
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αποδοχή πρότασης δωρεάς της αστικής μη κερ-
δοσκοπικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΙΓΕΑΣ 
ΑΜΚΕ Πολιτισμικού και Κοινωφελούς Έργου» 
προς το Ελληνικό Δημόσιο  - Υπουργείο Εθνικής 
Άμυνας - Γενικό Επιτελείο Ναυτικού - Σχολή Ναυ-
τικών Δοκίμων.

2 Αποδοχή πρότασης δωρεάς του κοινωφελούς 
ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΣΗΣ» προς το Ελληνικό 
Δημόσιο - Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολι-
τικής Προστασίας.

3 Καθορισμός αριθμού εισαγομένων στις Σχολές 
Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής 
Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023  - 
2024, ύστερα από τη συμμετοχή τους στις πανελ-
λαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2022-2023.

4 Αντιστοίχιση των υφισταμένων κλάδων και ειδικοτή-
των του Οργανισμού του Μετοχικού Ταμείου Στρα-
τού (ΜΤΣ) με τους οριζόμενους στο π.δ.  85/2022 
(Α’ 232) νέους κλάδους και ειδικότητες.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Αποδοχή πρότασης δωρεάς της αστικής μη κερ-

δοσκοπικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΙΓΕΑΣ 

ΑΜΚΕ Πολιτισμικού και Κοινωφελούς Έργου» 

προς το Ελληνικό Δημόσιο - Υπουργείο Εθνικής 

Άμυνας - Γενικό Επιτελείο Ναυτικού - Σχολή Ναυ-

τικών Δοκίμων.   

 Με την υπό στοιχεία 7892 ΕΞ 2023/ΥΠΟΙΚ 18-01-2023 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του 
Υπουργείου Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τα άρθρα 3 και 7 του ν. 4182/2013 (Α’ 185) καθώς και τα 
άρθρα 496, 498 και 499 του ΑΚ, έγινε αποδεκτή η από 

10-8-2022 επιστολή - πρόταση δωρεάς της αστικής μη 
κερδοσκοπικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ 
Πολιτισμικού και Κοινωφελούς Έργου» προς το Ελληνικό 
Δημόσιο - Υπουργείο Εθνικής Άμυνας - Γενικό Επιτελείο 
Ναυτικού - Σχολή Ναυτικών Δοκίμων που συνίσταται 
στην κάλυψη της δαπάνης εκπόνησης των απαραίτητων 
μελετών για την ανέγερση αμφιθεάτρου στη Σχολή Ναυ-
τικών Δοκίμων, καθαρής αξίας έως εκατόν εβδομήντα 
χιλιάδες ευρώ (170.000,00€). 

 Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΕΛΕΝΗ ΒΕΛΓΑΚΗ   

Ι

(2)
 Αποδοχή πρότασης δωρεάς του κοινωφελούς 

ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΤΩΝΙ-

ΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΣΗΣ» προς το Ελ-

ληνικό Δημόσιο - Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης 

και Πολιτικής Προστασίας.   

 Με την υπό στοιχεία 7913 ΕΞ 2023/ΥΠΟΙΚ 18-1-2023 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του 
Υπουργείου Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τα άρθρα 3 και 7 του ν. 4182/2013 (Α’ 185) καθώς και 
τα άρθρα 496, 498 και 499 του ΑΚ, έγινε αποδεκτή η 
από 7-11-2022 επιστολή - πρόταση δωρεάς, του κοινω-
φελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΤΩΝΙ-
ΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΣΗΣ» προς το Ελληνικό 
Δημόσιο - Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής 
Προστασίας, η οποία συνίσταται σε δέκα (10) υδροφό-
ρα πυροσβεστικά οχήματα 4x4 χωρητικότητας πεντα-
κοσίων (500) λίτρων επί πλαισίου φορέα ISUZU D-MAX 
EXTENDED CAB (ΑCTIVITY), με όλο τον απαιτούμενο 
εξοπλισμό σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Πυροσβε-
στικού Σώματος συνολικής αξίας πεντακοσίων ογδόντα 
χιλιάδων (580.000€) χωρίς Φ.Π.Α. 

 Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΕΛΕΝΗ ΒΕΛΓΑΚΗ   

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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   Αριθμ. 6000/2/275-α’ (3)
Καθορισμός αριθμού εισαγομένων στις Σχολές 

Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής 

Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023  - 

2024, ύστερα από τη συμμετοχή τους στις πανελ-

λαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2022-2023. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των περ.  α’και β’ της παρ.  2 του άρθρου 1του 

ν. 2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση 
στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα 
Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 122),

β. του άρθρου 42 του ν.  1481/1984 «Οργανισμός 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α’ 152),

γ. του άρθρου 2 του ν.  2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, 
πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαί-
δευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 188),

δ. του άρθρου 12 του ν. 2552/1997 «Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 266),

ε. του άρθρου 1 του ν. 3748/2009 «Πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου 
Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 29),

στ. των άρθρων 4, 4Α, 4Β, 4Γ,4Δ, 13, 13Α,13Γ, 13Δ και 
της παρ. 6 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρ-
θρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές δι-
ατάξεις» (Α’ 193) και του ν. 4777/2021 «Εισαγωγή στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής 
ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλο-
ντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 25),

ζ. των άρθρων 20 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 143),

η. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145),

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

ι. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ια. του π.δ. 62/2000 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 155),

ιβ. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’  98) 
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

3. Την υπ’ αρ. 80/18.07.2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 

«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας 
του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’ 3058).

4. Την υπ’ αρ. 6502/15/7/16-5-2017 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων «Καθορισμός του κοινού ειδικού ποσο-
στού θέσεων, επί του συνολικού αριθμού εισακτέων ιδιω-
τών στη Σχολή Αστυφυλάκων, υποψηφίων που συμμετέ-
χουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων 
Επαγγελματικών Λυκείων, της παρ. 1 του άρθρου 13 του 
ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
καθώς και των υποψηφίων που συμμετέχουν στις ειδικές 
πανελλαδικές εξετάσεις των εσπερινών Επαγγελματικών 
Λυκείων και επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις από το 
κοινό ειδικό ποσοστό» (Β’ 1807).

5. Την υπό στοιχεία Φ.253/11812/Α5/28-01-2020 από-
φαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κα-
τάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών 
Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του 
άρθρου 4Α του ν. 4186/2013, όπως αυτό προστέθηκε με 
την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019» (Β’ 345).

6. Την υπ’ αρ. 31/27-09-2022 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων 
έτους 2023».

7. Την υπό στοιχεία 8000/1/2022/93-ι’/17-12-2022 
εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ-
ϋπολογισμού ύψους 4.775.000,00 ευρώ για το έτος 2023, 
12.480.000,00 ευρώ για το έτος 2024, 16.780.000,00 για 
το έτος 2025, 18.010.000,00 ευρώ για το έτος 2026 και 
18.850.000,00 ευρώ για το έτος 2027 και για καθένα από 
τα επόμενα έτη. Οι εν λόγω δαπάνες των ετών 2023, 
2024, 2025, 2026 και 2027 θα αντιμετωπιστούν από τις 
πιστώσεις του Π/Υ εξόδων του Ε.Φ. 1057.201.0000000 
«Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης» που θα εγγράφο-
νται κατ’ έτος για τον σκοπό αυτό σε βάρος των Α.Λ.Ε.: 
2130102001, 2190301002, 2120101011, 2120101012, 
2120114010, 2120204010, 2120205010, 2120122010, 
2190201097, 2190201098, 2190202899, 2130107001, 
2420403001, 2420101001, 2420203001, 2420201001, 
2420204001, 2420404001, 2420906001, 2420301001, 
2420389001, 2410201001, 2410905001, 2410989899, 
2410102001, 2410202001, 2410203001, 2410902001, 
2410903001, 2410302001, 2410989001, 2410989002, 
3120489001, 3120102001, 3120103001, 3120301001, 
3120189001. Οι προκαλούμενες δαπάνες ετών 2023-
2025 αντιστοιχούν προς τις δεσμεύσεις και τους στόχους 
του ΜΠΔΣ 2022 - 2025, ενώ για τα έτη 2026 και 2027 θα 
ληφθεί μέριμνα προκειμένου ενταχθούν στις υποχρε-
ώσεις του Φορέα (1057 ΥΠτΠ) κατά την κατάρτιση του 
επόμενου ΜΠΔΣ, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αριθμός εισακτέων στις Σχολές 
της Αστυνομικής Ακαδημίας

1. Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις 
Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής 
Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, ύστε-
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ρα από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις 
του σχολικού έτους 2022-2023, καθορίζεται σε οκτα-
κόσιους πενήντα (850) και σε εκατό(100) αντιστοίχως.

