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Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΘΕΜΑ:  «Ρύθμιση  πειθαρχικών  θεμάτων  στελεχών  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  κατόπιν  δημοσίευσης  της   
αριθ.1000.0/35289/2015 Απόφασης κ. Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».

 Έχοντας υπόψη: 
α. Το Ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Α΄311).
β. Το Π.Δ. 514/1982  «Πειθαρχική  δικαιοδοσία του Στρατιωτικού Προσωπικού του Λιμενικού 

    Σώματος» (Α΄ 94). 
             γ. Το Π.Δ. 210/1993 «Διατάξεις Πολεμικού Ναυτικού» (Α΄ 89). 

δ.  Το Ν. 3883/2010  «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων –  
Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (Α' 167).

             ε. Το Π.Δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α΄ 170).
στ.  Την  αριθ.1000.0/35289/2015  Απόφαση  κ.  ΥΝΑΝΠ   «Μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων  και

δικαιώματος  υπογραφής  "Με  εντολή  Υπουργού" στο  Γενικό  Γραμματέα  Υπουργείου  Ναυτιλίας  και
Νησιωτικής Πολιτικής και σε υπηρεσιακά όργανα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.»
(Β΄ 2582).

Α.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

     Στο  ΦΕΚ  2582  Β΄/01-12-2015  δημοσιεύθηκε  η  αριθ.1000.0/35289/2015  Απόφαση  κ.  Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής
"Με εντολή Υπουργού" στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και σε
υπηρεσιακά όργανα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».

Β.  ΣΚΟΠΟΣ

       Δεδομένης της έκδοσης της ανωτέρω απόφασης, παρέχεται με την παρούσα αναλυτική αποτύπωση
των  αρμοδίων  κάθε  φορά  οργάνων  για  την  άσκηση  πειθαρχικής  δίωξης  και  επιβολή  συνήθων
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πειθαρχικών ποινών εις βάρος στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών ως
προς τη διαδικασία που θα πρέπει κάθε φορά να ακολουθείται αναφορικά με τον συνήθη πειθαρχικό
έλεγχο που ασκείται εις βάρος στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Γ.  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

          Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 (α) του άρθρου 106 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311), η
συνήθης και καταστατική πειθαρχική δίωξη των Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών, Υπαξιωματικών Λ.Σ. και
Λιμενοφυλάκων, ασκείται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο οποίος μπορεί με
απόφασή του να μεταβιβάζει  τις  αρμοδιότητες αυτές στα κλιμάκια της  στρατιωτικής ιεραρχίας.  Στο
άρθρο 129  του  ν.  3079/2002  προβλέπεται  ρητά  ότι  το  Λιμενικό  Σώμα-  Ελληνική  Ακτοφυλακή  είναι
στρατιωτικά  συντεταγμένο  Σώμα  και  το  προσωπικό  αυτού  διέπεται  από  τις  κάθε  φορά  ισχύουσες
διατάξεις για τους Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού, προς
τους οποίους εξομοιώνεται σε ότι αφορά την πειθαρχία, δηλαδή τυγχάνει αναλογικής εφαρμογής το
Π.Δ.  210/93  «Διατάξεις  Πολεμικού  Ναυτικού»  (Α'  89)  και  ιδίως  τα  κεφάλαια  από  13  έως  και  18.
Επιπροσθέτως, στο άρθρο 1 του Π.Δ. 514/82 «Πειθαρχική δικαιοδοσία του στρατιωτικού προσωπικού
Λιμενικού Σώματος» (Α' 94) ορίζεται ότι το στρατιωτικό προσωπικό του Λιμενικού Σώματος υπάγεται
στις  διατάξεις  που  ισχύουν  για  το  Πολεμικό  Ναυτικό  και  αφορούν  στην  πειθαρχία,  εκτός  εάν
διαφορετικά ορίζει το παρόν διάταγμα, ενώ περαιτέρω, στο άρθρο 2 του ιδίου π.δ. καθορίζονται τα
κλιμάκια της στρατιωτικής ιεραρχίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία έχουν πειθαρχική δικαιοδοσία καθώς και το
είδος και η διάρκεια των πειθαρχικών ποινών.

