
Άρθρο 87 

Ρυθμίσεις για την άσκηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των στελεχών του 

Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής – Προσθήκη άρθρου 30δ στον ν. 1264/1982 

Στον ν. 1264/1982 (Α’79) προστίθεται άρθρο 30δ ως εξής: 

«1. Ο παρών νόμος, εκτός από την παρ. 3 του άρθρου 1, τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 7, το 

δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 και την παρ. 6 του άρθρου 11, το άρθρο 12, τις παρ. 3 έως και 10 

του άρθρου 14, την παρ. 5 και τις παρ. 3, 4 και 7 έως και 9 του άρθρου 16, το άρθρο 17, την 

παρ. 1 του άρθρου 18, τα άρθρα 19 έως και 22, τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 23, τα άρθρα 24, 

26, 27 και 30, εφαρμόζεται ανάλογα, με τι ειδικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στο παρόν, 

και στα εν ενεργεία στελέχη του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής. 

2. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, όπου στον νόμο αυτόν χρησιμοποιούνται οι όροι 

«εργοδότης», «επιχείρηση» ή «εκμετάλλευση» νοείται το Δημόσιο και όπου χρησιμοποιείται 

ο όρος «εργαζόμενοι» νοούνται τα στελέχη της πρώτηςπαραγράφου. Όπου γίνεται λόγος για 

«εργατικό κέντρο», η μνεία δεν αφορά στα στελέχη της πρώτηςπαραγράφου. Όπου γίνεται 

λόγος για «πιο αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση», νοούνται οι οργανώσεις της 

παρ. 4. 

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα, η άσκηση των συνδικαλιστικών 

δικαιωμάτων των στελεχών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής δεν επιτρέπεται 

να υπερβαίνει τα όρια που προσδιορίζονται από τις ιδιομορφίες, την αποστολή και ιδιαίτερα 

τον εθνικό, κοινωνικό και υπερκομματικό χαρακτήρα του Λιμενικού Σώματος-Ελληνική 

Ακτοφυλακή. 

4. Τα εν ενεργεία στελέχη του Λιμενικού Σώματος-Ελληνική Ακτοφυλακή επιτρέπεται να 

συστήσουν περιοριστικά τις εξής συνδικαλιστικές οργανώσεις: 

α. Μία πανελλήνια πρωτοβάθμια ένωση αξιωματικών Λιμενικού Σώματος-Ελληνική 

Ακτοφυλακή, με την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος 

(Π.Ε.Α.Λ.Σ.)», με έδρα τον Πειραιά. 

β. Μία πρωτοβάθμια ένωση στελεχών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνική Ακτοφυλακή ανά 

περιφέρεια ή περιφερειακή ενότητα ως εξής: 

i)  Μία στην περιφέρεια Αττικής, πλην της νήσου των Κυθήρων, με την επωνυμία «Ένωση 

Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Αττικής Πειραιά», με έδρα τον Πειραιά ως διάδοχη της 

υφιστάμενης Ένωσης με την επωνυμία «Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Αττικής 

Πειραιά», με έδρα τον Πειραιά. 

ii) Μία στις περιφερειακές ενότητες Αργολίδας, Κορινθίας και Αρκαδίας, με την επωνυμία 

«Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Αργολίδας - Κορινθίας – Αρκαδίας», με έδρα το 

Ναύπλιο ως διάδοχη της υφιστάμενης Ένωσης με την επωνυμία «Ένωση Προσωπικού 

Λιμενικού Σώματος Αργολίδας - Κορινθίας – Αρκαδίας», με έδρα το Ναύπλιο. 

iii) Μία στις περιφερειακές ενότητες Λακωνίας και Μεσσηνίας, συμπεριλαμβανομένης της 

νήσου των Κυθήρων, με την επωνυμία «Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Νοτίου 

Πελοποννήσου», με έδρα την Καλαμάτα ως διάδοχη της υφιστάμενης Ένωσης με την 



επωνυμία «Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Νοτίου Πελοποννήσου», με έδρα την 

Καλαμάτα. 

iv) Μία στις περιφερειακές ενότητες Άνδρου, Μήλου, Θήρας, Κέας-Κύθνου, Μυκόνου, 

Νάξου, Σύρου, Τήνου και Πάρου, με την επωνυμία «Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος 