2. Από τον αριθμό των εισακτέων που καθορίζεται 
για τη Σχολή Αξιωματικών, ποσοστό 40% προέρχεται 
υποχρεωτικά από Ανθυπαστυνόμους, Αρχιφύλακες, 
Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες, οι οποίοι εισάγονται 
στο Γ’ εξάμηνο. Ως εκ τούτου, ο αριθμός των εισακτέων 
αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών ανέρχεται σε σα-
ράντα (40) και των εισακτέων ιδιωτών σε εξήντα (60).

3. Από τον αριθμό των εισακτέων των Σχολών της 
Αστυνομικής Ακαδημίας που καθορίζεται για κάθε 
σύστημα εισαγωγής, ποσοστό 10% προέρχεται από 
υποψηφίους/ες των ειδικών κατηγοριών της παρ. 1 του 
άρθρου 42 του ν. 1481/1984 (Α’ 152) «γονείς και τέκνα 
πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.» και ποσοστό 4% προ-
έρχεται από υποψήφιους/ες της ειδικής κατηγορίας της 
παρ. 2 του άρθρου 42 του ιδίου νόμου (γονείς και τέκνα 
τρίτεκνων οικογενειών). Από τα παραπάνω ποσοστά, 
εξαιρούνται οι υποψήφιοι/ες του ν. 2909/2001 (Α’ 90), 
οι οποίοι αποτελούν ήδη ειδική κατηγορία, ως «τέκνα 
Ελλήνων του εξωτερικού».

4. Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί 
στα ποσοστά της προηγούμενης παραγράφου και στο 
κοινό ειδικό ποσοστό της υπ’ αρ. 6502/15/7/16-5-2017 
κοινής υπουργικής απόφασης, δεν λαμβάνονται υπό-
ψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Ο αριθμός των θέσεων 
που δεν συμπληρώνεται από υποψήφιους/ες των ειδι-
κών κατηγοριών των παρ. 1 και 2 του άρθρου 42 του 
ν. 1481/1984 (Α’ 152), καλύπτεται από τους υποψηφίους/
ες επιλαχόντες/ούσες της γενικής κατηγορίας (σειράς) 
του αντίστοιχου συστήματος εισαγωγής. Ο αριθμός των 
θέσεων που δεν συμπληρώνεται από υποψήφιους/ες της 
κατηγορίας των «τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού» του 
ν. 2909/2001 (Α’ 90), καλύπτεται από τους υποψηφίους/
ες επιλαχόντες/ούσες της γενικής κατηγορίας (σειράς), 
που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της 
Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, που εξετάζονται σε 
εθνικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος 2022-2023 
(ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες έχουν σημειώσει στην αίτηση 
συμμετοχής ότι υπάγονται σε ειδική κατηγορία (πολύ-
τεκνοι - τρίτεκνοι κ.λπ.), κρίνονται από το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρχικά με τη Γενική Σειρά 
και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια 
για την εισαγωγή τους στην οικεία Σχολή, κρίνονται με 
την αντίστοιχη Ειδική Κατηγορία.

5. Η χρήση του δικαιώματος των ειδικών κατηγοριών 
των παρ. 1 και 2 του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 για 
εισαγωγή στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, γί-
νεται για μία μόνο από τις Σχολές αυτές. Αν κάποιος/α 
εισαχθεί με το δικαίωμα αυτό στη Σχολή Αστυφυλάκων, 
δεν δικαιούται να κάνει χρήση του ίδιου δικαιώματος για 
εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών.

6. Δεν προκύπτουν καθ’ υπέρβαση θέσεις σε υποψηφί-
ους που θα συμμετάσχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις 
του Σεπτεμβρίου, καθόσον η διάταξη του άρθρου 13Α 
του ν. 4186/2013, δεν εφαρμόζεται στις Αστυνομικές 
Σχολές.

7. Οι Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας, κατατάσσονται στο 1ο, 2ο, και 4ο 
επιστημονικό πεδίο του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013.

