
στο σχέδιο νόμου "Μονάδα Ειδικών Αποστολών 
Λιμενικού Σώματος"

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

1. Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο συνιστάται 'Μονάδα 
Ειδικών Αποστολών Λιμενικού Σώματος", η οποία υπάγεται 
απευθείας στον Αρχηγό Λ.Σ.. Η Μονάδα εκτελεί αποστολές 
σε όλους τους χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος 
και η δράση της επεκτείνεται σε όλη την εθνική επικράτεια.

Επίσης η Μονάδα παρέχει τη συνδρομή της και εκτός χώρου 
αρμοδιότητας Λιμενικού Σώματος όταν αυτή ζητηθεί από άλλες 
αρχές.

2. Η κατά τα προηγούμενα συνιστώμενη Μονάδα έχει ως 
αποστολή την πρόληψη και καταστολή κάθε φύσεως ειδικών 
εγκλημάτων ή απειλών βίας και τρομοκρατίας, αντιμετώπισης 
κινδύνων από εκρηκτικούς μηχανισμούς, εκτελεί ειδικές απο
στολές με διαταγή του Αρχηγού Λ.Σ., υποβοηθεί το προανα- 
κριτικό έργο των Λιμενικών Αρχών και παρέχει ειδική 
εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στο προσωπικό του Λ.Σ..

3. Η Μονάδα διοικείται από ανώτερο αξιωματικό Λ.Σ.. Με 
κανονισμό του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, τον οποίο 
εισηγείται ο Αρχηγός Λ.Σ., ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες 
των θεμάτων συγκρότησης, δομής, οργάνωσης και λειτουργίας 
της Μονάδας.

4. Η στελέχωση της Μονάδας γίνεται από μόνιμο προσωπικό 
μετά από ειδική επιλογή, καθώς και από νεοκαταταοσόμενο 
προσωπικό Λ.Σ. που διαθέτει ειδικά προσόντα.

Για την εφαρμογή του νόμου σε ανάγκες προσωπικού 
συνιστώνται 200 οργανικές θέσεις.

5. Προστίθενται διατάξεις, που αναφέρονται στην τροπο
ποίηση του άρθρου 156 του ν.δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α73-10- 
73) 'Περί Κ.Δ.Ν. Δικαίου' στη διαδικασία προμήθειας 
ανταλλακτικών πλωτών, χερσαίων και εναέριων μέσων Λ.Σ., 
στο τακτικό επίδομα των τεχνικών αεροσκαφών αξιωματικών, 
υπαξιωματικών και λιμενοφυλάκων.

6. Τη σύσταση της προαναφερόμενης 'Μονάδας Ειδικών 
Αποστολών Λιμενικού Σώματος' επιβάλλουν οι εξής λόγοι:

α) Στην 53η Σύνοδο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, 
εγκρίθηκε ομόφωνα από τα Κράτη-Μέλη. για την αντιμετώπιση 
της τρομοκρατίας, σχέδιο 'πρόληψης παράνομων πράξεων κατά 
επιβατών και πλοίων'. Το Λιμενικό Σώμα, στα πλαίσια των 
αρμοδιοτήτων του, ανέλοβε την υλοποίηση των μέτρων και έτσι 
καλείται να προασπίσει τεράστια εθνικά, ναυτιλιακό, τουριστικά 
Kci οικονομικά συμφέροντα, που εξαρτώνται πλέον από επιτυχή 
ή μη εφαρμογή των ανωτέρω μέτρων προστασίας Ας σημειωθεί 
όττ σε περίπτωση εκδήλωσης τρομοκρατικής ενεργειας στρε
φόμενης κατά εγκαταστάσεων, μέσων ή προσώπων και σε 
αδυναμία αποτροπής ή αντιμετώπισης της, οι επιπτώσεις για 
τη Χώρα μας θα είναι δυσμενέστατες (π.χ. έκδοση απαγορευ
τικής ταξιδιωτικής ή εμπορικής οδηγίας, χαρακτηρισμός των 
ελληνικών λιμανιών ως ανασφαλών κλ,π.).