Δ.  ΑΝΑΛΥΣΗ

 1. Συνήθεις πειθαρχικοί έλεγχοι από Προϊσταμένους Κεντρικών Λιμεναρχείων - Λιμεναρχείων

           Οι προϊστάμενοι  Κεντρικών Λιμεναρχείων και Λιμεναρχείων έχουν το δικαίωμα κλήσης σε απολογία
και  επιβολής  συνήθων  πειθαρχικών  ποινών  για  πειθαρχικά  και  υπηρεσιακά  παραπτώματα  τα  οποία
διαπράττονται από στελέχη ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. των Υπηρεσιών τους.
         Επισημαίνεται, ότι οι προϊστάμενοι  Κεντρικών Λιμεναρχείων και Λιμεναρχείων είναι αρμόδιοι για
την άσκηση συνήθους πειθαρχικού ελέγχου και για το προσωπικό που υπηρετεί σε Λιμενικά Τμήματα και
σε Λιμενικούς Σταθμούς υπαγωγής τους. 

             Μετά την επιβολή συνήθους πειθαρχικής ποινής:

α)  εφόσον δεν έχει  υποβληθεί  αναφορά παραπόνων σε α΄  βαθμό εντός της προβλεπόμενης από το
άρθρο  1801  του  (γ)  σχετικού  δεκαπενθήμερης  προθεσμίας,  ολόκληρος  ο  πειθαρχικός  φάκελος
υποβάλλεται  αμέσως  μετά  τη  λήξη  της  προθεσμίας  αυτής  στην  αρμόδια  κάθε  φορά  Περιφερειακή
Διοίκηση  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  προκειμένου  αφού  εξεταστεί  από  τον  Προϊστάμενο  αυτής,  είτε  να  παραμείνει
αμετάβλητη η ποινή, είτε να επαυξηθεί.
β)   εφόσον  έχει  υποβληθεί  επί  αυτής  αναφορά  παραπόνων  σε  α΄  βαθμό,  ολόκληρος  ο  πειθαρχικός
φάκελος μαζί με την εκδοθείσα επί της αναφοράς παραπόνων απόφαση του Προϊσταμένου του Κεντρικού
Λιμεναρχείου ή Λιμεναρχείου,  υποβάλλεται  άμεσα στην  αρμόδια Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
προκειμένου αφού εξεταστεί από τον Προϊστάμενο αυτής,  είτε να παραμείνει αμετάβλητη η ποινή, είτε
να επαυξηθεί,  είτε,  κατόπιν υποβολής αναφοράς παραπόνων σε Β'  βαθμό προς τον Προϊστάμενο της
Περιφερειακής Διοίκησης, αυτή να μειωθεί, να αρθεί ή και να παραμείνει αμετάβλητη.
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             Μετά την υποβολή του πειθαρχικού φακέλου στην οικεία Περιφερειακή Διοίκηση:

α) εφόσον δεν έχει υποβληθεί  αναφορά παραπόνων σε β΄ βαθμό εντός της προβλεπόμενης από το άρθρο
1801  του  (γ)  σχετικού  δεκαπενθήμερης  προθεσμίας,  ολόκληρος  ο  πειθαρχικός  φάκελος  υποβάλλεται
αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
β)   εφόσον  έχει  υποβληθεί  αναφορά  παραπόνων  σε  β΄  βαθμό,  ολόκληρος  ο  πειθαρχικός  φάκελος
υποβάλλεται άμεσα στη  Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,  μαζί με την εκδοθείσα επί της αναφοράς
παραπόνων απόφαση του  Προϊσταμένου ΠΕΔΙΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.,

          Μετά την υποβολή του πειθαρχικού φακέλου στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:

α) εφόσον δεν υποβληθεί αναφορά παραπόνων σε γ΄ βαθμό, η Διεύθυνση Προσωπικού καταχωρεί το
φάκελο του πειθαρχικού ελέγχου στον οικείο ατομικό φάκελο του τιμωρηθέντος στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
και ενημερώνει τα τηρούμενα σε αυτήν μητρώα. 
β)  εφόσον  υποβληθεί  αναφορά  παραπόνων  σε  γ΄  βαθμό,  ολόκληρος  ο  πειθαρχικός  φάκελος
υποβάλλεται  στον αρμόδιο Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο οποίος διατηρεί αμετάβλητη, μειώνει ή αίρει την
επιβληθείσα πειθαρχική ποινή.

2. Συνήθεις πειθαρχικοί έλεγχοι από Προϊσταμένους Περιφερειακών Διοικήσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

           Οι Προϊστάμενοι Περιφερειακών Διοικήσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έχουν το δικαίωμα κλήσης σε απολογία
και  επιβολής  συνήθων  πειθαρχικών  ποινών  για  πειθαρχικά  και  υπηρεσιακά  παραπτώματα  τα  οποία
διαπράττονται από στελέχη ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. στα οποία έχουν πειθαρχική δικαιοδοσία σύμφωνα με το άρθρο
25 παρ. 3 της εν θέματι υπουργικής απόφασης, καθώς και το δικαίωμα εξέτασης αναφορών παραπόνων,
επαύξησης,  μείωσης  ή  άρσης  συνήθων  πειθαρχικών  ποινών,  οι  οποίες  επιβάλλονται  από  τους
Προϊσταμένους Λιμενικών Αρχών. 

             Μετά την επιβολή συνήθους πειθαρχικής ποινής:

α) εφόσον δεν έχει υποβληθεί αναφορά παραπόνων σε α΄ βαθμό εντός της προβλεπόμενης από το άρθρο
1801  του  (γ)  σχετικού  δεκαπενθήμερης  προθεσμίας,  ολόκληρος  ο  πειθαρχικός  φάκελος  υποβάλλεται
αμέσως  μετά  τη  λήξη  της  προθεσμίας  αυτής  στη  Διεύθυνση  Προσωπικού  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προκειμένου
υποβληθεί  περαιτέρω,  ιεραρχικά,   στον  αρμόδιο  Υπαρχηγό  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο  οποίος  δύναται  είτε  να
επαυξήσει την ποινή, είτε να την αφήσει αμετάβλητη. 
β)  εφόσον έχει υποβληθεί αναφορά παραπόνων σε α΄ βαθμό, ολόκληρος ο πειθαρχικός φάκελος μαζί με
την εκδοθείσα επί της αναφοράς παραπόνων απόφαση του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Διοίκησης,
υποβάλλεται  άμεσα  στη  Διεύθυνση  Προσωπικού  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προκειμένου  υποβληθεί  περαιτέρω,
ιεραρχικά,  στον αρμόδιο Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,  ο οποίος δύναται είτε να επαυξήσει την ποινή, είτε να
την αφήσει αμετάβλητη, είτε, κατόπιν υποβολής αναφοράς παραπόνων σε Β' βαθμό προς τον αρμόδιο
Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., να την μειώσει, να την άρει ή να την αφήσει αμετάβλητη.

            Μετά την υποβολή του πειθαρχικού φακέλου στον αρμόδιο Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..:

α) εφόσον δεν έχει υποβληθεί  αναφορά παραπόνων σε γ΄ βαθμό, η Διεύθυνση Προσωπικού καταχωρεί
το φάκελο του πειθαρχικού ελέγχου στον οικείο ατομικό φάκελο του τιμωρηθέντος στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
και ενημερώνει τα τηρούμενα σε αυτήν μητρώα.  
β)  εφόσον  έχει  υποβληθεί  αναφορά  παραπόνων  σε  γ΄  βαθμό, ολόκληρος  ο  πειθαρχικός  φάκελος
υποβάλλεται  στον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο οποίος διατηρεί αμετάβλητη, μειώνει ή αίρει την επιβληθείσα
πειθαρχική ποινή.
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3.  Συνήθεις  πειθαρχικοί  έλεγχοι  από  το  Διευθυντή  Προσωπικού  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,  τους  Διοικητές
Δημοσίων Σχολών Ε.Ν.  και  τους  Διοικητές  Επισκευαστικών Βάσεων,  Υπηρεσίας  Εναερίων Μέσων,
Υπηρεσίας  Συνδέσμων  Διασωστών  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,   Μονάδας  Υποβρυχίων  Αποστολών  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,
Κυβερνήτες  Περιπολικών Πλοίων Ανοιχτής  θαλάσσης  και  Πλοίων τύπου    ABEKING  ,  Προϊσταμένους
Εδρών Ναυτιλιακών Ακολούθων.

        Ο  Διευθυντής  Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,  οι  Διοικητές Σχολών Ε.Ν.,  Επισκευαστικών Βάσεων,
Υπηρεσίας  Εναερίων  Μέσων,  Υπηρεσίας  Συνδέσμων  Διασωστών  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,  Μονάδας  Υποβρυχίων
Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,  οι  Κυβερνήτες  Περιπολικών Πλοίων  Ανοιχτής  θαλάσσης  και  Πλοίων  τύπου
ABEKING  καθώς και  οι  Προϊστάμενοι  Εδρών Ναυτιλιακών Ακολούθων  έχουν το δικαίωμα κλήσης σε
απολογία και επιβολής συνήθων πειθαρχικών ποινών για πειθαρχικά και υπηρεσιακά παραπτώματα τα
οποία διαπράττονται από στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στα οποία έχουν πειθαρχική δικαιοδοσία, κατ΄εφαρμογή
των άρθρων  11 παρ. 1, 23 παρ. 3 και  26 παρ. 1  αντίστοιχα, της εν θέματι υπουργικής απόφασης.

             Μετά την επιβολή συνήθους πειθαρχικής ποινής:

α) εφόσον δεν έχει υποβληθεί αναφορά παραπόνων σε α΄ βαθμό εντός της προβλεπόμενης από το άρθρο
1801 του (γ)  σχετικού δεκαπενθήμερης προθεσμίας,   ολόκληρος ο πειθαρχικός φάκελος υποβάλλεται
αμέσως  μετά  τη  λήξη  της  προθεσμίας  αυτής  στη  Διεύθυνση  Προσωπικού  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προκειμένου
υποβληθεί περαιτέρω, ιεραρχικά, στο Διευθυντή Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο
οποίος δύναται είτε να επαυξήσει την ποινή, είτε να την αφήσει αμετάβλητη. 

β)  εφόσον έχει υποβληθεί αναφορά παραπόνων σε α΄ βαθμό, ολόκληρος ο πειθαρχικός φάκελος μαζί με
την εκδοθείσα επί της αναφοράς παραπόνων απόφαση, υποβάλλεται άμεσα στη Διεύθυνση Προσωπικού
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προκειμένου ο φάκελος υποβληθεί περαιτέρω ιεραρχικά στο Διευθυντή Κλάδου Διοίκησης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,  ο οποίος δύναται είτε να επαυξήσει την ποινή, είτε να την αφήσει
αμετάβλητη, είτε, κατόπιν αναφοράς παραπόνων σε Β' βαθμό προς τον Διευθυντή Κλάδου Διοίκησης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, να την μειώσει, να την άρει ή να την αφήσει αμετάβλητη.        

            Μετά την υποβολή του πειθαρχικού φακέλου στο Διευθυντή Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης:

α) εφόσον δεν έχει υποβληθεί αναφορά παραπόνων σε γ΄ βαθμό, η Διεύθυνση Προσωπικού καταχωρεί το
φάκελο του πειθαρχικού ελέγχου στον οικείο ατομικό φάκελο του τιμωρηθέντος στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
και ενημερώνει τα τηρούμενα σε αυτήν μητρώα.