Κυκλάδων», με έδρα τη Σύρο ως διάδοχη της υφιστάμενης Ένωσης με την επωνυμία «Ένωση 

Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κυκλάδων», με έδρα τη Σύρο. 

v) Μία στις περιφερειακές ενότητες Καλύμνου, Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσου, Κω και 

Ρόδου, με την επωνυμία «Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δωδεκανήσου», με έδρα 

τη Ρόδο ως διάδοχη της υφιστάμενης Ένωσης με την επωνυμία «Ένωση Προσωπικού 

Λιμενικού Σώματος Νομού Δωδεκανήσου», με έδρα τη Ρόδο. 

vi) Μία στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου, με την επωνυμία «Ένωση 

Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης», με έδρα το Ηράκλειο ως διάδοχη της 

υφιστάμενης Ένωσης με την επωνυμία «Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής 

Κρήτης», με έδρα το Ηράκλειο. 

vii) Μία στις περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου, με την επωνυμία «Ένωση 

Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης», με έδρα τα Χανιά ως διάδοχη της 

υφιστάμενης Ένωσης με την επωνυμία «Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής 

Κρήτης», με έδρα τα Χανιά. 

viii) Μία στις περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου και Ικαρίας, με την επωνυμία «Ένωση 

Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Χίου - Σάμου - Ικαρίας», με έδρα τη Χίο ως διάδοχη της 

υφιστάμενης Ένωσης με την επωνυμία «Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Χίου - 

Σάμου», με έδρα τη Χίο. 

ix) Μία στις περιφερειακές ενότητες Λέσβου και Λήμνου, με την επωνυμία «Ένωση 

Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Λέσβου - Λήμνου - Αγίου Ευστρατίου», με έδρα τη 

Μυτιλήνη ως διάδοχη της υφιστάμενης Ένωσης με την επωνυμία «Ένωση Προσωπικού 

Λιμενικού Σώματος Νήσων Λέσβου - Λήμνου - Αγίου Ευστρατίου», με έδρα τη Μυτιλήνη. 

x) Μία στις περιφερειακές ενότητες Καβάλας και Θάσου, με την επωνυμία «Ένωση 

Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Μακεδονίας», με έδρα την Καβάλα ως διάδοχη 

της υφιστάμενης Ένωσης με την επωνυμία «Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος 

Ανατολικής Μακεδονίας», με έδρα την Καβάλα. 

xi) Μία στις περιφερειακές ενότητες Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου, με την επωνυμία «Ένωση 

Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Θράκης», με έδρα την Αλεξανδρούπολη ως διάδοχη της 

υφιστάμενης Ένωσης με την επωνυμία «Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Θράκης», 

με έδρα την Αλεξανδρούπολη. 

xii) Μία στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με την επωνυμία «Ένωση Προσωπικού 

Λιμενικού Σώματος Κεντρικής Μακεδονίας», με έδρα τη Θεσσαλονίκη ως διάδοχη της 

υφιστάμενης Ένωσης με την επωνυμία «Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κεντρικής 

Μακεδονίας», με έδρα τη Θεσσαλονίκη. 

xiii) Μία στην περιφέρεια Θεσσαλίας και την περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας, με την 

επωνυμία «Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Θεσσαλίας, Φθιώτιδας και Β. 



Σποράδων», με έδρα το Βόλο ως διάδοχη της υφιστάμενης Ένωσης με την επωνυμία «Ένωση 

Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Θεσσαλίας, Φθιώτιδας και Β. Σποράδων», με έδρα το Βόλο. 

xiv) Μία στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Βοιωτίας, με την επωνυμία «Ένωση 

Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Εύβοιας – Βοιωτίας», με έδρα τη Χαλκίδα ως διάδοχη της 

υφιστάμενης Ένωσης με την επωνυμία «Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Εύβοιας - 

Βοιωτίας - ΝΑ Φθιώτιδας», με έδρα τη Χαλκίδα. 

xv) Μία στις περιφερειακές ενότητες Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Φωκίδας, με την 

επωνυμία «Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Ελλάδος, με έδρα την Πάτρα ως 

