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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 2415.9/80227 /2017
Κύρωση του 81/2017 κανονισμού “Στολές, διακριτικά, διαμνημονεύσεις, παράσημα και μετάλλια του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής”.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περίπτωσης δ της παραγράφου 2 του άρθρου
126 του ν. 3079/2002 “Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού
Λ.Σ.” (Α΄ 311), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3
του άρθρου 41 του νόμου 4029/2011 (Α΄ 245) και ισχύει.
β) Του άρθρου 4 του ν. 4150/2013 “Ανασυγκρότηση
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις” (Α΄ 102).
γ) Του ν. 48/1975 “Περί της Εθνικής Σημαίας της Ελλάδος, του Εμβλήματος της Ελληνικής Δημοκρατίας, του
όρκου των αναλαμβανόντων δημοσίαν εν γένει υπηρεσίαν, του τύπου των σφραγίδων των Δημοσίων Αρχών
και των εγγράφων τούτων.” (Α΄ 108).
δ) Του ν. 106/1975 “Περί των Ταγμάτων Αριστείας.”
(Α΄ 171).
ε) Του ν.δ. 376/1974 “Περί των Στρατιωτικών Μεταλλίων.” (Α΄ 98).
στ) Του ν.δ. της 13ης Μαΐου του 1926 “Περί ιδρύσεως
και ετέρου Τάγματος Τιμής υπό το όνομα ΄Τάγμα του
Φοίνικος'” (Α΄ 180).
ζ) Των άρθρων 25 και 51 του π.δ. 81/2012 “Ιεραρχία,
προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού ΣώματοςΕλληνικής Ακτοφυλακής.” (Α΄ 139).
η) Του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 “Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
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σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού” (Α΄ 114).
θ) Του π.δ. 125/2016 “Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών” (Α΄ 210).
ι) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 “Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα” (Α΄ 98).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της υπουργικής
απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται ο υπ΄ αριθ. “81/2017” Κανονισμός “Στολές,
διακριτικά, διαμνημονεύσεις, παράσημα και μετάλλια
του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής
Ακτοφυλακής”, ο οποίος εξεδόθη από τον Αρχηγό Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
“Στολές, διακριτικά, διαμνημονεύσεις, παράσημα
και μετάλλια του προσωπικού του Λιμενικού
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής”
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Στολές του προσωπικού του Λιμενικού ΣώματοςΕλληνικής Ακτοφυλακής
Άρθρο 1
Ορισμός
1. Η στρατιωτική στολή είναι ομοιόμορφο και τυποποιημένο ένδυμα, το οποίο φέρεται από το προσωπικό
του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (εφεξής Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.), κατά την άσκηση των καθηκόντων
του και φέρει τα διακριτικά γνωρίσματα της κατηγορίας
όπου υπάγεται, ή της ειδικότητας την οποία φέρει, του
αξιώματος και της θέσης του στην ιεραρχία, καθώς και
της αποστολής που του έχει ανατεθεί. Η στρατιωτική
στολή είναι ένδυμα το οποίο δηλώνει δημόσιο αξίωμα,
καθώς ο φέρων αυτή, ασκεί τη δημόσια εξουσία που του
έχει ανατεθεί από την Πολιτεία, άνευ άλλης διατύπωσης.
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2. Η στρατιωτική στολή διαφοροποιείται ανάλογα με
τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του έργου του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
(ασφάλεια, απόκρυψη, προστασία από περιβαλλοντικούς παράγοντες, επισημότητα κ.λπ.). Οι διαφοροποιήσεις αυτές ονομάζονται τύποι.
3. Οι στολές του προσωπικού του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. διακρίνονται σε βασικές και επιπρόσθετες. Οι επιπρόσθετες
στολές φέρονται από το προσωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., το
οποίο υπηρετεί σε συγκεκριμένες θέσεις, οι οποίες λόγω
της ιδιαιτερότητας της αποστολής τους και της φύσης
του έργου τους, απαιτούν τη χρήση στολής με ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά.
4. Το προσωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. φέρει με τις στολές,
ατομικά μέσα ασφάλειας και προστασίας της υγείας, με
σκοπό την αποτροπή των επαγγελματικών κινδύνων,
κατά την άσκηση της ειδικής εργασίας του, τα οποία
καθορίζονται ειδικότερα, με προεδρικό διάταγμα το
οποίο εκδίδεται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από γνώμη
του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας,
σύμφωνα με το άρθρο 73 του νόμου 3850/2010 (Α΄ 84).
5. Το προσωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο φέρει υπηρεσιακό οπλισμό (όπλα, μαχαίρια, φυσίγγια, αστυνομικοί
ράβδοι κ.λπ.), κατά την άσκηση της ειδικής εργασίας του,
φέρει θήκες όπλων, τελαμώνες ή κολεούς, σύμφωνα με
όσα προβλέπονται ειδικότερα, στον εκάστοτε ισχύοντα
Κανονισμό οπλοφορίας και χρήσης πυροβόλων όπλων
από το προσωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας, ο οποίος εκδίδεται από τον Αρχηγό
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με την
περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 126 του
νόμου 3079/2002.
Άρθρο 2
Περιβολή στολής
1. Η περιβολή στολής, κατά την εκτέλεση υπηρεσίας,
αποτελεί ειδική υποχρέωση του εν ενεργεία προσωπικού του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία προβλέπεται στο άρθρο
51 του π.δ. 81/2012. Οι μαθητές των παραγωγικών σχολών του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., υποχρεούνται να φέρουν στολές,
κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού.
Οι εν αποστρατεία Ανώτατοι Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
για τους οποίους προβλέπονται τιμητικές διακρίσεις,
επιτρέπεται να φέρουν στολές, στις περιπτώσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 1 του π.δ. 147/2014 (Α΄ 238),
όπως κάθε φορά ισχύει, με το οποίο ρυθμίζονται τα προνόμια των εν αποστρατεία Ανωτάτων Αξιωματικών των
Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι διατηρούν τον επίτιμο τίτλο τους και το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως και στους
αντίστοιχους Αξιωματικούς του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα
με την παράγραφο 2 του άρθρου 39 του π.δ. 81/2012.
2. Κατ΄ εξαίρεση, το προσωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.,
δεν φέρει στολή και φέρει πολιτική ενδυμασία, κατά
την εκτέλεση υπηρεσίας, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Υπηρετεί σε Υπηρεσίες ασφαλείας, ή στην Υπηρεσία
Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και
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Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται
στην παράγραφο 2 του άρθρου 51 του π.δ. 81/2012,
όπως ισχύει.
β) Τελεί στις καταστάσεις της αυτεπάγγελτης διαθεσιμότητας, ή της αργίας με πρόσκαιρη παύση, ή της αργίας
με προσωρινή απόλυση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται
αντιστοίχως, στα άρθρα 7, 15 και 16 του π.δ. 37/2012 (Α΄
75), όπως ισχύουν.
γ) Τελεί στην κατάσταση της μόνιμης διαθεσιμότητας,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 1 του π.δ. 27/
2014 (Α΄ 46), όπως ισχύει.
δ) Τελεί σε υπηρεσία γραφείου λόγω πάθησης, εξαιτίας της οποίας απαιτείται να φέρει εμφανείς ορθώσεις
(κηδεμόνες, νάρθηκες, ορθοπεδικές ζώνες, ορθοπεδικά
υποδήματα), ή προθέσεις άκρων, ή τελεί σε υπηρεσία
γραφείου λόγω πάθησης από σακχαρώδη διαβήτη και
απαιτείται να φέρει θεραπευτικά διαβητικά υποδήματα.
Το εν ενεργεία προσωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., επιτρέπεται να φέρει πολιτική περιβολή, κατά την προσέλευση
στην Υπηρεσία του και κατά την αποχώρησή του από
αυτή. Οι μαθητές των παραγωγικών σχολών του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., φέρουν στολές, κατά την είσοδο τους στις οικείες σχολές και κατά την έξοδό τους από αυτές, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 7 του παρόντος
Κανονισμού.
3. Η στολή φέρεται εκτός της επικράτειας, μόνο από το
προσωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο έχει υπηρεσιακά,
τοποθετηθεί ή αποσταλεί στην αλλοδαπή και ιδίως από
το προσωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο έχει μετατεθεί ή αποσπασθεί σε έδρες ναυτιλιακών ακολούθων, ή
ευρίσκεται σε επίσημη αποστολή, ή εκπαιδεύεται σε
στρατιωτικές σχολές. Το προσωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.,
το οποίο τοποθετείται ή αποστέλλεται στην αλλοδαπή,
συμμορφώνεται με τα ήθη και τις οδηγίες των τοπικών
αρχών, για τη χρήση της στολής.
Άρθρο 3
Υποχρεώσεις εμφάνισης και συμπεριφοράς
του προσωπικού του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
1. Το προσωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., υποχρεούται να
φέρει τη στολή και τα διακριτικά σήματα, τα οποία αντιστοιχούν στον βαθμό, στη θέση του ή στον τίτλο του,
καθώς και τα διάσημα των μεταλλίων που του έχουν
απονεμηθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό.
2. Το προσωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., υποχρεούται να
μην εκδηλώνει καταφρόνηση δημόσια, με λόγο, ή με
έργο, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, για την ελληνική
σημαία και τα διακριτικά σημεία του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., όπως
αυτά εξειδικεύονται στον παρόντα Κανονισμό, σε διακριτικά σήματα, εμβλήματα και σύμβολα.
3. Το προσωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο φέρει
στολή, υποχρεούται να εκδηλώνει σεβασμό, με την απόδοση και ανταπόδοση στρατιωτικού χαιρετισμού και
χαιρετισμού με χειραψία. Οι διατάξεις των άρθρων 1411,
1412 και 1414 του π.δ. 210/1993 (Α΄ 89), με τις οποίες
καθορίζονται οι περιπτώσεις και ο τρόπος απόδοσης
και ανταπόδοσης του στρατιωτικού χαιρετισμού και του
χαιρετισμού χειραψίας, του ενστόλου προσωπικού του
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Πολεμικού Ναυτικού, εφαρμόζονται αναλόγως και στους
Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες, όταν αυτοί φέρουν στολή,
κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας. Στις περιπτώσεις που
κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας, επιτρέπεται να φέρεται πολιτική ενδυμασία από το προσωπικό του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., εφαρμόζονται αναλόγως, οι διατάξεις του άρθρου 1413 του π.δ. 210/1993, με τις οποίες καθορίζεται
ο χαιρετισμός του προσωπικού του Πολεμικού Ναυτικού
με πολιτική ενδυμασία. Οι διατάξεις του άρθρου 1415
του π.δ. 210/1993, με τις οποίες καθορίζονται οι περιπτώσεις απόδοσης και ανταπόδοσης του στρατιωτικού
χαιρετισμού των μαθητών των στρατιωτικών σχολών του
Πολεμικού Ναυτικού, εφαρμόζονται αναλόγως και στους
μαθητές των παραγωγικών σχολών του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
4. Το προσωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο φέρει
στολή, υποχρεούται να εκδηλώνει σεβασμό, κατά την
παρακολούθηση τελετών. Οι διατάξεις του άρθρου 1416
του π.δ. 210/1993, με τις οποίες καθορίζεται ο τρόπος παρακολούθησης των τελετών, από το ένστολο προσωπικό
του Πολεμικού Ναυτικού, εφαρμόζονται αναλόγως και
στους Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς
του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες.
5. Το προσωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., υποχρεούται να
φέρει καθαρή στολή, στιλβωμένα υποδήματα και πηλήκιο σε καλή κατάσταση. Το άρρεν προσωπικό του
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., κατά την περιβολή της στολής, δεν επιτρέπεται να φέρει γένια και η κόμη του, πρέπει να είναι
επιμελημένη και να μην προεξέχει από το πηλήκιο. Κατ'
εξαίρεση, το άρρεν προσωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., κατά
την περιβολή της στολής, επιτρέπεται να φέρει επιμελημένο μύστακα.
6. Το προσωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., δεν επιτρέπεται
να φέρει δερματοστιξία (τατουάζ), ή οπές από διάτρηση σώματος (piercing), εφόσον αυτές είναι εξωτερικά
εμφανείς, κατά την περιβολή της στολής. Σε κάθε περίπτωση, το προσωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., δεν επιτρέπεται
να φέρει δερματοστιξία με απεικονίσεις, οι οποίες εκ
του περιεχομένου τους, αίρουν την ουδετερότητα του, η
οποία επιβάλλεται από το Σύνταγμα, ή προκαλούν κατά
τέτοιο τρόπο, ο οποίος δεν συνάδει με την ιδιότητα και
τα καθήκοντά του, ή περιλαμβάνουν μηνύματα διακρίσεων, μίσους ή βίας κατά προσώπου, ή ομάδας προσώπων, που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα,
τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική ή
εθνοτική καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό,
την ταυτότητα φύλου ή την αναπηρία.
Άρθρο 4
Βασικές στολές του προσωπικού
του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
1. Οι βασικές στολές των Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., είναι όμοιες
με τις βασικές στολές των Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών
και Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίες
προβλέπονται στον Διακλαδικό Κανονισμό Στολών του
στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, ο
οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 18/2015
(Α΄ 14) και στον Κανονισμό Στολών του Πολεμικού
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Ναυτικού, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
π.δ. 241/2000 (Α΄ 205), όπως αυτός εξακολουθεί να
ισχύει, κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις
του Διακλαδικού Κανονισμού Στολών του στρατιωτικού
προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με την
περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου τρίτου του
π.δ. 18/2015. Οι Ανθυπασπιστές και οι Υπαξιωματικοί του
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., φέρουν τις βασικές στολές των Αξιωματικών του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με όσα προβλέπονται
στο άρθρο 12 του Διακλαδικού Κανονισμού Στολών του
στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι
Λιμενοφύλακες φέρουν ομοίως, τις βασικές στολές του
προηγούμενου εδαφίου.
2. Ειδικότερα, η αρίθμηση και η ονομασία των βασικών
στολών των Αξιωματικών του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα
με το άρθρο 2 του Διακλαδικού Κανονισμού Στολών του
στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, έχει
ως ακολούθως:
α) Στολή υπ΄ αριθ. 2 (χειμερινή - θερινή), Στολή Τελετών.
β) Στολή υπ΄ αριθ. 3 (χειμερινή - θερινή), Στολή Τελετών.
γ) Στολή υπ΄ αριθ. 4 (χειμερινή - θερινή), Στολή Εσπερίδων.
δ) Στολή υπ΄ αριθ. 5 (χειμερινή - θερινή), Δεύτερη Στολή Εσπερίδων.
ε) Στολή υπ΄ αριθ. 6 (χειμερινή - θερινή), Στολή Δεξιώσεων.
στ) Στολή υπ΄ αριθ. 7 (χειμερινή - θερινή), Στολή Παρατάξεων-Παρελάσεων.
ζ) Στολή υπ΄ αριθ. 8 (χειμερινή - θερινή), Στολή Περιπάτου και Υπηρεσίας.
η) Στολή υπ΄ αριθ. 8α (χειμερινή - θερινή), Στολή Υπηρεσίας (φέρεται χωρίς χιτώνιο).
θ) Στολή υπ΄ αριθ. 8β (χειμερινή), Στολή Υπηρεσίας
(τύπου battle-dress).
ι) Στολή υπ΄ αριθ. 8γ (θερινή), Στολή Περιπάτου και
Υπηρεσίας (Αφρικανικού τύπου).
ια) Στολή υπ΄ αριθ. 8δ (χειμερινή - θερινή), Στολή Υπηρεσίας (φέρεται με επενδύτη).
ιβ) Στολή υπ΄ αριθ. 8ε (χειμερινή - θερινή), Στολή Υπηρεσίας (φέρεται με πλεκτή μάλλινη μπλούζα).
Η αντιστοιχία των βασικών στολών των Αξιωματικών
του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. με τις πολιτικές ενδυμασίες, είναι εκείνη
η οποία προβλέπεται στο άρθρο 25 του Διακλαδικού
Κανονισμού Στολών του στρατιωτικού προσωπικού των
Ενόπλων Δυνάμεων.
3. Οι βασικές στολές του προσωπικού του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., διακρίνονται σε κύριες, παρεπόμενες και προαιρετικές, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 3
του Διακλαδικού Κανονισμού στολών του στρατιωτικού
προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, ως ακολούθως:
α) Κύριες βασικές στολές:
αα) Στολή υπ΄ αριθ. 2 (χειμερινή), Στολή Τελετών.
ββ) Στολή υπ΄ αριθ. 8 (χειμερινή - θερινή), Στολή Περιπάτου και Υπηρεσίας.
γγ) Στολή υπ΄ αριθ. 8α (θερινή), Στολή Υπηρεσίας.
δδ) Στολή υπ΄ αριθ. 8β (χειμερινή), Στολή Υπηρεσίας.
εε) Στολή υπ΄ αριθ. 8γ (θερινή), Στολή Περιπάτου και
Υπηρεσίας.
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β) Παρεπόμενες βασικές στολές:
αα) Στολή υπ΄ αριθ. 3 (χειμερινή - θερινή), Στολή Τελετών.
ββ) Στολή υπ΄ αριθ. 6 (χειμερινή), Στολή Δεξιώσεων.
γγ) Στολή υπ΄ αριθ. 7 (χειμερινή - θερινή), Στολή Παρατάξεων - Παρελάσεων.
δδ) Στολή υπ΄ αριθ. 8α (χειμερινή), Στολή Υπηρεσίας.
εε) Στολή υπ΄ αριθ. 8δ (χειμερινή - θερινή), Στολή Υπηρεσίας.
στστ) Στολή υπ΄ αριθ. 8ε (χειμερινή - θερινή), Στολή
Υπηρεσίας.
γ) Προαιρετικές βασικές στολές:
αα) Στολή υπ΄ αριθ. 2 (θερινή), Στολή Τελετών.
ββ) Στολή υπ΄ αριθ. 4 (χειμερινή - θερινή), Στολή Εσπερίδων.
γγ) Στολή υπ΄ αριθ. 5 (χειμερινή - θερινή), Δεύτερη
Στολή Εσπερίδων.
δδ) Στολή υπ΄ αριθ. 6 (θερινή), Στολή Δεξιώσεων.
4. Οι γυναίκες Αξιωματικοί του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., φέρουν
περισκελίδα και υποδήματα τύπου σκαρπίνι, με όλες τις
στολές με τις οποίες φέρεται ξίφος.
5. Ο ζωστήρας ανάρτησης του ξίφους, με τις κεφαλές
λεόντων, απονέμεται με τον αορτήρα και τον σπαθιστήρα, κατά τη τελετή της ορκωμοσίας των Αξιωματικών
του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και της επίδοσης σε αυτούς των ξιφών.
6. Τα αμφιμασχάλια των βασικών στολών του παρόντος άρθρου, φέρονται ως ακολούθως:
α) Τα αμφιμασχάλια χρυσού χρώματος, φέρονται από
ανώτερους ή ανώτατους Αξιωματικούς, προερχομένους
από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ή
ειδικότητας Τεχνικού, Οικονομικού και Νομικού, οι οποίοι
υπηρετούν στις θέσεις των Υπαρχηγών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.,
των Διευθυντών Κλάδων του Αρχηγείου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.,
του Διευθυντή του Επιτελικού Γραφείου του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Διευθυντή του
Επιτελικού Γραφείου του Αρχηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., του Διευθυντή της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., του
Διευθυντή της Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Μέσων, του
Διευθυντή της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας, του
Επόπτη του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης, των
βοηθών των προϊσταμένων Περιφερειακών Διοικήσεων,
των προϊσταμένων των εδρών ναυτιλιακών ακολούθων
και του Υπολιμενάρχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιώς.
β) Τα αμφιμασχάλια λευκού χρώματος, φέρονται από
Αξιωματικούς Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι υπηρετούν ως
Υπασπιστές του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής και του Αρχηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
Άρθρο 5
Βασική στολή εργασίας - επιχειρήσεων
1. Το προσωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. φέρει εκτός από
τις βασικές στολές του άρθρου 4, και τη βασική στολή
εργασίας - επιχειρήσεων, με την ακόλουθη σύνθεση:
α) Πηλήκιο τύπου τζόκεϊ.
β) Υποδύτης.
γ) Περισκελίδα.
δ) Πλεκτή μάλλινη μπλούζα (πουλόβερ).
ε) Επενδύτης.
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στ) Δερμάτινες αντιολισθητικές αρβύλες, μαύρου
χρώματος.
ζ) Ποδεία, μαύρου χρώματος.
η) Ζωστήρας.
2. Το πηλήκιο τύπου τζόκεϊ, κατασκευάζεται από ύφασμα με συνθετικές ίνες, φέρει χρώμα βαθύ κυανό και η
μετωπίδα φέρει ύψος εννέα 9 εκατοστά. Στο οπίσθιο
μέρος, φέρει μικρή πλαστική ταινία για τη ρύθμισή της
επιθυμητής εφαρμογής. Στις πλευρές και στο οπίσθιο
μέρος, φέρει τέσσερις συνολικά οπές αερισμού. Το γείσο
φέρει μήκος 8 εκατοστά και αποτελείται από εύκαμπτο
υλικό, επενδεδυμένο με όμοιο ύφασμα με εκείνο του
πηληκίου. Στα πλωτά μέσα του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., επιτρέπεται
να φέρεται εναλλακτικά, μάλλινος ναυτικός σκούφος,
μετά από διαταγή του προϊσταμένου του πλωτού μέσου.
3. Ο υποδύτης κατασκευάζεται από βαμβακερό ύφασμα ειδικής πλέξης τύπου “ripstop” και φέρει χρώμα
βαθύ κυανό.
Φέρει στο ύψος του στήθους, από ένα εξωτερικό θυλάκιο με κάλυμμα και στις ακροχειρίδες, από δύo κομβία
με ισάριθμες κομβιοδόχες. Ο υποδύτης κατά τη θερινή
περίοδο, επιτρέπεται να αντικαθίσταται από μπλούζα
ιδίου χρώματος, με βραχείες χειρίδες και με αναδιπλούμενο περιλαίμιο (τύπου “POLO”). O υποδύτης ο οποίος
φέρεται από τους Αξιωματικούς και Ανθυπασπιστές του
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., φέρει στους ώμους, από δύο πτερύγια, ιδίου υφάσματος και χρώματος, για προσθήκη επωμίδων.
4. Η περισκελίδα κατασκευάζεται από ομοίου τύπου
ύφασμα με εκείνο του υποδύτη και φέρει το ίδιο χρώμα. Φέρει ανά σκέλος, στο πρόσθιο μέρος, κάτω από τη
μέση, από ένα κεκλιμένο εσωτερικό θυλάκιο, στο οπίσθιο μέρος, κάτω από τη μέση, από ένα οριζόντιο και
εσωτερικό θυλάκιο με κάλυμμα και στο ύψος του μηρού,
από ένα οριζόντιο και εξωτερικό θυλάκιο, με κάλυμμα,
με ενδιάμεση και κάθετη πτυχή. Φέρει περιμετρικά της
μέσης, επτά θηλιές στις οποίες διέρχεται ο ζωστήρας
και στο κάτω άκρο κάθε σκέλους, εσωτερικό κορδόνι
σύσφιγξης. Στα πλωτά μέσα του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., μετά
από διαταγή του προϊσταμένου, επιτρέπεται να φέρεται
βραχεία περισκελίδα, ιδίου υφάσματος και χρώματος,
η οποία φέρει περιμετρικά της μέσης, επτά θηλιές στις
οποίες διέρχεται ο ζωστήρας, στο πρόσθιο μέρος κάθε
σκέλους, κάτω από τη μέση, από ένα κεκλιμένο εσωτερικό θυλάκιο και στο οπίσθιο μέρος του δεξιού σκέλους
ένα εξωτερικό θυλάκιο με κάλυμμα. Τα ποδεία είναι μακρά, εφόσον αυτά φέρονται με βραχεία περισκελίδα.