3) Εκτος αυτού, τα λιμανια γενικά, οι παράκτιες εγκαταστά
σεις (ναυπηγεία, διυλιστήρια αποθήκες καυσίμων) κα οι εγκα
ταστάσεις ανοικτής Βαλασσας (εξέδρες πετρελαίου) 
θεωρούνται και είνα στόχοι μεγάλης εθνικής κα στρατηγικής 
σημασίας κα η πιθανή προσβολή τους από τρομοκρατικές 
ενέργειες θα έχα τραγικά αποτελέσματα για τη Χώρα μας.

γ) Ακόμη στα πλαιαα των υποχρεώσεων της Χώρας μας που 
δημιουργούνται οπό την προωθούμενη προς κύρωση Διεθνή 
Συνθήκη της Ρώμης του 1988 ‘Περί Καταστολής Παρανόμων 
Πράξεων στρεφομένων κατά της Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας', 
γίνεται εμφανής πλέον η αναγκη της δημιουργίας ενός 
ολοκληρωμένου προληπτικού και αποτρεπτικού μηχανισμού, για 
λόγους συμβατότητας της Χώρας μας με τις ισχύουσες διεθνείς 
αντιλήψεις και ικανοποίησης των αντίστοιχων απαιτήσεων 
τήρησης των συμβατικών μας υποχρεώσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ δ) Σύμφωνα με όλα τα πιο πάνω, η παροχή προστασίας σε 
προληπτικό και κατασταλτικό επίπεδο δεν είναι δυνατή χωρίς 
την ύπαρξη του αναγκαίου και κατάλληλα εκπαιδευμένου 
προσωπικού, αλλά και τη διοικητική οργανωτική υπαγωγή του 
προσωπικού αυτου σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα. 
Είναι λοιπόν αναγκαία και επιτακτική η θεσμοθέτηση της 
συγκεκριμένης Μονάδας, καθώς και η σταδιακή ενίσχυσή της 
με μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό Λιμενικού Σώματος, ανάλο
γων προσόντων και δυνατοτήτων, που θα χρησιμοποιηθεί για 
την εκπλήρωση της ρητά περιγραφόμενης στο νομοσχέδιο, 
αποστολής.

7. Αναλυτικότερα το κατ' άρθρο περιεχόμενο του νομοσχε
δίου έχει ως εξής:

Αρθρο 1

Θεσμοθετείται η σύσταση της Μονάδας Ειδικών Αποστολών 
Λ.Σ.. η οποία υπαγόμενη απευθείας στον αρχηγό Λ.Σ., έχει 
λειτουργική και επιχειρησιακή αυτοτέλεια. Στη Μονάδα παρέ
χεται η δυνατότητα ανάληψης αποστολών στους χώρους 
αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος ολόκληρης της Εθνικής 
Επικράτειας και τούτο για να διασφαλίζεται η άμεση και χωρίς 
εμπόδια επέμβασή της, ενώ συνδράμει και άλλες αρχές όταν 
-ης ζητηθεί και εκτός τοπικής αρμοδιότητας Λ.Σ..

Αποστολή της Μονάδας είναι η πρόληψη και καταστολή των 
ειδικών εγκλημάτων ή απειλών βίας και τρομοκρατίας, η 
αντιμετώπιση των κινδύνων από εκρηκτικούς μηχανισμούς και 
βομβιστικές ενέργειες, η λήψη μέτρων ασφάλειας, ειδικά 
προστατευόμενων προσώπων και εκδηλώσεων ή δραστηριοτή
των, η ανάλογη συνδρομή προς άλλες αρχές, η υποβοήθηση 
του έργου προανακριτικών αρχών, η βοήθεια προς το κοινωνικό 
σύνολο και η παροχή εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης σε 
προσωπικό Λ.Σ. και στο προσωπικό άλλων φορέων και 
υπηρεσιών.

