
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ-
λήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευ-
σης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων.

2 Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημα-
ϊκό έτος 2019-2020 στη Σχολή Ανθυποπυραγών 
της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των 
εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού 
έτους 2018-2019 και με κατατακτήριες εξετάσεις.

3 Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημα-
ϊκό έτος 2019-2020 στη Σχολή Πυροσβεστών της 
Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των 
εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού 
έτους 2018-2019.

4 Τροποποίηση της 41403/Β΄ 1563/28.9.2012 από-
φασης του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 2795).

5 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (Αθη-
ναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε.).

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

6 Διόρθωση σφαλμάτων στην 35693/ΓΔ1.410/
10-05-2019 απόφαση της Υπουργού Εργασίας 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1800/τ.Β΄/
22-05-2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 84824/Ν4 (1)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ-

λήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευ-

σης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-

σκευμάτων. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄) «Δια-

χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει,

β) του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

γ) του π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων», όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει,

δ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα, όπως ισχύει»,

ε) του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού»,

στ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α΄).

ζ) του άρθρου 20 του ν.  1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/
30-09-1985), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
το άρθρο 16 του ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128/τ.Α΄/21-06-2006).

2. Το Υ.Σ. 3229/10-5-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Τακτικού Προϋπολογισμού και ΜΠΔΣ, σχετικά με το δι-
αθέσιμο προς ανάληψη ποσό στον ΑΛΕ 2120201001 του 
Ε.Φ. 1019-201-0000000.

3. Την αριθμ. Υ.Σ. 3370/Ν4/15-5-2019 εντολή του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη μεταφορά 
πιστώσεων ύψους € 300.000,00 από τον ΑΛΕ 2120207001 
και ύψους € 400.000,00 από τον ΑΛΕ 2120213001 του Ε.Φ. 
1019-201-0000000, στον ΑΛΕ 2120201001 του Ε.Φ. 1019-
201-0000000 του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουρ-
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γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων οικονομικού 
έτους 2019, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για 
την καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής απασχόλησης 
για το α΄ και β΄ εξάμηνο του 2019 στους υπαλλήλους των 
ΠΔΕ και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

4. Την Φ.1/Α/302/80403/Β1/21-5-2019 απόφαση «Αυ-
ξομείωση πιστώσεων από τον ΑΛΕ 2120207001 του 
Ε.Φ. 1019-201-0000000 και τον ΑΛΕ 2120213001 του 
Ε.Φ. 1019-201-0000000 στον ΑΛΕ 2120201001 του Ε.Φ. 
1019-201-0000000».

5. Την αριθμ. Φ.1/Α/310/84012/Β1/27-5-2019 (ΑΔΑ: 
63ΝΜ4653ΠΣ-Ψ99) «Μεταφορά πιστώσεων από τον 
ΑΛΕ 2120201001 του Ε.Φ. 1019-201-0000000 στον ΑΛΕ 
2120201001 των αντίστοιχων Ε.Φ. των Διευθύνσεων 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων έτους 2019».

6. Την αριθμ. Φ.1/Α/311/84024/Β1/27-5-2019 (ΑΔΑ: 
ΩΖ5Ζ4653ΠΣ-ΒΝ5) «Μεταφορά πιστώσεων από τον 
ΑΛΕ 2120201001 του Ε.Φ. 1019-201-0000000 στον ΑΛΕ 
2120201001 των αντίστοιχων Ε.Φ. των Διευθύνσεων Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων έτους 2019».

7. Την αριθμ. Φ.1/Α/309/83963/Β1/27-5-2019 (ΑΔΑ: 
Ω3ΕΒ4653ΠΣ-Ο7Φ) «Μεταφορά πιστώσεων από τον 
ΑΛΕ 2120201001 του Ε.Φ. 1019-201-0000000 στον ΑΛΕ 
2120201001 των αντίστοιχων Ε.Φ. των Περιφερειακών 
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων έτους 2019».

8. Την αριθμ. Φ.1/Γ/255/84761/Β1/28-5-2019 Εισήγηση 
του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) του Προϊστα-
μένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

9. Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνεται 
απαραίτητη για την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών 
αναγκών των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
που δημιουργούνται κυρίως από:

-Την προετοιμασία και την υλοποίηση των πανελλα-
δικών εξετάσεων.