5. Η πλεκτή μάλλινη μπλούζα, φέρει χρώμα βαθύ κυανό, στο λαιμό είναι κλειστή, με περιλαίμιο τύπου "ζιβάγκο", η πλέξη της σχηματίζει κατακόρυφες ραβδώσεις
και στους ώμους και στους αγκώνες, φέρει υφασμάτινα
επιρράμματα ιδίου χρώματος. Φέρεται εξωτερικά του
υποδύτη και η χρήση της είναι προαιρετική.
6. Ο επενδύτης είναι βραχύς, αδιάβροχος και αντιανεμικός και φέρει χρώμα βαθύ κυανό. Φέρει περιλαίμιο
αναδιπλούμενο, πλάτους 12 εκατοστών, αποσπώμενο
κάλυμμα κεφαλής, με εσωτερικό κορδόνι σύσφιγξης,
δύο κεκλιμένα εσωτερικά θυλάκια στο πρόσθιο κάτω
μέρος, ένα εσωτερικό και οριζόντιο θυλάκιο στο ύψος
του στήθους, στη δεξιά πλευρά και εσωτερικό κορδόνι
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σύσφιγξης, περιμετρικά της μέσης. Οι χειρίδες του επενδύτη, καταλήγουν σε διπλό λάστιχο, ιδίου χρώματος. Ο
επενδύτης,πλην του καλύμματος κεφαλής, των χειρίδων
και των θυλακίων, είναι επενδεδυμένος εσωτερικά με
συνθετική γούνα, η οποία φέρει χρώμα βαθύ κυανό. Οι
χειρίδες είναι επενδεδυμένες εσωτερικά με ψιλή φόδρα,
η οποία φέρει χρώμα βαθύ κυανό, το κάλυμμα κεφαλής
είναι επενδεδυμένο εσωτερικά με υαλοβάμβακα ιδίου
χρώματος και τα θυλάκια είναι επενδεδυμένα εσωτερικά
με βαμβακερό ύφασμα τύπου “footer”, ή “fleece”, ομοίως
ιδίου χρώματος.
7. Ο ζωστήρας είναι καννάβινος, φέρει χρώμα βαθύ
κυανό και καταλήγει στο μεν αριστερό άκρο, σε ορειχάλκινη, επίχρυση, αποσπώμενη και κυρτή πόρπη και στο δε
δεξιό άκρο, σε ορειχάλκινο, επίχρυσο έλασμα ένωσης.
Άρθρο 6
Περιστάσεις κατά τις οποίες φέρονται
οι βασικές στολές
1. Το προσωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., φέρει τις βασικές
στολές του άρθρου 4, κατά τις περιστάσεις οι οποίες προβλέπονται και για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων,
σύμφωνα με το άρθρο 23 του Διακλαδικού Κανονισμού
Στολών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων
Δυνάμεων, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
π.δ. 18/2015, όπως κάθε φορά ισχύει. Οι χειμερινές και
οι θερινές βασικές στολές, φέρονται κατά τα χρονικά
διαστήματα, τα οποία καθορίζονται κάθε φορά με σχετική διαταγή του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμύνης, η
οποία κοινοποιείται στο προσωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., με
μέριμνα της Διεύθυνσης Προσωπικού του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
2. Το προσωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. φέρει τη βασική
στολή εργασίας - επιχειρήσεων του άρθρου 5, εφόσον:
α) υπηρετεί σε πλωτά μέσα του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ,
β) υπηρετεί στις Υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος
Διαχείρισης και Πληροφοριών Κυκλοφορίας Πλοίων
(Ε.Σ.Δ.Π.Κ.Π.),
γ) υπηρετεί στις Επισκευαστικές Βάσεις του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ,
δ) υπηρετεί σε Κέντρα Επικοινωνιών (σηματωρεία),
ε) υπηρετεί στη Κεντρική Γραμματεία του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, πλην του προσωπικού που ασκεί καθήκοντα προϊσταμένου,
στ) υπηρετεί στις αποθήκες υλικών και εξοπλισμού
του Αρχηγείου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ,
ζ) υπηρετεί στο ηλεκτρονικό συνεργείο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Αρχηγείου Λ.Σ.
- ΕΛ.ΑΚΤ,
η) εκτελεί υπηρεσίες βοηθού Αξιωματικού ή Υπαξιωματικού φυλακής. Επιτρέπεται μετά από διαταγή του
Λιμενάρχη να φέρεται η βασική στολή εργασίας - επιχειρήσεων και από το προσωπικό που εκτελεί υπηρεσίες
Αξιωματικού ή Υπαξιωματικού φυλακής,
θ) εκτελεί εξωτερικές υπηρεσίες, όπως αυτές καθορίζονται περιοριστικά στο Κεφάλαιο Η΄ του Κανονισμού
Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών, ο οποίος εκδόθηκε από
τον Αρχηγό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και κυρώθηκε με την αριθ. 040/
2014 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου
(Β΄ 3212). Το προσωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο εκτε-
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λεί εξωτερική υπηρεσία τροχονόμου, φέρει επιπλέον,
σφυρίχτρα αναρτώμενη από αλυσίδα, ανακλαστικό γιλέκο κίτρινου χρώματος, με φωσφορίζουσες ταινίες και
υφασμάτινα ή δερμάτινα χειρόκτια, λευκού χρώματος.
Το προσωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο εκτελεί εξωτερική υπηρεσία μηχανοκίνητης περιπόλου με δίκυκλο
μέσο, φέρει την επιπρόσθετη στολή του δικυκλιστή,
ι) υπηρετεί στη μόνιμη φρουρά του Αρχηγείου Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ,
ια) εκτελεί υπηρεσία σκοπού σε Κεντρικές Υπηρεσίες
του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ,
ιβ) τίθεται σε επιφυλακή στην Υπηρεσία, σύμφωνα με
το άρθρο 50 του π.δ. 81/2012,
ιγ) εκτελεί υπηρεσίες με ειδικότητα τεχνίτη.
Άρθρο 7
Στολές μαθητών
παραγωγικών σχολών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
1. Οι δόκιμοι Σημαιοφόροι του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., οι δόκιμοι
Υπαξιωματικοί του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και οι δόκιμοι Λιμενοφύλακες, φέρουν κατά το χρόνο της φοιτήσεως τους στις
οικείες σχολές, τις στολές οι οποίες προβλέπονται στους
οικείους Οργανισμούς Σχολών.
2. Οι δόκιμοι Σημαιοφόροι του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. φέρουν
κατά τις επιθεωρήσεις και εξόδους, τις ακόλουθες χειμερινές και θερινές στολές επιθεωρήσεως - εξόδου:
α) Χειμερινή στολή επιθεωρήσεως - εξόδου ανδρών,
η σύνθεση της οποίας έχει ως ακολούθως:
αα) Πηλήκιο, το οποίο είναι όμοιο με εκείνο της βασικής στολής υπ΄ αριθ. 8, το οποίο φέρουν οι Κατώτεροι
Αξιωματικοί του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
ββ) Χιτώνιο μαύρου χρώματος, με τρία κομβία σε οριζόντια θέση, στην άκρη των χειρίδων.
γγ) Περισκελίδα μαύρου χρώματος.
δδ) Υποδύτης λευκού χρώματος, με κλασικό περιλαίμιο.
εε) Λαιμοδέτης.
στστ) Υφασμάτινα χειρόκτια, λευκού χρώματος.
ζζ) Ζωστήρας καννάβινος, μαύρου χρώματος, ο οποίος καταλήγει στο μεν αριστερό άκρο, σε ορειχάλκινη,
επίχρυση, αποσπώμενη και κυρτή πόρπη και στο δε
δεξιό άκρο, σε ορειχάλκινο, επίχρυσο έλασμα ένωσης.
ηη) Ζωστήρας ανάρτησης ξιφιδίου, μαύρου χρώματος.
θθ) Ξιφίδιο.
ιι) Υποδήματα μαύρου χρώματος και στιλπνού δέρματος, τύπου σκαρπίνι.
ιαια) Ποδεία, μαύρου χρώματος.
β) Χειμερινή στολή επιθεωρήσεως - εξόδου γυναικών,
η σύνθεση της οποίας έχει ως ακολούθως:
αα) Πηλήκιο, το οποίο είναι όμοιο με εκείνο της βασικής γυναικείας στολής υπ΄ αριθ. 8, το οποίο φέρουν οι
Κατώτεροι Αξιωματικοί του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
ββ) Χιτώνιο μαύρου χρώματος, με τρία κομβία σε οριζόντια θέση, στην άκρη των χειρίδων.
γγ) Περισκελίδα ή φούστα, μαύρου χρώματος.
δδ) Υποδύτης λευκού χρώματος, με κλασικό περιλαίμιο.
εε) Λαιμοδέτης.
στστ) Υφασμάτινα χειρόκτια, λευκού χρώματος.
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ζζ) Ζωστήρας καννάβινος, μαύρου χρώματος, ο οποίος καταλήγει στο μεν αριστερό άκρο, σε ορειχάλκινη,
επίχρυση, αποσπώμενη και κυρτή πόρπη και στο δε
δεξιό άκρο, σε ορειχάλκινο, επίχρυσο έλασμα ένωσης.
ηη) Ζωστήρας ανάρτησης ξιφιδίου, μαύρου χρώματος.
θθ) Ξιφίδιο.
ιι) Υποδήματα μαύρου χρώματος και στιλπνού δέρματος, τύπου γόβας ή σκαρπίνι.
ιαια) Ποδεία, φαιού χρώματος.
γ) Θερινή στολή επιθεωρήσεως - εξόδου ανδρών, η
σύνθεση της οποίας έχει ως ακολούθως:
αα) Πηλήκιο, το οποίο είναι όμοιο με εκείνο της βασικής στολής υπ΄ αριθ. 8, το οποίο φέρουν οι Κατώτεροι
Αξιωματικοί του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
ββ) Χιτώνιο κλειστό, λευκού χρώματος, με πέντε κομβία και με επωμίδες.
γγ) Υποδύτης λευκού χρώματος, χωρίς περιλαίμιο.
δδ) Περισκελίδα λευκού χρώματος.
εε) Υφασμάτινα χειρόκτια, λευκού χρώματος.
ζζ) Ζωστήρας καννάβινος, λευκού χρώματος, ο οποίος
καταλήγει στο μεν αριστερό άκρο, σε ορειχάλκινη, επίχρυση, αποσπώμενη και κυρτή πόρπη και στο δε δεξιό
άκρο, σε ορειχάλκινο, επίχρυσο έλασμα ένωσης.
ηη) Ζωστήρας ανάρτησης ξιφιδίου, μαύρου χρώματος.
θθ) Ξιφίδιο.
ιι) Δερμάτινα υποδήματα, λευκού χρώματος, τύπου
σκαρπίνι.
ιαια) Ποδεία, λευκού χρώματος.
δ) Θερινή στολή επιθεωρήσεως - εξόδου γυναικών, η
σύνθεση της οποίας έχει ως ακολούθως:
αα) Πηλήκιο, το οποίο είναι όμοιο με εκείνο της βασικής γυναικείας στολής υπ΄ αριθ. 8, το οποίο φέρουν οι
Κατώτεροι Αξιωματικοί του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
ββ) Χιτώνιο λευκού χρώματος, με τέσσερα κομβία και
με επωμίδες.
γγ) Περισκελίδα ή φούστα, λευκού χρώματος.
δδ) Υποδύτης λευκού χρώματος, με κλασικό περιλαίμιο.
εε) Λαιμοδέτης.
στστ) Υφασμάτινα χειρόκτια, λευκού χρώματος.
ζζ) Ζωστήρας καννάβινος, λευκού χρώματος, ο οποίος καταλήγει στο μεν αριστερό άκρο, σε ορειχάλκινη,
επίχρυση, αποσπώμενη και κυρτή πόρπη, στο δε δεξιό
άκρο, σε ορειχάλκινο, επίχρυσο έλασμα ένωσης.
ηη) Ζωστήρας ανάρτησης ξιφιδίου, μαύρου χρώματος.
θθ) Ξιφίδιο.
ιι) Δερμάτινα υποδήματα λευκού χρώματος, τύπου
γόβας ή σκαρπίνι.
ιαια) Ποδεία, φαιού χρώματος.
3. Οι δόκιμοι Σημαιοφόροι του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., οι δόκιμοι
Υπαξιωματικοί του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και οι δόκιμοι Λιμενοφύλακες, κατά την πρακτική εκπαίδευση, επιτρέπεται
να φέρουν τη βασική στολή εργασίας - επιχειρήσεων.
Άρθρο 8
Επιπρόσθετες στολές
του προσωπικού του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
Οι επιπρόσθετες στολές του προσωπικού του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. είναι οι ακόλουθες:
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α) Στολές των χειριστών και τεχνικών των εναερίων
μέσων του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
β) Στολές του προσωπικού του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., με ειδικότητα υποβρυχίων αποστολών.
γ) Στολές του προσωπικού των Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
δ) Στολές του προσωπικού του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., με ειδικότητα Συνδέσμου-Συμβούλου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και Πολεμικής
Αεροπορίας (Π.Α.) και Δύτη-Διασώστη του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
ε) Επίσημη στολή του προσωπικού του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.,
με ειδικότητα μουσικού.
στ) Στολή ειδικής εργασίας του προσωπικού του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο υπηρετεί στα πλωτά μέσα του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.
ζ) Στολή δικυκλιστών.
η) Στολή Αξιωματικού του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., με ειδικότητα
Ιερέα.
θ) Στολή του προσωπικού του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο
ασχολείται με την παρασκευή, διανομή, μεταφορά και
αποθήκευση τροφίμων.
Άρθρο 9
Στολές των χειριστών και τεχνικών
των εναερίων μέσων του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
1. Οι χειριστές και οι τεχνικοί των εναερίων μέσων του
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., φέρουν την ακόλουθη στολή επιχειρήσεων:
α) Πηλήκιο τύπου τζόκεϊ, χρώματος φαιοπράσινου,
όμοιο με εκείνο της βασικής στολής εργασίας - επιχειρήσεων.
β) Ολόσωμη στολή πτήσεως (φόρμα), φαιοπράσινου
χρώματος.
γ) Μεταξωτό μαντήλι λαιμού, το οποίο φέρει βαθύ
πορτοκαλί χρώμα, όπου αποτυπώνονται σε διαγώνια
διάταξη αεροπλάνα ή ελικόπτερα κυανού χρώματος και
μήκους 2 εκατοστών έκαστο.
δ) Επενδύτη βραχύ, αντιανεμικό και αδιάβροχο, φαιοπράσινου χρώματος. Εναλλακτικά και προαιρετικά,
επιτρέπεται να φέρεται επενδύτης βραχύς, δερμάτινος
και καφέ χρώματος.
ε) Δερμάτινες, αντιολισθητικές αρβύλες, μαύρου χρώματος.
στ) Ποδεία, μαύρου χρώματος.
Το πηλήκιο και το μαντήλι λαιμού, δεν φέρονται κατά
την εκτέλεση εργασιών στον χώρο στάθμευσης των εναερίων μέσων. Με τη στολή επιχειρήσεων, φέρονται επίσης κράνος ιπταμένου και χειρόκτια αεροπορικού τύπου.
2. Το τεχνικό προσωπικό εδάφους της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., φέρει την ακόλουθη
στολή εργασίας:
α) Πηλήκιο τύπου τζόκεϊ, χρώματος φαιοπράσινου,
όμοιο με εκείνο της βασικής στολής εργασίας - επιχειρήσεων. Το πηλήκιο δεν φέρεται κατά την εκτέλεση εργασιών στον χώρο στάθμευσης των εναερίων μέσων.
β) Υποδύτη, χρώματος φαιοπράσινου, όμοιο με εκείνο
της βασικής στολής εργασίας - επιχειρήσεων.
γ) Περισκελίδα, χρώματος φαιοπράσινου, όμοια με
εκείνη της βασικής στολής εργασίας - επιχειρήσεων.

Τεύχος Β’ 3987/15.11.2017

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

δ) Φανέλα βαμβακερή, χρώματος φαιοπράσινου, με
βραχείες χειρίδες, η οποία φέρεται εσωτερικά του υποδύτη ή άνευ του υποδύτη, κατά τη διάρκεια του θέρους.
Στο οπίσθιο μέρος της φανέλας, αναγράφεται συμμετρικά η επιγραφή “ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ”, ύψους 20 χιλιοστών,
κάτω από την οποία και κεντρικά, παριστάνεται το διακριτικό σήμα του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., ύψους 14 εκατοστών.
Κάτω από τη παράσταση του διακριτικού σήματος του
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και σε διάστημα 20 χιλιοστών, αναγράφεται συμμετρικά η επιγραφή “HELLENIC COAST GUARD”,
ύψους 15 χιλιοστών.
Οι επιγραφές και το διακριτικό σήμα του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.,
είναι κεντημένα με λευκή κλωστή.
ε) Πλεκτή μάλλινη μπλούζα (πουλόβερ), χρώματος
φαιοπράσινου, με πλέξη η οποία σχηματίζει κατακόρυφες ραβδώσεις. Στους ώμους και στους αγκώνες φέρει
υφασμάτινα επιρράμματα ιδίου χρώματος. Φέρεται εξωτερικά του υποδύτη και η χρήση της είναι προαιρετική.
στ) Επενδύτη μακρύ, ισχυρού ψύχους, χρώματος φαιοπράσινου. Η χρήση του επενδύτη, είναι προαιρετική.
ζ) Ζωστήρα καννάβινο, μαύρου χρώματος, ο οποίος
καταλήγει στο μεν αριστερό άκρο, σε ορειχάλκινη, επίχρυση, αποσπώμενη και κυρτή πόρπη, στο δε δεξιό άκρο
σε ορειχάλκινο, επίχρυσο έλασμα ένωσης.
η) Δερμάτινες αντιολισθητικές αρβύλες, μαύρου χρώματος.
θ) Ποδεία, χρώματος μαύρου.
Το τεχνικό προσωπικό εδάφους της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., φέρει και την ακόλουθη
στολή εργασίας (στολή εργασίας - υποστέγου):
α) Ολόσωμη στολή εργασίας (φόρμα), φαιοπράσινου
χρώματος.
β) Επενδύτη μακρύ, ισχυρού ψύχους, χρώματος φαιοπράσινου. Η χρήση του επενδύτη, είναι προαιρετική.
γ) Δερμάτινες αντιολισθητικές αρβύλες, χρώματος
μαύρου.
δ) Ποδεία, χρώματος μαύρου.
Άρθρο 10
Στολές του προσωπικού υποβρυχίων αποστολών
του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
Οι στολές του προσωπικού υποβρυχίων αποστολών
του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., καθορίζονται σύμφωνα με τον Κανονισμό ο οποίος εκδίδεται από τον Αρχηγό του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νόμου 1940/1991 (Α΄ 40),
όπως ισχύει.
Άρθρο 11
Στολές του προσωπικού των Κλιμακίων Ειδικών
Αποστολών του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
1. Το προσωπικό των Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών
του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., φέρει στολή επιχειρήσεων και στολή
άθλησης και εκπαίδευσης.
2. Η σύνθεση της στολής επιχειρήσεων, έχει ως ακολούθως:
α) Πηλήκιο τύπου τζόκεϊ, μαύρου χρώματος ή παραλ-
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λαγής, όμοιο με εκείνο της βασικής στολής εργασίας επιχειρήσεων. Κατά τη χειμερινή περίοδο, επιτρέπεται να
φέρεται μάλλινος ναυτικός σκούφος, μαύρου χρώματος
και κατά τη θερινή περίοδο, επιτρέπεται να φέρεται πηλήκιο παραλλαγής, τύπου “boonie hat”.
β) Χιτώνιο, κατασκευασμένο από ύφασμα με συνθετικές ίνες, χρώματος μαύρου ή παραλλαγής.
γ) Μαντήλι λαιμού, χρώματος πράσινου ή παραλλαγής,
το οποίο φέρεται μόνο με το χιτώνιο.
δ) Φανέλα βαμβακερή, με βραχείες χειρίδες, μαύρου ή
φαιοπράσινου χρώματος. Φέρεται εσωτερικά του χιτωνίου, ή άνευ του χιτωνίου, κατά τη διάρκεια του θέρους.
ε) Πλεκτή μάλλινη μπλούζα (πουλόβερ), χρώματος
μαύρου, με πλέξη η οποία σχηματίζει κατακόρυφες ραβδώσεις.
Στους ώμους και στους αγκώνες φέρει υφασμάτινα
επιρράμματα ιδίου χρώματος. Φέρεται εξωτερικά του
χιτωνίου και η χρήση του είναι προαιρετική.
στ) Επενδύτης βραχύς, αντιανεμικός και αδιάβροχος,
χρώματος μαύρου ή παραλλαγής. Η χρήση του επενδύτη, είναι προαιρετική.
ζ) Επενδύτης μακρύς, με κάλυμμα κεφαλής, αντιανεμικός και αδιάβροχος, χρώματος μαύρου. Η χρήση του
επενδύτη, είναι προαιρετική.
η) Περισκελίδα, χρώματος μαύρου ή παραλλαγής,
όμοια με εκείνη της βασικής στολής εργασίας - επιχειρήσεων. Κατά τη διάρκεια του θέρους, επιτρέπεται να φέρεται εναλλακτικά, βραχεία περισκελίδα, όμοια με εκείνη
της βασικής στολής εργασίας - επιχειρήσεων, χρώματος
φαιοπράσινου ή παραλλαγής.
θ) Ζωστήρας στρατιωτικός, αμερικανικού τύπου (Α/Τ),
μαύρου χρώματος.
ι) Ζωστήρας καννάβινος, μαύρου χρώματος, ο οποίος
καταλήγει στο μεν αριστερό άκρο, σε ορειχάλκινη, επίχρυση, αποσπώμενη και κυρτή πόρπη και στο δε δεξιό
άκρο σε ορειχάλκινο, επίχρυσο έλασμα ένωσης.
ια) Ποδεία, μαύρου χρώματος. Τα ποδεία είναι μακρά,
εφόσον αυτά φέρονται με βραχεία περισκελίδα.
ιβ) Δερμάτινες αντιολισθητικές αρβύλες, μαύρου χρώματος.
4. Η σύνθεση της στολής άθλησης και εκπαίδευσης,
έχει ως ακολούθως:
α) Αθλητική μπλούζα, με κάλυμμα κεφαλής, χρώματος
μαύρου.
β) Φανέλα βαμβακερή, με βραχείες χειρίδες, χρώματος
μαύρου.
γ) Αθλητική, μακρά περισκελίδα, χρώματος μαύρου.
δ) Αθλητική, βραχεία περισκελίδα, χρώματος μαύρου.
ε) Βαμβακερά ποδεία, αθλητικού τύπου, χρώματος
λευκού.
στ) Αθλητικά υποδήματα.
Άρθρο 12
Στολές του προσωπικού του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
με ειδικότητα Συνδέσμου - Συμβούλου Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. - Π.Α. και Δύτη - Διασώστη του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.
1. Το προσωπικό με ειδικότητα Συνδέσμου - Συμβού-
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λου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.-Π.Α. και Δύτη - Διασώστη του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. φέρει την ακόλουθη στολή επιχειρήσεων:
α) Πηλήκιο τύπου τζόκεϊ, χρώματος φαιοπράσινου,
όμοιο με εκείνο της βασικής στολής εργασίας - επιχειρήσεων.
β) Ολόσωμη στολή πτήσεως (φόρμα), φαιοπράσινου
χρώματος.
