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ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: Τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  

 

Θέμα: «Δυνατότητα Παραμονής Πέραν της 35ετίας Αξιωματικών στο Λιμενικό 

Σώμα»  

Στο άρθρο 44 του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο 

«Συμπληρωματικά Μέτρα Εφαρμογής του Κανονισμού (EE, EΥPATOM) 1141/2014 περί 

Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων και Ιδρυμάτων, Μέτρα Επιτάχυνσης του Κυβερνητικού 

Έργου Αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και Άλλες Διατάξεις» αφαιρέθηκε διάταξη 

που εστίαζε στην παραμονή πέραν της 35ετίας αξιωματικών στο Λιμενικό Σώμα (Λ.Σ.), 

μέχρι το βαθμό του Πλοιάρχου.  

Η αφαίρεση της διάταξης οδηγεί στην αποστρατεία αξιωματικούς οι οποίοι είχαν λάβει τη 

δέσμευση της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής περί επέκτασης της ενεργούς υπηρεσίας μέχρι τα 40 έτη στην βάση της αρχής 

της αναλογικότητας και ίσης μεταχείρισης των Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας. Και 

τούτο διότι όπως καταδεικνύεται στα Προεδρικά Διατάγματα 42/2013 και 81/2016 

ρυθμίστηκε για την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) το ζήτημα της εθελοντικής παραμονής 

των αξιωματικών μέχρι και το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή πέραν της 35ετίας και 

μέχρι τα 40 έτη ή το 60ο έτος της ηλικίας. 

Σε αυτό το πλαίσιο, όπως αναφέρει η Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος 

(ΠΕΑΛΣ) στο από 15/2 Υπόμνημα προς - μεταξύ άλλων αποδεκτών - τα μέλη της Διαρκούς 

Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, αξιωματικοί του Λ.Σ. οι οποίοι επρόκειτο να 

αποστρατευθούν μέχρι το πρώτο εξάμηνο 2016 παρέμειναν στην ενεργό υπηρεσία ύστερα 

από απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του αρμόδιου υπουργείου κατά παρέκκλιση της 

κείμενης νομοθεσίας. 

Η παραμονή αξιωματικών του Λ.Σ. πέραν της 35ετίας σε εθελοντική βάση αποτελεί αίτημα 

με πολλαπλασιαστικά οφέλη για το Σώμα Ασφάλειας καθώς στελέχη με εμπειρία από θέση 

ευθύνης δύνανται να προσφέρουν υπηρεσίες στο σχεδιασμό και την οργάνωση 

επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, την παρακολούθηση του ελέγχου των θαλάσσιων 

συνόρων της χώρας μας, την καταστολή του οργανωμένου εγκλήματος καθώς και την 

οργάνωση όρων ασφαλούς ναυσιπλοΐας.  Επιπρόσθετα, τη δεδομένη χρονική συγκυρία που 

η οικονομική κρίση μαίνεται, η παραμονή αξιωματικών στην ενεργό υπηρεσία πέραν της  



 

 

 

 

35ετίας δίδει τη δυνατότητα ενίσχυσης του οικογενειακού τους εισοδήματος 

αποτρέποντας την περαιτέρω φτωχοποίηση τους. 

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός: 

- Για ποιο λόγο αρνείστε να νομοθετήσετε την παραμονή πέραν της 35ετίας 

αξιωματικών στο Λ.Σ., μέχρι το βαθμό του Πλοιάρχου, τη στιγμή μάλιστα που τον 

Αύγουστο του 2016 κατέχοντας την πολιτική ηγεσία στο υπερυπουργείο 

Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξεως είχατε προωθήσει ανάλογη ρύθμιση για την 

Ελληνική Αστυνομία;  

- Με ποιο τρόπο προτίθεστε να αποκαταστήσετε την κατάφωρη αδικία σε βάρος των 

αξιωματικών του Λ.Σ., με δεδομένη την πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου περί 

ενοποίησης των Υπηρεσιών Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΛ.ΑΣ. και Λ.Σ.;  
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