- Την προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας των 
σχολικών μονάδων, για το σχολικό έτος 2019-2020 και 
ιδίως για τις εγγραφές των μαθητών.

-Την προετοιμασία απολύσεων αναπληρωτών.
- Τη διαδικασία στελέχωσης των σχολικών μονάδων.
- Τις προσλήψεις αναπληρωτών.
-Τις μετακινήσεις των υπεράριθμων μαθητών λόγω της 

δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής.
- Τη διαδικασία προσλήψεων εκπαιδευτικών Ειδικής 

Αγωγής.
- Τη διαδικασία προσλήψεων εκπαιδευτικών Γενικής 

Αγωγής.
- Την υλοποίηση εκκρεμών μετατάξεων εκπαιδευτι-

κών στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και 
αντίστοιχη τοποθέτησης τους στις οργανικές μονάδες.

- Την εφαρμογή του νέου συστήματος κινητικότητας 
των υπαλλήλων των Δημοσίων Υπηρεσιών, αποφασί-
ζουμε:

Την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης έως 120 ώρες 
συνολικά για κάθε υπάλληλο πέραν των ωρών της υπο-
χρεωτικής εργασίας, προκειμένου να καλυφθούν εποχια-
κές, επείγουσες και έκτακτες ανάγκες των Περιφερειακών 
Υπηρεσιών Εκπαίδευσης που περιλαμβάνουν τις Περιφε-
ρειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
για τους διοικητικούς υπαλλήλους κλάδων ΠΕ, TE, ΔΕ και 
ΥΕ, μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου και τους αποσπασμένους εκπαιδευ-
τικούς των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το πρώτο και 
το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2019 και ειδικότερα από 
τη δημοσίευση της παρούσης έως και 31-12-2019.

Στους ανωτέρω υπαλλήλους δεν συμπεριλαμβάνονται 
οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Για κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων θα εκδίδεται, 
ανάλογα με τις ανάγκες της, απόφαση συγκρότησης 
συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, αναρτητέα στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην οποία θα αναφέρονται οι συμμετέχοντες 
υπάλληλοι και οι ώρες απασχόλησης για τον καθένα.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και 
την βεβαίωση της υπερωριακής απασχόλησης και του 
υπερωριακά παρασχεθέντος έργου, είναι ο Προϊστάμε-
νος της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή, 
δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των δύο εκατομμυρίων 
επτακοσίων δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα πέντε 
ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (2.712.385,56 €) συνολι-
κά και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΑΛΕ 2120201001 
του Ε.Φ. 1019-201-0000000 του προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι-
κονομικού έτους 2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 28 Μαΐου 2019

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ   

Ι

 Αριθμ. 21830 οικ. Φ.109.1 (2)
Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδη-

μαϊκό έτος 2019-2020 στη Σχολή Ανθυποπυρα-

γών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστη-

μα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του 

σχολικού έτους 2018-2019 και με κατατακτήρι-

ες εξετάσεις. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 2226/1994 
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«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. 11 
του άρθρου 69 του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος 
και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ανα-
βάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη, ρύθμιση λοιπών θεμάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστα-
σίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73).

β. Του π.δ. 44/2016 «Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύ-
ματα κατάταξης, κατηγορίες υποψηφίων και διαδικασία 
για την εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών και στη Σχο-
λή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με 
το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 68).

γ. Του π.δ. 127/2016 «Προσόντα, προϋποθέσεις, κω-
λύματα κατάταξης και διαδικασία για την εισαγωγή στη 
Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας 
πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών 
Ιδρυμάτων, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις» (Α΄ 226).

δ. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομο-
θεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(Α΄ 98).

ε. Του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

στ. 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), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ζ. Των άρθρων 20 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

η. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (Α΄ 145).

θ. Του π.δ 101/2012 «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού 
Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007» (Α΄ 167).

ι. Του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δη-
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομα-
σία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159).

ια. Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160).

ιβ. Της Υ29/8-10-2015 απόφασης Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

ιγ. Της ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./34/49758 από 14-02-2019 από-
φασης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 
33/2006 (Α΄ 280).

