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 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α. Την παρ. 13.δ΄ του άρθρου 39 του ν. 4662/2020 

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

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

γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρ-
θρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133).

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

ε. Του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188) «Ενιαίο Λύ-
κειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και 
άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

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

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

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

θ. Του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

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

ια. Του π.δ. 37/2020 (Α΄65) «Διορισμός Υφυπουργού 
Προστασίας του Πολίτη».

ιβ. Της υπ’ αρ. Υ2/9-7-2019 (Β΄ 2901) απόφασης Πρω-
θυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών».

ιγ. Της υπ΄αρ. 340/26-7-2019 (Β΄ 3051) απόφασης 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 
Σκυλακάκη».

ιδ. Της υπ’ αρ. 1673/27-03-2020 (Β΄ 1070) απόφασης 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας 
του Πολίτη, Νικόλαο Χαρδαλιά».

ιε. Της υπ’ αρ. 10490 οικ. Φ. 109.1/14-05-2018 κοινής 
απόφασης (Β΄1872) 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 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

2 Ιουλίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2701

26923



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ26924 Τεύχος B’ 2701/02.07.2020

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».

ιστ. Της υπ’ αρ. Φ.253.1/67067/Α5/02-06-2020 απόφα-
ση Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συμπλήρω-
ση της υπ΄ αρ. Φ.253.1/56061/Α5/14-5-2020 υπουργικής 
απόφασης με θέμα: Καθορισμός αριθμού εισακτέων 
σπουδαστών στις Σχολές, στα Τμήματα και στις Εισαγω-
γικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης για το ακαδ. έτος 2020-2021 (Β΄ 1853)» (Β΄ 2221).

ιζ. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./61/10029 
από 21-05-2020 απόφασης Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 
«Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης 
επτακοσίων τριάντα (730) Δοκίμων Αστυφυλάκων και 
εβδομήντα (70) Δοκίμων Υπαστυνόμων στις Σχολές 
της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και εκατόν τριάντα 
τριών (133) Δόκιμων Ανθυποπυραγών (Αξιωματικών) 
Γενικών Καθηκόντων για τη Σχολή Ανθυποπυραγών 
και Δόκιμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων για 
τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, από ιδιώτες, 
επιτυχόντων των πανελλαδικών εξετάσεων του ακα-
δημαϊκού έτους 2020-2021 (Υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη)».

ιη. Την από 9-6-2020 Εισηγητική Έκθεση Αρχηγού Πυ-
ροσβεστικού Σώματος.

2. Το υπ’ αρ. 2/19516/18-5-2020 έγγραφο της ΔΠΓΚ 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

3. Την υπ’ αρ. 32363Φ.514.2/5-6-2020 βεβαίωση δέσμευ-
σης πίστωσης και την υπ΄ αρ. 29475Φ514.2/26.5.2020 
έκθεση οικονομικής επιβάρυνσης.

4. Της υπ’ αρ. 8000/1/2020/64-α΄/19-6-2020 εισήγησης 
της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχετικά με τις δη-
μοσιονομικές επιπτώσεις της παρούσας.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας για 
το οικονομικό έτος 2020 προκαλείται δαπάνη συνολι-
κού ύψους 348.408,14€, για το οικονομικό έτος 2021 
προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 615.513,01€, για 
το οικονομικό έτος 2022 προκαλείται δαπάνη συνολι-
κού ύψους 670.850,13€, για το οικονομικό έτος 2023 
προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 1.951.307,01€ 
και για το οικονομικό έτος 2024 προκαλείται δαπάνη 
συνολικού ύψους 2.147.101,51€. Η προαναφερόμενη 
δαπάνη θα καλυφθεί από τις ήδη εγγεγραμμένες πιστώ-
σεις του π/υ εξόδων του Ε.Φ. 1047.202.0000000 «Γενική 
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας» ΑΛΕ 2120101012, 
2120122010, 2120114010, 2120204010, 2120205010, 
2190201097, 2190201098, 2190202899 και 2410902001 
έτους 2020 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 
2020-2021, ύστερα από συμμετοχή τους στις εξετάσεις 
σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2019-2020 
καθορίζεται σε εκατόν τρείς (103).

