λαμ- 
βάνεται ύπ’ οψιν κατά σήν έφαρμογήν τοΰ άρθρου 52 τού 
Ν.Δ. 139/1969 τοΰ άναφερομένου εις τήν άποστρατείαν 
τών Αξιωματικών Λ.Σ. τών συμπληρούντων 35ετίαν, εναρ
μονιζόμενης τής διατάξεως ταύτης προς τήν άντίστοιχον 
τών ’Ενόπλων δυνάμεων καί τοΰτο διότι έγεννήθησαν άμ- 
φισβησήσεις κατά τήν μέχρι σήμερον έκάστοτε έφαρμογήν 
ταύτης.

στ) Τό άρθρον 6 άναφέρεται εις τήν έκλογήν τού Διευ- 
θυντοΰ τής Μουσικής Λ.Σ. ώς τοιοΰτος δέ ορίζεται ό άρχαιό- 
τερος έκ τών παρ’ αυτή υπηρετούντο/·/ Αξιωματικών τών 
κεκτημένων πτυχίου ’Ωδείου ένώ άπαντες οί άνώτεροι ή 
αρχαιότεροι τοΰ όρισθέντος Διευθυντοΰ Μουσικής οί ύπη- 
ρετοΰντες εις τήν Μουσικήν Λ.Σ. μή κεκτημένοι πσυχίου 
’Ωδείου άπομακρύνονται ταύτης, τοποθετούμενοι εις έτέρας 
'Υπηρεσίας τοΰ YEN. Διά τοΰ αύτοΰ άρθρου προβλέπεται 
ότι έφ’ όσον ούδείς έκ τών Αξιωματικών Μουσικής κέ- 
κτηται πσυχίου ’Ωδείου, δύναται δΓ άποφάσεως τοΰ Αρχη
γού Λ.Σ. νά άνατίθενται καθήκοντα Διευθυντοΰ Μουσικής 
εις τον αρχαιότερο·/ έκ τών παρ’ αύτή υπηρετούντο/·/.

ζ) Τό άρθρον 7 άναφέρεται εις τήν καθ’ ύπέρβασιν εισα
γωγήν εις σάς Σχολάς τοΰ Λ.Σ. μαθητών ώρισμένων κατη
γοριών ώς εί'/at τέκνα άναπήρων θυμάτων πολέμου καί 
άγωνιστών έθνικής άντιστάσεως, τέκνα πολυτέκνων, κατα
γόμενοι έκ παραμεθορίων περιοχών κ.λπ. καί σκοπεϊται 
δΓ αύτοΰ ή προσαρμογή τών ίσχυουσών εις τό Λιμενικόν 
Σώμα έπί τοΰ άντικειμένου τούτου διατάξεων, προς τάς 
τοιαύτας τών ’Ενόπλων Δυνάμεων.

η) 'Υπό τοΰ άρθρου 8 καταργοΰνται αί σχετικαί διατά
ξεις αίτινες άντίκεινται εις τόν ύπό ψήφισιν νόμον.



5· Κατωτέρω εις έκτέλεσχν τής~ ~ παραγράφου 4 τοϋ 
άρθρου /4 τοϋ Συντάγματος διαλαμβάνεται τό κείμενον 
των αντικαθιστωμενων καί τροποποιούμενων διά τοΰ έν 
λόγω Νομοσχεδίου έν γένει διατάξεων. --------—.—
Ν.Δ. 1320/19/2 άρθρον 4 —αρ. 2 —ερ. ββ'

«ββ) Πλοίαρχου Ε.Ν. ή Μηχανικού Ε.Ν. ή Ράδιό τη- 
λεγραφητοϋ Α' τάξεως Ε.Ν. — ροελεύσεως έκ των Δημοσίων 
Σχολών Εμπορικού Ναυτικοϋ. Οί έκ τούτων διπλωμα
τούχοι Γ' τάξεως Ε.Ν., δέον προσέτι νά κέκτηνται Ιδμηνον 
τουλάχιστον θα/.ασσίαν υπηρεσίαν, άφ’ ής άπέκτησαν τό 
δίπλωμά των, έπί πλοίων συμφώνους προς τά περί απο
δεικτικών ναυτικής ίκανότητος διατάξεις».

