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Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός αριθμού εισαγομένων στις Σχολές
Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής
Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022,
ύστερα από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2020-2021.

2

Διενέργεια μοριακού ελέγχου ανίχνευσης κορωνοϊού COVID-19 (PCR) στους υπόχρεους για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις.

3

Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων του
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που εκδόθηκαν τον Αύγουστο του έτους 2020.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 6000/2/265-α’
(1)
Καθορισμός αριθμού εισαγομένων στις Σχολές
Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής
Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021 2022, ύστερα από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2020-2021.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των περιπτώσεων α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 1
του ν. 2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο
Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
και άλλες διατάξεις» (Α’ 122),
β. του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α’ 152),

Αρ. Φύλλου 1836

γ. του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο,
πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 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, 13, 13Γ και της παρ. 6 του άρθρου
42 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και των διατάξεων
του ν. 4777/2021 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες
διατάξεις» (Α’ 25),
ζ. των άρθρων 20 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις» (Α’ 143),
η. τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145),
θ. τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121) και
ι. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α’ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 133).
2. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
3. Την υπ’ αρ. 80/18.07.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
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«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 ποσοστού θέσεων, επί του συνολικού αριθμού εισακτέων ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων, υποψηφίων που συμμετέχουν 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), όπως ισχύει.
5. Την υπ’ αρ. 42/30-9-2020 πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται ο προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού
έτους 2021.
6. Την υπό στοιχεία 8000/1/2021/1-ζ’/15-01-2021 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 2.798.000,00 ευρώ για το έτος 2021,
5.066.000,00 ευρώ για το έτος 2022, 5.941.000,00 ευρώ
για το έτος 2023, 7.104.000,00 ευρώ για το έτος 2024 και
7.670.000,00 ευρώ για το έτος 2025. Οι εν λόγω δαπάνες
των ετών 2021, 2022, 2023, 2024 και 2025 θα αντιμετωπιστούν από τις πιστώσεις του Π/Υ εξόδων του Ε.Φ.
1047.201.0000000 «Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης»,
που θα εγγράφονται κατ’ έτος για το σκοπό αυτό σε βάρος των Α.Λ.Ε.: 2130102001, 2190301002, 2120101011,
2120101012, 2120114010, 2120204010, 2120205010,
2120122010, 2190201097, 2190201098, 2190202899,
2130107001, 2420403001, 2440301001, 2420101001,
2420189001, 2420203001, 2420201001, 2420204001,
2420906001, 2420301001, 2420389001, 2420204001,
2410201001, 2410905001, 2410989899, 2410102001,
2410202001, 2410203001, 2410207001, 2410902001,
2410989899, 2410903001, 2410301001, 2410302001,
2410989001, 2410989002, 2410989899, 3120489001,
3120102001, 3120103001, 3120301001, 3120389001,
3120189001, 3170189001, 3130101899, 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 2021-2022, ύστερα από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις
του σχολικού έτους 2020-2021, καθορίζεται σε τριακόσιους δέκα (310) και σε εξήντα επτά (67) 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 στη
Σχολή Αξιωματικών αστυνομικών ανέρχεται σε είκοσι
επτά (27) και των εισακτέων ιδιωτών σε σαράντα (40).
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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% προέρχεται 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 από
16-5-2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός
του κοινού ειδικού ποσοστού θέσεων … κοινό ειδικό ποσοστό» (Β’ 1807), δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά
υπόλοιπα. Ο αριθμός των θέσεων που δεν συμπληρώνεται από υποψήφιους/ες των ειδικών 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 εκάστοτε 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 (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).
Όσοι/ες υποψήφιοι/ες έχουν σημειώσει στην αίτηση
συμμετοχής ότι υπάγονται σε ειδική κατηγορία (πολύτεκνοι - τρίτεκνοι κ.λπ.), κρίνονται από το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρχικά με τη Γενική Σειρά
και εφόσον δε 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, γίνεται για μία μόνο από τις Σχολές αυτές. Αν κάποιος/α
εισαχθεί με το δικαίωμα αυτό στη Σχολή Αστυφυλάκων
δε δικαιούται να το χρησιμοποιήσει για εισαγωγή στη
Σχολή Αξιωματικών.
6. Δεν προκύπτουν καθ’ υπέρβαση θέσεις σε υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις
του Σεπτεμβρίου, καθόσον η διάταξη του άρθρου 13Α
του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δεν
εφαρμόζεται στις Αστυνομικές Σχολές.
7. Οι επιτυχόντες/ούσες θα εγγραφούν στις οικείες
Σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.
Άρθρο 2
Κατανομή θέσεων εισακτέων ιδιωτών
στη Σχολή Αστυφυλάκων
Οι θέσεις των εισακτέων ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων (310), κατανέμονται ως εξής:
1. Επί των τριακοσίων δέκα (310) θέσεων για τη Σχολή Αστυφυλάκων, κοινό ειδικό ποσοστό 5% της υπ’ αρ.