2. Το αριθμ. 2/23327/18-3-2019 έγγραφο της ΔΠΓΚ του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

3. Την αριθμ. 24341/17-4-2019 βεβαίωση δέσμευσης 
πίστωσης, την αριθμ. 30052/15-5-2019 έκθεση οικονομι-
κής επιβάρυνσης και το αριθμ. 32941/27-5-2019 έγγρα-
φο περί της παροχής οικονομικών στοιχείων.

4. Τις 2730/6-2-2019 (ΑΔΑ: Ω3ΔΤ46ΜΚ6Π-Υ3Β) και 
49345/19-12-2018 (ΑΔΑ: 68ΟΟ46ΜΚ6Π-ΚΞΑ) αποφάσεις 
ανάληψης υποχρέωσης.

5. Την αριθμ. 8000/1/2019/36-ε΄/16-5-2019 εισήγηση 
της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχετικά με τις δη-
μοσιονομικές επιπτώσεις της παρούσας.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας για 
το οικονομικό έτος 2019 προκαλείται δαπάνη συνολικού 
ύψους 128.890,28 €, για το οικονομικό έτος 2020 προ-
καλείται δαπάνη συνολικού ύψους 262.932,46 €, για το 
οικονομικό έτος 2021 προκαλείται δαπάνη συνολικού 
ύψους 316.783,82 €, για το οικονομικό έτος 2022 προ-
καλείται δαπάνη συνολικού ύψους 408.272,22 € και για 
το οικονομικό έτος 2023 προκαλείται δαπάνη συνολικού 
ύψους 605.575,46 €. Η προαναφερόμενη δαπάνη θα κα-
λυφθεί από τις ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις του π/υ 
εξόδων του Ε.Φ. 1043.202.0000000 «Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας» ΑΛΕ 2120101011, 2120122010, 
2190201097, 2190201098, 2190202899, 2410902001 του 
έτους 2019 και στοιχεί στους στόχους και τις δεσμεύσεις 
του εγκριθέντος με το ν. 4549/2018 Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022. Για 
τα επόμενα οικονομικά έτη, πέραν του ΜΠΔΣ, η συνολι-
κή δαπάνη θα προϋπολογίζεται εντός των ορίων αυτού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αριθμός εισακτέων

1. Ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Ανθυποπυρα-
γών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας κατά το ακαδημαϊκό 
έτος 2019-2020 καθορίζεται σε τριάντα (30). Από τον 
αριθμό αυτό:

α) Ποσοστό 20%, δηλαδή έξι (6) θέσεις, θα καλυφθούν 
από πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνο-
λογικών Ιδρυμάτων που αναφέρονται στην παρ. 1 του 
άρθρου 1 του π.δ. 127/2016 (Α΄ 226), ύστερα από κατα-
τακτήριες εξετάσεις.

β) Ποσοστό 15%, δηλαδή πέντε (5) θέσεις, θα καλυ-
φθούν από Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες, Αρχι-
πυροσβέστες, Πυρονόμους, ηλικίας μέχρι 35 ετών, με 
εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 73, 74 και 75 του 
π.δ. 174/1983, όπως ισχύουν. Από τον αριθμό αυτό:

Ποσοστό 10%, δηλαδή μια (1) θέση, θα καλυφθεί από 
υποψηφίους που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τά-
ξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, προηγούμενων ετών, σε 
εθνικό επίπεδο και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες 
εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), οι 
οποίοι απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης ή συμμετοχής 
τα δύο προηγούμενα έτη (2017, 2018), ως ακολούθως: Σε 
όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2018, 
σε ποσοστό 60%, ήτοι μια (1) θέση και σε όσους απέκτη-
σαν βεβαίωση πρόσβασης / συμμετοχής το έτος 2017, 
σε ποσοστό 40%, ήτοι μηδέν (0) θέσεις. Οι υπόλοιπες 
τέσσερις (4) θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους που 
λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ 
τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε 
πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).
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γ) Ποσοστό 65%, δηλαδή δέκα εννέα (19) θέσεις, θα 
καλυφθούν από υποψηφίους που λαμβάνουν μέρος στις 
εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενι-
κού Λυκείου που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο 
κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) και από 
υποψηφίους που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τά-
ξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, προηγούμενων ετών, σε 
εθνικό επίπεδο και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες 
εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ). 
Αναλυτικότερα από τον αριθμό αυτό:

Ποσοστό 10%, δηλαδή δύο (2) θέσεις, θα καλυφθούν 
από υποψηφίους που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ 
τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, προηγούμενων ετών, 
σε εθνικό επίπεδο, δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες 
εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) και 
απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα 
έτη (2017, 2018), ως ακολούθως: Σε όσους απέκτησαν 
βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2018, σε ποσοστό 60%, 
ήτοι μια (1) θέση και σε όσους απέκτησαν βεβαίωση 
συμμετοχής το έτος 2017, σε ποσοστό 40%, ήτοι μια (1) 
θέση. Οι υπόλοιπες δεκαεπτά (17) θέσεις θα καλυφθούν 
από υποψηφίους ιδιώτες οι οποίοι λαμβάνουν μέρος στις 
εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενι-
κού Λυκείου που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο 
κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

Σε κάθε στάδιο αριθμητικού υπολογισμού που 
απαιτείται κατ’ εφαρμογή της παρούσας, τυχόν κλα-
σματικά 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, 
καλύπτεται από υποψήφιους που δεν υπάγονται στις 
ειδικές κατηγορίες.

2. Από τον αριθμό των εισακτέων, που καθορίζεται από 
κάθε μια από τις παραγράφους 1β και 1γ του παρόντος 
άρθρου, ποσοστό 3% προέρχεται από υποψηφίους των 
ειδικών κατηγοριών των παρ. 1α έως 1δ (Α΄ ειδική κατη-
γορία) του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α΄ 68), ποσοστό 
5% προέρχεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορί-
ας της παρ. 1ε (Β΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του 
π.δ. 44/2016 (Α΄ 68) και ποσοστό 2% προέρχεται από 
υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της παρ. 1στ (Γ΄ ει-
δική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α΄ 68).

3. Είναι δυνατόν ένας υποψήφιος να υπάγεται σε περισ-
σότερες από μία ειδικές κατηγορίες, εφόσον εντάσσεται 
στις αντίστοιχες περιπτώσεις. Εάν ο αριθμός εισακτέων 
των ειδικών κατηγοριών Β΄ ή Γ΄ δεν καλυφθεί, αυτός 
συμπληρώνεται από υποψήφιους της Α΄ ειδικής κατη-
γορίας. Εάν ο αριθμός εισακτέων της ειδικής κατηγορίας 
Α΄ δεν καλυφθεί, αυτός συμπληρώνεται από υποψηφί-
ους της ειδικής κατηγορίας Β΄ και ελλείψει αυτών από 
υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας Γ΄. Σε περίπτωση 
αδυναμίας κάλυψης αριθμού εισακτέων σύμφωνα με 
την ανωτέρω διαδικασία, ο αριθμός αυτός καλύπτεται 
από υποψήφιους της γενικής κατηγορίας.

4. Οι υποψήφιοι κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τη Γενική Κατηγορία και 
εφόσον δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια για 

την εισαγωγή τους στην Σχολή, κρίνονται με την αντί-
στοιχη Ειδική Κατηγορία στην οποία υπάγονται. Αν ένας 
υποψήφιος υπάγεται σε περισσότερες από μία ειδικές 
κατηγορίες τότε κρίνεται κατά τη σειρά αναγραφής αυ-
τών στο άρθρο 3 του π.δ. 44/2016 (Α΄ 68).

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

Α) Μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων: 6
Β) Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες, Αρχιπυροσβέ-

στες, Πυρονόμοι οι οποίοι εξετάσθηκαν στα μαθήματα 
της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, προηγούμε-
νων ετών, σε εθνικό επίπεδο, δεν παίρνουν μέρος στις 
αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ 
ΕΞΕΤΑΣΗ) και απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης ή συμ-
μετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2018, 2017):

Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 
2018:

α) Γενικής Κατηγορίας: 1
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 1
Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης/

συμμετοχής το 2017:
α) Γενικής Κατηγορίας: 0
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 0
Γ) Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες, Αρχιπυροσβέ-

στες, Πυρονόμοι οι οποίοι εξετάζονται στα μαθήματα 
της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου σε πανελλαδικό 
επίπεδο:

α) Γενικής Κατηγορίας: 4
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 4
Δ) Υποψήφιοι ιδιώτες που συμμετείχαν στις πανελλα-

δικές εξετάσεις των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, προη-
γούμενων ετών, και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες 
εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), 
που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγού-
μενα έτη (2018, 2017):

Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 
2018:

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

2017:
α) Γενικής Κατηγορίας: 1
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 1
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Ε) Υποψήφιοι που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις 
των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκεί-
ου, εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον 
σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ):

α) Γενικής Κατηγορίας: 15
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: 1
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 1
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 17

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. 