διάδοχη της υφιστάμενης Ένωσης με την επωνυμία «Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος 

Δυτικής Ελλάδος», με έδρα την Πάτρα. 

xvi) Μία στην περιφέρεια Ηπείρου και τις περιφερειακές ενότητες Κέρκυρας και Λευκάδας, 

με την επωνυμία «Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Βορειοδυτικής Ελλάδας», με έδρα 

την Ηγουμενίτσα ως διάδοχη της υφιστάμενης Ένωσης με την επωνυμία «Ένωση 

Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Βορειοδυτικής Ελλάδας», με έδρα την Ηγουμενίτσα. 

xvii) Μία στις περιφερειακές ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης, με την επωνυμία «Ένωση 

Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κεφαλληνίας - Ιθάκης», με έδρα το Αργοστόλι ως διάδοχη 

της υφιστάμενης Ένωσης με την επωνυμία «Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ν. 

Κεφαλληνίας και Ιθάκης», με έδρα το Αργοστόλι. 

xviii) Μία στις περιφερειακές ενότητες Ζακύνθου και Ηλείας, με την επωνυμία «Ένωση 

Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ζακύνθου – Ηλείας», - με έδρα την Κυλλήνη ως διάδοχη της 

υφιστάμενης Ένωσης με την επωνυμία «Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ν. 

Κεφαλληνίας - Ιθάκης – Ζακύνθου - Ηλείας» με έδρα την Κυλλήνη. 

γ. Μία δευτεροβάθμια συνδικαλιστική ομοσπονδία των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών 

οργανώσεων της περ. β με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού 

Λιμενικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.)», με έδρα τον Πειραιά ως διάδοχη της υφιστάμενης 

ομοσπονδίας με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού 

Σώματος (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.)», με έδρα τον Πειραιά. 

5. α. Στη συνδικαλιστική οργάνωση της περ. α της παρ. 4 δύνανται να εγγράφονται οι εν 

ενεργεία αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος – Ελληνική Ακτοφυλακή. 

β. Στις συνδικαλιστικές οργανώσεις της περ. β της παρ. 4 δύναται να εγγραφεί κάθε εν 

ενεργεία στέλεχος του Λιμενικού Σώματος-Ελληνική Ακτοφυλακή, ανεξαρτήτως βαθμού, που 

υπηρετεί κατόπιν μετάθεσης σε υπηρεσία των γεωγραφικών ορίων των αντίστοιχων 

υποπεριπτώσεων. Αποκλείεται η εγγραφή δοκίμων σε συνδικαλιστικές οργανώσεις. 

γ. Δεν επιτρέπεται σε μέλη των Δ.Σ. των συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ. 4 να 

υπηρετούν σε θέση ευθύνης, στα γραφεία της πολιτικής ηγεσίας και τη Διεύθυνση 

Επικοινωνίας και Ενημέρωσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στα 

γραφεία του Αρχηγού, των Υπαρχηγών και του Γενικού Επιθεωρητή του Λιμενικού Σώματος 

– Ελληνική Ακτοφυλακή, να υπηρετούν σε θέσεις στις εκάστοτε υπηρεσίες Εσωτερικών 

Υποθέσεων, σε θέσεις προισταμένων Κλάδων, σε θέσεις προϊσταμένων διευθύνσεων του 

Κλάδου Διοίκησης και σε θέσεις που εδρεύουν στο εξωτερικό. Σε περίπτωση που υπηρετούν, 



αποσπώνται ή μετατίθενται στις ανωτέρω θέσεις, οφείλουν να παραιτηθούν από τη θέση 

που κατέχουν στη συνδικαλιστική οργάνωση. 

6. Σε περίπτωση, που στέλεχος του Λιμενικού Σώματος-Ελληνική Ακτοφυλακή μετατεθεί, σε 

περιφέρεια ή περιφερειακή ενότητα με διαφορετική πρωτοβάθμια ένωση στελεχών του 

Λιμενικού Σώματος-Ελληνική Ακτοφυλακή της περ. β της παρ. 4, διαγράφεται υποχρεωτικά 

από τη συνδικαλιστική οργάνωση και αυτοδικαίως εγγράφεται στη συνδικαλιστική 

οργάνωση της περιφέρειας ή της περιφερειακής ενότητας, στην οποία μετατίθεται. 