8. Οι επιτυχόντες/ούσες θα εγγραφούν στις οικείες 
Σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Άρθρο 2
Κατανομή θέσεων εισακτέων ιδιωτών 
στη Σχολή Αστυφυλάκων

Οι θέσεις των εισακτέων ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυ-
λάκων (850), κατανέμονται ως εξής:

1. Επί των οκτακοσίων πενήντα (850) θέσεων για τη 
Σχολή Αστυφυλάκων, κοινό ειδικό ποσοστό 5% της 
υπ’ αρ. 6502/15/7/16-5-2017 κοινής υπουργικής από-
φασης, ήτοι σαράντα δύο (42) θέσεις, θα καλυφθεί από 
υποψήφιους/ες, που αφενός συμμετέχουν κατά το τρέ-
χον σχολικό έτος 2022-2023 στις ειδικές πανελλαδικές 
εξετάσεις των ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων, 
που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 13 του 
ν. 4186/2013 (Α’ 193) καθώς και υποψήφιους/ες που 
συμμετείχαν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις του 
ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου το 2021 ή το 2022 
και επέλεξαν να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω 
κοινό ειδικό ποσοστό και συμμετέχουν στις διαδικασίες 
επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
χωρίς νέα εξέταση, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 13Γ 
του ν. 4186/2013. Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν κατά το 
τρέχον σχολικό έτος 2022- 2023 την αίτηση - δήλωση 
συμμετοχής στις ειδικές Πανελλαδικές Εξετάσεις και επέ-
λεξαν να συμμετάσχουν σε αυτές διεκδικώντας μόνο το 
ειδικό ποσοστό 1% των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. της παρ. 2 του 
άρθρου 13 του ν. 4186/2013, δεν έχουν δικαίωμα να συμ-
μετάσχουν στον διαγωνισμό για την εισαγωγή στη Σχολή 
Αστυφυλάκων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Ειδικότερα, επί αυτού του κοινού ειδικού ποσοστού 
(5%), ήτοι σαράντα δύο (42) θέσεις:

i) Ποσοστό 10%, ήτοι τέσσερις (4) θέσεις, θα καλυ-
φθεί από υποψήφιους/ες, που συμμετείχαν το 2021 ή το 
2022 στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου 
Επαγγελματικού Λυκείου, που προβλέπονται από την 
παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 και συμμετέχουν 
στις διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση, σύμφωνα με τα 
άρθρα 13 και 13Γ του ν. 4186/2013 και συγκεκριμένα: 
Για όσους εξετάστηκαν τελευταία φορά το 2022, κατη-
γορία για την οποία επιφυλάσσεται το 60% των θέσεων, 
προκύπτουν δύο (2) θέσεις και σε όσους εξετάστηκαν 
τελευταία φορά το 2021, κατηγορία για την οποία επι-
φυλάσσεται το 40% των θέσεων, προκύπτουν ομοίως 
δύο (2) θέσεις και

ii) Οι υπόλοιπες τριάντα οκτώ (38) θέσεις, θα καλυ-
φθούν από υποψήφιους/ες, που συμμετέχουν κατά το 
τρέχον σχολικό έτος 2022-2023 στις ειδικές πανελλαδι-
κές εξετάσεις των ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων, 
που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 13 του 
ν. 4186/2013.

2. Επί των υπολοίπων οκτακοσίων οκτώ (808) θέσεων:
i. Ποσοστό 10%, ήτοι ογδόντα μία (81) θέσεις, θα κα-

λυφθεί από υποψήφιους/ες που εξετάσθηκαν στα μα-
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θήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2021 ή το 2022 και δεν παίρνουν μέρος στις 
αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον σχολικό έτος 2022-2023 (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), σύμφωνα με τα άρθρα 4 
και13Γ του ν. 4186/2013, ως ακολούθως:

Σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο, το 2022, σε 
ποσοστό 60%, ήτοι σαράντα εννέα (49) θέσεις και σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου 
Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2021, σε ποσοστό 40%,ήτοι τριάντα δύο (32) θέσεις.

ii. Ποσοστό 3%, ήτοι είκοσι τέσσερις (24) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που θα λάβουν μέρος στις 
εξετάσεις των μαθημάτων σε εθνικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος 2022-2023 με τις διαδικασίες εισαγωγής 
για τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 12 του ν. 2552/1997 (Α’ 266), σε συνδυασμό με τις περ. i, ii και iii της παρ. 4α 
και γ’ του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 «Τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού» (Α’ 90). Οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας 
αυτής μπορούν να συμμετάσχουν, με άλλη αίτηση συμμετοχής, στο διαγωνισμό και με τις πανελλαδικές εξετάσεις 
του ημερήσιου Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον το επιθυμούν.

