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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. 6000/2/243−α΄ (1)
 Καθορισµός αριθµού εισαγοµένων ιδιωτών στις Σχολές 

Αστυφυλάκων και Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυ−
νοµίας κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2016 −2017, ύστερα 
από τη συµµετοχή τους στις πανελλαδικές εξετά−
σεις του σχολικού έτους 2014−2015.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ− 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  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 
διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 του Ν.2713/1999 (Α΄ 89), 
του άρθρου 20 του Ν.3103/2003 (Α΄ 23), της περίπτωσης 
Α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Ν.3686/2008 (Α΄ 
158) και της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν.4138/2013 (Α΄ 72).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 23 του Ν.4115/2013 
(Α΄ 24), όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρ−
θρου 42 παρ. 4 του Ν.4249/2014 (Α΄ 73) και αντικαταστά−
θηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.4278/2014 

(Α΄ 157), σύµφωνα µε τις οποίες κατά τα σχολικά έτη 
2013−2014 και 2014−2015 οι εξετάσεις εισαγωγής ιδιωτών 
στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή Αξιωµατικών 
της Ελληνικής Αστυνοµίας θα πραγµατοποιηθούν κα−
νονικά και οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στις οικείες 
σχολές κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2016−2017.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.4264/2014 «Άσκη−
ση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 118).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 του Ν.3320/2005 
(Α΄ 48), όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρ−
θρου 11 παρ. 4 του Ν.3667/2008 (Α΄ 114), του άρθρου 39 
του Ν.3648/2008 (Α΄ 38) και τις διατάξεις του άρθρου 1 
του Ν.3748/2009 (Α΄ 29).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.2525/1997 (Α΄ 188), 
όπως έχει τροποποιηθεί µε τις διατάξεις του αρ. 6 του 
Ν.2740/1999 (Α΄186), του άρθρου 3 του Ν.2752/1999 (Α΄248), 
των παρ. 36α και 36β του άρθρου 14 του Ν.2817/2000 
(Α΄78), του άρθρου 1 του Ν.2909/2001 (Α΄ 90), της παρ. 2 
του άρθρου 12 του Ν.2986/2002 (Α΄24), των παραγράφων 
1 και 3 του άρθρου 13 του Ν.3404/2005 (Α΄260), του άρ−
θρου 15 του Ν.3443/2006 (Α΄41), της παραγράφου 27 του 
άρθρου 26 του Ν. 3879/2010 (Α΄163), των παραγράφων 
11α και 11β του άρθρου 59 του Ν.3966/2011 (Α΄118), του 
άρθρου 36 του Ν.4027/2011 (Α΄233), της παραγράφου 5 
του άρθρου 25 του Ν.4058/2012 (Α΄63), της παραγρά−
φου 2 του άρθρου 44 του Ν.4071/2012 (Α΄85) και των 
παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 51 του Ν.4264/2014 
(Α΄118) και ισχύει.

6. Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 77 του Ν.4270/2014 
«Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας − δη−
µόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κωδικοποιήθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 
63/2005 (Α΄ 98).

8. Τις διατάξεις του Π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουρ−
γείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των αρ−
µοδιοτήτων του» (Α΄ 213).

9. Τις διατάξεις του Π.δ.85/2012 «Ίδρυση και µετονοµα−
σία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» 
(Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε µε τα Π.δ.88/2012 (Α΄ 143), 
94/2012 (Α΄ 149), 98/2012 (Α΄ 160), 131/2012 (Α΄ 239) και 
118/2013 (Α΄ 152).
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10. Τις διατάξεις του Π.δ.24/2015 «Σύσταση και µετονο−
µασία Υπουργείων, µεταφορά της Γενικής Γραµµατείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20).

11. Τις διατάξεις του Π.δ.25/2015 «∆ιορισµός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 21).

12. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρε−
ώσεων από τους ∆ιατάκτες» (Α΄ 194).

13. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 6502/15/14−ιδ΄ από 9−4−
2009 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών 
και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
«Καθορισµός αριθµού εισαγοµένων στη Σχολή Αστυφυ−
λάκων της Ελληνικής Αστυνοµίας κατόχων πτυχίων του 
Ν.3748/2009 (Α΄ 29)» (Β΄ 707), όπως τροποποιήθηκε µε 
την υπ’ αριθµ. 6000/2/238−Α΄ από 01−07−2014 απόφαση 
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και ∆ηµόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Β΄ 2061).

14. Τις διατάξεις της ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 12/104/16174 από 
10−7−2014 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 
1 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄ 280/2006).

15. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ97 από 20.02.2015 από−
φασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης Ιωάννη Πανούση» (Β΄ 299).

16. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ211 από 24.07.2015 από−
φασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άµυνας ∆ηµήτριο 
Βίτσα» (Β΄ 1562).

17. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ59 από 16.02.2015 από−
φασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών ∆ηµήτριο 
Μάρδα» (Β΄ 256), όπως ισχύει.

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισµού ύψους 1.848.000,00 ευρώ περίπου για 
το έτος 2016 (από 01−10−2016), 4.045.000,00 ευρώ περί−
που για το έτος 2017, 5.208.000,00 ευρώ περίπου για το 
έτος 2018, 5.753.000,00 ευρώ περίπου για το έτος 2019 
και 6.243.000,00 ευρώ περίπου για το έτος 2020. Οι εν 
λόγω δαπάνες των ετών 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 
καθενός από τα επόµενα έτη θα αντιµετωπιστούν από 
τις πιστώσεις του Π/Υ εξόδων του Ε.Φ. 43−110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» που θα εγγράφονται κατ’ έτος για το σκο−
πό αυτό και εντός των προβλεπόµενων ορίων δαπανών 
στο πλαίσιο υλοποίησης του ψηφισθέντος κάθε φορά 
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 
σε βάρος των Κ.Α.Ε: 0342, 0352, 0411, 0412, 0414, 0421, 
0422, 0424, 0432, 0433, 0435, 0436, 0437, 0451, 0452, 0453, 
0513, 0517, 0711, 0712, 0814, 0824, 0829, 0831, 0832, 0839, 
0845, 0851, 0869, 0875, 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.

19. Την υπ’ αριθ Γ.∆.Ο.Ε.Σ./4/15−Α΄ από 28−07−2015 εισή−
γηση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών και Επιτελι−
κού Σχεδιασµού, αποφασίζουµε:

Άρθρο 1
Αριθµός εισαγοµένων

1. α. Ο αριθµός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη 
Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνοµίας κατά το 
ακαδηµαϊκό έτος 2016−2017, ύστερα από συµµετοχή τους 
στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2014−
2015 καθορίζεται σε διακόσιους πενήντα (250), από τους 

οποίους ποσοστό 3% (7 θέσεις) προέρχονται από υπο−
ψηφίους κατόχους απολυτηρίου Ηµερήσιου Επαγγελµα−
τικού Λυκείου της περίπτωσης Β΄ της παρ. 1 του άρθρου 
1 του Ν.3748/2009 (Α΄ 29) και από κατόχους πτυχίου Β΄ 
κύκλου Ηµερήσιων Τ.Ε.Ε., πτυχίου ειδικότητας πρώην 
Ηµερησίων Τ.Ε.Λ. και Ηµερησίων Ναυτικών Λυκείων της 
παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν.3748/2009 (Α΄ 29).

β. Ειδικότερα, οι ως άνω επτά (7) θέσεις που αντιστοι−
χούν στο ποσοστό 3% θα καλυφθούν:

i) Σε ποσοστό 90%, δηλαδή έξι (6) θέσεις, από υποψή−
φιους κατόχους ηµερησίου ΕΠΑ.Λ, της περίπτ. Β΄ παρ. 1 
του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009 και από κατόχους πτυ−
χίου Β΄ κύκλου ηµερησίων Τ.Ε.Ε., πτυχίου ειδικότητας 
πρώην Ηµερησίων Τ.Ε.Λ. και Ηµερησίων Ναυτικών Λυκεί−
ων της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν.3748/2009 
(Α΄ 29) (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

ii) Σε ποσοστό 10%, δηλαδή µία (1) θέση, από υποψή−
φιους οι οποίοι είχαν συµµετάσχει στις πανελλαδικές 
εξετάσεις των ηµερησίων ΕΠΑ.Λ., τα έτη 2013 ή 2014 και 
δεν παίρνουν µέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά 
το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), ως ακολούθως:

Σε όσους είχαν συµµετάσχει το έτος 2014, σε ποσοστό 
60%, δηλαδή µία (1) θέση και σε όσους είχαν συµµε−
τάσχει το έτος 2013, σε ποσοστό 40%, δεν προκύπτει 
θέση (άρ. 39 παρ. 33 Ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε 
µε την παρ. 1 του άρ. 52 Ν. 4264/2014).

Οι υπόλοιπες διακόσιες σαράντα τρεις (243) θέσεις 
θα καλυφθούν:

α. Σε ποσοστό 10%, δηλαδή είκοσι τέσσερις (24) θέ−
σεις, από υποψηφίους 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 απο−
λυτηρίου Επαγγελµατικού Λυκείου της περίπτωσης Α΄ 
της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν.3748/2009, που 
απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης τα δύο προηγούµενα 
έτη (2013, 2014).

Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το έτος 
2014, σε ποσοστό 60%, ήτοι δέκα τέσσερις (14) θέσεις 
και σε όσους απέκτησαν το έτος 2013, σε ποσοστό 40%, 
ήτοι δέκα (10) θέσεις.

β. Σε ποσοστό 3%, δηλαδή επτά (7) θέσεις, από υπο−
ψηφίους που θα συµµετάσχουν στις διαδικασίες εισα−
γωγής 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, III του Ν.2909/2001 (Α΄ 90).

γ. Σε ποσοστό 87%, δηλαδή διακόσιες δώδεκα (212) 
θέσεις, από υποψηφίους που θα λάβουν µέρος στις εξε−
τάσεις των µαθηµάτων της Γ΄ τάξης Ηµερησίου Γενικού 
Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο κατά το 
τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) και από αποφοί−
τους των Επαγγελµατικών Λυκείων της περίπτωσης Α΄ 
της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν.3748/2009 και 
απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το έτος 2015.

2. Ο αριθµός των ιδιωτών που θα εισαχθούν στη Σχολή 
Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας κατά το ακαδη−
µαϊκό έτος 2016−2017, ύστερα από συµµετοχή τους στις 
πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2014−2015 
καθορίζεται σε σαράντα (40). Από τον αριθµό αυτό:

α. Ποσοστό 10%, δηλαδή τέσσερις (4) θέσεις, θα καλυ−
φθούν από υποψηφίους που εξετάσθηκαν στα µαθήµατα 
της Γ΄ τάξης Ηµερησίου Γενικού Λυκείου, προηγούµενων 
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ετών, σε εθνικό επίπεδο και δεν παίρνουν µέρος στις 
αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ 
ΕΞΕΤΑΣΗ), συµπεριλαµβανοµένων και των κατόχων απο−
λυτηρίου Επαγγελµατικού Λυκείου της περίπτωσης Α΄ 
της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν.3748/2009 που 
απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης τα δύο προηγούµενα 
έτη (2013, 2014), ως ακολούθως:

Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το έτος 
2014, σε ποσοστό 60%, ήτοι δύο (2) θέσεις και σε όσους 
απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το έτος 2013, σε πο−
σοστό 40%, ήτοι δύο (2) θέσεις.

β. Ποσοστό 3%, δηλαδή µία (1) θέση, θα καλυφθεί 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, III του Ν.2909/2001.

γ. Ποσοστό 87%, δηλαδή τριάντα πέντε (35) 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 Ηµερησίων Επαγγελµατικών Λυκείων 
της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 
του Ν.3748/2009 και απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης 
το έτος 2015.