7. α. Οι εισφορές των μελών της συνδικαλιστικής οργάνωσης της περ. α της παρ. 4 

παρακρατούνται από τη διαχείριση χρηματικού της υπηρεσίας από την οποία πληρώνονται 

και αποδίδονται κάθε μήνα σε αυτήν. Το ύψος της εισφοράς καθορίζεται από το καταστατικό 

της. 

β. Οι εισφορές των μελών των συνδικαλιστικών οργανώσεων της περ. β της παρ. 4 

παρακρατούνται από τη διαχείριση χρηματικού της υπηρεσίας από την οποία πληρώνονται 

και αποδίδονται κάθε μήνα στη δευτεροβάθμια της περ. γ της παρ. 4. Κατόπιν το ποσό αυτό 

αποδίδεται από αυτήν στις οργανώσεις της περ. β της παρ. 4 ως ορίζει το καταστατικό της 

δευτεροβάθμιας. Το ύψος της εισφοράς καθορίζεται από το καταστατικό της 

δευτεροβάθμιας. 

8. Από την πραγματική δύναμη κάθε υπηρεσίας δεν επιτρέπεται να απουσιάζει, για 

συμμετοχή σε γενικές συνελεύσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεών τους, ποσοστό 

μεγαλύτερο του 1/3 των Αξιωματικών και του 1/4 των Ανθυπασπιστών, Υπαξιωματικών και 

Λιμενοφυλάκων, και με την προϋπόθεση ότι το επιτρέπουν οι ανάγκες της υπηρεσίας, κατά 

την αιτιολογημένη κρίση του προϊσταμένου της κάθε υπηρεσίας. Αν τα μέλη που επιθυμούν 

να συμμετάσχουν σε συνέλευση ξεπερνούν τα παραπάνω ποσοστά, διενεργείται κλήρωση 

μεταξύ τους με τρόπο που ορίζεται στο καταστατικό της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης. 

Σε περίπτωση που δεν γίνεται μνεία ως προς το προηγούμενο εδάφιο στο καταστατικό, θα 

συμμετάσχουν στη συνέλευση τα ανώτερα και αρχαιότερα στελέχη. 

9. α. Ο αριθμός των μελών των διοικητικών συμβουλίων των πρωτοβάθμιων 

συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ. 4 καθορίζονται ανάλογα τον αριθμό των μελών τους 

ως εξής: 

 i) Μέχρι 100 μέλη, πέντε (5) μέλη Δ.Σ., 

 ii) Από 101 μέχρι 1000 μέλη, επτά (7) μέλη Δ.Σ., 

 iii) Από 1001 μέχρι 1500 μέλη, εννέα (9) μέλη Δ.Σ., 

 iv) Από 1501 μέχρι 2000 μέλη, ένδεκα (11) μέλη Δ.Σ., 

 v) Πάνω από 2001 μέλη, δεκατρία (13) μέλη Δ.Σ. 

β. Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου της συνδικαλιστικής οργάνωσης της 

περ. γ της παρ. 4 είναι δεκαεννιά (19). 

10. Στον πρόεδρο και στο γενικό γραμματέα κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης της παρ. 4 

παρέχονται, για την εκπλήρωση των συνδικαλιστικών τους υποχρεώσεων, ειδικές άδειες 

απουσίας έως τέσσερις (4) ημέρες ανά μήνα κατ` ανώτατο όριο. Στους αντιπροσώπους των 



συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ. 4 παρέχεται άδεια απουσίας καθ’ όλη τη διάρκεια 

των συνεδρίων στα οποία μετέχουν, η οποία όμως δεν δύναται να υπερβαίνει τις τέσσερις 

(4) ημέρες ανά έτος. Οι δικαιούμενοι άδειας υποχρεούνται να ενημερώνουν για τη λήψη της 

τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν τον προϊστάμενο της υπηρεσίας τους, άλλως δεν τη 

δικαιούνται.  

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύνανται να χορηγούνται 

επιπλέον άδειες, όχι πέραν των προβλεπομένων του άρθρου 17 του ν.1264/82.  

Ο χρόνος των ειδικών αδειών απουσίας λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας. 

11. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του π.δ. 11/2021 (Α’21): 

α. Τα μέλη του Δ.Σ. των συνδικαλιστικών οργανώσεων των παρ. 4, δεν μετατίθενται, 

αποσπώνται ή διατίθενται χωρίς αναφορά τους προς τούτο, για όσο διαρκεί η θητεία τους. 

Σε περίπτωση που η οργανική θέση που καταλαμβάνουν στην υπηρεσία στην οποία 

υπηρετούν λογίζεται ως κενή κατά την έννοια του π.δ. 11/2021 (Α’21), η οργανική δύναμη 

της υπηρεσίας αυξάνεται κατά ίσο αριθμό στην αντίστοιχη κατηγορία υποχρεωτικά, ενώ 

μειώνεται αντιστοίχως η οργανική δύναμη άλλης υπηρεσίας στην ίδια κατηγορία με 

τροποποίηση των Κανονισμών που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 126 ν. 

3079/2002. 

β. Σε περίπτωση υποβολής αναφοράς μέλους Δ.Σ. της συνδικαλιστικής οργάνωσης της περ. 

α της παρ. 4 για μετάθεση, ως ορίζει η προηγούμενη περίπτωση, ακολουθείται αναλογικά 

εφαρμοζόμενη η διαδικασία των μεταθέσεων για συμπλήρωση ειδικών τυπικών προσόντων 

προαγωγής. Η αναφορά για μετάθεση αναφέρει μόνο την επιθυμία μετάθεσης και τις 

υπηρεσίες προτίμησης, οι οποίες δεν δεσμεύουν το αποφασίζον όργανο. Η μετάθεση 

πραγματοποιείται μόνο σε πραγματικά κενή οργανική θέση και αυξάνεται η οργανική 

δύναμη της υπηρεσίας κατά ίσο αριθμό στην αντίστοιχη κατηγορία υποχρεωτικά, ενώ 

μειώνεται από την κατηγορία άλλης υπηρεσίας με τροποποίηση των Κανονισμών που 

εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 126 ν. 3079/2002.  

Σε περίπτωση κίνησης της διαδικασίας μετάθεσης για κάλυψη θέσης ευθύνης ακολουθείται 

η προβλεπόμενη διαδικασία υπό τον περιορισμό ότι άνευ αναφοράς, κατά παρέκκλιση της 

περ. α, είναι δυνατή η μετάθεση εντός της ΠΕΔΙΛΣ του τόπου που υπηρετεί ή του τόπου 

προτίμησης. Είναι δυνατή κατόπιν αναφοράς η μετάθεση για κάλυψη θέσης ευθύνης και 

πέραν του περιορισμού του προηγούμενου εδαφίου. 

γ. Σε περίπτωση υποβολής αναφοράς μέλους Δ.Σ. των συνδικαλιστικών οργανώσεων της περ. 

β και γ της παρ. 4 για μετάθεση, ως ορίζει η προηγούμενη περίπτωση, ακολουθείται 

αναλογικά εφαρμοζόμενη η διαδικασία των μεταθέσεων για συμπλήρωση ειδικών τυπικών 

προσόντων προαγωγής. Η αναφορά για μετάθεση αναφέρει μόνο την επιθυμία μετάθεσης 

και τις υπηρεσίες προτίμησης, οι οποίες δεν δεσμεύουν το αποφασίζον όργανο. Για τα μέλη 

του Δ.Σ. των συνδικαλιστικών οργανώσεων της περ. β της παρ. 4, αν οι υπηρεσίες προτίμησης 

δεν εντάσσονται γεωγραφικά στην συνδικαλιστική οργάνωση στην οποία είναι εκλεγμένα, 

οφείλουν μαζί με την αναφορά τους να προσκομίσουν και την επιστολή παραίτησής τους 

από το Δ.Σ. την συνδικαλιστικής οργάνωσης του οποίου είναι εκλεγμένο μέλος, άλλως 

δύνανται να μετατίθενται μόνο σε υπηρεσίες που συνδέονται γεωγραφικά με την ανωτέρων 



συνδικαλιστική οργάνωση. Η μετάθεση πραγματοποιείται μόνο σε πραγματικά κενή 

οργανική θέση και αυξάνεται η οργανική δύναμη της υπηρεσίας κατά ίσο αριθμό στην 

αντίστοιχη κατηγορία υποχρεωτικά, ενώ μειώνεται από την κατηγορία άλλης υπηρεσία με 

τροποποίηση των Κανονισμών που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 126 ν. 