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

αα) Μια (1) θέση, για την απόδοση ποσοστού 10%, 
θα καλυφθεί από υποψήφιους που εξετάσθηκαν στα 
μαθήματα, προηγούμενων ετών, σε εθνικό επίπεδο και 
δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά 
το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), που απέκτησαν 
βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2018, 
2019), ως ακολούθως: Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση 
συμμετοχής το έτος 2019, σε ποσοστό 60%, ήτοι μια (1) 
θέση και σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής 
το έτος 2018, σε ποσοστό 40%, ήτοι μηδέν (0) θέσεις.

αβ) Οι υπόλοιπες τέσσερις (4) θέσεις θα καλυφθούν 
από υποψήφιους που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις 
σε πανελλαδικό επίπεδο (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ), το τρέχον σχο-
λικό έτος.

β) Οι υπόλοιπες θέσεις, ήτοι ενενήντα οκτώ (98), θα 
καλυφθούν ως εξής:

βα) Δέκα (10) θέσεις, για την απόδοση του ποσοστού 
10%, θα καλυφθούν από υποψήφιους που συμμετείχαν 
στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Γενικών Λυ-
κείων, προηγούμενων ετών, δεν παίρνουν μέρος στις 
αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ 
ΕΞΕΤΑΣΗ) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο 
προηγούμενα έτη (2018, 2019), ως ακολούθως: Σε όσους 
απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2019, σε πο-
σοστό 60%, ήτοι έξι (6) θέσεις και σε όσους απέκτησαν 
βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2018, σε ποσοστό 40%, 
ήτοι τέσσερις (4) θέσεις.

ββ) Οι υπόλοιπες ογδόντα οκτώ (88) θέσεις θα κα-
λυφθούν από υποψήφιους που εξετάζονται στα μαθή-
ματα της Γ΄ Τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε 
πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: i. με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 
2018-2019/ΠΑΛΑΙΟ σύστημα και ii. με το σύστημα που 
ίσχυσε το σχολικό έτος 2019-2020/ΝΕΟ σύστημα) κατά 
το τρέχον σχολικό έτος. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται 
ως ακολούθως:

ββα) Οκτώ (8) θέσεις, ήτοι ποσοστό θέσεων 9,51%, 
θα καλυφθούν από υποψήφιους ιδιώτες που επέλεξαν 
να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχο-
λικού έτους 2019-2020 (με το σύστημα που ίσχυσε το 
σχολικό έτος 2018-2019/ΠΑΛΑΙΟ σύστημα).
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βββ) Οι υπόλοιπες ογδόντα (80) θέσεις, θα καλυφθούν 
από υποψήφιους ιδιώτες που επέλεξαν να συμμετά-
σχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 
2019-2020 (με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 
2019-2020/ΝΕΟ σύστημα).

2. Από τον αριθμό των εισακτέων, επί των θέσεων όπως 
καθορίστηκαν αναλυτικά σε κάθε μία από τις ανωτέρω 
παραγράφους 1αα, 1αβ, 1βα, 1ββα και 1βββ, ποσοστό 
3% προέρχεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγορι-
ών των παρ. 1.α. έως 1.δ. (Α΄ ειδική κατηγορία) του άρ-
θρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α΄68), ποσοστό 5% προέρχεται 
από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της παρ. Ι.ε. 
(Β΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 
(Α΄68) και ποσοστό 2% προέρχεται από υποψηφίους της 
ειδικής κατηγορίας της παρ. Ι.στ. (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 κατηγο-
ρίες.

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. Σε περίπτωση μη κάλυψης του αριθμού εισακτέων 
από τη γενική κατηγορία με το σύστημα που ίσχυσε το 
σχολικό έτος 2018-2019/ΠΑΛΑΙΟ σύστημα, ο αριθμός 
αυτός καλύπτεται από υποψήφιους της γενικής κατηγο-
ρίας με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2019-
2020/ΝΕΟ σύστημα.