 Αθήνα, 29 Μαΐου 2019

Οι Υπουργοί

Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων Προστασίας του Πολίτη
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 21831 οικ. Φ.109.1 (3)
Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημα-

ϊκό έτος 2019-2020 στη Σχολή Πυροσβεστών της 

Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των 

εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολι-

κού έτους 2018-2019. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 12 του άρθρου 69 του ν. 4249/2014 «Ανα-

διοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβε-
στικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ρύθμιση λοι-
πών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73).

β. Του π.δ. 44/2016 «Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύ-
ματα κατάταξης, κατηγορίες υποψηφίων και διαδικασία 
για την εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών και στη Σχο-
λή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με 
το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 68).

γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρ-
θρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσί-
ας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

δ. Του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ε. 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), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

στ. Των άρθρων 20 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

ζ. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (Α΄ 145).

η. Του π.δ 101/2012 «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού 
Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007» (Α΄ 167).

θ. Του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δη-
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομα-
σία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄159).

ι. Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160).

ια. Της 10490 οικ. Φ. 109.1/14-05-2018 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός του κοινού 
ειδικού ποσοστού, θέσεων, επί του συνολικού αριθμού 
εισακτέων στη Σχολή Πυροσβεστών, υποψηφίων που 
συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των 
Ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων της παρ. 1 του άρ-
θρου 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΄ 1872).

ιβ. Της Υ29/8-10-2015 απόφασης Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

ιγ. Της ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ734/49758 από 14-02-2019 από-
φασης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/ 
2006 (Α΄ 280).

2. Το αριθμ. 2/23327/18-3-2019 έγγραφο της ΔΠΓΚ του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

3. Την αριθμ. 24323/17-4-2019 βεβαίωση δέσμευσης 
πίστωσης, την αριθμ. 30052/15-5-2019 έκθεση οικονο-
μικής επιβάρυνσης, και το αριθμ. 32941/27-5-2019 έγ-
γραφο περί της παροχής οικονομικών στοιχείων.

4. Τις 2730/6-2-2019 (ΑΔΑ: Ω3ΔΤ46ΜΚ6Π-Υ3Β) και 
42345/19-12-2019 (ΑΔΑ: 68ΟΟ46ΜΚ6Π-ΚΞΑ) αποφάσεις 
ανάληψης υποχρέωσης.

5. Την αριθμ. 8000/1/2019/36-στ΄/16-5-2019 εισήγηση 
της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχετικά με τις δη-
μοσιονομικές επιπτώσεις της παρούσας.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας για 
το οικονομικό έτος 2019 προκαλείται δαπάνη συνολικού 
ύψους 348.683,58 €, για το οικονομικό έτος 2020 προ-
καλείται δαπάνη συνολικού ύψους 621.553,39 €, για το 
οικονομικό έτος 2021 προκαλείται δαπάνη συνολικού 
ύψους 672.320,41 €, για το οικονομικό έτος 2022 προ-
καλείται δαπάνη συνολικού ύψους 1.869.593,32 € και για 
το οικονομικό έτος 2023 προκαλείται δαπάνη συνολικού 
ύψους 2.152.227,99 €. Η προαναφερόμενη δαπάνη θα 
καλυφθεί από τις ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις του π/υ 
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εξόδων του Ε.Φ. 1043.202.0000000 «Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας» ΑΛΕ 2120101012, 2120122019, 
2190201097, 2190201098, 2190202899, 2410902001 του 
έτους 2019 και στοιχεί στους στόχους και τις δεσμεύσεις 
του εγκριθέντος με το ν. 4549/2018 Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022. Για 
τα επόμενα οικονομικά έτη, πέραν του ΜΠΔΣ, η συνολι-
κή 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 
2019-2020, ύστερα από συμμετοχή τους στις εξετάσεις 
σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2018-2019 
καθορίζεται σε εκατόν τρείς (103).