γ) Επενδύτη βραχύ, αντιανεμικό και αδιάβροχο, φαιοπράσινου χρώματος. Εναλλακτικά και προαιρετικά φέρεται επενδύτης βραχύς, δερμάτινος και χρώματος καφέ.
δ) Δερμάτινες, αντιολισθητικές αρβύλες, χρώματος
μαύρου.
ε) Ποδεία, μαύρου χρώματος.
2. Το προσωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα ΔύτηΔιασώστη, φέρει και στολή καταδύσεων.
Άρθρο 13
Επίσημη στολή του προσωπικού του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα μουσικού.
1. Το προσωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα μουσικού, φέρει επίσημη στολή, η οποία είναι όμοια με την
υπ΄ αριθ. 1 χειμερινή και θερινή, επίσημη στολή, η οποία
προβλέπεται για το προσωπικό Μουσικής του Πολεμικού
Ναυτικού, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Διακλαδικού
Κανονισμού Στολών του στρατιωτικού προσωπικού των
Ενόπλων Δυνάμεων, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του π.δ. 18/2015, με τις ακόλουθες διαφορές:
α) Φέρεται πηλήκιο αντί κάσκας, του οποίου το περιφερειακό διάζωμα, περιβάλλεται από υφασμάτινη ταινία,
με χρώμα βαθύ κίτρινο και πλάτος 4 εκατοστά.
β) Δεν φέρονται επιρράμματα στις άκρες των χειρίδων
του χειμερινού χιτωνίου.
γ) Το περιλαίμιο του χειμερινού χιτωνίου, φέρει χρώμα
βαθύ κίτρινο και στις άκρες φέρει επιρράμματα μαύρου
χρώματος και σχήματος ρόμβου, επί των οποίων αναρτώνται, μικρές, επίχρυσες και μεταλλικές, χιαστί άγκυρες.
δ) Οι επωμίδες του χειμερινού χιτωνίου, φέρουν περιμετρική σειρίδα, με χρώμα βαθύ κίτρινο και πλάτος
3 χιλιοστά.
ε) Η χειμερινή περισκελίδα, φέρει ανά σκέλος και κατά
μήκος των εξωτερικών ραφών, μία σειρίδα, με χρώμα
βαθύ κίτρινο και πλάτος 4 εκατοστά.
2. Το προσωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα μουσικού, φέρει την επίσημη στολή, κατά τις περιστάσεις οι
οποίες προβλέπονται και για τα αντίστοιχα στελέχη των
Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Διακλαδικού Κανονισμού στολών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως κάθε φορά ισχύει.
Άρθρο 14
Στολή ειδικής εργασίας
του προσωπικού του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο
υπηρετεί στα πλωτά μέσα του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
Το προσωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο υπηρετεί στα
πλωτά μέσα του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., επιτρέπεται κατά την εκτέλεση ειδικών εργασιών, ιδίως συντήρηση ή επισκευές,
να φέρει ολόσωμη στολή εργασίας (φόρμα), χρώματος
φαιοπράσινου.
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Άρθρο 15
Στολή δικυκλιστών
1. Η σύνθεση της στολής των δικυκλιστών, έχει ως
ακολούθως:
α) Προστατευτικό, ημισφαιρικό κράνος δικυκλιστών,
κατασκευασμένο από άθραυστο υλικό, λευκού χρώματος, με υποσιάγωνο. Στη δεξιά πλευρά του κελύφους
του κράνους, αναγράφεται επί αυτοκόλλητης ταινίας,
μήκους 4,5 εκατοστών και ύψους 2,5 εκατοστών, με ερυθρά γράμματα, η ομάδα αίματος του δικυκλιστή.
β) Χιτώνιο βραχύ, κατασκευασμένο από ύφασμα με
συνθετικές ίνες, χρώματος μαύρου. Το χιτώνιο κατά
τηθερινή περίοδο, επιτρέπεται να αντικαθίσταται από
μπλούζα ιδίου χρώματος, με βραχείες χειρίδες και με
αναδιπλούμενο περιλαίμιο, (τύπου “POLO”), ή από φανέλα βαμβακερή, με βραχείες χειρίδες, ιδίου χρώματος.
γ) Περισκελίδα, χρώματος μαύρου, με προστατευτική
επένδυση στις επιγονατίδες και στους γοφούς, όμοια
με εκείνη της βασικής στολής εργασίας - επιχειρήσεων.
δ) Ζωστήρας καννάβινος, μαύρου χρώματος, ο οποίος καταλήγει στο μεν αριστερό άκρο, σε ορειχάλκινη,
επίχρυση, αποσπώμενη και κυρτή πόρπη, στο δε δεξιό
άκρο, σε ορειχάλκινο, επίχρυσο έλασμα ένωσης.
ε) Επενδύτης βραχύς, χρώματος μαύρου, με προστατευτική επένδυση στην πλάτη, στους ώμους και στους
αγκώνες.
στ) Δερμάτινες ενδρομίδες, μαύρου χρώματος.
ζ) Ποδεία, μαύρου χρώματος.
η) Δερμάτινα, προστατευτικά χειρόκτια, μαύρου χρώματος.
Στο οπίσθιο μέρος της μπλούζας τύπου “POLO” και της
φανέλας, αναγράφονται κλιμακωτά, από άνω προς τα
κάτω, με συμμετρικά και λευκά, κεφαλαία γράμματα, οι
λέξεις “PORT” και “POLICE”. Οι λέξεις του προηγούμενου
εδαφίου, αναγράφονται κατά τον ίδιο τρόπο, με ανακλαστικό λευκό ύφασμα και στον επενδύτη.
2. Η στολή της παραγράφου 1, φέρεται και από το προσωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., των μηχανοκίνητων ομάδων
αστυνόμευσης, οι οποίες στελεχώνονται, είτε αποκλειστικά από δικυκλιστές, είτε μεικτά από δικυκλιστές και
πληρώματα περιπολικών αυτοκινήτων και οι οποίες συγκροτούνται σε Λιμενικές αρχές, με οργανωτική διαταγή
του αρμοδίου Λιμενάρχη, η οποία εκδίδεται σύμφωνα
με την περίπτωση ιθ της παραγράφου 2 του άρθρου 5
του Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών, ο οποίος
εκδόθηκε από τον Αρχηγό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και κυρώθηκε με την αριθ. 040/2014 απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με τη διαταγή του
προηγούμενου εδαφίου, επιτρέπεται να αναγράφονται
στο οπίσθιο μέρος της μπλούζας τύπου “POLO” και της
φανέλας της στολής της παραγράφου 1, αντί των λέξεων
“PORT” και “POLICE”, τα αρχικά της ομάδας αστυνόμευσης, και η επιγραφή “PORT POLICE”. Τα πληρώματα των
περιπολικών αυτοκινήτων, των μηχανοκίνητων ομάδων
αστυνόμευσης, δεν φέρουν το προστατευτικό κράνος
και τα προστατευτικά χειρόκτια της στολής της παραγράφου 1.
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Άρθρο 16
Στολή Αξιωματικού του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
με ειδικότητα Ιερέα
Η σύνθεση της στολής του Αξιωματικού του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Ιερέα, έχει ως ακολούθως:
α) Ιερατική στολή, ανάλογα με τον βαθμό ιεροσύνης
του.
β) Υποδήματα, χρώματος μαύρου, στιλπνού δέρματος,
τύπου σκαρπίνι.
γ) Ποδεία, χρώματος μαύρου.
Άρθρο 17
Στολή του προσωπικού του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
το οποίο ασχολείται με την παρασκευή,
διανομή, μεταφορά και αποθήκευση τροφίμων.
1. Το προσωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο υπηρετεί στους παιδικούς σταθμούς του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., ή στα
εστιατόρια τα οποία λειτουργούν στις λέσχες του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και ασχολείται με την παρασκευή και τη διανομή
τροφίμων, φέρει ειδική προστατευτική ενδυμασία, με
σκοπό την πρόληψη της επιμόλυνσης των τροφίμων,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον αριθ. 852/2004
Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων και στο άρθρο 8 της αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/2017
απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β΄ 2161), όπως ισχύουν.
2. Η στολή του προηγούμενου εδαφίου, περιλαμβάνει
ανθεκτική ποδιά, λευκού χρώματος, ή ανθεκτικό χιτώνιο,
λευκού χρώματος, άνευ κομβίων και άνευ θυλακίων, ανθεκτική περισκελίδα, λευκού χρώματος, προστατευτικό
κάλυμμα του τριχωτού της κεφαλής, λευκού χρώματος,
αντιολισθητικά υποδήματα και χειρόκτια μίας χρήσης,
εφόσον πρόκειται για τρόφιμα που παρασκευάζονται
και διανέμονται κρύα. Η ανωτέρω στολή, απαγορεύεται να φέρεται σε οποιονδήποτε άλλο χώρο, πέραν του
χώρου παρασκευής και διανομής των τροφίμων και φυλάσσεται σε ειδικό ερμάριο, ξεχωριστά από τα υπόλοιπα
ενδύματα.
3. Το προσωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο υπηρετεί
στα κυλικεία τα οποία λειτουργούν στις λέσχες του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και ασχολείται με την παρασκευή και την προσφορά καφέ ή ροφημάτων, καθώς και με την προσφορά
εδώδιμων ειδών, τα οποία έχουν ήδη παρασκευασθεί σε
εργαστήρια ή εργοστάσια και για τα οποία δεν απαιτείται
ιδιαίτερη επεξεργασία στο κυλικείο, φέρουν πολιτική
περιβολή, ανθεκτική ποδιά λευκού χρώματος, προστατευτικό κάλυμμα του τριχωτού της κεφαλής, λευκού
χρώματος, αντιολισθητικά υποδήματα και χειρόκτια μίας
χρήσης, εφόσον πρόκειται για επεξεργασία και διανομή
κρύων τροφίμων.
4. Το προσωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο ασχολείται
με τη μεταφορά ή την αποθήκευση μη συσκευασμένων
τροφίμων, φέρει ανθεκτικό χιτώνιο λευκού χρώματος,
άνευ κομβίων και άνευ θυλακίων, ανθεκτική περισκελίδα λευκού χρώματος και προστατευτικό κάλυμμα του
τριχωτού της κεφαλής, λευκού χρώματος. Η ανωτέρω
στολή, απαγορεύεται να φέρεται σε οποιονδήποτε άλλο
χώρο, πέραν του χώρου μεταφοράς και αποθήκευσης
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των τροφίμων και φυλάσσεται σε ειδικό ερμάριο, ξεχωριστά από τα υπόλοιπα ενδύματα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Διακριτικά των στολών
του προσωπικού του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
Άρθρο 18
Κατηγορίες των διακριτικών των στολών
του προσωπικού του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
Τα διακριτικά των στολών του προσωπικού του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., καθορίζονται ως ακολούθως:
α) Διακριτικά βαθμού.
β) Διακριτικά ειδικοτήτων.
γ) Διακριτικά περισκελίδων.
δ) Διακριτικά στο γείσο των πηληκίων.
ε) Διακριτικά σήματα.
Άρθρο 19
Διακριτικά του βαθμού των Αξιωματικών
του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
1. Τα διακριτικά του βαθμού στις στολές των Αξιωματικών του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., αποτελούνται από διακριτικές
σειρίδες, οι οποίες κατασκευάζονται με βάση τους ακόλουθους τρεις τύπους:
α) Τύπος 1:
Χρυσή σκληρή ταινία, πλάτους 49 χιλιοστών. Κατά μήκος της ταινίας, σχηματίζονται δυο ζεύγη με παράλληλες
και λείες ραβδώσεις, πλάτους 4 χιλιοστών έκαστη. Το
διάστημα μεταξύ των ραβδώσεων κάθε ζεύγους, φέρει
πλάτος 4 χιλιοστά και το διάστημα μεταξύ των ζευγών,
φέρει πλάτος 14 χιλιοστά. Τα διαστήματα του προηγούμενου εδαφίου και τα περιθώρια της διακριτικής σειρίδας, είναι ψαθωτά.
β) Τύπος 2:
Χρυσή σκληρή ταινία, πλάτους 14 χιλιοστών. Κατά μήκος της ταινίας, σχηματίζεται ένα ζεύγος με παράλληλες
και λείες ραβδώσεις, πλάτους 4 χιλιοστών έκαστη. Το
διάστημα μεταξύ των ραβδώσεων, φέρει πλάτος 2 χιλιοστά και είναι ψαθωτό. Τα περιθώρια της διακριτικής
σειρίδας, είναι ομοίως ψαθωτά.
γ) Τύπος 3:
Χρυσή σκληρή ταινία, πλάτους 7 χιλιοστών. Κατά μήκος της ταινίας, σχηματίζεται ένα ζεύγος με παράλληλες
και λείες ραβδώσεις, πλάτους 2 χιλιοστών έκαστη. Το
διάστημα μεταξύ των ραβδώσεων, φέρει πλάτος 2 χιλιοστά και είναι ψαθωτό. Τα άκρα της διακριτικής σειρίδας,
είναι ομοίως ψαθωτά.
2. Τα διακριτικά του βαθμού των Αξιωματικών του Λ.Σ.
- ΕΛ.ΑΚΤ., καθορίζονται, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 4, ως ακολούθως:
α) Αντιναύαρχος:
Μία διακριτική σειρίδα τύπου 1 και δύο σειρίδες τύπου 2.
β) Υποναύαρχος:
Μία διακριτική σειρίδα τύπου 1 και μία σειρίδα τύπου 2.
γ) Αρχιπλοίαρχος:
Μία διακριτική σειρίδα τύπου 1.

48470

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

δ) Πλοίαρχος:
4 διακριτικές σειρίδες τύπου 2.
ε) Αντιπλοίαρχος:
4 διακριτικές σειρίδες, από τις οποίες, η ανώτερη είναι
τύπου 2, η επόμενη είναι τύπου 3 και οι υπόλοιπες είναι
τύπου 2.
στ) Πλωτάρχης:
3 διακριτικές σειρίδες τύπου 2.
ζ) Υποπλοίαρχος:
3 διακριτικές σειρίδες, από τις οποίες, η ανώτερη είναι
τύπου 2, η μεσαία είναι τύπου 3 και η κατώτερη είναι
τύπου 2.
η) Ανθυποπλοίαρχος:
2 διακριτικές σειρίδες τύπου 2.
θ) Σημαιοφόρος:
1 διακριτική σειρίδα τύπου 2.
3. Οι διακριτικές σειρίδες του βαθμού των Αξιωματικών του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., φέρονται ως ακολούθως:
α) Περιμετρικά, στις ακροχειρίδες των χιτωνίων των
χειμερινών βασικών στολών υπ΄ αριθ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, και
8 και του χειμερινού χιτωνίου της επίσημης στολής του
προσωπικού του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα μουσικού.
Το διάστημα μεταξύ των διακριτικών σειρίδων του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον αυτές είναι περισσότερες
από μία, είναι 6 χιλιοστά, το διάστημα της άκρης της
χειρίδας, από το μέσο του πλάτους του συνόλου των διακριτικών σειρίδων, είναι 90 χιλιοστά και άνωθεν αυτών,
ράβεται το διακριτικό σήμα του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
β) Σε αποσπώμενες επωμίδες, οι οποίες διακρίνονται
ως ακολούθως:
αα) Επωμίδες οι οποίες φέρονται επί του υποδύτη,
του χιτωνίου τύπου “battledress”, του επενδύτη και του
πουλόβερ των χειμερινών βασικών στολών υπ΄ αριθ.
8α, 8β, 8δ και 8ε, αντιστοίχως και του υποδύτη της βασικής στολής εργασίας - επιχειρήσεων. Οι επωμίδες του
προηγούμενου εδαφίου, φέρουν ορθογώνιο σχήμα, με
πλάτος 6 εκατοστά και μήκος το οποίο διαφέρει ανάλογα με τον αριθμό των διακριτικών σειρίδων, τις οποίες
φέρουν ραμμένες σε μαύρο ύφασμα, το οποίο καλύπτει
την άνω επιφάνεια τους και η κάτω επιφάνειά τους καλύπτεται από μαύρη φόδρα. Οι πλευρές των ανωτέρω
επωμίδων, είναι ραμμένες μόνο στις άκρες, κατά τέτοιο
τρόπο, ώστε να διέρχονται μέσω αυτών, τα πτερύγια τα
οποία ράβονται για το σκοπό αυτό, στους ώμους των
ενδυμάτων με τα οποία αυτές φέρονται.
ββ) Επωμίδες οι οποίες φέρονται επί των ιματιδίων, χιτωνίων και υποδυτών των θερινών βασικών στολών και του
θερινού χιτωνίου της επίσημης στολής του προσωπικού
του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα μουσικού. Οι επωμίδες
του προηγούμενου εδαφίου, είναι κατασκευασμένες από
σκληρό υλικό, είναι επενδεδυμένες στην άνω επιφάνεια
τους με μαύρη ερέα και στην κάτω επιφάνεια τους με λευκό ύφασμα ή δέρμα, φέρουν ορθογώνιο σχήμα, με πλάτος
6,5 εκατοστά και μήκος 13,5 εκατοστά, το οποίο καταλήγει
προς το μέρος του λαιμού, σε αμβλεία γωνία, όπου φέρεται επίχρυσο ναυτικό κομβίο, διαμέτρου 16 χιλιοστών,
το οποίο διαπερνά την επωμίδα. Οι ανωτέρω επωμίδες,
φέρουν ραμμένη στην άκρη της κάτω επιφάνειάς τους,
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υφασμάτινη, λευκή λωρίδα, με μεταλλική κομβιοδόχη, στο
ύψος του ναυτικού κομβίου, ή εναλλακτικά, στις άκρες της
κάτω επιφάνειας, προς το μέρος του ώμου, δύο λευκά κορδόνια, τα οποία εισέρχονται στο ένδυμα μέσω δύο μικρών
οπών και δένονται σε δακτύλιο στον οποίο καταλήγει στην
περίπτωση αυτή, το ναυτικό κομβίο, ο οποίος εισέρχεται
στο ένδυμα, ομοίως μέσω μίας μικρής οπής.
Το διάστημα μεταξύ των διακριτικών σειρίδων του
βαθμού των Αξιωματικών του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίες
φέρονται επί των επωμίδων, είναι 6 χιλιοστά, εφόσον
αυτές είναι περισσότερες από μία και και άνωθεν αυτών,
ράβεται το διακριτικό σήμα του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Το διάστημα μεταξύ της άκρης της επωμίδας, προς το μέρος
του ώμου και του κάτω μέρους της πρώτης ή μοναδικής
διακριτικής σειρίδας, είναι 6 χιλιοστά.
4. Τα διακριτικά βαθμού επί των επωμίδων των ιματιδίων, χιτωνίων και υποδυτών των θερινών βασικών
στολών των Ανωτάτων Αξιωματικών του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.,
αποτελούνται από μία χρυσή διακριτική σειρίδα τύπου
1, η οποία καλύπτει την άνω επιφάνεια της επωμίδας, με
περιμετρικό πλαίσιο πλάτους 4 χιλιοστών, επί της οποίας
ράβονται από το ναυτικό κομβίο και κατά μήκος αυτής,
τα ακόλουθα διακριτικά σήματα:
α) Δύο ασημοκεντημένες χιαστί άγκυρες, ύψους 3 εκατοστών και πλάτους 2 εκατοστών, με ελικοειδή αλυσίδα,
περιτυλιγμένη στο κάθετο σκέλος τους.
β) Ένα ασημοκεντημένο σύμπλεγμα ξίφους και στραταρχικής ράβδου. Η λαβή του ξίφους είναι κεντημένη
προς το μέρος του στήθους.
γ) Ασημοκεντημένα αστέρια με οκτώ ακτίνες έκαστο,
διαμέτρου 23 χιλιοστών, ο αριθμός των οποίων, διαφέρει
ανάλογα με τον βαθμό, ως ακολούθως:
αα) Αντιναύαρχος: Τρία αστέρια, διατεταγμένα σε σχήμα ισόπλευρου τριγώνου.
ββ) Υποναύαρχος: Δύο αστέρια, διατεταγμένα κατά το
πλάτος της επωμίδας.
γγ) Αρχιπλοίαρχος: Ένα αστέρι.
5. Τα διακριτικά του βαθμού των Αξιωματικών του
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., φέρονται κεντημένα με μαύρη κλωστή, σε
αποσπώμενο επίθεμα φαιοπράσινου χρώματος, ύψους
7,5 εκατοστών και πλάτους 3,5 εκατοστών, στις άκρες
αμφότερων των πτερυγίων του περιλαιμίου του υποδύτη
της στολής εργασίας του τεχνικού προσωπικού εδάφους
της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., του
χιτωνίου της στολής επιχειρήσεων του προσωπικού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. υποβρυχίων καταστροφών και του χιτωνίου της
στολής επιχειρήσεων του προσωπικού των Κλιμακίων
Ειδικών Αποστολών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Φέρονται κατά τον
ίδιο τρόπο, διακριτικά βαθμού μεταλλικής κατασκευής, όμοια με εκείνα του προηγούμενου εδαφίου, στη
μπλούζα τύπου “POLO” της βασικής στολής εργασίας επιχειρήσεων.
Άρθρο 20
Διακριτικά του βαθμού των Ανθυπασπιστών,
Υπαξιωματικών του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
και των Λιμενοφυλάκων
1. Τα διακριτικά του βαθμού των Ανθυπασπιστών,
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Υπαξιωματικών του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και των Λιμενοφυλάκων, αποτελούνται από διακριτικές σειρίδες, οι οποίες
κατασκευάζονται με βάση τους ακόλουθους δύο τύπους:
α) Τύπος 1:
Χρυσή σκληρή ταινία, πλάτους 10 χιλιοστών. Κατά μήκος της ταινίας,σχηματίζεται ένα ζεύγος με παράλληλες
και λείες ραβδώσεις, πλάτους 3 χιλιοστών έκαστη. Το
διάστημα μεταξύ των ραβδώσεων του προηγούμενου
εδαφίου, είναι ψαθωτό και φέρει πλάτος 2 χιλιοστά.
β) Τύπος 2:
Χρυσή σκληρή ταινία, πλάτους 8 χιλιοστών. Κατά μήκος της ταινίας, σχηματίζεται ένα ζεύγος με παράλληλες
και λείες ραβδώσεις, πλάτους 3 χιλιοστών έκαστη. Το
διάστημα μεταξύ των ραβδώσεων του προηγούμενου
εδαφίου, είναι ψαθωτό και φέρει πλάτος 2 χιλιοστά.
2. Οι διακριτικές σειρίδες του βαθμού των Ανθυπασπιστών, Υπαξιωματικών του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και των Λιμενοφυλάκων, φέρονται ως ακολούθως:
α) Ανθυπασπιστής:
Μια διακριτική σειρίδα τύπου 2. Στο μέσο και προς το
άνω μέρος της σειρίδας, προστίθεται διακριτική σειρίδα
ιδίου τύπου, με την οποία σχηματίζεται ορθή γωνία, της
οποίας η κορυφή απέχει 20 χιλιοστά από τη διακριτική
σειρίδα στην οποία εδράζεται.
β) Αρχικελευστής:
Τέσσερις διακριτικές σειρίδες τύπου 1.
γ) Επικελευστής:
Τρεις διακριτικές σειρίδες τύπου 1.
δ) Κελευστής:
Δυο διακριτικές σειρίδες τύπου 1.
ε) Λιμενοφύλακας:
Μια διακριτική σειρίδα τύπου 1.
