E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2021.10.04 23:48:16
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

10255

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Οκτωβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 75
Τροποποίηση του π.δ. 81/2012 «Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄139).
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3922/2011
«Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (Α΄35).
β) Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4150/2013
«Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις» (A΄102).
γ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄121).
δ) Της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β΄4805).
ε) Του άρθρου 20 περ. ιβ του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις» (Α΄143).
στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005 A΄98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με
το άρθρο 119 (περ. 22) του ν. 4622/2019 (Α΄133).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος σύμφωνα με το υπ΄αρ. 2811.8/22948/2021/
31-03-2021, σε ορθή επανάληψη, εισηγητικό σημείωμα του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όσον
αφορά στο άρθρο 1, δεν προκύπτει οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ΥΝΑΝΠ,
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ενώ όσον αφορά στο άρθρο 2, προκαλείται επιπλέον
δαπάνη συνολικού ύψους 23.719,97€ για το τρέχον έτος
σε βάρος της μείζονος κατηγορίας 21 «Παροχές σε εργαζομένους», προϋπολογισμού ΥΝΑΝΠ (Ειδικού Φορέα
1041-502-0000000 «Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής»). Η εν λόγω δαπάνη για το τρέχον
έτος αντιμετωπίζεται με την ανακατανομή πιστώσεων
του εκτελούμενου προϋπολογισμού. Για τα επόμενα
οικονομικά έτη 2022-2025, η δαπάνη που προκαλείται
εκτιμάται στο ποσό των 40.662,81€ ανά έτος και στοιχεί
προς τις δεσμεύσεις και τους στόχους του κατατεθέντος
ΜΠΔΣ 2022-2025 (ν. 4813/2021 Α΄111).
3. Την υπ΄ αρ. 154/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η παρ. 2 του άρθρου 13 του π.δ. 81/2012 «Ιεραρχία,
προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄139), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 6/2019 (Α΄6), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Η θητεία του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ορίζεται διετής
και δύναται να παραταθεί μέχρι ένα επιπλέον έτος μετά
από απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (Κ.Υ.Σ.Ε.Α.). Η θητεία του Αρχηγού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. λήγει με την έναρξη των τακτικών κρίσεων του
έτους συμπλήρωσής της, εφόσον αυτή συμπληρώνεται
πριν τη διενέργεια ή κατά τον χρόνο διενέργειας των
τακτικών κρίσεων του έτους αυτού.
Η θητεία του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. λήγει με την έναρξη
των τακτικών κρίσεων του αμέσως επόμενου έτους συμπλήρωσής της, εφόσον αυτή συμπληρώνεται μετά τη διενέργεια των τακτικών κρίσεων του προηγούμενου έτους.
Η θητεία του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ανανεώνεται πριν
την έναρξη των τακτικών κρίσεων κατά τις οποίες λήγει.».
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Άρθρο 2
Η περ. β της παρ. 1 του άρθρου 28 του π.δ. 81/2012
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«β) Σε αθλητές ή αθλήτριες που έχουν καταλάβει σε
ομαδικό άθλημα, κατά τη διεξαγωγή Ολυμπιακών Αγώνων, μέχρι και την όγδοη θέση και υπηρετούν ως Λιμενοφύλακες ή ως Υπαξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.».

Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι Υπουργοί

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2021
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής
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