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  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 4 του ν. 2226/1994 

«Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές 

της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυ-
ραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 122), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 
του άρθρου 39 του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός 
Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, ανα-
διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστα-
σίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής 
προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 27).

β. Του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193) και του 
ν. 4777/2021 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 
προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση 
του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 25).

γ. Του π.δ. 59/2022 «Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύ-
ματα κατάταξης και διαδικασία για την εισαγωγή στη 
Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας 
πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογι-
κών Ιδρυμάτων, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις» 
(Α΄ 156).

δ. Του π.δ. 17/2022 «Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύ-
ματα κατάταξης, κατηγορίες υποψηφίων και διαδικασία 
για την εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών 
και στη φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών της Πυρο-
σβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε 
πανελλαδικό επίπεδο» (Α΄ 53), όπως ισχύει.

ε. Του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

στ. Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

ζ. Του π.δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής 
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 161).

η. Του π.δ. 71/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ-
πουργού» (Α΄ 162).

θ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

ι. Της υπ’ αρ. 1/13.9.2021 κοινής απόφασης του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και 
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Πολιτικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστα-
σίας, Ευάγγελο Τουρνά» (Β΄ 4215).

ια. Της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β΄ 4805).

ιβ. Της υπ’ αρ. 31/27.9.2022 Πράξης του Υπουργικού 
Συμβουλίου (ΠΥΣ 33/2006) «Έγκριση προγραμματισμού 
προσλήψεων έτους 2023», η οποία διαβιβάστηκε με το 
υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./οικ.17599/9.11.2022 έγ-
γραφο.

ιγ. Της από 3.3.2023 Εισηγητικής Έκθεσης Αρχηγού 
Πυροσβεστικού Σώματος.

2. Της υπό στοιχεία 3543/ΓΔΟΥ/ΔΠΔΑ/6.3.2023 εισή-
γηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονο-
μικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, 
σύμφωνα με την οποία για το οικονομικό έτος 2023 προ-
καλείται δαπάνη συνολικού ύψους 101.385,02 €, για το 
οικονομικό έτος 2024 προκαλείται δαπάνη συνολικού 
ύψους 258.957,45 €, για το οικονομικό έτος 2025 προ-
καλείται δαπάνη συνολικού ύψους 273.058,54 €, για το 
οικονομικό έτος 2026 προκαλείται δαπάνη συνολικού 
ύψους 406.631,13 € και για το οικονομικό έτος 2027 
προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 689.423,32 €. 
Η προαναφερόμενη δαπάνη θα καλυφθεί από τις ήδη 
εγγεγραμμένες πιστώσεις του π/υ εξόδων του Ε.Φ. 
1059.201.0000000 «Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προ-
στασίας» έτους 2022 και στοιχεί στους στόχους και τις 
δεσμεύσεις του εγκριθέντος με τον ν. 4813/2021 Με-
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2022-2025. Για τα επόμενα οικονομικά έτη, πέραν του 
ΜΠΔΣ, η συνολική δαπάνη θα προϋπολογίζεται εντός 
των ορίων αυτού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Αριθμός εισακτέων

1. Ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων για ιδιώ-
τες υποψηφίους μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και για πτυχι-
ούχους Σχολών ή Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ύστε-
ρα από κατατακτήριες εξετάσεις του Πυροσβεστικού 
Σώματος, για τη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής 
Ακαδημίας το ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024, καθορίζεται 
σε είκοσι πέντε (25) θέσεις και θα καλυφθεί σύμφωνα 
με το άρθρο 39 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27) και σύμφωνα 
με τις, εγκεκριμένες από την υπ’ αρ. 31/27.9.2022 ΠΥΣ 
33/2006, θέσεις.

α) Πέντε (5) θέσεις, θα καλυφθούν από τους πέντε 
πρώτους κατά σειρά εξόδου από τη Σχολή Πυροσβε-
στών, οι οποίοι εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού 
εισακτέων και χωρίς εξετάσεις, βάσει της περ. δ΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2226/1994 (Α΄ 122), όπως 
αντικαταστάθηκε από την παρ. 12.1.δ. του άρθρου 39 
του ν. 4662/2020 (Α΄ 27).