β)  εφόσον  έχει  υποβληθεί  αναφορά  παραπόνων  σε  γ΄  βαθμό,  ολόκληρος  ο  πειθαρχικός  φάκελος
υποβάλλεται  στον αρμόδιο Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο οποίος διατηρεί αμετάβλητη, μειώνει ή αίρει την
επιβληθείσα πειθαρχική ποινή.

4.  Συνήθεις  πειθαρχικοί  έλεγχοι  από  το  Διευθυντή  Κλάδου  Διοίκησης  και  Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης.

          Ο Διευθυντής Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει το δικαίωμα κλήσης σε
απολογία και επιβολής συνήθων πειθαρχικών ποινών για πειθαρχικά και υπηρεσιακά παραπτώματα τα
οποία διαπράττονται από στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στα οποία έχει πειθαρχική δικαιοδοσία, κατ΄εφαρμογή
του άρθρου 8 παρ.1 της εν θέματι υπουργικής απόφασης.

             Μετά την επιβολή συνήθους πειθαρχικής ποινής:

α) εφόσον δεν έχει υποβληθεί αναφορά παραπόνων σε α΄ βαθμό εντός της προβλεπόμενης από το άρθρο
1801 του (γ) σχετικού δεκαπενθήμερης προθεσμίας, ολόκληρος ο πειθαρχικός φάκελος υποβάλλεται στον
αρμόδιο  Υπαρχηγό  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο  οποίος  δύναται  είτε  να  επαυξήσει  την  ποινή,  είτε  να  την  αφήσει
αμετάβλητη. 
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β)  εφόσον έχει υποβληθεί αναφορά παραπόνων σε α΄ βαθμό, ολόκληρος ο πειθαρχικός φάκελος μαζί με
την  εκδοθείσα  επί  της  αναφοράς  παραπόνων  απόφαση  του  Διευθυντή  Κλάδου  Διοίκησης  και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, υποβάλλεται, στον αρμόδιο Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,  ο οποίος δύναται είτε
να επαυξήσει την ποινή, είτε να την αφήσει αμετάβλητη, είτε, κατόπιν υποβολής αναφοράς παραπόνων
σε Β'  βαθμό προς τον  αρμόδιο  Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,  να την μειώσει,  να την άρει  ή να την αφήσει
αμετάβλητη.

            Μετά την υποβολή του πειθαρχικού φακέλου στον αρμόδιο Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:

α) εφόσον δεν έχει υποβληθεί αναφορά παραπόνων σε γ΄ βαθμό, η Διεύθυνση Προσωπικού καταχωρεί το
φάκελο του πειθαρχικού ελέγχου στον οικείο ατομικό φάκελο του τιμωρηθέντος στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
και ενημερώνει τα τηρούμενα σε αυτήν μητρώα.
β)  εφόσον  έχει  υποβληθεί  αναφορά  παραπόνων  σε  γ΄  βαθμό,  ολόκληρος  ο  πειθαρχικός  φάκελος
υποβάλλεται  στον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο οποίος διατηρεί αμετάβλητη, μειώνει ή αίρει την επιβληθείσα
πειθαρχική ποινή.

5. Συνήθεις πειθαρχικοί έλεγχοι από τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

          Ο Αρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έχει το δικαίωμα κλήσης σε απολογία και επιβολής συνήθων πειθαρχικών
ποινών για πειθαρχικά και υπηρεσιακά παραπτώματα τα οποία διαπράττονται από στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
στα οποία έχει πειθαρχική δικαιοδοσία, κατ΄εφαρμογή του άρθρου 2 παρ.1 της εν θέματι υπουργικής
απόφασης.