Τεύχος B’ 1836/06.05.2021

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

6502/15/7 από 16-5-2017 κοινής υπουργικής απόφασης
«Καθορισμός του κοινού ειδικού ποσοστού θέσεων …
κοινό ειδικό ποσοστό» (Β’ 1807), ήτοι δεκαπέντε (15) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες, που αφενός συμμετέχουν κατά το τρέχον σχολικό έτος 2020- 2021 στις
ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων, που προβλέπονται από τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και υποψήφιους/ες των
εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων που συμμετέχουν
ομοίως κατά το τρέχον σχολικό έτος στις πανελλαδικές
εξετάσεις και επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις από το
ανωτέρω κοινό ειδικό ποσοστό και αφετέρου από υποψήφιους/ες που συμμετείχαν στις ειδικές πανελλαδικές
εξετάσεις του ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου το
2019 ή το 2020 και από υποψήφιους/ες των εσπερινών
Επαγγελματικών Λυκείων που ομοίως συμμετείχαν στις
Πανελλαδικές Εξετάσεις το 2019 ή το 2020 και επέλεξαν
να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω κοινό ειδικό
ποσοστό και συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής για
την τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 13Γ του ν. 4186/2013, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Οι υποψήφιοι/ες εσπερινών ΕΠΑ.Λ, που κατέθεσαν την
αίτηση - δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και επέλεξαν να συμμετάσχουν σε αυτές διεκδικώντας μόνο το ειδικό ποσοστό 1% των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), δεν
έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για
την εισαγωγή στη Σχολή Αστυφυλάκων.
Ειδικότερα, επί αυτού του κοινού ειδικού ποσοστού
(5%), ήτοι δεκαπέντε (15) θέσεις:
i) Ποσοστό 90%, ήτοι δεκατρείς (13) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες, που συμμετέχουν κατά το τρέχον σχολικό έτος 2020-2021 στις ειδικές πανελλαδικές
εξετάσεις των ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων, που
προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
13 του ν. 4186/2013, καθώς και υποψήφιους/ες των
εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων που συμμετέχουν
ομοίως κατά το τρέχον σχολικό έτος στις πανελλαδικές
εξετάσεις και επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις από το
ανωτέρω κοινό ειδικό ποσοστό και
ii) Ποσοστό 10%, ήτοι δύο (2) θέσεις, θα καλυφθεί
από υποψήφιους/ες, που συμμετείχαν το 2019 ή το
2020 στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου, που προβλέπονται από
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013
και από υποψήφιους/ες των εσπερινών Επαγγελματικών
Λυκείων που συμμετείχαν ομοίως το 2019 ή το 2020 στις
Πανελλαδικές Εξετάσεις και επέλεξαν να διεκδικήσουν
θέσεις από το ανωτέρω κοινό ειδικό ποσοστό και συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής για την τριτοβάθμια
εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση, σύμφωνα με τα άρθρα
13 και 13Γ του ν. 4186/2013 και συγκεκριμένα: Για όσους
εξετάστηκαν τελευταία φορά το 2020, κατηγορία για την
οποία επιφυλάσσεται το 60% των θέσεων, προκύπτει μία
(1) θέση και σε όσους εξετάστηκαν τελευταία φορά το
2019, κατηγορία για την οποία επιφυλάσσεται το 40%
των θέσεων, προκύπτει ομοίως μία (1) θέση.
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2. Επί των υπολοίπων διακοσίων ενενήντα πέντε (295)
θέσεων:
i. Ποσοστό 10%, ήτοι τριάντα (30) θέσεις, θα καλυφθεί
από υποψήφιους/ες που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της
Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το
2019 ή το 2020 και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες
εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (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 2020,
σε ποσοστό 60%, με την επιφύλαξη των οριζομένων
στην παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 4777/2021 (Α’ 25), ήτοι
δεκαοχτώ (18) θέσεις συνολικά και σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού
Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2019, σε ποσοστό 40%,
ήτοι δώδεκα (12) θέσεις.
ii. Ποσοστό 3%, ήτοι εννέα (9) θέσεις, θα καλυφθεί από
υποψήφιους/ες που θα συμμετάσχουν στις διαδικασίες
εισαγωγής με τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 12 του
ν. 2552/1997 (Α’ 266), σε συνδυασμό με τις περ. i, ii και iii
της παρ. 4α του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (Α’ 90) «Τέκνα
Ελλήνων του εξωτερικού», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.
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. Ποσοστό 87%, ήτοι διακόσιες πενήντα έξι (256) θέσεις, θα καλυφθεί 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 2020-2021 (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 2020
α.

