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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 33803 (1)

 Άνοιγμα Λογαριασμού Περιφερειακών 
Ταμείων Ανάπτυξης.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 60 και 63 του ν. 2362/1995 

(ΦΕΚ 247Α΄) όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις 
του άρθρου 36 και 37 του Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική 
Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3697/2008 «Ενί−
σχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής 
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 194Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 283 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/Α΄) όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρ−
θρου 49 του ν. 3986/2011 «Eπείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2012−2015» (ΦΕΚ 152 Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 53 και 55 παρ. 1 του Ν. 
2218/1994 «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροπο−
ποίηση διατάξεων για την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση 
και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 90 Α΄), 
όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3208/2003 «Προ−
στασία των Δασικών Οικοσυστημάτων, κατάρτιση Δα−
σολογίου, Ρύθμιση Εμπραγμάτων Δικαιωμάτων επί Δα−
σών και Δασικών εν γένει Εγκαταστάσεων» (ΦΕΚ 303 
Α΄), όπως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 3 του Ν. 2647/1998 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την 
Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 237 Α΄), όπως 
ισχύουν.

7. Το υπ’ αριθμ. 65/2011 Π.Δ. «Διάσπαση του Υπουργείου 
Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (ΦΕΚ 
147Α΄).

8. Την αριθμ. Υ350/08.07.2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή 
Οικονόμου» (ΦΕΚ 1603Β΄).

9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α) Το άνοιγμα στην Τράπεζα της Ελλάδας (Κεντρικό 
κατάστημα) λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου, ο 
οποίος θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κα−
τάθεση σε αυτόν των ποσών που περιγράφονται στο 
άρθρο 49 του ν. 3986/2011 «Eπείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2012−2015» (ΦΕΚ 152/1.7.2011 ), με τίτλο «Ε.Δ − Υπουργείο 
Εσωτερικών − Ειδικός Λογαριασμός Αδιάθετων Ποσών 
των μεταφερόμενων Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυ−
ξης» με αριθμό 2341138981 και iban GR 420100023000
0002341138981 στην ομάδα 234− Διάφοροι Ειδικοί Λο−
γαριασμοί.

Β) Καθορίζουμε την κίνηση του λογαριασμού ως ακο−
λούθως:

1. Ο ανωτέρω λογαριασμός πιστώνεται με τα αδιάθετα 
μέχρι 30−06−2011 χρηματικά ποσά, με τους τυχόν τόκους, 
που προέρχονται από τους πόρους κάθε πηγής των συ−
σταθέντων δυνάμει του άρθρου 53 του Ν. 2218/1994 (Α90) 
Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης καθώς και από τις 
μεταβιβαζόμενες σε αυτά κάθε φορά πιστώσεις προς 
διαχείριση στο πλαίσιο υλοποίησης των σκοπών και 
αρμοδιοτήτων τους και συγκεκριμένα σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 53 και της πα−
ραγράφου 1 του άρθρου 55 του Ν. 2218/1994, του άρθρου 
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8 του Ν. 3208/2003 (Α 303) και της παραγράφου 9 του Ν. 
2647/1998 (Α 237), όπως ισχύουν. Στα ποσά του προηγού−
μενου εδαφίου δε συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για τα 
λειτουργικά έξοδα των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυ−
ξης που καλύπτονται από αυτά μέχρι 30−06−2011.

2. Το προϊόν του λογαριασμού πλην των ποσών που 
διαχειρίζονται τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης δυ−
νάμει του άρθρου 8 του Ν. 3208/2003 θα κατανέμεται 
με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οι−
κονομικών στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στους 
ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού.