             Μετά την επιβολή συνήθους πειθαρχικής ποινής:

α) εφόσον δεν έχει υποβληθεί αναφορά παραπόνων σε α΄ βαθμό εντός της προβλεπόμενης από το άρθρο
1801 του (γ) σχετικού δεκαπενθήμερης προθεσμίας, ολόκληρος ο πειθαρχικός φάκελος διαβιβάζεται στη
Διεύθυνση Προσωπικού όπου και καταχωρείται στον οικείο ατομικό φάκελο του τιμωρηθέντος στελέχους
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ενημερώνονται τα τηρούμενα σε αυτήν μητρώα.
β)  εφόσον έχει υποβληθεί αναφορά παραπόνων σε α΄ βαθμό, ολόκληρος ο πειθαρχικός φάκελος μαζί με
την εκδοθείσα επί της αναφοράς παραπόνων απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με την οποία δύναται
να διατηρήσει αμετάβλητη, να μειώσει ή να άρει την επιβληθείσα πειθαρχική ποινή, διαβιβάζεται  στη
Διεύθυνση Προσωπικού όπου και καταχωρείται στον οικείο ατομικό φάκελο του τιμωρηθέντος στελέχους
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ενημερώνονται τα τηρούμενα σε αυτήν μητρώα.
γ)  εφόσον  έχει  υποβληθεί  αναφορά  παραπόνων  σε  β΄  βαθμό,  ολόκληρος  ο  πειθαρχικός  φάκελος
υποβάλλεται  ιεραρχικά  στον  Υπουργό  Ναυτιλίας  και  Νησιωτικής  Πολιτικής,   ο  οποίος  δύναται  να
διατηρήσει αμετάβλητη, να μειώσει ή να άρει την επιβληθείσα πειθαρχική ποινή, ενώ κατόπιν τούτου, ο
φάκελος διαβιβάζεται εκ νέου  στη Διεύθυνση Προσωπικού όπου και  καταχωρείται στον οικείο ατομικό
φάκελο του τιμωρηθέντος στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ενημερώνονται τα τηρούμενα σε αυτήν μητρώα.

Ε. ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

1)  Πειθαρχική  δίωξη  είναι  η  έκδοση  πράξης  παραπομπής  ενώπιον  του  αρμόδιου  Ανακριτικού
Συμβουλίου  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  για  την  επιβολή  καταστατικών  πειθαρχικών  ποινών  ή  η  έκδοση  διαταγής
κλήσης  σε  απολογία  στελέχους  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  για  την  επιβολή  συνήθων  πειθαρχικών  ποινών.  Η
πειθαρχική  δίωξη  λήγει  με  την  έκδοση απόφασης  επιβολής  καταστατικής  ή  συνήθους  πειθαρχικής
ποινής ή με την θέση της υπόθεσης στο αρχείο.

2) Πειθαρχικές διώξεις για συνήθη πειθαρχικό έλεγχο, οι οποίες έχουν κινήσει πριν την έναρξη ισχύος
της εν θέματι υπουργικής απόφασης, συνεχίζονται μέχρι την ολοκλήρωσή τους από το όργανο, το οποίο
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ήταν αρμόδιο κατά την εκκίνηση της πειθαρχικής δίωξης. Ομοίως και οι τυχόν υποβληθείσες αναφορές
παραπόνων  επί  των  παραπάνω  πειθαρχικών  διώξεων  εξετάζονται  από  τα  όργανα,  τα  οποία  ήταν
αρμόδια για την εξέτασή τους πριν την έκδοση της εν θέματι υπουργικής απόφασης.

3) Οποιαδήποτε τροποποίηση επί των αρχικώς επιβληθεισών πειθαρχικών ποινών (επαύξηση, μείωση ή
άρση), κοινοποιείται και στην Υπηρεσία από την οποία επεβλήθη η πειθαρχική ποινή, όπως επίσης και στη
Διεύθυνση Προσωπικού.

4) Κάθε Υπηρεσία που εκδίδει έγγραφα που περιλαμβάνονται σε πειθαρχικό φάκελο, τα τηρεί στο αρχείο
της σε πρωτότυπη μορφή και υποβάλλει/ διαβιβάζει  ακριβή αντίγραφα/ φωτοαντίγραφά τους με τον
πειθαρχικό  φάκελο.  Ανεξάρτητα  από  τα  ανωτέρω,  οι  αποφάσεις  επιβολής  πειθαρχικής  ποινής
κοινοποιούνται και στη Διεύθυνση Προσωπικού.