Με σειρά επιτυχίας

17

β.

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

1

γ.

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

0

ΣΥΝΟΛΟ

18

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΟ 2019
α.

Με σειρά επιτυχίας

11

β.

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

1

γ.

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

0

ΣΥΝΟΛΟ

12
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Β’ ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ν. 2552/1997,
σε συνδ. με ν. 2909/2001)
Με σειρά επιτυχίας
9
ΣΥΝΟΛΟ
9
Γ’ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
(ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)
α.
Με σειρά επιτυχίας
Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα
β.
πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)]
Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα
γ.
τρίτεκνων οικογενειών (4%)]
ΣΥΝΟΛΟ

221
25
10
256

Δ’ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑ.Λ. ΜΕ ΚΟΙΝΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
(ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)
α.
Με σειρά επιτυχίας
12
Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα
β.
1
πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π. (10%)]
Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα
γ.
0
τρίτεκνων οικογενειών (4%)]
ΣΥΝΟΛΟ
13
Ε’ ΣΥΣΤΗΜΑ 10% (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) ΕΠΑ.Λ. ΜΕ
ΚΟΙΝΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΟ 2020
Με σειρά επιτυχίας
1
ΣΥΝΟΛΟ
1
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΟ 2019
Με σειρά επιτυχίας
1
ΣΥΝΟΛΟ
1
Άρθρο 3
Κατανομή θέσεων εισακτέων ιδιωτών
στη Σχολή Αξιωματικών
Οι θέσεις των εισακτέων ιδιωτών 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
2019 ή το 2020 και δεν λαμβάνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ),
σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 13Γ του ν. 4186/2013, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ως ακολούθως:
Σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης
ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2020,
σε ποσοστό 60%, με την επιφύλαξη των οριζομένων
στην παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 4777/2021 (Α’ 25), ήτοι
δύο (2) θέσεις συνολικά και σε όσους/ες εξετάσθηκαν
στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου
σε εθνικό επίπεδο το 2019, σε ποσοστό 40%, ήτοι δύο
(2) θέσεις.
2. Ποσοστό 3%, ήτοι μία (1) θέση, θα καλυφθεί από
υποψήφιους/ες που θα συμμετάσχουν στις διαδικασίες
εισαγωγής με τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 12 του
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ν. 2552/1997, σε συνδυασμό με τις περ. i, ii και iii της
παρ. 4α του άρθρου 1 του ν. 2909/2001, «τέκνα Ελλήνων
του εξωτερικού», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
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.
3. Ποσοστό 87%, ήτοι τριάντα πέντε (35) θέσεις, θα
καλυφθεί 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 2020-2021 (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 2020
Με σειρά επιτυχίας
2
ΣΥΝΟΛΟ
2
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΟ 2019
Με σειρά επιτυχίας
2
ΣΥΝΟΛΟ
2
Β’ ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ν. 2552/1997,
σε συνδ. με ν. 2909/2001)
Με σειρά επιτυχίας
1
ΣΥΝΟΛΟ
1
Γ’ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
(ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)
α.
Με σειρά επιτυχίας
Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα
β.
πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)]
Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα
γ.
τρίτεκνων οικογενειών (4%)]
ΣΥΝΟΛΟ