iii. Οι υπόλοιπες επτακόσιες τρεις (703) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψήφιους/ες που θα λάβουν μέρος στις 
εξετάσεις των μαθημάτων της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο κατά το 
τρέχον σχολικό έτος 2022-2023 (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

Η κατανομή των θέσεων των εισακτέων ανά σύστημα συμμετοχής και κατηγορία υποψηφίου αποτυπώνεται ως 
ακολούθως:

I. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
Α’ ΣΥΣΤΗΜΑ 10% (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2022

α. Με σειρά επιτυχίας 44

β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)] 4

γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] 1

ΣΥΝΟΛΟ 49

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2021

α. Με σειρά επιτυχίας 28

β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)] 3

γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] 1

ΣΥΝΟΛΟ 32
Β’ ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ν. 2552/1997, σε συνδ. με ν. 2909/2001)

α. Με σειρά επιτυχίας 24

ΣΥΝΟΛΟ 24
Γ’ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

α. Με σειρά επιτυχίας 605

β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)] 70

γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] 28

ΣΥΝΟΛΟ 703
Δ’ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑ.Λ. ΜΕΚΟΙΝΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

α. Με σειρά επιτυχίας 34

β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)] 3

γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] 1

ΣΥΝΟΛΟ 38
Ε’ ΣΥΣΤΗΜΑ 10% (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) ΕΠΑ.Λ. ΜΕ ΚΟΙΝΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2022

α. Με σειρά επιτυχίας 2

ΣΥΝΟΛΟ 2

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2021

α. Με σειρά επιτυχίας 2

ΣΥΝΟΛΟ 2

ΑΔΑ: ΨΜ4Ρ46ΜΤΛΒ-Ι28
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Άρθρο 3
Κατανομή θέσεων εισακτέων ιδιωτών στη Σχολή Αξιωματικών

Οι θέσεις των εισακτέων ιδιωτών στη Σχολή Αξιωματικών (60), κατανέμονται ως εξής:
1. Ποσοστό 10%, ήτοι έξι (6) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ 

τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2021 ή το 2022 και δεν λαμβάνουν μέρος στις αντίστοιχες 
εξετάσεις κατά το τρέχον σχολικό έτος 2022-2023 (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 13Γ του 
ν. 4186/2013, ως ακολούθως:

Σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2022, σε 
ποσοστό 60%, ήτοι τέσσερις (4) θέσεις και σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού 
Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2021, σε ποσοστό 40%,ήτοι δύο (2) θέσεις.

2. Ποσοστό 3%, ήτοι δύο (2) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των 
μαθημάτων σε εθνικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος 2022-2023 με τις διαδικασίες εισαγωγής για τις ειδικές 
κατηγορίες του άρθρου 12 του ν. 2552/1997, σε συνδυασμό με τις περ. i, ii και iii της παρ. 4α και γ’ του άρθρου 1 
του ν. 2909/2001, «τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού». Οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας αυτής, μπορούν να συμμετά-
σχουν με άλλη αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό και με τις πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου Λυκείου του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον το επιθυμούν.

3. Οι υπόλοιπες πενήντα δυο (52) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψήφιους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις 
των μαθημάτων της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, κατά το τρέχον σχολικό 
έτος 2022-2023 (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

Η κατανομή των θέσεων των εισακτέων ανά σύστημα συμμετοχής και κατηγορία υποψηφίου αποτυπώνεται ως 
ακολούθως:

II. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ιδιώτες)
Α’ ΣΥΣΤΗΜΑ 10% (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2022

α. Με σειρά επιτυχίας 4

ΣΥΝΟΛΟ 4

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2021

α. Με σειρά επιτυχίας 2

ΣΥΝΟΛΟ 2
Β’ ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ν. 2552/1997, σε συνδ. με ν. 2909/2001)

α. Με σειρά επιτυχίας 2

ΣΥΝΟΛΟ 2
Γ’ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

α. Με σειρά επιτυχίας 45

β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)] 5

γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] 2

ΣΥΝΟΛΟ 52

Άρθρο 4
Κατανομή θέσεων εισακτέων αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών

Οι θέσεις των εισακτέων αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών (40), κατανέμονται ως εξής:
1. Ποσοστό 10%, ήτοι τέσσερις (4) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της 

Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2021 ή το 2022και δεν λαμβάνουν μέρος στις αντίστοι-
χες εξετάσεις κατά το τρέχον σχολικό έτος 2022-2023 (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 13Γ του 
ν. 4186/2013, ως ακολούθως:

Σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2022, 
σε ποσοστό 60%, ήτοι δύο (2) θέσεις και σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού 
Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2021, σε ποσοστό 40%,ήτοι δύο (2) θέσεις.

