
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

      Αριθμ. 2410.3/92360/2018 
Κύρωση του 85/2018 κανονισμού του Αρχηγού 

Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. με θέμα «Τροποποίηση του 81/2017 

κανονισμού "Στολές, διακριτικά, διαμνημονεύ-

σεις, παράσημα και μετάλλια του προσωπικού 

του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλα-

κής", όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον 82/2018 

κανονισμό «Τροποποίηση του 81/2017 κανονι-

σμού "Στολές, διακριτικά, διαμνημονεύσεις, πα-

ράσημα και μετάλλια του προσωπικού του Λιμε-

νικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής"», και 

με τον 83/2018 κανονισμό «Τροποποίηση του 

81/2017 κανονισμού "Στολές, διακριτικά, διαμνη-

μονεύσεις, παράσημα και μετάλλια του προσω-

πικού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτο-

φυλακής"».

  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 του Προσωπι-
κού Λ.Σ." (Α' 311), όπως τροποποιήθηκε με την παράγρα-
φο 3 του άρθρου 41 του ν. 3029/2011 (Α' 245) και ισχύει.

β) Του άρθρου 4 του ν. 4150/2013 "Ανασυγκρότηση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατά-
ξεις" (Α΄ 102).

γ) Του ν. 48/1975 "Περί της Εθνικής Σημαίας της Ελλά-
δος, του Εμβλήματος της Ελληνικής Δημοκρατίας, του 
όρκου των αναλαμβανόντων δημοσίαν εν γένει υπηρε-
σίαν, του τύπου των σφραγίδων των Δημοσίων Αρχών 
και των εγγράφων τούτων." (Α' 108), όπως ισχύει.

δ) Του ν. 106/1975 "Περί των Ταγμάτων Αριστείας"
(Α΄ 171), όπως ισχύει.

ε) Του ν.δ. 376/1974 "Περί των Στρατιωτικών Μεταλ-
λίων" (Α' 98),όπως ισχύει.

στ) Του ν.δ. της 13ης Μαίου 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 υποχρεώ-
σεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος-
Ελληνικής 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 Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού" (Α' 114).

θ) Του π.δ. 88/2018 "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών" (Α΄ 160).

ι) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005 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' αριθμ. 85/2018 κανονισμός με θέμα 

«Τροποποίηση του αριθμ. 81/2017 κανονισμού "Στολές, 
διακριτικά, διαμνημονεύσεις, παράσημα και μετάλλια 
του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής 
Ακτοφυλακής", όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον αριθμ. 
82/2018 κανονισμό "Τροποποίηση του αριθμ. 81/2017 
κανονισμού "Στολές, διακριτικά, διαμνημονεύσεις, πα-
ράσημα και μετάλλια του προσωπικού του Λιμενικού 
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής"», και με τον αριθμ. 
83/2018 κανονισμό "Τροποποίηση του αριθμ. 81/2017 
κανονισμού "Στολές, διακριτικά, διαμνημονεύσεις, πα-
ράσημα και μετάλλια του προσωπικού του Λιμενικού 
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής"», ο οποίος εξεδόθη 
από τον Αρχηγό του Λ.Σ. - ΕΛ. AKT.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
«Τροποποίηση του αριθμ. 81/2017 Κανονισμού "Στο-

λές, διακριτικά, διαμνημονεύσεις, παράσημα και μετάλ-
λια του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής 
Ακτοφυλακής"», όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον 
αριθμ. 82/2018 κανονισμό «Τροποποίηση του αριθμ. 
81/2017 κανονισμού "Στολές, διακριτικά, διαμνημο-
νεύσεις, παράσημα και μετάλλια του προσωπικού του 
Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής"» και με 
τον αριθμ. 83/2018 κανονισμό «Τροποποίηση του αριθμ. 
81/2017 κανονισμού "Στολές, διακριτικά, διαμνημονεύ-
σεις, παράσημα και μετάλλια του προσωπικού του Λιμε-
νικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής"».

Άρθρο μόνο
Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του αριθμ. 81/2017 

κανονισμού, ο οποίος εξεδόθη από τον Αρχηγό του Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. και κυρώθηκε με την αριθμ. 2415.9/80227/2017/
15-11-2017 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής (Β' 3987) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«4. Οι γυναίκες Αξιωματικοί του Λ.Σ. - ΕΛ.AKT φέρουν 
φούστα και υποδήματα τύπου γόβα σε όλες τις στολές, 
με τις οποίες φέρεται ξίφος.».

  Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.
ΡΑΠΤΗΣ Σταμάτιος

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, 11 Δεκεμβρίου 2018

Ο Υπουργός
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