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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
19 Αυγούστου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 6000/2/249
Καθορισμός αριθμού εισαγομένων αστυνομικών
στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 και 2 περίπτωση α'
του Ν. 2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση
στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα
Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες
διατάξεις» (Α' 122), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις
του άρθρου 12 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 παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν. 4138/2013 (Α' 72).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 33 του άρθρου 39
του Ν. 4186/2013 (Α' 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ.
1 του Ν. 4264/2014 (Α΄ 118), του άρθρου 58 παρ. 7 του
Ν. 4310/2014 (Α' 258) και του άρθρου 40 παρ. 3 του
Ν. 4342/2015 (Α΄ 143).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 6 του Ν. 4186/2013
(Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 1 του Ν. 4342/2015 (Α΄ 143) και τις διατάξεις
του άρθρου 21 του Ν. 4351/2015 (Α' 164).
4. Τις διατάξεις 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), όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (Α' 29).
6. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του Ν. 1481/1984
«Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152),
όπως ισχύουν.
7. Τις διατάξεις 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).

Αρ. Φύλλου 2580

8. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α' 20).
9. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).
10. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α' 194).
11. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 68 και 77 του
Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143),
όπως ισχύουν.
12. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Φ.253.1/69267/Α5 από
22.04.2016 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση και συμπλήρωση
της υπ' αριθ. Φ253.1/44654/Α5/15-3-2016 υπουργικής
απόφασης: Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
για το ακαδ. έτος 2016-2017 (ΦΕΚ 685 Β΄/15-3-2016)»
(Β΄ 1232) και το γεγονός ότι ποσοστό 4% των αιτήσεωνδηλώσεων του υποψηφίων των ΓΕΑ και ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ
Β' που υποβλήθηκαν στα κατά τόπους Λύκεια αφορούν
στο παλαιό σύστημα.
13. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Υ6 από 25.9.2015 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νικόλαο Τόσκα» (Β' 2109).
14. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Υ29 από 08.10.2015
απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο
Χουλιαράκη» (Β' 2168).
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού για τα έτη 2016, 2017,
2018. Για το έτος 2019 προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη
ύψους 3.500 ευρώ περίπου, ενώ για έτος 2020 και για
καθένα από τα επόμενα έτη η προκαλούμενη ετησίως
δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 168.200 ευρώ περίπου
και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται
για το σκοπό αυτό στον Π/Υ του Υπουργείου Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Ε.Φ. 07-410 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ») Κ.Α.Ε. ομάδας 0400.
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16. Την υπ' αριθμ. 8000/1/2016/74-ε' από 21-7-2016
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αριθμός εισαγομένων
1. Ο αριθμός των αστυνομικών που θα εισαχθούν στη
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, καθορίζεται
σε πενήντα τρεις (53). Από τον αριθμό αυτό:
α. Ποσοστό 10%, δηλαδή πέντε (5) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους που θα συμμετάσχουν με το
σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως
απόφοιτοι προηγούμενου έτους του Ημερήσιου Γενικού
Λυκείου ή Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)
της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του
Ν. 3748/2009 (Α' 29), χωρίς νέα εξέταση.
Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 δίνεται κατ'
εξαίρεση το δικαίωμα συμμετοχής στο 10% των θέσεων εισακτέων και σε όσους είχαν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Λυκείων το έτος
2014. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού
εισακτέων κατανέμονται στους υποψήφιους του έτους
2014 σε ποσοστό 40% και στους υποψήφιους του έτους
2015 σε ποσοστό 60%
β. Ποσοστό 90%, ήτοι σαράντα οκτώ (48) θέσεις, θα
καλυφθούν από υποψηφίους που θα συμμετάσχουν
στις Πανελλαδικές εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων με το σύστημα (νέο) εισαγωγής που θεσπίστηκε
με το Ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε με
το Ν. 4327/2015 (Α' 50), και από υποψηφίους που θα
συμμετάσχουν με το σύστημα που ίσχυε κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος (παλαιό). Από τις θέσεις αυτές, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Φ.253.1/69267/Α5 από
22.04.2016 απόφαση Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων (Β΄ 1232), ποσοστό 4% θα καλυφθεί από
υποψηφίους που θα διαγωνιστούν με το παλαιό σύστημα, ενώ οι λοιπές θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους
που θα διαγωνιστούν με το νέο σύστημα εισαγωγής.
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γ. Κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων, σύμφωνα με τα ποσοστά της περίπτωσης β', γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Τυχόν
θέσεις που δεν θα καλυφθούν από υποψηφίους της κατηγορίας του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ή Ημερήσιου
ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Β') χωρίς εξετάσεις, μεταφέρονται και
προστίθενται στον αριθμό θέσεων που αντιστοιχούν
στους υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, με το
σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με το Ν. 4186/2013,
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4327/2015 (νέο σύστημα
εισαγωγής). Ομοίως, τυχόν θέσεις που δεν θα καλυφθούν
από υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων ή Ημερήσιων
ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β') (παλαιό σύστημα εισαγωγής) μεταφέρονται και προστίθενται στις θέσεις που αντιστοιχούν
στους υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με το Ν. 4186/2013,
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4327/2015 (νέο σύστημα
εισαγωγής).
2. Από τον αριθμό των εισαγομένων που καθορίζεται
στην προηγούμενη παράγραφο, ποσοστό 10% προέρχεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών του
άρθρου 42 του Ν. 1481/1984 (Α΄ 152), «γονείς και τέκνα
πολύτεκνων οικογενειών κ.τ.λ.» και ποσοστό 4% προέρχεται από υποψηφίους του ίδιου άρθρου «γονείς και
τέκνα τρίτεκνων οικογενειών».
3. Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί
στο ποσοστό της προηγούμενης παραγράφου δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Ο αριθμός
των θέσεων που δεν συμπληρώνεται από υποψηφίους
των ειδικών κατηγοριών της παραγράφου 2 καλύπτεται
από τους υποψηφίους επιλαχόντες της γενικής κατηγορίας.
4. Αναλυτικότερα ο αριθμός των εισακτέων αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
(ανδρών- γυναικών) κατανέμεται ως ακολούθως:

Α. ΚΑΤΟΧΟΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Β΄)
ΓΙΑ ΤΟ 10% ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (Χωρίς νέα εξέταση)
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Αστυνομικοί Υποψήφιοι
Υποψήφιοι έτους 2014
α.

Με σειρά επιτυχίας

2

β.

Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.)

-

γ.

Ειδική Κατηγορία (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών)

-

Υποψήφιοι έτους 2015
α.

Με σειρά επιτυχίας

3

β.

Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.)

-

γ.

Ειδική Κατηγορία (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών)

-

ΣΥΝΟΛΟ

5
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Β. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Β)
(Με εξετάσεις) ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Αστυνομικοί Υποψήφιοι
α.

Με σειρά επιτυχίας

2

β.

Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.)

-

γ.

Ειδική Κατηγορία (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών)

-

ΣΥΝΟΛΟ

2

Γ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (Με εξετάσεις)
ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Αστυνομικοί Υποψήφιοι
α.

Με σειρά επιτυχίας

41

β.

Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.)

4

γ.

Ειδική Κατηγορία (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών)

1

ΣΥΝΟΛΟ

46

Άρθρο 2
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, 18 Αυγούστου 2016
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με
αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη
συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες
σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που
πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: 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

*02025801908160004*