5. Οι υποψήφιοι κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, με τη γενική κατηγορία στην οποία 
διαγωνίζονται και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τα απαι-
τούμενα μόρια για την εισαγωγή τους στην Σχολή, κρίνο-
νται με την αντίστοιχη ειδική κατηγορία στην οποία υπά-
γονται. Αν ένας υποψήφιος υπάγεται σε περισσότερες 
από μία ειδικές κατηγορίες τότε κρίνεται κατά τη σειρά 
αναγραφής αυτών στο άρθρο 3 του π.δ. 44/2016 (Α΄68).

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

Α) Υποψήφιοι ΕΠΑ.Λ. 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 (2019, 2018):

Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 
2019:

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 

2018:
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
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 (2019, 2018):

Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 
2019:

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 συμμετοχής το 

2018:
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 
που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον 
σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ με το σύστημα που ίσχυσε 
το σχολικό έτος 2018-2019/ΠΑΛΑΙΟ σύστημα):

α) Γενικής Κατηγορίας: 8
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 8
Υποψήφιοι που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις των 

μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου 
που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον 
σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ με το σύστημα που ίσχυσε 
το σχολικό έτος 2019-2020/ΝΕΟ σύστημα):

α) Γενικής Κατηγορίας: 72
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: 2
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 4
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: 2
ΣΥΝΟΛΟ: 80
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Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών Υφυπουργός Προστασίας
 του Πολίτη
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Ι

Αριθμ. 31589 οικ.Φ.109.1 (2)
    Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊ-

κό έτος 2020-2021 στη Σχολή Αξιωματικών της 

Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των 

εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού 

έτους 2019-2020 και με κατατακτήριες εξετάσεις. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ-

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

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

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

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

γ. Του π.δ. 127/2016 (Α΄226) «Προσόντα, προϋποθέ-
σεις, κωλύματα κατάταξης και διαδικασία για την εισα-
γωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής 
Ακαδημίας πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και 
Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ύστερα από κατατακτήριες 
εξετάσεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

δ. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

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

στ.Του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188) «Ενιαίο Λύ-
κειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και 
άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

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

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

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

ι. Του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

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

ιβ. Του π.δ. 37/2020 (Α΄65) «Διορισμός Υφυπουργού 
Προστασίας του Πολίτη».

ιγ. Της υπ’ αρ. Υ2/9-7-2019 (Β΄2901) απόφασης Πρω-
θυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών».

ιδ. Της υπ΄αρ. 340/26-7-2019 (Β΄3051) απόφασης 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 
Σκυλακάκη».

ιε. Της υπ’ αρ. 1673/27-03-2020 (Β΄1070) απόφασης 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας 
του Πολίτη, Νικόλαο Χαρδαλιά».

ιστ.Της υπ’ αρ. Φ.253.1/67067/Α5/02-06-2020 απόφα-
σης Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συμπλήρω-
ση της υπ΄ αρ. Φ.253.1/56061/Α5/14-5-2020 υπουργικής 
απόφασης με θέμα: Καθορισμός αριθμού εισακτέων 
σπουδαστών στις Σχολές, στα Τμήματα και στις Εισαγω-
γικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης για το ακαδ. έτος 2020-2021 (Β΄ 1853)» (Β΄ 2221).

ιζ. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./61/10029 
από 21-05-2020 απόφασης Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 
«Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης 
επτακοσίων τριάντα (730) Δοκίμων Αστυφυλάκων και 
εβδομήντα (70) Δοκίμων Υπαστυνόμων στις Σχολές της 
Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και εκατόν τριάντα τριών 
(133) Δόκιμων Ανθυποπυραγών (Αξιωματικών) Γενικών 
Καθηκόντων για τη Σχολή Ανθυποπυραγών και Δόκιμων 
Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων για τις Σχολές της 
Πυροσβεστικής Ακαδημίας, από ιδιώτες, επιτυχόντων 
των πανελλαδικών εξετάσεων του ακαδημαϊκού έτους 
2020-2021 (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη)».