3. Από τον αριθµό των εισαγοµένων, που καθορίζε−
ται από κάθε µια των παραγράφων 1 και 2, 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 παρ. 1 του Ν. 1481/1984 (Α΄ 152), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει «γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών 
κ.τ.λ.» και ποσοστό 4% προέρχεται από υποψήφιους του 
άρθρου 42 παρ. 2 του Ν. 1481/1984, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει «γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών».

4. 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. 3 καλύπτεται από 
τους υποψηφίους επιλαχόντες της γενικής κατηγορίας.

Οµοίως κατά τον καθορισµό του αριθµού εισαγοµένων 
που αντιστοιχεί στο ποσοστό που αναφέρεται στην παρ. 
1α δεν λαµβάνονται υπόψη τα κλασµατικά υπόλοιπα.

5. 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
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

α. Με σειρά επιτυχίας 13
β.  Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα

πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. − 10%) 1
γ.  Ειδική κατηγορία (γονείς και τέκνα

τρίτεκνων οικογενειών − 4%) −
  ΣΥΝΟΛΟ 14

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

α. Με σειρά επιτυχίας 9

β.  Ειδικών κατηγοριών (γονείς και
τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. − 10%) 1

γ.  Ειδική κατηγορία (γονείς και τέκνα
τρίτεκνων οικογενειών − 4%) −

  ΣΥΝΟΛΟ 10

ΙΙ. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
α. Με σειρά επιτυχίας 2
β.  Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα

πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. − 10%) −
γ.  Ειδική κατηγορία (γονείς και τέκνα

τρίτεκνων οικογενειών − 4%) −
  ΣΥΝΟΛΟ 2

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

α. Με σειρά επιτυχίας 2
β.  Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα

πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. − 10%) −
γ.  Ειδική κατηγορία (γονείς και τέκνα

τρίτεκνων οικογενειών − 4%) −
  ΣΥΝΟΛΟ 2

Β΄ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
(Ν. 2909/2001)

Ι. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Με σειρά επιτυχίας 7
ΣΥΝΟΛΟ 7

Π. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Με σειρά επιτυχίας 1
ΣΥΝΟΛΟ 1

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 183
β.  Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα

πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. −10%) 21
γ.  Ειδική κατηγορία (γονείς και τέκνα

τρίτεκνων οικογενειών− 4%) 8
  ΣΥΝΟΛΟ 212

ΙΙ. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

α. Με σειρά επιτυχίας 31
β.  Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα

πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. −10%) 3
γ.  Ειδική κατηγορία (γονείς και τέκνα

τρίτεκνων οικογενειών− 4%) 1
  ΣΥΝΟΛΟ 35

∆΄ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ

ΠΕΡ. Β ΠΑΡ. 1 ΑΡΘΡΟΥ 1 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 6



20998 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 

β.  Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα
πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π. (10%)] −

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

  ΣΥΝΟΛΟ 6

Ε΄ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΙΣ
ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ. 

ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2013
(ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ)

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ
ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

α. Με σειρά επιτυχίας 1
β.  Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα

πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π. (10%)] −
γ.  Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα

τρίτεκνων οικογενειών (4%)] −
 ΣΥΝΟΛΟ 1

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ
ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

α. Με σειρά επιτυχίας −
β.  Ειδικών κατηγοριών (γονείς και

τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. − 10%) −
γ.  Ειδική κατηγορία (γονείς και τέκνα

τρίτεκνων οικογενειών − 4%) −
  ΣΥΝΟΛΟ  −

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 4 Αυγούστου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡ∆ΑΣ

F

    Αριθµ. οικ.48396/988 (2)
Τροποποίηση στοιχείων της εκκαθαρίστριας εταιρείας 

«Ι. ΦIΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ» O.E., µε κωδικό αριθµό αναγνώρι−
σης (CIAC) GR11.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 4 του Ν. 4070/2012 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρο−

νικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 82), όπως ισχύει.