31
3
1
35

Άρθρο 4
Κατανομή θέσεων εισακτέων αστυνομικών
στη Σχολή Αξιωματικών
Οι θέσεις των εισακτέων αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών (27), κατανέμονται ως εξής:
1. Ποσοστό 10%, ήτοι τρεις (3) θέσεις, θα καλυφθεί από
υποψήφιους/ες που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’
τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το
2019 ή το 2020 και δεν λαμβάνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ),
σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 13Γ του ν. 4186/2013, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ως ακολούθως:
Σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης
ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2020,
σε ποσοστό 60%, με την επιφύλαξη των οριζομένων
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στην παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 4777/2021 (Α’ 25), ήτοι
δύο (2) θέσεις συνολικά και σε όσους/ες εξετάσθηκαν
στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου
σε εθνικό επίπεδο το 2019, σε ποσοστό 40%, ήτοι μία
(1) θέση.
2. Ποσοστό 90%, ήτοι είκοσι τέσσερις (24) θέσεις, θα
καλυφθεί 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 2020-2021 (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).
Η κατανομή των θέσεων των εισακτέων ανά σύστημα
συμμετοχής και κατηγορία υποψηφίου αποτυπώνεται
ως ακολούθως:
II. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (αστυνομικοί)
Α’ ΣΥΣΤΗΜΑ 10% (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΟ 2020
Με σειρά επιτυχίας

2

ΣΥΝΟΛΟ

2

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΟ 2019
Με σειρά επιτυχίας

1

ΣΥΝΟΛΟ

1

Β’ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)
α.

Με σειρά επιτυχίας

22

β.

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

2

γ.

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

0

ΣΥΝΟΛΟ

24

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, 29 Απριλίου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών

Προστασίας του Πολίτη

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Υφυπουργός Προστασίας
του Πολίτη

