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Πειραιάς, 26 Νοεμβρίου 2021
Αριθ. Πρωτ.: 1500.1/87323/2021/395-397399-400
ΠΡΟΣ: τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
Κοιν.: 1. Βουλευτή κα Φ. Μπακαδήμα
2. Βουλευτή κ. Ν. Παπαναστάση
3. Βουλευτή κ. Θ. Παφίλη
4. Βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλο
Αριθ. σελίδων: Απάντηση (02)
Σύνολο (02)

ΘΕΜΑ: «Απάντηση της υπ' αριθ. πρωτ. 937/05-11-2021 Ερώτησης της Βουλευτή κας Φ.
Μπακαδήμα, των υπ' αριθ. πρωτ. 1061/10-11-2021 και 1101/11-11-2021 Ερωτήσεων των
Βουλευτών κ. Ν. Παπαναστάση και κ. Θ. Παφίλη και της υπ' αριθ. πρωτ. 1163/15-11-2021
Ερώτησης του βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλου».
Σε απάντηση των εν θέματι Ερωτήσεων γνωρίζεται ότι μετά την αύξηση της οργανικής
δύναμης του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) σε εννέα χιλιάδες
πεντακόσιες (9.500) θέσεις (ν. 4676/2020 - Α΄ 67) και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ.
33/2021 (Α΄ 84) εκδόθηκαν οι υπ’ αρ. 87/2021 (Β΄ 4914) και 88/2021 (Β΄4913) Κανονισμοί περί
Οργανικής σύνθεσης και κατανομής του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Όσον αφορά στην κατανομή
του προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. στα πλωτά σκάφη, εφαρμογής τυγχάνει και ο υπ' αριθ. 04/2018
Κανονισμός Λειτουργίας Πλοίων Σκαφών Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ.
Λαμβανομένων υπόψη των προαναφερομένων Κανονισμών, καθώς και του συνόλου της
κείμενης νομοθεσίας και στο πλαίσιο διενέργειας των τακτικών μεταθέσεων, η διαδικασία των
οποίων την παρούσα χρονική περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη, καταβάλλεται κάθε δυνατή
προσπάθεια περαιτέρω στελέχωσης των Λιμενικών Αρχών που χρήζουν ενίσχυσης σε προσωπικό.
Επιπρόσθετα, σας γνωρίζεται ότι επίκειται η αποφοίτηση εκατόν τριάντα τεσσάρων (134)
νέων Λιμενοφυλάκων (από διενεργηθέντα διαγωνισμό κατάταξης μέσω προκήρυξης με εφαρμογή
συστήματος μοριοδότησης), καθώς και ενενήντα επτά (97) νέων Λιμενοφυλάκων (από κατάταξη
μέσω πανελλαδικών εξετάσεων), οι οποίοι προβλέπεται να τοποθετηθούν σε κενές θέσεις των
Λιμενικών Αρχών της 1ης, 2ης και 3ης κατηγορίας, όπου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
παραμένουν υποχρεωτικά για χρονικό διάστημα πέντε ετών. Στις εν λόγω κατηγορίες Λιμενικών
Αρχών συμπεριλαμβάνονται και Λιμενικές Αρχές του Ιονίου, της Θράκης, του Αργοσαρωνικού και
των Β. Σποράδων. Επίσης, από την Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πρόκειται να
αποφοιτήσουν σαράντα ένας (41) Σημαιοφόροι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (προκήρυξη με μοριοδότηση), οι
οποίοι, σε συνδυασμό με τους νέους Λιμενοφύλακες, προορίζονται να καλύψουν και υπηρεσιακές
ανάγκες των πλωτών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Περαιτέρω, και όσον αφορά στις ανάγκες στελέχωσης των πλωτών μέσων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,
κατά το τρέχον έτος προκηρύχθηκε διαγωνισμός εκατόν πέντε (105) Αξιωματικών απευθείας
κατάταξης με ειδικότητα Κυβερνήτη ή Μηχανικού, ο οποίος βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας των
υποβληθέντων αιτήσεων. Σταδιακά, κατά τα έτη 2022 έως 2024 προγραμματίζεται να καλυφθούν
διακόσιες σαράντα πέντε (245) θέσεις Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. απευθείας κατάταξης, ειδικότητας
Κυβερνήτη ή Μηχανικού. Ως εκ τούτου, εκτιμάται ότι προοδευτικά θα υπάρξει δυνατότητα
στελέχωσης των πλωτών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με διπλά και τριπλά πληρώματα, στις περιπτώσεις που
αυτό προβλέπεται, εξυπηρετώντας πληρέστερα τις υπηρεσιακές ανάγκες και βελτιώνοντας τις
συνθήκες εργασίας.
Σημειώνεται ότι ο προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διέπεται από
τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4590/2019 (Α’ 17) και του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
σύμφωνα με τις οποίες ο αιτούμενος αριθμός νέων προσλήψεων για κάθε έτος συνδέεται, μεταξύ
άλλων, με τον αριθμό των εκτιμώμενων αποχωρήσεων καθώς και με τον αριθμό των υφιστάμενων
κενών οργανικών θέσεων, ανά κατηγορία προσωπικού, τον οποίο σε κάθε περίπτωση δεν δύναται
να υπερβαίνει. Συγκεκριμένα για το 2022, έχουν εγκριθεί για τον φορέα μας προσλήψεις συνολικά
διακοσίων εβδομήντα πέντε (275) νέων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., συμπεριλαμβανομένων και θέσεων
εκτός πανελλαδικών εξετάσεων, που θα προκηρυχθούν με το σύστημα μοριοδότησης των
υποψηφίων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Εσωτερική Διανομή:
1. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. Υπουργού
2. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
3. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Β’ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
4. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. ΔΚΔ’
5. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠ -ΔΕΚΠ
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