3. Τα ποσά που διαχειρίζονται τα Περιφερειακά Ταμεία 
Ανάπτυξης δυνάμει του άρθρου 8 του Ν. 3208/2003 θα 
κατανεμηθούν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις με από−
φαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

4. Τα χρηματικά ποσά των πιστώσεων του άρθρου 8 
του Ν. 3208/2003 και τα έσοδα της παραγράφου 3 του 
άρθρου 9 του Ν. 2647/1998 όπως ισχύει, καθώς και τα 
έσοδα από κάθε άλλη πηγή που θα περιέλθουν στο λογα−
ριασμό αυτό μετά την 1−07−2011 θα διατίθενται με απόφα−
ση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση 
αρμόδιου Υπουργού στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

5. Το γραφείο Συμψηφισμών με την αναγγελία της 
Τράπεζας της Ελλάδος για τη μεταφορά του ποσού 
στον λογαριασμό του Δημοσίου θα εμφανίζει αυτό στα 
έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού (ΚΑΕ 3919) και θα 
ενημερώνει τη Δ20 Δ/νση Προϋπολογισμού του Γ.Λ.Κ. 
για εγγραφή σε ύψος πίστωσης στον Προϋπολογισμό 
εξόδων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των ΟΤΑ 
Α΄ και Β΄ βαθμού.

6. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα στέλνει στο Υπουργείο 
Εσωτερικών/Γεν. Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης/Δ/νση 
Οικονομικού αντίγραφο κίνησης του λογαριασμού και 
στη Δ24 − Λογαριασμών Δημοσίου/Τμήματα Α΄ και Γ΄, 
αντίγραφο κίνησης του ανωτέρω λογαριασμού καθώς και 
της πίστωσης του λογαριασμού Νο 200 για τη διενέργεια 
των σχετικών εγγραφών στη δημόσια ληψοδοσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F 
Αριθμ. 1108971/ΔΕ−Α΄ (2)
    Επίδοση καταλογιστικών πράξεων φορολογικών και τε−

λωνειακών αρχών μέσω των Δικαστικών Επιμελη−
τών.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγρ. 6 του Ν. 

3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α/31−3−2011).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 49 κ 50 του Ν. 2318/1995 

“ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ”.
3. Την υπ’ αριθμ Υ 350/8−7−2011 (ΦΕΚ 1603 Β) απόφαση 

του Πρωθυπουργού με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 

των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».

4. Το Π.Δ. 284/1988 (ΦΕΚ Α΄128) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

5. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄ 221) «Καθορισμός και ανα−
κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

6. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄213) «Περί ανασύστασης 
του Υπουργείου Οικονομικών».

7. Το Π.Δ. 63/2011 (ΦΕΚ Α΄ 145) «Διορισμός Υπουργών 
και Υφυπουργών».

8. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

9. Το Π.Δ. 36/2000 (ΦΕΚ Α΄ 29) «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Δικαιοσύνης όπως ισχύει». 

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους οι Πρόεδροι των Συλ−
λόγων των Δικαστικών Επιμελητών έχουν υποχρέωση 
να αποστέλλουν με έγγραφό τους αναλυτική κατάσταση 
των μελών τους, ανά Περιφερειακή Ενότητα στους προ−
ϊσταμένους των Φορολογικών και Τελωνειακών Αρχών 
που υπάγονται στην Περιφέρειά τους.

Η κατάσταση αυτή περιλαμβάνει αναλυτικά τα στοι−
χεία κάθε Δικαστικού Επιμελητή, καθώς και την επαγ−
γελματική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφωνικής κλήσης 
(σταθερής και κινητής τηλεφωνίας), τον αριθμό τηλε−
ομοιοτυπίας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρο−
μείου.

Μέχρι την παραλαβή της ανωτέρω κατάστασης η επι−
λογή των Δικαστικών Επιμελητών, για την επίδοση των 
εν γένει καταλογιστικών πράξεων της παραγράφου 6 
του άρθρου 8 του ν. 3943/2011, γίνεται από την κατά−
σταση του προηγούμενου έτους. 

