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Μαρούσι, 21 - 4 - 2021
Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.
Φ.251/ 45829 /Α5

ΠΡΟΣ:
1. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης
2. Διευθυντές Διευθύνσεων Δ. Ε.
3. Διευθυντές Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕΛ
(δια των Δ/νσεων Δ. Ε.)
4. Διευθυντές Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ
(δια των Δ/νσεων Δ. Ε.)
5. ΚΕΣΥ (δια των Περιφερειακών Διευθύνσεων
Εκπαίδευσης)

ΘΕΜΑ : Eισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων
Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
Σχετ.: Το με αριθμ. πρωτ. 2421.1/23050/2021/1-4-2021 έγγραφο του Αρχηγείο Λιμενικού
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και το σχετικό ΦΕΚ.
Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1231/31-3-2021 η υπ’
αριθμ. 2421.1/21639/2021/26-3-2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αρ.
2421.1/21777/2020/06-4-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων
και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «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)». Σύμφωνα με αυτήν προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι
από το τρέχον έτος θα υποβάλλονται πλήρως ηλεκτρονικά η αίτηση και τα δικαιολογητικά για τη
συμμετοχή των υποψηφίων στο διαγωνισμό εισαγωγής στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων.
Επισημαίνεται ότι όταν εκδοθεί η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις
Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων έτους 2021 του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, θα ακολουθήσει νεότερη ενημερωτική
εγκύκλιος.
Παρακαλούμε η ανακοίνωση αυτή να αποσταλεί στις οικείες Περιφέρειες προς
ανάρτηση στον αντίστοιχο πίνακα ανακοινώσεων και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων
των Διευθύνσεων Δ.Ε. καθώς και των Λυκείων, προκειμένου να ενημερωθούν οι μαθητές και οι
απόφοιτοι που ενδιαφέρονται για εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος.
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΡΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1) Γραφ. κ.κ. Υπουργού
2) Γραφείο Γ.Γ. Α.Β.Ε.Ε.Α.
3) Γεν. Δ/νση ΨΣΥΕ
4) Δ/νση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων –Τμήμα Α΄ και Β΄
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Ταχ. Κώδικας
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Πειραιάς, 01-04-2021
Αριθμ. Πρωτ.: 2421.1/23050/2021

ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ.

Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2
185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
2131371412,1072
dekp@hcg.gr

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
ΣΧΕΤ.:

Η αριθμ.: 2421.1/21639/2021/26-3-2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων
και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ Β΄ 1231).

1. Γνωστοποιείται ότι, στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και με αριθμό φύλλου 1231,
δημοσιεύθηκε την 31-3-2021 η ανωτέρω σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση. Σύμφωνα με αυτήν προβλέπεται,
μεταξύ άλλων, ότι από το τρέχον έτος θα υποβάλλονται πλήρως ηλεκτρονικά η αίτηση και τα δικαιολογητικά
για τη συμμετοχή των υποψηφίων στο διαγωνισμό εισαγωγής στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων.
2. Παρακαλείσθε για την ενημέρωση και τις τυχόν δικές σας ενέργειες ως προς την ενημέρωση των
ενδιαφερομένων μέσω του σχολικού δικτύου.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Πλοίαρχος Λ.Σ. Άγγελος Γερ. Κατερέλος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων/
Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και
Εξετάσεων/Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
(μέσω e-mail: t01ode2@minedu.gov.gr & dode@minedu.gov.gr )
ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (υ.τ.α.)
1. Γρ. κ. Υπουργού
2. Γρ. κ. Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
3. Γρ. κ. B΄ Υπαρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
4. Γρ. κ. ΔΚΔ
ΙΙΙ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο Μ.Μ.Ε. και Δημοσίων Σχέσεων
2. ΔΗΔΕΠ
3. Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
4. Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων
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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Μαρτίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Κατανομή προσωπικού στην Ελληνική Στατιστική
Αρχή.