3079/2002.  

Σε περίπτωση κίνησης της διαδικασίας μετάθεσης για κάλυψη θέσης ευθύνης για τα μέλη 

των Δ.Σ. των συνδικαλιστικών οργανώσεων της περ. β της παρ. 4 ακολουθείται η 

προβλεπόμενη διαδικασία υπό τον περιορισμό ότι άνευ αναφοράς είναι δυνατή η μετάθεση, 

κατά παρέκκλιση της περ. α, εντός των γεωγραφικών ορίων της συνδικαλιστικής οργάνωσης 

στην οποία έχουν εκλεγεί ή του τόπου προτίμησης. Είναι δυνατή κατόπιν αναφοράς η 

μετάθεση για κάλυψη θέσης ευθύνης και πέραν του περιορισμού του προηγούμενου 

εδαφίου. Σε περίπτωση μετάθεσης εκτός των γεωγραφικών ορίων των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων που έχουν εκλεγει, οφείλουν να παραιτηθούν από τη θέση που κατέχουν στη 

συνδικαλιστική οργάνωση, την οποία καταλαμβάνει ο αμέσως επόμενος επιλαχών κατά τις 

τελευταίες αρχαιρεσίες.  

δ. Δεν απαιτείται αναφορά για μετάθεση των μελών του Δ.Σ. των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων της παρ. 4 σε περίπτωση άσκησης πειθαρχικής δίωξης για πειθαρχικό 

παράπτωμα, για το οποίο προβλέπεται καταστατική ποινή ή θέσης τους σε κατάσταση 

διαθεσιμότητας για λόγους πειθαρχίας. Για τη μετάθεση αυτή εφαρμόζεται αναλογικά η 

διαδικασία για τις μεταθέσεις για συμπλήρωση ειδικών τυπικών προσόντων προαγωγής. Η 

μετάθεση πραγματοποιείται μόνο σε πραγματικά κενή οργανική θέση και αυξάνεται η 

οργανική δύναμη της υπηρεσίας κατά ίσο αριθμό στην αντίστοιχη κατηγορία υποχρεωτικά, 

ενώ μειώνεται από την κατηγορία άλλης υπηρεσία με τροποποίηση των Κανονισμών που 

εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 126 ν. 3079/2002.  

12. Η εκλογή των οργάνων και αντιπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων γίνεται από 

ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλοι οι υποψήφιοι. Κάθε εκλογέας 

μπορεί να θέσει αριθμό σταυρών ίσο με τον αριθμό των εδρών του διοικητικού συμβουλίου 

ή της ελεγκτικής επιτροπής ή των αντιπροσώπων. Οι αντιπρόσωποι που δύναται η οργάνωση 

να εκλέξει έχουν ως πάγιο εκλογικό μέτρο τον αριθμό πάντα (30). Σε περίπτωση κλάσματος, 

ο επιτρεπόμενος αριθμός σταυρών και εκλεγμένων αντιπροσώπων στρογγυλοποιείται στον 

πλησιέστερο ακέραιο. Εκλέγονται κατά σειρά οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τους 

περισσότερους σταυρούς προτίμησης, έως ότου συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του 

διοικητικού συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής ή των αντιπροσώπων. Ψηφοδέλτια με 

μεγαλύτερο αριθμό σταυρών προτίμησης ή χωρίς σταυρό είναι άκυρα. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας των υποψηφίων διενεργείται κλήρωση. Όσοι δεν εκλέγονται, θεωρούνται 

επιλαχόντες κατά τη σειρά των ψήφων που έλαβαν. Οι επιλαχόντες καταλαμβάνουν θέσεις 

τακτικών μελών που κενώνονται μέχρι τη λήξη της θητείας τελευταίων. Η εκλογή δύναται να 

πραγματοποιείται μόνο με κάλπη ή ηλεκτρονικά. Η εκλογή δια αντιπροσώπου ή μέσω 

επιστολικής ψήφου αποκλείεται. Οι λεπτομέρειες και ο τρόπος διεξαγωγής της ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας ρυθμίζονται στο καταστατικό των συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ. 4. 

