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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

8 Μαΐου 2019

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της 52246/3173/26-1-2018
(ΦΕΚ 539 Β΄) υπουργικής απόφασης «Ρυθμίσεις
Αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος
ΟΕΚ».

2

Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΤΕπ) για δανεισμό της εταιρείας «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.» (ΔΕΗΑΝ) ποσού 34.000.000 €.

3

Εισαγωγή επ’ ωφελεία του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ενός/μίας
σπουδαστή/ριας στο Ιατρικό τμήμα της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.), το
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, μέσω Πανελλαδικών
Εξετάσεων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Β1/ΟΑΕΔ
(1)
Τροποποίηση της 52246/3173/26-1-2018
(ΦΕΚ 539 Β΄) υπουργικής απόφασης «Ρυθμίσεις
Αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ».
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 21 παρ. 4 του Συντάγματος της Ελλάδος
σχετικά με την «Προστασία οικογένειας, γάμου, μητρότητας και παιδικής ηλικίας, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 6 περ. β) υποπερ. εε)
του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α΄) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά
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εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».
3. Τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 2224/1994
(ΦΕΚ 112 Α΄),όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του
εδαφίου β΄ της παρ. 1 με το άρθρο 66 του ν. 4445/2016
(ΦΕΚ 236 Α΄) «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την
κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του
ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις».
4. Τον ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α΄) «Περί Αναδιάρθρωσης
του ΟΑΕΔ» και ειδικά το άρθρο 2 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α΄).
5. Τις διατάξεις των άρθρων 25 και 35, παρ. 1 του
ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α΄) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», δυνάμει
του οποίου ο Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) κατέστη καθολικός διάδοχος, υπεισερχόμενος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
του καταργηθέντος Ο.Ε.Κ., καθώς και τις διατάξεις του.
6. Τις διατάξεις των άρθρων, 24 και 77 του ν. 4270/2014
(ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως αυτές ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015
(ΦΕΚ 29 Α΄) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για
την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων
και λοιπές διατάξεις».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», όπως ισχύουν.
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11. Την 875/7/29-1-2019 (θέμα 69ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχολήσεως
Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), η οποία διαβιβάσθηκε
με το αριθμ. 112/18-02-2019 έγγραφο του Οργανισμού.
12. Την αριθμ. 9272/775/27-2-2019 εισήγηση της
Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 5(ε) του άρθρου 24 του
ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄).
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και οι εν λόγω ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν
το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του προϋπολογισμού
του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού
(Ο.Α.Ε.Δ.), αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την 52246/3173/26-1-2018 (ΦΕΚ 539 Β΄)
υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις Αποπληρωμής οφειλών
δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του
καταργηθέντος ΟΕΚ», ως εξής:
Α. Η περίπτωση 2 του πρώτου Κεφαλαίου, τροποποιείται ως εξής:
«2. Δανειολήπτης που έχει καταθέσει αίτηση του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 (ΦΕΚ 130 Α΄) και εκκρεμεί η
έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης είτε σε πρώτο
είτε σε δεύτερο βαθμό ή έχει ζητήσει την ανάκληση ή μεταρρύθμιση δικαστικής απόφασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,