Εθνικής Άμυνας

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
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Αριθμ. Φ.400/51/562697/Σ.307
(2)
Διενέργεια μοριακού ελέγχου ανίχνευσης κορωνοϊού COVID-19 (PCR) στους υπόχρεους για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας
υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική
προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων
και άλλα ζητήματα» (Α’ 48).
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ. 63/2005 (Α’ 98) και
διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 119 του ν. 4622/2019
(Α’ 133).
2. Την υπό στοιχεία 247153α/09-08-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής
Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδη Στεφανή» (Β’ 3181).
3. Την από 28-4-2021 γνώμη του Αρχηγού του Γενικού
Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
4. Την υπ’ αρ. 228/2021 εισηγητική έκθεση του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας, από την οποία προκύπτει ότι από τις
διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στον προϋπολογισμό
του ΥΠΕΘΑ. Το κόστος των διενεργούμενων μοριακών
ελέγχων (PCR) συνολικού ύψους 53.600 ευρώ έχει ήδη
συμπεριληφθεί/κοστολογηθεί στην Ειδική Έκθεση του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους κατά την ψήφιση του
ν. 4790/2021. Για το επόμενο έτος (2022) του ισχύοντος
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2019-2022 του ν. 4549/2018, δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση στους Π/Υ των Γενικών
Επιτελείων και δεν επηρεάζονται τα ανώτατα δεσμευτικά
όρια αυτών, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Υγειονομική εξέταση στους υπόχρεους
για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις με μοριακό
έλεγχο ανίχνευσης κορωνοϊού COVID-19 (PCR)
1. Οι υπόχρεοι για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, με
την 2021 Γ’ Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών
(ΕΣΣΟ) του Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας και τη 2021 Β’ ΕΣΣΟ του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς
και όσοι είναι υπόχρεοι για κατάταξη εκτός ΕΣΣΟ έως
30-06-2021, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε μοριακό
έλεγχο ανίχνευσης κορωνοϊού COVID-19 (PCR) πριν την
ημερομηνία κατάταξης.
2. Οι Στρατολογικές Υπηρεσίες (ΣΥ) ενημερώνουν τους
υπόχρεους για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις για την
ως άνω υποχρέωση μέσω προσωποποιημένης πληροφόρησης (sms, email). Σχετική σημείωση τίθεται και στα
σημειώματα κατάταξης που θα παραλάβουν οι υπόχρεοι
για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις.
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3. Ο μοριακός έλεγχος διενεργείται δωρεάν σαράντα
οκτώ (48) έως εβδομήντα δύο (72) ώρες, πριν την ημερομηνία κατάταξης των υπόχρεων για κατάταξη στις
Ένοπλες Δυνάμεις από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα
υγείας, στρατιωτικά νοσοκομεία και καθορισμένα περιφερειακά ιατρεία.
4. Για τη διενέργεια του μοριακού ελέγχου απαιτείται
η επίδειξη του σημειώματος κατάταξης και της αστυνομικής ταυτότητας των υπόχρεων για κατάταξη στις
Ένοπλες Δυνάμεις ή οποιουδήποτε ταυτοποιητικού τους
στοιχείου.
Άρθρο 2
Υποχρεώσεις υπόχρεων για κατάταξη
στις Ένοπλες Δυνάμεις με αρνητική δοκιμασία
μοριακής ανίχνευσης κορωνοϊού
COVID-19 (PCR)
1. Οι υπόχρεοι για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις με
αρνητική δοκιμασία μοριακής ανίχνευσης κορωνοϊού
COVID-19 (PCR), οφείλουν να καταταγούν στο Σημείο
Υποδοχής Οπλιτών (ΣΥΠΟ), την ορισθείσα, με το σημείωμα κατάταξης, ημερομηνία.
2. Κατά την ημερομηνία κατάταξης φέρουν βεβαίωση
της αρμόδιας υγειονομικής αρχής, που επιβεβαιώνει το
αρνητικό αποτέλεσμα του μοριακού ελέγχου.
Άρθρο 3
Υποχρεώσεις υπόχρεων για κατάταξη
στις Ένοπλες Δυνάμεις με θετική δοκιμασία
μοριακής ανίχνευσης κορωνοϊού
COVID-19 (PCR)
1. Οι υπόχρεοι για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις
με θετική δοκιμασία μοριακής ανίχνευσης κορωνοϊού
COVID-19 (PCR) δεν μεταβαίνουν για κατάταξη, αλλά
οφείλουν να αποστείλουν στο φρουραρχείο του τόπου κατοικίας τους βεβαίωση θετικού αποτελέσματος του μοριακού ελέγχου, εντός είκοσι τεσσάρων
(24) ωρών.
2. Οι υγειονομικές επιτροπές των φρουραρχείων εκδίδουν αυθημερόν γνωματεύσεις και τις αποστέλλουν
στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες (ΣΥ), για να
εφαρμοστεί η διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 37 του
ν. 3421/2005 (Α’ 302) για την αδυναμία μετακίνησης για
κατάταξη για λόγους υγείας.
3. Οι ΣΥ μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας
ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους για τη νέα ημερομηνία κατάταξής τους.
Άρθρο 4
Τελικές διατάξεις
Διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εκδίδονται εφόσον
απαιτηθεί, από τη Διεύθυνση Νομικού Σώματος και τη
Διεύθυνση Υγειονομικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής
Άμυνας.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Απριλίου 2021
Ο Υφυπουργός
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ
Ι