3. Η διακριτική σειρίδα του βαθμού των Ανθυπασπιστών του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., ράβεται ως ακολούθως:
α) Περιμετρικά στις ακροχειρίδες των χιτωνίων των
χειμερινών βασικών στολών υπ΄ αριθ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, και
8. Το διάστημα μεταξύ του κάτω μέρους της διακριτικής
σειρίδας του προηγούμενου εδαφίου και της άκρης της
χειρίδας, είναι 60 χιλιοστά και άνωθεν της διακριτικής
σειρίδας, ράβεται το διακριτικό σήμα του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
β) Σε αποσπώμενες επωμίδες, οι οποίες είναι ίδιες με
εκείνες οι οποίες φέρονται στις στολές των Αξιωματικών του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με όσα προβλέπονται
στην παράγραφο 3 του άρθρου 19. Το διάστημα μεταξύ της άκρης της επωμίδας, προς το μέρος του ώμου
και του κάτω μέρους της διακριτικής σειρίδας, είναι 6
χιλιοστά.
4. Οι διακριτικές σειρίδες του βαθμού των Υπαξιωματικών του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και η διακριτική σειρίδα του
βαθμού των Λιμενοφυλάκων, σχηματίζουν ορθή γωνία
με ανεστραμμένη κορυφή και με μήκος πλευρών 65 χιλιοστά. Οι διακριτικές σειρίδες του βαθμού των Υπαξιωματικών του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., ράβονται παράλληλα και
με αύξουσα σειρά προς τα κάτω. Στις άκρες των σκελών της ανώτερης διακριτικής σειρίδας του βαθμού των
Υπαξιωματικών του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και της διακριτικής
σειρίδας του βαθμού των Λιμενοφυλάκων, εφάπτεται
τοξοειδής σειρίδα τύπου 1. Στο μέσο του χώρου, μεταξύ

48471

των σειρίδων αυτών, ράβεται το διακριτικό σήμα του
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Οι διακριτικές σειρίδες του βαθμού και το
διακριτικό σήμα του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., ράβονται σε ύφασμα,
όμοιο με εκείνο του ενδύματος, το οποίο διακρίνεται
μεταξύ των διακριτικών σειρίδων και περιμετρικά αυτών, κατά 3 χιλιοστά. Οι διακριτικές σειρίδες του βαθμού
των Υπαξιωματικών του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και των Λιμενοφυλάκων, φέρονται στο μέσο διάστημα, ανάμεσα στον
ώμο και στον αγκώνα, σε αμφότερες τις χειρίδες των
ιματιδίων και των χιτωνίων των χειμερινών και θερινών
βασικών στολών υπ΄ αριθ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8β και 8γ και
του χιτωνίου της επίσημης στολής του προσωπικού του
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα μουσικού, καθώς και στην
αριστερή χειρίδα του υποδύτη, του επενδύτη και του
πουλόβερ της χειμερινής και θερινής βασικής στολής υπ΄
αριθ. 8α, των χειμερινών βασικών στολών υπ΄ αριθ. 8δ
και 8ε, αντιστοίχως, και του υποδύτη της βασικής στολής
εργασίας - επιχειρήσεων.
5. Οι δόκιμοι Υπαξιωματικοί του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και οι δόκιμοι Λιμενοφύλακες, κατά το χρόνο της φοιτήσεώς τους
στις οικείες σχολές, φέρουν στις στολές τους, σύμφωνα
με όσα προβλέπονται στους σχετικούς Οργανισμούς
Σχολών, ειδικά διακριτικά σήματα, όμοια με εκείνα των
διακριτικών του βαθμού του μόνιμου Κελευστή του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και του μόνιμου Λιμενοφύλακα, αντίστοιχα, με τη
διαφορά ότι εσωτερικά της ανεστραμμένης διακριτικής
σειρίδας και στο μέσο αυτής, ράβεται κάθετη γραμμή,
με μαύρη μεταξωτή κλωστή.
6. Τα διακριτικά του βαθμού των Ανθυπασπιστών του
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., φέρονται κεντημένα με μαύρη κλωστή, σε
αποσπώμενο επίθεμα φαιοπράσινου χρώματος, ύψους
7,5 εκατοστών και πλάτους 3,5 εκατοστών, στις άκρες
αμφότερων των πτερυγίων του περιλαιμίου του υποδύτη
της στολής εργασίας του τεχνικού προσωπικού εδάφους
της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., του
χιτωνίου της στολής επιχειρήσεων του προσωπικού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. υποβρυχίων καταστροφών και του χιτωνίου της
στολής επιχειρήσεων του προσωπικού των Κλιμακίων
Ειδικών Αποστολών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Τα διακριτικά βαθμού
των Υπαξιωματικών του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφυλάκων, φέρονται στις στολές του προηγούμενου εδαφίου,
κεντημένα με μαύρη κλωστή, σε επίθεμα φαιοπράσινου χρώματος, ύψους 6,5 εκατοστών και πλάτους 3,5
εκατοστών, στο άκρο του αριστερού πτερυγίου του
περιλαιμίου. Φέρονται κατά τον ίδιο τρόπο, διακριτικά
βαθμού μεταλλικής κατασκευής, όμοια με εκείνα των
προηγούμενων εδαφίων, στη μπλούζα τύπου “POLO” της
βασικής στολής εργασίας - επιχειρήσεων, καθώς και στην
αντίστοιχη μπλούζα και στο χιτώνιο της στολής των δικυκλιστών.
Άρθρο 21
Διακριτικά ειδικοτήτων
1. Τα διακριτικά των Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα, φέρονται με τα
διακριτικά του βαθμού και αποτελούνται από έγχρωμη
υφασμάτινη ταινία, το χρώμα της οποίας διαφέρει ανά
ειδικότητα, πλάτους 2 χιλιοστών, η οποία ράβεται στις
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μεν ακροχειρίδες, στην εξωτερική πλευρά της κατώτερης διακριτικής σειρίδας προς το άκρο της χειρίδας, στις
δε επωμίδες, στην εξωτερική πλευρά της διακριτικής
σειρίδας προς το άκρο του ώμου. Τα διακριτικά των ειδικοτήτων, δεν φέρονται στις ακροχειρίδες, ούτε στις
επωμίδες των Ανωτάτων Αξιωματικών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. με
ειδικότητα.
2. Το χρώμα της υφασμάτινης ταινίας των διακριτικών
των Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
με ειδικότητα, καθορίζεται ανά ειδικότητα, ως ακολούθως:
α) Αξιωματικοί του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., με ειδικότητα Τεχνικού: Βαθύ ιώδες.
β) Αξιωματικοί του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., με ειδικότητα Υγειονομικού και Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας: Ερυθρό.
γ) Αξιωματικοί του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., με ειδικότητα Οικονομικού: Λευκό.
δ) Αξιωματικοί του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., με ειδικότητα Νομικού: Κυανό.
ε) Ανθυπασπιστές του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., με ειδικότητα
Υγειονομικού: Ερυθρό.
3. Το διακριτικό των Υπαξιωματικών του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
με ειδικότητα Υγειονομικού, φέρεται με τα διακριτικά του
βαθμού και αποτελείται από ερυθρή υφασμάτινη ταινία,
πλάτους 2 χιλιοστών, η οποία ράβεται στην εξωτερική
πλευρά της κατώτερης ανεστραμμένης σειρίδας.
Άρθρο 22
Διακριτικά περισκελίδων
Στις περισκελίδες των χειμερινών και θερινών στολών
εσπερίδων, φέρονται χρυσές διακριτικές σειρίδες, κατά
μήκος των εξωτερικών ραφών των σκελών, ως ακολούθως:
α) Ανώτατοι Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.: Δύο σειρίδες
τύπου 2.
β) Ανώτεροι Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.: Μία σειρίδα
τύπου 2.
γ) Κατώτεροι Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.: Μία σειρίδα
από χρυσή ταινία, πλάτους 1 εκατοστού, με ψαθωτή
επιφάνεια.
Κατά μήκος της ταινίας, σχηματίζονται δύο παράλληλες και λείες ραβδώσεις, πλάτους 2 χιλιοστών έκαστη. Το
διάστημα μεταξύ των ραβδώσεων του προηγούμενου
εδαφίου, είναι 2 χιλιοστά.
Άρθρο 23
Διακριτικά στο γείσο των πηληκίων
1. Τα διακριτικά στο γείσο των πηληκίων τα οποία φέρονται με τις βασικές στολές, οι οποίες προβλέπονται
στο άρθρο 4, καθορίζονται ως ακολούθως:
α) Ανώτατοι Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.:
Το γείσο φέρει μέγιστο πλάτος 7 εκατοστά, επενδύεται
εξωτερικά, με μαύρη ερέα και φέρει εκατέρωθεν, δύο
κλάδους φύλλων δάφνης κεντημένους με χρυσή κλωστή, πλάτους 13 χιλιοστών, οι οποίοισυγκλίνουν στις δύο
άκρες και καταλήγουν μέχρι το μέσο του γείσου. Έκαστος
κλάδος δάφνης, φέρει από 15 γραμμωτά φύλλα, μήκους
20 χιλιοστών και πλάτους 5 χιλιοστών.
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β) Ανώτεροι Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.:
Το γείσο φέρει μέγιστο πλάτος 6 εκατοστά, επενδύεται εξωτερικά, με μαύρη ερέα και φέρει εκατέρωθεν,
από ένα κλάδο φύλλων δάφνης κεντημένο με χρυσή
κλωστή, πλάτους 13 χιλιοστών. Έκαστος κλάδος δάφνης,
φέρει από 15 γραμμωτά φύλλα, μήκους 20 χιλιοστών και
πλάτους 5 χιλιοστών.
γ) Κατώτεροι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες:
Το γείσο φέρει μέγιστο πλάτος 5 εκατοστά και επενδύεται εξωτερικά, με μαύρο, λεπτό και στιλπνό δέρμα
και δεν φέρει κανένα διακριτικό.
2. Οι κλάδοι φύλλων δάφνης, φέρονται ομοίως και
στο γείσο του πηληκίου τύπου τζόκεϊ, των Ανωτάτων
και Ανώτερων Αξιωματικών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
Άρθρο 24
Διακριτικό σήμα του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
1. Το διακριτικό σήμα του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. αποτελείται
από δύο επίχρυσες άγκυρες χιαστί, άνευ στύπου και με
στρεπτούς βραχίονες, περιτυλιγμένες με επίχρυση και
ελικοειδή αλυσίδα.
2. Το διακριτικό σήμα του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. φέρεται με
τις διακριτικές σειρίδες του βαθμού των Αξιωματικών,
Ανθυπασπιστών, Υπαξιωματικών του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και
Λιμενοφυλάκων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα
άρθρα 19 και 20. Το μήκος της ατράκτου κάθε άγκυρας
με το δακτύλιο, καθορίζεται σε 35 χιλιοστά, εφόσον το
διακριτικό σήμα φέρεται στις ακροχειρίδες και σε 30 χιλιοστά εφόσον αυτό φέρεται στις επωμίδες. Το μήκος της
ατράκτου κάθε άγκυρας με το δακτύλιο, του διακριτικού
σήματος το οποίο φέρεται στις επωμίδες των Ανωτάτων
Αξιωματικών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., καθορίζεται σε 35 χιλιοστά,
υπό την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται για το διακριτικό σήμα το οποίο φέρεται επί των επωμίδων των
ιματιδίων, χιτωνίων και υποδυτών των θερινών βασικών
στολών των Ανωτάτων Αξιωματικών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 19. Το μήκος της
ατράκτου κάθε άγκυρας με το δακτύλιο του διακριτικού
σήματος, το οποίο φέρεται με τις διακριτικές σειρίδες του
βαθμού των Υπαξιωματικών του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και των
Λιμενοφυλάκων, καθορίζεται σε 45 χιλιοστά.
3. Το διακριτικό σήμα του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., φέρεται και
επί της υφασμάτινης και ψαθωτής ταινίας, η οποία περιβάλλει το περιφερειακό διάζωμα του πηληκίου των
βασικών στολών του άρθρου 4 και άνωθεν του γείσου.
Το διακριτικό σήμα του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. του προηγούμενου
εδαφίου, είναι μεταλλικό και επίχρυσο και φέρεται εντός
πλαισίου ωοειδούς σχήματος, ύψους 25 χιλιοστών και
πλάτους 20 χιλιοστών, το οποίο φέρει χρώμα βαθύ κυανό
και το οποίο περιβάλλεται από κεντημένο διάστικτο περίγραμμα λευκού χρώματος και πλάτους 2 χιλιοστών. Το
πλαίσιο του διακριτικού σήματος του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., στα
πηλήκια των Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., περιβάλλεται εκατέρωθεν, από έξι κλάδους με
ανοιχτά και γραμμωτά φύλλα δάφνης, κεντημένα με χρυσή κλωστή, τα οποία συγκλίνουν προς τα έσω και στα
οποία εδράζεται κέντημα του εμβλήματος της Ελληνικής
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Δημοκρατίας. Το πλαίσιο του διακριτικού σήματος του
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., στα πηλήκια των Υπαξιωματικών του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφυλάκων, περιβάλλεται εκατέρωθεν,
από δύο κλάδους με ανοιχτά και γραμμωτά φύλλα δάφνης, κεντημένα με χρυσή κλωστή, τα οποία συγκλίνουν
προς τα έσω και στα οποία εδράζεται κέντημα του εμβλήματος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Μεταξύ του δευτέρου και του τρίτου φύλλου δάφνης, από άνω προς τα
κάτω και στο ίδιο κέντημα, προεξέχει μικρός καρπός.
Οι κλάδοι φύλλων δάφνης συγκλίνουν στο κατώτερο
σημείο τους, με δαχτυλίδι, κεντημένο με χρυσή κλωστή.
Ο σταυρός του εμβλήματος της Ελληνικής Δημοκρατίας,
φέρει ύψος 25 χιλιοστά και πλάτος 10 χιλιοστά. Στο πηλήκιο της επίσημης στολής του προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
με ειδικότητα μουσικού, το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας και το πλαίσιο του διακριτικού σήματος του
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. είναι επίχρυσα.
4. Το διακριτικό σήμα του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. φέρεται ανάγλυφο και στο εσωτερικό του κύκλου των επίχρυσων
κομβίων, καθώς και στην επίχρυση πόρπη του καννάβινου ζωστήρα των βασικών στολών του προσωπικού
του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
Στα επίχρυσα κομβία των βασικών στολών των Ανωτάτων Αξιωματικών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., το διακριτικό σήμα
του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. περιβάλλεται από δύο ανάγλυφους
κλάδους φύλλων δάφνης, οι οποίοι συγκλίνουν στο
κατώτερο σημείο τους. Το διακριτικό σήμα του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. φέρεται ανάγλυφο και στην επίχρυση πόρπη
του ζωστήρα της επίσημης στολής του προσωπικού Λ.Σ.
- ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα μουσικού, περιβαλλόμενο από
ανάγλυφους κλάδους φύλλων δάφνης.
5. Το διακριτικό σήμα του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., φέρεται με
το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας, και στη μετωπίδα του πηλικίου της βασικής στολής εργασίας - επιχειρήσεων, αμφότερα κεντημένα σε επίθεμα μήκους 9,5
εκατοστών και ύψους 4 εκατοστών. Το διακριτικό σήμα
του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., του προηγούμενου εδαφίου, φέρει
ύψος 40 χιλιοστά και πλάτος 42 χιλιοστά. Κάτω από το
έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας και σε διάστημα 7
χιλιοστών από αυτό, φέρεται κεντημένη συμμετρικά, με
κίτρινη κλωστή, η επιγραφή “ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ”, η οποία
φέρει ύψος 9 χιλιοστά και πλάτος 6 χιλιοστά.
6. Το διακριτικό σήμα του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. φέρεται και στο
δεξιό άκρο του πτερυγίου του περιλαιμίου του υποδύτη
της στολής εργασίας του τεχνικού προσωπικού εδάφους
της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., του
χιτωνίου της στολής επιχειρήσεων του προσωπικού του
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. υποβρυχίων καταστροφών και του χιτωνίου της στολής επιχειρήσεων του προσωπικού των Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον το προσωπικό αυτό φέρει τους βαθμούς των Υπαξιωματικών
του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και του Λιμενοφύλακα. Το διακριτικό
σήμα του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο φέρεται στις στολές
του προηγούμενου εδαφίου, φέρει ύψος 2,5 εκατοστά
και πλάτος 3 εκατοστά και είναι κεντημένο με χρυσή
κλωστή, σε αποσπώμενο επίθεμα, φαιοπράσινου χρώματος, ύψους 6,5 εκατοστών και πλάτους 3,5 εκατοστών.
Το προσωπικό το οποίο φέρει τους βαθμούς των Υπαξι-
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ωματικών του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και του Λιμενοφύλακα, φέρει
μεταλλικό διακριτικό σήμα του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., όμοιο με
εκείνο των προηγούμενων εδαφίων, στη μπλούζα τύπου
“POLO” της βασικής στολής εργασίας - επιχειρήσεων και
στην αντίστοιχη μπλούζα και στο χιτώνιο της στολής
των δικυκλιστών.
7. Στα χιτώνια των στολών υπ’ αριθ. 2, 3, 6, 7, 8, 8β
και 8γ, φέρεται στο ύψος του στήθους και στο αριστερό
μέρος, ορειχάλκινο έμβλημα του διακριτικού σήματος
του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., ύψους 54 χιλιοστών και πλάτους 44
χιλιοστών. Το έμβλημα του προηγούμενου εδαφίου, περιβάλλεται από επίχρυσο σχοινί και η εσωτερική του
επιφάνεια φέρει επίστρωση από σμάλτο, κυανού χρώματος, όπου παριστάνεται επίχρυσο το διακριτικό σήμα
του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
Παριστάνονται στην εσωτερική επιφάνεια, στο μεν
άνω μέρος, το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας,
περιβαλλόμενο από επίχρυσο στέφανο φύλλων δάφνης, στο δε κάτω μέρος, τρεις αστέρες με πέντε ακτίνες,
κυανού χρώματος.
8. Το διακριτικό σήμα του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. φέρεται κεντημένο σε επίρραμμα, και στα άκρα των άνω πτερυγίων του
περιλαιμίου, και στις ακροχειρίδες, άνωθεν των κομβίων,
του χιτωνίου της χειμερινής στολής επιθεωρήσεως - εξόδου των δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς
και στο κάτω μέρος των επωμίδων της θερινής στολής
επιθεωρήσεως - εξόδου των δοκίμων Σημαιοφόρων
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
9. Το διακριτικό σήμα του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. φέρεται και
στα διακριτικά σήματα των στολών του προσωπικού του
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., όπου αυτό προβλέπεται, σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
Άρθρο 25
Διακριτικό σήμα αναγνώρισης υπηρεσίας
στο Επιτελικό Γραφείο του Αρχηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
1. Το διακριτικό σήμα αναγνώρισης υπηρεσίας στο Επιτελικό Γραφείο του Αρχηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., φέρεται από
τα στελέχη του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν στο
Επιτελικό Γραφείο του Αρχηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., όπως αυτό
προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 49 του π.δ. 103/
2014 (Α΄ 170).
2. Το διακριτικό σήμα της παραγράφου 1, είναι ορειχάλκινο, χρώματος μαύρου και φέρει κυκλικό σχήμα,
διαμέτρου 1,6 εκατοστού. Το διακριτικό σήμα του
προηγούμενου εδαφίου, περιβάλλεται από επίχρυσο
περίγραμμα, πλάτους 2 χιλιοστών, φέρει επίχρυση παράσταση του διακριτικού σήματος του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., και
άνωθεν και κάτωθεν αυτού, φέρει αντιστοίχως, παράσταση του εμβλήματος της Ελληνικής Δημοκρατίας, περιβαλλομένου από επίχρυσο στέφανο κλάδων φύλλων
δάφνης και τεσσάρων επίχρυσων αστέρων με πέντε ακτίνες. Κατά τη διάρκεια της θητείας στο Επιτελικό Γραφείο
του Αρχηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., το ανωτέρω διακριτικό σήμα,
φέρεται στο ύψος του στήθους, στο αριστερό μέρος των
χιτωνίων των βασικών στολών υπ’ αριθ. 2, 3, 6, 7, 8, 8β και
8γ, άνωθεν του μεταλλικού εμβλήματος του διακριτικού
σήματος του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και μετά το πέρας της θητείας,
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αυτό φέρεται στο ύψος του στήθους, στο δεξιό μέρος
των χιτωνίων των ιδίων στολών.
Άρθρο 26
Διακριτικό σήμα αναγνώρισης
θαλάσσιας υπηρεσίας
1. Το διακριτικό σήμα θαλάσσιας υπηρεσίας, φέρεται
από το προσωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο υπηρετεί
ή έχει υπηρετήσει σε πλωτά μέσα του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και
διακρίνεται κατά ιεραρχική τάξη, στις ακόλουθες κατηγορίες:
α) Διακριτικό σήμα θαλάσσιας υπηρεσίας Αξιωματικών
Κυβερνητών:
Είναι υφασμάτινο και ορειχάλκινο και φέρεται από
τους Αξιωματικούς του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι υπηρέτησαν ή υπηρετούν από τον βαθμό του Σημαιοφόρου
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και άνω, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον
δύο ετών, με καθήκοντα Κυβερνήτη, σε πλωτά μέσα του
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., πλην εκείνων της κατηγορίας ΑΙΙΙ και των
βοηθητικών και εφόσον τα μέσα αυτά κατά το ανωτέρω
χρονικό διάστημα τελούσαν ή τελούν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Το ορειχάλκινο διακριτικό σήμα,
είναι μήκους 4,5 εκατοστών και ύψους 2,3 εκατοστών
και φέρει ανάγλυφη παράσταση περιπολικού πλοίου
του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. με επίχρυσο περίγραμμα, μήκους 3,3
εκατοστών και ύψους 1 εκατοστού και παράσταση τριών σειρών κυμάτων με επίστρωση από σμάλτο, η οποία
φέρει χρώμα βαθύ κυανό.
Στο βάθος και στο μέσο της παράστασης του περιπολικού πλοίου του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., παριστάνεται ανάγλυφα
οιακοστρόφιο πλοίου μήκους 2 εκατοστών και ύψους 2
εκατοστών, με επίστρωση από σμάλτο, χρώματος καφέ.
Κάτω από την παράσταση του περιπολικού πλοίου, φέρεται επίχρυση και ανάγλυφη παράσταση του διακριτικού σήματος του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., ύψους 5 χιλιοστών. Η
ανωτέρω παράσταση περιβάλλεται από δύο επίχρυσους
και ανάγλυφους κλάδους φύλλων δάφνης, μήκους 4,5
εκατοστών και ύψους 2 εκατοστών, οι οποίοι συγκλίνουν
στο κατώτερο σημείο τους. Το υφασμάτινο διακριτικό
σήμα φέρεται σε αποσπώμενο και ορθογώνιο επίθεμα με
χρώμα βαθύ κυανό και κίτρινο περίγραμμα, μήκους 5,3
εκατοστών και ύψους 3,1 εκατοστών και φέρει κεντητή
παράσταση ίδια με εκείνη του ορειχάλκινου διακριτικού
σήματος και ιδίων διαστάσεων. Το περίγραμμα του περιπολικού πλοίου του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., το διακριτικό σήμα
του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και οι κλάδοι φύλλων δάφνης είναι
κεντημένοι με κίτρινη κλωστή, οι σειρές των κυμάτων
είναι κεντημένες με κυανή κλωστή και το οιακοστρόφιο
είναι κεντημένο με καφέ κλωστή.