ιη. Την από 9-6-2020 Εισηγητική Έκθεση Αρχηγού Πυ-
ροσβεστικού Σώματος.

2. Το υπ’ αρ. 2/19516/18-5-2020 έγγραφο της ΔΠΓΚ 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
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3. Την υπ’ αρ. 32381Φ.514.2/5-6-2020 βεβαίωση δέσμευ-
σης πίστωσης και την υπ΄ αρ. 29475Φ514.2/26-5-2020 
έκθεση οικονομικής επιβάρυνσης.

4. Της υπ’ αρ. 8000/1/2020/65-α΄/19-6-2020 εισήγησης 
της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Γενι-
κής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού 
Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 
σχετικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις της παρούσας.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας για 
το οικονομικό έτος 2020 προκαλείται δαπάνη συνολικού 
ύψους 152.890,58€, για το οικονομικό έτος 2021 προ-
καλείται δαπάνη συνολικού ύψους 311.876,55€, για το 
οικονομικό έτος 2022 προκαλείται δαπάνη συνολικού 
ύψους 330.165,12 €, για το οικονομικό έτος 2023 προ-
καλείται δαπάνη συνολικού ύψους 420.476,95 € και για 
το οικονομικό έτος 2024 προκαλείται δαπάνη συνολικού 
ύψους 640.798,45 €. Η προαναφερόμενη δαπάνη θα 
καλυφθεί από τις ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις του π/υ 
εξόδων του Ε.Φ. 1047.202.0000000 «Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας», ΑΛΕ 2120101011, 2120122010, 
2120114010, 2120204010, 2120205010, 2190201097, 
2190201098, 2190202899 και 2410902001 έτους 2020 
και στοιχεί στους στόχους και τις δεσμεύσεις του εγκρι-
θέντος με τον ν. 4549/2018 Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022. Για τα επό-
μενα οικονομικά έτη, πέραν του ΜΠΔΣ, η συνολική 
δαπάνη θα προϋπολογίζεται εντός των ορίων αυτού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αριθμός εισακτέων

1. Ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων για 
ιδιώτες υποψήφιους μέσω των πανελλαδικών εξετά-
σεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
για πτυχιούχους Σχολών ή Τμημάτων Πανεπιστημίων 
και TEI ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις του Πυ-
ροσβεστικού Σώματος, για τη Σχολή Αξιωματικών της 
Πυροσβεστικής Ακαδημίας το ακαδημαϊκό έτος 2020-
2021, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες από την υπ’ αρ. ΔΙ-
ΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./61/10029 από 21-05-2020 ΠΥΣ 33/2006, 
θέσεις, καθορίζεται σε τριάντα (30) θέσεις. Ο αριθμός 
των καθ΄ υπέρβαση εισακτέων πυροσβεστικών υπαλ-
λήλων, του ποσοστού 15%, της παρ. Ι.β. του άρθρου 4 
του ν. 2226/1994 (Α΄ 122), όπως ισχύει, καθορίζεται σε 
πέντε (5) θέσεις. Ο συνολικός αριθμός των εισακτέων 
ιδιωτών και πυροσβεστικών υπαλλήλων, μέσω των πα-
νελλαδικών και των κατατακτηρίων εξετάσεων, για τη 
Σχολή Αξιωματικών καθορίζεται σε τριάντα πέντε (35) 
θέσεις, μη συμπεριλαμβανομένων των εισακτέων της 
παρ. Ι.δ. του άρθρου 4 του ν. 2226/1994 (Α΄ 122), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με την παρ. 1 
του άρθρου 181 του ν. 4662/2020 (Α΄27). Από τον αριθμό 
αυτό:

α) Ο αριθμός των τριάντα (30) προκηρυσσόμενων 
θέσεων, θα καλυφθεί σύμφωνα με το άρθρο 39 του 
ν. 4662/2020 (Α΄27), από ιδιώτες υποψήφιους μέσω των 
πανελλαδικών εξετάσεων και από πτυχιούχους Σχολών 
ή Τμημάτων Πανεπιστημίων και TEI, ύστερα από κατα-
τακτήριες εξετάσεις.