Για το ημερολογιακό έτος 2011 η αποστολή της σχετι−
κής κατάστασης γίνεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από 
τη δημοσίευση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Ιουλίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛ.   ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟY

F 
Αριθμ. οικ. 14277/59 (3)
    Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας 

και Κοινωνικής Ασφάλισης Ιωάννη Κουτσούκο.

  Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 83 παρ. 2 του Συντάγματος,
β) των άρθρων 41 παρ. 5 και 90 του Κώδικα Νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα 
(π.δ. 63/2005, Α΄ 98),
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γ) του άρθρου 18 παρ. 5 του ν. 2224/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων εργασίας…» (Α΄ 112), 

δ) των άρθρων 6 επ. του ν. 2639/1998 «Ρύθμιση ερ−
γασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 205), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει,

ε) του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 3227/2004 «Μέτρα για 
την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 31), 

στ) του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 3144/2003 «Κοινωνικός 
διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την 
κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111), 

ζ) του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί−
ας» (Α΄ 163), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

η) του π.δ. 337/1990 «Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων…
στο Υπουργείο Εργασίας» (Α΄ 135), όπως τροποποιήθηκε 
με το π.δ. 65/1998 (Α΄ 65),

θ) του άρθρου 2 παρ. 1 περίπτ. γ1ββ του π.δ. 96/2010 
«Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων 
και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανα−
κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 170) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,

ι) του π.δ. 63/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Α΄ 145).

2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι−
σης Ιωάννη Κουτσούκο αναθέτουμε την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων:

1. των εξής Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δι−
οικητικής Υποστήριξης:

α. Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών,
β. Δημοσίων Σχέσεων και Ενημέρωσης του Πολίτη,
γ. Π.ΑΜ. −Π.Σ.Ε.Α,
δ. Εκπαίδευσης,
ε. Πληροφορικής,
στ. Εποπτείας Οργανισμών, εκτός από τα θέματα που 

αναφέρονται στον Ο.Α.Ε.Δ,
ζ. Ποιότητας και Αποδοτικότητας,
η. Τεχνικής Υπηρεσίας,
2. των εξής Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ερ−

γασίας:
α. Όρων Εργασίας, 
β. Αμοιβής Εργασίας,
γ. Κοινωνικής Προστασίας,
δ. Συνδρομής,
3. της Γενικής Διεύθυνσης Συνθηκών και Υγιεινής της 

Εργασίας,
4. της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή,
5. του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε),
6. της εποπτείας:
α. του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), 
β. του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.).

Άρθρο 2

1. Στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του 
άρθρου 1 περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες:

α. οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,
β. η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονι−

στικών διαταγμάτων, η έκδοση πράξεων ατομικού και 

κανονιστικού χαρακτήρα, η πρόταση για την έκδοση 
διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με άλ−
λους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυ−
πουργούς,

γ. η υποβολή ερωτημάτων στο Νομικό Συμβούλιο του 
Κράτους.

2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Όρων Εργασίας 
της Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας και οι κοινοβουλευ−
τικές αρμοδιότητες ασκούνται παράλληλα από τον 
Υπουργό. 

Άρθρο 3

Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται με τα προ−
ηγούμενα άρθρα εξαιρούνται και παραμένουν στον 
Υπουργό:

1. η αρμοδιότητα να προσδιορίζει την πολιτική του 
Υπουργείου στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουρ−
γικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερ−
νητικών οργάνων, να συντονίζει την εφαρμογή της πο−
λιτικής αυτής και να εποπτεύει την εφαρμογή της από 
τις υπηρεσίες του Υπουργείου, 

2. η νομοθετική πρωτοβουλία, 
3. η εκπροσώπηση του Υπουργείου στους Διεθνείς 

Οργανισμούς, καθώς επίσης και η εν γένει προβολή, 
επικοινωνία και προώθηση του έργου του Υπουργείου 

σε όλους τους τομείς,
4. η συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων, επι−

τροπών, ομάδων εργασίας και όλων των λοιπών συλ−
λογικών οργάνων, 

5. όλα τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Προ−
ϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, 

