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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
14 Μαΐου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Eπιμελητήριο Λακωνίας).

2

Καθορισμός του αριθμού εισαγομένων εν ενεργεία μονίμων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στη Σχολή
Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ύστερα από συμμετοχή
τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού
έτους 2020-2021.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./71/6534
(1)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Eπιμελητήριο Λακωνίας).
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2019-2022 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 105), τις διατάξεις
της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (Α’ 54)
και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/
2010 (Α’ 40).
2. Το π.δ. 81/2019 (Α’119) «Σύσταση, συγχώνευση,
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», το π.δ. 2/2021
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’2) και το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’123).
3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/
01-3-2011 (Β’ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
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4. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.43/8257/19.4.2017
εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006,
5. Το υπό στοιχεία 694/Φ1411/12.04.2021 αίτημα του
Επιμελητηρίου Λακωνίας.
6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1
του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α’ 6).
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή ενός (1) ατόμου κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κλάδου Πληροφορικής (Επιστήμης
Η/Υ), σύμφωνα με τον πίνακα διοριστέων (Γ’ 214) που
κυρώθηκε με την υπ’ αρ. 95/2021/25.01.2021 απόφαση
του 1ου Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π., βάσει της 3Κ Προκήρυξης
(ΑΣΕΠ 10/2019), στο Επιμελητήριο Λακωνίας, (Ν.Π.Δ.Δ.
που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Απριλίου 2021
Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 2421.1/31439/2021
(2)
Καθορισμός του αριθμού εισαγομένων εν ενεργεία μονίμων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στη Σχολή
Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ύστερα από συμμετοχή
τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού
έτους 2020-2021.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των άρθρων 4, 4Α, 4Β, 4Γ, 13Γ και 13Δ του ν. 4186/
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2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και λοιπές διατάξεις» (Α’193), και του άρθρου 54 του ν. 4777/
2021 (Α’ 25),
β. του άρθρου 79 «Μεταρρύθμιση του συστήματος
εισαγωγής και εκπαίδευσης στελεχών σε παραγωγικές
σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» του ν. 4504/2017 (Α’ 184), όπως έχει
τροποποιηθεί με το άρθρο 20 του ν. 4532/2018 (Α’ 63)
και το άρθρο 116 του ν. 4623/2019 (Α’ 134),
γ. των άρθρων 20, 21 και 26 του Μέρους Γ’ «Λοιπές
ρυθμίσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής» του ν. 4532/2018 (Α’ 63),
δ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
ε. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Α’ 145),
στ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ζ. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),
η. του π.δ. 75/2018 «Οργάνωση και Λειτουργία της
Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και ένταξη αυτής στην ανώτατη
βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Α’ 145),
θ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
ι. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
ια. της υπό στοιχεία Φ.253/11812/Α5/28-01-2020
Απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
«Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά
Πεδία του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως
αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν.
4610/2019 (Α’ 70)» (Β’ 345), όπως τροποποιήθηκε με την
υπό στοιχεία Φ.253/99129/Α5/24-07-2020 απόφαση της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 3209),
ιβ. της υπ’ αρ. 2421.1/21777/2020/06-04-2020 κοινής
απόφασης των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής και Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός των προσόντων, των προϋποθέσεων, των κατηγοριών των υποψηφίων, των κωλυμάτων κατάταξης και
των διαδικασιών για την εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων
Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων»
(Β’ 1423),
ιγ. της υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
2. Τα άρθρα 20, 68 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις» (Α’ 143).
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3. Την από 26-01-2021 κοινή εισήγηση του Αρχηγού
του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και του Αρχηγού του
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προς τους Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με
θέμα: «Καθορισμός αριθμού εισακτέων στην Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., το ακαδημαϊκό έτος
2021-2022, μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων».
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας, με
την οποία καθορίζεται ο αριθμός των εισακτέων εν ενεργεία μονίμων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στη σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για το ακαδημαϊκό έτος
2021-2022 μέσω πανελλαδικών εξετάσεων, προκύπτει
δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ΥΝΑΝΠ
σύμφωνα με το υπ’ αρ. 2811.8/19249/2021/17-03-2021
(ορθή επανάληψη) Εισηγητικό Σημείωμα της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως εξής:
α) Για το οικονομικό έτος 2021, προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 14.900,00 € περίπου, η οποία θα
αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του
προϋπολογισμού ΥΝΑΝΠ 2021 (Ειδικός Φορέας 1041502-0000000 «Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής») και θα βαρύνει τον ΑΛΕ 2910601001
«Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων». Η εν λόγω δαπάνη, η οποία αφορά σε κόστος
εκπαίδευσης θα καλυφθεί με μεταφορά πιστώσεων στον
προϋπολογισμό του ΓΕΝ, δεδομένου ότι η Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων του Π.Ν.
β) Για τα οικονομικά έτη του ισχύοντος ΜΠΔΣ (2022
και 2023), η οικονομική επιβάρυνση του προϋπολογισμού του ΥΝΑΝΠ (Ειδικός Φορέας 1041-502-0000000
«Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής») εκτιμάται περίπου σε 21.900,00 € και 26.200,00€
αντίστοιχα. Οι εν λόγω δαπάνες για κάθε ένα από τα έτη
2022 και 2023 θα αντιμετωπιστούν από τις πιστώσεις
του Π/Υ εξόδων του Ειδικού Φορέα 1041-502-0000000
«Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής», που θα εγγράφονται, κατ’ έτος, για το σκοπό αυτό,
εντός των προβλεπόμενων ορίων δαπανών που έχουν
καθορισθεί για το φορέα μας στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Ειδικότερα οι προαναφερθείσες δαπάνες θα προβλέπονται κάθε χρόνο
στις πιστώσεις τακτικού προϋπολογισμού ΥΝΑΝΠ της
μείζονος κατηγορίας 29 «Πιστώσεις υπό κατανομή».
γ) Για τα οικονομικά έτη πέραν του ισχύοντος ΜΠΔΣ
(2024 και 2025), η επιβάρυνση του Προϋπολογισμού
του ΥΝΑΝΠ (Ειδικός Φορέας 1041-502-0000000 «Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής»),
εκτιμάται περίπου σε 25.400,00€ και 18.200,00€ αντίστοιχα. Οι εν λόγω δαπάνες θα προβλέπονται κάθε χρόνο στις πιστώσεις τακτικού προϋπολογισμού ΥΝΑΝΠ
της μείζονος κατηγορίας 29 «Πιστώσεις υπό κατανομή»,
εντός των προβλεπόμενων ορίων δαπανών στο πλαίσιο υλοποίησης του ψηφισθέντος κάθε φορά Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής,
αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Αριθμός εισαγομένων
1. Ο αριθμός των εισαγομένων εν ενεργεία μονίμων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών - γυναικών) στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων
εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθορίζεται σε τρεις (03).
2. Για τους υποψηφίους των Ειδικών Κατηγοριών των περιπτώσεων αα) και ββ) της παραγράφου 7 του άρθρου
79 του ν. 4504/2017, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 20 του ν. 4532/2018 (ποσοστό μέχρι
10%) δεν προκύπτουν θέσεις, καθόσον για τον καθορισμό τους δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα.
3. Οι τρείς (03) θέσεις των εισακτέων εν ενεργεία μονίμων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., κατανέμονται υποχρεωτικά ισάριθμα ανά κατηγορία σε εν ενεργεία μόνιμους Ανθυπασπιστές
Λ.Σ., Υπαξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες, ως εξής:
1. α. Μία (01) θέση, θα καλυφθεί από εν ενεργεία μόνιμους Ανθυπασπιστές Λ.Σ. που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, κατά το τρέχον
σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).
β. Μία (01) θέση, θα καλυφθεί από εν ενεργεία μόνιμους Υπαξιωματικούς Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που θα λάβουν μέρος
στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, κατά
το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).
γ. Μία (01) θέση, θα καλυφθεί από εν ενεργεία μόνιμους Λιμενοφύλακες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των
μαθημάτων της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, κατά το τρέχον σχολικό
έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).
δ. Δεν προκύπτουν θέσεις για τους υποψήφιους που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού
Λυκείου σε εθνικό επίπεδο, το 2020 ή το 2019 και δεν λαμβάνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον
έτος (ποσοστό 10%) (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ).
ε. Δεν προκύπτουν καθ’ υπέρβαση θέσεις σε υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις του
Σεπτεμβρίου, καθόσον η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 4186/2013, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του
άρθρου 12 του ν. 4468/2017 και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 241 του ν. 4610/2019 δεν εφαρμόζεται
στις παραγωγικές Σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
4. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, τα κλασματικά υπόλοιπα από 0,5 και άνω, στρογγυλοποιούνται προς τα άνω
στην επόμενη μονάδα, ενώ τα κλασματικά υπόλοιπα από 0,49 και κάτω στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω, στην
προηγούμενη μονάδα ή στο μηδέν.
5. Η κατανομή των θέσεων των εισακτέων ανά κατηγορία υποψηφίων αποτυπώνεται ως ακολούθως:
ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
(ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ)
α. Ανθυπασπιστές Λ.Σ.
Με σειρά επιτυχίας

1

Ειδικών κατηγοριών περ. α και β παρ. 2 άρθρου 1 της παρούσας [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών,
τρίτεκνων οικογενειών, κ.λπ. (10%)]

0

β. Υπαξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Με σειρά επιτυχίας

1

Ειδικών κατηγοριών περ. α και β παρ. 2 άρθρου 1 της παρούσας [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών,
τρίτεκνων οικογενειών, κ.λπ. (10%)]

0

γ. Λιμενοφύλακες
Με σειρά επιτυχίας

1

Ειδικών κατηγοριών περ. α και β παρ. 2 άρθρου 1 της παρούσας [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών,
τρίτεκνων οικογενειών, κ.λπ. (10%)]

0

ΣΥΝΟΛΟ

3
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Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 5 Μαΐου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Oικονομικών

Παιδείας
και Θρησκευμάτων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02019611405210004*