β) Ποσοστό 15% καθ’ υπέρβαση του αριθμού των προ-
κηρυσσόμενων θέσεων που καθορίζεται στην περ. β΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2226/1994 (Α΄ 122), όπως 

αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 12.1.β του άρθρου 
39 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27), ήτοι τέσσερις (4) θέσεις, θα 
καλυφθούν από Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες, 
Αρχιπυροσβέστες, Πυρονόμους, ηλικίας μέχρι 35 ετών, 
οι οποίοι εξετάζονται στα μαθήματα της Γ΄ τάξης Ημε-
ρησίου Γενικού Λυκείου σε πανελλαδικό επίπεδο, με 
εξετάσεις, το τρέχον σχολικό έτος 2022-2023:

βα) Δεν προκύπτουν θέσεις, για την απόδοση ποσο-
στού 10%, από υποψήφιο Πυροσβέστη, Υπαρχιπυροσβέ-
στη, Αρχιπυροσβέστη, Πυρονόμο, ο οποίος εξετάστηκε 
στα μαθήματα της Γ΄ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, 
προηγουμένων ετών, σε εθνικό επίπεδο και δεν παίρνει 
μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος 
(χωρίς νέα εξέταση) και απέκτησε βεβαίωση συμμετοχής 
τα δύο προηγούμενα έτη (2021, 2022).

γ) Από το συνολικό αριθμό των θέσεων, ποσοστό 20%, 
ήτοι πέντε (5) θέσεις, θα καλυφθούν από πτυχιούχους 
Σχολών ή Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, σύμφωνα 
με το άρθρο 4 του ν. 2226/1994 (Α΄ 122), όπως αντι-
καταστάθηκε από την παρ. 12.1.γ. του άρθρου 39 του 
ν. 4662/2020 (Α΄ 27).

δ) Είκοσι (20) θέσεις, θα καλυφθούν από ιδιώτες υπο-
ψήφιους. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ως ακολούθως:

δα) Δύο (2) θέσεις, για την απόδοση ποσοστού 10%, θα 
καλυφθούν από υποψήφιους ιδιώτες που εξετάσθηκαν 
στα μαθήματα της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, 
προηγούμενων ετών σε εθνικό επίπεδο, δεν παίρνουν 
μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος 
(χωρίς νέα εξέταση) και απέκτησαν βεβαίωση συμμε-
τοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2021, 2022), ως ακο-
λούθως: Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής 
το έτος 2022 σε ποσοστό 60%, ήτοι μια (1) θέση και σε 
όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2021, 
σε ποσοστό 40%, ήτοι μια (1) θέση.

δβ) Οι υπόλοιπες δεκαοχτώ (18) θέσεις θα καλυφθούν 
από υποψήφιους ιδιώτες που λαμβάνουν μέρος στις εξε-
τάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού 
Λυκείου που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά 
το τρέχον σχολικό έτος 2022-2023.

2. Από τον αριθμό των εισακτέων επί των θέσεων, 
όπως καθορίστηκαν στην προηγούμενη παράγραφο 
και συγκεκριμένα στην περ. δβ:

α. Μία (1) θέση, σε ποσοστό 3%, προέρχεται από υπο-
ψηφίους της ειδικής κατηγορίας της περ. α΄ της παρ. 1 
(Α΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 17/2022 
(Α΄ 53), όπως ισχύει.

β. Δεν προκύπτουν θέσεις (0), σε απόδοση ποσο-
στού 2%, από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της 
περ. β΄ της παρ. 1 (Β΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 
του π.δ. 17/2022 (Α΄ 53), όπως ισχύει.

γ. Μία (1) θέση, σε ποσοστό 7%, προέρχεται από υπο-
ψηφίους της ειδικής κατηγορίας της περ. γ ΄ της παρ. 1 
(Γ΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 17/2022 
(Α΄ 53), όπως ισχύει.