β) Διακριτικό σήμα θαλάσσιας υπηρεσίας Αξιωματικών
πληρωμάτων:
Είναι υφασμάτινο και ορειχάλκινο και φέρεται από
Αξιωματικούς του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι υπηρέτησαν
ή υπηρετούν από τον βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και άνω, ως πλήρωμα σε πλωτά μέσα του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., πλην εκείνων της κατηγορίας ΑΙΙΙ και των βοηθητικών και εφόσον τα μέσα αυτά κατά το ανωτέρω
χρονικό διάστημα τελούσαν ή τελούν σε πλήρη επιχει-
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ρησιακή ετοιμότητα. Το ορειχάλκινο διακριτικό σήμα,
είναι μήκους 4 εκατοστών και ύψους 2 εκατοστών και
φέρει ανάγλυφη παράσταση περιπολικού πλοίου του
Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ., με επίχρυσο περίγραμμα, μήκους 4 εκατοστών και ύψους 1 εκατοστού, καθώς και ανάγλυφη
παράσταση τριών σειρών κυμάτων με επίστρωση από
σμάλτο, η οποία φέρει χρώμα βαθύ κυανό. Κάτω από την
παράσταση του περιπολικού πλοίου του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.,
φέρεται επίχρυση και ανάγλυφη παράσταση του διακριτικού σήματος του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., ύψους 5 χιλιοστών. Η
ανωτέρω παράσταση περιβάλλεται από δύο επίχρυσους
και ανάγλυφους κλάδους φύλλων δάφνης, μήκους 4,5
εκατοστών και ύψους 2 εκατοστών, οι οποίοι συγκλίνουν
στο κατώτερο σημείο τους. Το υφασμάτινο διακριτικό
σήμα φέρεται σε αποσπώμενο και ορθογώνιο επίθεμα
με χρώμα βαθύ κυανό και κίτρινο περίγραμμα, μήκους
4,5 εκατοστών και ύψους 2 εκατοστών και φέρει κεντητή
παράσταση ίδια με εκείνη του ορειχάλκινου διακριτικού σήματος και ιδίων διαστάσεων. Το περίγραμμα του
περιπολικού πλοίου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., το διακριτικό σήμα
του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και οι κλάδοι φύλλων δάφνης, είναι
κεντημένοι με κίτρινη κλωστή και οι σειρές των κυμάτων
είναι κεντημένες με κυανή κλωστή.
γ) Διακριτικό σήμα θαλάσσιας υπηρεσίας Κυβερνητών:
Είναι υφασμάτινο και ορειχάλκινο και φέρεται από
βαθμοφόρους του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι υπηρέτησαν
ή υπηρετούν έως και τον βαθμό του Ανθυπασπιστή Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο ετών,
με καθήκοντα Κυβερνήτη ή χειριστή, σε πλωτά μέσα
του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., πλην των βοηθητικών και εφόσον τα
μέσα αυτά κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα τελούσαν ή τελούν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Το
ορειχάλκινο διακριτικό σήμα, είναι μήκους 4 εκατοστών
και ύψους 2 εκατοστών και φέρει ανάγλυφη παράσταση
περιπολικού πλοίου του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. με επίχρυσο περίγραμμα, μήκους 4 εκατοστών και ύψους 1 εκατοστού
και ανάγλυφη παράσταση τριών σειρών κυμάτων με επίστρωση από σμάλτο, η οποία φέρει χρώμα βαθύ κυανό.
Στο βάθος και στο μέσο της παράστασης του περιπολικού πλοίου του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., παριστάνεται ανάγλυφα
οιακοστρόφιο πλοίου, μήκους 2 εκατοστών και ύψους 2
εκατοστών, με επίστρωση από σμάλτο, χρώματος καφέ.
Κάτω από την παράσταση του περιπολικού πλοίου του
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., φέρεται επίχρυση και ανάγλυφη παράσταση του διακριτικού σήματος του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., ύψους 5
χιλιοστών. Το υφασμάτινο διακριτικό σήμα, φέρεται σε
αποσπώμενο και ορθογώνιο επίθεμα, με χρώμα βαθύ
κυανό και κίτρινο περίγραμμα, μήκους 4,8 εκατοστών
και ύψους 2,8 εκατοστών και φέρει κεντητή παράσταση
ίδια με εκείνη του ορειχάλκινου διακριτικού σήματος
και ιδίων διαστάσεων. Το περίγραμμα του περιπολικού
πλοίου του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και το διακριτικό σήμα του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. είναι κεντημένα με κίτρινη κλωστή, οι σειρές
των κυμάτων είναι κεντημένες με κυανή κλωστή και το
οιακοστρόφιο είναι κεντημένο με καφέ κλωστή.
δ) Διακριτικό σήμα θαλάσσιας υπηρεσίας πληρωμάτων:
Είναι υφασμάτινο και ορειχάλκινο και φέρεται από
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βαθμοφόρους του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι υπηρέτησαν
ή υπηρετούν έως και τον βαθμό του Ανθυπασπιστή Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο ετών,
ως πλήρωμα σε πλωτά μέσα του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., οποιασδήποτε κατηγορίας και εφόσον τα μέσα αυτά κατά το
χρονικό διάστημα αυτό, τελούσαν ή τελούν σε πλήρη
επιχειρησιακή ετοιμότητα. Το ορειχάλκινο διακριτικό
σήμα, είναι μήκους 4 εκατοστών και ύψους 1,5 εκατοστού και φέρει ανάγλυφη παράσταση περιπολικού
πλοίου του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., με επίχρυσο περίγραμμα, μήκους 4 εκατοστών και ύψους 1 εκατοστού και ανάγλυφη
παράσταση τριών σειρών κυμάτων με επίστρωση από
σμάλτο, η οποία φέρει χρώμα βαθύ κυανό. Κάτω από την
παράσταση του περιπολικού πλοίου του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.,
φέρεται επίχρυση και ανάγλυφη παράσταση του διακριτικού σήματος του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., ύψους 5 χιλιοστών. Το
υφασμάτινο διακριτικό σήμα φέρεται σε αποσπώμενο
και ορθογώνιο επίθεμα, με χρώμα βαθύ κυανό και κίτρινο περίγραμμα, μήκους 4,8 εκατοστών και ύψους 2,3
εκατοστών και φέρει κεντητή παράσταση ίδια με εκείνη
του ορειχάλκινου διακριτικού σήματος και ιδίων διαστάσεων. Το περίγραμμα του περιπολικού πλοίου του Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και το διακριτικό σήμα του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., είναι
κεντημένα με κίτρινη κλωστή και οι σειρές των κυμάτων
είναι κεντημένες με κυανή κλωστή.
2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, λογίζεται ότι
το πλωτό μέσο του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. τελεί σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και κατά το χρονικό διάστημα κατά
το οποίο αυτό τελεί σε ακινησία μικρότερη των τριάντα
συνεχόμενων ημερών.
3. Το ορειχάλκινο διακριτικό σήμα αναγνώρισης θαλάσσιας υπηρεσίας, φέρεται ως ακολούθως:
α) Στο ύψος του στήθους, στα χιτώνια των βασικών
στολών 8β και 8γ, σε διάστημα 2 εκατοστών άνωθεν
του αριστερού θυλακίου του χιτωνίου, ή σε διάστημα 1
εκατοστού άνωθεν των φερόμενων διασήμων και διεμβολών, εφόσον οι δικαιούχοι συνεχίζουν να υπηρετούν
σε πλωτά μέσα του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
β) Στο ύψος του στήθους, στα χιτώνια των βασικών
στολών 8β και 8γ, σε διάστημα 2 εκατοστών άνωθεν του
δεξιού θυλακίου του χιτωνίου, ή σε διάστημα 1 εκατοστού άνωθεν των διακριτικών σημάτων τα οποία φέρονται στο ίδιο μέρος, εφόσον οι δικαιούχοι δεν συνεχίζουν
να υπηρετούν σε πλωτά μέσα του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
γ) Στο ύψος της κορυφής της γωνίας του κατώτερου
πτερυγίου του περιλαιμίου των χειμερινών χιτωνίων των
στολών υπ΄αριθ. 2, 3, 6, 7 και 8, σε διάστημα 9 εκατοστών
από τη ραφή του ώμου. Το υφασμάτινο διακριτικό σήμα,
φέρεται στο ύψος του στήθους, στο δεξιό μέρος του
υποδύτη της βασικής στολής εργασίας - επιχειρήσεων.
4. Οι δικαιούχοι δεν επιτρέπεται να φέρουν δύο ή περισσότερα διακριτικά σήματα αναγνώρισης θαλάσσιας
υπηρεσίας, διαφορετικών κατηγοριών. Σε κάθε περίπτωση, φέρεται από τον δικαιούχο το διακριτικό σήμα
ανώτερης ιεραρχικής τάξης.
5. Τον Ιανουάριο εκάστου έτους, η Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων αποστέλλει στη Διεύθυνση Προσωπικού
του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., ονομαστικές καταστάσεις των δικαιού-
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χων των διακριτικών σημάτων αναγνώρισης θαλάσσιας
υπηρεσίας. Τα διακριτικά σήματα αναγνώρισης θαλάσσιας υπηρεσίας, απονέμονται με απόφαση του Αρχηγού
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., μετά από κοινή πρόταση της Διεύθυνσης
Επιχειρησιακών Μέσων και της Διεύθυνσης Προσωπικού
του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
Άρθρο 27
Διακριτικά σήματα
της βασικής στολής εργασίας - επιχειρήσεων
1. Το προσωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., φέρει υφασμάτινο
διακριτικό σήμα, στο ύψος του στήθους, στο αριστερό
μέρος του επενδύτη, του υποδύτη, της φανέλας και της
μπλούζας τύπ oυ “POLO” της βασικής στολής εργασίας επιχειρήσεων, το οποίο αποτελείται από ένα εσωτερικό
κύκλο, διαμέτρου 5,5 εκατοστών και από ένα εξωτερικό
ομόκεντρο κύκλο, διαμέτρου 6,6 χιλιοστών, οι οποίοι είναι κεντημένοι με κυανή κλωστή και περιβάλλονται από
περίγραμμα πλάτους 1,5 χιλιοστού, κεντημένο με κίτρινη
κλωστή. Στον εσωτερικό κύκλο του διακριτικού σήματος
του προηγούμενου εδαφίου, παριστάνονται δύο χιαστί
άγκυρες, περιτυλιγμένες με ελικοειδή αλυσίδα, ίδιες με
εκείνες του διακριτικού σήματος του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και
κεντημένες με κίτρινη κλωστή. Κάτω από τις άγκυρες
και σε διάστημα 3 χιλιοστών, παριστάνονται τρεις σειρές
κυμάτων, κεντημένες εναλλάξ, από άνω προς τα κάτω,
με λωρίδες χρώματος κυανού, λευκού και κυανού. Στο
άνω και στο κάτω τόξο του εξωτερικού κύκλου του ανωτέρω διακριτικού σήματος, αναγράφονται αντίστοιχα,
συμμετρικά και με κεφαλαία, λευκά γράμματα, ύψους
6 χιλιοστών και πλάτους 1,5 χιλιοστού, οι επιγραφές “ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ” και “HELLENIC COAST GUARD”. Ανάμεσα
στις επιγραφές και σε ίσο διάστημα από την αρχή και το
τέλος τους, παριστάνονται δύο αστερίσκοι κεντημένοι
με λευκή κλωστή, με πέντε ακτίνες, μήκους 3 χιλιοστών
έκαστη.
2. Το διακριτικό σήμα της παραγράφου 1, εφόσον αυτό
φέρεται από το προσωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο
υπηρετεί στα πλωτά μέσα του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., διαφοροποιείται ως ακολούθως:
α) Στο κάτω τόξο του εξωτερικού κύκλου, αναγράφεται
συμμετρικά και με κεφαλαία, λευκά γράμματα, ύψους 6
χιλιοστών και πλάτους 1,5 χιλιοστού, η επιγραφή “ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑ ΠΛΟΙΑ”.
β) Στο κάτω τόξο του εξωτερικού κύκλου, προστίθεται
τοξοειδές επίρραμμα, μήκους 10 εκατοστών και πλάτους 11 χιλιοστών, κεντημένο με κυανή κλωστή, το οποίο
περιβάλλεται από περίγραμμα, πλάτους 1,5 χιλιοστού,
κεντημένο με κίτρινη κλωστή, όπου αναγράφεται συμμετρικά και με κεφαλαία, λευκά γράμματα, ύψους 5 χιλιοστών και πλάτους 1,5 χιλιοστού, η επιγραφή "HELLENIC
COAST GUARD".
3. Το προσωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο υπηρετεί
στα πλωτά μέσα του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., φέρει επιπλέον, στο
αριστερό θυλάκιο του υποδύτη της βασικής στολής εργασίας - επιχειρήσεων, ορθογώνιο επίρραμμα,κατασκευασμένο από ερέα, μήκους 8 εκατοστών και πλάτους 2
εκατοστών, κυανού χρώματος, στο οποίο αναγράφεται
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συμμετρικά και με κεφαλαία, κίτρινα γράμματα, ο αριθμός του περιπολικού πλοίου.
4. Στην αντίστοιχη στολή των δοκίμων Σημαιοφόρων
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., των δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
και των δοκίμων Λιμενοφυλάκων, φέρεται διακριτικό
σήμα, όμοιο με εκείνο της παραγράφου 2, με τη διαφορά
ότι αντί της επιγραφής “ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑ ΠΛΟΙΑ”, αναγράφεται αντιστοίχως, η επιγραφή “ΔΟΚΙΜΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ
Λ.Σ.”, “ΔΟΚΙΜΟΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Λ.Σ.” και “ΔΟΚΙΜΟΣ
ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΑΣ”.
Άρθρο 28
Διακριτικά σήματα των στολών
των χειριστών και τεχνικών
των εναερίων μέσων του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
1. Τα διακριτικά σήματα των στολών των χειριστών και
τεχνικών των εναερίων μέσων του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., είναι
τα ακόλουθα:
α) Διακριτικό σήμα εθνικότητας:
Είναι υφασμάτινο, τετράγωνο, μαύρου χρώματος,
μήκους και πλάτους 6,5 εκατοστών, με περίγραμμα κυανού χρώματος, όπου παριστάνεται η Ελληνική σημαία,
διαστάσεων 3 και 4,5 εκατοστών. Στο κάτω μέρος της
σημαίας αναγράφεται συμμετρικά, με κίτρινα κεφαλαία
γράμματα, η επιγραφή “HELLENIC COAST GUARD”, ύψους
8 χιλιοστών. Το διακριτικό σήμα εθνικότητας, φέρεται
στο άνω μέρος της αριστερής χειρίδας, της ολόσωμης
στολής πτήσεως και του επενδύτη της στολής επιχειρήσεων των χειριστών και τεχνικών των εναερίων μέσων
του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και στο άνω μέρος της αριστερής χειρίδας, του υποδύτη και του επενδύτη της στολής
εργασίας του τεχνικού προσωπικού εδάφους.
β) Διακριτικό σήμα της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων
του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.:
Είναι υφασμάτινο, φέρει σχήμα θυρεού, ύψος 9 εκατοστά, πλάτος 8 εκατοστά και περιβάλλεται από ένα εξωτερικό πλαίσιο, χρώματος ανοιχτής ώχρας και πλάτους 4 χιλιοστών και από ένα εσωτερικό, λευκό πλαίσιο, πλάτους
2 χιλιοστών και 1 εκατοστού στο ανώτερο σημείο του,
όπου αναγράφεται συμμετρικά και με κεφαλαία, μαύρα
γράμματα, ύψους 5 χιλιοστών, η επιγραφή “ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ”. Στο εσωτερικό μέρος του ανωτέρω διακριτικού σήματος, παριστάνονται δύο ανοιγμένες
πτέρυγες αετού, κίτρινου χρώματος, μήκους 3,2 εκατοστών και μεγίστου ύψους 1,3 εκατοστού, έκαστο, οι οποίες εφάπτονται σε δύο χιαστί άγκυρες, περιτυλιγμένες
με ελικοειδή αλυσίδα, ίδιες με εκείνες του διακριτικού
σήματος του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., κίτρινου χρώματος, συνολικού μήκους 3,8 εκατοστών και ύψους 1,9 εκατοστού,
έκαστη και στο οπίσθιο μέρος τους, παριστάνεται ουρανός με κυανό χρώμα, όπου αναγράφεται συμμετρικά
και με κεφαλαία,μαύρα γράμματα, ύψους 5 χιλιοστών, η
επιγραφή “ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ”. Κάτω από την παράσταση του προηγούμενου εδαφίου, φέρεται παράσταση
της θάλασσας, κυανού χρώματος και με διαμήκη λευκή
κυματοειδή γραμμή, μεγίστου πλάτους 3,5 χιλιοστών.
Το διακριτικό σήμα της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων του
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., φέρεται στο ύψος του στήθους, στο δεξιό
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μέρος της ολόσωμης στολής πτήσεως και του επενδύτη
της στολής επιχειρήσεων των χειριστών και τεχνικών των
εναερίων μέσων του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και στο ίδιο μέρος,
στον υποδύτη και στον επενδύτη της στολής εργασίας
του τεχνικού προσωπικού εδάφους.
γ) Διακριτικό σήμα της Μοίρας Αεροπλάνων του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.:
Είναι υφασμάτινο, αποτελούμενο από ένα εσωτερικό κύκλο, διαμέτρου 7,5 εκατοστών, κυανού χρώματος
και από έναν εξωτερικό ομόκεντρο κύκλο, διαμέτρου
9 εκατοστών, πορτοκαλί χρώματος, με εξωτερικό περίγραμμα, χρώματος ώχρας και πλάτους 2 χιλιοστών. Στην
αριστερή πλευρά του εσωτερικού κύκλου, παριστάνεται κεφαλή φαιού θαλασσαετού, κάτω από την οποία
παριστάνεται η εμπρόσθια όψη λευκού, δικινητηρίου
ελικοφόρου αεροπλάνου, με πτερύγια που εξέχουν του
εσωτερικού κύκλου και εκτείνονται, κατά μήκος σχεδόν
όλης της επιφάνειας του διακριτικού σήματος. Στο ύψος
του ράμφους του θαλασσαετού, παριστάνεται η ίδια όψη
αεροπλάνου, ιδίου τύπου με εκείνο του προηγούμενου
εδαφίου, μικρότερων διαστάσεων. Στο κάτω τόξο του
εξωτερικού κύκλου, προστίθεται τοξοειδές επίρραμμα,
μήκους 10 εκατοστών και πλάτους 1,3 εκατοστού, όπου
αναγράφεται συμμετρικά και με κεφαλαία γράμματα,
κυανού χρώματος, ύψους 1 εκατοστού και πλάτους 1,2
χιλιοστού, η επιγραφή “ΜΟΙΡΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ Λ.Σ.”. Στο
άνω τόξο του εξωτερικού κύκλου, αναγράφεται συμμετρικά και με κεφαλαία γράμματα, κλασικής γραφής,
κυανού χρώματος, ύψους 1 εκατοστού και πλάτους 1,2
χιλιοστού, η επιγραφή “ΑΠΑΣ ΑΗΡ ΑΕΤΩ ΠΕΡΑΣΙΜΟΣ”,
εκ του ρητού του Ευριπίδη “άπας μεν αήρ αετώ περάσιμος, άπασα δε χθών ανδρί γενναίω πατρίς”. Το διακριτικό σήμα της Μοίρας Αεροπλάνων του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.,
φέρεται 6 εκατοστά κάτω από τη ραφή του ώμου της
δεξιάς χειρίδας, της ολόσωμης στολής πτήσεως και του
επενδύτη της στολής επιχειρήσεων των χειριστών και
τεχνικών των εναερίων μέσων του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
δ) Διακριτικό σήμα της Μοίρας Ελικοπτέρων του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.:
Είναι υφασμάτινο, αποτελούμενο από ένα εσωτερικό
κύκλο, διαμέτρου 7,5 εκατοστών, κυανού χρώματος και
από ένα εξωτερικό ομόκεντρο κύκλο, διαμέτρου 9 εκατοστών, πορτοκαλί χρώματος,με εξωτερικό περίγραμμα,
χρώματος ώχρας και πλάτους 2 χιλιοστών. Στον εσωτερικό κύκλο, παριστάνεται η δεξιά όψη λευκού ελικοπτέρου
εν πτήσει.
Άνωθεν της παράστασης του ελικοπτέρου, παριστάνονται τρεις λευκοί αστέρες, με πέντε ακτίνες, εκ των
οποίων, ο μεγαλύτερος, με ακτίνες μήκους 6,5 χιλιοστών έκαστη, ευρίσκεται στο μέσο των στροφείων του
ελικοπτέρου, ο αμέσως μικρότερος, με ακτίνες μήκους
4,5 χιλιοστών έκαστη, ευρίσκεται άνωθεν του κυρίου
στροφείου του ελικοπτέρου και ο πιο μικρός, με ακτίνες
2,5 χιλιοστών έκαστη, ευρίσκεται στο βάθος της δεξιάς
πλευράς, άνωθεν του δευτέρου σε μέγεθος αστέρα. Στο
κάτω τόξο του εξωτερικού κύκλου, προστίθεται τοξοειδές επίρραμμα, μήκους 10 εκατοστών και πλάτους 1,3
εκατοστού, όπου αναγράφεται συμμετρικά και με κεφα-
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λαία γράμματα, κυανού χρώματος, ύψους 1 εκατοστού
και πλάτους 1,2 χιλιοστού, η επιγραφή “ΜΟΙΡΑ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ Λ.Σ.”. Στο άνω τόξο του εξωτερικού κύκλου,
αναγράφονται συμμετρικά και με κεφαλαία γράμματα,
κυανού χρώματος, ύψους 1 εκατοστού και πλάτους 1,2
χιλιοστού, οι λέξεις “ΤΟΛΜΗ”, “ΓΝΩΣΗ” και “ΑΡΕΤΗ”, οι
οποίες διακρίνονται μεταξύ τους, με δύο αστέρες ιδίου
χρώματος με εκείνο των γραμμάτων, με πέντε ακτίνες,
μήκους 3 χιλιοστών έκαστη. Το διακριτικό σήμα της Μοίρας Ελικοπτέρων του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., φέρεται 6 εκατοστά
κάτω από τη ραφή του ώμου της δεξιάς χειρίδας, της
ολόσωμης στολής πτήσεως και του επενδύτη της στολής επιχειρήσεων των χειριστών και τεχνικών εναερίων
μέσων του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
ε) Διακριτικό σήμα της Μοίρας Συντήρησης Αεροσκαφών του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.:
Είναι υφασμάτινο, φέρει βαθύ κυανό χρώμα και κυκλικό σχήμα, διαμέτρου 9 εκατοστών, όπου παριστάνονται δύο πτέρυγες αετού, κίτρινου χρώματος, ανοιγμένες
προς τα άνω, οι οποίες εφάπτονται εκατέρωθεν ενός χρυσού οδοντωτού τροχού, στο κέντρο του οποίου, παριστάνεται οριζόντιος, δίφυλλος έλικας, φαιού χρώματος,
με λευκά ακροπτερύγια. Άνωθεν του τροχού, παριστάνονται εντός λευκού κύκλου, διαμέτρου 2,5 εκατοστών, δύο
λευκές και χιαστί άγκυρες, περιτυλιγμένες με ελικοειδή
αλυσίδα, ίδιες με εκείνες του διακριτικού σήματος του
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Στο κάτω τόξο του κύκλου, προστίθεται
ισομέγεθες τοξοειδές επίρραμμα, όπου αναγράφεται
συμμετρικά και με κεφαλαία γράμματα, ερυθρού χρώματος, ύψους 1,2 εκατοστού, πλάτους 3 χιλιοστών και
με λευκό περίγραμμα πλάτους 1 χιλιοστού, η επιγραφή
“Μ.Σ.Α.”. Το διακριτικό σήμα της Μοίρας Συντήρησης Αεροσκαφών του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., φέρεται 6 εκατοστά κάτω
από τη ραφήτου ώμου της δεξιάς χειρίδας, του υποδύτη,
του επενδύτη και της ολόσωμης στολής εργασίας, καθώς
και της ολόσωμης στολής πτήσεως και του επενδύτη
της στολής επιχειρήσεων, εφόσον το τεχνικό προσωπικό
εδάφους εκτελεί και καθήκοντα ιπταμένου προσωπικού.