Το έργο της Μονάδας έχει εθνικό και κοινωνικό χαρακτήρα.

Αρθρο 2

Η Μονάδα διοικείται από ανώτερο αξιωματικό Λ.Σ.. Με 
κανονισμό εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της Μονά
δας, που εκδίδεται από τον Αρχηγό Λ.Σ. και κυρώνεται από 
τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας ρυθμίζονται όλα τα θέματα 
συγκρότησης, δομής, οργάνωσης και λειτουργίας της Μονάδας. 
Επίσης με όμοιο κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα εκπαίδευσης, 
μετεκπαίδευσης, εξετάσεις, διακριτικά και πτυχία ή αποδεικτικά 
αποφοίτων, ενω με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυ
τιλίας καθορίζεται η έδρα εγκατάστασης της Μονάδας, η 
οποσπαση ή τοποθέτηση κλιμακίων της στις κατά τοπους 
αοχες.

Ο λογος της πρόβλεψης έκδοσης κανονισμών και αποφάσεων 
αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση αναγκών της Μονάδας, τις 
οποίες επιβάλλει η φύση και η αποστολή της.

Αρθρο 3

Υπαρχον μόνιμό και νεοκαταταοσόμενο στρατιωτικό προσω
πικό Λ.Σ. στελεχώνει τη Μονάδα Η επιλογή αυτή του 
προσωπικού γίνεται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. εφ' όσον 
οι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν πτυχίο των Ειδικών Δυνάμεων του 
στρατεύματος ή αποδεικτικό ειδικότητας υποβρύχιου καταστρο- 
ψέα ή αλεξιπτωτιστή καταδρομέα ή πυροτεχνουργού είτε 
πτυχίου του σχολείου αδικών αποστολών Λ.Σ..

Οι προβλεπόμενες ειδικότητες καλύπτουν ολόκληρο το 
φάσμα των απαιτήσεων με βάση τις οποίες η Μονάδα μπορεί 
να επιτελέσα την αποστολή της.

Άρθρο 4

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου συνιστώνται διακόσιες 
(200) οργανικές θέσας στρατιωτικού προσωπικού Λιμενικού
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Σώματος. Αναλυτικότερα η κατανομή των ανωτέρω οργανικών 
θέσεων γίνεται ως εξής: 

α) Πλοιάρχου Λ.Σ. θέση μία (1) 
β) Αντιπλοιάρχου Λ.Σ. θέση μία (1) 
γ) Πλωτάρχη Λ.Σ. θέσεις δύο (2) 
δ) Υποπλοιάρχου Λ.Σ. θέσεις τρεις (3) 
ε) Σημαιοφόρων-Ανθυποπλοιάρχων Λ.Σ. θέσεις τρεις (3) 
στ) Υπαξιωματικών Λ.Σ. πενήντα (50) 
ζ) Λιμενοφυλάκων (140)
Η πλήρωση των θέσεων θα γίνει τμηματικά.

Αρθρο 5

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επεκτείνεται και στο Λιμενικό 
Σώμα η διάταξη του άρθρου 14 του ν. 2366/1953 (ΦΕΚ 63 Α ) 
'Περί καταργήσεως φορολογικών απαλλαγών και εξαιρέσεων', 
που προβλέπει την απαλλαγή φόρων υπέρ των Ενόπλων 
Δυνάμεων.