δ. Μία (1) θέση, σε ποσοστό 3%, προέρχεται από υπο-
ψηφίους της ειδικής κατηγορίας της περ. δ΄ της παρ. 1 
(Δ΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 17/2022 
(Α΄ 53), όπως ισχύει.

3. Είναι δυνατόν ένας υποψήφιος να υπάγεται σε περισ-
σότερες από μία ειδικές κατηγορίες, εφόσον εντάσσεται 

strat
Highlight
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στις αντίστοιχες περιπτώσεις. Εάν ο αριθμός εισακτέων 
ειδικής κατηγορίας δεν καλυφθεί, αυτός καλύπτεται από 
υποψήφιους της αντίστοιχης γενικής κατηγορίας. Οι κε-
νές θέσεις δεν συμπληρώνονται από υποψηφίους άλλης 
ειδικής κατηγορίας.

4. Όσοι υποψήφιοι εντάσσονται σε περισσότερες από 
μία ειδικές κατηγορίες κατά την επιλογή αυτών ως επιτυ-
χόντων και για τον προσδιορισμό της ειδικής κατηγορίας 
βάσει της οποίας πραγματοποιείται η εισαγωγή τους, 
λαμβάνεται υπόψη ότι η ειδική κατηγορία Α΄ προτάσ-
σεται των κατηγοριών Β΄, Γ΄, Δ΄, η Β΄ προτάσσεται των 
κατηγοριών Γ΄ και Δ΄ και η κατηγορία Γ΄ προτάσσεται 
της κατηγορίας Δ΄.

5. Οι υποψήφιοι κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων με τη γενική κατηγορία στην οποία 
διαγωνίζονται και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τα απαι-
τούμενα μόρια για την εισαγωγή τους στην Σχολή, κρί-
νονται με την αντίστοιχη ειδική κατηγορία στην οποία 
υπάγονται.

6. Σε κάθε στάδιο αριθμητικού υπολογισμού που 
απαιτείται κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου, τυχόν 
κλασματικά υπόλοιπα μεγαλύτερα ή ίσα του 0,5 στρογ-
γυλοποιούνται στην αμέσως επόμενη μονάδα, ενώ σε 
διαφορετική περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη. Το 
υπόλοιπο του αριθμού εισακτέων που προκύπτει, καλύ-
πτεται από υποψήφιους που δεν υπάγονται στις ειδικές 
κατηγορίες.

7. Αναλυτικότερα, ο αριθμός των εισακτέων κατανέ-
μεται ως ακολούθως:

α) Οι πρώτοι κατά σειρά εξόδου από τη Σχολή Πυρο-
σβεστών που εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού 
εισακτέων και χωρίς εξετάσεις: 5

β) Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες, Αρχιπυροσβέ-
στες ή Πυρονόμοι οι οποίοι εξετάζονται στα μαθήματα 
της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου σε πανελλαδι-
κό επίπεδο, με εξετάσεις, το τρέχον σχολικό έτος 2022-
2023: 4

γ) Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες, Αρχιπυροσβέ-
στες, Πυρονόμοι οι οποίοι εξετάσθηκαν στα μαθήματα 
της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, προηγουμένων 
ετών, σε εθνικό επίπεδο, δεν παίρνουν μέρος στις αντί-
στοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (χωρίς νέα εξέτα-
ση) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προ-
ηγούμενα έτη (2021, 2022): δεν προκύπτουν θέσεις (0)

δ) Μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων: 5
ε) Υποψήφιοι ιδιώτες που συμμετείχαν στις πανελλα-

δικές εξετάσεις των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, προη-
γουμένων ετών, και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες 
εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (χωρίς νέα εξέταση), που 
απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα 
έτη (2021, 2022):

Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 
2022: 

α) Γενικής Κατηγορίας:  1
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας:  0 
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας:  0 
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας:  0 
ε) Δ΄ ειδικής κατηγορίας:  0 
ΣΥΝΟΛΟ: 1

Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 
2021:

α) Γενικής Κατηγορίας: 1
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: 0
ε) Δ΄ ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 1
στ) Υποψήφιοι που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις 

των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκεί-
ου, εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον 
σχολικό έτος 2022-2023 ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:

α) Γενικής Κατηγορίας:  15
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας:  1
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας:  0 
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας:  1 
ε) Δ΄ ειδικής κατηγορίας:  1
ΣΥΝΟΛΟ: 18

Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 31 Μαρτίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Υφυπουργός
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ

Ι

Αριθμ. 12133 οικ. Φ.109.1 (2)
    Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημα-

ϊκό έτος 2023-2024 στη Σχολή Πυροσβεστών της 

Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των 

εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολι-

κού έτους 2022-2023.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της περ. δ΄ της παρ. 13 του άρθρου 39 του 

ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων 
και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστή-
ματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργά-
νωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (Α΄ 27).

β. Του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193) και του 
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ν. 4777/2021 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 
προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση 
του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 25).

γ. Του π.δ. 17/2022 «Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύ-
ματα κατάταξης, κατηγορίες υποψηφίων και διαδικασία 
για την εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών 
και στη φοιτητών στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυ-
ροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων 
σε πανελλαδικό επίπεδο» (Α΄ 53).

δ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

ε. Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

στ. Του π.δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής 
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 161).

ζ. Του π.δ. 71/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ-
πουργού» (Α΄ 162).

η. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

θ. Της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β΄ 4805).

ι. Της υπ’ αρ. 1/13.9.2021 κοινής απόφασης του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και 
Πολιτικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστα-
σίας, Ευάγγελο Τουρνά» (Β΄ 4215).

ια. Της υπό στοιχεία 10490 οικ. Φ.109.1/14.5.2018 κοι-
νής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών 
και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός 
του κοινού ειδικού ποσοστού, θέσεων, επί του συνολικού 
αριθμού εισακτέων στη Σχολή Πυροσβεστών, υποψηφί-
ων που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις 
των Ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων της παρ. 1 του 
άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει καθώς και των υποψηφίων που συμμετέ-
χουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των Εσπερινών 
Επαγγελματικών Λυκείων και επιλέγουν να διεκδικήσουν 
θέσεις από το κοινό ειδικό ποσοστό» (Β΄ 1872).

ιβ. Της υπ’ αρ. 31/27.9.2022 Πράξης του Υπουργικού 
Συμβουλίου (ΠΥΣ 33/2006) «Έγκριση προγραμματισμού 
προσλήψεων έτους 2023», η οποία διαβιβάστηκε με το 
υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./οικ.17599/9.11.2022 έγ-
γραφο.

ιγ. Της από 3.3.2023 Εισηγητικής Έκθεσης Αρχηγού 
Πυροσβεστικού Σώματος.

2. Την υπό στοιχεία 3542/ΓΔΟΥ/ΔΠΔΑ/6.3.2023 εισή-
γηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονο-
μικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, 
σύμφωνα με την οποία για το οικονομικό έτος 2023 προ-
καλείται δαπάνη συνολικού ύψους 502.455,84 €, για το 

οικονομικό έτος 2024 προκαλείται δαπάνη συνολικού 
ύψους 1.014.064,20 €, για το οικονομικό έτος 2025 προ-
καλείται δαπάνη συνολικού ύψους 1.108.160,37 €, για το 
οικονομικό έτος 2026 προκαλείται δαπάνη συνολικού 
ύψους 1.046.450,37 € και για το οικονομικό έτος 2027 
προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 1.918.661,25 €. 
Η προαναφερόμενη δαπάνη θα καλυφθεί από τις ήδη 
εγγεγραμμένες πιστώσεις του Π/Υ εξόδων του Ε.Φ. 
1059.201.0000000 «Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προ-
στασίας» έτους 2023 και στοιχεί στους στόχους και τις 
δεσμεύσεις του εγκριθέντος με τον ν. 4813/2021 Με-
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2022-2025. Για τα επόμενα οικονομικά έτη, πέραν του 
ΜΠΔΣ, η συνολική δαπάνη θα προϋπολογίζεται εντός 
των ορίων αυτού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αριθμός εισακτέων

1. Ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Πυροσβεστών 
της Πυροσβεστικής Ακαδημίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 
2023-2024, ύστερα από συμμετοχή τους στις εξετάσεις 
σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2022-2023 
καθορίζεται σε εκατόν εβδομήντα (170).

