
                                                                                               

Θέμα: ¨Περί  πρότασης τροποποίησης νομοθεσίας ΚΕΑ/Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ της ΠΟΕΠΛΣ¨.                                                      

 Για άλλη μια φορά, μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, το νέο προεδρείο της 
ΠΟΕΠΛΣ, μας ξαφνιάζει δυσάρεστα με την πρόταση “ Τροποποίηση Νομοθεσίας 
ΚΕΑ/Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.” που ζητά να ενταχθεί στο σχέδιο νόμου.  

 Η συγκεκριμένη πρόταση ουδέποτε έχει τεθεί στο απερχόμενο ή στο νέο ΔΣ της 
Ομοσπονδίας ώστε να έχει την θεσμική θωράκιση, μιας και πρόκειται για μια 
υπηρεσία όπως τα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών που αποτελούν κομμάτι της αιχμής 
του δόρατος για το Λιμενικό Σώμα.  
 Σε σχετική ανακοίνωση του νέου προεδρείου της ΠΟΕΠΛΣ, στις 12 Νοεμβρίου 2017, 
αναφέρεται ότι με την τροποποίηση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 136 του Ν 
3079/2002 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 38 του Ν425/2014, ¨διασφαλίζεται 
η οργανωτική διοικητική επιχειρησιακή αυτοτέλεια των Κλιμακίων Ειδικών 
Αποστολών¨.  

 Θα θέλαμε να ενημερώσουμε για τα εξής: 
1.) Άρθρο 21 του ΦΕΚ 3212/14/20-11-2014 “Κύρωση Κανονισμού Λειτουργίας 
Λιμενικών Αρχών”.  

    
   παρ.3 άρθρο 27.  

Θεσσαλονίκη 16 Νοεμβρίου 2017  



 Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τά ΚΕΑ/Λ.Σ. αποτελούν τον επιχειρησιακό βραχίονα 
η στην καθομιλουμένη την “ουρά” του Τομέα Ασφαλείας-Ανάκρισης. 

 2.) Άρθρο 13 παρ.4ζ ΠΔ 103/2014/ 28-08-14 



 Τα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών εποπτεύονται από το αυτοτελές Γραφείο Κλιμακίων 
Ειδικών Αποστόλων του Τμήματος Σχεδιασμού Ειδικών Μονάδων και Οπλισμού.  
Καμιά κατάργηση-τροποποίηση των παραπάνω διατάξεων δεν έχει ζητηθεί !!! 

 Απευθυνόμενοι προς το νέο προεδρείο της ΠΟΕΠΛΣ καθώς και στον υπεύθυνο 
Ειδικών Μονάδων κ.Σφακιανάκη Γεώργιο θέτουμε τα εξής ερωτήματα: 
α) Πως προέκυψε η συγκεκριμένη πρόταση; 
β) Για ποια επιχείρησιακή αυτοτέλεια μιλάτε; 
γ) Πως θα εποπτεύονται 21 Τμήματα Ειδικών Αποστολών από ένα γραφείο ενός 
Τμήματος της Αρμόδιας Διεύθυνσης; 

 Θα θέλαμε να θυμίσουμε στον κ.Σφακιανάκη ότι στην επιτροπή που συστήθηκε με 
πρωτοβουλία του τότε προέδρου της ΠΟΕΠΛΣ κ.Κυράνη Κώστα, για την 
Αναδιάρθρωση του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΑ/Λ.Σ. 
που συμμετείχε και ο ίδιος, είχαμε ζητήσει την κατάργηση-τροποποίηση των 
παραπάνω διατάξεων , (Ανακοίνωση neaplefsi.gr 21/02/2017 Eπιτροπή 
Αναδιάρθρωσης Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΚΕΑ), 
διότι με το υφιστάμενο νομικό καθεστώς δεν μπορούσαμε να υποβάλλουμε 
προτάσεις “μπαλώματα”.  

 Ας μην κρυβόμαστε.  
Ή πρότασή σας παραπέμπει σε “μπαλώματα” . 

                           ο Πρόεδρος                                                     Ο Αντιπρόεδρος  
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                      ΓΑΛΑΝΗΣ Χρήστος                      ΛΑΣΚΑΡΗΣ Γεώργιος 