δύναται να υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις ρυθμίσεις
της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση τα αποτελέσματα της
υπαγωγής του στις ρυθμίσεις της παρούσας θα επέρχονται με την προσκόμιση παραίτησης από την αίτηση
του ν. 3869/2010 ή δικαστικής απόφασης ή δικαστικού
συμβιβασμού.
Β. Η δεύτερη παράγραφος της περίπτωσης 5 του πρώτου Κεφαλαίου, τροποποιείται ως εξής:
«Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων
ορίζεται η 31η-12-2019».
Γ. Στην περίπτωση α΄ του αριθμού 1 του Κεφαλαίου
τρίτου μετά τη λέξη «πυρόπληκτων» τίθεται κόμμα και
προστίθεται η λέξη «πλημμυροπαθών».
Δ. Στο τέλος της πρώτης παραγράφου της περίπτωσης 1 του έκτου Κεφαλαίου προστίθεται εδάφιο β΄, ως
εξής:
«Κατ’ εξαίρεση μπορεί να υπαχθεί στις ρυθμίσεις της
παρούσας και δικαιούχος, ο οποίος δεν ιδιοκατοικεί και
δεν κάνει χρήση της κατοικίας του κατά τα ανωτέρω
οριζόμενα λόγω ανυπαίτιου κωλύματος και εφόσον
σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει εκμετάλλευση της
κατοικίας του, που να συνεπάγεται αύξηση εσόδων και
πλουτισμού του».
Κατά τα λοιπά ισχύει η 52246/3173/26-1-2018
(ΦΕΚ 539 Β΄) υπουργική απόφαση, ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Απριλίου 2019
Η Υπουργός
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
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Αριθμ. 2/30972/0025
(2)
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΤΕπ) για δανεισμό της εταιρείας «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.» (ΔΕΗΑΝ) ποσού 34.000.000 €.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) του ν. 4549/2018 (ΦΕΚ 105/τ.Α΄/15-06-2018) και
ιδίως τα άρθρα 91, 96 και 97,
(β) του άρθρου 126 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/
τ.Α΄/28-6-2014) και του άρθρου 104 του ν. 4549/2018
(ΦΕΚ 105/τ.Α΄/15-06-2018),
(γ) του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και
μετονομασία του σε ’’Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας’’, μετατροπή του Υπουργείου
Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»
(ΦΕΚ 213/τ.Α΄/7-10-2009),
(δ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/τ.Β΄/23-9-2015),
(ε) την Υ29/8-10-2015 (ΦΕΚ 2168/τ.Β΄/9-10-2015)
απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο
Χουλιαράκη».
2. Την αριθμ. FI 85872/20-12-2017 Δανειακή Σύμβαση
(Finance Contract) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της εταιρείας «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.» (ΔΕΗΑΝ).
3. Το αριθμ. 149/10-01-2019 έγγραφο της «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.» με επικαιροποιημένο αίτημα.
4. Την 332/07/30-11-2017 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.».
5. Το από 04-04-2019 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
με τους τελικούς όρους χρηματοδότησης.
6. Την αριθμ. ΓΝ 059/18 (αριθμ. ΚΜΚΕ 00326 ΕΞ 2018/
02-11-2018) γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕΜΚΕ).
7. Την από 07-03-2019 απόφαση της 6ης Διυπουργικής
Επιτροπής του άρθρου 96 του ν. 4549/2018, αποφασίζουμε:
Ι. Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου στην
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη δανείου ποσού 34.000.000 € της εταιρείας «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.». σύμφωνα με την αριθμ. FI 85872/20-12-2017
Δανειακή Σύμβαση.
Σκοπός του έργου είναι η ριζική ανακατασκευή και
η κατασκευή 18 έργων (14 Αιολικά Πάρκα και 4 Μικροί
Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί) με σκοπό την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της ΔΕΗΑΝ κατά 89,57 MW
και θα επιτρέψουν να καλυφθεί μέρος της αναμενόμενης
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αύξησης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο εγγύς μέλλον.
Οι κυριότεροι οικονομικοί όροι του δανείου έχουν, ως
εξής:
Ποσό (€):
34.000.000
Ημερομηνία εκταμίευσης: 24-04-2019
Διάρκεια δανείου:
16 έτη
Περίοδος Χάριτος:
4 έτη
Σταθερό, ίσο με
Επιτόκιο:
1,491% ετησίως
Σε 6-μηνη βάση στις 24/04
Πληρωμή τόκων:
και 24/10 κάθε έτους*
Σε 6-μηνη βάση με
1η καταβολή στις
Αποπληρωμή κεφαλαίου:
24-04-2023 και τελευταία
στις 24-04-2035*
*Οι ημερομηνίες πληρωμής δύνανται να μεταβληθούν στην
πλησιέστερη εργάσιμη μέρα εάν συμπίπτουν με αργίες