Αρθρο 6

Με τη διάταξη αυτή ρυθμίζεται η συμμετοχή του τεχνικού 
προσωπικού στις πτήσεις των αεροσκαφών του Λιμενικού 
Σώματος στις περιπτώσεις που απαιτείται η παρουσία τους στο 
αεροσκάφος και επεκτείνονται και εφαρμέιζονται οι διατάξεις 
περί πτητικής ενέργειας και πτητικού επιδόματος που ισχύουν 
κάθε φορά και αφορούν το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αρθρο 7

Με τη ρύθμιση αυτήν επιδιώκεται η ταχεία και απρόσκοπη 
προμήθεια και συντήρηση των συγκεκριμένων υλικών και 
εφοδίων, που μνημονεύονται σ' αυτήν και προορίζονται να 
καλύπτουν τις ανάγκες του Λιεμνικού Σώματος, εφαρμοζομένων 
αναλογικά και για το Λιμενικό Σώμα των διατάξεων των άρθρων 
3 και 11 του ν. 1797/1988. που ισχύει για τις προμήθειες του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 1990 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ιωάννης Παλοιοκρασσός Αριστοτέλης Α. Παυλίδης

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Αθανάσιος Ξαρχάς

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 536

Περί χορηγήσεως απαλλαγής δασμών καυσίμων και 
λιπαντικών εις το Λιμενικόν Σώμα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασί- 
σαμεν κα διατάσσομεν:

Άρθρον μόνον.

Η υπέρ των Ενόπλων Δυνάμεων προβλεπομένη απαλλαγή 
περί ης το άρθρον 14 του Ν. 2366/1953 'περί καταργήσεως 
φορολογικών απαλλαγών και εξαιρέσεων" από των δασμών 
κ,λα, ως προς τα καύσιμα και λιπαντικά ισχύει και δια το 
Λιμενικόν Σώμα μόνον ως προς το καύσιμα και λιπαντικά άτινα 
προμηθεύεται προς χρησιν των καταδιωκτικών πλωτών και 
χερσαίων μέσων αυτού.

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοοιευσεώς του 
εις την Εφημερίδα της Κυβερνήοεως

Εν Αθήναις τη 5ΓΣεπτεμβριου 1968

Εν Ονόματι του Βασιλέως 
Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΙΤΑΚΗΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α' Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β'
ΣΤΥΛ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΔΗΜ ΠΑΤΙΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ν. ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ, ΙΩΑΝ. ΡΟΔΙΝΟΣ-ΟΡΛΑΝΔΟΣ, ΗΛ. ΚΥΡΙΑ- 

ΚΟΠΟΥΛΟΣ. ΠΑΝΑΓ. ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ. ΘΕΟΦ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑ
ΝΤΙΝΟΥ, ΑΔΑΜ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, .ΕΠΑΜ. ΤΣΕΛΛΟΣ, 
ΚΩΝΣΤ. ΚΥΠΡΑΙΟΣ, ΣΠ. ΛΙΖΛΡΔΟΣ. ΛΟΥΚ. ΠΑΤΡΑΣ, ΙΩΑΝ. 
ΧΟΛΕΒΑΣ, ΑΠΟΣΤ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, ΚΩΝΣΤ. ΒΟΒΟΛΙΝΗΣ, ΙΟΥΛ. 
Μ. ΕΥΛΑΜΠΙΟΣ, ΝΙΚ. ΣΙΩΡΗΣ, Γ. ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΟΣ, Γ. ΤΣΙ- 
ΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛ. ΔΗΜΗΤΡΑΣ.

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους οφαγίς. 
Εν Αθήναις τη 9 Σεπτεμβρίου 1968.

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΗΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συνεδρίαση αριθμός 17 της 31 Ιανουάριου 1991, ώρα 6 00 
μ μ·

Συνεδρίασε το τμήμα Γ της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής 
Επιτροπής και παρευρέθηκαν οι Γ. Βολτής, Επίτιμος Αντιπρόε
δρος του Αρείου Πάγου, Π. Χριστόφορος, σύμβουλος επικρά
τειας, Α. Κομισόπουλος, νομικός σύμβουλος του Κράτους, Ν. 
Σακελλαρίου, πάρεδρος ΣτΕ (εισηγητης), X. Κότσιφας, εφέτης 
Δ.Δ., Κ. Χιώλος, δικηγόρος και Γ. Μαγουλάς, επίκουρος 
καθηγητής πανεπιστημίου και επεξεργάστηκε σχέδιο νόμου του 
Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας με τίτλο 'Μονόδα Ειδικών 
Αποστολών Λιμενικού Σώματος (ΜΕΛ/ΛΣ)'.