α) Από τον αριθμό των εισακτέων, που καθορίζεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ποσοστό 5%, δηλαδή 
πέντε (5) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους 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 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 ανωτέρω ποσοστό. Από τον αριθμό αυτό:

Ποσοστό 10%, δηλαδή μια (1) θέση, θα καλυφθεί από 
υποψηφίους που εξετάσθηκαν στα μαθήματα, προη-
γούμενων ετών, σε εθνικό επίπεδο και δεν παίρνουν 
μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος 
(ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), οι οποίοι απέκτησαν βεβαίωση 
συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2018, 2017), ως 
ακολούθως: Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής 
το έτος 2018, σε ποσοστό 60%, ήτοι μια (1) θέση και σε 
όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2017, 
σε ποσοστό 40%, ήτοι μηδέν (0) θέσεις. Οι υπόλοιπες 
τέσσερις (4) θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους που 
λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπε-
δο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

β) Επί των υπολοίπων ενενήντα οκτώ (98) θέσεων 
ποσοστό 10%, δηλαδή δέκα (10) θέσεις, θα καλυφθούν 
από υποψηφίους που συμμετείχαν στις πανελλαδικές 
εξετάσεις των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, προηγού-
μενων ετών, δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξε-
τάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) και 
απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα 
έτη (2018, 2017), ως ακολούθως: Σε όσους απέκτησαν 
βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2018, σε ποσοστό 60%, 
ήτοι έξι (6) θέσεις και σε όσους απέκτησαν βεβαίωση 
συμμετοχής το έτος 2017, σε ποσοστό 40%, ήτοι τέσ-
σερις (4) θέσεις.

Οι υπόλοιπες ογδόντα οκτώ (88) θέσεις θα καλυφθούν 
από υποψηφίους οι οποίοι λαμβάνουν μέρος στις εξε-
τάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού 
Λυκείου που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά 
το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

2. Από τον αριθμό των εισακτέων, που καθορίζεται 
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ποσοστό 3% 

προέρχεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών 
των παρ. 1α έως 1δ (Α΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 
του π.δ. 44/2016 (Α΄ 68), ποσοστό 5% προέρχεται από 
υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της παρ. 1ε (Β΄ ει-
δική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α΄ 68) 
και ποσοστό 2% προέρχεται από υποψηφίους της ειδι-
κής κατηγορίας της παρ. 1στ (Γ΄ ειδική κατηγορία) του 
άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α΄ 68).

Σε κάθε στάδιο αριθμητικού υπολογισμού που απαι-
τείται κατ’ εφαρμογή της παρούσας, τυχόν κλασματικά 
υπόλοιπα μεγαλύτερα ή ίσα του 0,5 στρογγυλοποιού-
νται στην αμέσως επόμενη μονάδα, ενώ σε διαφορε-
τική περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη. Το υπόλοιπο 
του αριθμού εισακτέων που προκύπτει, καλύπτεται από 
υποψήφιους που δεν υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες.

3. Είναι δυνατόν ένας υποψήφιος να υπάγεται σε περισ-
σότερες από μία ειδικές κατηγορίες, εφόσον εντάσσεται 
στις αντίστοιχες περιπτώσεις. Εάν ο αριθμός εισακτέων 
των ειδικών κατηγοριών Β΄ ή Γ΄ δεν καλυφθεί, αυτός 
συμπληρώνεται από υποψήφιους της Α΄ ειδικής κατη-
γορίας. Εάν ο αριθμός εισακτέων της ειδικής κατηγορίας 
Α΄ δεν καλυφθεί, αυτός συμπληρώνεται από υποψηφί-
ους της ειδικής κατηγορίας Β΄ και ελλείψει αυτών από 
υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας Γ΄. Σε περίπτωση 
αδυναμίας κάλυψης αριθμού εισακτέων σύμφωνα με 
την ανωτέρω διαδικασία, ο αριθμός αυτός καλύπτεται 
από υποψήφιους της γενικής κατηγορίας.

4. Οι υποψήφιοι κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων με τη Γενική Κατηγορία και 
εφόσον δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια για 
την εισαγωγή τους στην Σχολή, κρίνονται με την αντί-
στοιχη Ειδική Κατηγορία στην οποία υπάγονται. Αν ένας 
υποψήφιος υπάγεται σε περισσότερες από μία ειδικές 
κατηγορίες τότε κρίνεται κατά τη σειρά αναγραφής αυ-
τών στο άρθρο 3 του π.δ. 44/2016 (Α΄ 68).