5)  Η  προώθηση  των  πορισμάτων  των  Ε.Δ.Ε.,  κατόπιν  αποδοχής  τους  από  τον  Αρχηγό  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Ε.Δ.Ε., στα αρμόδια διοικητικά όργανα για την περαιτέρω άσκηση
πειθαρχικού ελέγχου, καθώς και άλλων στοιχείων που χρήζουν πειθαρχικής διερεύνησης, διενεργείται
από τον Διευθυντή Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 30, πργ. 3 (α)
του Π.Δ. 103/14 (Α' 170)).

6) Η  κατόπιν  ΕΔΕ  ή  Διοικητικής  Διερεύνησης  άσκηση  συνήθων  πειθαρχικών  ελέγχων  εις  βάρος
εμπλεκομένων  στελεχών  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,  προκειμένου  να  υπάρξει  ενιαία  κρίση,  διενεργείται  ως
ακολούθως:

α)  Εάν  όλα  τα  εμπλεκόμενα  στελέχη  ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.  υπηρετούν  στην  ίδια  Λιμενική  Αρχή  και  δεν
περιλαμβάνεται σε αυτά ο Λιμενάρχης, τότε ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από το Λιμενάρχη. Εάν όλα
τα  εμπλεκόμενα  στελέχη  ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.  υπηρετούν  στην  Περιφερειακή  Διοίκηση  ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.,  τότε  ο
πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από τον Περιφερειακό Διοικητή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

β) Εάν όλα τα εμπλεκόμενα στελέχη ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. υπηρετούν στην ίδια Λιμενική Αρχή και  περιλαμβάνεται
σε αυτά και ο Λιμενάρχης, τότε ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από τον Περιφερειακό Διοικητή Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ., στον οποίο υπάγονται διοικητικά.

γ)  Εάν τα εμπλεκόμενα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  υπηρετούν σε διαφορετικές  Λιμενικές Αρχές,  οι  οποίες
όμως υπάγονται στην ίδια ΠΕΔΙΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, τότε οι αντίστοιχοι πειθαρχικοί έλεγχοι ασκούνται από τον
Περιφερειακό Διοικητή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στον οποίο υπάγονται διοικητικά.

δ) Εάν τα εμπλεκόμενα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. υπηρετούν α) σε διαφορετικές Λιμενικές Αρχές, οι οποίες
όμως δεν υπάγονται στην ίδια ΠΕΔΙΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ή β) σε Υπηρεσίες χωρίς να υφίσταται κοινή ιεραρχική
εξάρτηση μεταξύ τους, (π.χ. μερικοί εξ αυτών υπηρετούν σε Περιφερειακή Υπηρεσία και έτεροι στην
Κεντρική Υπηρεσία  κ.λ.π.),  τότε  οι  αντίστοιχοι  πειθαρχικοί  έλεγχοι  ασκούνται  από όργανο,  το οποίο
προϊσταται  διοικητικά και  χειρίζεται  τις  πειθαρχικές  υποθέσεις,  δηλαδή από τον Διευθυντή Κλάδου
Διοίκησης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης,  όταν  ο εγκαλούμενος  είναι  Ανώτερος  Αξιωματικός  Λ.Σ.
(πλην Πλοιάρχου) ή Κατώτερος Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και από τον Διευθυντή Προσωπικού όταν ο
εγκαλούμενος φέρει τον βαθμό  του Ανθυπασπιστή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή κατώτερο αυτού. 