6. ο διορισμός διοικήσεων των νομικών προσώπων, 
ιδρυμάτων και οργανισμών που εποπτεύονται από το 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Άρθρο 4

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ  

F
    Αριθμ. 6000/2/220−γ΄ (4)
Καθορισμός αριθμού εισαγομένων στις Σχολές Αστυ−

φυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομί−
ας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011 – 2012.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ −

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 περίπτωση α΄ του 

ν. 2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση 
στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο τμή−
μα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και 
άλλες διατάξεις» (Α΄− 122), όπως τροποποιήθηκαν με τις 
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διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2713/1999 (Α΄− 89), του 
άρθρου 20 του ν. 3103/2003 (Α΄ − 23) και της περίπτωσης 
α΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3686/2008 (Α΄− 158).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 του ν. 3320/2005 
(Α΄− 48), όπως ισχύει και του άρθρου 1 του ν. 3748/2009 
(Α΄− 29).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄− 
188).

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (Α΄ − 98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄− 247).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους διατάκτες» (Α΄− 194).

7. Την υπ’ αριθμ. 6502/15/14−ιδ΄ από 9−4−2009 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουρ−
γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός 
αριθμού εισαγομένων στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελ−
ληνικής Αστυνομίας κατόχων πτυχίων του ν. 3748/2009 
(Α΄− 29)» (Β΄− 707).

8. Την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 12/31/2803 από 30−6−2011 απόφαση 
της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 33/2006 Πράξης 
του Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄− 280).

9. Την αριθμ. Υ350/8−7−2011 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή 
Οικονόμου» (Β΄− 1603).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ύψους 7.540.000 ευρώ περίπου για το 
έτος 2011, 21.780.000 ευρώ περίπου για το έτος 2012, 
28.000.000 ευρώ περίπου για το έτος 2013, 29.240.000 
ευρώ περίπου για το έτος 2014 και 30.680.000 ευρώ 
περίπου για το έτος 2015. Οι εν λόγω δαπάνες του 
τρέχοντος έτους 2011 θα αντιμετωπιστούν από τις εγ−
γεγραμμένες πιστώσεις του Π/Υ της Ελληνικής Αστυνο−
μίας Κ.Α.Ε.: 0342, 0352, 0411, 0412, 0414, 0421, 0422, 0424, 
0431, 0432, 0433, 0436, 0437, 0451, 0452, 0513, 0517, 0711, 
0712, 0814, 0824, 0829, 0831, 0832, 0839, 0845, 0851, 0869, 
1111, 1123, 1131, 1211, 1231, 1311, 1329, 1421, 1423, 1424, 1431, 
1432, 1511, 1512, 1641, 1642, 1691, 1711, 1712, 1713, 1723, 1725, 
1729, 1919 και 1972 του προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη Ε.Φ. 43−110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥ−
ΝΟΜΙΑ», ενώ οι δαπάνες των ετών 2012, 2013, 2014, 2015 
και καθένα από τα επόμενα έτη θα αντιμετωπίζονται 
από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται για το σκοπό 
αυτό στον ανωτέρω Π/Υ. 

11. Την υπ’ αριθμ. 6000/2/265−ΒΙ βεβαίωση της Οικονομι−
κής Υπηρεσίας για τη δέσμευση οικονομικής πίστωσης, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αριθμός εισαγομένων

1. Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη 
Σχολή Αστυφυλάκων καθορίζεται σε χίλιους τριακόσι−
ους (1.300), από τους οποίους ποσοστό 3% (39 θέσεις) 
προέρχονται από υποψηφίους κατόχους απολυτηρίου 
Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου της περίπτωσης 
β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3748/2009 (Α΄− 29) 
και από κατόχους Β΄ κύκλου Ημερήσιων Τ.Ε.Ε., πτυχί−