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

Α) Υποψήφιοι ΕΠΑΛ οι οποίοι εξετάσθηκαν στα μαθή-
ματα προηγούμενων ετών, σε εθνικό επίπεδο, δεν παίρ-
νουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον 
έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) και απέκτησαν βεβαίωση 
συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2018, 2017):

Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 
2018:

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

2017:
α) Γενικής Κατηγορίας: 0
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 0
Β) Υποψήφιοι των ΕΠΑ.Λ. κατά το τρέχον σχολικό έτος 

(ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ):
α) Γενικής Κατηγορίας: 4
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: 0
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γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 4
Γ) Υποψήφιοι που συμμετείχαν στις πανελλαδικές 

εξετάσεις των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, προηγού-
μενων ετών, δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξε-
τάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) και 
απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα 
έτη (2018, 2017):

Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 
2018:

α) Γενικής Κατηγορίας: 6
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 6
Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το 

2017:
α) Γενικής Κατηγορίας: 4
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 4
Δ. Υποψήφιοι που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις 

των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου 
οι οποίοι εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το 
τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ):

α) Γενικής Κατηγορίας: 79
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: 3
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 4
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: 2
ΣΥΝΟΛΟ: 88

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. 

  Αθήνα, 29 Μαΐου 2019

Οι Υπουργοί

Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων Προστασίας του Πολίτη
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ 

   Ι

 Αριθμ. 57312 ΕΞ 2019 (4)
Τροποποίηση της 41403/Β΄ 1563/28.9.2012 από-

φασης του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 2795). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παραγράφου 4 του άρθρου 13Α του ν. 3746/2009 

(Α΄ 27), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 19 του 
άρθρου 10 του ν. 4051/2012 (Α΄ 40),

β. της παραγράφου 15 του άρθρου 9 του ν. 4051/2012, 
όπως αναριθμήθηκε με την περίπτωση β της παραγρά-
φου 6 του άρθρου πρώτου της από 30 Απριλίου 2012 
πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 103), η οποία κυ-
ρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4079/2012 (Α΄ 180),

γ. της παρ. 3 του άρθρου 145α του ν.  4261/2014 
(Α΄ 107), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του εσω-
τερικού άρθρου 120 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 
(Α΄ 87),

δ. της παρ. 7 του άρθρου 53 του ν. 4370/2016 (Α΄ 37),
ε. του π.δ.  73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 

Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116),

στ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 181),

ζ. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄98).

2. Το γεγονός ότι για εκκαθαρίσεις που έλαβαν χώρα 
πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4335/2015, οι δικαιούχοι 
των απαιτήσεων του άρθρου 154 γ του Πτωχευτικού 
Κώδικα ικανοποιούνται προνομιακά από το υπό εκκα-
θάριση πιστωτικό ίδρυμα, με θέσπιση ανώτατου ορίου 
ανά δικαιούχο κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 4 του 
άρθρου 13 Α του ν. 3746/2009.

3. Την 41403/Β΄ 1563/28.9.2012 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών «Καθορισμός ανώτατου ορίου ύψους απο-
ζημίωσης ανά δικαιούχο από απαίτηση του άρθρου 154 
γ΄ του Πτωχευτικού Κώδικα, κατά την ειδική εκκαθάριση 
πιστωτικών ιδρυμάτων» (Β΄ 2795), όπως τροποποιήθηκε 
με την Γ.Δ.Ο.Π. 0000901 ΕΞ 2015/Χ.Π. 2217/30.6.2015 από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 1303).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε το πρώτο εδάφιο του διατακτικού της 
41403/Β΄/1563/28.9.2012 απόφασης Υπουργού Οικονο-
μικών (Β΄ 2795), ως ακολούθως:

«Κατά την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της παραγρά-
φου 4 του άρθρου 13 Α΄ του ν. 3746/2009, η προνομιακή 
ικανοποίηση των απαιτήσεων του άρθρου 154γ του Πτωχευ-
τικού Κώδικα (ν. 3588/2007, Α΄ 153) υπόκειται σε ανώτατο 
όριο αποζημίωσης ανά δικαιούχο που ορίζεται στο 67% επί 
της νόμιμης αποζημίωσης, τηρουμένου του τελευταίου εδα-
φίου της παραγράφου 4 του άρθρου 13 Α του ν. 3746/2009».