7) Ο Διευθυντής Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προωθεί τα έγγραφα που αφορούν ποινικές υποθέσεις και
καταγγελίες  εις  βάρος  στελεχών  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  στην  εκάστοτε  αρμόδια  Περιφερειακή  Διοίκηση  Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. όταν αφορά υπηρετούντες στην Υπηρεσία αυτή ή στις υπαγόμενες σε αυτή Λιμενικές Αρχές, ή
στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο που έχει πειθαρχική δικαιοδοσία επί των εμπλεκομένων στελεχών,  για
τον περαιτέρω διοικητικό έλεγχο. Εξαίρεση αποτελεί η ενημέρωση από εισαγγελική αρχή επί ποινικής
υπόθεσης  (καταδικαστική  απόφαση,  βούλευμα)  κατά  στελέχους  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  όπου  περιγράφονται
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αδικήματα  που  δύνανται  να  δικαιολογήσουν  την  παραπομπή  του  στελέχους  ενώπιον  Ανακριτικού
Συμβουλίου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Στην περίπτωση αυτή τα εν λόγω έγγραφα τίθενται υπόψη του Αρχηγού Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. ο οποίος και αποφασίζει κατά τις  κείμενες διατάξεις την έκδοση ή όχι πράξης παραπομπής
ενώπιον Ανακριτικού Συμβουλίου. 

8)  Σε περίπτωση που το λαμβάνον ενημέρωση πειθαρχικό όργανο, αρμόδιο για την άσκηση συνήθους
πειθαρχικού ελέγχου,  επί εγγράφου ποινικής υπόθεσης, κρίνει ότι η συνήθης πειθαρχική δίωξη δεν
επαρκεί για την τιμωρία του παραβάτη, τότε με αναφορά του προς τη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. αιτείται όπως εξεταστεί από τον ασκούντα την πειθαρχική δίωξη για την επιβολή καταστατικών
ποινών  η  δυνατότητα  παραπομπής  του  στελέχους  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  ενώπιον  του  αρμόδιου  Ανακριτικού
Συμβουλίου. 

9) Οι Περιφερειακές Διοικήσεις Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., λαμβάνουσες γνώση επί ποινικών υποθέσεων και άλλων
στοιχείων που χρήζουν πειθαρχικής διερεύνησης τα οποία αφορούν υπηρετούντα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
στις  ίδιες  καθώς  και  στις  υπαγόμενες  Λιμενικές  Αρχές  και  Υπηρεσίες,  χειρίζονται  τον  περαιτέρω
διοικητικό έλεγχο, είτε με την έκδοση διαταγής Ε.Δ.Ε. ή Διοικητικής Διερεύνησης, είτε ασκώντας οι ίδιες
απευθείας πειθαρχικό έλεγχο, ή προωθώντας τα στοιχεία στον έχοντα την πειθαρχική δικαιοδοσία, για
την  άσκηση  ομοίως  πειθαρχικού  ελέγχου,  κοινοποιώντας  άμεσα  κάθε  ενέργεια  στη  Διεύθυνση
Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

10) Ομοίως, τα λοιπά πειθαρχικά όργανα που λαμβάνουν γνώση επί ποινικών υποθέσεων και άλλων
στοιχείων  που  χρήζουν  πειθαρχικής  διερεύνησης  τα  οποία  αφορούν  στελέχη  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,  επί  των
οποίων  έχουν  πειθαρχική  δικαιοδοσία,  δύνανται  να  ασκήσουν  απευθείας  πειθαρχικό  έλεγχο,  ή  να
διατάξουν  Διοικητική  Διερεύνηση,  ή   Ε.Δ.Ε.  εφόσον  έχουν  το  δικαίωμα  σύμφωνα  με  τον  ισχύοντα
Κανονισμό Ε.Δ.Ε. κοινοποιώντας άμεσα κάθε ενέργεια στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

11) Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1702 του Π.Δ. 210/93 (Α' 89), ο
πειθαρχικός έλεγχος παραβάτου είναι ανεξάρτητος από τον ποινικό και δύναται να ασκηθεί πριν ή μετά
από τον τελευταίο.

            Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

                                                   

    Θεόδωρος Δρίτσας

     

     ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 
     Ι.  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
         Γενικό (όπου υπηρετεί προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)
    ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
        Γρ. κ.κ. Υ.ΝΑ.Ν.Π.- Γ.Γ.- Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.- Β' Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.- ΔΚΔ'- ΔΠ 
     ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
         ΔΠ Β' 
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