α) Από τον ανωτέρω αριθμό εισακτέων, ποσοστό 5%, 
ήτοι εννέα (9) θέσεις θα καλυφθεί από υποψήφιους των 
ΕΠΑ.Λ. που λαμβάνουν μέρος στις ειδικές πανελλαδικές 
εξετάσεις των Ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων της 
παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και των υποψήφιων 
που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις 
των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων και επιλέγουν 
να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω ποσοστό. Από 
τον αριθμό αυτό:

αα) Μια (1) θέση, για την απόδοση ποσοστού 10%, θα 
καλυφθεί από υποψήφιους των ΕΠΑ.Λ που εξετάσθηκαν 
στα μαθήματα, προηγούμενων ετών, σε εθνικό επίπε-
δο και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις 
κατά το τρέχον έτος (χωρίς νέα εξέταση), που απέκτησαν 
βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2021, 
2022), ως ακολούθως: Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση 
συμμετοχής το έτος 2022, σε ποσοστό 60%, ήτοι μια (1) 
θέση και σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής 
το έτος 2021, σε ποσοστό 40%, ήτοι μηδέν (0) θέσεις.

αβ) Οι υπόλοιπες οχτώ (8) θέσεις θα καλυφθούν από 
υποψήφιους των ΕΠΑ.Λ που λαμβάνουν μέρος στις εξε-
τάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο (με εξετάσεις), το τρέχον 
σχολικό έτος 2022-2023.

β) Οι υπόλοιπες θέσεις, ήτοι εκατόν εξήντα μία (161), 
θα καλυφθούν ως εξής:

βα) Δεκαέξι (16) θέσεις, για την απόδοση του ποσο-
στού 10%, θα καλυφθούν από υποψήφιους που συμμε-
τείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Γενι-
κών Λυκείων, προηγούμενων ετών, δεν παίρνουν μέρος 
στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (χωρίς 
νέα εξέταση) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα 
δύο προηγούμενα έτη (2021, 2022), ως ακολούθως: Σε 
όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2022, 
σε ποσοστό 60%, ήτοι δέκα (10) θέσεις και σε όσους απέ-
κτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2021, σε ποσοστό 
40%, ήτοι έξι (6) θέσεις.

strat
Highlight
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ββ) Οι υπόλοιπες εκατόν σαράντα πέντε (145) θέσεις 
θα καλυφθούν από υποψήφιους που εξετάζονται στα 
μαθήματα της Γ΄ Τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου 
σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος 
2022-2023.

2. α) Από τον αριθμό των εισακτέων, επί των θέσεων 
όπως καθορίστηκαν αναλυτικά στην περ. ββ της παρ. 1:

αα. Τέσσερις (4) θέσεις, σε ποσοστό 3%, προέρχονται 
από υποψηφίους της ειδικής κατηγορία της περ.  α΄ 
της παρ.  2 (Α΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του 
π.δ. 17/2022 (Α΄ 53), όπως ισχύει.

αβ. Τρεις (3) θέσεις, σε ποσοστό 2%, προέρχονται 
από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της περ. β΄ 
της παρ.  2 (Β΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του 
π.δ. 17/2022 (Α΄ 53), όπως ισχύει.

αγ. Εννέα (9) θέσεις, σε ποσοστό 6%, προέρχονται 
από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της περ. γ΄ 
της παρ.  2 (Γ΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του 
π.δ. 17/2022 (Α΄ 53), όπως ισχύει.

αδ. Τέσσερις (4) θέσεις, σε ποσοστό 3%, προέρχονται 
από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της περ. δ΄ 
της παρ.  2 (Δ΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του 
π.δ. 17/2022 (Α΄ 53), όπως ισχύει.

αε. Μία (1) θέση, σε ποσοστό 1%, προέρχεται από υπο-
ψηφίους της ειδικής κατηγορίας της περ. ε΄ της παρ. 2 
(Ε΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 17/2022 
(Α΄ 53), όπως ισχύει.