Κλήθηκαν αλλά δεν παρευρέθηκαν οι Ν. Παπαθανασίου, 
αρεοπαγίτης και I. Σπυριδάκης, καθηγητής πανεπιστημίου, λόγω 
κωλύματος.

Γραμματέας ο Σ. Κοτσιώνης.
Παρευρέθηκαν οι εκπρόσωποι του Υπουργού Ν. -Χασιώτης, 

Β. Χατζηνικολής. Μ. Μπαλαφούτης, Ν. Περγάμαλης, I. Μπα- 
μπούσης, Μ. Μαλέρμπας και Δ. Ζαμπίκος.

Η Επιτροπή συζήτησε το περιεχόμενο του νομοσχεδίου και 
διατύπωσε τις εξής παρατηρήσεις:

Α. Γ ενικές παρατηρήσεις
1. Όπου μνημονεύονται αριθμοί νόμων να παρατίθεται σε 

παρένθεση, κατά την πρώτη μνεία, το τεύχος και ο αριθμός 
του φύλλου της Ερ. Κυβ. λχ ν. 1916/1990 (A. 187).

2. Γίνεται μεγάλη χρηση κεφαλαίων γρσμμάτων στο κείμενο 
(λχ. άρθρα 1 παρ. 253 και 3δ. ε και στ. 2.3.4 και 6).

3. Όπου αναφέρονται οι συντομογραφίες Υ.Ε.Ν.. Λ.Σ. να 
γραφεί πλήρης η ονομασία.

4. Όπου σημειούται παύλα, μεταξύ λέξεων, στο κείμενο του 
νομοσχεδίου, να απαλειρθεί και να τεθεί, αν χρειάζεται, κόμμα.

Β. Ειδικές παρατηρήσεις
1. Ο τίτλος του νομοσχεδίου να διατυπωθεί ως έξης: 
'Μονάδα Ειδικών Αποστολών Λιμενικού Σώματος (ΜΞΑ/ΛΣ)

και άλλες διατάξεις περί αυτού".
2. Στο άρθρο 1:'
α) Ο τίτλος του άρθρου 1 να διατυπωθεί ως εξής: 

"Σύσταση-Αρμοδιοτητες"
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β) Στην παρ. 1, πρώτο στίχο, να απαλειφθεί η παύλα μεταξύ 
των λέξεων: ‘Αποστολών-Λιμενικου'.

γ) Στην παρ. 2, περ. α. πρώτο στίχο, αντί της λέξης: 
‘δικαιοδοσίας·, να τεθεί η λέξη: ‘αρμοδιότητας· και στον τρίτο 
στίχο να απαλειφθεί η λέξη: Εθνική’.

δ) Στην παρ. 2, η περ. β. να διατυπωθεί ως εξής: ‘Εκτός 
των χώρων αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος, κατόπιν 
ειδικών διαταγών και όταν αυτό ζητηθεί από άλλες κρατικές 
υπηρεσίες ή αρχές'.

ε) Στην παρ. 3. πρώτο στίχο, αντί της λέξης: ‘Αποστολή·, 
να τεθεί η λέξη: "Αρμοδιότητα'.

στ) Στην παρ. 3 η περ. γ να διατυπωθεί ως εξής: "Η 
συμμετοχή σε μέτρα ασφαλείας εκδηλώσεων ή δραστηριοτήτων 
και προστατευόμενων προσώπων'.