Το ανωτέρω διακριτικό σήμα, φέρεται και στο ύψος του
στήθους, στο δεξιό μέρος της φανέλας της στολής εργασίας του τεχνικού προσωπικού εδάφους.
στ) Διακριτικό σήμα χειριστών αεροσκαφών και ελικοπτέρων του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.:
Είναι δερμάτινο, ορθογώνιο, μαύρου χρώματος, διαστάσεων 10 και 5 εκατοστών, όπου παριστάνονται ένας
αετός με ανοιγμένες πτέρυγες και το κεφάλι στραμμένο
προς τα δεξιά, κεντημένος με χρυσή κλωστή και άνωθεν
αυτού και εντός κύκλου, δύο χιαστί άγκυρες, περιτυλιγμένες με ελικοειδή αλυσίδα, ίδιες με εκείνες του διακριτικού σήματος του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., κεντημένες με χρυσή
κλωστή. Το διακριτικό σήμα του προηγούμενου εδαφίου,
φέρει υπό κανονικό μέγεθος, μήκος 11 εκατοστά, ύψος
33 χιλιοστά, μέγιστο ύψος έκαστης πτέρυγας, 2 εκατοστά και διάμετρο κύκλου 15 χιλιοστά και υπό μικρότερο
μέγεθος, μήκος 6 εκατοστά, ύψος 2 εκατοστά, μέγιστο
ύψος έκαστης πτέρυγας 1 εκατοστό και διάμετρο κύκλου
1 εκατοστό. Το διακριτικό σήμα κανονικού μεγέθους,
φέρεται από τους χειριστές των αεροσκαφών και των
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ελικοπτέρων του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., στο ύψος του στήθους,
στο αριστερό μέρος της ολόσωμης στολής πτήσεως και
του επενδύτη της στολής επιχειρήσεων, καθώς και στα
χιτώνια των στολών υπ’ αριθ. 2, 3, 6, 7, 8, 8β και 8γ, ενώ
το διακριτικό σήμα μικρότερου μεγέθους, φέρεται στο
αριστερό πτερύγιο του περιλαιμίου των ιματιδίων των
στολών υπ’ αριθ. 4 και 5. Το διακριτικό σήμα κανονικού
μεγέθους, φέρεται στη θέση των διασήμων και διεμβολών, όταν αυτά δεν φέρονται. Στην περίπτωση που
φέρονται διάσημα και διεμβολές, το διακριτικό σήμα
κανονικού μεγέθους, φέρεται σε διάστημα 1 χιλιοστού,
άνωθεν αυτών. Κάτω από το ανωτέρω διακριτικό σήμα,
αναγράφονται συμμετρικά και με κεφαλαία, χρυσά
γράμματα, ύψους 5 χιλιοστών, ο βαθμός και το ονοματεπώνυμο του χειριστή, εφόσον αυτό φέρεται με την
ολόσωμη στολή πτήσεως και τον επενδύτη της στολής
επιχειρήσεων.
ζ) Διακριτικό σήμα πληρωμάτων αεροσκαφών και ελικοπτέρων του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.:
Είναι δερμάτινο, ορθογώνιο, μαύρου χρώματος, διαστάσεων 10 και 5 εκατοστών, όπου παριστάνονται
δύο ανοιγμένες πτέρυγες αετού, κεντημένες με χρυσή
κλωστή, οι οποίες εφάπτονται σε ένα κύκλο, εντός του
οποίου παριστάνονται δύο χιαστί άγκυρες, περιτυλιγμένεςμε ελικοειδή αλυσίδα, ίδιες με εκείνες του διακριτικού σήματος του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και κεντημένες με χρυσή
κλωστή. Το διακριτικό σήμα του προηγούμενου εδαφίου,
φέρει υπό κανονικό μέγεθος, μήκος 9 εκατοστά, μέγιστο
ύψος έκαστης πτέρυγας, 16 χιλιοστά και διάμετρο κύκλου 15 χιλιοστά και υπό μικρότερο μέγεθος, μήκος 6
εκατοστά, μέγιστο ύψος έκαστης πτέρυγας, 1 εκατοστό
και διάμετρο κύκλου 1 εκατοστό. Το διακριτικό σήμα αμφότερων των μεγεθών, φέρεται μόνο από τα στελέχη του
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., τα οποία ίπτανται ως μέλη πληρώματος
στα αεροσκάφη και στα ελικόπτερα του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.,
κατά τον ίδιο τρόπο που φέρεται και το διακριτικό σήμα
των χειριστών των αεροσκαφών και ελικοπτέρων του
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Κάτω από το ανωτέρω διακριτικό σήμα,
αναγράφονται συμμετρικά και με κεφαλαία και χρυσά
γράμματα, ύψους 5 χιλιοστών, ο βαθμός και το ονοματεπώνυμο του μέλους του πληρώματος, εφόσον αυτό
φέρεται με την ολόσωμη στολή πτήσεως και τον επενδύτη της στολής επιχειρήσεων.
η) Διακριτικό σήμα τεχνικού προσωπικού εδάφους της
Υ.Ε.Μ.-Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.:
Είναι δερμάτινο, ορθογώνιο, μαύρου χρώματος, διαστάσεων 10 και 5 εκατοστών, όπου παριστάνονται εντός
κύκλου διαμέτρου 1 εκατοστού, δύο χιαστί άγκυρες, περιτυλιγμένες με ελικοειδή αλυσίδα, ίδιες με εκείνες του
διακριτικού σήματος του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και κεντημένες με
χρυσή κλωστή. Κάτω από το ανωτέρω διακριτικό σήμα,
αναγράφονται συμμετρικά και με κεφαλαία και χρυσά
γράμματα, ύψους 5 χιλιοστών, ο βαθμός και το ονοματεπώνυμο του τεχνικού προσωπικού εδάφους. Το διακριτικό σήμα του προηγούμενου εδαφίου, φέρεται από
το τεχνικό προσωπικό εδάφους της Υ.Ε.Μ.-Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.,
στο ύψος του στήθους, στο αριστερό μέρος του υποδύτη
και του επενδύτη της στολής εργασίας και της ολόσωμης
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στολής εργασίας, καθώς και της ολόσωμης στολής πτήσεως και του επενδύτη της στολής επιχειρήσεων, εφόσον
το τεχνικό προσωπικό εδάφους εκτελεί και καθήκοντα
ιπταμένου προσωπικού.
2. Στο πηλήκιο της στολής επιχειρήσεων και εργασίας
των χειριστών και τεχνικών εναερίων μέσων του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., φέρονται τα ίδια διακριτικά σήματα με εκείνα
του πηληκίου της βασικής στολής εργασίας - επιχειρήσεων.
Άρθρο 29
Διακριτικά σήματα των στολών
του προσωπικού υποβρυχίων αποστολών
του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
Τα διακριτικά σήματα των στολών του προσωπικού
υποβρυχίων αποστολών του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., καθορίζονται
σύμφωνα με τον Κανονισμό ο οποίος εκδίδεται από τον
Αρχηγό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και κυρώνεται με απόφαση
του Υπουργού Ναυτιλίαςκαι Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νόμου
1940/1991, όπως ισχύει.
Άρθρο 30
Διακριτικά σήματα των στολών
του προσωπικού των Κλιμακίων Ειδικών
Αποστολών του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
1. Το προσωπικό των Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών
του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., φέρει το διακριτικό σήμα αποφοίτησης
από το Σχολείο Ειδικών Αποστολών του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Το
διακριτικό σήμα του προηγούμενου εδαφίου, είναι υφασμάτινο ή ορειχάλκινο, ορθογώνιο και φέρει παράσταση, αποτελούμενη από ένα κάθετο κεραυνό ερυθρού
χρώματος και από δύο χιαστί άγκυρες, περιτυλιγμένες
με ελικοειδή αλυσίδα, ίδιες με εκείνες του διακριτικού
σήματος του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., μαύρου χρώματος. Η ανωτέρω παράσταση, περιβάλλεται από δύο κλάδους φύλλων
δάφνης, οι οποίοι συγκλίνουν στο κατώτερο σημείο τους.
Το υφασμάτινο διακριτικό σήμα, φέρει υπό κανονικό
μέγεθος, ύψος 80 χιλιοστά και πλάτος 70 χιλιοστά και
φέρεται στο άνω μέρος της αριστερής χειρίδας του χιτωνίου και του επενδύτη της στολής επιχειρήσεων.
Το ανωτέρω διακριτικό σήμα, φέρει υπό μικρότερο
μέγεθος, ύψος και πλάτος 9 χιλιοστά και φέρεται στο
ύψος του στήθους, στο αριστερό μέρος της φανέλας
της στολής επιχειρήσεων και άθλησης και της αθλητικής
μπλούζας. Το αντίστοιχο ορειχάλκινο σήμα είναι επάργυρο, φέρει ύψος 28 χιλιοστά και πλάτος 45 χιλιοστά και
φέρεται στο ύψος του στήθους, στο αριστερό μέρος των
χιτωνίων των στολών υπ’ αριθ. 2, 3, 6, 7, 8, 8β και 8γ. Το
διακριτικό σήμα του προηγούμενου εδαφίου, φέρεται
στη θέση των διασήμων και διεμβολών, όταν αυτά δεν
φέρονται. Στην περίπτωση που φέρονται διάσημα και
διεμβολές, το ανωτέρω διακριτικό σήμα, φέρεται σε διάστημα 1 χιλιοστού, άνωθεν αυτών.
2. Φέρονται τοξοειδή επιρράμματα, φαιοπράσινου
χρώματος, μήκους 16 εκατοστών και ύψους 3 εκατοστών, 6 εκατοστά κάτω από τη ραφή του ώμου, αμφότερων των χειρίδων του χιτωνίου της στολής επιχειρήσεων του προσωπικού των Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών
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του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., όπου αναγράφονται συμμετρικά και
κλιμακωτά, από άνω προς τα κάτω, με κεφαλαία μαύρα
γράμματα, οι επιγραφές “ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ” και “ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ”, αντιστοίχως.
3. Φέρονται στο ύψος του στήθους, άνωθεν του αριστερού θυλακίου του χιτωνίου της στολής επιχειρήσεων,
διακριτικά σήματα Σχολείων εκπαίδευσης της ημεδαπής
ή της αλλοδαπής, τα οποία φέρονται από ένα σε κάθε
σειρά, εφόσον αυτά δεν υπερβαίνουν τα τρία και ανά
δύο σε κάθε σειρά, εφόσον ο αριθμός τους υπερβαίνει
τα τρία.
4. Στο πηλήκιο της στολής επιχειρήσεωντου προσωπικού των Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών του Λ.Σ.
- ΕΛ.ΑΚΤ., φέρονται τα ίδια διακριτικά σήματα με εκείνα
του πηληκίου της βασικής στολής εργασίας - επιχειρήσεων.
Άρθρο 31
Διακριτικά σήματα της στολής του προσωπικού
του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Συνδέσμου Συμβούλου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.-Π.Α. και Δύτη Διασώστη του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
1. Τα διακριτικά σήματα των στολών του προσωπικού
του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Συνδέσμου - Συμβούλου
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.-Π.Α. και Δύτη-Διασώστη του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.,
είναι τα ακόλουθα:
α) Διακριτικό σήμα της Υπηρεσίας Συνδέσμων Διασωστών του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.:
Είναι υφασμάτινο, με σχήμα θυρεού, φέρει μέγιστο
ύψος 10 εκατοστά και μέγιστο πλάτος 9 εκατοστά και
περιβάλλεται από καφέ περίγραμμα, εντός του οποίου
παριστάνονται μαίανδροι κίτρινου χρώματος. Το ανωτέρω διακριτικό σήμα, φέρει εσωτερικά, στο αριστερό σημείο, παράσταση γυμνής μορφής του θεού Ποσειδώνα,
μέχρι και τον κορμό, με μαύρη γενειάδα και μακρά κώμη
μέχρι τον ώμο, ιδίου χρώματος, με κίτρινο διάδημα και
προτεταμένη την αριστερή χείρα, έτοιμος να εξακοντίσει
λευκή τρίαινα προς τα δεξιά. Φέρει επιπλέον εσωτερικά,
στο δεξιό σημείο, παράσταση ελικοπτέρου έρευνας και
διάσωσης, τύπου “SUPER PUMA” με χρώμα πορτοκαλί και
γκρίζο, με ανηρτημένο διασώστη. Άνωθεν των στροφείων του ελικοπτέρου, παριστάνονται δύο χιαστί άγκυρες,
περιτυλιγμένες με ελικοειδή αλυσίδα, ίδιες με εκείνες του
διακριτικού σήματος του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και στο σημείο
σύγκλισής τους, παριστάνεται έγχρωμο το έμβλημα της
Ελληνικής Δημοκρατίας. Στο βάθος και όπισθεν των παραστάσεων των προηγούμενων εδαφίων, παριστάνεται
ανεμόεσσα, έγχρωμη Ελληνική σημαία, επί της οποίας
παριστάνεται η Ελληνική Επικράτεια, με χρώμα καφέ.
Στο ανώτερο σημείο του διακριτικού σήματος του προηγούμενου εδαφίου, παριστάνεται κυματοειδής ταινία
η οποία φέρει χρώμα πορτοκαλί, στην οποία αναγράφονται συμμετρικά, με κεφαλαία λευκά γράμματα, τα
αρχικά της Υπηρεσίας Συνδέσμων Διασωστών του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. (Υ.Σ.Υ.Δ.). Το διακριτικό σήμα της Υπηρεσίας Συνδέσμων Διασωστών του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., φέρεται στο ύψος
του στήθους, στο δεξιό μέρος της ολόσωμης στολής
πτήσεως και του επενδύτη της στολής επιχειρήσεων.
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β) Διακριτικό σήμα εθνικότητας:
Είναι υφασμάτινο, τετράγωνο, μαύρου χρώματος, με
περίγραμμα κυανού χρώματος, μήκους και πλάτους
6,5 εκατοστών, όπου παριστάνεται η Ελληνική σημαία
διαστάσεων 3 και 4,5 εκατοστών. Στο κάτω μέρος της
σημαίας αναγράφεται συμμετρικά, με κίτρινα κεφαλαία
γράμματα η επιγραφή “HELLENIC COAST GUARD”, ύψους
8 χιλιοστών. Το διακριτικό σήμα εθνικότητας, φέρεται
στο άνω μέρος της αριστερής χειρίδας της ολόσωμης
στολής πτήσεως και του επενδύτη της στολής επιχειρήσεων.
γ) Διακριτικό σήμα πληρώματος ελικοπτέρου:
Είναι όμοιο με το διακριτικό σήμα το οποίο προβλέπεται για τους χειριστές και τεχνικούς των εναερίων μέσων
του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με την περίπτωση ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 28, και φέρεται κατά τον ίδιο
τρόπο. Στη στολή επιχειρήσεων, κάτω από το διακριτικό
σήμα του προηγούμενου εδαφίου, αναγράφονται συμμετρικά, με κεφαλαία, χρυσά γράμματα, ύψους 5 χιλιοστών, ο βαθμός και το ονοματεπώνυμο του συνδέσμουσυμβούλου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.-Π.Α. και του Δύτη-Διασώστη
του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
δ) Διακριτικό σήμα των ελικοπτέρων έρευνας και διάσωσης, τύπου “SUPER PUMA”:
Φέρεται στο άνω μέρος της δεξιάς χειρίδας της ολόσωμης στολής πτήσεως και του επενδύτη της στολής
επιχειρήσεων.
ε) Διακριτικό σήμα ειδικότητας και ωρών πτήσεων του
προσωπικού της Υπηρεσίας Συνδέσμων Διασωστών Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.:
Είναι υφασμάτινο και ορειχάλκινο και διαφοροποιείται ανάλογα με την ειδικότητα και τις ώρες πτήσεων, ως
ακολούθως:
αα) Διακριτικό σήμα Συνδέσμου - Συμβούλου Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.-Π.Α., από το πέρας της εκπαίδευσης μέχρι και
τις 500 ώρες πτήσεων.
ββ) Διακριτικό σήμα Συνδέσμου-Συμβούλου Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.-Π.Α., από τις 500 ώρες πτήσεων μέχρι και τις
1000 ώρες πτήσεων.
γγ) Διακριτικό σήμα Συνδέσμου-Συμβούλου Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.-Π.Α., από τις 1000 ώρες πτήσεων και άνω.
δδ) Διακριτικό σήμα Δύτη-Διασώστη Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.,
από το πέρας της εκπαίδευσης μέχρι και τις 500 ώρες
πτήσεων.
εε) Διακριτικό σήμα Δύτη-Διασώστη Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., από
τις 500 ώρες πτήσεων μέχρι και τις 1000 ώρες πτήσεων.
στστ) Διακριτικό σήμα Δύτη -Διασώστη Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.,
από τις 1000 ώρες πτήσεων και άνω.
Το ορειχάλκινο διακριτικό σήμα Συνδέσμου-Συμβούλου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.-Π.Α., φέρει μήκος 10 εκατοστά και
ύψος 5 εκατοστά. Το αντίστοιχο υφασμάτινο διακριτικό
σήμα, φέρεται σε αποσπώμενο και ορθογώνιο επίθεμα,
φαιοπράσινου χρώματος με κίτρινο περίγραμμα, μήκους 10 εκατοστών και ύψους 5 εκατοστών. Το ανωτέρω
διακριτικό σήμα, αποτελείται από χρυσό ζεύγος πτερύγων, οι οποίες συνδέονται μέσω ενός κύκλου ο οποίος
φέρει χρώμα βαθύ κυανό, εντός του οποίου παριστάνονται δύο χιαστί άγκυρες, περιτυλιγμένες με ελικοειδή
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αλυσίδα, ίδιες με εκείνες του διακριτικού σήματος του
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Στο κάτω μέρος του κύκλου, εφάπτεται
σύμπλεγμα, αποτελούμενο από ένα ελικόπτερο έρευνας
και διάσωσης, τύπου “SUPER PUMA”, με χρώμα πορτοκαλί καιγκρίζο, μία επίχρυση τρίαινα και ένα επίχρυσο
κεραυνό σε οριζόντια θέση. Από την περίμετρο του κύκλου, εξέχουν συμμετρικά επτά ακίδες, ίδιες με εκείνες
του ανεμολογίου της πυξίδας, εκ των οποίων η μία, στην
άνω πλευρά της περιμέτρου, φέρει συμμετρικά ερυθρό
και λευκό χρώμα, ενώ οι υπόλοιπες φέρουν συμμετρικά
λευκό και μαύρο χρώμα. Το διακριτικό σήμα από τις 500
ώρες πτήσεων μέχρι και τις 1000 ώρες πτήσεων, φέρει
επίχρυσο αστέρα με πέντε ακτίνες, ο οποίος εδράζεται
στην ανώτερη ακίδα του κύκλου. Στο διακριτικό σήμα
από τις 1000 ώρες πτήσεων και άνω, φέρεται ομοίως, επίχρυσος αστέρας με πέντε ακτίνες, ο οποίος περιβάλλεται
από επίχρυσους κλάδους φύλλων δάφνης, οι οποίοι δεν
συγκλίνουν. Το ορειχάλκινο διακριτικό σήμα Δύτη-Διασώστη Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., φέρει μήκος 10 εκατοστά και ύψος
5 εκατοστά. Το αντίστοιχο υφασμάτινο διακριτικό σήμα,
φέρεται σε αποσπώμενο και ορθογώνιο επίθεμα, φαιοπράσινου χρώματος με κίτρινο περίγραμμα, μήκους 10
εκατοστών και ύψους 5 εκατοστών. Το ανωτέρω διακριτικό σήμα, αποτελείται από χρυσό ζεύγος πτερύγων οι
οποίες εφάπτονται σε ένα επίχρυσο σύμπλεγμα, το οποίο
αποτελείται από δύο χιαστί πτερύγια κολύμβησης, στα
οποία εδράζεται προσωπίδα κατάδυσης, με δύο φακούς.
Το διακριτικό σήμα από τις 500 ώρες πτήσεων μέχρι και
τις 1000 ώρες πτήσεων, φέρει άνωθεν των πτερυγίων
κολύμβησης, επίχρυσο αστέρα με πέντε ακτίνες. Στο
διακριτικό σήμα από τις 1000 ώρες πτήσεων και άνω,
φέρεται ομοίως επίχρυσος αστέρας με πέντε ακτίνες, ο
οποίος περιβάλλεται από επίχρυσους κλάδους φύλλων
δάφνης, οι οποίοι δεν συγκλίνουν. Το υφασμάτινο διακριτικό σήμα, φέρεται στο αριστερό μέρος της ολόσωμης
στολής πτήσεως και του επενδύτη της στολής επιχειρήσεων, άνωθεν του διακριτικού σήματος πληρώματος
ελικοπτέρου. Το ορειχάλκινο διακριτικό σήμα, φέρεται
στο ύψος του στήθους, στο αριστερό μέρος, των χιτωνίων των στολών υπ’ αριθ. 2, 3, 6, 7, 8, 8β και 8γ και στο
αριστερό πτερύγιο του περιλαιμίου των ιματιδίων των
στολών υπ’ αριθ. 4 και 5 και σε κάθε περίπτωση άνωθεν
του διακριτικού σήματος πληρώματος ελικοπτέρου.
2. Στο πηλήκιο της στολής επιχειρήσεων του προσωπικού του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Συνδέσμου -Συμβούλου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.-Π.Α. και Δύτη-Διασώστη του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., φέρονται τα ίδια διακριτικά σήματα με εκείνα
του πηληκίου της βασικής στολής εργασίας - επιχειρήσεων.
Άρθρο 32
Διακριτικά σήματα της στολής δικυκλιστών
1. Το προσωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., φέρει στο ύψος του
στήθους, στο αριστερό μέρος του επενδύτητης στολής
δικυκλιστών, το διακριτικό σήμα της παραγράφου 1 του
άρθρου 27.
2. Τα διακριτικά σήματα των μηχανοκίνητων ομάδων
αστυνόμευσης, καθώς και ο τρόπος με τον οποίον αυτά
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φέρονται στη στολή δικυκλιστών, καθορίζονται με την
οργανωτική διαταγή του αρμοδίου Λιμενάρχη, η οποία
εκδίδεται σύμφωνα με την περίπτωση ιθ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών, ο οποίος εκδόθηκε από τον Αρχηγό του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και κυρώθηκε με την αριθ. 040/2014 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
ανάλογα με τις συνθήκες κάθε λιμένα και τις εκάστοτε
υπηρεσιακές ανάγκες.
Άρθρο 33
Διακριτικά σήματα αποφοίτησης
από Στρατιωτικές Σχολές
1. Τα διακριτικά σήματα αποφοίτησης από Στρατιωτικές Σχολές, είναι κατά ιεραρχική τάξη, τα ακόλουθα:
α) Διακριτικό σήμα Σχολής Εθνικής Αμύνης (ΣΕΘΑ).
β) Διακριτικό σήμα Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής
Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ).
γ) Διακριτικό σήμα Στρατιωτικής Σχολής Εξωτερικού,
η οποία παρέχει ισότιμη ή παραπλήσια εκπαίδευση με
εκείνη της ΑΔΙΣΠΟ.
δ) Διακριτικό σήμα της Ναυτικής Σχολής Πολέμου
(ΝΣΠ).
ε) Διακριτικό σήμα της Σχολής Διοίκησης Επιτελών του
Πολεμικού Ναυτικού (ΣΔΙΕΠΝ).
2. Τα διακριτικά σήματα της παραγράφου 1, φέρονται
στο δεξιό μέρος του στήθους, στο ύψος του δευτέρου
από άνω προς τα κάτω κομβίου, στα ανοιχτά χιτώνια και
στο ύψος του τετάρτου από άνω προς τα κάτω κομβίου,
στα κλειστά χιτώνια, καθώς και μεταξύ του δευτέρου και
τρίτου από άνω προς τα κάτω κομβίου, στο ιματίδιο της
στολής υπ΄ αριθ. 4.