Ν.Δ.1320/1972 άρθρον 4 παρ. 1.
«1. Ή Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώμα

τος λειτουργεί κατ’ έ'τος διά της κατατάξεως έν αυτή 
μέχρι δέκα πέντε (13) Δοκίμων Σημαιοφόρων.Λ.Σ. Κατ’ 
έξαίρεσιν καί προς ταχυτέραν έφαρμογήν τών διατάξεων τοΰ 
παρόντος δύναται έπί μίαν τετραετίαν νά κατατασσωνται 
κατ’ έτος μέχρι τριάκοντα (30) Δόκιμοι Λ.Σ. εις δύο κεχω- 
ρισμένας άλλήλων έκπαιδευτικάς περιόδους.
Ν.31/1973 άρθρον 6. _

«Ό ’Αξιωματικός Λ.Σ. (ΕΤ) ό άναλαμβάνων έκάστοτε 
καθήκοντα ’Αρχιμουσικού Μουσικής Λ.Σ. έφ’ όσον κέκτη- 
ται πτυχίον ’Ωδείου τίθεται έκτος οργανικών θέσεων προα- 
γόμενος περαιτέρω κατά τάς ΐσχύουσας διατάξεις «περί 
άξιωματικών Λ.Σ. Ειδικών Υπηρεσιών».

Ούτως έχει έν γενικαΐς γραμμαϊς τό έν λόγω νομοσχέ
διο'/ οπερ έχομεν τήν τιμήν νά θέσωμεν ύπ’ όύιν της Έθνι-’ 
τής ’Εθνικής ’Αντιπροσωπείας πρός ψήφισιν.

’Εν Πειραιεϊ τή 5η Λΰγούστου 1977
'Ο 'Υπουργός Έμπορικήε Ναυτιλίας 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί αύξήσεως τών οργανικών δέσεων τών στελεχών
τοΰ Λιμενικού Σώματος καί ετέρων τινών διατάξεων.

Άρδρον 1.
Αΰξησις οργανικών δέσεων.

“τής Σχολής 'Επαγγελματικής Μετεκπαιδεύσεως Άνδυπα- 
σπιστών Λ.Σ. (ΣΕΜΑ), τήν σειράν άρχαιότητος τήν όποιαν 
έχουν έν τή έπετηρίϊ: κατά τόν χρόνον εξόδου των έκ τής 
Σχολής.

2. Ή διάρκεια φοιτήσεως έν τή Σχολή Επαγγελματικής 
Μετεκπαιδεύσεως Άνδ υπασπιστών Λ.Σ. ορίζεται δι’ άπο- 
οάσεως τοϋ Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας μή δυναμένη 
νά είναι μικρίοτέ-ρα τών τριών καί μεγαλύτερα τών έπτά 
μηνών.

Άρδρον 3.
Εξέλιξες Ά/δυπασπιστών Μουσικής Λ.Σ.

Άνδυπασπισταί Λ.Σ. Μουσικοί ύπηρετήσαντες πλέον τής 
δεκαετίας εις τήν Μουσικήν τοΰ Λιμενικού Σώματος καί 
ύπηρετούντες εισέτι εις αυτήν προάγονται ώς καί ο: λοιποί 
Άνδυπασπισταί Λ.Σ. έφ’ όσον κέκτηνται άπαντα τά λοιπά 
προσόντα τοΰ άρδρρυ 3 τοϋ Ν.Δ. G49/1970, έστω καί έάν 
δεν έχουν φοιτήσει εις τήν Σχολήν Μετεκπαιδεύσεως Άνδυ- 
πασπιστών Λ.Σ. άνευ οιαταράξεως τής σειράς άρχαιότητος 
έν τή έπετηριδι.

Άρδρον 4.

Κατάταξις εις Σχολήν Λιμενικών Δσ/.ίμων.
1. Ή περίπτωσις 66) τής παραγράφου 2 τοϋ άρδροοι 4 

τοΰ Ν.Δ. 1320/1972 «περί καδορΐσμοϋ ειδικοτήτων· τών 
στελεχών τοΰ Λιμενικού Σώματος/αύξήσεως τών όργαν- 
κών δέσεων καί κατανομής καί πληρώσεως τούτων» άντι- 
κανίσταται ώς κάτωδι:

«ββ) Πλοιάρχου Ε.Ν. ή Μηχανικού Ε.Ν. ή Ραδιοτηλε- 
γραφητοΰ Λ' τάξεως Ε.Ν. ηροελεύσεως έκ τών Δημοσίων 
Σχολών Εμπορικού Ναυτικό- Οί έκ τούτων διπλωματούχοι 
Γ' τάξεως Ε.Ν., δέον προσέτ. νά κέκτηνται έξάμηνον τουλά
χιστον δαλασσίαν υπηρεσίαν, άφ’ ής άπέκτησαν το δίπλωιιά 
των έπί πλοίων, συμφώνως πρός τάς περί άποδεικτικών ναυ
τικής ΐκ.ανότητος διατάξεις».