ζ) Στην παρ. 3, περ. δ, στους στίχους 5 και 6. η φράση: 
‘καθώς ...υποθέσεων·, να διατυπωθεί ως εξής: ‘καθώς και με 
τη φύλαξη των στοιχείων των ερευνώμενων υποθέσεων ή του 
περιβάλλοντος χώρου-.

η) Στην παρ. 3 η περ. στ να διατυπωθεί ως εξής: Ή παροχή 
κάθε δυνατής βοήθειας στις ένοπλες δυνάμεις, στα οώματα 
ασφαλείας, στις κρατικές υπηρεσίες και στα πλαίσια των λοιπών 
αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Σώματος επ' ωφελεία του κοινω
νικού συνόλου, μετά από ειδικές διαταγές του Αρχηγού 
Λιμενικού Σώματος'.

θ) Στην παρ. 3, περ. ζ. ο πρώτος στίχος να διατυπωθεί ως 
εξής: ‘Η παροχή ειδικής εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης, στο" 
και στον τρίτο στίχο να απαλειφθεί η παύλα μετά τη λέξη: 
‘Αποστολών·.

3. Στο άρθρο 2:
α) Ο τίτλος του άρθρου να διατυπωθεί ως εξής: ‘Οργάνωση 

και λειτουργία'.
β) Στην nop. 1, δεύτερο στίχο αντί: ‘Αξιωματικό Λ.Σ', να 

τεθεί: ‘αξιωματικό αυτου".
γ) Το περιεχόμενο της παρ. 1 από τον τρίτο στίχο να 

αποτελέσει περιεχόμενο νέας παραγράφου με αριθμό 2. να 
γίνει νέα αρίθμηση παραγράφων στο άρθρο κοι να διατυπωθεί 
ως εξής:

"2. Με κανονισμό εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της 
Μονάδας, που καταρτίζεται από τον Αρχηγό Λιμενικού Σώματος 
και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, 
ρυθμίζονται τα εξής θέματα:

α) Η διάρθρωση της Μονάδας και η σύνθεση του προσωπικού 
της.

β) Οι επιμέρους ειδικότητες και τα αντίστοιχα κοθήκοντα του 
προσωπικού.

γ) Ο τρόπος ειδικής εκποιδευσης-μετεκπαιδευσης και συντή- 
ρησης του προσωπικού.

δ) Η εκτέλεση της υπηρεσίας του και οι συναφείς υποχρεώ
σεις του.

ε) Τα χρησιμοποιούμενα μέοα και ο ειδικός εξοπλισμός του.
και στ) Κάθε ολλη λεπτομέρεια σχετικά με την οργάνωση, 

τη λειτουργία της Μονάδάς και την εκπλήρωσή της αποστολής 
της’.

δ) Στην παρ. 2 (του σχεδίου) δεύτερο στίχο μετά τη λέξη: 
‘ρυθμίζονται· να προστεθούν οι λέξας: ‘τα εξής θέμστα:*. η 
περ. α να διατυπωθεί ως εξής: Ίο είδος, το περιεχόμενο και 
η διάρκεια της παρεχόμενης εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης', 
στην περ. β μετά τη λέξη: ‘κατά- να προστεθεί το άρθρο: ‘τα" 
και στην περ. στ πρώτο στίχο μετά τη λέξη: ‘αναφερόμενη’ να 
προστεθούν οι λέξεις: 'στην οργάνωση και' και να απαλειφθεί 
το άρθρο: ‘στη’, ε) Η παρ. 3 (του σχεδίου) να διατυπωθεί ως 
εξής: ‘Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, μετά 
από πρόταση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος καθορίζεται η 
έδρα της Μονάδας. Με όμοιες αποφάσεις είναι δυνατή η 
διάθεση κλιμακίων της μονάδας στις κατά τοπους λιμενικές 
αρχές·.