ου ειδικότητας πρώην Ημερησίων Τ.Ε.Λ. και Ημερησίων 
Ναυτικών Λυκείων της παραγράφου 2 του άρθρου 3 
του ν.3748/2009 (Α΄− 29). Οι υπόλοιπες χίλιες διακόσιες 
εξήντα μία (1.261) θέσεις θα καλυφθούν: 

α. Σε ποσοστό 10%, δηλαδή 126 θέσεις, από υποψη−
φίους που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης 
Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, προηγούμενων ετών, σε 
εθνικό επίπεδο και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες 
εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), 
συμπεριλαμβανομένων και των κατόχων απολυτηρίου 
Επαγγελματικού Λυκείου της περίπτωσης α΄ της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3748/2009 που απέκτησαν 
βεβαίωση πρόσβασης τα δύο προηγούμενα έτη.

β. Σε ποσοστό 3%, δηλαδή 38 θέσεις, από υποψηφίους 
που θα συμμετάσχουν στις διαδικασίες εισαγωγής με 
τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 12 του ν. 2552/1997 
(Α΄− 266), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 
4α΄ περίπτ. Ι, ΙΙ, ΙΙΙ του ν.2909/2001 (Α΄− 90).

γ. Σε ποσοστό 87%, δηλαδή 1.097 θέσεις, από υπο−
ψηφίους που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μα−
θημάτων της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου που 
εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό 
έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) και από αποφοίτους των Επαγγελ−
ματικών Λυκείων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 
1 του άρθρου 1 του ν. 3748/2009.

2. Ο αριθμός των ιδιωτών που θα εισαχθούν στη Σχο−
λή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας καθορίζεται σε 
εκατό (100). Από τον αριθμό αυτό:

α. Ποσοστό 10%, δηλαδή 10 θέσεις, θα καλυφθούν 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), 
συμπεριλαμβανομένων και των κατόχων απολυτηρίου 
Επαγγελματικού Λυκείου της περίπτωσης α΄ της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3748/2009 που απέκτησαν 
βεβαίωση πρόσβασης τα δύο προηγούμενα έτη.

β. Ποσοστό 3%, δηλαδή 3 θέσεις, θα καλυφθούν από 
υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις διαδικασίες 
εισαγωγής με τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 12 του 
ν.2552/1997, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 
παρ. 4 α΄ περίπτ. Ι, ΙΙ, ΙΙΙ του ν.2909/2001.

γ. Ποσοστό 87%, δηλαδή 87 θέσεις, θα καλυφθούν από 
υποψηφίους που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των 
μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου που 
εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό 
έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) και από αποφοίτους των Ημερη−
σίων Επαγγελματικών Λυκείων της περίπτωσης α΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3748/2009.

3. Ο αριθμός των αστυνομικών που θα εισαχθούν στη 
Σχολή Αξιωματικών, καθορίζεται σε 67, δηλαδή ποσοστό 
40% του συνολικού αριθμού των εισαγομένων (ιδιωτών 
και αστυνομικών). Από τον αριθμό αυτό:

α. Ποσοστό 10%, δηλαδή 7 θέσεις, θα καλυφθούν από 
υποψηφίους που θα συμμετάσχουν με το σύστημα ει−
σαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως απόφοιτοι 
προηγούμενων ετών του Ημερησίου Γενικού Λυκείου ή 
Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου της περίπτωσης 
α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3748/2009, 
χωρίς νέα εξέταση.

β. Ποσοστό 90%, ήτοι 60 θέσεις, θα καλυφθούν από 
υποψηφίους που θα συμμετάσχουν με το σύστημα ει−
σαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του Ημερησίου 
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Γενικού Λυκείου ή Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου 
της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του 
ν.3748/2009, με εξετάσεις.