2. Οι υπόλοιπες τριάντα έξι (36) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψήφιους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις 
των μαθημάτων της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, κατά το τρέχον σχολικό 
έτος 2022-2023 (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

Η κατανομή των θέσεων των εισακτέων ανά σύστημα συμμετοχής και κατηγορία υποψηφίου αποτυπώνεται ως 
ακολούθως:
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IIΙ. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (αστυνομικοί)
Α’ ΣΥΣΤΗΜΑ 10% (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2022

Με σειρά επιτυχίας 2

ΣΥΝΟΛΟ 2

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2021

Με σειρά επιτυχίας 2

ΣΥΝΟΛΟ 2

Β’ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

α. Με σειρά επιτυχίας 32

β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)] 3

γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] 1

ΣΥΝΟΛΟ 36

Άρθρο 5 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2023

ΟΙ Υπουργοί

Αναπληρωτής 
Υπουργός Οικονομικών Εθνικής Άμυνας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Παιδεία και Θρησκευμάτων Προστασίας του Πολίτη

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ   

Ι

 Αριθμ. 412/4/1859/Σ.191 (4)
Αντιστοίχιση των υφισταμένων κλάδων και ειδικοτήτων του Οργανισμού του Μετοχικού Ταμείου Στρα-

τού (ΜΤΣ) με τους οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 (Α’ 232) νέους κλάδους και ειδικότητες .

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 

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

“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 π.δ. 60/1992 «Περί Συνθέσεως υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων οργάνων ΜΤΣ» (Α’ 27).
2. Την υπ’ αρ. 1837/18-1-2023 βεβαίωση της ΔΟY του Μετοχικού Ταμείου Στρατού περί μη πρόκλησης δαπάνης 

σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), αποφασίζουμε:
Την αντιστοίχιση των κάτωθι κλάδων και ειδικοτήτων του μόνιμου προσωπικού, όπως περιλαμβάνονται στο π.δ. 

60/1992 «Περί Συνθέσεως υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων οργάνων ΜΤΣ» (Α’ 27), με τους οριζόμενους στο Παράρτημα 
Β’ του π.δ. 85/2022 νέους κλάδους και ειδικότητες, ως ακολούθως:
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΝΕΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ π.δ. 85/2022

ΚΛΑΔΟΣ Αριθμός 
θέσεων ΝΕΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Αριθμός 

θέσεων

ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού 20 ΠΕ Διοικητικού- 
Οικονομικού

ΠΕ Διοικητικού- 
Οικονομικού 20

ΠΕ Πληροφορικής 1 ΠΕ Πληροφορικής ΠΕ Πληροφορικής 
(SOFTWARE- HARDWARE) 1

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ.Ε.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΝΕΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ π.δ. 85/2022

ΚΛΑΔΟΣ Αριθμός 
θέσεων ΝΕΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Αριθμός 

θέσεων

ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 1 ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ΤΕ Διοικητικού - 
Λογιστικού 1

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΝΕΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ π.δ. 85/2022

ΚΛΑΔΟΣ Αριθμός 
θέσεων ΝΕΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Αριθμός 

θέσεων

ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού 12 ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού ΔΕ Διοικητικού- 
Λογιστικού 12

ΔΕ Προσωπικού Η/Υ 7 ΔΕ Πληροφορικής ΔΕ Προσωπικού Η/Υ 7
4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Υ.Ε.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΝΕΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ π.δ. 85/2022

ΚΛΑΔΟΣ Αριθμός 
θέσεων ΝΕΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Αριθμός 

θέσεων

ΥΕ Επιμελητών 2 ΥΕ Επιμελητών- Κλητήρων ΥΕ Επιμελητών 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2023

Ο Πρόεδρος

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗΣ   
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*02003122501230008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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 ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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