β. του άρθρου 4 και των παρ. 2 και 6 του άρθρου 5 του 
Π.δ. 137/2014 «Αναγνώριση εκκαθαριστριών εταιριών που 
αναλαµβάνουν τη λογιστική τακτοποίηση λογαριασµών 
της κινητής ναυτικής και της κινητής ναυτικής δορυφορι−
κής υπηρεσίας των ελληνικών εµπορικών πλοίων» (Α΄ 227).

γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
µε το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄98), όπως ισχύει. 

δ. του Π.δ. 109/2014 «Οργανισµός του Υπουργείου Υπο−
δοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων» (Α΄ 176), όπως ισχύει. 

ε. του άρθρου 2 του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και µετονο−
µασία Υπουργείων, µεταφορά της Γενικής Γραµµατείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20).

2. Την υπ’ αριθµ. Υ144/30−03−2015 απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρι−
σµού, Χρήστο Σπίρτζη» (Β΄ 483).

3. Την υπ’ αριθµ. 66811/12−5−95 (Β΄ 450) απόφαση του 
Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, µε την οποία 
ορίσθηκε η εταιρεία «Ι. ΦΙΝΟΣ και ΣΙΑ» O.E. ως εκκαθα−
ρίστρια αρχή για την τακτοποίηση λογαριασµών της 
κινητής Ναυτικής Υπηρεσίας, µε χαρακτηριστικό κωδικό 
αναγνώρισης (CIAC) GR11.

4. Την από 28−4−2015 αίτηση του κ. Γεωργίου Φίνου, 
εκπροσώπου της εταιρείας «Γ. ΦΙΝΟΣ & ΣΙΑ O.E.», µε την 
οποία προσκόµισε στην Υπηρεσία µας τα προβλεπόµε−
να από το άρθρο 4 του Π.δ. 137/2014 διακαιολογητικά:
α) ιδιωτικό συµφωνητικό τροποποίησης της οµορρύθµου 
εταιρείας µε την επωνυµία «Ι. ΦΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.» και 
κωδικοποίηση αυτού β) φορολογική και ασφαλιστική 
ενηµερότητα της εν λόγω εταιρείας και του νοµίµου 
εκπροσώπου της και γ) παράβολο υπέρ του ∆ηµοσίου 
(ΚΑΕ 3741) αξίας διακοσίων ευρώ (200 ευρώ).

5. Το µε αρ. πρωτ. 71880/12−5−2015 αντίγραφο ποινικού 
µητρώου για γενική χρήση, της Εισαγγελίας Πρωτοδι−
κών Αθηνών, για τον Γ. Φίνο.

6. Το υπ’ αριθµ. 3498/2015 πιστοποιητικό περί µη έκδο−
σης απόφασης διορισµού εκκαθαριστή, του Πρωτοδικεί−
ου Πειραιώς, για την εταιρεία «Γ. ΦΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.».

7. Το υπ’ αριθµ. 18/23−6−15 πιστοποιητικό περί µη διώξε−
ως του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, για τον Γ. Φίνο.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισµού, αποφασίζουµε:

Τροποποιούµε τα στοιχεία της εκκαθαρίστριας εται−
ρείας «Ι. ΦΙΝΟΣ και ΣΙΑ» O.E. ως εξής:

α) Η επωνυµία της εταιρείας «Ι. ΦΙΝΟΣ και ΣΙΑ» Ο.Ε 
τροποποιείται σε «Γ. ΦΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.».

β) Ορίζεται διαχειριστής, εκπρόσωπος και ταµίας της 
εταιρείας ο Γεώργιος Φίνος.

γ) Η διάρκεια ισχύος της εν λόγω εταιρείας παρατεί−
νεται µέχρι την 15−2−2025.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στη Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Παπάγος, 3 Αυγούστου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

F

    Αριθµ. ∆9/Β/21392/7997 (3)
Τροποποίηση ∆ιαπιστωτικής Πράξης Επαναφοράς υπαλ−

λήλων σε συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις κατ’ 
εφαρµογή του Ν. 4325/2015.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 και των παραγράφων 

4, 5 και 7 του άρθρου 17 του Ν. 4325/2015 «Εκδηµοκρα−
τισµός της ∆ιοίκησης − Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας 