Σε περίπτωση αποφοίτησης από περισσότερες της
μίας Στρατιωτικών Σχολών, φέρεται κατά ιεραρχική τάξη,
μόνο ένα από τα διακριτικά σήματα του προηγούμενου
εδαφίου.
3. Οι απόφοιτοι της ΑΔΙΣΠΟ και Στρατιωτικής Σχολής
Εξωτερικού, η οποία παρέχει ισότιμη ή παραπλήσια
εκπαίδευση με εκείνη της ΑΔΙΣΠΟ, φέρουν μόνο το
διακριτικό σήμα της ΑΔΙΣΠΟ. Οι απόφοιτοι της ΣΕΘΑ
και Στρατιωτικής Σχολής Εξωτερικού, η οποία παρέχει
ισότιμη ή παραπλήσια εκπαίδευση με εκείνη της ΣΕΘΑ,
φέρουν μόνο το διακριτικό σήμα της ΣΕΘΑ. Οι απόφοιτοι
αποκλειστικά Στρατιωτικής Σχολής Εξωτερικού, η οποία
παρέχει ισότιμη ή παραπλήσια εκπαίδευση με εκείνη
της ΣΕΘΑ, φέρουν μόνο το διακριτικό σήμα της ΣΕΘΑ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Τάγματα Αριστείας -Στρατιωτικά Μετάλλια Διαμνημονεύσεις
Άρθρο 34
Τάγματα Αριστείας
1. Τα Τάγματα Αριστείας απαρτίζονται από πρόσωπα
τα οποία τιμήθηκαν ή τιμώνται από την Πολιτεία για επιδειχθείσα αρετή και εφόσον αυτά δικαιούνται να φέρουν
τα διάσημα του Τάγματος, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 1 και 2 του νόμου 106/1975.
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2. Τα αναγνωριζόμενα Τάγματα Αριστείας, διακρίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 3 του νόμου 106/1975,
κατά ιεραρχική τάξη, ως ακολούθως:
α) Τάγμα του Σωτήρος.
β) Τάγμα της Τιμής.
γ) Τάγμα του Φοίνικος και
δ) Τάγμα της Ευποιίας.
Το Τάγμα της Τιμής, περιλαμβάνει πέντε τάξεις, κατά
την ακόλουθη φθίνουσα σειρά:
α) του Μεγαλόσταυρου,
β) του Ανωτέρου Ταξιάρχου,
γ) του Ταξιάρχου,
δ) του Ιππότη του Χρυσού Σταυρού και
ε) του Ιππότη του Αργυρού Σταυρού.
Το Τάγμα του Φοίνικος, σύμφωνα με το άρθρο 2 του
ν.δ. της 13ης Μαΐου του 1926, όπως αυτό συνεχίζει να
ισχύει σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του
νόμου 106/1975, περιλαμβάνει πέντε τάξεις, κατά την
ακόλουθη φθίνουσα σειρά:
α) του Μεγαλόσταυρου,
β) του Ανωτέρου Ταξιάρχου,
γ) των Ταξιάρχου,
δ) του Χρυσού Σταυρού και
ε) του Αργυρού Σταυρού.
3. Η ένταξη στα Τάγματα και η απονομή των οικείων
διασήμων, διενεργείται με προεδρικό διάταγμα το οποίο
εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο νόμο 106/1975. Σε
περίπτωση απονομής Ταγμάτων Αριστείας διαφορετικής
ιεραρχικής τάξης, φέρονται μόνο τα διάσημα της ιεραρχικά ανώτερης τάξης. Οι πράξεις ένταξης στα Τάγματα
και η απονομή των οικείων διασήμων, καταχωρίζονται
στον υποφάκελο “Ηθικές Αμοιβές” του ατομικού φακέλου του στελέχους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται
στο άρθρο 26 του π.δ. 81/2012. Οι τιμηθέντες φέρουν
εφόρου ζωής τα απονεμηθέντα διάσημα των Ταγμάτων
και εκπίπτουν του δικαιώματος αυτού, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 5 του νόμου 106/1975. Τα διάσημα των Ταγμάτων, μετά το θάνατο των τιμηθέντων,
φυλάσσονται από τους κληρονόμους τους, σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στο άρθρο 5 του νόμου 106/1975.
4. Ο τύπος των διασήμων των Ταγμάτων Αριστείας, καθορίζεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο
π.δ. 485/1984 (Α΄ 174).
Άρθρο 35
Στρατιωτικά μετάλλια
1. Απονέμονται στρατιωτικά μετάλλια στο προσωπικό
του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.δ. 376/
1974, τα οποία διακρίνονται κατά ιεραρχική τάξη, ως
ακολούθως:
α) Αριστείο Ανδραγαθίας.
β) Αριστείο Ανδρείας.
γ) Πολεμικός Σταυρός.
δ) Μετάλλιο Εξαιρέτων Πράξεων.
Τα στρατιωτικά μετάλλια του προηγούμενου εδαφίου
είναι πολεμικά και απονέμονται σε πολεμικές ή μη περιόδους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 1
του ν.δ. 376/1974.
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Το Αριστείο Ανδρείας περιλαμβάνει σύμφωνα με το
άρθρο 3 του ν.δ. 376/1974, τρεις τάξεις, ως ακολούθως:
α) Ταξιάρχης Αριστείου Ανδρείας.
β) Χρυσούν Αριστείο.
γ) Αργυρούν Αριστείο.
Ο Πολεμικός Σταυρός περιλαμβάνει σύμφωνα με το
άρθρο 5 του ν.δ. 376/1974, τρεις τάξεις, ως ακολούθως:
α) Πολεμικός Σταυρός Α΄ τάξεως.
β) Πολεμικός Σταυρός Β΄ τάξεως.
γ) Πολεμικός Σταυρός Γ΄ τάξεως.
Κατά τα λοιπά και σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.δ. 376/
1974, για τις προαγωγές επ΄ ανδραγαθία του προσωπικού του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 27 του π.δ. 81/2012.
2. Η απονομή των στρατιωτικών μεταλλίων της παραγράφου 1 και των αντίστοιχων διπλωμάτων, διενεργείται
σύμφωνα με τη διαδικασία η οποία προβλέπεται στα άρθρα 12 και 13 του ν.δ. 376/1974. Ο αριθμός των στρατιωτικών μεταλλίων τα οποία απονέμονται είναι απεριόριστος. Οι πράξεις απονομής των στρατιωτικών μεταλλίων,
καταχωρίζονται στον υποφάκελο “Ηθικές Αμοιβές” του
ατομικού φακέλου του στελέχους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 26 του π.δ. 81/2012. Οι τιμηθέντες
φέρουν εφόρου ζωής τα απονεμηθέντα στρατιωτικά μετάλλια και εκπίπτουν του δικαιώματος αυτού, σύμφωνα
με όσα προβλέπονται στο άρθρο 15 του ν.δ. 376/1974.
Τα στρατιωτικά μετάλλια και τα αντίστοιχα διπλώματα,
μετά το θάνατο των τιμηθέντων, φυλάσσονται από τους
κληρονόμους τους.
3. Το Αριστείο Ανδραγαθίας και το Αριστείο Ανδρείας,
έπονται του Τάγματος του Σωτήρος και προηγούνται του
Τάγματος της Αξίας και τα λοιπά στρατιωτικά μετάλλια
έπονται του Τάγματος του Φοίνικος, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 2 του ν.δ. 376/1974.
4. Ο τύπος των στρατιωτικών μεταλλίων, καθορίζεται
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο π.δ. 644/1982 (Α΄ 132).
Άρθρο 36
Διακρίσεις διαμνημονεύσεων
1. Στους εν ενεργεία Αξιωματικούς από το βαθμό του
Υποπλοιάρχου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και άνω, απονέμονται διαμνημονεύσεις, οι οποίες διακρίνονται κατά ιεραρχική
τάξη, ως ακολούθως:
α) Αρχηγίας.
Απονέμεται μόνο στον Αρχηγό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
β) Αστέρας Αξίας και Τιμής.
Απονέμεται στον Αρχηγό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και στους
Υπαρχηγούς του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
γ) Αξίας και Τιμής.
Απονέμεται στους Ανώτατους Αξιωματικούς Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., μετά την συμπλήρωση τριών μηνών παραμονής
στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
δ) Διοίκησης Περιφερειακών Διοικήσεων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
Απονέμεται σε Ανώτατους ή Ανώτερους Αξιωματικούς
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει
πραγματικά, ως Διοικητές των Περιφερειακών Διοικήσεων του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., για χρονικό διάστημα τουλάχιστον
έξι μηνών.
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ε) Ευδοκίμου Διοικήσεως.
Περιλαμβάνει τρεις τάξεις (Α΄ , Β' και Γ') και απονέμεται
ανά περίπτωση, ως ακολούθως:
αα) Η διαμνημόνευση Α΄ τάξεως, σε Αρχιπλοιάρχους
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον αυτοί υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει πραγματικά στον βαθμό αυτό, ως Κεντρικοί Λιμενάρχες, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών
και σε Πλοιάρχους Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι υπηρετούν
ή έχουν υπηρετήσει πραγματικά στον βαθμό αυτό, ως
Κεντρικοί Λιμενάρχες ή ως Διοικητές των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους.
ββ) Η διαμνημόνευση Β΄ τάξεως, σε Πλοιάρχους, Αντιπλοιάρχους και Πλωτάρχες Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον αυτοί υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει πραγματικά στους
βαθμούς αυτούς, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον
δύο ετών, ως Κεντρικοί Λιμενάρχες, ή ως Λιμενάρχες, ή
ως Διοικητές της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., ή της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., ή της Υπηρεσίας Συνδέσμων-Διασωστών
του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., ή των Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών
του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., ή των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού
Ναυτικού, ή της Σχολής Λιμενοφυλάκων, ή ως Διοικητές Λιμενικών Τμημάτων, ή ως Προϊστάμενοι του Τομέα
Λιμενικής Αστυνομίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.
γγ) Η διαμνημόνευση Γ΄ τάξεως, σε Υποπλοιάρχους
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., μετά τη συμπλήρωση ενός έτους στον
βαθμό αυτό και εφόσον αυτοί υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει πραγματικά, μέχρι και τον κατεχόμενο βαθμό, για
χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο ετών, ως Λιμενάρχες,
ή ως Διοικητές Λιμενικών Τμημάτων, ή ως Λιμενοσταθμάρχες, ή ως Κυβερνήτες σε περιπολικά πλοία ανοικτής
θαλάσσης ή σε παράκτια ταχέα περιπολικά σκάφη. Η
διαμνημόνευση του προηγούμενου εδαφίου απονέμεται
και σε Ανώτατους και Ανώτερους Αξιωματικούς Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον αυτοί υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει
πραγματικά, μέχρι και τον κατεχόμενο βαθμό, με τα ίδια
καθήκοντα στις Υπηρεσίες των προηγούμενων εδαφίων,
για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών ετών.
στ) Υπηρεσιών Αξιωματικού Επιτελούς.
Η διαμνημόνευση αυτή περιλαμβάνει δύο τάξεις (Α΄
και Β΄) και απονέμεται σε Αξιωματικούς Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.,
απόφοιτους των Σχολών Επιτελών των Γενικών Επιτελείων και της Σχολής Εθνικής Αμύνης και εφόσον αυτοί
πληρούν τα κριτήρια τα οποία προβλέπονται για την
απονομή της διαμνημόνευσης της Ευδοκίμου Επιτελικής Υπηρεσίας. Οι διαμνημονεύσεις Α΄ και Β΄ τάξεως,
απονέμονται αντιστοίχως, στους Ανώτατους και στους
Ανώτερους Αξιωματικούς του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
ζ) Ευδοκίμου Επιτελικής Υπηρεσίας.
Η διαμνημόνευση αυτή περιλαμβάνεις τρεις τάξεις (Α΄,
Β΄ και Γ΄) και απονέμεται ανά περίπτωση, ως ακολούθως:
αα) Η διαμνημόνευση Α΄ τάξεως, σε Αρχιπλοιάρχους
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον αυτοί υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει πραγματικά στον βαθμό αυτό, ως Διευθυντές Κλάδων
ή Διευθύνσεων, ή ως προϊστάμενοι λοιπών Κεντρικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
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Πολιτικής, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών,
καθώς και σε Πλοιάρχους Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον αυτοί
υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει πραγματικά στον βαθμό
αυτό, ως Διευθυντές Διευθύνσεων ή ως προϊστάμενοι
Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους.
ββ) Η διαμνημόνευση Β΄ τάξεως, σε Ανώτερους Αξιωματικούς Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον αυτοί υπηρετούν ή
έχουν υπηρετήσει πραγματικά, στους βαθμούς αυτούς,
σε Διευθύνσεις ή σε λοιπές Κεντρικές Υπηρεσίες του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ή ως
Υπολιμενάρχες σε Κεντρικά Λιμεναρχεία, για χρονικό
διάστημα τουλάχιστον δύο ετών.
γγ) Η διαμνημόνευση Γ΄ τάξεως, σε Υποπλοιάρχους
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., μετά τη συμπλήρωση ενός έτους στον
βαθμό αυτό και εφόσον αυτοί υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει πραγματικά, μέχρι και τον κατεχόμενο βαθμό, σε
Διευθύνσεις ή σε λοιπές Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για χρονικό
διάστημα τουλάχιστον τριών ετών. Η διαμνημόνευση του
προηγούμενου εδαφίου, απονέμεται και σε Ανώτατους
και σε Ανώτερους Αξιωματικούς του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον αυτοί υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει πραγματικά,
μέχρι και τον κατεχόμενο βαθμό, με τα ίδια καθήκοντα,
στις Υπηρεσίες των προηγούμενων εδαφίων, για χρονικό
διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων ετών.
Συνυπολογίζεται στον χρόνο που απαιτείται για την
απονομή της διαμνημόνευσης Ευδοκίμου Επιτελικής
Υπηρεσίας και ο χρόνος υπηρεσίας ο οποίος διανύεται
σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ή του
πρώην Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας
του Πολίτη, ή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
η) Πολυετούς Υπηρεσίας.
Η διαμνημόνευση αυτή περιλαμβάνει δύο τάξεις (Α΄
και Β΄) και απονέμεται ανά περίπτωση, ως ακολούθως:
αα) Η διαμνημόνευση Α΄ τάξεως, στους Ανώτατους
Αξιωματικούς Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
ββ) Η διαμνημόνευση Β΄ τάξεως, στους Ανώτερους
Αξιωματικούς Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., μετά τη συμπλήρωση δεκαοκτώ ετών συνολικής υπηρεσίας ως Αξιωματικοί Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.
2. Οι διαμνημονεύσεις της παραγράφου 1, απονέμονται στους δικαιούχους Αξιωματικούς Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον αυτοί δεν έχουν κριθεί δυσμενώς κατά την τελευταία
κρίση τους από τα αρμόδια Συμβούλια κρίσεων. Η κρίση
των αρμοδίων Συμβουλίων Κρίσεων, είναι δυσμενής, στις
περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 10 του
άρθρου 3 του π.δ. 38/2012 (Α΄ 75).
3. Συνυπολογίζεται στον χρόνο που απαιτείται για την
απονομή των διαμνημονεύσεων των περιπτώσεων γ, δ,
ε, στ, ζ, και η της παραγράφου 1, ο χρόνος της κανονικής
άδειας απουσίας, της άδειας μικράς διαρκείας, της κατ΄
οίκον νοσηλείας, της συνήθους αναρρωτικής άδειας,
της άδειας εξετάσεων, των συνδικαλιστικών αδειών, της
άδειας αιμοδοσίας, της άδειας αθλητών και προπονητών και των αδειών διευκολύνσεων των στελεχών Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. με οικογενειακές υποχρεώσεις.
4. Στις περιπτώσεις διοικητικής αποκατάστασης, οι
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διαμνημονεύσεις δεν απονέμονται αναδρομικά στους
Αξιωματικούς Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον αυτοί δεν έχουν
υπηρετήσει πραγματικά, για το χρονικό διάστημα που
απαιτείται ανά περίπτωση, για την απονομή, σύμφωνα
με την παράγραφο 1.
5. Τα αντίστοιχα μετάλλια των διαμνημονεύσεων,
έπονται των Ταγμάτων Αριστείας και των στρατιωτικών
μεταλλίων που απονέμονται στο προσωπικό του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.
Άρθρο 37
Διάσημα των διαμνημονεύσεων
1. Το διάσημο της διαμνημόνευσης της “Αρχηγίας”, είναι
ορειχάλκινο και επίχρυσο, έχει σχήμα θυρεού και φέρει
στην κύρια όψη, ανάγλυφη παράσταση του διακριτικού
σήματος του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., επί του οποίου αναγράφεται
ανάγλυφα η επιγραφή “ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ” και στην έτερη
όψη, ανάγλυφη παράσταση του εμβλήματος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Φέρει ύψος 40 χιλιοστά και πλάτος 35
χιλιοστά και το άνω μέρος του, καταλήγει σε οριζόντια
μεταλλική ανάρτηση, μέσω της οποίας διέρχεται ταινία.
Η ταινία είναι μεταξωτή και κυματοειδής, φέρει πλάτος
35 χιλιοστά και διαιρείται σε εννέα ισομερείς λωρίδες, εκ
των οποίων, οι πέντε φέρουν χρώμα βαθύ κυανό και οι
υπόλοιπες χρώμα λευκό, κατ΄ αντιστοιχία με τα χρώματα
της ελληνικής σημαίας. Στην αντίστοιχη διεμβολή, προστίθεται επίχρυση μικρογραφία του διασήμου.
2. Το διάσημο της διαμνημόνευσης του “Αστέρα Αξίας και Τιμής”, είναι ορειχάλκινο, φέρει κυκλικό σχήμα
διαμέτρου 60 χιλιοστών και φέρει επίχρυσες και ανάγλυφες παραστάσεις, όμοιες με εκείνες του διασήμου
της διαμνημόνευσης “Αξίας και Τιμής”. Το διάσημο του
προηγούμενου εδαφίου, περιβάλλεται από επάργυρο,
αστεροειδές πλαίσιο, με τέσσερις οξείες γωνίες και αναρτάται σε επισμαλτωμένο, πράσινο στέφανο, ο οποίος
συνδέεται με την ταινία και οποίος αποτελείται από κλάδους φύλλων δάφνης, οι οποίοι συγκλίνουν στο ανώτερο
σημείο τους. Η ταινία φέρεται πέριξ του λαιμού και είναι
όμοια με εκείνη του μεταλλίου “Αξίας και Τιμής”. Η αντίστοιχη διεμβολή, είναι όμοια με εκείνη του διασήμου
της διαμνημόνευσης της “Αξίας και Τιμής”, με τη διαφορά
ότι στο μέσο της διεμβολής, προστίθεται μικρογραφία
αστέρα με τέσσερις ακτίνες.
3. Το διάσημο της διαμνημόνευσης της “Αξίας και
Τιμής”, είναι ορειχάλκινο και επίχρυσο, φέρει κυκλικό
σχήμα, διαμέτρου 35 χιλιοστών και το άνω μέρος του
καταλήγει σε οριζόντια ανάρτηση, μέσω της οποίας διέρχεται η ταινία.
Φέρει στην κύρια όψη, ανάγλυφη παράσταση της
μορφής του Βυζαντινού αυτοκράτορα Κωνσταντίνου
Παλαιολόγου, άνωθεν της οποίας, αναγράφονται ανάγλυφα και σε βυζαντινή γραφή, οι λέξεις “ΑΞΙΑ ΤΙΜΗ” και
στην έτερη όψη, ανάγλυφη παράσταση του διακριτικού
σήματος του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. H ταινία είναι μεταξωτή και
κυματοειδής, φέρει πλάτος 35 χιλιοστά και διαιρείται
σε τρεις ισομερείς λωρίδες, οι οποίες φέρουν εναλλάξ
και από τα αριστερά προς τα δεξιά, πορφυρό και χρυσό χρώμα. Στην ταινία του διασήμου και στη διεμβολή
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της διαμνημόνευσης, προστίθεται ορειχάλκινος, μικρός,
μαύρος δικέφαλος αετός, όμοιος με εκείνο της Βυζαντινής αυτοκρατορίας και οικοσημολογίας.
4. Το διάσημο της διαμνημόνευσης Διοίκησης Περιφερειακών Διοικήσεων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., είναι ορειχάλκινο και
επάργυρο, φέρει κυκλικό σχήμα, διαμέτρου 35 χιλιοστών
και φέρει στην κύρια όψη, ανάγλυφη παράσταση της
μορφής της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας και περιμετρικά, στέφανο κλάδων φύλλων δάφνης και στην έτερη
όψη, ανάγλυφη παράσταση του διακριτικού σήματος του
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Το άνω μέρος του, καταλήγει σε κυκλική
ανάρτηση μέσω της οποίας διέρχεται η ταινία. Η ταινία είναι μεταξωτή και κυματοειδής, πλάτους 35 χιλιοστών και
φέρει χρώμα ανοιχτό κυανό και πλευρικές απολήξεις με
χρώμα βαθύ κυανό. Στην ταινία προστίθεται με έλασμα,
μεταλλική επίχρυση διεμβολή πλάτους 5 χιλιοστών, όπου
αναγράφεται ανάγλυφα, συντομογραφία του τίτλου της
Περιφερειακής Διοίκησης του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.(1η ΠΕΔΙΛΣ,
2η ΠΕΔΙΛΣ κ.ο.κ.). Σε περίπτωση διοίκησης περισσοτέρων της μίας Περιφερειακών Διοικήσεων, προστίθενται
στην ταινία οι αντίστοιχες διεμβολές των Περιφερειακών
Διοικήσεων, κατά αριθμητική και φθίνουσα σειρά από
άνω προς τα κάτω, ανά διαστήματα 2 χιλιοστών, ώστε η
πρώτη εξ' αυτών, να απέχει από το κατώτερο άκρο της
ταινίας, 1 εκατοστό. Στην αντίστοιχη διεμβολή, προστίθεται επίχρυση μικρογραφία του διακριτικού σήματος
του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
5. Το διάσημο της διαμνημόνευσης της “Ευδοκίμου
Διοικήσεως”, είναι ορειχάλκινο, φέρει κυκλικό σχήμα,
διαμέτρου 35 χιλιοστών και φέρει στην κύρια όψη, ανάγλυφη παράσταση της μορφής της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας και περιμετρικά στέφανο κλάδων φύλλων
δάφνης και στην έτερη όψη, ανάγλυφη παράσταση του
διακριτικού σήματος του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Το άνω μέρος
του, καταλήγει σε κυκλική ανάρτηση, μέσω της οποίας
διέρχεται η ταινία. Η ταινία είναι μεταξωτή, κυματοειδής,
πλάτους 35 χιλιοστών και διαιρείται σε πέντε ισομερείς
λωρίδες, οι οποίες φέρουν εναλλάξ και από τα αριστερά
προς τα δεξιά, κυανό, λευκό και ερυθρό χρώμα. Στην ταινία του διασήμου και στη διεμβολή της ανωτέρω διαμνημόνευσης, προστίθεται ένας ορειχάλκινος αστερίσκος με
πέντε ακτίνες, για τη Γ΄ τάξη, ένας επάργυρος αστερίσκος
με πέντε ακτίνες, για τη Β΄ Τάξη και ένας επίχρυσος αστερίσκος με πέντε ακτίνες, για την Α΄ Τάξη. Σε περίπτωση
απονομής περισσότερων της μίας διαμνημονεύσεων
“Ευδοκίμου Διοικήσεως”, προστίθενται στην ταινία του
διασήμου και στην αντίστοιχη διεμβολή, οι επιπλέον
αστερίσκοι, διατηρουμένων των προηγουμένων.