2. Αί διατάξεις τής παραγράφου 5 τοΰ άρδί:ου 23 τοΰ 
Ν. 4473/1965 «περί ’Ελέγχου τής Ναυσιπλοΐας, Έπιδεωρή- 
σεως Εμπορικών Πλοίων καί άλλων τινών διατάξεων», 
έχουν έφαρμογήν καί έπί τών Λιμενοφυλάκων.

3. Ή παράγραφος 1 τοΰ άρδρου 4 τοΰ ΝΔ. 1320/1972, 
«περί καθορισμού ειδικοτήτων τών στελεχών τοΰ Λιμενικού 
Σώματος (ΛΣ), αύξήσεως τών οργανικών δέσεων καί κα
τανομής καί πληρώσεως τούτων» αντικαθίσταται ώς κά
τωδι :

1. At έργανικαί δέσεις τών ’Αξιωματικών, Ύπαξιωμα- 
τικών καί Λιμενοφυλάκων τοΰ Λιμενικού Σώματος αυξά
νονται ώς κάτωδι:

α) ’Αξιωματικών Λ.Σ. Γενικών Υπηρεσιών (ΓΥ) κατά 
τεσσαράκοντα μίαν (41), έξ ών Άντιπλοιάρχων τρεις (3). 
Πλωταρχών τέσσαρες (4), ’Υποπλοιάρχων δώδεκα (12). 
Ανθυποπλοιάρχων — Σημαιοφόρων είκοσι δύο (22).

β) ’Αξιωματικών Λ.Σ. Ειδικών Υπηρεσιών (ΕΥ) κατά 
δέκα τρεις (13), έξ ών Πλωταρχών δύο (2), Υποπλοιάρ
χων ένδεκα (11).

γ) Ύπαξιωματικών Λ.Σ. κατά έόδομήκοντα δύο (72) 
ένιαιως εις τούς ίαδμους Άρχικελευστοΰ — Επικέλευστοΰ 
— Ινελευστοΰ. Αί δέσεις αυται πληροΰνται σταδιακώς εν
τός διετίας.

δ) Λιμενοφυλάκων κατά εκατόν όγδοήκοντα (180). Αί 
■δέσεις αυται πληροΰνται σταδιακώς έ·/τός τριετίας.

Άρδρον 2.

Είδικαί διατάξεις μετεκπαιδεύσεως Άνδ υπασπιστών Λ.Σ.

«1. Ό άριδμός τών κατ’ έτος είσαγοαένων Δοκίμων εις 
τήν Σχολήν Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος, όρί- 
ζεται διά τής άποφάσεως περί προκηρύξεως διαγωνισμού 
τοΰ Υπουργείου ’Εμπορικής Ναυτιλίας έπί τή ύάσει τών α
ναγκών τοΰ Σώματος».

Άρδρον 5.

Υπολογισμός Τριακονταπενταετίας.

1. Προκειμένου περί ’Αξιωματικών τοΰ Λ.Σ. διά τόν υπο
λογισμόν τής, κατά το άρδρον 52 τοΰ Ν.Δ. 139/19G9 «περί 
ιεραρχίας, προαγωγών, αποστρατείας καί μεταδέσεως τών 
μονίμων ’Αξιωματικών τών Σωμάτων Χωροφυλακής, ’Α
στυνομίας Πόλεων. Λιμενικού καί Πυροσόεστικοϋ». 35e- 
τοΰς πραγματικής υπηρεσίας λαμδάνεται ύπ’ όύιν και προσ- 
μετράτα: ή προϋπηρεσία.

α) Ή πραγματικώς διανυδείσα εις τό Λιμενικόν Σώμα, 
τάς Ενόπλους Δυνάμεις, τά Σώματα ’Ασφαλείας καί τάς 
λοιπάς Δημοσίας Υπηρεσίας όφ’ οίανδήποτε σχέσιν έφ’ όσον 
αναγνωρίζεται ώς συντάξιμος.

ότι δεν έπιδυμοϋν τοιαύτην φοίτησιν, δύναται 
εις έπομένας έκπαιδευτικάς περιόδους έφ’ 
τούτο έγγράφως, άκολουδοΰντες μετά τήν έξοδό·/ των έκ
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