β) Από τον αριθμό των εισακτέων, επί των θέσεων 
όπως καθορίστηκαν αναλυτικά στην περ. βα της παρ. 1:

βα. Μία (1) θέση, η οποία προέρχεται από υποψήφιο 
της ειδικής κατηγορίας της περ. γ ΄ της παρ. 2 (Γ΄ ειδική 
κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 17/2022 (Α΄ 53), όπως 
ισχύει, που συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις των 
Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, απέκτησε βεβαίωση το 
έτος 2022 και δεν παίρνει μέρος στις αντίστοιχες εξετά-
σεις κατά το τρέχον έτος (χωρίς νέα εξέταση).

3. Είναι δυνατόν ένας υποψήφιος να υπάγεται σε περισ-
σότερες από μία ειδικές κατηγορίες, εφόσον εντάσσεται 
στις αντίστοιχες περιπτώσεις. Εάν ο αριθμός εισακτέων 
ειδικής κατηγορίας δεν καλυφθεί, αυτός καλύπτεται από 
υποψήφιους της αντίστοιχης γενικής κατηγορίας. Οι κε-
νές θέσεις δεν συμπληρώνονται από υποψηφίους άλλης 
ειδικής κατηγορίας.

4. Όσοι υποψήφιοι εντάσσονται σε περισσότερες από 
μία ειδικές κατηγορίες κατά την επιλογή αυτών ως επιτυ-
χόντων και για τον προσδιορισμό της ειδικής κατηγορίας 
βάσει της οποίας πραγματοποιείται η εισαγωγή τους, 
λαμβάνεται υπόψη ότι η ειδική κατηγορία Α΄ προτάσσε-
ται των κατηγοριών Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄, η Β΄ προτάσσεται των 
κατηγοριών Γ΄,Δ΄ και Ε΄, η κατηγορία Γ΄ προτάσσεται των 
κατηγοριών Δ΄ και Ε΄ και η κατηγορία Δ΄ προτάσσεται 
της κατηγορίας Ε΄.

5. Οι υποψήφιοι κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, με τη γενική κατηγορία στην οποία 
διαγωνίζονται και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τα απαι-
τούμενα μόρια για την εισαγωγή τους στην Σχολή, κρί-
νονται με την αντίστοιχη ειδική κατηγορία στην οποία 
υπάγονται.

6. Σε κάθε στάδιο αριθμητικού υπολογισμού που 
απαιτείται κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου, τυχόν 

κλασματικά υπόλοιπα μεγαλύτερα ή ίσα του 0,5 στρογ-
γυλοποιούνται στην αμέσως επόμενη μονάδα, ενώ σε 
διαφορετική περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη. Το 
υπόλοιπο του αριθμού εισακτέων που προκύπτει, καλύ-
πτεται από υποψήφιους που δεν υπάγονται στις ειδικές 
κατηγορίες.

7. Αναλυτικότερα, ο αριθμός των εισακτέων κατανέ-
μεται ως ακολούθως:

α) Υποψήφιοι των ΕΠΑ.Λ. κατά το τρέχον σχολικό έτος 
(με εξετάσεις):

α) Γενικής Κατηγορίας: 8
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: 0
ε) Δ΄ ειδικής κατηγορίας: 0
στ) Ε΄ ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 8
β) Υποψήφιοι ΕΠΑ.Λ. οι οποίοι εξετάσθηκαν στα μα-

θήματα προηγούμενων ετών, σε εθνικό επίπεδο, δεν 
παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέ-
χον έτος (χωρίς νέα εξέταση) και απέκτησαν βεβαίωση 
συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2021, 2022): 1

Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 
2022: 

α) Γενικής Κατηγορίας: 1
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: 0
ε) Δ΄ ειδικής κατηγορίας: 0
στ) Ε΄ ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 1
Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 

2021: 
α) Γενικής Κατηγορίας: 0
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: 0 
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 0 
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: 0 
ε) Δ΄ ειδικής κατηγορίας: 0 
στ) Ε΄ ειδικής κατηγορίας: 0 
ΣΥΝΟΛΟ: 0
γ) Υποψήφιοι που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξε-