Σε όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών μέχρι και την ανακήρυξη των 

αποτελεσμάτων δεν επιτρέπεται να παρευρίσκονται υποψήφιοι.   



Υφίσταται ασυμβίβαστο μεταξύ των οργάνων της συνδικαλιστικής οργάνωσης της περ. α της 

παρ. 4 και των οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων των περ. β και γ της παρ. 4.   

Η εφορευτική επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Σε ισοψηφία νικάει η ψήφος του 

προεδρεύοντος δικαστικού αντιπροσώπου. 

13. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της παρ. 4, καθώς και τα μέλη τους, δεν επιτρέπεται 

ιδίως: 

α. Να συμμετέχουν σε απεργίες, καθώς και σε κάθε είδους εκδηλώσεις πολιτικών ή 

συνδικαλιστικών φορέων ή πολιτικών προσώπων ή να ασκούν προπαγάνδα υπέρ ή κατά 

αυτών. Εξαιρούνται τα συνέδρια και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις των συνδικαλιστικών 

φορέων. 

β. Να προσχωρούν ή να γίνονται μέλη άλλων επαγγελματικών συνδικαλιστικών οργανώσεων 

ή να εκπροσωπούν άλλους εργαζομένους ή συνταξιούχους. Επιτρέπεται η συμμετοχή σε 

αναγνωρισμένες Διεθνείς Λιμενικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και Συνομοσπονδιων με τις 

οργανώσεις των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. 

γ. Να αναμειγνύονται με οποιονδήποτε τρόπο σε θέματα διοίκησης των Υπηρεσιών αν δεν 

έχουν συγκεκριμένη αρμοδιότητα. 

14. α. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της περ. β της παρ. 4 λειτουργούν σε χώρο εντός του 

λιμενικού καταστήματος της έδρας της, που τους παραχωρείται ύστερα από αίτησή τους, 

από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας, εφόσον υφίσταται διαθέσιμος. 

β. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής οφείλει να παραχωρήσει κατάλληλο 

χώρο, προκειμένου να λειτουργούν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των περ. α και γ της παρ. 

4. 

15. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της περ. α και γ της παρ. 4 δύνανται να επιλέγουν 

εκπροσώπους για τη συμμετοχή τους στα αρμόδια συμβούλια μεταθέσεων και προσφυγών 

εφόσον συγκροτούνται με εκπροσώπους τους σύμφωνα με το διάταγμα που 

εκδίδεταιδυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4504/2017 (Α’133). Ο τρόπος επιλογής 

καθορίζεται στο καταστατικό τους. 

16. Οι υφιστάμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις της παρ. 4, οφείλουν μέχρι τις 31 

Δεκεμβρίου 2022 να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους στις ρυθμίσεις των διατάξεων του 

παρόντος νόμου και να ζητήσουν την έγκριση αυτών από τα αρμόδια δικαστήρια. Οι 

οργανώσεις αυτές, οφείλουν να προκηρύξουν εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων τους 

όχι νωρίτερα από δύο (2) μήνες και όχι αργότερα από έξι (6) μήνες από την έγκριση του 

καταστατικού τους. Μέχρι την προσαρμογή των καταστατικών του παρόντος αυτές 

εφαρμόζονται αυτοδικαίως στις υφιστάμενες οργανώσεις της παρ. 4. Μόνο οι 

συνδικαλιστικές οργανώσεις της παρ. 4 που έχουν συσταθεί και λειτουργούν ή θα 

τροποποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εκπροσωπούν τα 

συμφέροντα των στελεχών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνική Ακτοφυλακή. 

Δεν απαιτείται η διενέργεια νέων εκλογών για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που 

πραγματοποίησαν εκλογές εντός του έτους 2022 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, 



παρά μόνο η προσαρμογή των αποτελεσμάτων στον αριθμό των μελών του Δ.Σ. όπως αυτός 

καθορίζεται στην παρ. 6.» 

 