Αριθμ. 25046
(3)
Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων του
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που εκδόθηκαν τον Αύγουστο του έτους 2020.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 7 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του» (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/
2020 «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού» (Α’ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55) και γ) της από
14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Α’ 64) και άλλες διατάξεις» (Α’ 76), καθώς και
το άρθρο 4 του νόμου αυτού.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 235 του ν. 4389/2016
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 22 του ν. 4445/2016 (Α’ 236), το άρθρο 22
του ν. 4549/2018 (Α’ 105), το άρθρο 29 του ν. 4659/2020
(Α’ 21) και τα άρθρα 4, 9 και 15 του ν. 4756/2020 (Α’ 235)
και ισχύει.
3. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α’ 168), όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
7. Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25-7-2019 κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053).
8. Την υπό στοιχεία Δ4/Α/Φ1/οικ.51352/2873/
16-12-2020 «Κατανομή Πιστώσεων Τακτικού Προϋπο-
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λογισμού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Οικονομικού Έτους 2021» (ΑΔΑ: ΩΖΜΛ46ΜΤΛΚ).
9. Την υπό στοιχεία 2/81998/ΔΠΓΚ/16-12-2020 απόφαση «Διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2021» (ΑΔΑ: ΩΛΩΒΗ-ΙΙΒ).
10. Την υπό στοιχεία Δ13/οικ.33475/1935/15-6-2018
κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των όρων και
των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (Β’ 2281), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ13/οικ./54653/2701/
18-10-2018 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 4837), την
υπό στοιχεία Δ13/οικ.25150/557/3-6-2019 (Β’ 2194)
κοινή υπουργική απόφαση και την υπό στοιχεία Δ13/
οικ.16250/321/24-4-2020 (Β’ 1655) κοινή υπουργική
απόφαση και ισχύει.
11. Την υπό στοιχεία Δ13οικ. 3107/68/21-01-2021
υπουργική απόφαση «Παράταση ισχύος Εγκριτικών
Αποφάσεων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και
Επιδόματος Στέγασης» (Β’ 238).
12. Την υπό στοιχεία 23746/Σ.2551/27-04-2021 «Εισήγηση του Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 5 (ε) του άρθρου
24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (Α’ 129)».
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
πρόσθετη δαπάνη στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου

21515

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του ΟΠΕΚΑ
έτους 2021.
14. Την ανάγκη περιορισμού μετάβασης των πολιτών
στις δημόσιες υπηρεσίες στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού, αποφασίζoυμε:
Άρθρο μόνο
Παρατείνεται για τρεις (3) μήνες η ισχύς των εγκριτικών
αποφάσεων του προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο
Εισόδημα» του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), οι
οποίες εκδόθηκαν τον Αύγουστο του έτους 2020, στις
περιπτώσεις που, λόγω λήξης της ισχύος τους, απαιτείται,
για την επανένταξη των δικαιούχων στο πρόγραμμα,
η υποβολή εκ μέρους τους νέας αίτησης τον Μάιο του
έτους 2021. Η χορηγούμενη παράταση ισχύει για όσους
δικαιούχους δεν υποβάλουν νέα αίτηση εντός των μηνών
ισχύος της.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Απριλίου 2021
Η Υφυπουργός
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

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