τάσεις των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, προηγούμενων 
ετών, δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις 
κατά το τρέχον έτος (χωρίς νέα εξέταση) και απέκτησαν 
βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2021, 
2022): 16

Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 
2022: 

α) Γενικής Κατηγορίας: 9
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας:  0 
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: 1
ε) Δ΄ ειδικής κατηγορίας: 0
στ) Ε΄ ειδικής κατηγορίας:  0 
ΣΥΝΟΛΟ: 10
Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 

2021: 
α) Γενικής Κατηγορίας:  6
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας:  0 
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας:  0
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δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας:  0 
ε) Δ΄ ειδικής κατηγορίας:  0 
στ) Ε΄ ειδικής κατηγορίας:  0 
ΣΥΝΟΛΟ: 6
δ) Υποψήφιοι που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις 

των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου 
που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον 
σχολικό έτος 2022-2023:

α) Γενικής Κατηγορίας: 124
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας:  4 
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 3
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: 9
ε) Δ΄ ειδικής κατηγορίας: 4
στ) Ε΄ ειδικής κατηγορίας:  1 
ΣΥΝΟΛΟ: 145

Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 31 Μαρτίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Υφυπουργός
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 37 (3)
    Αντιστοίχιση μίας θέσης ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (κωδ. 

θέσης 8312271062) του Οργανισμού / Εσωτε-

ρικού Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού 

Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου (Δ.Ο.Π. Ρόδου), με 

τους οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 (Α΄ 232) νέ-

ους κλάδους και ειδικότητες.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΔΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 1 και 3 του άρθρου 52 του ν. 4830/2021 

«Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρό-
γραμμα “AΡΓΟΣ” και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 169), 

β) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του π.δ. 85/2022 
«Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δη-
μοσίου (Προσοντολόγιο - Κλαδολόγιο)» (Α΄ 232).

2) Τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του φορέα, όπως αναφέρεται και 
λειτουργεί βάσει της υπ’ αρ. 63252/3012.2021 απόφα-
σης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
«Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου 
(Δ.Ο.Π. Ρόδου)» (Β΄ 6676).

3) Την υπ’ αρ. 20/2023 (Β΄ 1691)απόφαση του Προ-
έδρου περί πράξης αντιστοίχισης των υφισταμένων 
κλάδων και ειδικοτήτων του Οργανισμού / Εσωτερικού 
Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Οργανισμού 
Πρόνοιας Ρόδου (Δ.Ο.Π. Ρόδου), με τους οριζόμενους 
στο π.δ. 85/2022 (Α΄ 232) νέους κλάδους και ειδικότητες.

4) Το υπ’ αρ. 171/23.1.2023 έγγραφό μας προς την Απο-
κεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, με το οποίο αποστέλλου-
με την υπ’ αρ. 14/2023 απόφαση του Προέδρου (υπ’ αρ. 
166/23.1.2023) με συνημμένα τα δικαιολογητικά, που 
αφορούν τη μετάταξη της υπαλλήλου Ελευθερίας Χα-
τζηστεφανή του Χαράλαμπου σε κενή οργανική θέση, 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
με βαθμό Α΄, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού στον Δημοτικό 
Οργανισμό Πρόνοιας Ρόδου με παράλληλη δέσμευση 
της κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού, κλά-
δου ΔΕ Διοικητικού με κωδικό 8312271062, στα πλαίσια 
του Β΄ κύκλου 2022 του ΕΣΚ, για όσο χρόνο υφίσταται η 
προσωποπαγής θέση.

5) Την υπ’ αρ. 14/2023 (Γ΄ 324) απόφαση του Προέδρου 
που αφορά την μετάταξη της Χατζηστεφανή Ελευθερίας 
στον ΔΟΠ.

6) Το υπ’ αρ. 518/1.3.2023 πρωτόκολλο Εγκατάστασης 
στον Φορέα μας της υπαλλήλου Χατζηστεφανή Ελευ-
θερίας.