Κατά τα λοιπά ισχύει η 41403/Β΄ 1563/28.9.2012 από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως αυτή τροπο-
ποιήθηκε με την Γ.Δ.Ο.Π. 0000901 ΕΞ 2015/Χ.Π. 2217/ 
30.6.2015 απόφαση του ιδίου Υπουργού (Β΄ 1303).

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Μαΐου 2019

Ο Υπουργός

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ   
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 Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./70/20253 (5)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Ψηφια-

κής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρω-

σης (Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδή-

σεων Α.Ε.). 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του ν. 3833/2010 
«Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέ-
τρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρί-
σης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15-3-2010), όπως αναριθμήθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρ. 4 περ. γ του 
ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προ-
γράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 
212/Α΄/17-12-2010).

2. Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του 
ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσί-
ων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».

3. Το π.δ. 123/2016 (Φ.Ε.Κ. 208/Α΄/04-11-2016) με θέμα 
«Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικη-
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
... κ.λπ.» και το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α΄/29-08-2018) 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

4. Την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011 (ΦΕΚ 323/Β΄/
1-3-2011) απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονο-
μικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των 
κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

5. Το  αριθμ. Β1610/28-5-2019 έγγραφο του Αθηναϊκού -
Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων Α.Ε.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 
1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή πενήντα δύο (52) Δημοσιογράφων στην 
εταιρεία Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων 
Α.Ε. / Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνι-
ών και Ενημέρωσης, σύμφωνα με την Α4606/27-5-2019 
απόφαση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ορι-
στικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων της αριθμ. 
Β1596/03-4-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος) και την Β1609/27-5-2019 απόφαση του Δ.Σ. της 
ως άνω εταιρείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Μαΐου 2019

Η Υπουργός

ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ   

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(6)
 Στην 35693/ΓΔ1.410/10-05-2019 απόφαση της Υπουρ-

γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1800/τ.Β΄/
22-05-2019 γίνονται οι εξής διορθώσεις:

α) στη σελίδα 20990, στη Β΄ στήλη, στον 4ο στίχο εκ 
των άνω, διορθώνεται

το εσφαλμένο: «...μέχρι 20.00,00 € ...»,
στο ορθό: «...μέχρι 20.000 €...».
β) Στη σελίδα 20991, στην Α΄ στήλη, στον 22ο στίχο 

εκ των άνω, διορθώνεται
το εσφαλμένο: «...του ΕΦ 1033-201-000000...»,
στο ορθό: «...του ΕΦ 1033-201-0000000...».
γ) Στη σελίδα 20991, στην Α΄ στήλη, στον 24ο και συ-

νέχεια στον 25ο στίχο εκ των άνω, διορθώνεται
το εσφαλμένο: «...του ΕΦ 1033-203-000000...»,
στο ορθό: «...του ΕΦ 1033-203-0000000...».
δ) Στη σελίδα 20991, στην Α΄ στήλη, στον 52ο στίχο 

εκ των άνω, διορθώνεται
το εσφαλμένο: «...(πλην του 1033-202-000000)...»,
στο ορθό: «...(πλην του 1033-202-0000000)...».
ε) Στη σελίδα 20992, στη Β΄ στήλη, στον 24ο στίχο εκ 

των άνω, διορθώνεται
το εσφαλμένο: «...του ΕΦ 1033-202-000000...»,
στο ορθό: «...του ΕΦ 1033-202-0000000...».
στ) Στη σελίδα 20994, στην Α΄ στήλη, στον 2ο στίχο εκ 

των άνω, διορθώνεται
το εσφαλμένο: «...του ΕΦ 1033-201-000000...»,
στο ορθό: «...του ΕΦ 1033-201-0000000...».
ζ) Στη σελίδα 20994, στην Α΄ στήλη, στον 4ο στίχο εκ 

των άνω, διορθώνεται
το εσφαλμένο: «...του ΕΦ 1033-203-000000...»,
στο ορθό: «...του ΕΦ 1033-203-0000000...».
η) Στη σελίδα 20994, στην Β΄ στήλη, στον 3ο στίχο εκ 

των άνω, διορθώνεται
το εσφαλμένο: «...του ΕΦ 1033-401-000000...»,
στο ορθό: «...του ΕΦ 1033-401-0000000...». 

 (Από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)   
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