6. Το διάσημο της διαμνημόνευσης των “Υπηρεσιών
Αξιωματικού Επιτελούς”, είναι ορειχάλκινο και επάργυρο,
φέρει κυκλικό σχήμα, διαμέτρου 35 χιλιοστών και φέρει
στην κύρια όψη, ανάγλυφη παράσταση της μορφής του
Περικλέους και περιμετρικά στέφανο κλάδων ελαίας, οι
οποίοι συγκλίνουν στο κατώτερο σημείο τους και στην
έτερη όψη, ανάγλυφη παράσταση του διακριτικού σήματος του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Το άνω μέρος του, καταλήγει σε
κυκλική ανάρτηση, μέσω της οποίας διέρχεται η ταινία.
Η ταινία είναι μεταξωτή, κυματοειδής, πλάτους 35 χιλι-
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οστών και διαιρείται σε τρεις ισομερείς λωρίδες, εκ των
οποίων οι δύο ακραίες, φέρουν χρώμα βαθύ κυανό και
η μεσαία χρώμα λευκό, με τρεις λεπτές γραμμές πλάτους 1 χιλιοστού, οι οποίες φέρουν εναλλάξ και από τα
αριστερά προς τα δεξιά, χρώμα βαθύ κυανό, ερυθρό και
ανοιχτό κυανό. Τα διαστήματα μεταξύ των γραμμών της
μεσαίας λωρίδας, φέρουν πλάτος 1 χιλιοστό. Στην ταινία
του διασήμου και στην διεμβολή της ανωτέρω διαμνημόνευσης, προστίθεται μεταλλικός κυκλικός στέφανος
κλάδων φύλλων δάφνης, επάργυρος για τη Β΄ Τάξη και
επίχρυσος για την Α΄ Τάξη. Η διάμετρος του στεφάνου
που προστίθεται στην ταινία, είναι 22 χιλιοστά.
7. Το διάσημο της διαμνημόνευσης της “Ευδοκίμου
Επιτελικής Υπηρεσίας”, είναι ορειχάλκινο, φέρει κυκλικό
σχήμα, διαμέτρου 35 χιλιοστών και φέρει στην κύρια
όψη, ανάγλυφη παράσταση της μορφής του Περικλέους και περιμετρικά στέφανο κλάδων ελαίας, οι οποίοι
συγκλίνουν στο κατώτερο σημείο τους και στην έτερη
όψη, ανάγλυφη παράσταση του διακριτικού σήματος
του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Το άνω μέρος του, καταλήγει σε κυκλική ανάρτηση μέσω της οποίας διέρχεται η ταινία. Η ταινία
είναι μεταξωτή, κυματοειδής, πλάτους 35 χιλιοστών και
διαιρείται σε τρεις ισομερείς λωρίδες, από τις οποίες οι
δύο ακραίες φέρουν χρώμα κίτρινο και η μεσαία χρώμα
βαθύ κυανό. Στην ταινία του διασήμου και στη διεμβολή
της ανωτέρω διαμνημόνευσης, προστίθεται χάλκινος,
επάργυρος και επίχρυσος κλάδος ελαίας, για τη Γ΄, τη Β΄
και την Α΄ τάξη, αντιστοίχως.
8. Το διάσημο της διαμνημόνευσης της “Πολυετούς
Υπηρεσίας”, είναι ορειχάλκινο, φέρει κυκλικό σχήμα, διαμέτρου 35 χιλιοστών και φέρει στην κύρια όψη, ανάγλυφη παράσταση αρχαίας τριήρους και περιμετρικά στέφανο κλάδων φύλλων δάφνης, οι οποίοι συγκλίνουν στο
κατώτερο σημείο τους και στην έτερη όψη, ανάγλυφη
παράσταση του διακριτικού σήματος του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
Το άνω μέρος του, καταλήγει σε κυκλική ανάρτηση μέσω
της οποίας διέρχεται η ταινία. Η ταινία είναι μεταξωτή,
κυματοειδής, πλάτους 35 χιλιοστών, χρώματος κυανού
και φέρει σε απόσταση 5 χιλιοστών από κάθε άκρη, δύο
ερυθρές λωρίδες, πλάτους 5 χιλιοστών. Στην ταινία του
διασήμου και στη διεμβολή της ανωτέρω διαμνημόνευσης, προσαρτάται, επάργυρη και επίχρυση άγκυρα για
τη Β΄ Τάξη και την Α΄ Τάξη, αντιστοίχως.
9. Σε περίπτωση απονομής αμφότερων των μεταλλίων
των διαμνημονεύσεων του “Αστέρα Αξίας και Τιμής” και
“Αξίας και Τιμής”, ο δικαιούχος φέρει αμφότερα τα μετάλλια, ενώ εξ αυτών, φέρει μόνο τη διεμβολή της διαμνημόνευσης της ιεραρχικά ανώτερης τάξης. Οι τιμηθέντες
με τη διαμνημόνευση της “Αξίας και Τιμής”, δύνανται να
φέρουν με πολιτική ενδυμασία η οποία αντιστοιχεί στη
βασική στολή με την οποία αυτή επιτρέπεται να φέρεται
η διαμνημόνευση αυτή, ορειχάλκινο κόρυμβο διαμέτρου
10 χιλιοστών, με μικρογραφία της αντίστοιχης διεμβολής. Οι τιμηθέντες με τη διαμνημόνευση του “Αστέρα
Αξίας και Τιμής”, δύνανται να φέρουν κατά τον ίδιο τρόπο, ορειχάλκινο κόρυμβο, διαμέτρου 10 χιλιοστών, με
μικρογραφία της αντίστοιχης διεμβολής και με επάργυρο πλαίσιο.
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10. Οι διαστάσεις των μικρογραφιών οι οποίες προστίθενται στις διεμβολές των διαμνημονεύσεων, είναι οι
μισές από εκείνες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο,
για τις αντίστοιχες παραστάσεις των διασήμων.
Άρθρο 38
Διπλώματα διαμνημονεύσεων
1. Η απονομή των μεταλλίων των διαμνημονεύσεων,
συνοδεύεται από ορθογώνιο δίπλωμα, διαστάσεων 420
και 295 χιλιοστών, το οποίο φέρει σε κάθε μία από τις
γωνίες, ισάριθμους κύκλους, διαμέτρου 35 χιλιοστών,
οι οποίοι περικλείουν το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας και οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με
μαίανδρο, πλάτους 8 χιλιοστών. Εξωτερικά του μαιάνδρου, διέρχεται λωρίδα πλάτους 8 χιλιοστών, η οποία
φέρει χρώμα κυανό. Ο μαίανδρος περιβάλλεται περιμετρικά από λευκές λωρίδες, πλάτους 34 χιλιοστών
στο άνω και κάτω μέρος και 50 χιλιοστών στη δεξιά
και αριστερή πλευρά. Στο άνω μέρος του διπλώματος και κάτω από τον μαίανδρο, παριστάνονται δύο
κλάδοι ελαίας, οι οποίοι συγκλίνουν στο κατώτερο
σημείο τους. Στο κέντρο του άνω μαιάνδρου, τοποθετείται κάθετα η ταινία του διασήμου, η οποία διέρχεται
από το σημείο σύγκλισης των δύο κλάδων ελαίας και
καταλήγει στο απεικονιζόμενο κάθε φορά μετάλλιο.
Το πλάτος της οριζόντιας πλευράς για το μετάλλιο
της διαμνημόνευσης της “Αρχηγίας” και η διάμετρος
για τα λοιπά μετάλλια είναι 38 χιλιοστά. Εκατέρωθεν
του μεταλλίου και από τα αριστερά προς τα δεξιά,
αναγράφονται με μαύρο χρώμα οι λέξεις “ΕΛΛΗΝΙΚΗ” και “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ”. Στη μέση και κάτω από το
μετάλλιο, απεικονίζεται το διακριτικό σήμα του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο καλύπτει το ένα έκτο της επιφάνειας
του διπλώματος. Κάτω από το μετάλλιο με μικρά μαύρα
γράμματα, αναγράφονται τα ακόλουθα:
Στην πρώτη σειρά:
Με την.......... απόφαση της ......... του Υπουργού
(αριθμός) (χρονολογία)
Στη δεύτερη σειρά:
Απονεμήθηκε στον..............................................
(βαθμός- ονοματεπώνυμο)
Στην τρίτη σειρά:
το μετάλλιο: ........................................................
(τίτλος μεταλλίου διαμνημόνευσης)
Στο κάτω αριστερό μέρος του διπλώματος, αναγράφεται με μαύρα γράμματα, η Υπηρεσία του Αρχηγείου
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. η οποία μεριμνά για την απονομή των
μεταλλίων, με εξαίρεση τα διπλώματα των μεταλλίων
των διαμνημονεύσεων της “Αρχηγίας” και του “Αστέρα
Αξίας και Τιμής”. Στο κάτω δεξιό μέρος, αναγράφεται με
μαύρα γράμματα, η λέξη “Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ” και το ονοματεπώνυμο του.
2. Τα διπλώματα των μεταλλίων των διαμνημονεύσεων
της “Αρχηγίας”, του “Αστέρα Αξίας και Τιμής”, της “Αξίας
Τιμής” και “Διοίκησης Περιφερειακών Διοικήσεων Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.”, φέρουν χρώμα ανοιχτό κυανό και τα διπλώματα
των λοιπών μεταλλίων των διαμνημονεύσεων, φέρουν
χρώμα γκρίζο.
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Άρθρο 39
Διαδικασία απονομής
και αφαίρεσης των διαμνημονεύσεων
1. Οι διαμνημονεύσεις της “Αρχηγίας” και του “Αστέρα
Αξίαςκαι Τιμής” απονέμονται στον Αρχηγό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.,
με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Η
διαμνημόνευση του “Αστέρα Αξίας και Τιμής” απονέμεται στους Υπαρχηγούς Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., με απόφαση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά την
ανάληψη των καθηκόντων τους. Οι λοιπές διαμνημονεύσεις, απονέμονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από εισήγηση του Ανώτερου Συμβουλίου κρίσεων του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Η Διεύθυνση
Προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., συντάσσει ονομαστικούς
πίνακες των δικαιούχων των διαμνημονεύσεων, τους
οποίους παραδίδει στον αρμόδιο εισηγητή, πριν τη σύγκληση του Ανώτερου Συμβουλίου κρίσεων του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. Οι πράξεις απονομής των διαμνημονεύσεων,
καταχωρίζονται στον υποφάκελο “Ηθικές Αμοιβές” του
ατομικού φακέλου του στελέχους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 26 του π.δ. 81/2012.
2. Το μετάλλιο της διαμνημόνευσης χορηγείται στο
δικαιούχο μετά του σχετικού διπλώματος. Σε περίπτωση
απονομής της ίδιας διαμνημόνευσης, διαφορετικής τάξης, απονέμεται μόνο το ανάλογο δίπλωμα, ενώ η τάξη
της διαμνημόνευσης υποδηλώνεται στο μετάλλιο. Σε
περίπτωση απονομής διαμνημόνευσης ανώτερης τάξης,
η διαμνημόνευση της κατώτερης τάξης παύει να φέρεται.
3. Τα μετάλλια των διαμνημονεύσεων, δεν φέρονται
και επιστρέφονται σε περίπτωση στέρησης βαθμού του
δικαιούχου, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου
31 του π.δ. 81/2012.
4. Οι διαμνημονεύσεις αποτελούν ατομικά έγγραφα
αξιολόγησης για την κρίση του προσωπικού του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 25
του π.δ. 81/2012. Η απονομή διαμνημόνευσης είναι ανεξάρτητη από την προαγωγή επ΄ ανδραγαθία, σύμφωνα
με το άρθρο 27 του π.δ. 81/2012.
5. Οι τιμηθέντες φέρουν τις διαμνημονεύσεις εφόρου ζωής και εκπίπτουν του δικαιώματος αυτού, λόγω
αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης για διάπραξη
εγκλήματος σε βαθμό κακουργήματος, ή λόγω στέρησης
πολιτικών δικαιωμάτων. Τα μετάλλια και τα διπλώματα
των διαμνημονεύσεων, μετά το θάνατο των τιμηθέντων,
φυλάσσονται από τους κληρονόμους τους.
Άρθρο 40
Τρόπος με τον οποίο φέρονται τα διάσημα
των Ταγμάτων Αριστείας, των στρατιωτικών
μεταλλίων και των διαμνημονεύσεων.
1. Τα διάσημα των Ταγμάτων Αριστείας, των στρατιωτικών μεταλλίων και των διαμνημονεύσεων, φέρονται
σύμφωνα με την ιεραρχική τους τάξη, επί ορθογώνιας
βάσης, στο αριστερό μέρος του στήθους, στα χειμερινά
και θερινά χιτώνια των βασικών στολών υπ΄ αριθ. 2, 3 και
7, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2. Στην περίπτωση που τα διάσημα του προηγούμενου εδαφίου, υπερ-
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βαίνουν τα πέντε, η βάση τοποθετείται στο ύψος του
κάτω μέρους της άκρης του περιλαιμίου των χιτωνίων,
ώστε να είναι εμφανή όλα τα διάσημα. Στο ιματίδιο της
στολής υπ΄ αριθ. 4, φέρονται μικρογραφίες των διασήμων, επί του αριστερού περιλαιμίου και σε απόσταση 5
εκατοστών από το λαιμοδέτη τύπου παπιγιόν.
2. Τα διάσημα των Ταγμάτων Αριστείας, των στρατιωτικών μεταλλίων και των διαμνημονεύσεων, φέρονται
διαφορετικά από όσα προβλέπονται στην παράγραφο
1, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Αντιναύαρχοι Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.:
αα) Ο Σταυρός του Ανωτέρου Ταξιάρχου του Τάγματος
της Τιμής, στον κόμπο του λαιμοδέτη των χειμερινών
χιτωνίων των βασικών στολών, υπ΄ αριθ. 2, 3 και 7, ή
κάτωθεν του λαιμοδέτη τύπου παπιγιόν, του χειμερινού
και θερινού ιματιδίου της βασικής στολής υπ΄ αριθ. 4 και
στο ύψος του πρώτου από άνω προς τα κάτω, κομβίου,
των θερινών χιτωνίων των βασικών στολών υπ΄ αριθ.
2, 3 και 7.
ββ) Ο Σταυρός του Ανωτέρου Ταξιάρχου του Τάγματος
του Φοίνικος, στο δεξιό μέρος του στήθους, στο ύψος
της άκρης του κατώτερου πτερυγίου του περιλαιμίου
των χειμερινών χιτωνίων των βασικών στολών, υπ΄ αριθ.
2, 3 και 7, στο ίδιο ύψος στο περιλαίμιο του χειμερινού
και θερινού ιματιδίου της βασικής στολής υπ΄ αριθ. 4 και
στο ύψος του δευτέρου από άνω προς τα κάτω, κομβίου,
των θερινών χιτωνίων των βασικών στολών υπ΄ αριθ. 2,
3 και 7.
γγ) Ο Αστέρας του Ανωτέρου Ταξιάρχου του Τάγματος
της Τιμής, στην άκρη του δεξιού μέρους του στήθους,
στο πρώτο από άνω προς τα κάτω, κομβίο των χειμερινών χιτωνίων των βασικών στολών, υπ΄ αριθ. 2, 3 και
7, μεταξύ του πρώτου και δευτέρου από άνω προς τα
κάτω κομβίου του χειμερινού και θερινού ιματιδίου της
βασικής στολής υπ΄ αριθ. 4 και στο ύψος του τρίτου από
άνω προς τα κάτω, κομβίου, των θερινών χιτωνίων των
βασικών στολών υπ΄ αριθ. 2, 3 και 7.
δδ) Η διαμνημόνευση του Αστέρα Αξίας και Τιμής, στο
δεξιό μέρος του στήθους, στο ύψος του πρώτου από
άνω προς τα κάτω, κομβίου των χειμερινών χιτωνίων των
βασικών στολών, υπ΄ αριθ. 2, 3 και 7 και του χειμερινού
και θερινού ιματιδίου της βασικής στολής υπ΄ αριθ. 4 και
στο ύψος του τρίτου από άνω προς τα κάτω, κομβίου,
των θερινών χιτωνίων των βασικών στολών υπ΄ αριθ.
2, 3 και 7.
εε) Ο Αστέρας Ανωτέρου Ταξιάρχου του Τάγματος του
Φοίνικος, στο δεξιό μέρος του στήθους, στο ύψος του
τρίτου από άνω προς τα κάτω, κομβίου των χειμερινών
χιτωνίων των βασικών στολών, υπ΄ αριθ. 2, 3 και 7, μεταξύ του πρώτου και δευτέρου από άνω προς τα κάτω
κομβίου του χειμερινού και θερινού ιματιδίου της βασικής στολής υπ΄ αριθ. 4 και στο ύψος του τέταρτου από
άνω προς τα κάτω, κομβίου, των θερινών χιτωνίων των
βασικών στολών υπ΄ αριθ. 2, 3 και 7.
β) Υποναύαρχοι και Αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.:
αα) Ο Σταυρός του Ανωτέρου Ταξιάρχου του Τάγματος
του Φοίνικος, στον κόμπο του λαιμοδέτη των χειμερινών
χιτωνίων των βασικών στολών, υπ΄ αριθ. 2, 3 και 7, ή
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κάτωθεν του λαιμοδέτη τύπου παπιγιόν, του χειμερινού
και θερινού ιματιδίου της βασικής στολής υπ΄ αριθ. 4 και
στο ύψος του πρώτου από άνω προς τα κάτω, κομβίου,
των θερινών χιτωνίων των βασικών στολών υπ΄ αριθ.
2, 3 και 7.
ββ) Ο Σταυρός του Ταξιάρχου του Τάγματος της Τιμής,
στο δεξιό μέρος του στήθους, στο ύψος της άκρης του
κατώτερου πτερυγίου του περιλαιμίου των χειμερινών
χιτωνίων των βασικών στολών, υπ΄ αριθ. 2, 3 και 7, στο
ίδιο ύψος, στο περιλαίμιο του χειμερινού και θερινού
ιματιδίου της βασικής στολής υπ΄ αριθ. 4 και στο ύψος
του δευτέρου από άνω προς τα κάτω, κομβίου, των θερινών χιτωνίων των βασικών στολών υπ΄ αριθ. 2, 3 και 7.
γγ) Ο Αστέρας Ανωτέρου Ταξιάρχου του Τάγματος του
Φοίνικος, στην άκρη του δεξιού μέρους του στήθους
και στο πρώτο από άνω προς τα κάτω, κομβίο των χειμερινών χιτωνίων των βασικών στολών, υπ΄ αριθ. 2, 3
και 7, μεταξύ του πρώτου και δευτέρου από άνω προς
τα κάτω κομβίου του χειμερινού και θερινού ιματιδίου
της βασικής στολής υπ΄ αριθ. 4 και στο ύψος του τρίτου
από άνω προς τα κάτω, κομβίου, των θερινών χιτωνίων
των βασικών στολών υπ΄ αριθ. 2, 3 και 7.
γ) Πλοίαρχοι Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.:
αα) Ο Σταυρός του Ταξιάρχου του Τάγματος της Τιμής, στον κόμπο του λαιμοδέτη των χειμερινών χιτωνίων
των βασικών στολών, υπ΄ αριθ. 2, 3 και 7, ή κάτωθεν του
λαιμοδέτη τύπου παπιγιόν, του χειμερινού και θερινού
ιματιδίου της βασικής στολής υπ΄ αριθ. 4 και στο ύψος
του πρώτου από άνω προς τα κάτω, κομβίου, των θερινών χιτωνίων των βασικών στολών υπ΄ αριθ. 2, 3 και 7.
ββ) Ο Σταυρός του Ταξιάρχου του Τάγματος του Φοίνικος, στο δεξιό μέρος του στήθους, στο ύψος της άκρης
του κατώτερου πτερυγίου του περιλαιμίου των χειμερινών χιτωνίων των βασικών στολών, υπ΄ αριθ. 2, 3 και
7, στο ίδιο ύψος του περιλαιμίου του χειμερινού και θερινού ιματιδίου της βασικής στολής υπ΄ αριθ. 4 και στο
ύψος του δευτέρου από άνω προς τα κάτω, κομβίου,
των θερινών χιτωνίων των βασικών στολών υπ΄ αριθ.
2, 3 και 7.
δ) Αντιπλοίαρχοι Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.:
αα) Ο Σταυρός του Ταξιάρχου του Τάγματος του Φοίνικος, στον κόμπο του λαιμοδέτη των χειμερινών χιτωνίων
των βασικών στολών, υπ΄ αριθ. 2, 3 και 7, ή κάτωθεν του
λαιμοδέτη τύπου παπιγιόν, του χειμερινού και θερινού
ιματιδίου της βασικής στολής υπ΄ αριθ. 4 και στο ύψος
του πρώτου από άνω προς τα κάτω, κομβίου, των θερινών χιτωνίων των βασικών στολών υπ΄ αριθ. 2, 3 και 7.
3. Οι διεμβολές των Ταγμάτων Αριστείας, των στρατιωτικών μεταλλίων και των διαμνημονεύσεων, φέρονται στο
αριστερό μέρος του στήθους, σε αποσπώμενες, οριζόντιες σειρές, ανά δυάδα, ή εφόσον οι διεμβολές υπερβαίνουν
τις οκτώ, ανά τριάδα, στα χειμερινά χιτώνια των βασικών
στολών υπ΄ αριθ. 6, 8 και 8β και στο θερινό χιτώνιο της
βασικής στολής υπ΄ αριθ. 8γ, καθώς και ανά τριάδα, στα
θερινά χιτώνια των βασικών στολών υπ΄ αριθ. 6 και 8 και
στον θερινό υποδύτη της βασικής στολής υπ΄ αριθ. 8α.
Στην περίπτωση που δε συμπληρώνονται πλήρεις οριζόντιες σειρές, οι υπολειπόμενες διεμβολές τοποθετούνται
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συμμετρικά κάτω από τη τελευταία σειρά. Η πρώτη από
άνω προς τα κάτω σειρά, απέχει 9 εκατοστά από τη ραφή
του ώμου των χιτωνίων. Στο ιματίδιο της βασικής στολής
υπ΄ αριθ. 5, φέρονται μικρογραφίες των διεμβολών επί
του αριστερού πτερυγίου του περιλαιμίου, σε διάστημα
5 εκατοστών από το λαιμοδέτη, τύπου παπιγιόν.
4. Τα διάσημα και οι διεμβολές των μεταλλίων της
αλλοδαπής, φέρονται μετά από εκείνα των ελληνικών
μεταλλίων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Παροχή ειδών - τελικές διατάξεις
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Άρθρο 42
Τελικές διατάξεις
Με διαταγή η οποία εκδίδεται από τον Διευθυντή
Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
απεικονίζονται γραφικά, οι στολές, τα διακριτικά σήματα, τα Τάγματα Αριστείας, τα στρατιωτικά μετάλλια,
τα μετάλλια και τα διπλώματα διαμνημονεύσεων του
παρόντος Κανονισμού.
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.
ΡΑΠΤΗΣ Σταμάτιος

Άρθρο 41
Παροχή ειδών
Δεν απαιτείται χρηματική καταβολή εκ μέρους των
τιμωμένων, για την ένταξή τους στο Τάγμα Αριστείας
και την απονομή των διασήμων, σύμφωνα με το άρθρο
5 του νόμου 106/1975. Οι στολές, τα στρατιωτικά μετάλλια, τα μετάλλια των διαμνημονεύσεων και τα αντίστοιχα διπλώματα, παρέχονται στους δικαιούχους από την
Υπηρεσία, χωρίς χρηματική καταβολή, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 124 του νόμου 3079/2002.

Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 8 Νοεμβρίου 2017
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02039871511170028*