β) Από τον αριθμό των θέσεων, της ανωτέρω παρ. Ι.α., 
ποσοστό 20%, ήτοι έξι (6) θέσεις, θα καλυφθούν από πτυ-
χιούχους Σχολών ή Τμημάτων Πανεπιστημίων και TEI που 
αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 127/2016 
(Α΄226), ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις.

γ) Οι υπόλοιπες θέσεις, της ανωτέρω παρ. Ι.α., ήτοι είκο-
σι τέσσερις (24) θέσεις, θα καλυφθούν από ιδιώτες υπο-
ψήφιους. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ως ακολούθως:

γα) Δύο (2) θέσεις, για την απόδοση ποσοστού 10%, θα 
καλυφθούν από υποψήφιους ιδιώτες που εξετάσθηκαν 
στα μαθήματα της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκεί-
ου, 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, 2019), ως 
ακολούθως: Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής 
το έτος 2019 σε ποσοστό 60%, ήτοι μια (1) θέση και σε 
όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2018, 
σε ποσοστό 40%, ήτοι μια (1) θέση.

γβ) Οι υπόλοιπες είκοσι δύο (22) θέσεις θα καλυφθούν 
από υποψήφιους ιδιώτες που λαμβάνουν μέρος στις εξε-
τάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού 
Λυκείου που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά 
το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: i. με το σύστημα 
που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018-2019/ΠΑΛΑΙΟ σύστημα 
και ii. με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2019-
2020/ΝΕΟ σύστημα). Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ως 
ακολούθως:

γβα) Δύο (2) θέσεις, ήτοι ποσοστό θέσεων 9,51%, θα 
καλυφθεί από υποψηφίους ιδιώτες που επέλεξαν να συμ-
μετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού 
έτους 2019-2020 (με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό 
έτος 2018-2019/ΠΑΛΑΙΟ σύστημα).

γββ) Οι υπόλοιπες είκοσι (20) θέσεις, θα καλυφθούν 
από υποψηφίους ιδιώτες που επέλεξαν να συμμετά-
σχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 
2019-2020 (με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 
2019-2020/ΝΕΟ σύστημα).

δ) Ποσοστό 15% καθ΄ υπέρβαση του αριθμού των προ-
κηρυσσόμενων θέσεων που καθορίζεται στην ανωτέρω 
παρ. Ι.α. για τη Σχολή Αξιωματικών, ήτοι πέντε (5) θέσεις, 
θα καλυφθούν από Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες, 
Αρχιπυροσβέστες, Πυρονόμους, ηλικίας μέχρι 35 ετών. 
Οι ανωτέρω θέσεις κατανέμονται ως ακολούθως:

δα) Μία (1) θέση, για την απόδοση ποσοστού 10%, θα 
καλυφθεί από υποψήφιο Πυροσβέστη, Υπαρχιπυροσβέ-
στη, Αρχιπυροσβέστη, Πυρονόμο, ο οποίος εξετάστηκε 
στα μαθήματα της Γ΄ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, 
προηγούμενων ετών, σε εθνικό επίπεδο και δεν παίρνει 
μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος 
(ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) και απέκτησε βεβαίωση συμμε-
τοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2018, 2019), ως ακο-
λούθως: Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής 
το έτος 2019, σε ποσοστό 60%, ήτοι μία (1) θέση και σε 
όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2018, 
σε ποσοστό 40%, ήτοι μηδέν (0) θέσεις.