4. Στο άρθρο 3:
α) Ο τίτλος του άρθρου να διατυπωθεί ως εξής: 
‘Στελέχωση-Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού' 
β) Στην παρ. 1, οι πέντε πρώτοι στίχοι, να διατυπωθούν ως 

εξής:
Ή Μονάδα Ειδικών Αποστολών Λιμενικού Σώματος στελε

χώνεται με μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό του Λιμενικού 
Σώματος ως εξής:

α) Από το μόνιμο εν ενεργεία προσωπικό, το οποίο με 
απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος και ύστερα από ειδική 
επιλογή, εντάσσεται στη Μονάδα, εφόσον επιθυμεί και διαθέτει 
πτυχίο του Σχολείου Ειδικών'.

γ) Στην παρ. 1 περ. β στην αρχή του πρώτου στίχου αντί 
του ‘Από' να τεθεί: ‘Επίσης με" και στον τελευταίο στίχο η 
φράση: ‘εντάσσεται... Μονάδα' να διατυπωθεί: ‘εντάσσεται στη 
Μονάδα'.

δ) Στην παρ. 2 τέταρτο στίχο να απαλειφθεί η λέξη: 
‘ουσιαστικά·.

ε) Η παρ. 3 από τον τέταρτο στίχο και μετά να διατυπωθεί 
ως εξής: ‘κινδύνου ή επιχειρήσεων, που προβλέπεται για το 
προσωπικό αντίστοιχων βαθμών και ειδικοτήτων των ενόπλων 
δυνάμεων ή της Ελληνικής Αστυνομίας υπό τις αυτές προϋ
ποθέσεις".

στ) Στην παρ. 4, τέταρτο στίχο, να προστεθεί, εκτός 
κομμάτων, προ της λέξης: ‘δημοσιευόμενη" η φράση: ‘μετά από 
πρόταση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος", 

ζ) Στην παρ. 5, δεύτερο στίχο να απαλειφθεί η λέξη: 'λοιπές'.
5. Στο άρθρο 4:
α) Να προστεθεί ως τίτλος του άρθρου: 'Σύσταση οργανικών 

θέσεων’.
β) Στην παρ. 1 οι δύο πρώτοι στίχοι να διατυπωθούν ως 

εξής: Τια την εφαρμογή του παρόντος νόμου συνιστώνται 
διακόσιες (200) νέες οργανικές θέσεις στρατιωτικού προσωπι
κού του Λιμενικού Σώματος, οι οποίες κατανέμονται ως εξής Λ 

γ) Η παρ. 2 να διατυπωθεί ως εξής: Όι θέσεις της 
προηγούμενης παραγράφου θα πληρωθούν τμηματικά και κατά 
ίσο ποσοστό, εντός τεσσάρων ετών, με αποφάσεις του 
Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας'.

6. Στο άρθρο 5 να προεπεθεί ως τίτλος: ‘Απαλλαγές από 
φόρους".

7. Στο άρθρο 6 να προστεθεί ως τίτλος: ‘Πτητική ενέργεια 
ειδικοτήτων-.

8 Στο άρθρο 7:
α) Να προστεθεί ως τίτλος του άρθρου: ‘Προμήθειες kci 

επισκευες-.
β) Στην παρ. 2. δεύτερο στίχο, να προστεθεί μετά τη λέξη 

‘προμήθειες’ να προεπεθεί: ‘η επισκευές-.
γ) Η τελευταία διάταξη για την έναρξη ισχύος του νόμου να 

αποτελέσετ το περιεχόμενο νέου άρθρου με οριθμο 8 και την 
εξής διατύπωση:

"Άρθρο 8 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως".

9. Στην υπογραφή του νομοσχεδίου οι υπουργοί να τοπο
θετηθούν με την καθιερωμένη σειρά.

Αθήνα. 31 Icvouapiou 1991

Ο Πρόεδρός Ο Γραμμοτέος

Γ. ΒΟΛΤΗΣ Σ. ΚΟΤΣΙΩΝΗΣ