II. Με την απόφαση αυτή και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβαση Εγγύησης μεταξύ του Ελληνικού
Δημοσίου και της ΕΤΕπ, το Ελληνικό Δημόσιο εγγυάται,
σε περίπτωση κατάπτωσης, την καταβολή στην ΕΤΕπ των
εκάστοτε οφειλόμενων και καταβλητέων από την «ΔΕΗ
Ανανεώσιμες Α.Ε.». ποσών, σύμφωνα με την ανωτέρω
Δανειακή Σύμβαση.
Για τους σκοπούς της ως άνω καταβολής, η ΕΤΕπ, ενημερώνει το Ελληνικό Δημόσιο, με επιστολή της απευθυνόμενη στην αρμόδια Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων,
Εγγυήσεων και Δανείων του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους (εφεξής ΓΛΚ), αποστέλλοντας κατάσταση με
ανάλυση της οφειλής και καλώντας το να προβεί σε εκπλήρωση των υποχρεώσεών του ως εγγυητή.
Η ΔΕΗΑΝ, σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής, ενημερώνει εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση προ διαστήματος 10 εργάσιμων ημερών από την εκάστοτε καταληκτική ημερομηνία πληρωμής, το Ελληνικό Δημόσιο,
με όμοια επιστολή, αιτούμενη την καταβολή από αυτό
των οφειλόμενων ποσών. Το Ελληνικό Δημόσιο ακολούθως, μεριμνά για τη βεβαίωση των ως άνω ποσών από
την αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 126 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει κάθε φορά.
Η διά της παρούσης επιβαλλόμενη στην «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.» υποχρέωση ενημέρωσης, δεν επηρεάζει καθ’
οιονδήποτε τρόπο την εγγυητική ευθύνη του Ελληνικού
Δημοσίου έναντι της ΕΤΕπ.
III. Καθορίζουμε προμήθεια υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου 1,07% για την παρεχόμενη εγγύησή του, την
οποία η ΔΕΗΑΝ θα καταβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με την 2/9441/0025/23-01-2012 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών.
IV. Η ΕΤΕπ θα αποστείλει στην ανωτέρω Διεύθυνση
του ΓΛΚ, θεωρημένο αντίγραφο της Σύμβασης Εγγύησης
του Ελληνικού Δημοσίου για το δάνειο της «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.» ύψους 34.000.000 €.
V. Από τις διατάξεις της παρούσας δύναται να προκληθεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σε
περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου,
το ύψος της οποίας υπολογίζεται σε 34.000.000 € πλέον
τόκων και εξόδων.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Απριλίου 2019
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 2421.1/31538
(3)
Εισαγωγή επ’ ωφελεία του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ενός/μίας
σπουδαστή/ριας στο Ιατρικό τμήμα της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.),
το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της υποπερίπτωσης (αα) της περίπτωσης (α) της
παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311 Α΄),
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 21
του ν. 4532/2018 (ΦΕΚ 63 Α΄).
β. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α΄), όπως ισχύει.
γ. Των π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄), 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄),
88/2018 (ΦΕΚ 160 Α΄) και 4/2019 (ΦΕΚ 4 Α΄).
δ. Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 26 Α΄), όπως ισχύει.
ε. Της Υ29/2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β΄).
στ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
ζ. Των άρθρων 20, 68 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α΄).
2. Το Φ. 337/147/320858/Σ.6174/19-09-2018 έγγραφο
ΓΕΕΘΑ/Β΄ ΚΛΑΔΟΣ/Β2.
3. Το αριθμ. 2421.6-7/88422/2018/29-11-2018 αίτημα του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
«Έγκριση εισαγωγής ενός (1) σπουδαστή στο Ιατρικό
τμήμα της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων
(Σ.Σ.Α.Σ.), το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων».
4. Το αριθμ. 2/87551/Σχετ.2/87644/03-12-2018 έγγραφο ΥΠ.ΟΙΚ./ΓΛΚ/ΓΔΔΠΠ/Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης/Τμήμα ΣΤ΄ «Έγκριση πρόσληψης - εισαγωγής στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων».
5. Την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./53/45116/ΣΧΕΤ. 46719/
06-03-2019 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του
άρθρου 2 παρ. 1 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει.
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6. Τα αριθμ. 2811.8/18409/2019/12-03-2019 και
2811.8/30391/24-04-2019 εισηγητικά σημειώματα της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
α) ετήσια δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ύψους
2.121,00 € για κάθε ένα από τα έτη 2019, 2020, 2021
και 2022 από την κάλυψη του κόστους εκπαίδευσης
πλην της μισθοδοσίας, β) δαπάνη από την κάλυψη του
κόστους μισθοδοσίας, η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις
πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Φ. 1041401-0000000 «Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» του προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εντός των ορίων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής και διαμορφώνεται κατ’
έτος ως έξης: για το τρέχον οικονομικό έτος: 2.744,28 €,
για το οικονομικό έτος 2020: 8.586,79 €, για το οικονομικό έτος 2021: 8.976,22 € και για το οικονομικό έτος 2022:
8.900,94 €. Η δαπάνη έτους 2019, καθώς και οι δαπάνες
καθενός από τα επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπιστούν από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων
του Ε.Φ. 1041-401-0000000 «Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» και
εντός των προβλεπόμενων ορίων δαπανών στο πλαίσιο
υλοποίησης του ψηφισθέντος κάθε φορά Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Οι προαναφερθείσες δαπάνες θα προβλέπονται κάθε χρόνο
στις πιστώσεις τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ειδικότερα
σε συναφείς Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εξόδων των
Μειζόνων Κατηγοριών 21 «Τακτικές Αποδοχές», 22 «Κοινωνικές Παροχές», 24 «Αγορές Αγαθών και Κεφαλαίου»

Τεύχος B’ 1556/08.05.2019

και 31 «Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία» ενώ θα καλύπτονται
με μεταφορά πιστώσεων στο προϋπολογισμό ΥΠΕΘΑ/
ΓΕΣ Ειδικό Φορέα 1011-202-0000000, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αριθμός εισακτέων
Να εισαχθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, στο
Ιατρικό τμήμα της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών
Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.), ένας/μία σπουδαστής/ρια επ’ ωφελεία του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
και επιπλέον του αριθμού των σπουδαστών/τριών που
θα εισαχθούν για κάλυψη αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων στις Στρατιωτικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων
και εν προκειμένω στην Σ.Σ.Α.Σ., κατά το ακαδημαϊκό
έτος 2019-2020.
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, 2 Μαΐου 2019
Οι Υπουργοί
Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων

Εθνικής Άμυνας
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