δβ) Οι υπόλοιπες τέσσερις (4) θέσεις, θα καλυφθούν 
από υποψήφιους Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες, 
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Αρχιπυροσβέστες, Πυρονόμους, που εξετάζονται στα 
μαθήματα της Γ΄ Τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου 
σε πανελλαδικό επίπεδο (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: i. με το σύστημα 
που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018-2019/ΠΑΛΑΙΟ σύστημα 
και ii. με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2019-
2020/ΝΕΟ σύστημα), κατά το τρέχον σχολικό έτος. Οι 
θέσεις αυτές κατανέμονται ως ακολούθως:

δβα) Δεν προκύπτει θέση (0), από το ποσοστό θέσεων 
9,51%, για υποψήφιους Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέ-
στες, Αρχιπυροσβέστες, Πυρονόμους, που επέλεξαν να 
συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχο-
λικού έτους 2019-2020 (με το σύστημα που ίσχυσε το 
σχολικό έτος 2018-2019/ΠΑΛΑΙΟ σύστημα).

δββ) Τέσσερις (4) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψήφι-
ους Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες, Αρχιπυροσβέ-
στες, Πυρονόμους, που επέλεξαν να συμμετάσχουν στις 
πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2019-2020 
(με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2019-2020/
ΝΕΟ σύστημα).

2. Από τον αριθμό των εισακτέων, επί των θέσεων όπως 
καθορίστηκαν αναλυτικά σε κάθε μία από τις ανωτέρω 
παραγράφους 1γα, 1γβα, 1γββ, 1δα, 1δβα και 1δββ, πο-
σοστό 3% προέρχεται από υποψηφίους των ειδικών κα-
τηγοριών των παρ. Ι.α. έως Ι.δ. (Α΄ ειδική κατηγορία) του 
άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α΄68), ποσοστό 5% προέρχε-
ται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της παρ. Ι.ε. 
(Β΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 
(Α΄ 68) και ποσοστό 2% προέρχεται από υποψηφίους της 
ειδικής κατηγορίας της παρ. Ι.στ.(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 υποψήφι-
ους της ειδικής κατηγορίας Β΄ και ελλείψει αυτών από 
υποψήφιους 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. Σε περίπτωση μη κάλυψης του αριθμού εισακτέων 
από τη γενική κατηγορία με το σύστημα που ίσχυσε το 
σχολικό έτος 2018-2019/ΠΑΛΑΙΟ σύστημα, ο αριθμός 
αυτός καλύπτεται από υποψήφιους της γενικής κατηγο-
ρίας με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2019-
2020/ΝΕΟ σύστημα.

5. Οι υποψήφιοι κρίνονται από το Υπουργείο Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων, με τη γενική κατηγορία στην 
οποία διαγωνίζονται και εφόσον δεν συγκεντρώνουν 
τα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή τους στην 

Σχολή, κρίνονται με την αντίστοιχη ειδική κατηγορία 
στην οποία υπάγονται. Αν ένας υποψήφιος υπάγεται 
σε περισσότερες από μία ειδικές κατηγορίες τότε κρί-
νεται κατά τη σειρά αναγραφής αυτών στο άρθρο 3 του 
π.δ. 44/2016 (Α΄68).

6. 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 συμμετοχής τα δύο 
προηγούμενα έτη (2019, 2018):

Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 
2019:

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 

2018:
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, (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ με το σύστημα που ίσχυσε το 
σχολικό έτος 2018-2019/ΠΑΛΑΙΟ σύστημα):

α) Γενικής Κατηγορίας: 0
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 0
Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστες 

ή Πυρονόμοι οι οποίοι εξετάζονται στα μαθήματα της 
Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου σε πανελλαδικό 
επίπεδο, (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ με το σύστημα που ίσχυσε το 
σχολικό έτος 2019-2020/ΝΕΟ σύστημα):

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 (2019, 2018):

Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 
2019:

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

μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, 
εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον 
σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ με το σύστημα που ίσχυσε 
το σχολικό έτος 2018-2019/ΠΑΛΑΙΟ σύστημα):

α) Γενικής Κατηγορίας: 2
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 2
Υποψήφιοι που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις των 

μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, 
εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον 

σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ με το σύστημα που ίσχυσε 
το σχολικό έτος 2019-2020/ΝΕΟ σύστημα):

α) Γενικής Κατηγορίας: 18
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: 1
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 1
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 20

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

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

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών Υφυπουργός Προστασίας
 του Πολίτη

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ  
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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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