2

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2421.1/21777/2020/
06-4-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής «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).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./38/3017
(1)
Κατανομή προσωπικού στην Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Ο 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) και της παρ. 21
του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (Α’ 54) και της παρ. 5
του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α’ 40), όπως ισχύουν.
2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των

Αρ. Φύλλου 1231

αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’119), το π.δ. 84/2019
«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’123) και το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
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.
4. Το υπό στοιχεία 1128/Α1-781/18-02-2021 έγγραφο
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
5. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./38/26410 π.ε./
28.02.2018 απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 33/2006 Π.Υ.Σ., όπως ισχύει.
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.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή τριών (3) διοριστέων της προκήρυξης 3Κ/2019 του Α.Σ.Ε.Π. (Α.Σ.Ε.Π. 10), κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κλάδου Στατιστικών, οι
οποίοι περιλαμβάνονται στους πίνακες Διοριστέων
(Γ’ 214/2021) που κυρώθηκαν με την υπ’ αρ. 95/2021/2501-2021 απόφαση του Α’ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π., στην
Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Μαρτίου 2021
Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
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Αριθμ. 2421.1/21639/2021
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2421.1/21777/2020/
06-4-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «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).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 79 «Μεταρρύθμιση του συστήματος
εισαγωγής και εκπαίδευσης στελεχών σε παραγωγικές
σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» του ν. 4504/2017 (Α’ 184), όπως
ισχύει,
β) 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) και
ιδίως της παρ. 3 του άρθρου 2,
γ) του π.δ. 76/2018 «Οργάνωση και Λειτουργία της
Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και ένταξη αυτής
στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»
(Α’ 146) και ιδίως της παρ. 3 του άρθρου 1 και
δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα
(π.δ. 63/2005 - Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 2421.1/21777/2020/
06-4-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
«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), ως ακολούθως:
Άρθρο ΜΟΝΟ
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 2, προστίθεται περίπτωση
(ιβ), ως ακολούθως:
«ιβ. Να μην φέρουν δερματοστιξία (τατουάζ), ή οπές
από διάτρηση σώματος (piercing), σε εξωτερικά εμφανές σημείο του σώματός τους, κατά την περιβολή της
στρατιωτικής στολής, σύμφωνα με τις ισχύουσες για το
προσωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση, το προσωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., δεν επιτρέπεται
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να φέρει δερματοστιξία με απεικονίσεις, οι οποίες εκ
του περιεχομένου τους, αίρουν την ουδετερότητά του, η
οποία επιβάλλεται από το Σύνταγμα, ή προκαλούν κατά
τέτοιο τρόπο, ο οποίος δεν συνάδει με την ιδιότητα και
τα καθήκοντά του, ή περιλαμβάνουν μηνύματα διακρίσεων, μίσους ή βίας κατά προσώπου, ή ομάδας προσώπων, που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα,
τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική ή
εθνοτική καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό,
την ταυτότητα φύλου ή την αναπηρία. Εάν υποψήφιος,
μετά την επιτυχία και την κατάταξή του, διαπιστωθεί ότι,
κατά παράβαση των οριζομένων στα δύο προηγούμενα εδάφια, φέρει δερματοστιξία (τατουάζ) ή οπές από
διάτρηση σώματος (piercing), ανακαλείται η πράξη κατάταξής του.».
2. Η παρ. 1 του άρθρου 4, αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«1. Όσοι έχουν τα προσόντα του άρθρου 2 της παρούσας και επιθυμούν να καταταγούν ως δόκιμοι Σημαιοφόροι Λ.Σ. ή ως δόκιμοι Λιμενοφύλακες, πρέπει αφενός
να υποβάλουν αίτηση - δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο σε σχολική μονάδα ή όπου
αλλού καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή να κατέχουν
βεβαίωση συμμετοχής σε πανελλαδικές εξετάσεις που
διενεργήθηκαν σε προγενέστερο του διαγωνισμού σχολικό έτος και να δηλώσουν τις Σχολές Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. στο
Μηχανογραφικό Δελτίο του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων και αφετέρου μέσα στις προθεσμίες που
ορίζει η προκήρυξη:
Να συμπληρώσουν και να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά
αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό εισαγωγής στην Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ή/και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Ακολούθως, η εν λόγω αίτηση - υπεύθυνη δήλωση πρέπει να εκτυπωθεί και να υπογραφεί [είτε από τους ίδιους
τους υποψηφίους, είτε από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα - εποπτεία (σε περίπτωση ανήλικου υποψήφιου)],
να θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής και μαζί με
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, να σαρωθούν (scanning) και να μεταφορτωθούν
όλα ηλεκτρονικά (uploading) μέσω της εφαρμογής του
διαγωνισμού, κατά την καθοριζόμενη στην προκήρυξη
διαδικασία. Οι υποψήφιοι δηλώνουν στην εν λόγω αίτηση- υπεύθυνη δήλωση ότι: i) έχουν τα προσόντα και
τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 της παρούσας και δεν
εμπίπτουν στα κωλύματα του ίδιου άρθρου, χωρίς να
απαιτείται αναλυτική περιγραφή αυτών, ii) τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή και όλα τα
υποβαλλόμενα δικαιολογητικά από αυτούς είναι γνήσια και ακριβή, iii) δέχονται να υποβληθούν σε έλεγχο
για χρήση απαγορευμένων ουσιών, iv) συναινούν στην
ηλεκτρονική επεξεργασία των στοιχείων που αναφέρουν
στην αίτησή τους και v) προτίθενται να δηλώσουν προτίμηση της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
ή της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ή και των δύο
Σχολών στο Μηχανογραφικό Δελτίο. Στην ίδια δήλωση
αναφέρουν αν υπάγονται σε ειδική κατηγορία και ποια,
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καθώς και αν επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού
δικαιώματος. Η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων
επισύρει αποκλεισμό από το διαγωνισμό και τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Αιτήσεις που θα καταχωρισθούν ηλεκτρονικά και δεν θα υποβληθούν μέσω
μεταφόρτωσής τους (upload) μαζί με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, δεν
θα λαμβάνονται υπόψη. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση
που υποψήφιος καταχωρίσει ηλεκτρονικά παραπάνω
από μία αίτηση, θα λαμβάνεται υπόψη η αίτηση που θα
μεταφορτωθεί στην εφαρμογή, υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.».
3. Η περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 4 καταργείται και
οι περ. (β), (γ) και (δ) αναριθμούνται σε περ. (α), (β) και
(γ), αντίστοιχα.
4. Η παρ. 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«1. Οι ιδιώτες υποψήφιοι υποβάλουν την ηλεκτρονικά καταχωρηθείσα αίτηση - υπεύθυνη δήλωσή τους
και τα απαραίτητα δικαιολογητικά του άρθρου 4, μέσα
στις προθεσμίες που ορίζει η προκήρυξη. Μετά την
καταληκτική ημερομηνία δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις
συμμετοχής».
5. Η περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται,
ως ακολούθως:
«α. Η λήψη και ο έλεγχος όλων των αιτήσεων και των
συνημμένων σε αυτές δικαιολογητικών, που υποβάλλονται από τους υποψηφίους.».
6. Στην παρ. 1 του άρθρου 9 προστίθεται περίπτωση
(η), ως ακολούθως:
«η. Δεν φέρουν δερματοστιξία (τατουάζ), ή οπές
από διάτρηση σώματος (piercing), σε εξωτερικά εμφανές σημείο του σώματός τους, κατά την περιβολή της
στρατιωτικής στολής, σύμφωνα με τις ισχύουσες για το
προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση, το προσωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., δεν επιτρέπεται
να φέρει δερματοστιξία με απεικονίσεις, οι οποίες εκ
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του περιεχομένου τους, αίρουν την ουδετερότητά του, η
οποία επιβάλλεται από το Σύνταγμα, ή προκαλούν κατά
τέτοιο τρόπο, ο οποίος δεν συνάδει με την ιδιότητα και
τα καθήκοντά του, ή περιλαμβάνουν μηνύματα διακρίσεων, μίσους ή βίας κατά προσώπου, ή ομάδας προσώπων, που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα,
τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική ή
εθνοτική καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό,
την ταυτότητα φύλου ή την αναπηρία. Εάν μόνιμο εν
ενεργεία στέλεχος Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., υποψήφιο για εισαγωγή
στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., μετά
την επιτυχία και την κατάταξή του, διαπιστωθεί ότι, κατά
παράβαση των οριζομένων στα δύο προηγούμενα εδάφια, φέρει δερματοστιξία (τατουάζ) ή οπές από διάτρηση σώματος (piercing), πέραν των τυχόν πειθαρχικών
κυρώσεων, ανακαλείται και η πράξη κατάταξής του στη
Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.».
7. Η περ. (γ) της παρ. 1 του άρθρου 10 καταργείται και
οι περ. (δ), (ε) και (στ) αναριθμούνται σε περ. (γ), (δ) και
(ε), αντίστοιχα.
8. Η περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται,
ως ακολούθως:
«α. Η λήψη και ο έλεγχος όλων των αιτήσεων και των
συνημμένων σε αυτές δικαιολογητικών, που υποβάλλονται από τους υποψηφίους.».
9. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 26 Μαρτίου 2021
Οι Υπουργοί
Παιδείας και
Θρησκευμάτων

Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.
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