7) Την υπ’ αρ. 286/6.2.2023 βεβαίωση της Αναπληρώ-
τριας Π.Ο.Υ. για τη μη πρόκλησης δαπάνης σύμφωνα με 
το άρθρο 25 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

8) Το γεγονός ότι η θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικού με 
κωδικό 8312271062, που ανήκει στο Τμήμα Ταμείου του 
ΔΟΠ ήταν δεσμευμένη λόγω του ότι είχε υποβληθεί στον 
Β΄ κύκλο 2022 του ΕΣΚ, και ως εκ τούτου δεν μπορού-
σε να αντιστοιχηθεί στην υπ’ αρ. 20/2023 απόφαση του 
Προέδρου του ΔΟΠ.

9) Την υπ’ αρ. 4313/2/50768/29.9.2021 απόφαση του 
Δημάρχου περί ορισμού Προέδρου Διοικητικού Συμβού-
λιου του Δ.Ο.Π., αποφασίζουμε:

Την αντιστοίχιση του κάτωθι κλάδου και ειδικότητας, 
όπως περιλαμβάνεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπη-
ρεσίας του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου 
(Δ.Ο.Π. Ρόδου) με τον οριζόμενο στο Παράρτημα Β΄ του 
π.δ. 85/2022 νέο κλάδο και ειδικότητα, ως ακολούθως:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΕΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ. 85/2022

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Αριθμός θέσεων ΝΕΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Αριθμός θέσεων

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ρόδος, 1 Μαρτίου 2023

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ

I

Aριθμ. απόφ. 11 (4)
    Αντιστοίχιση των υφισταμένων κλάδων και ειδικοτήτων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 1ου 

Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Νήσου Τήλου, με τους οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 (Α΄ 232) νέους 

κλάδους και ειδικότητες.

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΗΣΟΥ ΤΗΛΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 1 και 3 του άρθρου 52 του ν. 4830/2021 «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρό-

γραμμα “AΡΓΟΣ” και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 169), 
β) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του π.δ. 85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου 

(Προσοντολόγιο - Κλαδολόγιο)» (Α΄ 232),
γ) του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Βρεφονηπιακού Σταθμού Τήλου (Β΄ 1375/2003).
2. Την υπ’ αρ. 66/14.3.2023 εισήγηση - βεβαίωση οικ. υπηρεσίας ότι από την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων 

δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την αντιστοίχιση των κάτωθι κλάδων και ειδικοτήτων του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προ-

σωπικού, όπως περιλαμβάνονται στον εσωτερικό οργανισμό του 1ου Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Νήσου 
Τήλου (Β΄ 1375/2003) με τους οριζόμενους στο Παράρτημα Β΄ του π.δ. 85/2022 νέους κλάδους και ειδικότητες, ως 
ακολούθως:

.       
1.  . . 

        
   . . 85/2022  

  
      

 

2.  . . 

        
   . . 85/2022  
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Η παρακάτω θέση είναι δεσμευμένη προς πλήρωση με διορισμό ή πρόσληψη ή μετάταξη ή απόσπαση οργα-
νικές θέσεις των κλάδων ή/και ειδικοτήτων που περιλαμβάνονται στον Οργανισμό Εσωτερικής υπηρεσίας του 
Βρεφονηπιακού Σταθμού Τήλου οι οποίες περιλαμβάνονται στους πίνακες αντιστοίχισης του Παραρτήματος Β΄ 
του π.δ. 85/2022, και οι οποίες ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΟΝΤΑΙ σύμφωνα με το π.δ. 85/2022 και την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/
ΠΡΟΣ/429/οικ.20353/2022 εγκύκλιο, παραμένουν ως έχουν μέχρι την πλήρωσή τους:

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02022690604230008*

3.  . . 

        
   . . 85/2022  

  
      

 

4.  . . 

        
   . . 85/2022  

  
      

 

9    

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Τήλος, 14 Μαρτίου 2023

Η Πρόεδρος

ΜΑΡΙΑ ΚΑΜΜΑ - ΑΛΕΙΦΕΡΗ   
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