4. Από τον αριθμό των εισαγομένων, που καθορίζεται 
από κάθε μια των παραγράφων 1, 2 και 3, πλην των 
υποψηφίων του ν. 2909/2001 ειδική κατηγορία τέκνων 
Ελλήνων εξωτερικού κ.λπ., ποσοστό 10% προέρχεται 
από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 
42 του ν. 1481/1984 (Α΄− 152), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, «γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.» 
και ποσοστό 4% προέρχεται από υποψήφιους του ίδιου 
άρθρου «γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών».

5. Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί 
στο ποσοστό της προηγούμενης παραγράφου δεν λαμ−
βάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Ο αριθμός 
των θέσεων που δεν συμπληρώνεται από υποψηφίους 
των ειδικών κατηγοριών της παρ. 4 καλύπτεται από 
τους υποψηφίους επιλαχόντες της γενικής κατηγορίας. 
Ομοίως, ο αριθμός των θέσεων των αστυνομικών για τη 
Σχολή Αξιωματικών που δεν θα καλυφθούν από τους 
υποψηφίους της κατηγορίας του Ημερήσιου Γενικού 
Λυκείου χωρίς εξετάσεις, θα καλυφθεί από υποψηφί−
ους της κατηγορίας του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου με 
εξετάσεις και αντίστροφα.

6. Αναλυτικότερα ο αριθμός των εισακτέων (ανδρών – 
γυναικών) κατανέμεται ως ακολούθως:

Α΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ 
ΕΠΑ.Λ. ΤΗΣ ΠΕΡ. α΄ ΠΑΡ. 1 ΑΡΘΡΟΥ 1 Ν. 3748/2009

(χωρίς νέα εξέταση)

Ι. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

α. Με σειρά επιτυχίας 109
β. Ειδικών κατηγοριών
(γονείς και τέκνα πολύτεκνων 
οικογενειών κ.λπ.)  12
γ. Ειδική κατηγορία
(γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών) 5
ΣΥΝΟΛΟ 126

ΙΙ. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

 ΙΔΙΩΤΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ
α. Με σειρά επιτυχίας 9 7
β. Ειδικών κατηγοριών
(γονείς και τέκνα πολύτεκνων
οικογενειών κ.λπ.) 1 −
γ. Ειδική κατηγορία (γονείς και
τέκνα τρίτεκνων οικογενειών) − −
ΣΥΝΟΛΟ 10 7

Β΄ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ν. 2909/2001)

Ι. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Με σειρά επιτυχίας 38
ΣΥΝΟΛΟ 38

ΙΙ. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Με σειρά επιτυχίας 3
ΣΥΝΟΛΟ 3

Γ΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡ. α΄ ΠΑΡ. 1
ΑΡΘΡΟΥ 1 Ν.3748/2009 (με εξετάσεις)

Ι. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

α. Με σειρά επιτυχίας 945
β. Ειδικών κατηγοριών (γονείς και
τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.) 109
γ. Ειδική κατηγορία (γονείς και
τέκνα τρίτεκνων οικογενειών) 43
ΣΥΝΟΛΟ 1097

ΙΙ. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

 ΙΔΙΩΤΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ 
α. Με σειρά επιτυχίας 76 52
β. Ειδικών κατηγοριών
(γονείς και τέκνα πολύτεκνων
οικογενειών κ.λπ.) 8  6
γ. Ειδική κατηγορία (γονείς και
τέκνα τρίτεκνων οικογενειών) 3 2 
ΣΥΝΟΛΟ 87 60 

Δ΄ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡ. β΄ ΤΗΣ ΠΑΡ. 
1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν.3748/2009 ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Τ.Ε.Ε. Β΄ ΚΥΚΛΟΥ, ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Τ.Ε.Λ. κ.λπ. 
ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ Ν. 3748/2009

ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

α. Με σειρά επιτυχίας 35
β. Ειδικών κατηγοριών (γονείς και
τέκνα πολύτεκνων
οικογενειών κ.λπ.) 3
γ. Ειδική κατηγορία (γονείς και τέκνα
τρίτεκνων οικογενειών) 1
ΣΥΝΟΛΟ 39

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Ιουλίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ
 ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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